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ijné programy 

 

Opis študijného programu – osnova 
 

Názov vysokej školy Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 
Sídlo vysokej školy Palackého 1, 811 02 Bratislava 

Identifikačné číslo vysokej školy 31821979 
Názov pracoviska: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 

Příbram, Česká republika 
Sídlo pracoviska: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram II, Česká republika 

 
 

Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu: Programová rada VŠZaSP pre štud 
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu: 12. 11. 2015 
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu: 10. 01. 2022 

Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou: 
Programová rada - 10. 01. 2022 
http://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada 

 
1. Základné údaje o študijnom programe 

a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov. 

Ošetrovateľstvo 

Kód študijného programu: 106954 
UIPŠ kód: 5602R00 

Link: https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/106954 

b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania. 

Stupeň: 1. stupeň 

Odbor: 7.4.1 

c) Miesto uskutočňovania študijného programu. 

Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram II, Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram 

d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské 

vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa 

vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov 

0913 Ošetrovateľstvo a pôrodníctvo 

e) Typ študijného programu: Profesijne orientovaný bakalársky študijný program vysokých škôl v zmysle 

Nariadenia vlády SR číslo 296/2010 o odbornej spôsobilosti pracovníkov na výkon zdravotníckeho povolania 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

§ 11 Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra 

§ 12 Výkon pracovných činností sestry 

f) Udeľovaný akademický titul. Bakalársky (Bc.) 

g) Forma štúdia. Denná 

h) Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti 

plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách). Neaplikuje sa. 

i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje. Český jazyk. 

j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch. 3 roky 

k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov) - 70 skutočný počet uchádzačov - 120 a počet 

študentov - 1. roč. 87, 2. roč. 76, 3. roč. 91. 

 
 

2. Profil absolventa a ciele vzdelávania 

http://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
http://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/106954
http://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/106954


VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

strana 2 z 109 

 

 

 

a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia 
študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania. 

 

Vyhláška 95/2018 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. marca 2018, ktorou sa určuje rozsah 
ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s 
lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na 
základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom. 

 
Absolventi profesie ošetrovateľstva 1. stupeň (Bc.) sú schopní plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje 
ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych 
rehabilitácii a následnej starostlivosti. Absolventi sú schopní poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť, rodine, 
skupine, či komunite v zdraví alebo chorobe a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému 
umieraniu a smrti. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. Absolvent má všeobecné 
vedomosti   na   úrovni   syntézy   zo   študijného   odboru,   ktorý   v    sebe    integruje    poznatky 
ošetrovateľskej vedy, biomedicínskych vied, spoločenských vied a vied o človeku. Z príslušných vedných 
odborov identifikuje základný pojmový aparát, pomocou ktorého opisuje orgány a systémy zdravého a chorého 
človeka z hľadiska anatomického, fyziologického, patofyziologického a klinického, zaoberajúcimi sa jeho 
psychickými procesmi a vlastnosťami, vplyvmi sociálneho a kultúrneho prostredia, ako aj jeho spiritualitou, 
vierou a svetonázorom. Vyvodzuje závery a súvislosti medzi nimi v kontexte ošetrovateľskej starostlivosti. 
Vysvetľuje právne a etické normy, ktoré sú potrebné na výkon ošetrovateľského povolania. Absolvent na 
základe analytického, kritického a koncepčného myslenia identifikuje a prakticky rieši odborné problémy v 
ošetrovateľskej praxi. Modifikuje všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných 
problémov a aplikuje postupy, metódy a prostriedky v súlade so štandardami a normami vykonávanej profesie.  
Aplikovaním metódy ošetrovateľského a edukačného procesu udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav 
jednotlivcov, rodín a komunít v životných situáciách vyžadujúcich komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, 
získava ich aktívnu účasť v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti počas choroby a 
zomierania. Kontinuálne rozvíja svoje klinické a komunikačné zručnosti. Analyzuje a rieši etické problémy na 
úrovni zvládnutia teoretických základov študijného odboru, východiskových poznatkov parciálnych disciplín 
patriacich do týchto oblastí. Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v rámci 
posudzovania potrieb pacientov, plánovania, poskytovania a dokumentovania ošetrovateľskej starostlivosti. 
Vyznačuje sa autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní a realizácii preventívnej, podpornej, liečebnej, 
rehabilitačnej starostlivosti jednotlivcom, rodinám a komunitám. 
Absolvent efektívne, samostatne a kriticky vyhodnocuje potrebu ošetrovateľskej starostlivosti v meniacom 
sa prostredí ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti a vo vzájomnej spolupráci s ostatnými 
zdravotníckymi pracovníkmi. Zabezpečuje jej kvalitu v súlade s právnymi predpismi, etickými princípmi a 
právami pacientov. Pri poskytovaní starostlivosti pracuje samostatne v rozsahu svojich kompetencií, dodržiava 
štandardy a postupy pri ošetrovateľských výkonoch, pravidlá bezpečnej starostlivosti. Absolvent dodržiava 
organizačné aspekty práce v interdisciplinárnom tíme. Má schopnosť vhodne a profesionálne prezentovať 
vlastné stanoviská, ktoré sú podporené tvorivým, flexibilným a kritickým myslením. Prezentuje základy 
vedeckej práce v odbore a spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií. Príprava na výkon povolania 
sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem. 

 
Teoretické vedomosti. 
Absolvent ošetrovateľstva (1. stupeň): 

- teoreticky ovláda a prakticky využíva odbornú ošetrovateľskú terminológiu, 

- získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k ošetrovateľstvu, 
- má vedomosti z odborov, ktoré opisujú orgány a systémy zdravého a chorého človeka, zaoberajú sa 

jeho psychickými procesmi a vlastnosťami, sociálnym prostredím, kultúrnymi vplyvmi, ako aj jeho 
spiritualitou, vierou a svetonázorom, 

- ovláda metódu ošetrovateľského procesu, 
- pozná organizačné princípy rôznych druhov zariadení primárnej, sekundárnej a terciárnej zdravotnej 

starostlivosti, 

- má schopnosť aktívne a účinne sa začleniť do zdravotníckeho tímu, 
- vie integrovať poznatky z teórií a modelov v ošetrovateľstve, 
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- získa vedomosti z oblasti komunikácie, manažmentu, sociálnych a behaviorálnych disciplín, ktoré 
uplatní pri styku s pacientom/klientom, 

- je nositeľom humanistických princípov, rešpektuje úctu k životu, ľudskú dôstojnosť a dodržiavanie práv 
človeka, 

- pozná aktuálne legislatívne predpisy a normy vzdelávania a povolania sestry, 

- vie rozvíjať ošetrovateľskú prax, kriticky myslieť a využívať výsledky výskumu, 
- získa motiváciu k ďalšiemu osobnému a profesionálnemu rastu cestou celoživotného vzdelávania. 

 

Praktické schopnosti a zručnosti. 
Absolvent ošetrovateľstva (1. stupeň) získa schopnosť: 
- vykonávať ošetrovateľské činnosti v rámci ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, 
- riadiť sa princípmi ošetrovateľskej etiky, ktorej je nositeľom, 
- vykonávať ošetrovateľské činnosti pre ľudí v zdraví i chorobe od prenatálneho obdobia až po obdobie 

umierania a smrti, 
- riadiť a poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť – preventívnu, edukačnú, podpornú, liečebnú, 

rehabilitačnú či pomocnú – jednotlivcom, rodinám a skupinám, 

- aplikovať ošetrovateľské modely v praxi, 
- pracovať s ošetrovateľskou dokumentáciou, 
- tvoriť a formulovať štandardy ošetrovateľskej starostlivosti, 
- monitorovať ošetrovateľské problémy a zabezpečovať individualizovanú ošetrovateľskú starostlivosť 

metódou ošetrovateľského procesu v spolupráci s klientom, 

- komunikovať v rámci zdravotníckeho tímu v spolupráci s klientom (jednotlivec, skupina, komunita), 
- implementovať nové technológie a postupy do klinickej praxe v rámci ošetrovateľstva, 
- analyzovať problémy a robiť rozhodnutia v spolupráci s klientom, s cieľom optimalizovať klientov 

zdravotný stav, 
- poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných 

postihnutiach a pri zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia, 

- využívať počítačové a informačné technológie, 
- aplikovať do praxe autonómnosť profesie sestry a moderné trendy ošetrovateľskej teórie a praxe, 
- riadiť sa legislatívnymi predpismi pre výkon povolania sestry, 

- absolvent má predpoklady pokračovať v ďalšom štúdiu. 
Kompetencie sestier a pôrodných asistentiek (ďalej sa budeme zaoberať iba kompetenciami sestier) 
vymedzuje aktuálne na Slovensku Vyhláška MZ SR č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej  
praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah pôrodnej asistencie 
poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom. 
Sestra 
§ 1Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára 
a v spolupráci s lekárom 
1) Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, v súlade so 
štandardmi v ošetrovateľstve (ďalej len „štandardy“) a v súlade s lekárskou diagnózou samostatne 
a) posudzuje potreby osoby, rodiny alebo skupiny osôb určených geografickou oblasťou alebo spoločnými 
záujmami a hodnotami (ďalej len „komunita“), 
b) určuje ošetrovateľské diagnózy, plánuje, zabezpečuje alebo uskutočňuje uspokojovanie potrieb osoby 
súvisiacich so zdravím, chorobou alebo umieraním a vyhodnocuje uspokojenie zistených potrieb, 
c) zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia osoby a ochranu intimity osoby pri poskytovaní 
ošetrovateľskej starostlivosti, 
d) zabezpečuje a vykonáva činnosti súvisiace s prijatím, prepustením, preložením, umieraním a úmrtím 
osoby, 

e) spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi na základe plánu ošetrovateľskej starostlivosti, 
f) vzdeláva osobu, rodinu alebo komunitu o zdravom životnom štýle, o režimových opatreniach v súvislosti 
s ošetrovateľskou starostlivosťou s dôrazom na sebestačnosť osoby, 
g) odporúča používanie voľnopredajných liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok v 
súvislosti s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti, 

h) podieľa sa na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 
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i) koordinuje prácu zdravotníckych asistentov a sanitárov a deleguje na nich činnosti v rozsahu ich 
odbornej spôsobilosti, 
j) vykonáva administratívne a dokumentačné činnosti, vystavuje potvrdenia a správy súvisiace s 
poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti, 
k) využíva dostupné   zdravotné   záznamy   osoby   vrátane   elektronických    záznamov   na    realizáciu 
a dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, 
l) posudzuje zdravotný stav osoby alebo zmenu zdravotného stavu osoby, pričom hodnotenie zdravotného 
stavu alebo zmenu zdravotného stavu meria pomocou hodnotiacich nástrojov a meracích nástrojov, 
m) podieľa sa na zhodnotení stavu osoby formou kontrolného záznamu alebo dotazníka vo vzťahu k 
príslušnému ochoreniu alebo klinickému stavu a informuje lekára o zistených odchýlkach, 

n) posudzuje potreby poskytovania dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti osobe, 
o) meria, sleduje a   interpretuje   číselné   údaje   a   klinické   údaje   o   vitálnych   funkciách   osoby 
a o fyziologických funkciách osoby v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
p) zabezpečuje poskytovanie kontinuálnej ošetrovateľskej starostlivosti osobe po prepustení zo zariadenia 
ústavnej zdravotnej starostlivosti do prirodzeného sociálneho prostredia osoby, 
q) riadi hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov 
a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a podľa stupňa náročnosti sa podieľa 
na dezinfekcii a sterilizácii, 
r) odporúča ďalšiu zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, 
s) vykonáva orientačné vyšetrenie zrakovej ostrosti pomocou optotypov, orientačné vyšetrenie farbocitu a 
orientačné vyšetrenie sluchu, 
t) rozhoduje o činnostiach a vykonáva činnosti súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v 
závislosti od zistených potrieb osoby, rodiny a komunity, 
u) zabezpečuje mobilizáciu osoby a ošetrovateľskú rehabilitáciu osoby a podieľa sa na prevencii porúch z 
imobility, 
v) hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože a slizníc, 
w) zabezpečuje aplikáciu zábalov a obkladov, 
x) odsáva sekréty z horných dýchacích ciest a zabezpečuje ich priechodnosť, odsáva sekréty osobe so 
zaistenými dolnými dýchacími cestami, 
y) ošetruje miesta zavedenia invazívnych vstupov ako drénov, periférnych a centrálnych žilových kanýl, 
epidurálnych katétrov, zabezpečuje a kontroluje ich funkčnosť, 
z) ošetruje všetky typy stómií, 
aa) indikuje katetrizáciu močového mechúra, realizuje katetrizáciu močového mechúra a zavádza 
permanentný močový katéter u ženy, zabezpečuje funkčnosť permanentného močového katétra, zavádza 
rektálnu rúrku, 

ab) vyšetruje krv pomocou jednoduchých diagnostických prístrojov, 
ac) aplikuje kyslíkovú liečbu, inhalačnú liečbu, enterálnu výživu, klystíry a liečivé kúpele, 
ad) sleduje a hodnotí tekutinovú bilanciu, 
ae) vykonáva resuscitáciu osoby vrátane použitia automatického externého defibrilátora a záchranného 
dýchania anestéziologickou maskou v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti, 
af) realizuje preventívne opatrenia u osôb s chronickým ochorením, fyzickým alebo mentálnym 
postihnutím s cieľom zníženia rizika destabilizácie zdravotného stavu osoby, 

ag) spolupracuje na praktickom vyučovaní žiakov a študentov zdravotníckych odborov. 
 

2) Pri výkone ošetrovateľskej praxe sestra podľa odseku 1 samostatne na základe indikácie lekára 
a) pripravuje osobu na diagnostické a terapeutické výkony, poskytuje a zabezpečuje ošetrovateľskú 
starostlivosť v priebehu realizácie výkonov a po ich ukončení, 
b) odoberá biologický materiál ako kapilárnu krv, krv z periférnej žily, krv z centrálneho žilového katétra, 
moč, stolicu, spútum, stery z kože, slizníc, telových dutín a rán, 

c) preväzuje a ošetruje rany, 
d) odstraňuje stehy z primárne zhojenej rany, 
e) zavádza žalúdočné sondy a dvanástnikové sondy u spolupracujúcich osôb, zabezpečuje ich funkčnosť, 
aplikuje enterálnu výživu, ruší žalúdočné a dvanástnikové sondy, 

f) zavádza kanylu do periférnej žily, ruší kanylu z periférnej žily, 
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g) aplikuje parenterálnu výživu, 
h) aplikuje lieky sublinguálne, perorálne, rektálne, inhalačne, lokálne na kožu a sliznice, vaginálne, 
epidurálne, intrakutánne, subkutánne, intramuskulárne, intravenózne s výnimkou transfúzie krvi, krvných 
derivátov a kontrastných látok, 

i) zabezpečuje riadenie administratívnych činností súvisiacich s realizáciou vyšetrení. 
3) Sestra podľa odsekov 1 a 2 realizuje aj ošetrovateľské výkony, ktoré súvisia s diagnostickými a 
liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri invazívnych a neinvazívnych výkonoch chirurgickej a 
nechirurgickej povahy, pri podávaní kontrastných látok intravenóznou formou a podávaní transfúznych 
liekov a transfúznych prípravkov. 

 

Doplňujúce vedomosti a zručnosti. 
- Absolvent ošetrovateľstva (1. stupeň) dokáže: 

- spolupracovať a koordinovať prácu v tíme, 
- organizovať si vlastné učenie a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji, 
- udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore, 
- podieľať sa na etickom rozhodovaní a uplatňovať etické princípy v ošetrovateľskej praxi, využívať  

poznatky z psychológie a pedagogiky pri edukácii klientov a pri zaškoľovaní nových členov 
ošetrovateľského tímu. 

Absolvent disponuje základnými a špecifickými informáciami a poznatkami sociálnych a behaviorálnych 
vied, ktoré majú vzťah k ošetrovateľstvu. Edukuje pacientov v podpore, ochrane a obnove zdravia, ovláda 
cudzie jazyky. Zvláda efektívnu komunikáciu a profesionálne správanie sa a konanie a poskytuje 
kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich zdravie a život, pri hromadných postihnutiach 
a zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia. Dôsledne preventívne myslí a koná v otázkach zdravia, zvláda 
manažment ošetrovateľstva. Pracuje s informačnými technológiami, v profesionálnych činnostiach. 
Uplatňuje hlboko morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä k chorým, telesne, mentálne 
postihnutým a handicapovaným, uplatňuje empatiu, prejavy lásky a úcty k človeku, schopnosť pochopiť 
jeho problémy, poskytnúť útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť. Samostatne myslí, 
pohotovo reaguje, cieľavedome, rozvážne a rozhodne koná, aplikuje a využíva získané vedomosti a 
zručnosti v profesionálnej praxi. Realizuje zmeny, prijíma riziko a zodpovednosť, samostatne, tvorivo a 
koncepčne rieši profesionálne úlohy, tvorivo pracuje v tíme a riadi ošetrovateľský tím. Komunikuje na 
profesionálnej úrovni, formuje vlastnú osobnosť a kontinuálne sa vzdeláva, získava informácie, pracuje s 
nimi a tvorivo ich pretvára, formuluje a vzdeláva iných, vie ich motivovať a získať pre aktívnu spoluprácu pri 
upevňovaní zdravia. Napomáha rozvoju svojho odboru štúdiom odbornej literatúry a tvorivým spôsobom 
ho rozvíja, podieľa sa na riešení výskumných problémov v ošetrovateľstve. Môže sa uplatniť v súkromnej  
ošetrovateľskej praxi v súlade s platnou legislatívou. Je spôsobilý sa uplatniť v oblasti služieb 
zabezpečujúcich dôstojné   umieranie   a   smrť.  Absolvent   sa   môže   ďalej   vzdelávať   v   súlade s 
horizontálnou a vertikálnou priestupnosťou výchovno-vzdelávacieho systému. Miera uplatnenia sa je 
založená na profesionálnej príprave, výsledkoch vedy a výskumu. Absolvent získa úplné prvostupňové 
vysokoškolské vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo, získa diplom o ukončení 3-ročného bakalárskeho štúdia 
a tým odbornú spôsobilosť na výkon povolania sestra, čo je uvedené v diplome. Udeľuje sa mu akademický 
titul: bakalár – Bc. Absolvovanie študijného programu umožní splnenie kritérií Smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/36/ES a Smernice 2013/55/EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií. Štruktúra 
študijného programu ošetrovateľstvo, prvý stupeň, je z pohľadu kreditov vyvážená a stabilná. Jadro 
študijného programu tvorí 80,42% DF čím vytvára predpoklady pre získanie odbornej spôsobilosti 
študentov na výkon regulovaného povolania sestry. 
https://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/osetrovatelstvo27 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa 

 

b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený 
a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov. 

 

Absolvent získa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva 
odborné pracovné činností preventívnej a liečebnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu 
získaného vzdelania v súlade s Nariadením vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon 
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. Postup pri uznávaní dokladov 
o vzdelaní na akademické účely je v súlade s § 106 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

https://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/osetrovatelstvo27
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
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a s Nariadením vlády č. 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní. Absolvent štúdia sa 
uplatní predovšetkým v profesii sestra v rámci ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Podieľa sa 
na riadení ošetrovateľskej starostlivosti, edukácii a výskume v ošetrovateľstve. Aktívne participuje v oblasti  
primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie. Môže vykonávať nezávislú ošetrovateľskú prax v rámci 
platných legislatívnych predpisov. Absolvent po splnení zákonom stanovenej praxe má predpoklady pre 
pokračovanie v špecializačnom a certifikačnom štúdiu. Štúdium spĺňa požiadavky stanovené podľa Smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES na prípravu sestier a umožňuje uplatnenie sa na trhu práce 
v rámci Európskej únie. Spôsob sledovania uplatnenia absolventov je realizovaný prostredníctvom Alumni  
programu a dobrovoľnej spätnej väzby poskytovanej absolventmi študijného programu. Absolvent 
študijného odboru ošetrovateľstvo sa uplatní v procese samostatného poskytovania individuálnej 
ošetrovateľskej starostlivosti. Rozvíja ošetrovateľskú prax vo všetkých oblastiach a zariadeniach systému 
starostlivosti o zdravie obyvateľstva, je schopný kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných 
výskumov, participuje na vedeckovýskumnej činnosti a využíva vedecky zdôvodnené pracovné metódy, 
postupy, techniky, ktoré môžu realizovať kvalifikovaní odborníci v ošetrovateľstve, identifikuje 
ošetrovateľské problémy, ktoré môžu byť predmetom ošetrovateľského výskumu, využíva a aplikuje 
výsledky výskumu v ošetrovateľskej praxi v súlade s etickými princípmi, právami pacientov s dôrazom na 
maximálnu   kvalitu   a výkonnosť.   Úspešní   absolventi,   ktorí   získali   titul   „bakalár“,   môžu   pokračovať 
v nadväzujúcom študijnom programe na 2. stupni vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo. 

Nariadenie vlády č. 296/2010; 
Link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 

 
 

c) Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu 
získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. 

 

3. Uplatniteľnosť 
 

a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. 
- Uplatnenie našich absolventov od poslednej akreditácie (2015) je 100% ako sestra podľa vyhlášky MZ 

SR č.151/2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých 
zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov. 

- absolventi študijného programu sa uplatnia v nemocniciach v Českej republike i v zahraničí v lôžkovej, 
ambulantnej , domácej i paliatívnej starostlivosti 

- v prednemocničnej urgentnej starostlivosti, na urgentnom príjme, 
- v riadení, 
- vo výskume, 
- vo výchove a vzdelávaní, 
- uplatnenie našich absolventov z AR 2020/2021 –100% uplatniteľnosť na trhu práce vo vyštudovanej 

profesii zamestnaných 97% absolventov 
Link: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=724000000&faculty=&field=7761R00&year=2019 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 

 

b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu. 

 
Úspešní absolventi: napr. 
PhDr. Martina Šochmanová – prezidentka ČAS, náměstkyně pro OŠE IkEM Praha 
Mgr. Jiří Pichlík – náměstek pro OŠE nemocnice Hořovice 
Bc. Jana Boučková - , náměstkyně pro OŠE nemocnice Domažlice 
Mgr. Veronika Ráczová – vrchní sestra nemocnice Příbram 

Mgr. Radka Kubová – vrchní sestra nemocnice Příbram 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=724000000&faculty&field=7761R00&year=2019
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
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Mgr. Mgr. Zuzana Rákosníková - vrchní sestra nemocnice Příbram 
 

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba). 
Zoznam pracovísk odborné praxe, so ktorými má vysoká škola zmluvy o vykonaniu praxí. 
- Oblastní nemocnice Příbram 

- Nemocnice Hořovice 
- FN Motol Praha 
- Nemocnice České Budějovice 
- nemocnice Písek 
- nemocnice Tábor 
- ÚVN Praha 
- FN Plzeň 

- nemocnice Karlovy Vary 
- nemocnice Liberec 
- nemocnice Ústí nad Labem 
- Centrum sociálních služeb Příbram 

- Charita Příbram 
Najväčší podiel na praxi má Oblastná nemocnice Příbram a nemocnice Hořovice. Zamestnávatelia hodnotia 
absolventov študijného programu Ošetrovateľstvo ktorí sú ich zamestnancami vysoko pozitívne z hľadiska 
nielen odborného, ale aj ľudského a kolegiálneho. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 

 

4. Štruktúra a obsah študijného programu 
 

a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe. 
 

Študijný plán je vytvorený v súlade so Zákonom o vysokých školách č.131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení 
neskorších predpisov, Nariadeným vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 
povolania, spôsobe ďalšieho   vzdelávania   zdravotníckych   pracovníkov, v sústave špecializačných   odborov 
a sústave certifikovaných pracovných činností, uvedených v prílohe 2. Študijný program je koncipovaný tak, že 
podmieňuje výkon autonómneho zdravotníckeho povolania sestra, ktoré je v SR regulované formou 
samoregulácie a štatutárnej regulácie. Zároveň plní úlohy Koncepcie ošetrovateľstva v SR, Zákona č. 578/2004 
Z. z., v znení jej neskoršej novely č. 512/2011 Z. z. Vytvára podmienky pre pokračovanie v druhom stupni  
vysokoškolského vzdelávania. Umožňuje plniť kritéria pregraduálneho vzdelávania, sústavného vzdelávania 
v regulovaných povolaniach. Je koncipovaný v súlade so zásadami a princípmi Sorbonskej a Bolonskej 
deklarácie a podporuje mobilitu osôb v regulovanom zdravotníckom povolaní sestra a vychádzajúc zo 
základných zásad zakotvených v Bologna Magna Charta Universitatum z roku 1988. Vypĺňa priestor určený na 
vysokoškolské vzdelávanie tým, že štúdium končí ľahko zrozumiteľným a porovnateľným titulom. Požiadavka je 
zabezpečená prostredníctvom Doložky k diplomu, s cieľom zvýšiť možnosť zamestnávania absolventov - sestier 
v krajinách EÚ a s cieľom udržať medzinárodnú konkurencieschopnosť európskeho systému vysokého školstva.  
Študijný program má zavedený kreditný systém, ako prostriedok na zvyšovanie všestrannej študentskej 
mobility. Plnenie vyššie uvedených kritérií je udržateľné aj v nasledujúcich rokoch. Detašované pracovisko VŠZ a  
SP sv. Alžbety v Rožňave rešpektuje direktívy Európskej komisie a slovenskú legislatívu k získaniu odbornej  
spôsobilosti, teda 4600 hodín celkovej výučby s požiadavkou 60 % praktickej výučby v prvom stupni 
vysokoškolského štúdia s dĺžkou 4 roky v dennej forme s identickým predpokladom v ďalších rokoch. 

 
b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu. 

 
Vysokoškolské štúdium na Detašovanom pracovisku VŠZ a SP Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna je 
organizované a evidované s podporou kreditového systému, ktorý je plne kompatibilný s Európskym systémom 
transferu a akumulácie kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS). Všetky aktivity, 
ktoré študent v rámci štúdia realizuje, t. j. aktívna účasť na prednáškach, seminároch a cvičeniach, 
samoštúdium, tvorivá činnosť v rámci predmetu a pod., sú ohodnotené kreditmi. Počet kreditov za predmet 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
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zodpovedá námahe a času, ktorý musí študent vynaložiť na úspešné absolvovanie predmetu a získanie 
príslušných vzdelávacích výstupov. Študent má v študijnom pláne určený počet kreditov, ktorý musí počas 
štúdia získať za povinné predmety, za povinne voliteľné predmety a prípadne voliteľné predmety. 

Kreditový systém umožňuje: 

 rovnomerne si rozvrhnúť študijnú záťaž na celé obdobie štúdia, 

 voliť si individuálne tempo štúdia, 

 voliť si z ponuky povinne voliteľných a voliteľných študijných predmetov, a tým uplatniť vlastné záujmy a 
profilovať sa, 

 absolvovať mobilitný program a získať kredity na inej vysokej škole, prípadne v zahraničí. 
 

Jednotlivé kredity za absolvované predmety sa spočítavajú. Získanie stanoveného počtu kreditov v predpísanej 
skladbe je podmienkou riadneho ukončenia štúdia v príslušnom študijnom programe. Absolvovanie študijných 
predmetov je regulované časovo a priestorovo a uskutočňuje sa v priebehu semestrov akademického roka. 
Organizačným nástrojom akademického roka je harmonogram akademického roka. 
Škola ponúka len jeden študijný plán v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek pre odbornú spôsobilosť 
v odbore Ošetrovateľstvo podľa Nariadenia vlády č. 296/2010. 
Link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101 

c) V študijnom pláne spravidla uvedie 

Študijný plán obsahuje predmety: 

a) teoretickej výučby – predmety z vedných odborov, na ktorých je založené všeobecné ošetrovateľstvo 
vrátane dostatočného pochopenia štruktúry, fyziologických funkcií a správania zdravého človeka a chorého 
človeka a vzťahov medzi zdravím človeka a jeho fyzickým prostredím a sociálnym prostredím, o povahe a etike 
profesie a o všeobecných zásadách zdravotníctva a ošetrovateľstva. 
Teoretická výučba je časť vzdelávania študentov, na základe ktorej získavajú vedomosti a profesijné zručnosti 
potrebné na organizovanie, plánovanie, poskytovanie a vyhodnotenie komplexnej ošetrovateľskej 
starostlivosti. 

 

b) praktickej výučby – študenti výučbou získavajú ako členovia tímu vedomosti plánovať, poskytovať 
a vyhodnocovať požadovanú ošetrovateľskú starostlivosť v priamom kontakte so zdravým alebo s chorým 
jedincom alebo komunitou a učia sa viesť takýto tím a organizovať ošetrovateľskú starostlivosť vrátane 
zdravotnej výchovy pre jednotlivcov a malé skupiny v zdravotníckych zariadeniach alebo pre komunity. 

 

Nosné témy jadra viazané na teoretickú výučbu predmetov: 
1. Ošetrovateľské predmety: Ošetrovateľstvo, Profesijná etika, Potreby pacientov a ošetrovateľský proces, 
Výskum v ošetrovateľstve, Komunitné ošetrovateľstvo, Manažment v ošetrovateľstve a ekonomika 
2. Zásady ošetrovateľstva vo vzťahu ku klinickým predmetom: Ošetrovateľstvo v internej medicíne, 
Ošetrovateľstvo v chirurgii, Ošetrovateľstvo v pediatrii, Ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve, 
Ošetrovateľstvo v starostlivosti o mentálne zdravie a v psychiatrii, Ošetrovateľstvo v geriatrii, Ošetrovateľstvo v 
neurológii,    Ošetrovateľstvo     vo    vybraných    medicínskych    odboroch,    Ošetrovateľstvo    v anestéziológii 
a intenzívnej medicíne, Ošetrovateľstvo v onkológii, paliatívnej starostlivosti, Ošetrovateľstvo u infekčných 
chôrob. 
3. Sociálne    vedy:    Všeobecná     a vývinová     psychológia,     Komunikácia    v ošetrovateľstve,     Pedagogika 
v ošetrovateľstve , Organizácia sociálnej starostlivosti 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 
Zdravotnícka terminológia, Ošetrovateľstvo   vo   fyzioterapii,   Multikultúrné   ošetrovateľstvo,   Informatika 
v zdravotníctve, Seminár k záverečnej práci. 

Tieto informácie sú súčasťou Informačných listov predmetov 
 

(Príloha 1 – Študijný plán) 
(Príloha 2 – Informačné listy predmetov) 

https://www.ukf.sk/studium/organizacia-studia/harmonogram-akademickeho-roka
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101
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d) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie 
podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, 
vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie 
štúdia. 

 
Vysokoškolské štúdium na Detašovanom pracovisko v Příbrami je organizované a evidované s podporou 
kreditového systému, ktorý je plne kompatibilný s Európskym systémom transferu a akumulácie kreditov 
(European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS). Všetky aktivity, ktoré študent v rámci štúdia 
realizuje, t. j. aktívna účasť na prednáškach, seminároch a cvičeniach, samoštúdium, tvorivá činnosť v rámci 
predmetu a pod., sú ohodnotené kreditmi. Počet kreditov za predmet zodpovedá námahe a času, ktorý musí 
študent vynaložiť na úspešné absolvovanie predmetu a získanie príslušných vzdelávacích výstupov. 

 
Každý študent musí dosiahnuť min. 186 ECTS. 

 

e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného 
programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre: 

 
- počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia - 

184 kreditov, 
- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti  

štúdia - 2 kredity 

- počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia - 
0 kreditov, 

- počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za 
príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský 
kombinačný študijný program - 0 kreditov, 

- počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie 
štúdia – 10 kreditov, 

- počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia - 92 
kreditov, 

- počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu 
s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch – 0 kreditov, 

- počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony 
okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch – 0 kreditov. 

 

f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti 
opravných postupov voči tomuto hodnoteniu. 

 
Hodnotenie predmetov sa uskutočňuje známkou podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných 
stupňov: 

A – výborne (1, odpovedá 91-100 % požiadaviek – výborný výsledok s minimálnymi chybami), 
B – veľmi dobre (1,5, odpovedá 81-90 % požiadaviek – nadpriemerný výsledok s určitými chybami), 
C – dobre (2, odpovedá 73-80 % požiadaviek – primerný výsledok s četnými chybami), 
D – uspokojivo (2,5, odpovedá 66-72 % požiadaviek – prijatelný výsledok s výraznými chybami) 
E – dostatočne (3, odpovedá 61-65 % požiadaviek – výsledok spĺňajúci iba minimálne kritériá) 
FX – nedostatočne (4, odpovedá 0-60 % požiadaviek – neprospel/a, vyžaduje ďalšiu prácu). 

 

Študent   má   právo   v   mimoriadne   odôvodnených   prípadoch   písomne   požiadať   vedúceho   pracoviska 
o mimoriadny termín realizovaný písomne alebo komisionálne. Výsledky skúšok študentov, t.j. hodnotenie,  
vyučujúci je povinný zaznamenať elektronicky do 2 pracovných dní od konania skúšky. Ako kritérium 
hodnotenia kvality študijných výsledkov študenta slúži vážený študijný priemer, ktorý sa vypočítava každému  
študentovi za každý akademický rok a za celé štúdium pred vykonaním štátnej skúšky. Vyjadruje úspešnosť 
študenta pri absolvovaní predmetov hodnotených známkou. Vážený študijný priemer je možné využiť ako 
kritérium na definovanie vynikajúcich študijných výsledkov, na priznávanie štipendií, na priznávanie 
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študentských pôžičiek apod. Študent na Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami má právo aspoň raz  
ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa ku kvalite výučby a k učiteľom. V predmetných  
situáciách sa postupuje v zmysle študijného poriadku a nariadení rektora. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporia 
dok.pdf 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/VS-3-2-f-1-Verifikacia-st-skuskou-E-V.pdf 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 

 

g) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia. 
 

Predmety predchádzajúceho terciárneho štúdia možno uznať v prípade, ak ich obsah, rozsah a spôsob 
ukončenia odpovedajú aktuálnemu študijnému programu a boli absolvované v posledných nie viac ako 5 
rokoch. Uznaná známka môže byť adekvátne znížená. 
Postup študenta v študijnom programe, podmienky absolvovania jednotlivých častí programu a uznávanie 
štúdia sa riadia Študijným poriadkom a Nariadením rektora, ktoré sa týka uznávania a podmienok uznávania 
štúdia. 

Link: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 
 
 
 

h)  Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam) 

Témy záverečných bakalárskych prác (Bc.) 2020/2021 

Ošetřovatelská péče o pacienta se schizofrenií 
Kvalita života pacientů se stomií 

Postoje a vědomosti sester v péči o dekubity 
Edukace pečujících osob o pacienty propuštěných do domácí péče. 
Specifika paliativní péče očima sester 
Péče o dlouhodobé žilní vstupy u chronicky nemocných pacientů 
Ošetřovatelská péče u pacientů s cévní mozkovou příhodou 
Kvalita života pacienta s diabetes mellitus II. typu 
Ošetřovatelská rehabilitace v prevenci vzniku imobilizačního syndromu 
Ošetřovatelská péče o pacienta se zlomeninou kosti pažní 
Motivace sester k poskytování ošetřovatelské péče v hospici 
Moderní metody v péči o rány a defekty 
Kvalita života u pacientů s bércovými vředy 
Interpersonální komunikace na operačních sálech 
Edukace rodiny u nemocných s Parkinsonovou nemocí 
Využití moderních postupů sestrami v domovech pro seniory v oblasti prevence a ošetřování dekubitů 
Ovlivnění kvality života s ischemickou chorobou srdeční z pohledu pacienta 
Ošetřovatelská péče o pacienta s tracheostomií na oddělení následné intenzivní péče 
Potřeby pacienta s kolostomií v domácím prostředí 
Problematika ošetřování hrudních drenážních systémů Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 
Ošetřovatelská péče u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami v intenzivní péči 
Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s akutní pankreatitidou 
Spolupráce sestry a romského pacienta v nemocnici 
Ošetřovatelská péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 
Kvalita života pacienta s diabetes mellitus 1. stupně 
Moderní ošetřovatelství v péči o seniory 
Problematika v poskytování paliativní péče klientům ve vybraném domově pro seniory z pohledu sestry 
Hygienická péče v ošetřovatelské praxi 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/VS-3-2-f-1-Verifikacia-st-skuskou-E-V.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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Edukace pacientů u výkonu lumbální punkce 
Vnímaní smrti z pohledu všeobecné sestry v ošetřovatelské praxi 
Kvalita života seniorů v domácí péči 

 
i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na: 

- pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom 
programe, 

 
obsahového a formálneho hľadiska Záverečnou prácou študijného programu ošetrovateľstvo, 1. stupeň je 
bakalárska práca, spracovaná v primeranom rozsahu a náročnosti. Študent má v nej preukázať schopnosť 
samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a používať ich. Bakalárskou prácou sa overuje zvládnutie 
základov teórie a odbornej terminológie, základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, 
znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia. Preukazuje ňou schopnosť samostatnej odbornej práce z. 
Práca môže mať prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie. Študent ju vypracúva na zvolenú tému pod 
vedením školiteľa, ktorý má ukončený minimálny 2. stupeň vysokoškolského štúdia. Voľba témy a školiteľa 
prebieha najneskôr do konca letného semestra predposledného akademického roku štúdia schválením zadania 
záverečnej práce. Téma sa zameriava na parciálnu oblasť študijného odboru. Cieľom záverečnej práce je 
zmapovanie, riešenie a navrhovanie výstupov pre prax, so zameraním sa na problémy jednotlivcov, rodín, 
skupín a komunít v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej zdravotnej starostlivosti. Dôraz sa kladie na 
zmapovanie a popísanie nových problémov ošetrovateľskej praxe tak, aby ich výsledky riešenia boli 
aplikovateľné v praxi. Obhajoba záverečnej patrí medzi štátne skúšky. Školiteľ záverečnej práce a oponent 
vypracujú posudky na záverečnú prácu, ktoré má študent k dispozícii najmenej 5 dní pred termínom obhajoby. 
Oponent hodnotí obsahovú, odbornú a grafickú stránku práce podľa Študijného poriadku v rozsahu A - výborne 
až FX - nedostatočne (pozri nižšie). Školiteľ záverečnej práce hodnotí aj prístup študenta k vypracovaniu práce 
a spoluprácu. Počas obhajoby študent prezentuje cieľ, štruktúru a obsah práce, primárne vzhľadom na 
aplikačné výsledky teoretickej práce v praxi sestry (zvyčajne formou power pointovej prezentácie). Následne sú 
prečítané oba posudky a študent má zodpovedať otázky oponenta. Nasleduje diskusia zameraná na odbornú, 
metodickú a aplikačnú zdatnosť študenta v zvolenej téme. Podľa aktuálneho Študijného poriadku VŠZaSP sv. 
Alžbety, Bratislava čl.19: záverečná práca spolu s obhajobou tvorí jeden predmet. Ciele, organizáciu záverečnej 
práce vrátane obhajoby definuje Smernica VŠZaSP sv. Alžbety č. 07/2011 o náležitostiach záverečných, 
rigoróznych a habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní 
a sprístupňovaní. Smernica vymedzuje spôsob zadávania a štruktúru záverečnej práce, citácie a bibliografické 
odkazy, formálnu úpravu záverečných a kvalifikačných prác, zber, sprístupňovanie záverečných a kvalifikačných 
prác, kontrolu originality, ako aj úlohy CRZP. V predmetných veciach sa postupuje v zmysle Študijného 
poriadku, Smernici 07/2011 o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich bibliografickej 
registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní a Nariadení rektora v predmetných veciach: 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 

 
 

Tabuľka 3 Kritériá stanovené pre hodnotenie posudku na bakalársku prácu 
 

Kritériá stanovené pre hodnotenie posudku na bakalársku prácu 
Bodové 
maximum 

Pridelené 
body/známka 

1. Aktuálnosť zvolenej témy bakalárskej práce 
 

10 

 

2. Formálne spracovanie bakalárskej práce 
(dodržanie stanoveného rozsahu práce, členenie do kapitol, jazyková 
stránka, úprava textu – grafy, tabuľky, práca s citačnou a bibliografickou 
normou, atď.) 

 
20 

 

3a. Úroveň spracovania teoretickej časti 
(V teoretickej časti práce sa hodnotí najmä: vyváženosť, spracovanie 
nových údajov, logická nadväznosť v texte). 

 
30 

 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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3b. Úroveň spracovania empirickej časti 
(pokiaľ má práca aj empirickú časť, hodnotí sa najmä metodologická 
stránka empirickej časti, adekvátnosť zvolených výskumných metód, 
spracovanie získaných informácií) 

 
30 

 

3c. pozn.: 
V prípade, ak ide o prácu teoretickú, je možné prideliť až 60 bodov 

  

4. Práca s použitou literatúrou 
(hodnotí sa použitie domácej a zahraničnej literatúry, vhodnosť použitej 
literatúry vo vzťahu k téme, zaradenie literatúry nad rámec povinnej – 
min. 25 lit. zdrojov) 

 
10 

 

5. Celkový počet získaných bodov / záverečná známka 100  

 
 

Tabuľka 4 Navrhované hodnotenie (maximálny počet získaných bodov – 100): 
 

Počet bodov známka Počet bodov známka 

100 – 91 bodov A 72 – 66 bodov D 

90 – 81 bodov B 55 – 61 bodov E 

80 – 73 bodov C 60 – 0 bodov Fx 

 
 

Zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok v študijnom programe Ošetrovateľstvo 
 

Zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok v študijnom programe Ošetrovateľstvo 

Meno Pozícia predseda/člen Kontakty email, a pod. 

prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., MPH predseda Xxxxxxxx 

prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. predseda Xxxxxxxx 

doc. MUDr., Mgr. Jan Bydžovský, PhD., DiS predseda Xxxxxxxx 

doc. PhDr. Anna Mazalánová, PhD. člen Xxxxxxxx 

doc. MUDr. Zoltán Paluch, PhD., MPH. člen Xxxxxxxx 

PhDr. Adriana Nemčoková, PhD., člen Xxxxxxxx 

PhDr. Jana Kovaříková, PhD., člen Xxxxxxxx 

Mgr. Lenka Baranová, PhD. člen Xxxxxxxx 

Mgr. Marie Břendová, PhD. člen Xxxxxxxx 

MUDr. Jiří Vavřík, CSc. člen Xxxxxxxx 

 
- možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov 

 
Možnosť stáží a mobilít na praktických a študijných pobytoch v krajinách s menej rozvinutou infraštruktúrou: 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/projekty/humanitarne-projekty/projekty/ukrajina/misia 

Link: https://www.vssvalzbety.sk/projekty 
 

j) pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov: 
 

Na VŠZaSP sv. Alžbety je zriadená funkcia kontrolóra pre pedagogickú činnosť školy. Študenti detašovaného  
pracoviska v Rožňave ako i pedagógovia môžu poskytovať podnety a informácie diskrétne v listinnej forme 
(poštou) na adresu Ing. M Kollár, VŠZaSP sv. Alžbety, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava, alebo na mailovú adresu 
kollar.vsz@gmail.com , na ktorú má prístup len menovaná osoba a tým je zabezpečená anonymita podania. 
Etický kódex vyjadruje základné mravné požiadavky na študentov (ďalej len študent) v zhode s Ústavou SR, so  
Zákonom 131/2002 z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. Študenti pri uplatňovaní Etického 
kódexu v plnom rozsahu uplatňujú svoje práva a rešpektujú svoje povinnosti vymedzené zákonom o vysokých 

https://www.vssvalzbety.sk/projekty/humanitarne-projekty/projekty/ukrajina/misia
https://www.vssvalzbety.sk/projekty
mailto:kollar.vsz@gmail.com
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školách a majú právo na rešpektovanie slobody a integrity ich osobnosti ako plnoprávneho a svojbytného 
partnera v všetkých oblastiach činnosti detašovaného pracoviska VŠ. 
Smernica č. 07/2011, ktorá upravuje jednotný postup pri vypracúvaní, registrovaní, uchovávaní, sprístupňovaní,  
zbere a kontrole originality záverečných, rigoróznych a habilitačných prác. Pri citovaní je dôležitá etika 
aj technika citovania. Etika citovania určuje spôsob dodržiavania etických noriem vo vzťahu k cudzím 
myšlienkam a výsledkom, ktoré sú obsiahnuté v iných dokumentoch a v použitej literatúre. Technika citovania 
vyjadruje, či a ako správne, podľa normy, autor spája miesta v texte so záznamami o dokumentoch, ktoré sú 
v zozname bibliografických odkazov. V predmetných situáciách sa postupuje v zmysle Študijného poriadku 
a Nariadení rektora. Viac na webe vysokej školy. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 

 
k) postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami: 

 

Detašované pracovisko VŠ rešpektuje študentov, teda aj študentov so špecifickými potrebami. Všetci 
študenti majú zabezpečené všetky práva a povinnosti podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Detašované pracovisko VŠ zabezpečuje 
optimálne podmienky pre štúdium intaktných študentov i študentov so špecifickými potrebami. Požiadavky na 
zdravotnú spôsobilosť pre uchádzačov o štúdium zdravotníckeho povolania sú zostavené v súlade s vyhláškou  
MZ SR     č. 364/2009. §1     Kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory. 
V predmetných situáciách sa postupuje v zmysle Študijného poriadku a Nariadení rektora. Viac na webe vysokej 
školy. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 

 
l) postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta. 

 

Hodnotenie vzdelávania a učiteľov študentmi detašovaného pracoviska prebieha v súlade so Zásady 
hodnotenia vzdelávania a učiteľov študentmi univerzity a je zabezpečená anonymita hodnotiteľa a študenti 
majú túto možnosť 2x za akademický rok. Majú tiež možnosť sa zapojiť do hodnotenia zimného aj letného  
semestra. Hodnotenie manažuje Rada študentov VŠ v spolupráci s vedením fakulty. Zástupca študentov po 
dohode s vyučujúcim o uvoľnení študentov z výuky. Výsledky hodnotenia vzdelávania študentmi následne 
posiela prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj vedúcim jednotlivých pracovísk. Tí zrealizujú opatrenia 
smerujúce k zvyšovaniu kvality vzdelávania na   svojich   pracoviskách   a následne   informujú   vedenie 
fakulty o prijatých krokoch a opatreniach na nápravu informujú vedenie pracoviska. Na úrovni katedry študenti 
komunikujú pripomienky prostredníctvom študijných poradcov, vedenia katedry cez osobnú komunikáciu alebo 
e-mailovú komunikáciu mail. V predmetných situáciách sa postupuje v zmysle Študijného poriadku a Nariadení 
rektora. Viac na webe vysokej školy. 
Link: www.vssvalzbety.sk; https 

Link: https://www.vssvalzbety.sk/kontakty/utvar-kontroly 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 

 

5. Informačné listy predmetov študijného programu 

V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z. (Príloha 2) 

 
Abecedný zoznam predmetov: 

POVINNÉ PREDMETY 
Anatómia a fyziológia 
Bakalárska práca 
Biochémia 
Biofyzika, rádiológia a radiačná ochrana 
Farmakológia 
Filozofia a etika v ošetrovateľstve 
Hematológia a transfúziológia 
Informatika v zdravotníctve 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
http://www.vssvalzbety.sk/
http://www.vssvalzbety.sk/kontakty/utvar-kontroly
http://www.vssvalzbety.sk/kontakty/utvar-kontroly
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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Klinická propedeutika 
Komunikácia v ošetrovateľstve 
Komunitné ošetrovateľstvo 
Latinská a zdravotnícka terminológia 
Letná prax I., II. 

Manažment v ošetrovateľstve 
Mikrobiológia, imunológia, epidemiológia a hygiena 
Odborná ošetrovateľská prax I., II., III., IV., V., VI. 
Ochrana verejného zdravia 
Ošetrovateľské techniky I., II., III. 
Ošetrovateľstvo I., II., III. 
Ošetrovateľstvo pri infekčných chorobách 
Ošetrovateľstvo v geriatrii 
Ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve 
Ošetrovateľstvo v chirurgických odboroch 
Ošetrovateľstvo v ortopédii a traumatológii 
Ošetrovateľstvo v intenzívnej starostlivosti 
Ošetrovateľstvo v interných odboroch 
Ošetrovateľstvo v neurológii 
Ošetrovateľstvo v onkológii a hematoonkológii 
Ošetrovateľstvo v pediatrii 

Ošetrovateľstvo v psychiatrii 
Ošetrovateľstvo vo vybraných medicínskych odboroch 
Paliatívna a hospicova starostlivosť 

Patológia a patofyziológia 
Pedagogika v ošetrovateľstve a edukácia 
Potreby pacientov a ošetrovateľský proces 
Právne aspekty ošetrovateľstva 
Prvá pomoc 
Psychológia všeobecná a vývojová 
Psychológia zdravotnícka 
Seminár k záverečnej práci I., II. 
Sociológia v zdravotníctve 
Transkultúrne ošetrovateľstvo 
Výskum v ošetrovateľstve, štatistika a ošetrovateľstvo založené na dôkazoch 
Výživa a dietetika 

Zdravotná výchova a zdravotná gramotnosť 

POVINNE VOLITEĽNE PREDMETY 
Administratíva a dokumentácia v ošetrovateľstve 
Rehabilitačné ošetrovateľstvo 

 

Link: www.vssvalzbety.sk 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty 
Link: http://www.scopus.org/name/publications/citations 
Link: https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 
Link: http://cms.crepc.sk/ 

 

6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh (alebo hypertextový odkaz). 
 

Harmonogram akademického roka – výučba v jednotlivých semestroch je realizovaná v 14. týždňoch a v lete 
(letná prax). 
Akademický rok 2021/22 výučba v ZS od 13.9.2021 do 23.12.2021, skúškové obdobie od 3.1.2022 do 4.2.2022 

http://www.vssvalzbety.sk/
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://cms.crepc.sk/
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Rozvrh hodín 2021-2022 je prispôsobený organizáciu akademického roka, výučba v semestry se delí na týždne 
teoretickej výučby a týždne odbornej praxe t.z. praktickej výučby. 

 

7. Personálne zabezpečenie študijného programu 
a) Osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a 

kontaktu). 
 

Meno a priezvisko Funkcia Prepojenie na CRZ VŠ, ID Kontakt 

prof. PhDr. Dagmar 
Kalátová, PhD. 

garantka https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29307 
ID: 23274099714 

Xxxxxxxx 

doc. MUDr. Mgr. Jan 
Bydžovský, DiS., PhD. 

garant portalvs.sk/regzam/detail/23218 
ID: 18871380632 

Xxxxxxxx 

doc. PhDr. Emília 
Vranková, PhD. 

garantka 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12258 
ID: 69731819219 

xxxxxxxx 

 
 

b) Zoznam   osôb   zabezpečujúcich   profilové   predmety   študijného   programu   s priradením   k predmetu 
s prepojením na centrálny    Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť   uvedení aj 
v študijnom pláne). 

 

Meno a priezvisko 
učiteľa 

Predmety 
Prepojenie na CRZ 
VŠ, ID 

Kontakt 

prof. PhDr. Dagmar 
Kalátová, PhD. 

Ošetrovateľstvo 
Ošetrovateľstvo v neurológii 
Ošetrovateľstvo v interných odboroch II 
Ošetrovateľstvo v pediatri II 
Odborná prax 

https://www.portalvs 
.sk/regzam/detail/29 
307 

ID: 23274099714 

Xxxxxxxx 

doc. MUDr. Mgr. Jan 
Bydžovský, DiS., PhD. 

Prvá pomoc 
Ošetrovateľstvo v onkológii a hematológii 
Paliatívna a hospicova starostlivosť 
Ošetrovateľstvo vo vybraných klinických 
odboroch 
Ošetrovateľstvo v intenzívnej starostlivosti 

portalvs.sk/regzam/d 
etail/23218 

ID: 18871380632 

Xxxxxxxx 

doc. MUDr. Zoltán 
Paluch, PhD., MBH. 

Klinická propedeutika 
Ošetrovateľstvo v interných odboroch I 
Ošetrovateľstvo v geriatrii 
Farmakológia 
Dietetika a liečebná výživa 

 
https://www.portalvs 
.sk/regzam/detail/20 
689 
ID: 77687192123 

xxxxxxxx 

prof. PhDr. Mária 
Kilíková, PhD. 

Ošetrovateľstvo 
Výskum v ošetrovateľstve a štatistika 
Manažment v ošetrovateľstve 
a ekonomika, Seminár k záverečnej práci 

https://www.portalvs 
.sk/regzam/detail/12 
331 
ID: 10205692785 

xxxxxxxx 

Mgr. Lenka Baranová, 
PhD. 

Ošetrovateľstvo v chirurgických odboroch 
Potreby pacientov a ošetrovateľský proces 

https://www.portalvs 
.sk/regzam/detail/22 
706 
ID: 15157386948 

xxxxxxxx 

prof. MUDr. Hana 
Hrstková, CSc. 

Ošetrovateľstvov pediatrii I.  xxxxxxxx 

Mgr. Marie Břendová, 
PhD. 

Ošetrovateľstvov pediatrii II. 
Ošetrovateľské techniky I., II. 

https://www.portalvs 
.sk/regzam/detail/23 
213 
ID: 19927191582 

xxxxxxxx 

MUDr. Mgr. Petra 
Holečková, PhD., MBA 

Klinická propedeutika, 
Paliatívna a hospicova starostlivosť 

 xxxxxxxx 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29307
http://www.portalvs.sk/regzam/detail/12258
http://www.portalvs.sk/regzam/detail/12258
http://www.portalvs.sk/regzam/detail/12258
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29307
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29307
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29307
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20689
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20689
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20689
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12331
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12331
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12331
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22706
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22706
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22706
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23213
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23213
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23213
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Meno a priezvisko 
učiteľa 

Predmety 
Prepojenie na CRZ 
VŠ, ID 

Kontakt 

    

doc. RNDr. Martin 
Kopáni, PhD. 

Biofyzika, Informačné a komunikačné 
technológie 

https://www.portalvs 
.sk/regzam/detail/32 
23 
ID: 14377282318 

xxxxxxxx 

doc. MUDr. Otto Lang, 
Ph.D. 

Rádiológia a radiačná ochrana, 
Mikrobiológia, epidemiológia, hygiena a 
imunológia 

 xxxxxxxx 

prof. MUDr. Štefan 
Galbavý, DrSc. 

Anatómia, Biológia a genetika, Patológia, 
Latinská terminologia 

portalvs.sk/regzam/d 
etail/3149 

xxxxxxxx 

prof. MUDr. Miron 
Šramka, DrSc. 

Fyziológia a patofyziológia portalvs.sk/regzam/d 
etail/12174 
ID: 18369580177 

xxxxxxxx 

MUDr. Jiří Vavřík, CSc. Ošetrovateľstvo v chirurgických odboroch 
Ošetrovateľstvo v ortopédii traumatológii 

 xxxxxxxx 

doc. MUDr. Ján Mašán, 
PhD. 

Rehabilitačné ošetrovateľstvo  xxxxxxxx 

PhDr. Adriana 
Nemčoková, PhD. 

Ošetrovateľstvo v gynekológii 
a porodníctve, Pedagogika 
v ošetrovateľstve a edukácia, Ochrana 
a podpora verejného zdravia 
Výchova k zdraviu, Verejné zdravotníctvo 
Komunitné ošetrovateľstvo 

https://www.portalvs 
.sk/regzam/detail/34 
446 

ID: 49618219118 

xxxxxxxx 

doc. PhDr. Tatiana 
Hrindová, PhD. 

Ošetrovateľstvo v psychiatrii portalvs.sk/regzam/d 
etail/22704 
ID: 53636027919 

xxxxxxxx 

doc. PhDr. Anna 
Mazalánová, PhD., 
MPH 

Ošetrovateľstvo I, OPP portalvs.sk/regzam/d 
etail/3287 

xxxxxxxx 

JUDr. Lucie 
Procházková, Ph.D. 

Právne aspekty ošetrovateľstva  xxxxxxxx 

MUDr. Csaba Biró, 
PhD. 

Biochémia portalvs.sk/regzam/d 
etail/33526 

xxxxxxxx 

prof. MVDr. Peter Juriš, 
CSc. 

Dietológia a liečebná výživa 
Mikrobiológia, epidemiológia, hygiena a 
imunológia 
Ošetrovateľstvo pri infekčných chorobách 

portalvs.sk/regzam/d 
etail/14832 
ID: 40202688517 

xxxxxxxx 

PhDr. Radek Benda Ošetrovateľstvo v intenzívnej starostlivosti  xxxxxxxx 

Mgr. Mária 
Jackulíková, PhD. 

Ošetrovateľstvo pri infekčných chorobách 
Transkulturne ošetrovateľstvo 
Komunitné ošetrovateľstvo 

portalvs.sk/regzam/d 
etail/28700 
ID: 54562055354 

xxxxxxxx 

doc. PhDr. Emília 
Vranková, PhD. 

 
Organizácia sociálnej starostlivosti 

https://www.portalvs 
.sk/regzam/detail/12 
258 ID: 69731819219 

xxxxxxxx 

PhDr. Jana Kovaříková, 
PhD. 

Komunitné ošetrovateľstvo  xxxxxxxx 

PhDr. Ivana Spurná, 
Ph.D. 

Komunikácia v ošetrovateľstve 
Psychológia 

 xxxxxxxx 

doc. JUDr. Mgr. Joža 
Spurný, PhD. 

Komunikácia v ošetrovateľstve 
Psychológia 

 xxxxxxxx 

prof. ThDr. PhDr. Filozofia a etika v ošetrovateľstve portalvs.sk/regzam/d xxxxxxxx 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3223
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3223
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3223


VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

strana 17 z 109 

 

 

 
Meno a priezvisko 
učiteľa 

Predmety 
Prepojenie na CRZ 
VŠ, ID 

Kontakt 

Andrej Mátel, PhD.  etail/12389 
ID: 15648553719 

 

doc. PhDr. Albín 
Škoviera, PhD. 

Pedagogika v ošetrovateľstve a edukácia portalvs.sk/regzam/d 
etail/4927 
ID: 15492906679 

xxxxxxxx 

doc. PhDr. Tibor 
Roman, PhD. 

Sociológia vo zdravotníctve, 
Výzkum a statistika 

portalvs.sk/regzam/d 
etail/12325 
ID: 16717434522 

xxxxxxxx 

 

c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety 
študijného programu. 
Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného 
programu sú uvedené na stránke vysokej školy. Sú prílohou tohto dokumentu. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty 
Link: http://www.scopus.org/name/publications/citations 
Link: https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 
Link: http://cms.crepc.sk/ 

 

d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register 
zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu). 
Učitelia sú uvedení v študijnom pláne v prílohe tohto dokumentu. 

 
e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov). 

 
Mgr. Lenka Baranová, PhD., mail: xxxxxxxx 
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., mail: xxxxxxxx 
doc. PhDr. Anna Mazalánová, PhD., MPH, mail: xxxxxxxx 
prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD., mail: xxxxxxxx 
PhDr. Jana Kováříková, PhD., mail: xxxxxxxx 
Mgr. Marie Břendová, PhD., mail: xxxxxxxx 
PhDr. Ivana Spurná, Ph.D., mail: xxxxxxxx 
doc. MUDr. Jan Bydžovský, PhD., mail: xxxxxxxx 
doc. PhDr. Emília Vranková, PhD., mail: xxxxxxxx 
Mgr. Mária Jackulíková, PhD., mail: xxxxxxxx 
PhDr. Radek Benda, mail: xxxxxxxx 
Mgr. Martina Tesařová, mail: xxxxxxxx 
MUDr. Mgr. Petra Holečková, PhD., MBA, mail: xxxxxxxx 

 
Študent si môže zvoliť aj iného školiteľa z vyučujúcich, ako aj svojho profesijného prostredia (nadriadený 
apod.), ak spĺňa kvalifikačné požiadavky najmenej 2. stupňa VŠ vzdelania. 

 
f) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác. 

VUPCH 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 

 

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt). 
Löffelmanová Martina - mail: xxxxxxxx 

Novotná Šárka - mail: xxxxxxxx 
h) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o 

rozvrhu konzultácií). 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://cms.crepc.sk/
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
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Mgr. Peter Vadócz mobil xxxxxxxx, email - xxxxxxxx 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, n. o. 
Stránkové hodiny 
Študijný odbor: ošetrovateľstvo ak.r. 2021/2022 Mgr. Peter Vadócz 

Pondelok: administratíva – nestránkový deň 
Utorok: administratíva – nestránkový deň 
Streda: administratíva – nestránkový deň 
Štvrtok: 09:00h – 12:00h od 13:00h – 18:00h 
Piatok: 09:00h – 12:00h od 13:00h – 16:00h 

i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, 
administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami): 

Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o 
rozvrhu konzultácií). 

prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD., mail: xxxxxxxxxx 
doc. MUDr. Mgr. Jan Bydžovský, DiS., PhD., administrátor IT, e-mail: xxxxxxxx, po dohode podľa potreby 
Mgr. Peter Vadócz, mail: xxxxxxxx, referent študijného oddelenia; 

stránkové hodiny kancelárie školy: 
Štvrtok 9:00–11:30, 13:00–18:00, Piatok 9:00–11:30, 13:00–16:00 

 

8. Zoznam a charakteristika   učební   študijného   programu    a   ich    technického    vybavenia   s priradením 
k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, 
tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, 
školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, 
športoviská). 

 

a) Sídlo pracoviska, Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv.  
Alžbety, n. o., je na adrese Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram II, Česká republika. Budova je lokalizovaná v 
centre mesta s ľahkou prístupnosťou a dobrým dopravným spojením z Prahy. Laboratórne podmienky kopírujú  
model nemocničnej izby, boxu jednotky intenzívnej starostlivosti a práce v teréne. 

 

 Kancelária školy – PC s pripojením k internetu, 2 multifunkčné tlačiarne (A3 atrament, A4 laser), systém pre 
bezdrôtové vysielanie obrazu na informačnú obrazovku na chodbe 

 Zázemie pre učiteľov – 3 miestnosti (PC s pripojením k internetu, stôl, stoličky, posteľ), kuchyňa, kúpeľňa 

 Riaditeľňa – 2 × PC s pripojením k internetu, tlačiareň (A4, laser) 

 Aula – 200 miest, PC s pripojením na internet, mikrofónom, ozvučením, projektorom, whiteboardom, 

 Poslucháreň 1 – 125 miest, PC s pripojením na internet, mikrofónom, ozvučením, projektorom, 
whiteboardom; 

 Poslucháreň 2 – 90 miest, PC s pripojením na internet, mikrofónom, ozvučením, projektorom, 
whiteboardom; 

 Poslucháreň 3 – 115 miest, PC s pripojením na internet, mikrofónom, ozvučením, projektorom, 
whiteboardom; 

 Odborná učebňa anatómie a fyziológie – 20 miest, PC s pripojením na internet, projektorom 

o anatomické a fyziologické obrazy a schémy, poster kostry človeka, 
o modely: kostra človeka v životnej veľkosti, kostra človeka zmenšená, kostra lebky, kostra nohy, kostra ruky, 
kostra panvy, chrbtica s miechou, lumbálne stavce, lumbálne stavce s herniáciou, kĺby (rameno, koleno, lakeť), 
torzo s vnútornými orgánmi, torzo s vyobrazením svalov, srdce, oko; 

 Odborná učebňa prvej pomoci 
o resuscitačné a iné trenažéry: Laerdal LittleAnne QCPR (dospelý), Laerdal SkillMeter (dospelý) 2×, Ambu Man 
(dospelý), Laerdal LittleJunior (dieťa), Laerdal ResusciBaby (dojča), Prestan Infant (dojča), model dýchacích 
ciest, model k vyšetreniu kraniotraumy Laerdal Mr. Hurt, 
o príslušenstvo ku KPR: resuscitačné vaky s maskami pre dospelé i deti, vreckové resuscitačné masky, trenažér 
automatizovaného externého defibrilátora, feedback devices CPRezy a PocketCPR, 

mailto:bydzovsky@vszsp.cz
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o materiál pre poskytovanie prvej pomoci: obväzový materiál, dlahy (SamSplint, Unisplint, vakuové), krčné 
goliere (Ambu, Leardal, XCollar), panvové pásy Sam PelvicSling a T-POD, vákuový matrac 2×, batériová 
odsávačka LSU, manuálna odsávačka Ambu TwinPump, 
o ukážky liekov: EpiPen (+ trenažér), Diazepam Desitin Rectal Tube, Rectodelt, Ventolin inhaler N +spacery, 
Glucagen 1 mg hypokit, 

o pomôcky pre prvú pomoc: pulzný oxymeter, glukometer, 
o transportná a imobilizačná technika: sanitná nosidla s podvozkom Ferno, scoop rám, transportné kreslo 
Evac-Chair 2×, chrbticová dlaha K.E.D. a S.E.D., trakčné dlahy, transportná plachta pre ležiaceho a pre 
sediaceho, fixátory hlavy Speed Blocks, Ferno a Ambu HeadWedge, motocyklistická prilba; 

 Odborná učebňa ošetrovateľstva – 15 miest, PC s pripojením na internet, projektorom 
o nábytok: polohovateľné nemocničné lôžko Linet s príslušenstvom (nočný stolík, stolík na servírovanie jedla),  
vyšetrovacie (ambulantné) lôžko, inštrumentačný stolík, 
o trenažéry: celotelový model pacienta, model k zavádzaniu žaludočnej sondy, modely pre i.v. a i.m. injekcie, 
elektronický trenažér k auskultačnému aj palpačnému meraniu tlaku krvi 3×, trenažér pre klyzma a katetrizáciu 
močového mechúra s výmenným genitálom, torzo muža pre katetrizáciu močového mechúra, torzo ženy pre  
katetrizáciu močového mechúra, pôrodnický trenažér s plodom (chlapec, dievča), miniatúrny model panvy 
s plodom, 
o prístrojová technika: vyšetrovacia lampa, pulzný oxymeter, 12svodý elektrokardiograf Cradiette Daedalus,  
infúzna pumpa, injekčný dávkovač Fresenius Orchestra, prenosný kardiotokograf Toitu, vreckový fetálny 
doppler, glukometer, 
o pomôcky: tlakomery (rôzne typy: aneroidové nástenné, príručné, elektronické), fonendoskopy (rôzne typy),  
lekárske teplomery, pôrodnícky stetoskop, pomôcky pre hygienu pacientov, stomické pomôcky, inzulínové 
perá, 

o spotrebný materiál (injekčný, obväzový, materiály na ošetrovanie rán...); 

 Odborná učebňa akútnej starostlivosti 
o lôžka a transportné prostriedky: polohovateľné nemocničné lôžko, sanitná nosidla s podvozkom Ferno, 
o trenažéry: celotelový elektronický model pacienta Laerdal Kelly, celotelový elektronický resuscitačný model 
Ambu AirwayMan W, celotelový elektronický model dojčaťa (možnosť EKG, zvukov srdca a pľúc, 
endotracheálnej intubácie), trenažéry k endotracheálnej intubácii 6× (trucorp, Ambu 2×, BroncoBoy, no-name), 
trenažér pre koniotómiu,   simulátory   EKG kriviek   2×,   model   k otoskopickému   vyšetreniu   ucha,   model 
k oftalmoskopickému vyšetreniu oka, 
o monitory vitálnych funkcií: Agilent Philips M3 (EKG, TK, SpO2, TT), WelchAllyn Atlas (EKG, TK, SpO2, TT), 
Propaq (EKG, TK, SpO2), 

o defibrilátory/monitory: Lifepak 12 2× (vrátane 12svodého EKG, SpO2), Lifepak 20 2×, CardiAid 200 
o elektrokardiograf: Schiller AT-3 
o pľúcne ventilátory: T-Bird VSO2, Newport HT50, transPac, Dräger Oxylog, Weinmann Medumat, 
o ultrasonograf: Toshiba JustVision 200 s videoprinterom Mitsubishi, 
o infúzna technika: lineárne dávkovače 3× (Polymed, Fresenius, Alaris), infúzna pumpa 2× (Argus, Braun), 
o pomôcky pre spriechodnenie dýchacích ciest: laryngoskopy (MacIntosh, Miller, McCoy), videolaryngoskopy 
(AirTraq, iView), kombirúrky CombiTube, laryngeálne masky (rôzne typy), laryngeálne tubusy, zavádzače, bužia 
Eschmann, kapnometer EMMA, 
o ďalšie pomôcky: pulzné oxymetry (BCI, DatexOhmeda TuffSat...), vŕtačka pre intraoseálny prístup EZ IO 2× 
(+cvičné ihly a kosti) a B.I.G., batériová odsávačka, kardiopumpa CardioPump, otoskopy, oftalmoskopy, modely 
a pomôcky k šití rán, Sengstakenova-Blakemoreova sonda, stimulátor k dočasnej vnútornej kardiostimulácii, set 
pre invazívne monitorovanie krvného tlaku, tamponáda epistaxie ai. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy 

 
b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa 
informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, 
informačným technológiám a podobne). 

 
Študenti môžu ďalej využívať príručnú knižnicu a študovňu Ústavu sv. J. N. Neumanna v budove školy (1 550 
zväzkov) vybavenú 3 počítači pripojenými k internetu a k tlačiarni/skeneru/kopírke, laminátorom a strojom na 
hrebeňovú väzbu. Knižnica ústavu má k dispozícii požičovňu monografií, učebných textov a elektronických 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
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dokumentov, záverečných ale aj kvalifikačných prác bakalárskych. Knižnično-informačné služby sú zamerané na 
služby výpožičné, konzultačné, reprografické, určené pre študentov a pre pedagógov ústavu. 
Na chodbe ústavu majú študenti k dispozícii 2 počítače s pripojením na internet. Budova školy je ďalej pokrytá 
signálom volnej WiFi siete „VSZ-SP-FREE“. 
Ďalej môžu používať knižnicu v budove SZŠ a VOŠZ, kde sa nachádza cez 5 tisíc knižných titulov na vypožičanie.  
Študenti zmluvne využívajú knižnicu nemocnice, kde majú k dispozícii 10 tisíc titulov odbornej literatúry, 
vrátane domácich i zahraničných periodík. Knižnica sa pravidelne dopĺňa novými titulmi vrátane odborných 
časopisov, skrípt, učebníc a zborníkov. Je pripojená na internet a je vybavená informačnými sieťami. 
Nemocničná knižnica je k dispozícii študentom v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. a v 
sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hod. V knižnici je študovňa s pripojením na internet, ktorú študenti môžu využívať  
na samoštúdium. 
Študenti a vysokoškolskí učitelia môžu využívať aj služby knižnice VŠZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave na 
Námestí 1. mája č. 1 a Slovenskej Lekárskej knižnice v Bratislave cestou on-line – vyhľadávanie cez webovú 
stránku SLK v Bratislave. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/kniznica 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie 

 

c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením 
k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného 
na dištančné vzdelávanie. 

 
Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna prevádzkuje študentský informačný a e-learningový systém bežiaci na 
platforme LMS Moodle (https://vszsp.cz/moodle alebo https://moodle.vszsp.cz). Každý zapísaný študent 
disponuje unikátnym prístupovým menom   a heslom   zabezpečujúcim   prístup   ku   študijným   materiálom 
a potrebným informáciám v jednotlivých predmetoch aktuálneho štúdia, taktiež aj náhľad do elektronickej 
evidencie svojich študijných výsledkov. 

 

d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika 
ich participácie. 

 
V spolupráci s ústavnými a ambulantnými zdravotníckymi zariadeniami a s poskytovateľmi ZS sa katedra snaží 
v čo najväčšej miere angažovať odborníkov z praxe vo výučbovom procese. Tendenciou je zapojiť odborníkov 
z praxe v teoretickej a pri praktickej príprave na povolanie. Snahou pracovníkov katedry je neustále vnášanie 
nových vedeckých poznatkov do vzdelávacieho procesu. Sledovaním legislatívnych zmien v odbore OŠ je cieľom 
prispôsobiť náplň a obsah vzdelávania, čím sa členovia katedry usilujú lepšie pripraviť študentov pre potreby 
klinickej praxe. Ide o ON Příbram, nemocnici Hořovice – participácia na praktickej výuke mentorky 
ošetrovateľstva (klinické cvičenia, súvislá odborná prax, letná prax) a participácia na teoretickej výuke – 
prednostovia kliník a primári oddelení sa podľa špecializácie podieľajú na výuke jednotlivých medicínskych 
predmetov, a sú aj školitelia a oponenti ZP. 

Zoznam uzatvorených zmlúv o vzájomnej spolupráci : https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy 
 

e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia. 
 

Organizovane sa nezúčastňujeme. 
 

f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením 
kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania. 

 

Možnosť stáží a mobilít na praktických a študijných pobytoch v krajinách s menej rozvinutou infraštruktúrou: 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/projekty/humanitarne-projekty/projekty/ukrajina/misia 

Link: https://www.vssvalzbety.sk/projekty 
 

9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu 
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium. 

https://www.vssvalzbety.sk/kniznica
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://vszsp.cz/moodle
https://moodle.vszsp.cz/
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
https://www.vssvalzbety.sk/projekty/humanitarne-projekty/projekty/ukrajina/misia
https://www.vssvalzbety.sk/projekty
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Výber študentov sa dôsledne riadi príslušnými ustanoveniami zákona o vysokých školách. O štruktúre a počte 
prijatých študentov v rámci jednotlivých študijných programov rozhodujú faktory ako sú personálne a 
priestorové kapacity, prístrojová vybavenosť v študijných programoch vyžadujúcich špeciálne zariadenia a 
personálne možnosti kvalitného zabezpečenia pedagógmi. Okrem základných podmienok na prijatie na štúdium 
sa ďalšie podmienky stanovujú tak, aby najlepšie vystihovali predpoklady na štúdium zvoleného študijného 
programu. Podklady na rozhodovanie sú počítačovo spracovávané a podliehajú verejnej kontrole, špeciálne 
kontrole uchádzačov o štúdium. V zmysle § 58 ods. 6 zákona o vysokých školách o prijatí na štúdium študijného 
programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje dekan. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý 
uskutočňuje VŠ, rozhoduje rektor. 

Link: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

 

b) Postupy prijímania na štúdium. 
 

Všeobecné údaje o prijímacom konaní: 
- uchádzač si môže podať prihlášky na viac   študijných   programov (za   každú   prihlášku   platí   poplatok 
za prijímacie konanie), pričom na jednej prihláške možno uviesť len jeden študijný program, 
- vysoká škola si vyhradzuje právo neotvoriť prvý ročník štúdia študijného programu, na ktorý sa neprihlásil  
dostatočný počet uchádzačov, 
- uchádzačovi, ktorý uhradil poplatok za prijímacie konanie a rozhodnutím nebol prijatý na štúdium nebude 
poplatok vrátený, uchádzačovi, ktorý na základe nekompletnej prihlášky nebol prijatý taktiež nebude poplatok 
vrátený, 
- zaregistrovaná prihláška s dokladmi ostáva v evidencii a archíve VŠ – nevracia sa späť. 

Podmienky prijatia pre uchádzačov 
- stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, 
- vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium obsahuje: 
- overenú kópiu maturitného vysvedčenia, 
Bez predloženia maturitného vysvedčenia (overenej kópie) nebude uchádzač zapísaný na štúdium (§ 59 ods. 3 
Zákona č. 455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších  
predpisov). 
- kópie koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + výpis známok s vyrátaným priemerom v 
prihláške, 

- životopis (podpísaný), 
- doklad o zaplatení vkladom na účet. Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho  
konania na vysokoškolské štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava číslo: 
2626748634/1100, variabilný symbol: RODNÉ ČÍSLO 
- IBAN (pre zahraničných študentov): SK02 1100 0000 0026 2674 8634, Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 
06 Bratislava, 
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium v prihláške na str. 2 (u uchádzačov so 
zdravotným postihnutím sa postupuje v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. § 57 ods. 4.). 

 
Všeobecné údaje o prijímacom konaní: 
- uchádzač si môže podať prihlášky na viac študijných programov (za každú prihlášku platí poplatok za 
prijímacie konanie), pričom na jednej prihláške možno uviesť len jeden študijný program, 
- vysoká škola si vyhradzuje právo neotvoriť prvý ročník štúdia študijného programu, na ktorý sa neprihlásil  
dostatočný počet uchádzačov, 
- uchádzačovi, ktorý uhradil poplatok za prijímacie konanie a rozhodnutím nebol prijatý na štúdium nebude 
poplatok vrátený, uchádzačovi, ktorý na základe nekompletnej prihlášky nebol prijatý taktiež nebude poplatok 
vrátený, 
- zaregistrovaná prihláška s dokladmi ostáva v evidencii a archíve VŠ – nevracia sa späť. 

 

Špecifické podmienky prijatia pre odbor OŠETROVATEĽSTVO – denná forma: 
Podmienky PK sú zhodné so všeobecnými podmienkami VŠ + špecifické podmienky: 
Pre 1. stupeň (Bc.): 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
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- ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, 

- zdravotná spôsobilosť na výkon povolania v príslušnom odbore, 
V zmysle § 58 ods. 6 zákona o vysokých školách o prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje 
detašované pracovisko, rozhoduje rektor. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje VŠ, 
rozhoduje rektor. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

 

 
10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania 

Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 

Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 
 

Odkaz na Správu o monitorovaní kvality vzdelávania na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. : 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 

 
Výročná správa vysokej školy ktorej súčasťou je aj meranie kvality štúdia (kapitola XII.): 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VyrocnaSPRAVA/VyrocnaspravaocinnostiVSZaSPsv.Alzbetyzarok2020.pdf 

 

a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu. 
 

Kvalitu študijného programu hodnotíme 2x za akademický rok formou dotazníkov. Správy sú k dispozícii. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 
Link: http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 

 

Opatrenia rektora č.1/2013 zásady praktickej realizácie „ Politiky vysokej školy na zabezpečenie vnútorneho 
systému kvality“ 
Opatrenia rektora č.2/2013 Hodnotenie kvality VŠ učiteľov na VŠZaSP sv. Alžbety a nástroje ich motivácie, 
vypracované v zmysle Zásad politiky vysokej školy v oblasti zabezpečovania vnútorného systému kvality KVSK 
A3 a A6, v nadväznosti na cieľ č. 3 „Zabezpečenie kvality vysokoškolských učiteľov“, v časti KVSK B3. 

Opatrenia rektora č.3/2013 Zabezpečenie kvality a hodnotenia vysokých škôl 
Opatrenia rektora č.4/2013 Pravidlá schvaľovania a kontroly kvality vykonávania študijných programov 
a študijných plánov 
Smernica č. 2/2013 o zavedení a používaní interného systému kvality podľa §87 a zákona 131 Z.z. o vysokých 
školách 

 

b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu. 
 

Kvalitu študijného programu hodnotíme 2x za akademický rok formou dotazníkov. Správy sú k dispozícii. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 
Link: http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik 

 
 

c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu. 
Zamestnanci v ZZ sa podieľajú na praktickej výuke študentov ako mentori/lektori a v záverečnom hodnotení 
študenta posudzujú vstupné a výstupné vedomosti a zručnosti, záujem študenta o vedomosti a odborný rast. 
Pri inšpekciách pedagógov na pracoviskách ZZ lektori vznášajú pripomienky k aktuálnej kvalite vedomostí 
a zručnosti študentov . Správy sú k dispozícii. 

Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VyrocnaSPRAVA/VyrocnaspravaocinnostiVSZaSPsv.Alzbetyzarok2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
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Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 
 
 

11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného 
programu (napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre 
študentské pôžičky a podobne). 

 
- Smernice o poplatkoch sú k dispozícii tu: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/poplatky 

 

- Sociálne  štipendiá:  https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/socialne-stipendium 
 

- Štipendijný poriadok: 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%A0tipendijn% 
C3%BD%20poriadok.pdf 

 
- Tehotenské štipendiá: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/tehotenske- 

stipendium 
 

- Motivačné štipendiá: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/motivacne- 
stipendium 

 

- Centrum sociálneho poradenstva pre študentov: https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp 
 

- Centrum kariérneho poradenstva: https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp 
 

- Dlhodobý zámer: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/dlhodoby-zamer 
 

- Domáce a zahraničné akreditácie: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 
 

- Úspechy VŠZaSP: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs 
 

- Uplatnenie absolventov VŠZaSP a hodnotenie ich zamestnávateľmi: https://www.vssvalzbety.sk/o- 
nas/uplatnenie-absolventov 

 
- Vnútorný systém VŠZaSP: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system 

 

- Zosúladenie študijných programov VŠZaSP so štandardami pre študijné programy SAAVŠ: 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ZosladenieP.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/poplatky
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/socialne-stipendium
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/tehotenske-stipendium
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/tehotenske-stipendium
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/motivacne-stipendium
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/motivacne-stipendium
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/dlhodoby-zamer
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system
http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ZosladenieP.pdf
http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ZosladenieP.pdf
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Príloha 1 – Študijný plán 
 
 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 
Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram, Česká republika 

Študijný program: Ošetrovateľstvo 

1. stupeň (bakalársky) – denná forma 
 
 

1. ročník – zimný semester (1. semester) 

 

Predmet 
 

Kredity 
Typ 

predmetu 
Hodinová 
dotácia 
P/S/C 

 

Učiteľ 

Anatómia a fyziológia 4 P 3/2/0 prof. Galbavý, prof. Šramka 

Biofyzika, rádiológia a radiačná 
ochrana 

1 P 
2/0/0 

doc. Kopáni, doc. Lang 

Biochémia 1 P 2/0/0 Dr. Biró 

Farmakológia 1 P 2/0/0 doc. Paluch 

Ošetrovateľské techniky I. 3 P 1/0/4 Mgr. Břendová, PhD. 

Ošetrovateľstvo I. 3 P 4/1/0 prof. Kilíková 

Filozofia a etika v ošetrovateľstve 1 P 2/0/0 prof. Mátel 

Prvá pomoc 2 P 1/0/2 doc. Bydžovský 

Klinická propedeutika 1 P 1/1/0 doc. Paluch 

Výživa a dietetika 1 P 1/1/0 prof. Juriš 

Latinská a zdravotnícka 
terminológia 

1 P 
1/1/0 

prof. Galbavý 

Administratíva a dokumentácia 
v ošetrovateľstve 

1 PV 
1/0/1 

prof. Kalátová 

Odborná ošetrovateľská prax I. 10 P 250 prof. Kalátová + mentori 

Kredity spolu 30    

 
 
 
 

1. ročník – letný semester (2. semester) 

Predmet Kredity Typ 
predmetu 

Hodinová 
dotácia 
P/S/C 

Učiteľ 

Ošetrovateľstvo v interných 
odboroch I. 

2 P 
2/2/0 

doc. Paluch 

Ošetrovateľstvo II. 3 P 4/1/0 prof. Kilíková 

Patológia a patofyziológia 2 P 2/0/0 prof. Galbavý, prof. Šramka 

Mikrobiológia, imunológia, 
epidemiológia a hygiena 

2 P 
3/0/0 

prof. Juriš 

Potreby pacientov a 
ošetrovateľský proces 

2 P 
2/2/0 

Mgr. Baranová, PhD. 

Ošetrovateľské techniky II. 3 P 1/0/4 Mgr. Břendová, PhD. 
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Odborná ošetrovateľská prax II. 12 P 300 prof. Kalátová + mentori 

Letná prax I. 6 P 150 mentori 

Kredity spolu 32    

 
 
 
 
 

2. ročník – zimný semester (3. semester) 

Predmet Kredity Typ 
predmetu 

Hodinová 
dotácia 
P/S/C 

Učiteľ 

Ošetrovateľstvo III. 3 P 4/1/0 prof. Kilíková 

Ošetrovateľstvo v gynekológii a 
pôrodníctve 

2 P 
2/1/0 

Dr. Nemčoková, PhD. 

Ošetrovateľstvo v interných 
odboroch II. 

2 P 
2/0/1 

prof. Kalátová, Mgr. Tesařová 

Ošetrovateľstvo v pediatrii 2 P 2/0/1 prof. Hrstková 

Rehabilitačné ošetrovateľstvo 1 PV 1/0/1 doc. Mašán 

Sociológia v zdravotníctve 1 P 2/0/0 doc. Roman 

Psychológia všeobecná a 
vývinová 

2 P 
3/0/1 

doc. Spurný 

Komunikácia v ošetrovateľstve 1 P 1/0/1 Dr. Spurná, PhD. 

Ošetrovateľské techniky III. 3 P 1/0/4 Mgr. Břendová, PhD. 

Odborná ošetrovateľská prax III. 14 P 350 prof. Kalátová + mentori 

Kredity spolu 31    

 
 
 
 

2. ročník – letný semester (4. semester) 

Predmet Kredity Typ 
predmetu 

Hodinová 
dotácia 
P/S/C 

Učiteľ 

Ošetrovateľstvo v chirurgických 
odboroch 

2 P 
2/0/2 

Dr. Vavřík, CSc. 

Komunitné ošetrovateľstvo 2 P 2/1/0 Dr. Kovaříková,PhD. 

Pedagogika v ošetrovateľstve a 
edukácia 

2 P 2/0/1 Dr. Nemčoková, PhD. 

Psychológia v zdravotníctve 1 P 1/1/0 doc. Spurný 

Ošetrovateľstvo v geriatrii 2 P 2/0/1 prof. Kalátová, Mgr. Pichlík 

Seminár k záverečnej práci I. 1 P 0/2/0 prof. Kilíková 

Odborná ošetrovateľská prax IV. 16 P 400 prof. Kalátová + mentori 

Letná prax II. 6 P 150 mentori 

Kredity spolu 32    

 
 
 
 

3. ročník – zimný semester (5. semester) 

Predmet Kredity Typ 
predmetu 

Hodinová 
dotácia 
P/S/C 

Učiteľ 
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Ošetrovateľstvo v ortopédii a 
traumatológii 

2 P 2/0/2 Dr. Vavřík, CSc., 
Mgr. Baranová, PhD. 

Ošetrovateľstvo v neurológii 2 P 2/0/1 prof. Šramka 

Zdravotná výchova a 
a zdravotná gramotnosť 

1 P 1/0/1 PhDr. Nemčoková, PhD., 
Mgr. Kadeřábek 

Manažment v ošetrovateľstve 1 P 2/0/0 prof. Kilíková 

Transkultúrne ošetrovateľstvo 1 P 2/0/0 PhDr. Jackulíková, PhD. 

Ošetrovateľstvo v onkológii a 
hematoonkológii 

2 P 2/0/1 prof. Šramka 

Hematológia a transfúziológia 1 P 1/0/0 Mgr. Biró Klocháňová 

Ošetrovateľstvo v psychiatrii 2 P 2/0/1 doc. Hrindová 

Výskum ošetrovateľstve, 
štatistika a ošetrovateľstvo 
založené na dôkazoch 

2 P 2/2/0 prof. Kilíková, 
doc. Roman 

Informatika v zdravotníctve 1 P 1/1/0 doc. Kopáni 

Paliatívna a hospicová 
starostlivosť 

1 P 1/1/0 prof. Šramka, doc. Bydžovský, 
Dr. Holečková 

Seminár k záverečnej práci II. 1 P 0/2/0 prof. Kilíková 

Odborná ošetrovateľská prax V. 14 P 350 prof. Kalátová + mentori 

Kredity spolu 31    

 
 
 

3. ročník – letný semester (6. semester) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skratky: P = povinný predmet, P = povinne voliteľný predmet, P/S/C = prednáška/seminár/cvičenie 

Počet výučbových týždňov v semestri: 14 

1 kredit (ECTS): 25 hodín 
Súčet kreditov: 1. ročník: 62, 2. ročník: 63, 3. ročník: 61 = 186, t. j. 4650 hodín. 

Praktická výučba sa uskutočňuje i v rámci letnej praxe a celkovo je plánovaných 2300 hodín praktickej výučby t. 
j. 92 kreditov. 
Splnenie počtu hodín celkovej výučby 4600 hodín t. j. 184 kreditov a z toho min. 2300 hodín t. j. 92 kreditov 
praktickej výučby podľa smernice pre ošetrovateľské vzdelávanie je dosiahnutý. 

Predmet Kredity Typ 
predmetu 

Hodinová 
dotácia 
P/S/C 

Učiteľ 

Ošetrovateľstvo v intenzívnej 
starostlivosti 

2 P 
2/0/1 

Dr. Benda, Dr. Kovaříková 

Ošetrovateľstvo vo vybraných 
medicínskych odboroch 

2 P 
2/0/2 

doc. Bydžovský 

Ochrana verejného zdravia 1 P 1/0/0 prof. Juriš 

Právne aspekty ošetrovateľstva 1 P 2/0/0 Dr. Procházková, PhD. 

Odborná ošetrovateľská prax 
VI. 

14 P 
350 

prof. Kalátová + mentori 

Štátne záverečné skúšky     

Bakalárska práca a jej obhajoba 
Ošetrovateľstvo 
Ošetrovateľstvo v klinických 
odboroch 

10 P  prof. Kalátová + komisia 

Kredity spolu 30    
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Príloha 2 – Informačné listy predmetov 

 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram, Česká republika 
Študijný program: Ošetrovateľstvo, 1. stupeň (bakalársky) – denná forma 

 

Abecedný zoznam predmetov: 

POVINNÉ PREDMETY 
Anatómia a fyziológia 
Bakalárska práca 
Biochémia 
Biofyzika, rádiológia a radiačná ochrana 
Farmakológia 
Filozofia a etika v ošetrovateľstve 
Hematológia a transfúziológia 
Informatika v zdravotníctve 
Klinická propedeutika 
Komunikácia v ošetrovateľstve 
Komunitné ošetrovateľstvo 
Latinská a zdravotnícka terminológia 
Letná prax I., II. 
Manažment v ošetrovateľstve 
Mikrobiológia, imunológia, epidemiológia a hygiena 
Odborná ošetrovateľská prax I., II., III., IV., V., VI. 
Ochrana verejného zdravia 
Ošetrovateľstvo I., II., III. 
Ošetrovateľstvo pri infekčných chorobách 
Ošetrovateľstvo v geriatrii 
Ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve 
Ošetrovateľstvo v chirurgických odboroch 
Ošetrovateľstvo v ortopédii a traumatológii 
Ošetrovateľstvo v intenzívnej starostlivosti 
Ošetrovateľstvo v interných odboroch 
Ošetrovateľstvo v neurológii 
Ošetrovateľstvo v onkológii a hematoonkológii 
Ošetrovateľstvo v pediatrii 
Ošetrovateľstvo v psychiatrii 
Ošetrovateľstvo vo vybraných medicínskych odboroch 
Paliatívna a hospicova starostlivosť 
Patológia a patofyziológia 
Pedagogika v ošetrovateľstve a edukácia 
Potreby pacientov a ošetrovateľský proces 
Právne aspekty ošetrovateľstva 
Prvá pomoc 
Psychológia všeobecná a vývojová 
Psychológia zdravotnícka 
Seminár k záverečnej práci I., II. 
Sociológia v zdravotníctve 
Transkultúrne ošetrovateľstvo 
Výskum v ošetrovateľstve, štatistika a ošetrovateľstvo založené na dôkazoch 
Výživa a dietetika 
Zdravotná výchova a zdravotná gramotnosť 
POVINNE VOLITEĽNE PREDMETY 
Administratíva a dokumentácia v ošetrovateľstve 
Rehabilitačné ošetrovateľstvo 
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Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: ANA Názov predmetu: Anatómia a fyziológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 3 hod. prednášok, 2 hod. cvičení týždenne 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať 
vopred známy počet otázok (tém) vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne 
napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a 
kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á: 

 Definovať základné anatomické názvoslovie 

 Charakterizovať stavbu a štruktúru ľudského tela 

 Opísať anatómiu kardiovaskulárnej, dýchacej, tráviacej, vylučovacej, nervovej, endokrinnej a 
reprodukčnej sústavy 

 Opísať anatómiu pohybovej a svalovej sústavy, krv, zmysly 

 Charakterizovať zloženie a funkcie bunky ľudského tela 

 Opísať typy a zloženie tekutín v ľudskom tele, podstatu homeostázy a obsah elektrolytov 
 Charakterizovať funkcie orgánov a orgánových systémov. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Roviny, osy, základní smery pre orientáciu na ľudskom tele. 
2. Stavba a spojení kostí, skelet. 
3. Stavba svalových vláken, prehľad svalových skupín. 
4. Anatómia srdca, prehľad artérií a vén. 

5. Anatómia dýchacieho systému. 
6. Anatómia tráviaceho systému, topografické pomery v brušnej dutine. 
7. Anatómie obličiek. 

8. Anatómia močopohlavného systému ženy a muža. 
9. Anatómia kože. 
10. Anatómia žliaz s vnútornou sekréciou. 
11. Anatómia nervovej sústavy. 
12. Anatómia zmyslových orgánov. 

Odporúčaná literatúra: 
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GALBAVÝ Š, ŠRAMKA M., DURDÍK Š. Somatológia. Bratislava: Samosato, 2021. 
DYLEVSKÝ, I. Somatologie. Olomouc : Epava, 2000. ISBN 80-86297-05-5 
MARIEB, E. N.; MALLAT, Jon. Anatomie lidského těla. Praha : C-Press, 2005. ISBN 80-251-0066-9 
FENEIS, H. Anatomický obrazový slovník.Praha : Grada Avicenum, 2003. ISBN 80-7169-197-6 
NETTER, F.H. Anatomický atlas člověka. Praha : Grada Avicenum, 2004. ISBN 80-247-0517-6 
YOKOCHI, C. R. Anatomie člověka - Fotografický atlas - Fotografický atlas systematické a topografické anatomie. 
Praha: Triton, 2009. 532 s. ISBN 978-80-7387-131-4. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov: 

Vyučujúci: prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: BAK Názov predmetu: Bakalárska práca 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: samostatná práca 

Počet kreditov: 10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.-6. denná, 6.-8. externá 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: Seminár k záverečnej práci 1., 2. Výskum v ošetrovateľstve a štatistika. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Podmienkou pre absolvovanie predmetu je: a) vypracovanie 
bakalárskej práce b) obhajoba bakalárskej práce. 

Výsledky vzdelávania: Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je 
kompetentný/á: 

 Vypracovať bakalársku prácu v tlačenej a elektronickej forme 

 Úspešne vložiť prácu do EZP. 

 Pripraviť a prezentovať bakalársku prácu. 
 Obhájiť bakalársku prácu. 

Stručná osnova predmetu: 

 Štruktúra práce. 

 Školiteľský a oponentský posudok práce. 

 Evidencia záverečných prác. 

 Práca s centrálnym registrom ZP. 
 Príprava prezentácie a obhajoby práce. 

Odporúčaná literatúra: 
KILÍKOVÁ, M. KALÁTOVÁ. D., 2017. Metodika vedeckej práce – tretie doplnené vydanie. 2017. Vysoká škola 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Příbram : 2017, 110 s. ISBN 978-80-88206-02-6. 
ILIEVOVÁ, Ľ. 2017. Výskum v ošetrovateľstve – krok za krokom. Trnava : Typi Univesitatis, 2017. 140 s., ISBN 
9788056800317. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov: vypracovanie v termíne, hodnotenie u SZ 

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 4.4.2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 
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Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: BRR Názov predmetu: Biofyzika, rádiológia a radiačná ochrana 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 2 hod. prednášok týždenne 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený klasifikovaným zápočtom. K jej zloženiu t musí 
byť úspešne napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa 
správnosti a kompletnosti odpovedí: 
A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je získať orientáciu v problematike vplyvu fyzikálnych faktorov na 
ľudský organizmus, fyzikálnych princípov metód a zariadení používaných vo zdravotníctve. Navádza na 
stredoškolské fyzikálne vzdelávanie a jeho cieľom je upozorniť na výrazné prenikanie fyzikálnych metód v 
medicíne v súčasnej dobe. Diagnostická a liečebná technika v medicíne, moderné zobrazovacie metódy – 
fyzikálne princípy, mádiológia - definícia odboru, rádiologické metódy v diagnostike jednotlivých anatomických 
systémov, vznik a charakteristika rtg žiarenia, skiaskopia a skiagrafia, CT, princípy rádiológie a rádioterapie, ich 
indikácie a vedľajšie účinky, rádioterapia jednotlivých ochorení a ochrana pred ionizujúcim žiarením, nukleárná 
medicína, ošetrovateľská starostlivosť 

Stručná osnova predmetu: 
1. Hmota a jej štruktúra, elementárne častice. 
2. Elektrina a magnetizmus: elektrické pole, elektrický prúd a jeho účinky na ľudský organizmus, elektrické 
vlastnosti tkanív, magnetické pole a jeho účinky na živé organizmy. 
3. Molekulárna biofyzika: skupenské stavy, difúzia, krvný tlak, krvný prietok a ich meranie, gravitačné vplyvy, 
osmotický tlak. 
4. Biofyzika vnímanie: zmyslové vnímanie, fyziologická akustika, biofyzika videní, optické prístroje. 
5. Niektoré účinky fyzikálnych faktorov na ľudský organizmus: vibrácie, ultrazvuk, infrazvuk, zmeny 
atmosférického tlaku, elektromagnetické vlnenie. 

6. Fyzikálne princípy vybraných diagnostických a liečebných metód. 
7. Základy rádiodiagnostiky. 
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8. Zobrazovací metódy. 
9. Radioterapie 
10. Nukleárna medicína 
11. Radiačná ochrana 

Odporúčaná literatúra: 
JIRÁK D., VÍTEK F., BENEŠ J. Základy lékařské fyziky. Praha: Karolinum, 2015. 326 s. ISBN 978-80-246-2645-1. 
ROSINA J, KOLÁŘOVÁ H., STANEK J. Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada Publishing, 2006. 
ISBN 978-80-247-1383-0. 

KLENER, L. a kol. Principy a praxe radiační ochrany. Praha: SÚJB, 2000. ISBN 80-238-3703-6. 
ROSINA J., VRÁNOVÁ J., KOLÁŘOVÁ H. Biofyzika - Pro zdravotnické a biomedicínské obory. Praha: Grada, 2021. 
304 s. ISBN 978-80-271-2526-5. 

NAVRÁTIL L., ROSINA, J. Medicínská biofyzika. Praha: Grada, 2019. 432 s. ISBN 978-80-271-0209-9. 
MALÍKOVÁ H. Základy radiologie a zobrazovacích metod. Praha: Karolínum 2019. 162 s.ISBN 978-80-246-4036-5 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie 

A 

predmeto 

B 

v 

C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

56,70% 14% 9,30% 6% 14% 0 % / 0 % 1,53 / 1,53 

Vyučujúci: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., doc. MUDr. Otto Lang, Ph.D. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: BIC Názov predmetu: Biochémia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 2 hod. prednášok týždenne 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu Predmet je zakončený klasifikovaným zápočtom. K jej zloženiu t musí 
byť úspešne napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa 
správnosti a kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 
– 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je poskytnúť vedomosti z oblasti chémie, ktoré študent potrebuje k 
pochopeniu biochemických a metabolických pochodov v organizmu, k pochopeniu regulácie vnútorného 
prostredia organizmu. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Repetitórium obecnej a organickej chémie 
2. Biochemické funkcie buniek (činnosť jednotlivých organel) 
3. Biokatalýza – enzýmy a vitamíny. 

4. Vlastnosti a metabolizmus sacharidov, lipidov a bielkovín. 
5. Nukleové kyseliny, genetická informácia. 
6. Vnútorné prostredie, voda a minerálne látky, prejavy ich nedostatku a prebytku. 
7. Výživa a metabolizmus. 

Odporúčaná literatúra: 
ŠTERN, P. Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2005. 
ISBN 80-246-1025-6. 

ODSTRČIL, J. Biochemie. Brno: Institut pro další vzdělávání, 2. upravené vydání 2010. ISBN 80-7013-425-9. 
VODRÁŽKA, Z. Biochemie. Praha: Academia, 2002. 508 s. ISBN 80-200-0600-1. 



VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

strana 32 z 109 

 

 

 
KLOUDA, P. Základy biochemie. Ing. Pavel Klouda. 220 s. ISBN 978-80-86369-16-7. 
KOOLMAN J., ROEHM K.-H. Barevný atlas biochemie. Praha: Grada, 2012. 512 s. ISBN 978-80-247-2977-0. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 

Vyučujúci: MUDr. Csaba Biró, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: BIG Názov predmetu: Biológia a genetika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 1 hod. prednášok týždenne 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený klasifikovaným zápočtom. K jej zloženiu t musí 
byť úspešne napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa 
správnosti a kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 
– 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je zoznámiť študentov so základnými genetickými pojmy, štruktúrou 
nukleových kyselín a jadra prokaryotických a eukaryotických organizmov. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Definícia života. 
2. Prokaryotické organizmy a vírusy. 
3. Eukaryotické organizmy. 
4. RNA, DNA. 
5. Gén, genotyp, fenotyp, genofond. Základy Mendelovské dedičnosti. Génové manipulácie. 
6. Bunečné štruktúry. Bunečné jadro. 

7. Štruktúra a funkcia chromozómov eukaryót. Meióza, mitóza. Karyotyp človeka a metódy jeho vyšetrenia. 
8. Replikácia DNA. Reparácia DNA. 
9. Transkripcia a translácia genetické informácie. 
10. Genetická podstata nádorových ochorení. 
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11. Genetika populácií, selekcia, mutácia, migrácia, populačná rovnováha, malé populácie. Mechanizmy 
evolúcie. 

Odporúčaná literatúra: 
OTOVÁ, B. MIHALOVÁ R., BOBKOVÁ K. Základy biologie a genetiky člověka. Praha: Karolinum, 2021. 244 s. ISBN 
978-80-246-4565-0. 
ZÁVODSKÁ R. Biologie buněk. Mníšek pod Brdy: Scientia, 2006. 160 s. ISBN 80-86960-15-3. 
KOČÁREK E. Genetika. Mníšek pod Brdy: Scientia, 2005. 210 s. ISBN 978-80-86960-36-4. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 

Vyučujúci: prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: DLV Názov predmetu: Výživa a dietetika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 1 hod. prednášok a 1 hod. cvičenie týždenne 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: biochémia, biológia, fyziológia 

Predmet je zakončený klasifikovaným zápočtom. K jej zloženiu t musí byť úspešne napísaný písomný test z vopred 
známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a kompletnosti odpovedí: 
A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent ovláda teoretické základy    dietológia a liečebnej výživy. Vie charakterizovať základné zložky potravy 
a spôsoby úpravy potravy. Študent má vedomosti o špecifikách stravovania detí a seniorov. Študent aplikuje 
zásady jednotného diétneho systému a edukuje pacientov o vhodnej skladbe stravovania a príprave vhodného 
jedálneho lístka. Študent prakticky realizuje určovanie nutričného stavu pacientov, pripravuje vhodné edukačné 
materiály. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Základné pojmy, liečebná výživa, dietológia. 
2. Voda - význam v ľudskom organizme. 
3. Základné zložky potravy (cukry, tuky, bielkoviny). 
4. Vitamíny, minerály, stopové prvky. 
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5. Určovanie nutričného stavu – výživová anamnéza, nuttričné dotazníky. 
6. Určovanie nutričného stavu – antropometrické merania 
7. Špecifiká stravovania v detskom veku 
8. Novorodenecké obdobie – zloženie materského mlieka, náhradné formuly. 
9. Špecifiká stravovania seniorov 

10. Jednotný diétny systém – všeobecné zásady 
11. Jednotný diétny systém – základné diéty 
12. Jednotný diétny systém - špeciálne diéty 

Odporúčaná literatúra: 
DIMUNOVÁ, L. a kol. 2018. Liečebná výživa I. Univerzita P.J.Šafárika Košice. 2018. 190s. ISBN 978 - 80 - 8152 - 681 – 7. 
dostupné na: www.unibook.upjs.sk. 

BAKOSS, P. a kol. 2011. Epidemiológia. Bratislava: UK, 2011, 520 s. ISBN 978-80-223-2929-3 
DŽUPA, K. DŽUPA, P. STRAKA, M. 2014. Výživa. Bratislava: Herba.2014. 108 s. ISBN:978-80-89631-21- 6. 
RAKOVÁ, J. 2019. Liečebná výživa II. Univerzita P. J. Šafárika. 2019. 205 s. ISBN: 978 - 80 - 8152 
- 818 – 7. dostupné na: www.unibook.upjs.sk. 
SHARMA, S. a kol. 2018, Klinická výživa a dietologie. 2018. Praha: Grada. 2018. 240 s. ISBN 
978-80-271-0228-0 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

Vyučujúci: prof. MVDr. Peter Juriš, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: FAR Názov predmetu: Farmakológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 2 hod. prednášok týždenne 
Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: PAF, BIC 

Predmet je zakončený klasifikovaným zápočtom. K jej zloženiu t musí byť úspešne napísaný písomný test 
z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a kompletnosti odpovedí: 
A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Predmet úzko nadväzuje na učivo patofyziológie a biochémie. Jeho cieľom je získanie 
znalostí obecnej i špeciálnej klinickej farmakológie a toxikológie 

Stručná osnova predmetu: 
1. Úvod do farmakológia (základná farmakologické pojmy, názvy a klasifikácia liečiv, liekové formy, cesty 

podania, nežiaduce účinky, vývoj liečiv) 
2. Všeobecná farmakológia (základné pojmy farmakokinetiky a farmakodynamiky) 
3. Ordinácie a podávanie liečiv, receptúra 
4. Špeciálna farmakológia (základné indikačné skupiny a ich zástupcovia, formy, dávkovanie, zásady aplikácie 

http://www.unibook.upjs.sk/
http://www.unibook.upjs.sk/
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liekov) 

5. Základy toxikológie (základné toxikologické pojmy) 
6. Návykové látky 
7. Infúzne roztoky a transfúzne prípravky 

Odporúčaná literatúra: 
SLÍVA J., VOTAVA M. Farmakologie v kostce. Praha: Triton, 2021. 544 s. ISBN 978-80-7553-893-2. 
PALUCH Z. (2019): Farmakologie v kardiologii, Praha, Gargi. Soubor textů pro studenty 2. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy. (295 s.) ISBN 978-80-904574-4-7. 
PALUCH Z. (2020): Farmakologie v gastroenterologii, Praha, Gargi. Soubor textů pro studenty lékařských fakult. 
(266 s.) ISBN 978-80-904574-1-6. 

PERLÍK F. Základy klinické farmakologie. Praha: Galén, 2011. 192 s. ISBN 978-80-7262-528-4. 
MAREK, J. Farmakoterapie vnitřních nemocí. Praha: Grada, 2010. 4. přeprac. vyd. 777 s. ISBN 978-80-24726397. 
KNOR J., MÁLEK J. Farmakoterapie urgentních stavů. 3. vyd. Praha: Maxdorf, 2019. 272 s. ISBN 978-80-7345- 
595-8. 
KOCINOVÁ S. Přehled nejužívanějších léčiv. Praha: Informatorium, 2018. 100 s. ISBN 978-80-7333-131-3. 
MARTÍNKOVÁ J. a kol. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2. vyd. Praha: Grada, 2018. 520 s. ISBN 
978-80-247-4157-4. 

ŠTÍPEK, S. Stručná toxikologie. Mechanismus, diagnostika a léčení akutních otrav a látkové závislosti. Medprint, 
1997. 87 s. ISBN 80-902036-4-7. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnoteni 

A 

predmetov 

B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

1,30% 11,40% 17,70% 41,80% 22,80% 5,1 % / 30,9 % 2,47 / 3,01 

Vyučujúci: doc. MUDr. Zoltán Paluch, PhD., Mgr. MUDr. Petra Holečková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: FEO Názov predmetu: Filozofia a etika v ošetrovateľstve 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná 2 hod. prednášok týždenne 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. denná, 1. externá 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: FEO 

Podmienky na absolvovanie predmetu: : Predmet je zakončený zápočtom. K získaniu zápočtu je treba úspešne 
absolvovať písomný test v rozsahu odučenej látky na najmenej 61 %. 
A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je vysvetliť základné pojmy a zamerať sa na ľudské skutky i špecifické 
činnosti v profesii sestra z hľadiska základných zásad mravnosti a zabývať sa základnými etickými a filozofickými 
otázkami ve starostlivosti o chorých 

Stručná osnova predmetu: 
1. Základné pojmy filozofie a etiky v súvislosti s holistickým prístupom k človeku, rodině a spoločnosti. 
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2. Zdroje zdravotníckej etiky. Holistické pojatie človeka. 
3. Listina základných práv a slobôd. Úmluva o ľudských právach a biomedicíne. 
4. Filozofie a etika umierania a smrti. Eutanázia, dystanázia. 
5. Zadržaná a bazálna terapia. 
6. Etické otázky transplantačného programu. 

7. Etické aspekty zdravotníckeho triedenia pri hromadnom výskytu ranených. 
8. Rešpektovanie náboženského presvedčenia. Základná svetová náboženstva. 
9. Filozofické smery (idealizmus, materializmus, humanizmus, naturalizmus, racionalizmus, empirizmus, 
determinizmus, skepticizmus, altruizmus, efektívny altruizmus, holizmus) 

Odporúčaná literatúra: 
BARTŮNĚK P., PTÁČEK R. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada, 528 s. ISBN 978-80-247-3976-2. 
MATOCHOVÁ S. Etika a právo v kontextu lékařské etiky. Brno: MUNI Press, 208 s. ISBN 978-80-210-4757-0. 
JANKOVSKÝ J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2018. 304 s. ISBN 978-80-7553-414-9. 
ŠIMEK, J. Lékařská etika. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5306-5. 
HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie. Galén: Praha, 2000. ISBN 80-7262-034-7 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 

z. FX 

100% 0 % / 0 % 

Vyučujúci: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: FYZ Názov predmetu: Fyziológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 3 h. prednášok týždenne 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.denná, 1. externá 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať 
vopred známy počet otázok (tém) vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne 
napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a 
kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky nutné pre vzdelávanie v odborných 
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predmetoch. Predmet umožňuje poznať študentom funkciu orgánov a riadenie ľudského organizmu. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Stavba a fyziológia buniek, funkčná morfológia tkanív. 
2. Fyziológie svalového tkaniva. 
3. Fyziológie srdca a krvného obehu. 
4. Krv, zloženie krvi, krvitvorba, fyziológie krvi. 

5. Lymfatický systém, fyziológia lymfatického systému. 
6. Imunitní systém, fyziológia imunitného systému. 
7. Fyziológia dýchacieho systému, fyziológia dýchania. 
8. Fyziológia tráviaceho systému, fyziológia trávenia a vstrebávania. 
9. Fyziológia obličiek a močopohlavného systému ženy a muža. 
10. Oplodnenie, vývoj embrya a plodu, placenta, fyziológie tehotenstva. 
11. Fyziológia kože. 
12. Termoregulácia. 

13. Hormonálna regulácia organizmu. 
14. Fyziológia nervovej činnosti. 
15. Fyziológia zmyslových orgánov. 

Odporúčaná literatúra: 
MYSLIVEČEK J., RILJAK V. Fyziologie – repetitorium. Praha: Triton, 2020. 344 s. ISBN 978-80-7553-818-5. 
GALBAVÝ Š, ŠRAMKA M., DURDÍK Š. Somatológia. Bratislava: Samosato, 2021. 

ROKYTA R. Fyziologie. Praha: Galén, 2016. 434 s. ISBN 978-80-7492-238-1. 
MYSTLIVEČEK J., TROJAN S. Fyziologie do kapsy. Praha: Triton, 2015. 472 s. ISBN 80-7254-497-7. 
ROKYTA R. Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada, 2015. 712 s. ISBN 978-80-247- 
4867-2. 
MOUREK J. Fyziologie - Učebnice pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2012. 224 s. ISBN 978-80- 
247-3918-2. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie 

A 

predmetov 

B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

19,60% 20,90% 22,30% 11,50% 23% 2,7 % / 11,4 % 2,04 / 2,74 

Vyučujúci: prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: HET Názov predmetu: Hematológia a transfúziológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 1 hod. prednášok týždenne 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.denná, 6. externá 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: FYZ 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený zápočtom. K získaniu zápočtu je treba úspešne 
absolvovať písomný test v rozsahu odučenej látky na najmenej 61 %. 



VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

strana 38 z 109 

 

 

 
Výsledky vzdelávania: Predmet podáva základné znalosti z oblasti klinickej hematológie, informuje o 
základných a špeciálnych vyšetrovacích metódach v hematológii. Súčasťou sú poznatky o spôsoboch odberu krvi 
pre hematologické vyšetrenie. Objasňuje základné princípy transfúzneho lekárstva, zoznamuje s laboratórnymi 
metódami užívanými transfúzneho lekárstve, s transfúznymi prípravky, indikáciami pre ich aplikáciu a princípy 
podávanie vrátane posttransfúznych komplikácií. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Hematológia, krv, plazma, krvotvorné bunky a krvné elementy, proliferácie a diferenciácie buniek, 

krvotvorné orgány. 
2. Nedostatok krvných elementov, anémia, nadbytok krvných elementov, myeloproliferatívne a 

lymfoproliferatívne poruchy a hematologickej malignity 

3. Hemostáza a trombóza, krvné koagulačné systémy, krvné doštičky, fibrinolytický systém 
4. Laboratórne diagnostické metódy krvného zrážania a trombózy, hemokompatibilita 
5. Typy, výroba, skladovanie a spôsob podania jednotlivých transfúznych prípravkov. Krvné deriváty. 
6. Dobrovoľné darcovstvo krvi. 

Odporúčaná literatúra: 
VYDRA J. Hematologie v kostce. Praha: Mladá fronta, 2015. 392 s. ISBN 978-80-204-3698-6. 
VORLÍČEK J. Hematologie pro praktické lékaře. Praha: Galén, 2011. 314 s. ISBN 978-80-7262-453-9. 
PENKA M., TESAŘOVÁ E. a kolektiv. Hematologie a transfuzní lékařství I. Praha: Grada, 2011. 488 s. ISBN 978-80- 
247-3459-0. 
PENKA M., TESAŘOVÁ E. a kolektiv. Hematologie a transfuzní lékařství I. Praha: Grada, 2012. 208 s. ISBN 978-80- 
247-3460-6. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 

z. FX 

100% 0 % / 0 % 

Vyučujúci: Mgr. Stanislava Biró Klocháňová 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: IKT Názov predmetu: Informatika v zdravotníctve 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, 1 hod. prednáška a 1 hod. cvičenia týždenne 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. denná, 6. externá 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 
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Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Absolvovanie predmetu sa uskutočňuje zápočtom udeleným za 
samostatné vypracovanie úlohy z prebranej látky podľa pokynov vyučujúceho. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je zdokonaliť študentov v práci s prostriedky informačnej a 
komunikačnej techniky, zoznámiť je s aplikačným programovým vybavením využívaným vo zdravotníctve 
a naučiť ich jej používať. Študenti sa ďalej zdokonalí v efektívnom využití vyhľadávacích služieb internetu, najmä 
za účelom zisku informácií z oblasti zdravotnícke starostlivosti a ďalších informácií odborného charakteru. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Význam informačných a komunikačných technológií v oblasti zdravotníctva a ošetrovateľskej praxe, využitie 
počítačov vo zdravotníckom systému, ochrana a zabezpečení dát. 
2. Základné typy a štruktúra osobných počítačov a periferných zariadení. 

3. Opakovanie základných úkonov práce s PC. 
4. Textový procesor – typografické zásady, úprava oficiálnych dokumentov, obrázky a grafická úprava 
dokumentov, hromadná korešpondencia. 
5. Tabuľkový procesor – funkcie, grafy. 
6. Aplikácie pre tvorbu multimediálnych prezentácií. 
7. Elektronická pošta a ďalšie možnosti elektronické komunikácie (Skype, Viber, ICQ, diskusná fóra). 
8. Nemocničný informačný systém. 
9. Zdravotnícka problematika na internetu, on-line vyhľadávanie. Google Documents. 
10. Využití počítačov pri výskumu vo zdravotníctve. 
11. Eticko-právne otázky súvisiacie s využívaním informačných zdrojov. 

Odporúčaná literatúra: 
ŠPUNDA J. Zdravotnická informatika. Praha: Karolinum, 2007. 194 s. ISBN 978-80-246-1378-9. 
HALL G. M. Jak připravit úspěšnou přednášku. Praha: Galén, 2006. 112 s. ISBN 80-7262-422-9. 
TOMAN P. Informatika pro koncového uživatele. Professional Publishing, 2011. 172 s. ISBN 978-80-7431-057-7. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinne volitelný predmet 

Hodnotenie predmetov 

z. FX 

100% 0 % / 0 % 

Vyučujúci: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: KLP Názov predmetu: Klinická propedeutika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 1 h. prednášok a 1 hod. cvičení týždenne 
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Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: ANA, FYZ 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať 
vopred známy počet otázok (tém) vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne 
napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a 
kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je zoznámiť so základnými metódami hodnotenia zdravotného stavu 
pacienta/klienta, odberom anamnézy, metódami fyzikálneho vyšetrenia i laboratórnymi a prístrojovými 
diagnostickými metódami a vyšetrovacími postupmi a základnými nálezmi pri jednotlivých ochoreniach. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Anamnéza – druhy (osobná, sociálna, rodinná, špeciálne), typy (lekárska, ošetrovateľská) 
2. Symptomatológia – monitorovanie subjektívnych a objektívnych príznakov a symptómy u ochorení 
jednotlivých systémov. 
3. Celkové fyzikálne vyšetrenie – fyziologické a patologické nálezy 
4. Propedeutická diagnostika – laboratórne vyšetrovacie metódy, endoskopické vyšetrovacie metódy, punkcie 
a biopsie, rádiologická diagnostika. 
5. Diagnostické postupy a vyšetrovacie metódy v jednotlivých vybraných klinických odboroch (interných, 
chirurgických, neurologických, pediatrických, gynekologicko-pôrodníckych, očných, ORL, kožných, infekčných) 
vrátane popisu prípravy pacienta/klienta na jednotlivé typy vyšetrení. 

Odporúčaná literatúra: 
ŠPINAR, J. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2. vyd. Praha: Grada, 2013. 336 s. ISBN 978-80- 
247-4356-1. 

DOBIÁŠ, V. Klinická propedeutika v urgentnej medicíne. Bratislava: Grada Slovakia, 2013. 208 s. ISBN 978-80- 
8090-004-5. 
KLENER P. Propedeutika ve vnitřním lékařství. 3. vyd. Praha: Galén, 2009. 324 s. ISBN 978-80-7262-643-4. 
CHROBÁK, L. a kol. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha: Grada, 2007. 244 s. ISBN 978-80-247-1309-0. 
TŘEŠKA, V. a kol. Propedeutika vybraných klinických oborů Praha. Grada Avicenum, 2003. ISBN 80-247-002398. 
ZEMAN, M. a kol. Chirurgická propedeutika. Praha: Grada, 2011. 512 s. ISBN 978-80-247-3770-6. 
BRAUN, J. Vademecum lékaře. Vyšetřovací metody. Praha: Galén, 2002. ISBN 80-86257-10-X 
KALVACH, Z. Propedeutika klinické medicíny. Praha: Triton, 2002. 656 s. ISBN 80-7254-174-9. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie 

A 

predmetov 

B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

38,10% 20,90% 13,40% 11,20% 14,90% 1,5 % / 0,9 % 1,75 / 2,13 

Vyučujúci: doc. MUDR. Zoltán Paluch, PhD., MBH, MUDr. Mgr. Petra Holečková, Ph.D., MBA 

Dátum poslednej zmeny: 4.4.2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 
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Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: KOO Názov predmetu: Komunikácia v ošetrovateľstve 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 1 hod. prednášok a 1 hod. cvičení 
týždenne 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.denná, 4. externá 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený klasifikovaným zápočtom. K jej zloženiu t musí 
byť úspešne napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa 
správnosti a kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 
– 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je tiež zdokonaliť u študentov komunikačné zručnosti v interakcii 
ošetrujúci – pacient, resp. príbuzní a blízky pacienta, ďalej zásady komunikácie v neštandardných situáciách 
a komunikácie rizika, komunikačné bariéry. Zásady komunikácie v multidisciplinárnom tíme. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Komunikačný proces. Empatia. Asertivita. 
2. Konflikty a ich zvládanie (modelové situácie, rozbor), syndróm vyhorenia. 

3. Komunikačné techniky v neštandardných situáciách. Komunikácia s masmédiami. Komunikácia rizika. 
4. Komunikačné bariéry 

Odporúčaná literatúra: 
DLABAL M. Komunikace v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2021. 136 s. ISBN 978-80-262-1806-7. 
BEDNAŘÍK A., ANDRÁŠIKOVÁ M. Komunikace s nemocným - sdělování nepříznivých informací. Praha: Grada, 
2020. 232 s. ISBN 978-80-271-2288-2. 
POKORNÁ A. Komunikace se seniory. Praha: Grada, 2010. 160 s. ISBN 978-80-247-3271-8. 
SLOWÍK J. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, 2010. 155 s. ISBN 978-80-7367-691-9. 

JANÁČKOVÁ L. Komunikace ve zdravotnické péči. Praha: Portál, 2008. 136 s. ISBN 978-80-7367-477-9. 
VENGLÁŘOVÁ, M., GABRIELA, M. Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada, 2006. 144 s. ISBN 80-247- 
1262-8. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX priemer 

38,10% 20,90% 13,40% 11,20% 14,90% 1,5 % / 0,9 % 1,75 / 2,13 

Vyučujúci: PhDr. Ivana Spurná, Ph.D. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 
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Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: LAT Názov predmetu: Latinská a zdravotnícka terminológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, 1 hod prednášok, 1 hod. cvičení týždenne 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať 
vopred známy počet otázok (tém) vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne 
napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a 
kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je zvládnutí základov latinského jazyka potrebných pre pochopenie a 
správne používanie odbornej medicínskej terminológie. Študenti budú mať prehľad o gramatickom princípu 
latinského jazyka, budú prakticky ovládať jeho použitie na príkladoch. Cieľom predmetu je osvojení 
deklinačného a konjugačného systému latiny, syntéza a analýza slovných spojení, práce s odborným textom. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Systém latinského jazyka, vývoj medicínske terminológie. 
2. Výslovnosť, prízvuk. 
3. Substantíva 1.-5. deklinácie, vzory, výnimky. 
4. Verba, 1.-4. konjugácie, vzory, výnimky. 
5. Adjektíva, particípia prézenta. 
6. Adverbia. 
7. Číslovky základní, radové, distributívne a násobné. 
8. Latinské prefixy, sufixy, slova zložená. 
9. Grécka terminológia. 
10. Ošetrovateľská terminológia. 

Odporúčaná literatúra: 
SEINEROVÁ V. Latina pro střední zdravotnické školy. Praha: Fortuna, 2010. 104 s. ISBN 978-80-7168-999-7. 
KÁBRT, J. Jazyk latinský. Praha: Informatorium 2005. ISBN 978-80-86073-80-4 

VOKURKA, M.; HUGO, J. Praktický slovník medicíny. Praha : MAXDORF JESSENIUS, 2008. ISBN: 978-8073451592. 
BYDŽOVSKÝ, J. Latina pro zdravotníky. Praha, Nakladatelství Radek Veselý, 2005. 90 s. ISBN 80-86376-38-9. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský, latinský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX priemer 

52,50% 24,70% 12% 2,50% 7,60% 0 % / 0,7 % 1,43 / 1,7 

Vyučujúci: prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: MOE Názov predmetu: Manažment v ošetrovateľstve 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 2 hod. prednášok týždenne 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. denná, 6. externá 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať 
vopred známy počet otázok (tém) vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne 
napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a 
kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s metódami manažmentu so zameraním na 
zdravotníctvo, s možnosťami zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti, riadenia ľudských zdrojov. Súčasťou sú 
základy ekonomiky ako nástroja riadenia. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Základy manažmentu, terminológia, význam, historický vývoj. 
2. Úloha marketingu vo zdravotníctve (štátna a neštátna zariadení, väzby na obchodné spoločnosti, poisťovne, 
lekárenstvo a farmaceutický priemysel, ošetrovateľský nadštandard…) 
3. Financovanie zdravotnej starostlivosti (zdroje štátne – rozpočtové - a súkromné, sponzoring, finančné toky, 
spoluúčasť klientov). 
4. Riadenie ľudských zdrojov (leadership – typy vedenia, tímová práca, krízový štáb, konkurzný výber, pracovná 
porada – modelové situácie). 
5. Riadenie kvality starostlivosti (plánovanie, evaluačné a autoevaluačné princípy, kontrolná činnosť, 
hodnotenie, motivácia). 

6. Riadenie zmien (SWOT analýza, formulácia cieľov, brainstorming – návrhy riešenia, výber metód a postupov, 
časovanie, priebežná kontrola – analýza plnenia cieľov – hodnotenie a závery) 

Odporúčaná literatúra: 
DONNELLY, J.H.; GIBSON, J.L.; IVANCEVICH, J.M. Management. Grada Publishing, 1997. 
GLADKIJ, I. a kol. Management ve zdravotnictví. Brno : Computer Press a.s., 2003. ISBN 80-7226-996-8. 
SVOBODA, J. a kol. Řízení kvality. Praha : PedFUK, 1999. Studijní texty. 
HESOUNOVÁ, P., BYDŽOVSKÝ, J. Vnímání kvality ošetřovatelské péče klienty urgentního příjmu. In: 
Ošetřovatelská péče. 2011, č. 6. ISSN 1213-2330. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX priemer 

41,70% 20,40% 20,40% 4,90% 12,60% 0 % / 0 % 1,63 / 1,98 

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., doc. PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: MEH Názov predmetu: Mikrobiológia, imunológia, epidemiológia a hygiena 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 3 hod. prednášok týždenne 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: ANA, FYZ, LAT 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať 
vopred známy počet otázok (tém) vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne 
napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a 
kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Predmet poskytuje poznatky o vzťahoch mikroorganizmov k životnému prostrediu a ich 
interakcie. Podáva základné informácie o dodržovaniu zásad hygieny a epidemiológie pri práci zdravotníckych 
pracovníkov. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Vysvetlení pojmov a význam disciplín antimikrobiálne látky, vírusy, mykológia a parazitológia. 
2. Zásady správneho odberu biologického materiálu, základné vyšetrovací metódy 
3. Epidemiológie infekčných onemocnení 
4. Epidemiológie neinfekčných onemocnení 
5. Antropozoonózy. 
6. Sexuálne prenosné choroby a AIDS. 
7. Nozokomiálne nákazy a ich prevencia. 

8. Infekcie a epidémie pri mimoriadnych udalostiach. 
9. Dezinfekcia, sterilizácia, zachádzanie so znečisteným materiálom, bielizní 
10. Orgány hygienické služby, komunálna hygiena, hygiena práce, detí a dorostu 
11. Specifické a nespecifické mechanizmy imunity 

12. Aktívna , pasívna imunizácie 
13. Poruchy imunity, imunomodulácia, vakcinácia 

Odporúčaná literatúra: 
DRNKOVÁ B. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena pro zdravotnické obory. Praha: Grada, 2019. 
132 s. ISBN 978-80-271-0693-6. 
HAMPLOVÁ L. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena. Praha: Triton, 2019. 272 s. ISBN 978-80-7553- 
729-4. 
SCHINDLER J. Mikrobiologie - Pro studenty zdravotnických oborů. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 248 s. ISBN 978- 
80-247-4771-2. 

PODSTATOVÁ R. Hygiena a epidemiologie pro ambulantní praxi. Praha: Maxdorf, 2010. 142 s. ISBN 978-80- 
7345-212-4. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX priemer 

19,40% 20,90% 19,40% 13,20% 22,50% 4,7 % / 18,7 % 2,09 / 2,93 

Vyučujúci: prof. MVDr. Peter Juriš, CSc., doc. MUDr. Otto Lang, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 



VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

strana 45 z 109 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: OVP Názov predmetu: Psychológia všeobecná a vývinová 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 3 hod. prednášok a 1 hod. cvičení 
týždenne 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený klasifikovaným zápočtom. K jej zloženiu t musí 
byť úspešne napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa 
správnosti a kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 
– 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je formovať vzťah študenta k povolaniu a klientom. Je to jeden z 
predmetov, ktorý pomáha utvárať ľudský prístup k človeku vzhľadom k pochopeniu jedinečnosti správania a 
prežívania. Študenti sa učí aplikovať znalosti v práci s klientom, rodinnými príslušníkmi aj spolupracovníkmi. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Psychologická terminológia. 
2. Psychologická charakteristika osobnosti, socializácia, štruktúra a rysy osobnosti. Vývoj osobnosti. 
3. Temperamentné a citové vlastnosti osobnosti, charakterovo-voľné vlastnosti osobnosti, motivácia. 
4. Ontogeneza vývoja psychiky, vývoj psychosociálných potreb od narodenia po smrt. 
5. Specifika jednotlivých vekových skupin. 
6. Psychopatológia. 

7. Socializácia, sociálne vzťahy a interakcie, sociálna skupina. 
8. Sociálno-psychologické aspekty vedení ľudí, stratégie a taktika v zaobchádzaniu s ľuďmi, zásady práce 

v tímu. 
9. Problematika diskriminácie (genderová, rasová, etnická...), šikany, týrania, zneužívania, domáceho 

násilia. 
10. Psychologická problematika nemoci, prežívanie nemoci a hospitalizácia. Iatropatogenia a sororigenia. 

11. Produktívne a neproduktívne správanie v práci záchranára. 
12. Náročné životné situácie a adaptačné mechanizmy. 
13. Konflikty a ich zvládanie (modelové situácie, rozbor), syndróm vyhorenia. 
14. Stres – základní prejavy, akútne reakcie na stres a posttraumatický stresový syndróm (klient/záchranár) 
15. Psychológia hromadného správania, davové a psychologické procesy, pojem davu a typy davových 

reakcií, dynamika davu, dav a jedinec. 

Odporúčaná literatúra: 
HELUS Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2018. 312 s. ISBN 978-80-247-4675-3. 
VÁGNEROVÁ M. Obecná psychologie - Dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ. Praha: Karolinum, 
2016. 416 s. ISBN 978-80-246-3268-1. 

HONZÁK R. Základy psychologie. Praha: Galén, 2011. 132 s. ISBN 978-80-7262-377-8. 
ZACHAROVÁ E. Základy psychologie pro zdravotnické obory. Praha: Grada, 2011. 288 s. ISBN 978-80-2474062-1. 
ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3133-9. 
PIAGET, J., INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha : Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-798-5. 
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KREJČÍŘOVÁ D., LANGMEIER J. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006. 368 s. ISBN 978-80-247-1284-0. 
BAŠTECKÁ, B.; GOLDMANN, P. Základy klinické psychologie. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-550-4. 

VYMĚTAL, V. Lékařská psychologie. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-740-X 
RUSH, M. D. Syndrom vyhoření. 1.vydání. Praha : Návrat domů, 2003. ISBN 80-7255-074-8. 
NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha : Academia, 2002. ISBN 80-200-0689-3. 
ČECHOVÁ,V. Obecná psychologie. Brno : IDVPZ, 2001. ISBN 80-7013-343-0 
ČÍŽKOVÁ, J.a kol. Přehled vývojové psychologie. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7067-953-0 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie 

A 

predmetov 

B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

40,40% 27,80% 18,50% 4% 8,60% 0 % / 0 % 1,55 / 1,55 

Vyučujúci: doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, PhD., PhDr. Ivana Spurná, Ph.D. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 
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Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: OST Názov predmetu: Ošetrovateľské techniky I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, 1 hod. prednášok a 4 hod. cvičení týždenne 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený klasifikovaným zápočtom. K jeho zloženiu 
študent musí úspešne napísať celkom 4 písomné testy z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie 
skúšky podľa správnosti a kompletnosti odpovedí: 
A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á: 

 Identifikovať teoretické východiská praktických výkonov. 

 Vymenovať pomôcky ku konkrétnym ošetrovateľským výkonom a činnostiam. 

 Popísať pracovné postupy ošetrovateľských výkonov a činností. 

 Vymedziť najčastejšie chyby a omyly pri ošetrovateľských výkonoch a činnostiach. 

 Realizovať ošetrovateľské výkony a činnosti v laboratórnych podmienkach: 

 Vysvetliť použitie jednotlivých druhov obväzového materiálu.. 

 Určiť vhodný obväz podľa účelu. 

 Vysvetliť požadovaný účinok obväzu. 

 Vykonať jednotlivé typy obväzov. 

 Aplikovať bandáž dolných končatín. 

 Náležite sa starať o obväz pacienta. 

 Vysvetliť význam aseptických postupov v práci sestry. 

 Vymenovať spôsoby dezinfekcie a účinky dezinfekčných prostriedkov. 

 Riediť dezinfekčné prostriedky. 

 Pripraviť pomôcky z rôzneho materiálu na sterilizáciu. 

 Opísať základné parametre účinnej sterilizácie v závislosti od prístroja a druhu materiálu, z ktorého sú 
pomôcky vyrobené. 

 Manipulovať so sterilným materiálom a sterilnými nástrojmi, dodržiavať aseptický postup. 

 Uplatňovať zásady starostlivosti o pacienta v posteli. 

 Vymenovať základné typy postelí. 
 Manipulovať s nemocničnou posteľou, základným a pomocným vybavením postele. 
 Upraviť posteľ pre dospelého, pre dieťa. 



VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

strana 48 z 109 

 

 

 
 Upraviť posteľ s dospelým pacientom. 

 Posúdiť riziká nesprávnej úpravy postele pre dospelých a pre deti. 

 Realizovať starostlivosť a podporiť manažment každodenných činností u pacientov s dlhodobým 
pobytom na posteli. 

 Opísať postup prijatia pacienta do zdravotníckeho zariadenia a jeho prepustenia. 

 Viesť zdravotnú a ošetrovateľskú dokumentáciu. 

 Pripraviť pomôcky, dokumentáciu a pacientov na lekársku vizitu, asistovať lekárovi pri vizite, 
zaznamenať ordinácie z vizity, opísať prácu po ukončení lekárskej vizity. 

 Vysvetliť potrebu určenia ošetrovateľských priorít pacienta za jeho účasti pri sesterskej vizite. 

 Vysvetliť starostlivosť o osobnú hygienu zdravého/chorého jednotlivca. 

 Realizovať celkový kúpeľ pacienta na posteli a v kúpeľni. 

 Charakterizovať a demonštrovať postupy starostlivosti o oči, uši, zuby, nechty, vlasy. 

 Opísať hygienu fyziologického vyprázdňovania človeka. 

 Zdôvodniť potrebu hygienicko-epidemiologického režimu. 

 Opísať viaceré spôsoby kŕmenia dospelých a detí. 

 Vysvetliť adekvátny príjem tekutín – pitný režim, bilanciu tekutín. 

 Opísať techniku zavádzania sondy a bezpečnej aplikácie výživy sondou. 

 Vysvetliť príčiny a následky imobilizačného syndrómu a opísať zmeny v jednotlivých systémoch 
organizmu v dôsledku imobility. 

 Demonštrovať techniku a postupy preventívneho polohovania pacienta. 

 Hodnotiť schopnosť pacienta vykonávať bežné denné aktivity a realizovať ich nácvik podľa stupňa 
deficitu starostlivosti o seba. 

 Vymenovať druhy cievok ich označenia a použitie. 

 Realizovať procedúru cievkovania ženy, zavedenia permanentného katétra, asistovať pri cievkovaní 
dieťaťa a muža. 

 Vymenovať druhy rektálnych rúrok. 

 Pripraviť roztok na klyzmu podľa druhu klyzmy a veku pacienta. 

 Demonštrovať podávanie klyzmy. 
 Merať a zaznamenávať fyziologické funkcie – telesnú teplotu, pulz, dych a krvný tlak. 

Stručná osnova predmetu: 

 Obväzový materiál a obväzová technika. 

 Starostlivosť o posteľ 

 Hygienická starostlivosť a prevencia dekubitov 

 Evidencia zdravotnej a ošetrovateľskej dokumentácie 

 Príjem, preloženie a prepustenie pacienta 

 Vizita 

 Starostlivosť o pomôcky 

 Podávanie jedla a starostlivosť o výživu 

 Pohybová aktivita, polohovanie pacienta 

 Vyprázdňovanie stolice a moču 
 Fyziologické funkcie a fyzikálne vyšetrenia 

Odporúčaná literatúra: 
KOZOŇ V., ŠPAČEK F., GREŠŠ HALÁSZ B., HUĽO E., POKORNÁ A., FABIANOVÁ Z., LAJOVÁ S., ROŠÁK M., 
KMEŤKOVÁ K.: Manažment rán. Multidisciplinárny štandardný postup. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 
republiky, Bratislava, 2021, 35 s. Online: https://www.standardnepostupy.sk/standardy-manazment-ran/ 
(8.12.2022). KRČMÉRYOVÁ, T., MUSILOVÁ, M. 2012. Ošetrovateľské techniky. Bratislava : SZU, 2012, 307 s. ISBN 
978-80- 89352-60-9. 
TIRPÁKOVÁ, L.SÓVARIOVÁ- SOÓSOVÁ, M. 2016. Ošetrovateľské techniky. Košice : LF ústav ošetrovateľstva, 
2016, 338s., ISBN  978-80-8152-4441-7. 
ŠTANDARDY OŠETROVATEĽSTVO, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava, 

https://www.standardnepostupy.sk/standardy-osetrovatelstvo/ (8.12.2022). 
Vyhláška č. 528/2004 Z. z. MZ SR Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou 
samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou  
samostatne a v spolupráci s lekárom. 

Vyhláška č. 364/2005 MZ SR Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou 
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samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou 
samostatne a v spolupráci s lekárom. 
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Vyhláška č. 95/2018 MZ SR Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou 
samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou 
samostatne a v spolupráci s lekárom. 
Zákon č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o SKS a PA a o zmene a doplnení 
zákona Slovenskej Národnej Rady č. 14/1992 Zb. o SK SZP a SK zubných technikov. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

Vyučujúci: Mgr. Mária Břendová, PhD., Mgr. Lenka Baranová, PhD., PhDr. Jana Kovaříková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: .prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: OST Názov predmetu: Ošetrovateľské techniky II. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, 1 hod. prednášok a 4 hod. cvičení týždenne 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – Ošetrovateľské techniky I. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať 
vopred známy počet otázok (tém) vylosovaných z vopred známeho zoznamu, súčasťou je praktická časť. Celkové 
hodnotenie skúšky podľa správnosti a kompletnosti odpovedí: 
A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je 
kompetentný/á: 

 Identifikovať teoretické východiská praktických výkonov 

 Vymenovať pomôcky ku konkrétnym ošetrovateľským výkonom a činnostiam 

 Popísať pracovné postupy ošetrovateľských výkonov a činností 

 Vymedziť najčastejšie chyby a omyly pri ošetrovateľských výkonoch a činnostiach 

 Realizovať ošetrovateľské výkony a činnosti v laboratórnych podmienkach: 

 Vysvetliť základné pojmy – biologický materiál, laboratórne vyšetrenia 

 Vymedziť úlohy sestry v procese vyšetrenia biologického materiálu 

 Využívať všeobecné zásady a metodické postupy odberu biologického materiálu v prevencii vírusovej 
hepatitídy a HIV 

 Demonštrovať zručnosti pri odbere jednotlivých druhov biologického materiálu 

 Charakterizovať proces prípravy operačnej skupiny na operáciu 

 Pripraviť a používať pomôcky na umývanie a obliekanie operačnej skupiny 

 Dodržiavať všeobecné zásady aseptickej techniky pri chirurgickom umývaní rúk a navliekaní rukavíc 
a operačných plášťov 

 Rozlíšiť základné chirurgické inštrumentárium, drény a drenážne systémy 
 Demonštrovať zručnosť pri príprave sterilného stolíka na malé chirurgické výkony 
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 Pripraviť pomôcky na preväzový stolík 

 Realizovať preväz aseptickej a septickej rany, toaletu drenážneho miesta, laváž rany a výter z rany 

 Charakterizovať spôsoby ošetrovania rany 

 Opísať tvorbu názvu liekov, označenie lieku, zásady uchovávania, skladovania liekov 

 Aplikovať lieky per os, na kožu, sliznicu 

 Aplikovať liek, kyslík do dýchacích ciest 

 Vymenovať zásady bezpečnej manipulácie s kyslíkovou fľašou, centrálnym rozvodom kyslíka, aplikácie 
kyslíka pacientovi. 

 Aplikovať injekciu – subkutánnu, intradermálnu, muskulárnu, asistovať pri intravenóznej injekcii. 

 Definovať osobitosti podávania liekov dospelým, deťom, využívať ich pri sesterských činnostiach. 

 Demonštrovať poučenie pacienta o osobitostiach spôsobov aplikácie liekov a očakávaných účinkoch, 
zaznamenať podanie lieku a reakcie pacienta naň 

 Vymedziť infúzne roztoky. 

 Demonštrovať prípravu infúzie, asistovať pri aplikácii infúzie. 

 Opísať postup ošetrovania centrálneho venózneho katétra. 

 Opísať proces aplikovania transfúzie a vymedziť povinnosti sestry pri jej podávaní 
 Definovať parenterálnu výživu a úlohy sestry súvisiace s ňou. 

Stručná osnova predmetu: 

 Metodika a technika odberu a odosielania biologického materiálu na vyšetrenie 

 Základné chirurgické nástroje a šijací materiál, preväzový stolík 

 Podávanie liekov 

 Intradermálna aplikácia liekov 

 Subkutánna aplikácia liekov 

 Intramuskulárna aplikácia liekov 

 Intravenózna aplikácia liekov 
 Infúzia, transfúzia a parenterálna výživa 

Odporúčaná literatúra: 
KOZOŇ V., ŠPAČEK F., GREŠŠ HALÁSZ B., HUĽO E., POKORNÁ A., FABIANOVÁ Z., LAJOVÁ S., ROŠÁK M., 
KMEŤKOVÁ K.: Manažment rán. Multidisciplinárny štandardný postup. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 
republiky, Bratislava, 2021, 35 s. Online: https://www.standardnepostupy.sk/standardy-manazment-ran/ 
(8.12.2022). KRČMÉRYOVÁ, T., MUSILOVÁ, M. 2012. Ošetrovateľské techniky. Bratislava : SZU, 2012, 307 s. ISBN 
978-80- 89352-60-9. 
TIRPÁKOVÁ, L.SÓVARIOVÁ- SOÓSOVÁ, M. 2016. Ošetrovateľské techniky. Košice : LF ústav ošetrovateľstva, 
2016, 338s., ISBN  978-80-8152-4441-7. 
ŠTANDARDY OŠETROVATEĽSTVO, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava, 

https://www.standardnepostupy.sk/standardy-osetrovatelstvo/ (8.12.2022). 
Vyhláška č. 528/2004 Z. z. MZ SR Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou 
samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou 
samostatne a v spolupráci s lekárom. 
Vyhláška č. 95/2018 MZ SR Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou 
samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou 
samostatne a v spolupráci s lekárom. 
Zákon č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o SKS a PA a o zmene a doplnení 
zákona Slovenskej Národnej Rady č. 14/1992 Zb. o SK SZP a SK zubných technikov. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk 

Poznámky: 

Vyučujúci: Mgr. Mária Břendová, PhD., Mgr. Lenka Baranová, PhD., PhDr. Jana Kovaříková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: .prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 
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Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: OST Názov predmetu: Ošetrovateľské techniky III. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, 1 hod. prednášok a 4 hod. cvičení týždenne 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – Ošetrovateľské techniky II. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: : Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí 
zodpovedať vopred známy počet otázok (tém) vylosovaných z vopred známeho zoznamu, súčasťou je praktická 
časť. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a kompletnosti odpovedí: 
A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je 
kompetentný/á: 

 Identifikovať teoretické východiská praktických výkonov 

 Vymenovať pomôcky ku konkrétnym ošetrovateľským výkonom a činnostiam 

 Popísať pracovné postupy ošetrovateľských výkonov a činností 

 Vymedziť najčastejšie chyby a omyly pri ošetrovateľských výkonoch a činnostiach 

 Realizovať ošetrovateľské výkony a činnosti v laboratórnych podmienkach: 

 Opísať metodiku vyšetrenia zrakovej a sluchovej ostrosti 

 Vysvetliť pojem punkcie a endoskopické vyšetrovacie metódy 

 Pripraviť pacienta a pomôcky na punkcie, opísať postup a asistovať pri vybraných punkciách, poskytnúť 
adekvátnu starostlivosť po punkciách 

 Pripraviť pacienta na diagnostické a liečebné endoskopie, asistovať a poskytnúť adekvátnu starostlivosť 
po endoskopiách 
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 Identifikovať ošetrovateľské problémy súvisiace s punkciami a endoskopiami 

 Opísať základné gynekologické nástroje 

 Polohovať ženu na gynekologickom stole 

 Asistovať pri gynekologickom vyšetrení 

 Pripraviť pomôcky na najčastejšie gynekologické výkony 

 Určiť postup prijatia rodičky na pôrod, popísať činnosti sestry v jednotlivých pôrodných dobách 

 Definovať činnosti sestry pri starostlivosti o šestonedieľku 

 Pripraviť pomôcky na prvé ošetrenie novorodenca, opísať všetky úkony patriace k prvému ošetreniu 
zdravého novorodenca 

 Vymedziť zdravotnú a ošetrovateľskú dokumentáciu v gynekologicko – pôrodníckej problematike 

 Opísať techniku odberu krvi na skríningové vyšetrenie novorodenca 

 Opísať metodiku dojčenia 

 Charakterizovať ošetrovateľskú starostlivosť o zomierajúceho 

 Demonštrovať postupy starostlivosti o mŕtve telo 

 Charakterizovať paliatívne ošetrovateľstvo a starostlivosť 

 Vymedziť zásady manipulácie s chemoterapeutikami 

 Oboznámiť sa s infúznym dávkovačom a perfúzorom preinjekčné striekačky 

 Vysvetliť proces napojenia elektrokardiografických elektród, svoriek a monitora pacientovi 

 Zvládnuť postupy KPR 

 Demonštrovať prípravu pomôcok a asistenciu pri intubácii 
 Vysvetliť postup pri defibrilácii, kardioverzii. 

Stručná osnova predmetu: 

 Vyšetrenie zraku a sluchu 

 Punkcie – odber kostnej drene, lumbálna, abdominálna, pleurálna punkcia, punkcia pečene 

 Endoskopické vyšetrovacie metódy – otoskopia, rinoskopia, laryngoskopia, bronchoskopia, 
ezofagoskopia, gastroduodenoskopia, kolonoskopia, sigmoidoskopia, rektoskopia, anuskopia, 
cystoskopia 

 Gynekologicko – pôrodnícka starostlivosť – špecifické ošetrovateľské činnosti, starostlivosť o ženu 
počas pôrodu, ošetrovanie ženy v šestonedelí 

 Prvé ošetrenie novorodenca a špecifiká pediatrickej starostlivosti 

 Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť 

 Aplikácia infúznych prípravkov s cytostatikami 

 Elektrokardiografické vyšetrenie, intenzívne monitorovanie 
 Vybrané postupy pri urgentných stavoch. 

Odporúčaná literatúra: 
KOZOŇ V., ŠPAČEK F., GREŠŠ HALÁSZ B., HUĽO E., POKORNÁ A., FABIANOVÁ Z., LAJOVÁ S., ROŠÁK M., 
KMEŤKOVÁ K.: Manažment rán. Multidisciplinárny štandardný postup. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 
republiky, Bratislava, 2021, 35 s. Online: https://www.standardnepostupy.sk/standardy-manazment-ran/ 
(8.12.2022). KRČMÉRYOVÁ, T., MUSILOVÁ, M. 2012. Ošetrovateľské techniky. Bratislava : SZU, 2012, 307 s. ISBN 
978-80- 89352-60-9. 
TIRPÁKOVÁ, L.SÓVARIOVÁ- SOÓSOVÁ, M. 2016. Ošetrovateľské techniky. Košice : LF ústav ošetrovateľstva, 
2016, 338s., ISBN  978-80-8152-4441-7. 
ŠTANDARDY OŠETROVATEĽSTVO, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava, 

https://www.standardnepostupy.sk/standardy-osetrovatelstvo/ (8.12.2022). 
Vyhláška č. 528/2004 Z. z. MZ SR Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou 
samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou  
samostatne a v spolupráci s lekárom. 
Vyhláška č. 364/2005 MZ SR Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou 
samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou 
samostatne a v spolupráci s lekárom. 
Vyhláška č. 95/2018 MZ SR Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou 
samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou 
samostatne a v spolupráci s lekárom. 
Zákon č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o SKS a PA a o zmene a doplnení 
zákona Slovenskej Národnej Rady č. 14/1992 Zb. o SK SZP a SK zubných technikov. 
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk 

Poznámky: 

Vyučujúci: Mgr. Mária Břendová, PhD., Mgr. Lenka Baranová, PhD., PhDr. Jana Kovaříková, PhD. 
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Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: OSE I Názov predmetu: Ošetrovateľstvo I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 4 hod. prednášok a 1 hod. seminár 
týždenne 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať vopred známy počet otázok (tém) 
vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne napísaný písomný test z vopred 
známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a kompletnosti odpovedí: 
A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á: 

 Popísať historické východiská ošetrovateľstva 

 Charakterizovať ošetrovateľskú starostlivosť v jednotlivých historických obdobiach 

 Objasniť vývoj ošetrovateľského vzdelávania v \ČR a vo svete 
 Opísať život a dielo významných osobností ošetrovateľstva 



VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

strana 56 z 109 

 

 

 
 Identifikovať významné historické zmeny v ošetrovateľstve a ich vplyv na súčasnosť 

Stručná osnova predmetu: 

 Ošetrovateľstvo v jednotlivých historických obdobiach, neprofesionálne, charitatívne, profesionálne 

 Ošetrovateľstvo v ČR 

 Ošetrovateľské vzdelávanie vo svete 

 Významné osobnosti ošetrovateľstva 

 Filozofia zmeny v ošetrovateľstve 

 Povolanie a funkcie sestry 

 Rola sestry 

 Kompetencie sestry 
 Regulácia povolania sestry 

Odporúčaná literatúra: 
KILÍKOVA, M. 2017. Metaparadigmy teórie ošetrovateľstva I. Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 
2017. 498 s. ISBN 978-80-88206-03-3. 

KILÍKOVA, M. 2017. Metaparadigmy teórie ošetrovateľstva II. Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 
2017. 527 s. ISBN 978-80-88206-04-0. 
ŠTANDARDY OŠETROVATEĽSTVO, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava, 
https://www.standardnepostupy.sk/standardy-osetrovatelstvo/ (8.12.2022). 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu 
po jeho poslednú aktualizáciu 

 

 
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... 
FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu 
hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 
Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD 

 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: OSE II Názov predmetu: Ošetrovateľstvo II. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 4 hod. prednášok a 1 hod. seminár 
týždenne 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: Ošetrovateľstvo II. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať vopred známy počet otázok (tém) 
vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne napísaný písomný test z vopred 
známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, 
B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á: 

 Definovať ošetrovateľstvo ako vednú disciplínu, identifikovať základné pojmy, vysvetliť trendy a 
filozofiu zmeny v ošetrovateľstve 

A B C D E FX 

a b c d e f 
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 Zdôvodniť procesuálne aspekty ošetrovateľstva a vymedziť holistický prístup v ošetrovateľstve 

 Popísať vzťahy ošetrovateľstva k osobe, zdraviu a prostrediu 

 Kategorizovať ľudské potreby vo vzťahu k ošetrovateľstvu 
 Identifikovať a posúdiť metódy a formy ošetrovateľskej starostlivosti 

Stručná osnova predmetu: 

 Ošetrovateľstvo ako veda 

 Procesuálne aspekty ošetrovateľstva 

 Osoba a ošetrovateľstvo 

 Zdravie a ošetrovateľstvo 

 Prostredie a ošetrovateľstvo 

 Ľudské potreby ako ošetrovateľský problém 

 Formy a metódy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti 

 Profesijnými organizácie a ich funkcia v procese rozvoja ošetrovateľstva. 

 Kvalita a štandardizácia ošetrovateľskej starostlivosti 

Odporúčaná literatúra: 
KILÍKOVA, M. 2017. Metaparadigmy teórie ošetrovateľstva I. Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 
2017. 498 s. ISBN 978-80-88206-03-3. 
KILÍKOVA, M. 2017. Metaparadigmy teórie ošetrovateľstva II. Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 
2017. 527 s. ISBN 978-80-88206-04-0. 
ŠTANDARDY OŠETROVATEĽSTVO, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava, 
https://www.standardnepostupy.sk/standardy-osetrovatelstvo/ (8.12.2022). 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu 
po jeho poslednú aktualizáciu 

 

 
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... 
FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu 
hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 
Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: OSE III Názov predmetu: Ošetrovateľstvo III. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 4 hod. prednášok a 1 hod. seminár 
týždenne 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: Ošetrovateľstvo I., II. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať vopred známy počet otázok (tém) 
vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne napísaný písomný test z vopred 
známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, 
B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á: 

A B C D E FX 

a b c d e f 
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 Definovať pojmov: model, teória, koncepčný model. 

 Vysvetliť teórie v ošetrovateľstve a ich rozdelenie 

 Zdôvodniť používanie ošetrovateľských teórií 

 Analyzovať koncepčné modely a teórie ošetrovateľstva 
 Vysvetliť vybrané modely ošetrovateľstva a zdôvodniť ich využitie v ošetrovateľskej praxi 

Stručná osnova predmetu: 

 Koncepčné modely a teórie ošetrovateľstva 

 Florence Nightingale: Moderné ošetrovateľstvo 

 Virginia Henderson: Teória základnej ošetrovateľskej starostlivosti 

 Dorothea Elisabeth Orem: Teória deficitu sebaopatery 

 Madeleine Leininger: Teória transkulturálnej starostlivosti 

 Marjory Gordon: Model funkčných vzorcov zdravia 

 Imogene King: Systém a teória cieľa 
 Calista Roy: Adaptačný model 

Odporúčaná literatúra: 
KILÍKOVA, M. 2017. Metaparadigmy teórie ošetrovateľstva I. Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 
2017. 498 s. ISBN 978-80-88206-03-3. 
KILÍKOVA, M. 2017. Metaparadigmy teórie ošetrovateľstva II. Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 
2017. 527 s. ISBN 978-80-88206-04-0. 
ŠTANDARDY OŠETROVATEĽSTVO, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava, 
https://www.standardnepostupy.sk/standardy-osetrovatelstvo/ (8.12.2022). 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu 
po jeho poslednú aktualizáciu 

 

 
 

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... 
FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu 
hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 
Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 
Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: OGP Názov predmetu: Ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 2 hod. prednášok, 1 hod. cvičenia 
týždenne 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: PAP, POP, SZP 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí 
zodpovedať vopred známy počet otázok (tém) vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže 
byť úspešne napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa 
správnosti a kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 
60 – 0 %. 

A B C D E FX 

a b c d e f 
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Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á: 

 Študent ovláda základné pojmy z anatómie a fyziológie reprodukčnej sústavy ženy. 

 Študent vie charakterizovať vybrané vyšetrovacie metódy v gynekológii. 

 Študent má vedomosti o jednotlivých ošetrovateľských postupoch a intervenciách pri vybraných 
chorobách a problémoch v gynekológii. 

 Študent aplikuje ošetrovateľský proces pri vybraných chorobách a problémoch v gynekológii. 

 Študent prakticky prezentuje ošetrovateľské intervencie v praxi a zostaví ošetrovateľský plán 
v modelových úlohách. 

 Študent ovláda základné pojmy: oplodnenie prenatálny vývoj plodu. 

 Študent vie charakterizovať základné pojmy z prenatálnej, perinatálnej, intrapartálne a pospartálnej 
starostlivosti. 

 Študent má vedomosti o ošetrovateľských postupoch prenatálnej a postnatálnej starostlivosti 

 Študent aplikuje ošetrovateľský proces pri vybraných problémoch v pôrodníckej 

 Starostlivosti. 
 Študent prakticky prezentuje ošetrovateľské intervencie v praxi a zostaví ošetrovateľský plán pri 

modelových situáciách. 

Stručná osnova predmetu: 

 Anatómia a fyziológia reprodukčného systému ženy. 

 Vybrané kapitoly z detskej gynekológie 

 Základné vyšetrovacie metódy v gynekológii, úloha sestry 

 Zápaly ženských pohlavných orgánov, tuberkulóza pohlavných orgánov. 

 Perioperačná starostlivosť v gynekológii. 

 Náhle príhody v gynekológii. 

 Nádorové ochorenia v gynekológii 

 Endometrióza. 

 Ochorenia prsnej žľazy. 

 Plánované rodičovstvo, poruchy plodnosti, antikoncepcia. 

 Močová inkontinencia, prolaps, descenzus maternice 

 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientku v klimaktériu 

 Oplodnenie, vývoj plodu v maternici 

 Zmeny v organizme ženy spôsobné graviditou. 

 Organizácia a manažment prenatálnej starostlivosti. 

 Sexuálne prenosné ochorenia a ich vplyv na matku dieťa. 

 Pôrod, starostlivosť o rodičku v I. dobe pôrodnej. 

 Pôrod, starostlivosť o rodičku v II, III a IV dobe pôrodnej. 

 Prvé ošetrenie novorodenca a starostlivosť o šestonedieľku 

 Starostlivosť o tehotnú pri vybraných patologických stavoch (Gestózy, HELLP, Preeklampsi 
a Eklapmsia) 

 Nepravidelná gravidita, (potrat) 

 Starostlivosť o pacientku náhlymi príhodami počas tehotenstva a v I. dobe pôrodnej. 

 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientku náhlymi príhodami počas pôrodu a včasnom 
šestonedelí 

 Alternatívne postupy starostlivosti o tehotnú a počas pôrodu. 
Cvičenie: 

 Metodiky výpočtu funkčných období ženy, menštruačný kalendár – vedenie 

 Metódy antikoncepcie – projekt, poster 

 Inkontinencia ženy – nácvik posilňovania svalstva panvového dna. Inkontinenčné pomôcky – 
prezentácia, kazuistika. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o ženu s poruchami menštruačného 
cyklu. 

 Popis a určenie vybraných vyšetrovacích metód v gynekológii. 
 Určovanie vývojových vád reprodukčného systému ženy. 
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 Prezentácia vybraných súdnoznaleckých kazuistík v gynekologickom ošetrovateľstve. 

 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientku so zápalmi pohlavných orgánov. 

 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientky po abdominálnej a vaginálnej gynekologickej 
operácii. 

 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientky s endometriózou. 

 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientky s ochorením prsnej žľazy. 

 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientky s močovou inkontinenciou. 

 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientky s poruchami plodnosti. 

 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientky s gynekologickým nádorovým ochorením. 

 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientky v klimaktériu. 

 Výpočet dátumu pôrodu – cvičenie, kazuistiky 

 Príprava na pôrod – psychoprofyliaxia nácvik. 

 Príprava ženy na ošetrenie novorodenca v domácom prostredí 

 Starostlivosť ženy o vlastné zdravie v období gravidity a v šestonedelí – projekt. 

 Vývoj plodu v maternici - priebeh podľa jednotlivých týždňov tehotnosti. 

 Organizácia prenatálnej starostlivosti – vyšetrovacie metódy v jednotlivých trimestroch. 

 Základné vyšetrenia tehotnej – vonkajšie hmaty, kardiotokografia, sledovanie OP, pelvimetria. 

 Prezentácia vybraných súdnoznaleckých kazuistík v pôrodníctve. 

 Starostlivosť o pacientku s poruchami trvania tehotenstva. 

 Symptómy patologických stavov v tehotenstva. 

 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o rodičku v I. II dobe pôrodnej. 

 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o rodičku v III a IV. dobe pôrodnej. 

 Prvé ošetrenie novorodenca. 

 Starostlivosť o šestonedieľku. 

 Manažment starostlivosti o rodičku pri náhlych stavoch v pôrodníctve. 
 Bonding, rooming-in, prirodzený pôrod. 

Odporúčaná literatúra: 
ČEPICKÝ, P. 2021. Gynekologické minimum pro praxi. Praha: Grada , 2021. 160 s. ISBN: 978-80-271-3027-6. 
DUŠOVÁ, B. a kol. 2019. Potřeby žen v porodní asistenci. Praha.: Grada, 2019. 144. s. ISBN: 978-80-27108-37-4. 
HANÁKOVÁ, A. 2021. Repetitorium porodní asistence. Praha: Grada. 2021. 288s. ISBN: 978-80-271-1242-5. 
ROZTOČIL, A. a kol. 2020. Porodnictví v kostce., Praha: Grada 2020, 592 s. ISBN: 978- 80 -1866- 3. 
SLEZÁKOVÁ, L. a kol. 2017. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, Praha: Grada, 2017. ISBN: 978-80-271- 
0214-3. 

SIMOČKOVÁ, V. 2011. Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo. Martin: Osveta. 2011. 114 s. ISBN 978-80- 
80633-62-2. 
ŠÁLKOVÁ, J. 2021. Intenzivní péče v porodní asistenci. Praha: Grada. 2021, 200s. ISBN: 978-80-27108- 44-2. 
URBANOVÁ,E. a kol. 2010. Reprodukčné a sexuálne zdravie ženy v dimenziách ošetrovateľstva a pôrodnej 
asistencie. Martin. Osveta, 2010.256.s. ISBN 978-8063-221-9. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český, slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu 
po jeho poslednú aktualizáciu 

 A B C D E FX  

a b c d e f 

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... 
FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu 
hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 
A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Vyučujúci: PhDr. Adriana Nemčoková, PhD., 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Kalátová Dagmar, PhD. 
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Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: OCO I Názov predmetu: Ošetrovateľstvo v chirurgických odboroch 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 2 hod. prednášok a 2 hod. cvičení 
týždenne 

Počet kreditov: 2 
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Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: PAP, POP, PRP 

Podmienky na absolvovanie predmetu: :Predmet je zakončený klasifikovaným zápočtom. K jej zloženiu t musí 
byť úspešne napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa 
správnosti a kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 
– 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á: 

 Cieľom predmetu je poskytnúť vedomosti a zručnosti najmä zo všeobecnej chirurgie pre odbornú 
činnosť sestry s dôrazom na diagnostiku, terapiu a riešenie komplikácií chirurgických stavov 
u dospelých a detí. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Historický vývoj a súčasnosť chirurgie, náplň, organizácia a vybavenie chirurgického pracoviska; 

základní terminológia. 
2. Etiológia a symptomatológia chirurgických ochorení, vyšetrovacie metódy, dietetika, terapia a 

rehabilitácia, anestézia a analgézia, náuka o ranách, antisepsa a asepsa, 
3. Chirurgické infekcie, chirurgické výkony, predoperačná príprava a pooperačná starostlivosť, 

komplikácie pooperačných stavov, 

4. Šokové stavy 
5. Chirurgia hlavy a krku. 
6. Chirurgia chrbtice. 
7. Chirurgia hrudníka. 
8. Chirurgia brucha a tráviacej sústavy (choroby žalúdka a dvanástnika, ochorenia tenkého, hrubého 

čreva a dvanástnika, Cholelithiáza, ikterus, chirurgia žlčníka a žlčových ciest) 

9. Chirurgia urogenitálného aparátu 
10. Kardiochirurgia 
11. Transplantácie 
12. Detská chirurgia 

Odporúčaná literatúra: 
FERKO, A., VOBOŘIL Z., ŠMEJKAL K., BEDRNA J. Chirurgie v kostce. Praha: Grada Publishing, 2015. 512 s. ISBN 
978-80-247-1005-1. 
HERLE P. Chirurgie pro všeobecné praktické lékaře. Praha: Raabe, 2014. 198 s. ISBN 978-80-8755-361-9. 
HLINKOVÁ, E., NEMCOVÁ J. A KOL. 2015. Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej 
chirurgii (on-line). Bratislava UK, JLF UK 2015. http://oschir.jfmed.uniba.sk/ ISBN 978-80-89544-72-1 
JANÍKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R. 2013. Ošetřovatelská péče v chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 249 s. ISBN 
978-80247-4412-4 

KOZOŇ V., ŠPAČEK F., GREŠŠ HALÁSZ B., HUĽO E., POKORNÁ A., FABIANOVÁ Z., LAJOVÁ S., ROŠÁK M., KMEŤKOVÁ 
K.: Manažment rán. Multidisciplinárny štandardný postup. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 
Bratislava, 2021, 35 s. Online: https://www.standardnepostupy.sk/standardy-manazment-ran/ (8.12.2022). 
LIBOVÁ, Ľ. A kol.. 2019. Ošetřovatelský proces v chirurgii. Praha: Grada, 2019. 162 s. ISBN 978-80-271-2466-4 
LIBOVÁ, Ľ. a kol. 2020.Ošetrovateľstvo v chirurgii. Hodnotiace a meracie nástroje. Martin. Osveta. 2020. 140 s. 
ISBN 978-80-8063-491-9. 
ŠTANDARDY OŠETROVATEĽSTVO, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava, 
https://www.standardnepostupy.sk/standardy-osetrovatelstvo/ (8.12.2022). 
ZEMAN, M., KRŠKA, Z. a kol. Chirurgická propedeutika. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu 
po jeho poslednú aktualizáciu 

 A B C D E FX  

a b c d e f 
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... 
FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu 
hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

http://oschir.jfmed.uniba.sk/
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Vyučujúci: MUDr. Jiří Vavřík, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 
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Schválil: prof. PhDr. Kalátová Dagmar, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: ORT Názov predmetu: Ošetrovateľstvo v ortopédii a 
traumatológii 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 2 hod. prednášok, 2 hod. cvičenia 
týždenne 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: PAP, POP, PRP, OCO I 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať 
vopred známy počet otázok (tém) vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne 
napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a 
kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
 Cieľom predmetu je poskytnúť vedomosti a zručnosti u traumatologických stavov u dospelých, 

vedomosti z ortopédie. 

 Pretransformovať vedomosti získané v odbore úrazová chirurgia s dôrazom na kliniku, diagnostické 
a terapeutické metódy do ošetrovania v chirurgii. 

 Pracovať metódou ošetrovateľského procesu pri vybraných úrazových stavoch vo všetkých vekových 
kategóriách. 

 Vymenovať špecifiká ošetrovateľského procesu v rámci úrazového ošetrovateľstva. 

 Používať príslušnú dokumentáciu v ošetrovateľskom procese. 

 Ovládať špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti pri úrazových ochoreniach krku, brucha a tráviacej rúry 
a špecifiká   ošetrovateľskej   starostlivosti   v perioperačnom období pri ochoreniach   prsníka,   ciev 
a tepien. 

 Definovať princípy miniinvazívnej chirurgie, základy úrazovej chirurgie a chirurgickej onkológie. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Traumatológia ako vedný odbor. 
2. Úrazy hlavy a krku, diagnostika, liečba. 
3. Úraz hrudníka, klasifikácia, symptomatológia. 
4. Úrazové stavy srdca a ciev, tráviacej sústavy, klasifikácia, diagnostika, liečba. 
5. Úrazy pohybového aparátu: klasifikácia, diagnostika, liečba. 

6. Úrazy spôsobené, teplom a chladom. Klasifikácia, charakteristika, diagnostika, liečba 
7. Polytrauma. 
8. Onemocnení kostí a kloubu 

Cvičenie: 
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti v traumatológii 
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti v ortopedii 

Odporúčaná literatúra: 
MÜLLER, I., HERLE, P. Ortopedie pro všeobecné praktické lékaře. Praha: Raabe, 2010. 130 s. ISBN 978-80-86307- 
92-3 
HLINKOVÁ, E., NEMCOVÁ J. A KOL. 2015. Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej 
chirurgii (on-line). Bratislava UK, JLF UK 2015. http://oschir.jfmed.uniba.sk/ ISBN 978-80-89544-72-1 
JANÍKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R. 2013. Ošetřovatelská péče v chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 249 s. ISBN 
978-80247-4412-4 
KYSLAN, K. 2010. Chirurgia I. Vybrané kapitoly pre štúdium ošetrovateľstva. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 
2010. 158 s. ISBN 978-80-8063-312-7. 
LIBOVÁ, Ľ. A kol.. 2019. Ošetřovatelský proces v chirurgii. Praha: Grada, 2019. 162 s. ISBN 978-80-271-2466-4 
LIBOVÁ,Ľ. a kol. 2020. Ošetrovateľstvo v chirurgii. Hodnotiace a meracie nástroje. Martin. Osveta. 2020. 140 s. 
ISBN 978-80-8063-491-9. 

LUČAN, J. 2011. Stomie a stomici. 1. Vyd. T + M, Turany. 2011. 208 s. ISBN 978-80-89410-11-8 
WICHSOVÁ, J. a kol. 2013. Sestra a perioperační péče. Praha: Grada, 2013. 192 s. ISBN 978-80-247-3754. 

http://oschir.jfmed.uniba.sk/
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu 
po jeho poslednú aktualizáciu 

 A B C D E FX  

a b c d e f 

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... 
FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu 
hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: MUDr. Jiří Vavřík, CSc., Mgr. Lenka Baranová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 
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Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: ONE Názov predmetu: Ošetrovateľstvo v neurológii 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 2 hod. prednášok, 1 hod. cvičenia 
týždenne 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: PAP, POP, 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať 
vopred známy počet otázok (tém) vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne 
napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a 
kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 
Požadované výstupné odborné kompetencie po absolvovaní predmetu: 

vedomosti (má vedieť a rozumieť): 

 Opísať anatómiu a fyziológiu centrálneho nervového systému 

 Vymenovať príčiny, príznaky, diagnostické a liečebné metódy chorôb nervového systému 

 Definovať neurologické ošetrovateľstvo 

 Ovládať neurologickú odbornú terminológiu 

 Popísať fyzikálne vyšetrenie u osoby s ochorením nervového systému 

 Identifikovať subjektívne a objektívne údaje u osôb s chorobami nervového systému 

 Poznať organizáciu a systém práce na neurologickom oddelení 

  Poznať špecifiká neurologických vyšetrení a ich odchýlky od normy 
zručností (musí byť schopný): 

 Analyzovať získané informácie, sformulovať ošetrovateľské diagnózy 

 Naplánovať ošetrovateľskú starostlivosť 

 Zvládnuť ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta s neurologickým ochorením, preukázať súcit a 
empatiu 

 Zdôvodniť vhodnosť sesterských intervencií 

 Preukázať schopnosť efektívnej komunikácie s pacientom vyžadujúcom špecifické komunikační 
strategie Chápať koncepciu neurológie a koncepciu ošetrovateľstva 

 Zhodnotiť možnosti využitia ošetrovateľského procesu v manažmente neurologického ošetrovateľstva 
 Zvládnuť viesť zdravotnú dokumentáciu vrátane ošetrovateľskej na neurologickom pracovisku 
 Uplatňovať prax založenú na dôkazoch v neurologickom ošetrovateľstve. 

Stručná osnova predmetu: 

 Charakteristika neurologického ošetrovateľstva. Špecifiká ošetrovateľského procesu. Manažment 
ošetrovateľstva na neurologických pracoviskách. 

 Choroby a chorobné stavy mozgu – rozdelenie, klinické prejavy, diagnostika, liečba. Ošetrovateľský 
proces pri cievnej mozgovej príhode, pri úrazoch mozgu a u chorého v bezvedomí. Ošetrovateľský 
proces pri Parkinsonovom syndróme. Ošetrovateľský proces pri Alzheimerovej chorobe a demencii, pri 
nádoroch mozgu. 

 Záchvatovité nervové choroby a bolesti hlavy – rozdelenie, klinické prejavy, diagnostika, liečba. 
Ošetrovateľský proces pri epilepsii, Menierovej chorobe a bolesti hlavy. 

 Choroby postihujúce miechu a nervovosvalové ochorenia - klasifikácia, klinické prejavy, diagnostika, 
liečba. Ošetrovateľský proces pri sclerosis multiplex, myasthenii gravis, myelitíde, lumboischiatickom 
syndróme 
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 Neurózy - formy, klinické prejavy, rizikové faktory, diagnostika, liečba. Ošetrovateľský proces pri 

anxióznej neuróze 

 Neurologické ochorenia detí - formy, klinické prejavy, diagnostika, liečba. Ošetrovateľský proces pri 
detskej mozgovej obrne 

 Hodnotenie kvality ošetrovateľstva v neurológii. 
Cvičenie: 

 Posudzovanie stavu zdravia po NCMP – kazuistika 

 Pomôcky a starostlivosť o prostredie pacienta s deficitom rovnováhy a rizikom pádu – demonštrácia. 
 Posudzovacie nástroje a škály v neurologickom ošetrovateľstve – poster. 
 Projet spolupráce s rodinou pacienta s neurologickým ochorením. 

Odporúčaná literatúra: 
SEIDL, Z. Neurologie pro studium i praxi. Praha: Grada, 2015. 384 s. ISBN 978-80-247-5247-1. 
SLEZÁKOVÁ, Z. 2006. Neurologické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2006.,165 s. ISBN 80-8063-218-9. 
SLEZÁKOVÁ, Z. 2012. Vybrané kapitoly z teórie ošetrovateľstva a ošetrovateľského procesu: Implementácia 
ošetrovateľských konceptuálnych modelov v ošetrovateľskej praxi. 1.vyd., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety, Bratislava: 2012, 75 s. ISBN 978-80-8132-069-9. 
TVRLÍKOVÁ, I., BAREŠ, M. a kol.2012. Neurologie pro nelékařské obory. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a 
nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 305 s. ISBN 978-80-7013-540-2. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu 
po jeho poslednú aktualizáciu 

 A B C D E FX  

a b c d e f 

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... 
FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu 
hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc., prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 
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Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: OIO I Názov predmetu: Ošetrovateľstvo v interných odboroch I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 2 hod. prednášok a 2 hod. cvičení 
týždenne 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: PAP, POP,KLP 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať 
vopred známy počet otázok (tém) vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne 
napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a 
kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

 Cieľom predmetu je získanie vedomostí o celom spektru vnútorných chorôb jednotlivých orgánových 
systémov s dôrazom na akútne stavy a komplexný prístup k pacientovi. Vedieť podstatu a príčiny 
jednotlivých ochorení, ich subjektívne i objektívne príznaky vrátane možných súvisiacich komplikácií aj 
nálezy komplementárnych vyšetrení a princípy liečby. 

Stručná osnova predmetu 
1. Úvod do problematiky, história, súčasnosť, perspektívy 
2. Etiológia a patogenéza vnútorných chorôb 
3. Obecná symptomatológia: subjektívne a objektívne príznaky, základné fyzikálne vyšetrenie, sledovanie 

fyziologických funkcií 
4. Liečebné postupy vo vnútornom lekárstvu 

5. Nemoci dýchacieho ústroja; vyšetrovacie metódy v pneumológii, naliehavé prípady a ich riešenie 
6. Nemoci srdce a obehového systému; vyšetrovacie metódy v kardiológii a akútnych kardiologických 

stavoch, naliehavé prípady v kardiológii a ich riešenie 
7. Nemoci tráviaceho ústroja; vyšetrovacie metódy v gastroenterológii, 
8. Nemoci krvi a krvitvorných tkanív, nádorová ochorenia. 
9. Metabolická ochorení, dysfunkcia endokrinného systému. 
10. Poruchy vnútorného prostredia – hydratácie, minerálov a acidobázickej rovnováhy, základy 

parenterálnej výživy. 
11. Nemoci pohybového ústroja. 

Odporúčaná literatúra: 
ČEŠKA, R. a kol. Interna. 3. vyd. Praha: Triton, 2020. 964 s. ISBN 978-80-7553-780-5. 
NAVRÁTIL L. a kol. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2017. 560 s. ISBN 978-80- 
271-0210-5. 
PIŤHA, J. Akutní stavy na interním oddělení. 2. vyd. Praha: Triton, 2017. 296 s. ISBN 978-80-7387-682-1. 
KARGES,W., AL DAHOUK S. Vnitřní lékařství – stručné repetitorium. Praha: Grada, 2011. 426 s. ISBN 978-80-247- 
3108-7. 
SOUČEK M., SVAČINA P. Vnitřní lékařství v kostce. Praha: Grada, 2019. 464 s. ISBN 978-80-271-2289-9. 
NEJEDLÁ M., ŠAFRÁNKOVÁ A. Interní ošetřovatelství I. Praha: Grada, 2006. 284 s. ISBN 978-80-247-1148-5. 
NEJEDLÁ M., ŠAFRÁNKOVÁ A. Interní ošetřovatelství II. Praha: Grada, 2006. 216 s. ISBN 978-80-247-1777-7 
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk a slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu 
po jeho poslednú aktualizáciu 

 A B C D E FX  

a b c d e f 

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... 
FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu 
hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: doc. PhDr. Zoltán Paluch, PhD., MBH, Mgr. MUDr. Petra Holečková, PhD., MBH, prof. 
PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 
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Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: OIO II Názov predmetu: Ošetrovateľstvo v interných odboroch II. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 2 hod. prednášok a 1 hod. cvičení 
týždenne 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: PAP, POP, KLP, OIO I 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať 
vopred známy počet otázok (tém) vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne 
napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a 
kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 

 Študent ovláda základné pojmy z interného lekárstva a interného ošetrovateľstva. 

 Študent chápe podstatu a úlohy vnútorného lekárstva a interného ošetrovateľstva, špecifiká 
ošetrovateľského procesu a činnosti sestry na jednotlivých úsekoch práce. 

 Študent vie pretransformovať vedomosti získané v iných predmetoch s dôrazom na kliniku, 
diagnostické a terapeutické metódy do ošetrovania vo vnútornom lekárstve. 

 Študent dokáže pracovať metódou ošetrovateľského procesu pri vybraných, najčastejšie sa 
vyskytujúcich chorobách a stavoch vo vnútornom lekárstve. 

 Študent vie aplikovať ošetrovateľský proces pri vybraných, najčastejšie sa vyskytujúcich chorobách 
a stavoch vo vnútornom lekárstve s rešpektovaním špecifík jednotlivých vekových období. 

 Študent vie použiť vedomosti a argumentovať pri riešení a spracovaní ošetrovateľského procesu na 
základe prezentovanej kazuistiky a dokáže obhájiť správnosť svojich rozhodnutí. 

 Študent vie využiť vybrané teórie a modely pri ošetrovaní chorých vo vnútornom lekárstve. 

 Študent dokáže objasniť normy ošetrovania chorých vo vnútornom lekárstve a zhodnotiť kvalitu 
ošetrovania. 

 Študent dokáže navrhnúť a zdôvodniť manažment ošetrovateľského procesu na pracoviskách 
interného lekárstva. 

 Opísať biologické, psychické, sociálne zákonitosti starnutia a staroby 

 Definovať gerontologické ošetrovateľstvo 

 Používať odbornú terminológiu v geriatrii 

 Rozpoznať základné geriatrické syndrómy 

 Charakterizovať zvláštnosti ochorení v starobe 

 Popísať organizáciu a systém práce na geriatrickom oddelení 
 Vymenovať špecifiká ošetrovateľského procesu v gerontologickom ošetrovateľstve 
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 Identifikovať subjektívne a objektívne údaje u geriatrického pacienta 

 Vykonať a zhodnotiť funkčné vyšetrenie seniora (geriatrický assessment) 

 Analyzovať získané informácie, sformulovať ošetrovateľské diagnózy 

 Naplánovať ošetrovateľskú starostlivosť 

 Realizovať ošetrovateľskú starostlivosť o geriatrického pacienta 

 Preukázať schopnosť efektívnej komunikácie s geriatrickým pacientom 

 Uplatňovať prax založenú na dôkazoch v geriatrickom ošetrovateľstve 

 Študent ovláda základné pojmy z interného lekárstva, gerontológie a interného ošetrovateľstva. 

 Študent chápe podstatu a úlohy vnútorného lekárstva, gerontológie a interného ošetrovateľstva, 
špecifiká ošetrovateľského procesu a činnosti sestry na jednotlivých úsekoch práce. 

 Študent vie pretransformovať vedomosti získané v iných predmetoch s dôrazom na kliniku, 
diagnostické a terapeutické metódy do ošetrovania vo vnútornom lekárstve. 

 Študent dokáže pracovať metódou ošetrovateľského procesu pri vybraných, najčastejšie sa 
vyskytujúcich chorobách a stavoch vo vnútornom lekárstve a v gerontológii. 

 Študent vie aplikovať ošetrovateľský proces pri vybraných, najčastejšie sa vyskytujúcich chorobách 
a stavoch vo vnútornom lekárstve, v gerontológii s rešpektovaním špecifík jednotlivých vekových 
období. 

 Študent dokáže uplatniť tvorivý a aktívny prístup pri riešení zadaných úloh, osvojiť si metodologické 
postupy pri ich riešení na základe samostatného štúdia a poznatkov získaných v ostatných formách 
výučby. 

 Študent vie použiť vedomosti a argumentovať pri riešení a spracovaní ošetrovateľského procesu na 
základe prezentovanej kazuistiky a dokáže obhájiť správnosť svojich rozhodnutí. 

 Študent vie využiť vybrané teórie a modely pri ošetrovaní chorých vo vnútornom lekárstve, geriatrii. 

 Študent dokáže objasniť normy ošetrovania chorých vo vnútornom lekárstve a zhodnotiť kvalitu 
ošetrovania. 

 Študent dokáže navrhnúť a zdôvodniť manažment ošetrovateľského procesu na pracoviskách 
interného lekárstva s geriatrie. 

Stručná osnova predmetu 

 Ošetrovanie pri chorobách urogenitálneho systému - všeobecné východiská a ošetrovateľský proces. 

 Choroby urogenitálneho traktu - charakteristika, etiológia, diagnostika, liečba, ošetrovateľský proces. 

 Ošetrovanie pri chorobách endokrinného systému - všeobecné východiská a ošetrovateľský proces. 

 Choroby endokrinného systému - charakteristika, etiológia, diagnostika, liečba, ošetrovateľský proces. 

 Ošetrovanie pri poruchách metabolizmu - všeobecné východiská a ošetrovateľský proces. 

 Choroby porúch metabolizmu - charakteristika, etiológia, diagnostika, liečba, ošetrovateľský proces. 

 Ošetrovanie pri chorobách pohybového ústrojenstva - všeobecné východiská a ošetrovateľský proces. 

 Choroby pohybového ústrojenstva - charakteristika, etiológia, diagnostika, liečba, ošetrovateľský 
proces. 

 Ošetrovanie pri infekčných chorobách - všeobecné východiská a ošetrovateľský proces. 

 Infekčné choroby - charakteristika, etiológia, diagnostika, liečba, ošetrovateľský proces. 

 Ošetrovanie pri vybraných onkologických chorobách - všeobecné východiská a ošetrovateľský proces. 

 Vybrané onkologické choroby - charakteristika, etiológia, diagnostika, liečba, ošetrovateľský proces. 

 Špecifiká ošetrovania pacientov v pokročilom veku - všeobecné východiská a ošetrovateľský proces. 

 Ošetrovanie pri akútnych stavoch vo vnútornom lekárstve - všeobecné východiská a ošetrovateľský 
proces. 

 Akútne stavy vo vnútornom lekárstve - charakteristika, etiológia, diagnostika, liečba, ošetrovateľský 
proces. 

Cvičenia: Praktické posudzovanie pacienta v internom ošetrovateľstve s využitím škál a meracích nástrojov 
na základe kazuistiky. 
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Odporúčaná literatúra: 
GAZDÍKOVÁ, K. 2019. Vnútorné lekárstvo pre zdravotnícke odbory. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2019, 316 s. 

ISBN 978-80-8063-479-7. 
LACKO, A., NOVYSEDLÁKOVÁ, M. 2018. Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom 

lekárstve. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2018. 268 s. ISBN 978-80-8063-464-3. 
SOVÁRIOVÁ SOÓSOVÁ, M., SUCHANOVÁ, R., TIRPÁKOVÁ, L. 2018. Ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve I. 

Ošetrovateľská starostlivosť pri vybraných ochoreniach dýchacieho systému. Košice: lekárska fakulta, 2018. 
100 s. ISBN 978-80-8152-686-2. 

SOVÁRIOVÁ SOÓSOVÁ, M., a kol. 2017. Ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve III. Košice: Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika, 2017. 267 s. ISBN 978-80-8152-546-9. 

POLEDNÍKOVÁ, Ľ. 2014. Ošetrovateľský proces v geriatrickom ošetrovateľstve. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 
2014. 224 s. ISBN 978-80-8063-410-0. 

VÖRÖSOVÁ, G. 2011. Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2011. 

236 s. ISBN 978-80-8063-358-5. 
ŠAFRÁNKOVÁ, A., NEJEDLÁ, M. 2011. Interní ošetřovatelství I. Praha: Grada, 2011. 285 s. ISBN 80-2471-3557-3. 
BABČÁK, M. a kol. 2011. Vybrané kapitoly z internej propedeutiky, výživy a ošetrovateľstva. 2 vyd. Prešov: DAH, 

2011. 228 s. ISBN 978-80-9702-105-4. 
NANDA International. 2010. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace 2009 –2011.1. české vydání. Praha: 

Grada, 2010, 480 s. ISBN 978-80-247-3423-1. 
NÉMETH, F. a kol. 2009. Geriatria a geriatrické ošetrovateľstvo. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2009. 194 s. ISBN 

978-80-8063-314-1. 
GURKOVÁ, E., ŽIAKOVÁ, K., ČÁP, J. a kol. 2009. Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi. 1. vyd. Martin 

Vydavateľstvo Osveta, 2009. 243 s. ISBN 978-80-8063-308-0. 
VÖRÖSOVÁ, G. a kol. 2007. Klasifikačné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovateľstve.1. vyd. Martin: 

Vydavateľstvo Osveta, 2007. 113 s. ISBN 978-80-8063-242-7. MAREČKOVÁ, J. 2006. Ošetřovatelské diagnózy 
v NANDA doménách. Praha: Grada, 2006. 264 s. ISBN 80-2471-399-3. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český a slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov 
od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu 

 A B C D E FX  

a b c d e f 

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... 
FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu 
hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: doc. PhDr. Zoltán Paluch, PhD., MBH, Mgr. MUDr. Petra Holečková, PhD., MBH, prof. 
PhDr. Dagmar Kalátová, PhD., Mag. Tesařová 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 
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Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: OGE Kód predmetu: Ošetrovateľstvo v geriatrii 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 2 hod. prednášok, 1.  hod. cvičenia 
týždenne 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: PAP, POP, KLP, OIO I 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať 
vopred známy počet otázok (tém) vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne 
napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a 
kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: 

 Opísať biologické, psychické, sociálne zákonitosti starnutia a staroby 

 Definovať gerontologické ošetrovateľstvo 

 Používať odbornú terminológiu v geriatrii 

 Rozpoznať základné geriatrické syndrómy 

 Charakterizovať zvláštnosti ochorení v starobe 

 Popísať organizáciu a systém práce na geriatrickom oddelení 

 Vymenovať špecifiká ošetrovateľského procesu v gerontologickom ošetrovateľstve 

 Identifikovať subjektívne a objektívne údaje u geriatrického pacienta 

 Vykonať a zhodnotiť funkčné vyšetrenie seniora (geriatrický assessment) 

 Analyzovať získané informácie, sformulovať ošetrovateľské diagnózy 

 Naplánovať ošetrovateľskú starostlivosť 

 Realizovať ošetrovateľskú starostlivosť o geriatrického pacienta 

 Preukázať schopnosť efektívnej komunikácie s geriatrickým pacientom 
Uplatňovať prax založenú na dôkazoch v geriatrickom ošetrovateľstve 

 Študent ovláda základné pojmy z , gerontológie. 

 Študent chápe podstatu a úlohy gerontológie, špecifiká ošetrovateľského procesu a činnosti sestry na 
jednotlivých úsekoch práce. 

 Študent dokáže pracovať metódou ošetrovateľského procesu pri vybraných, najčastejšie sa 
vyskytujúcich chorobách a stavoch v gerontológii. 

 Študent vie aplikovať ošetrovateľský proces pri vybraných, najčastejšie sa vyskytujúcich chorobách 
a stavoch, v gerontológii s rešpektovaním špecifík jednotlivých vekových období. . 

 Študent vie využiť vybrané teórie a modely pri ošetrovaní chorých v geriatrii. 
 Študent dokáže navrhnúť a zdôvodniť manažment ošetrovateľského procesu na pracoviskách 

interného lekárstva s geriatrie. 
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Stručná osnova predmetu 

1. Rozdelenie vyššieho veku. Fyziológia involúcie. 
2. Senior vo zdraví 
3. Choroby vo vyšším veku a zmeny symptómov. 
4. Polymorbidita, oligosymptomatika. 

5. Špecifiká farmakoterapie v geriatrii. 
6. Zmeny farmakokinetiky. Polypragmázia. 
7. Definovať gerontologické ošetrovateľstvo 
8. Odborná terminológiu v geriatrii 

9. Organizáciu a systém práce na geriatrickom oddelení 
10. Špecifiká ošetrovateľského procesu v gerontologickom ošetrovateľstve 
11. Funkčné vyšetrenie seniora (geriatrický assessment) 
12. Ošetrovateľské diagnózy v geriatrii, plán a realizácia ošetrovateľskej starostlivosti 
13. Efektívna komunikácia s geriatrickým pacientom 

Odporúčaná literatúra: 
TOPINKOVÁ E. Geriatrie pro praxi. Praha: Galén, 2011. 270 s. ISBN 978-80-7262-365-5. 
POLEDNÍKOVÁ, Ľ. 2014. Ošetrovateľský proces v geriatrickom ošetrovateľstve. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 

2014. 224 s. ISBN 978-80-8063-410-0. 
NÉMETH, F. a kol. 2009. Geriatria a geriatrické ošetrovateľstvo. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2009. 194 s. ISBN 

978-80-8063-314-1. 
GURKOVÁ, E., ŽIAKOVÁ, K., ČÁP, J. a kol. 2009. Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi. 1. vyd. Martin 

Vydavateľstvo Osveta, 2009. 243 s. ISBN 978-80-8063-308-0. 

VÖRÖSOVÁ, G. a kol. 2007. Klasifikačné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovateľstve.1. vyd. Martin: 
Vydavateľstvo Osveta, 2007. 113 s. ISBN 978-80-8063-242-7. MAREČKOVÁ, J. 2006. Ošetřovatelské diagnózy 
v NANDA doménách. Praha: Grada, 2006. 264 s. ISBN 80-2471-399-3. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov 
od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu 

 A B C D E FX  

a b c d e f 

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... 
FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu 
hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD., Mgr. Pichlík, doc. PhDr. Zoltán Paluch, PhD., MBH, Mgr. 
MUDr. Petra Holečková, PhD., MBH, 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 
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Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: OPE Názov predmetu: Ošetrovateľstvo v pediatrii 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 2 hod. prednášok, 1 hod. cvičenia 
týždenne 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: PAP, POP, PRP 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený klasifikovaným zápočtom. K jej zloženiu t musí 
byť úspešne napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa 
správnosti a kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 
– 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je vedieť špecifika detského veku a psychomotorického vývoja dieťaťa 
a získať vedomosti a pre ošetrovanie detských pacientov s interným a chirurgickým ochorením, vo štandardnej 
i neodkladnej starostlivosti. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Rozdelenie detského veku. Psychomotorický vývoj dieťaťa. 
2. Špecifika anatómie, fyziológie a farmakoterapie detského veku. 
3. Vývojové poruchy a ochorenia jednotlivých orgánových systémov 
4. Akútna ochorenia dýchacích ciest a ORL oblasti. 
5. Akútna ochorenia močového systému. 
6. Úrazy detského veku (popáleniny, športové úrazy...). 

7. Poruchy vedomia a kŕčové stavy u detí. 
8. Intoxikácie. 
9. Onkologická ochorenia. Dieťa v terminálnom stave. 

Odporúčaná literatúra: 
BLÁHOVÁ K., FENCL F., LEBL J. a kol. Pediatrická propedeutika. Praha: Grada, 2019. 246 s. ISBN 978-80-7492- 
442-2. 
MIXA V., HEINIGE P., VOTRUBA V. et al. Dětská přednemocniční a urgentní péče. Praha: Mladá fronta, 2017. 640 
s. ISBN 978-80-204-4643-5. 
KLÍMA J. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2016. 328 s. ISBN 978-80-247-5014-9. 
O´CALLAGHAN CH., STEPHENSON T. Pediatrie do kapsy. 2. vyd. Praha: Grada, 2005. 434 s. ISBN 978-80-2470- 
933-8. 
ŠNAJDAUF, J.; ŠKÁBA, R. et al. Dětská chirurgie. Praha: Galén, 2011. 395 s. ISBN 978-80-7262-329-7. 
BOLEDOVIČOVÁ M. a kol. Pediatrické ošetrovateľstvo - Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 
2010. 216 s. ISBN 978-80-8063-331-8. 
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie 

A 

predmetov 

B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

22,40% 17,20% 22,40% 10,30% 27,60% 0 % / 6,4 % 2,02 / 2,74 

Vyučujúci: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.  

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram  

Kód predmetu: OPE II Názov predmetu: Ošetrovateľstvo v pediatrii II.  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, 4 hod. cvičenia týždenne  

Počet kreditov: 4  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.  

Stupeň štúdia: 1. (Bc.)  

Podmieňujúce predmety: PAP, POP, PRP, OPE I  

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať 
vopred známy počet otázok (tém) vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne 
napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a 
kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je vedieť ošetrovanie detských pacientov s interným a chirurgickým 
ochorením, vo štandardnej i neodkladnej starostlivosti v ambulantnej, lôžkových, v kolektívnych zariadeniach . 
Hodnotiť dieťa v jednotlivých vývinových obdobiach, stavoch a ochoreniach. Definovať úlohy pediatrickej 
starostlivosti v súlade s koncepciou pediatrie 

 

Stručná osnova predmetu: 

1. Ošetrovateľská starostlivosť o deti s ochorením jednotlivých orgánových systémov 
2. Ošetrovateľská starostlivosť v ambulantnej starostlivosti 
3. Starostlivosť o deti do 3 rokoch veku v zariadeniach kolektívnej starostlivosti 

 

 Odporúčaná literatúra: 
BLÁHOVÁ K., FENCL F., LEBL J. a kol. Pediatrická propedeutika. Praha: Grada, 2019. 246 s. ISBN 978-80-7492- 
442-2. 
MIXA V., HEINIGE P., VOTRUBA V. et al. Dětská přednemocniční a urgentní péče. Praha: Mladá fronta, 2017. 640 
s. ISBN 978-80-204-4643-5. 
KLÍMA J. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2016. 328 s. ISBN 978-80-247-5014-9. 
O´CALLAGHAN CH., STEPHENSON T. Pediatrie do kapsy. 2. vyd. Praha: Grada, 2005. 434 s. ISBN 978-80-2470- 
933-8. 

ŠNAJDAUF, J.; ŠKÁBA, R. et al. Dětská chirurgie. Praha: Galén, 2011. 395 s. ISBN 978-80-7262-329-7. 
BOLEDOVIČOVÁ M. a kol. Pediatrické ošetrovateľstvo - Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 
2010. 216 s. ISBN 978-80-8063-331-8. 

 

 Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský  

 Poznámky: povinný predmet  

 Hodnotenie 

A 

predmetov 

B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

 

22,40% 17,20% 22,40% 10,30% 27,60% 0 % / 6,4 % 2,02 / 2,74 
 Vyučujúci: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc., prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD., Mgr. Marie Břendová, PhD.  

 Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022  

 Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD.  
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Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: OIC Názov predmetu: Ošetrovateľstvo u infekčných chorôb 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná 1 hod. prednášok, týždenne, 1 hod. 
cvičenia 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: PAP, POP, MEH, OIO I,II 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený klasifikovaným zápočtom. K jej zloženiu t musí 
byť úspešne napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa 
správnosti a kompletnosti odpovedí: 0-59 % FX, 60-67 % E, 68-75 % D, 76-83 % C, 84-91 % B, 92-100 % A 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s najbežnejšími infekčnými ochoreniami 
pacientov , ich terapiou a ošetrovateľskou starostlivostiou 

Stručná osnova predmetu: 
1. Prejavy a diagnostika infekčných chorôb. Vyšetrovacie metódy v infektológii. 
2. Liečba v infektológii (antibiotika, antivirotika, antimykotika, antiparazitárna liečivá, imunomodulancia...) 
3. Streptokoková a stafylokoková ochorenia. Anaerobné infekcie, tetanus. 

4. Alimentárne nákazy. 
5. Lymeská borrelióza. 
6. Ochorenia vyvolaná mykoplazmami a chlamydiami. 
7. Meningokoková meningitída a sepsa, Kliešťová meningoencefalitída. 
8. Vírusové hepatitídy. 
9. Detské vírusové exantémové infekčné chorôby. Influenza. RS vírusy. Herpetické vírusy. 
10. Infekčná mononukleóza. Cytomegaloviróza. 
11. Besnota. 
12. HIV, AIDS. 
13. Parazitárne infekcie - malária, toxoplazmóza, vši, svrab, oxyuriáza 
14. Sepsa, septický šok. 
15. Ošetrovateľská starostlivosť u jednotlivých ochorení 

Odporúčaná literatúra: 
ROZSYPAL H., HOLUB M. Infekční nemoci ve standardní a intenzivní péči. Praha: Karolinum, 2013. 386 s. ISBN 
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978-80-246-2197-5. 
BENEŠ J. Infekční lékařství. Praha: Galén, 2011. 651 s. ISBN 978-80-7262-644-1. 
KOLÁŘ M. Infekce u kriticky nemocných. Praha: Galén, 2008. 379 s. ISBN 978-80-7262-488-1. 
AMBROŽOVÁ, H. a kol. Diferenciálně diagnostické kapitoly z infekčního lékařství. Praha. Karolinum. 2003. 117 
s. ISBN 80-246-0551-1.. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX priemer 

38% 38% 12% 2% 10% 0 % / 0 % 1,54 / 1,54 

Vyučujúci: prof. MVDr. Peter Juriš, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: OIS Názov predmetu: Ošetrovateľstvo v intenzívnej starostlivosti 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 2 hod. prednášok, 1 hod. cvičenia 
týždenne 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: –PAP, OIO I, II, 

Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať vopred známy počet otázok (tém) 
vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne napísaný písomný test z vopred 
známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, 
B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je zoznámiť študentov zo zásadami ošetrovateľskej starostlivosti 
o pacienta v intenzívno-resuscitačnej starostlivosti. 

Stručná osnova predmetu: 

 Základná a rozšírená resuscitácia, reťazec prežitia pri primárnej a sekundárnej zástave srdcovej činnosti, 
osobitosti u detí a novorodencov, 

 Posúdenie stavu pacienta: 

 klinické, laboratórne a prístrojové monitorovanie respirácie, cirkulácie 

 klinické, laboratórne a prístrojové monitorovanie porúch vnútorného prostredia 

 klinické, laboratórne a prístrojové monitorovanie porúch centrálneho nervového systému 

 Stabilizácia respirácie, cirkulácie 

 Stabilizácia pri poruchách vnútorného prostredia 

 Uspokojovanie biologických, psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb u pacienta v kritickom 
zdravotnom stave: 

 starostlivosť o telesnú teplotu, využitie riadenej hypotermie a úlohy sestry 
 formy podávania enterálnej výživy a parenterálna výživa 
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 starostlivosť o vyprázdňovanie 

 starostlivosť o hygienu, dutinu ústnu, prevencia syndrómu suchého oka 

 zásady prevencie imobilizačného syndrómu 

 bolesť, diskomfort a strach v ošetrovateľskom procese 
 Prevencia nozokomiálnych infekcií, hygiena rúk zdravotníckeho personálu na jednotkách intenzívnej 

starostlivosti 

Odporúčaná literatúra: KAPOUNOVÁ, G. 2007. Ošetřovatelství v intenzivní péči. 1. vydanie, Praha: Grada, 
2007. s. 352. ISBN 978-80-247-1830-9. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie 

A 

predmetov 

B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

41,70% 20,40% 20,40% 4,90% 12,60% 0 % / 0 % 1,63 / 1,98 

Vyučujúci: PhDr. Jana Kovaříková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: OPS Názov predmetu: Ošetrovateľstvo v psychiatrii 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 2 hod. prednášok, 1 hod. cvičenia týždenne 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: NER, PAP 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať 
vopred známy počet otázok (tém) vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne 
napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a 
kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je získať vedomosti pre ošetrovanie pacientov s psychiatrickým 
ochorením vo štandardnej, starostlivosť s dôrazom na akútne stavy pri ktorých je nemocný nebezpečný sebe 
alebo svojmu okoliu vrátane súvisiacej legislatívy. 

Stručná osnova predmetu: 
Ošetrovateľská starostlivosť o chorých s duševnými poruchami 
1. Vedomie, pamäť, intelekt, nálady a afekty, osobnosť 

2. Vnímanie, myslenie, vôľa, rokovania 
3. Agresívne, intoxikovaný a samovražedné pacient v zdravotníckej praxi 
4. Pacient s demenciou v zdravotníckej praxi 
5. Dobrovoľnosť a nedobrovoľnosťou liečby v psychiatrii 

6. Multikultúrne prístup v psychiatrii, hospitalizácie cudzincov v psychiatrickom lôžkovom zariadení 
7. Svojprávnosť a nesvojprávnosť, obmedzovacie prostriedky v zdravotníctve a psychiatrii 
8. Organické duševné poruchy - demencia, delírium, MMSE 
9. Závislosti od návykových látok Akútny intoxikácie, závislosť, odvykací stav 
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10. Schizofrénia - diagnóza, prognóza, antipsychotiká, extrapyramídové účinky, malígny neuroleptický 

syndróm, katatónia 

11. Afektívne poruchy - depresia, mánia, stabilizátory nálady 
12. Poruchy úzkostného spektra - panická porucha, porucha prispôsobenie, somatizační a somatoformné 

porucha, fóbie, antidepresíva, anxiolytiká, kognitívno behaviorálnej psychoterapie, autogénny tréning 
13. Mentálna anorexia, mentálna bulímia 
14. Sexuálne deviácie, poruchy sexuálnej identity a preferencie, erektilná dysfunkcia, frigidita, anorgazmia 
15. Poruchy osobnosti - základné pojmy, prístup k pacientom s poruchou osobnosti 
16. Pedopsychiatrickej problematika - ADHD, enuréza, enkoprézy, poruchy správania v detstve, záškoláctvo, 

disharmonický vývoj osobnosti v detstve 
17. Liečebné možnosti v psychiatrii - psychofarmaká, elektrokonvulzívna terapia, fototerapia 

Odporúčaná literatúra: 
PETR, T., MARKOVÁ, E. A KOL. Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha. Grada. 2014. 269s. ISBN: 978-80-247-4236-6 
RABOCH, J., HERLE, P. Psychiatrie pro všeobecné praktické lékaře. Praha: Raabe, 2014. 140 s. ISBN 978-80-8755- 
327-5. 
PRAŠKO J., LÁTALOVÁ K. Psychiatrie v primární péči. Praha: Mladá fronta, 2013. 856 s. ISBN 978-80-204-2798-4. 
KUČEROVÁ H. Psychiatrické minimum. Praha: Grada, 2013. 168 s. ISBN 978-80-247-4733-0. 
RABOCH, J, PAVLOVSKÝ, P, JANOTOVÁ, D. Psychiatrie – minimum pro praxi. Praha: Triton, 2012. 240 s. ISBN 978- 
80-7387-582-4. 
MARKOVÁ E. a kol. Psychiatrická ošetřovatelská péče. Praha: Grada, 2005. 352 s. ISBN 978-80-247-1151-5. 
HÖSCHL, C., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J. Psychiatrie, 2. dopl. Vyd. Praha: Tigis, 2004. 
ŠLAISOVÁ, I. a kol. Ošetřovatelství v psychiatrii pro bakalářské studium. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2004. 
ISBN 80-86225-51-8 
KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2000.ISBN 80-7178-657-8. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie 

A 

predmetov 

B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

29,10% 14,50% 20% 12,70% 21,80% 1,8 % / 6,7 % 1,95 / 2,66 

Vyučujúci: doc. PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 
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Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: OVO Názov predmetu: Ošetrovateľstvo vo vybraných medicínských odboroch 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, 2 hod. prednášok,2 hod. cvičenia týždenne 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: PAF, POP, OCO, OIO 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený klasifikovaným zápočtom. K získaniu zápočtu je 
treba úspešne absolvovať písomný test v rozsahu odučenej látky. Známka podľa bodového zisku v tomto testu: 
A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je poskytnutie základných vedomostí v úzko špecifikovaných 
lekárskych odborov s dôrazom na ošetrovateľskú starostlivosť. Má umožniť orientáciu vo starostlivosti s 
pacientmi s chorobami a úrazy ORL oblasti, oka, ústnej dutiny a kože. 

Stručná osnova predmetu: 
Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v ORL, stomatológii, dermatovenerológii 
1. ORL – epistaxia, rhinitída, sinusitída, otitídy, akútne stenozujúce zápaly dýchacích ciest, akútna strata sluchu, 
závrate, úrazy ORL oblasti 
2. stomatológia – poranenia zubov, zápaly ústnej dutiny, caries 
3. oftalmológia – úrazy oka, náhla strata zraku, červené oko a mihalnica, katarakta, glaukóm, refrakčné poruchy 
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4. dermatovenerológia – eflorescencie, žihľavka, hnisavé zápaly, ekzém, opar, lupienka, soor, edémy, STI 

Odporúčaná literatúra: 
NOVÁKOVÁ, I. Ošetřovatelství ve vybraných oborech. Praha: Grada, 2011. 240 s. ISBN 978-80-247-3422-4. 
BYDŽOVSKÝ, J. Akutní stavy v kontextu. Praha, Triton, 2008. 456 s. ISBN 978-80-7254-815-6. 
MAZAL, Z., HERLE, P. Oftalmologie pro všeobecné praktické lékaře. Praha: Raabe, 2014. 132 s. ISBN 978-80- 
8630-789-3. 
KUKLOVÁ, I., HERLE, P. Dermatovenerologie pro všeobecné praktické lékaře. Praha: Raabe, 2014. 158 s. ISBN 
978-80-8755-328-2. 
PLZÁK, J., HERLE, P. Otorinolaryngologie pro všeobecné praktické lékaře. Praha: Raabe, 2014. 148 s. ISBN 978- 
80-8630-790-9. 

DOSTÁLOVÁ, T., SEYDLOVÁ, M. a kol. Stomatologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2700-4. 
PAZDERA, J., MAREK, O. Neodkladné situace ve stomatologii. Praha: Grada, 2005. 135 s. ISBN 80-247-0622-9. 
HORNOVÁ, J. Oční propedeutika. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-4087-4. 

HAHN, A. Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-274-0529-3. 
ASTL, J. Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pro bakaláře obor ošetřovatelství. Praha: Karolinum, 2002. 
ISBN 80-246-0325-X. 

MERGLOVÁ, V. a kol. Stomatologie pro studující bakalářských oborů. Praha: Karolinum, 2000. 
UCHYTIL, B.; SMILEK, P.; KOSTŘICA, R.; NOVOTNÝ, M. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v 
otorinolaryngologii. Praha: Triton, 2002. ISBN 80-7254-190-0. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnoteni 

A 

e predmetov 

B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

2% 17,60% 17,60% 25,50% 35,30% 2 % / 21,2 % 2,41 / 3,21 

Vyučujúci: doc. MUDr. Mgr. Jan Bydžovský, DiS., PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: PAF Názov predmetu: Patológia a patofyziológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 2 hod. prednášok týždenne 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: ANA, FYZ 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať 
vopred známy počet otázok (tém) vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne 
napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a 
kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je sprostredkovať študentom obecné poznatky o poruchách funkcií 
jednotlivých orgánov a orgánových systémov. Vychádza zo základných znalostí anatómie a fyziológie. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Nemoc a jej príčiny, definície, príznaky, fyziologické a patologické hodnoty 
2. Patológia a patofyziológia obehového systému 
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3. Patológia a patofyziológia trávenia a vstrebávania 
4. Patológia a patofyziológia dýchania 
5. Patológia a patofyziológia tvorby a vylučovania moči 
6. Patológia a patofyziológia pohlavného systému 
7. Patológia a patofyziológia a žliaz s vnútornou sekréciou 
8. Patológia a patofyziológia nervového systému, poruchy vedomia, bolesť 

Odporúčaná literatúra: 
NEČAS E. a kol. Obecná patologická fyziologie. Praha: Karolinum, 2021. 312 s. ISBN 978-80-246-4633-6. 
GALBAVÝ Š., ŠRAMKA M., DURDÍK Š : Patologická anatomia a patofyziologia. Bratislava: Samosato, 2019. 
VOKURKA M. a kol. Patofyziologie pro nelékařské směry. Praha: Karolinum, 2018. 320 s. ISBN 978-80-24635637. 
SILBERNAGL, S., LANG, F. Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada, 2001. 390 s. ISBN 80-7169-968-3. 
FÖLSCH, U. R., SCHMIDT, R. F., KOCHSIEK, K., ROKYTA, R., MAREŠ, J. Patologická fyziologie. Praha: Grada, 2003. 
586 s. ISBN 80-247-0319-X. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie 

A 

predmetov 

B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

18,20% 27,70% 14,60% 20,40% 16,80% 2,2 % / 7,7 % 1,99 / 2,41 

Vyučujúci: prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc., MUDr. Csaba Biró, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: PHS Názov predmetu: Paliatívna a hospicová starostlivosť 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 1 hod. prednášok, 1 hod. seminár 
týždenne 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: OIO, OGE, OOH 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať 
vopred známy počet otázok (tém) vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne 
napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a 
kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Predmet zoznamuje študentov so zmenami, zdravotným stavom nevyliečiteľne chorých. 
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Starostlivosť orientuje na multidisciplinárnou spoluprácu o pacientov v terminálnom štádiu života, dôstojný 
záver života, umieranie bez bolesti, starostlivosť o pozostalýcha a o starostlivosti v hospicoch. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Hospicová starostlivosť 
2. Definícia a typy paliatívnej starostlivosti. 
3. Najčastejšie choroby vyžadujúce paliatívnu starostlivosť. 

4. Komunikácia so zomierajúcim a jeho rodinou. 
5. Symptómy pacientov v paliatívnej starostlivosti (bolesť, respiračné, gastrointestinálne, neuropsychické, 

chronické rany) 

Odporúčaná literatúra: 
BYDŽOVSKÝ, J., KABÁT, J. a kol. Ošetřovatelství a sociální práce v paliativní péči. Praha: Most k domovu, 
Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna. 2015. 142 s. ISBN 978-80-905867-0-3, 978-80-905973-2-7. 
KABELKA L. Geriatrická paliativní péče. Praha: Mladá fronta, 2017. 320 s. ISBN 978-80-204-4225-3. 
HERLE P., SVOBODA P. Paliativní medicína pro všeobecné praktické lékaře. Praha: Raabe, 2019. 112 s. ISBN 978- 
80-7496-448-0. 
VORLÍČEK J., KABELKA L., SLÁMA O. Paliativní medicína pro praxi. Praha: Galén, 2011. 363 s. ISBN 978-80-7262- 
849-0. 
KALVACH Z. Manuál paliativní péče o umírající pacienty - Pomoc při rozhodování v paliativní nejistotě. Praha: 
Cesta domů, 2016. 136 s. ISBN 978-80-904516-4-3. 
BUŽGOVÁ R. Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních - potřeby, hodnocení, kvalita života. Praha: Grada, 
2015. 168 s. ISBN 978-80-247-5402-4. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie 

A 

predmeto 

B 

v 

C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

18% 6% 18% 18% 38% 2 % / 32,3 % 2,3 / 3,15 

Vyučujúci: prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc., MUDr. Mgr. Petra Holečková, Ph.D., MBA 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: SOZ Názov predmetu: Sociológia v zdravotníctve 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 2 hod. prednášok týždenne 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený zápočtom. K získaniu zápočtu je treba úspešne 
absolvovať písomný test (minimálne 60 %) v rozsahu odučenej látky. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s vybranými pojmy sociológie zdravotníctva, 
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pochopiť väzby sociálnej a zdravotníckej problematiky. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Zdravie a nemoc, sociálne vplyvy. 
2. Prirodzený vývoj nemoci. Fáze nemoci zo sociologického hľadiska. 
3. Sociálne dôsledky nemoci. 
4. Medicinalizácia života. 

5. Sociológia pacienta. 
6. Význam rodiny, laické starostlivosti a dobrovoľníctva. Komunitná starostlivosť. 
7. Sociálna rola pacienta, ošetrujúceho/sestry, lekára. 

Odporúčaná literatúra: 
KŘÍŽOVÁ E. SOS - Sociologie pro pomáhající profese. Praha: Karolinum, 2017. 173 s. ISBN 978-80-246-3650-4. 
KOLESÁROVÁ K., SAK P. Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada, 2012. 232 s. ISBN 978-80-247-3850-5. 
BÁRTLOVÁ S., MATULAY S. Sociologie zdraví, nemoci a rodiny. Martin: Osveta, 2009. 242 s. ISBN 978-80-8063- 
306-6. 
BÁRTLOVÁ, S. Sociologie medicíny a zdravotnictví. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005. 188 s. ISBN 
9788024711973. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 

z. FX 

100% 0 % / 0 % 

Vyučujúci: doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: PPP Názov predmetu: Prvá pomoc 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, 1 hod. prednášok a 2 hod. cvičení týždenne 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený skúškou formou testu. Podmienkou prístupu ku 
skúške je absolvovanie povinných cvičení. Hodnotenie skúšky je podľa úspešnosti v testu: A: 100 – 91 %, B: 90 – 
81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu prvá pomoc je získanie teoretických a praktických zručností 
nevyhnutných k dokonalému vykonaniu prvotných liečebných opatrení u stavov vyžadujúcich predlekársku prvú 
pomoc. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci 
2. Spolupráca so zdravotníckou záchrannou službou 
3. Kardiopulmonálna resuscitácia 
4. Poruchy vedomia 
5. Dýchavičnosť 
6. Bolesť na hrudi 
7. Alergické reakcie 
8. Úrazy 
9. Obväzová technika 
10. Dopravné nehody 
11. Bolesti brucha 
12. Bolesti hlavy 
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13. Bolesť v končatine 
14. Akútna psychická kríza 
15. Telefonicky asistovaná prvá pomoc 
16. Praktické úkony prvej pomoci: KPR dospelého v jednom a viac záchrancov, s vakom a bez; KPR dieťaťa v 

jednom a viac záchrancov, s vakom a bez; pretočenie z polohy na bruchu do polohy na chrbát; uloženie do 
zotavovacej polohy na boku; sňatí prilby, Rautekov vyslobodzovacie manéver; imobilizácia krčnej chrbtice 
rôznymi typmi krčných golierov; tlakový obväz a zaškrtenie končatiny; imobilizácie končatín rôznymi typmi 
dláh; zhotovovanie obinadlových a šátkových obväzov; zdravotnícke triedenie metódou START 

Odporúčaná literatúra: 
KALÁTOVÁ, Dagmar. První pomoc pro zdravotnické a sociální bakalářské studijní programy. 1. vyd. Příbram: 
Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2019. 104 s. ISBN 978-80-88206-15-6. 
BYDŽOVSKÝ, J. Předlékařská první pomoc. Praha, Grada, 2011. 117 s. ISBN 978-80-247-2334-1. 
ZEMAN, M.: Obvazové techniky. Grada, Praha, 1994. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie 

A 

predmeto 

B 

v 

C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

1,90% 9% 27,60% 30,10% 29,50% 1,9 % / 22,2 % 2,42 / 2,8 

Vyučujúci: doc. MUDr. Mgr. Jan Bydžovský, DiS., PhD., Mgr. Zdeněk Dvořák 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: VZV Názov predmetu: Zdravotná výchova a zdravotná gramotnosť 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 1 hod. prednášok a 1 hod. cvičení týždenne 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. 
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Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený zápočtom. K získaniu zápočtu je treba úspešne 
absolvovať písomný test (minimálne 61 %) v rozsahu odučenej látky. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je poskytnutie prehľadu o systému zabezpečenia starostlivosti o 
zdravie občanov v súčasnosti, s výhľadom do budúcnosti. Získanie znalostí o efektných edukačných 
a intervenčných stratégií zdravotnej gramotnosti 

Stručná osnova predmetu: 
1. Sociálne lekárstvo a verejné zdravotníctvo. Hygiena a preventívna medicína. 
2. Zdravie a nemoc. Determinanty zdravia. 
3. Ochrana a podpora verejného zdravia. Národné preventívne programy. 
4. Zdravotný stav obyvateľstva a jeho hodnotenie. 
5. Svetová zdravotnícka organizácia. 
6. Program Zdravie pre všetkých v 21. storočiu. Zdravie 2020. Zdravie 2030. 
7. Primárna, sekundárna a terciárna prevencia. Skríningové programy ČR. 

8. Verejné zdravotné poistenie. 
9. Základné modely zdravotníckych systémov (Semaškov, Bismarckovský, Bevridgeovský – NHS, tržný). 
10. Druhy a formy zdravotnej starostlivosti, edukačné a intervenčné stratégií 
11. Základná zdravotnícka legislatíva, Komponenty podpory zdravia. 
12. Komponenty podpory zdravia. 
13. Výchova k zdraviu na základných školách, primárnej starostlivosti a komunitách. 

Odporúčaná literatúra: 
HAMPLOVÁ, L. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví pro zdravotnické obory. Praha: Grada, 2019. 120 s. 
ISBN 978-80-271-0568-7. 
HOLČÍK J., ČELEDOVÁ L. Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2018. 
204 s. ISBN 978-80-246-3809-6. 
JANEČKOVÁ, H. HNILICOVÁ, H. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál, 2009. 296 s. ISBN 978-80-7367- 
529-9. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX priemer 

24,60% 26,10% 16,20% 17,60% 14,10% 0,7 % / 0 % 1,85 / 1,85 

Vyučujúci: PhDr. Adriana Nemčoková, PhD., Mgr. Bc. Petr Kadeřábek 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Kód predmetu: TRO Názov predmetu: Transkultúrne ošetrovateľstvo 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, 2 hod. prednášok týždenne 
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Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: OSE I.-II., POP 

Podmienky na absolvovanie predmetu Predmet je zakončený zápočtom. K získaniu zápočtu je treba úspešne 
absolvovať písomný test (minimálne 61 %) v rozsahu odučenej látky. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je zoznámiť študentov so zvláštnosťami ošetrovania jednotlivých 
etnických, národnostných a náboženských skupín žijúcich na území Českej a Slovenskej republiky a ich 
prítomnosť vnímať pozitívne. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Multikultúrne ošetrovateľstvo a multikultúrna výchova. 
2. Ošetrovateľský proces v multikultúrnom ošetrovateľstve. Koncepčné modely vo vzťahu ku multikultúrnemu 
ošetrovateľstvu 

3. Komunikačné bariéry pri komunikácii s pacientmi – cudzinci. 
4. Špecifika vybraných etnických, národnostných a náboženských skupín žijúcich v Českej a Slovenskej 
republike. 

Odporúčaná literatúra: 
DOUBRAVA J. Cikáni (Romové) aneb to, o čem se nesmí mluvit. Praha: Olympia, 2021. 260 s. ISBN 978-80-7376- 
627-6. 
BITTNEROVÁ D. Etnické komunity v české společnosti. Praha: Ermat Praha, 2009. 412 s. ISBN 80-903086-7-8. 
BAHBOUCH CH., HÁJEK M. Muslimský pacient. Praha: Grada, 2016. 200 s. ISBN 978-80-247-5631-8. 
KUTNOHORSKÁ J. Multikulturní ošetřovatelství pro praxi. Praha: Grada, 2013. 160 s. ISBN 978-80-247-4413-1. 
ŠPIRUDOVÁ, L. a kol. Multikulturní ošetřovatelství II. Praha: Grada, 2006, 252 s. ISBN 80-247-1213-X. 
IVANOVÁ, L., ŠPIRUDOVÁ, L., KUTNOHORSKÁ, J. Multikulturní ošetřovatelství I., Praha: Grada 2005. 248 s. ISBN 
80-247-1212-1. 
ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. Portál: Praha, 2001. ISBN 80-7178-648-9. 
PRŮCHA, J. Multikulturální výchova. Teorie, praxe, výzkum. Praha, 2001. ISBN 80-85866-72-2. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie 

A 

predmetov 

B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

77,30% 2,30% 4,50% 6,80% 9,10% 0 % / 0 % 1,34 / 1,34 

Vyučujúci: Mgr. Mária Jackulíková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: VOS Názov predmetu: Výskum v ošetrovateľstve, štatistika a 
ošetrovateľstvo založené na dôkazoch 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 2 hod. prednášok, 2 hod. seminár 
týždenne 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: OSE I, II, POP, VZV 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený klasifikovaným zápočtom. K získaniu zápočtu je 
treba úspešne absolvovať písomný test v rozsahu odučenej látky vrátane početných príkladov. Známka podľa 
bodového zisku v tomto testu: 
A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je priblížiť základné aspekty výskumnej činnosti v ošetrovateľstve, 
zoznámiť študentov so základnými výskumnými prostriedkami a technikami ako nástrojmi k racionálnej kritike 
poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti a k hodnoteniu vlastnej práce a tak i k možnostiam jej zlepšovania. 
Vedieť vhodne zostaviť metodiku výskumu, správne stanoviť hypotézy a overovať ich a štatisticky správne 
spracovávať získaná dáta. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Charakteristika vedeckého výskumu a jeho druhy. 
2. Etické princípy vedeckej práce. 

3. Fázy ošetrovateľského výskumu. 
4. Vymedzenie výskumného problému, výber základnej a kontrolnej skupiny. 
5. Metódy zberu empirických informácií (dotazník, anketa, rozhovor, pozorovanie, experiment) 
6. Kvalitatívne metódy výskumu (obsahová analýza dokumentov, kazuistika) 

7. Realizácia výskumu. 
8. Štatistické spracovanie empirických dát – popisná a induktívna štatistika, testovanie hypotéz s použitím 
kancelárskeho balíka MS Excel (korelácia, parametrické párové a nepárové testy aj.) 
9. Prezentácia výsledkov výskumnej činnosti, publikovanie výsledku výskumu. 

Odporúčaná literatúra: 
TOMÁŠKOVÁ, H.Základy biostatistiky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. 108 s. 
ISBN 978-80-7368-702-1. 
KUTNOHORSKÁ, J. 2009. Výzkum v ošetřovatelství. Praha : Grada Publishing, 2009. 176 s. ISBN 978-80-247- 
2713-4. 
ŽIAKOVÁ, K. a kol. 2009. Ošetrovateľstvo: teória a vedecký výskum. 2. vydanie. Martin. Osveta, 2009. 323 s. 
ISBN 80-8063-304-2. 
BÁRTLOVÁ, S., SADÍLEK, P., TÓTHOVÁ,V. 2005. Výzkum v ošetřovatelství. Brno. NCONZO, 2005. ISBN 80-7013- 
416-X. 
MUNZAROVÁ, M. Lékařský výzkum a etika. Praha: Grada, 2005. 120 s. ISBN 80-247-0924-4. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX priemer 

13,90% 26,40% 25% 18,10% 13,90% 2,8 % / 6,2 % 2,01 / 2,48 

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 
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Informačný list 
Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: REO Názov predmetu: Rehabilitačné ošetrovateľstvo 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 1 hod. prednášok, 1 hod. cvič. týždenne 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený klasifikovaným zápočtom. K získaniu zápočtu je 
treba úspešne absolvovať písomný test v rozsahu odučenej látky vrátane početných príkladov. Známka podľa 
bodového zisku v tomto testu: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 
%. 

 Výsledky   vzdelávania: Cieľom predmetu je priblížiť základnú terminológiu odboru, opísať 
rehabilitačnú diagnostiku, využitie liečebnej rehabilitácie v ošetrovateľstve, použitie prvkov školy chrbtice 

Stručná osnova predmetu: 

1. Koncepcia odboru 
2. História odboru Rehabilitácia/Fyzioterapia 
3. Rehabilitácia/Fyzioterapia – základné pojmy a terminológia 

4. Základné vyšetrovacie metodiky v odbore 
5. Základné liečebné metodiky v odbore 
6. Rehabilitačné intervencie v niektorých klinických odboroch a pri niektorých diagnózach 

7. Úloha a prezentácia podporných pomôcok pre zlepšenie kvality života pacienta 
8. Postavenie fyzioterapeuta v odbore a v spolupráci s ďalšími klinickými disciplínami 
9. Úloha fyzioterapeuta v tíme 

Odporúčaná literatúra: 
DOSBABA, F. a kol. 2021. Rehabilitační ošetřování v klinické praxi, Grada, Praha, 2021, ISBN 978-80-271-1050-6. 
HAGOVSKÁ, Ml. 2016. Praktická kinezioterapia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, 2016, ISBN 
9788081523915. 

KOCIOVÁ, K. a kol. 2013. Základy fyzioterapie, Osveta, Martin, 2013, ISBN 9788080633899. 
KOLÁŘ, P. a kol. 2020. Rehabilitace v klinické praxi, Grada, Praha, 2020, ISBN 9788074925009. 
KOLÁŘ, P. et al. 2021. Základy klinické rehabilitace, Grada, Praha, 2021, ISBN 9788074925092. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinne volitelný predmet 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX priemer 

13,90% 26,40% 25% 18,10% 13,90% 2,8 % / 6,2 % 2,01 / 2,48 

Vyučujúci: doc. MUDr. Ján Mašán, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: SBP I Názov predmetu: Seminár k záverečnej práci I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, 2 hod. seminár týždenne 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Absolvovanie predmetu sa uskutočňuje zápočtom udeleným za 
odovzdanie správne vyplneného formulára Zadanie záverečnej práce obsahujúci vhodne zvolené a opísané 
téma – vhodne vypracovanú anotáciu bakalárskej práce (najmä ciele, metodika, očakávané výstupy), ktoré je 
garantom schválené. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je pripraviť metodicky študenta k tvorbe bakalárskej práce tak, aby 
vedel vypracovať v požadovanej kvalite bakalársku prácu a úspešne ju obhájiť. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Požiadavky na bakalársku prácu. 
2. Formálna úprava bakalárskej práce. 
3. Citácie použitých prameňov. Etika vedeckej práce. 
4. Práce s literatúrou – literárne rešerše, harmonogram písania práce. 
5. Analýza a syntéza literárnych prameňov. 
6. Prieskum. Návrh empirickej časti práce. Voľba prieskumnej metódy. 

7. Pilotný prieskum a predvýskum. 
8. Štatistické spracovanie nazbieraných dát – základné metódy popisnej a induktívnej štatistiky. 
9. Prezentácia a diskusia výsledkov prieskumu. 

Odporúčaná literatúra: 
KILÍKOVÁ, M. KALÁTOVÁ. D., 2017. Metodika vedeckej práce – tretie doplnené vydanie. 2017. Vysoká škola 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Příbram : 2017, 110 s. ISBN 978-80-88206-02-6. 

METODICKÉ USMERNENIE MŠ SR č.56/2011 
SMERNICA č. 07/2011 VŠZ a SP sv. Alžbety Bratislava o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných 
prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 

z. FX 

86% 14 % / 51,1 % 

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD 
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Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: SBP II Názov predmetu: Seminár k záverečnej práci II. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, 2 hod. seminár týždenne 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Absolvovanie predmetu sa uskutočňuje zápočtom udeleným za 
odovzdanie správne vyplneného formulára Zadanie záverečnej práce obsahujúci vhodne zvolené a opísané 
téma – vhodne vypracovanú anotáciu bakalárskej práce (najmä ciele, metodika, očakávané výstupy), ktoré je 
garantom schválené. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je umeť vyhľadať relevantnú literatúru a ovládať prácu s citačnou 
normou, vypracovať štruktúru záverečnej práce, uplatniť min. 1 výskumnú metódu, ovládať formálne 
spracovanie záverečnej práce, poznať a implementovať legislatívu, smernice podmieňujúce úspešnosť písania 
práce, registrovať sa do CEZP a pracovať v systéme, vypracovať prezentáciu v Power point. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Technika citovania 
2. Formálne požiadavky na záverečnú prácu 
3. Evidencia záverečných prác 
4. Práca s centrálnym registrom ZP 
5. Príprava prezentácie a obhajoby práce 

Odporúčaná literatúra: 
KILÍKOVÁ, M. KALÁTOVÁ. D., 2017. Metodika vedeckej práce – tretie doplnené vydanie. 2017. Vysoká škola 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Příbram : 2017, 110 s. ISBN 978-80-88206-02-6. 

METODICKÉ USMERNENIE MŠ SR č.56/2011 
SMERNICA č. 07/2011 VŠZ a SP sv. Alžbety Bratislava o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných 
prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 

z. FX 

86% 14 % / 51,1 % 

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 
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Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: SZP Názov predmetu: Psychológia v zdravotníctve 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 1 hod. prednášok a 1 hod. seminár 
týždenne 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: OVP, KOO 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený klasifikovaným zápočtom. K jeho zloženiu 
študent musí úspešne napísať celkom 4 písomné testy z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie  
skúšky podľa správnosti a kompletnosti odpovedí: 
A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je aplikovať vedomosti z psychológice, potrebných k profesionálnemu 
pôsobeniu, ktoré je možné bezprostredne aplikovať pri ošetrovaní pacientov, porozumieť psychogénnym 
činiteľom a psychickým zmenám pri telesných ochoreniach, ako aj sociálnym aspektom uplatňujúcim sa v 
procese poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, posudzovať jedinca v zdraví a v chorobe. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Socializácia, sociálne vzťahy a interakcie, sociálna skupina. 
2. Sociálno-psychologické aspekty vedení ľudí, stratégie a taktika v zaobchádzaniu s ľuďmi, zásady práce 

v tíme. 

3. Problematika diskriminácie (genderová, rasová, etnická...), šikany, týrania, zneužívania, domáceho násilia. 
4. Psychologická problematika nemoci, prežívanie nemoci a hospitalizácia. Iatropatogenia a sororigenia. 
5. Náročné životné situácie a adaptačné mechanizmy. 
6. Konflikty a ich zvládanie (modelové situácie, rozbor), syndróm vyhorenia. 

7. Stres – základné prejavy, akútne reakcie na stres a posttraumatický stresový syndróm (klient/ošetrujúci) 
8. Psychológia hromadného správania, davové a psychologické procesy, pojem davu a typy davových reakcií, 

dynamika davu, dav a jedinec. 

Odporúčaná literatúra: 
ZACHAROVÁ E. Základy psychologie pro zdravotnické obory. Praha: Grada, 2011. 288 s. ISBN 978-80-2474062-1. 
BREČKA T. Psychologie katastrof. Praha: Triton, 2009. 120 s. ISBN 978-80-7387-330-1. 
ČERMÁK I., KOHOUTEK T. Psychologie katastrofické události. Praha: Academia, 2009. 372 s. ISBN 978-80-200- 
1816-8. 
ZACHAROVÁ, E.; HERMANOVÁ, M.; ŠRÁMKOVÁ, J. Zdravotnická psychologie. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80- 
247-2068-5. 

VYMĚTAL, V. Lékařská psychologie. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-740-X. 
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. 1.vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0179-0 
ČÍŽKOVÁ, J. Přehled sociální psychologie. Olomouc : Vydavatelství UP, 2000. ISBN 80-244-0150-9. 

BARTOŠÍKOVÁ, Z.; JOBÁNKOVÁ, M. Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. 1.vydání, Brno : IDVPZ, 
2000. ISBN 80-7013-288-4 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 
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Hodnotenie 

A 

predmetov 

B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

40,40% 27,80% 18,50% 4% 8,60% 0 % / 0 % 1,55 / 1,55 

Vyučujúci: doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, PhD., PhDr. Ivana Spurná, Ph.D. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: POP Názov predmetu: Potreby pacientov a ošetrovateľský proces 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 2 hod. prednášok, 2 hod. cvičenia 
týždenne 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet sa ukončuje skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať 
vopred známy počet otázok (tém) vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne 
napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a 
kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Predmet vymedzuje hierarchii ľudských potrieb v oblasti starostlivosti o zdravie jedinca 
a populácie. Zoznamuje s klasifikáciami ľudských potrieb v rôznych fázach života jednotlivca vo vzťahu k zdraviu, 
choroby alebo k zdravotnému postihnutiu. Zameriava sa na osvojenie myšlienkových postupov v jednotlivých 
fázach ošetrovateľského procesu ako metódy riešenia problémov a umožňuje študentom získať systematické 
poznatky a zručnosti v metodológii ošetrovateľského procesu. Poskytuje prehľad o spôsoboch a formách 
dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Ľudské potreby ako metaparadigma, charakteristika, klasifikácia 
2. Biologické potreby, klasifikácia a charakteristika 
3. Pychosociálne potreby, klasifikácia a charakteristika 
4. Metapotreby. klasifikácia a charakteristika 
5. Procesné mapy 

6. Charakteristika ošetrovateľského procesu 
7. Historický vývoj ošetrovateľského procesu 
8. Fázy ošetrovateľského procesu 
9. Posudzovanie ošetrovateľských potrieb 
10. Metódy zberu údajov 
11. Štruktúra ošetrovateľskej anamnézy 
12. Diagnostika, definovanie a formulovanie ošetrovateľskej diagnózy 
13. Plánovanie ošetrovateľskej starostlivosti 
14. Stanovenie cieľov, formulovanie výsledných kritérií, druhy výsledných kritérií 
15. Realizácia – 4. fáza ošetrovateľského procesu 

16. Závislé, nezávislé a vzájomne súčinné činnosti 
17. Kompetencie sestier 
18. Dokumentácia, druhy a funkcie dokumentácie 
19. Vyhodnotenie ošetrovateľskej starostlivosti 
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20. Vyhodnotenie ošetrovateľskej starostlivosti 

Odporúčaná literatúra: 
KILÍKOVÁ, M. 2019. Teória potrieb a ošetrovateľského procesu. 3 doplnené vydanie. VŠZ a SP sv. Alžbety, 
Rožňava : 2019. 211 s. ISBN 978-80-81132-204-4. 
OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY. Definice a klasifikace 2018-2020. Praha: Grada, 2020. 520s. ISBN 9788027107100 
ŠAMÁNKOVÁ, M. a kol. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci. Praha : Grada Publishing, 2011. 136 s. ISBN 978-80- 
247-3223-7 
TOMAGOVÁ, M. - BÓRIKOVÁ, I. a kol. 2008. Potreby v ošetrovateľstve. Martin : Osveta, 2008. 198 s. ISBN 978- 
80-8063-270-0 
Ošetřovatelství – Teorie a praxe moderního ošetřovatelství (ISSN 1212-723X) 
Diagnóza v ošetřovatelství (ISSN 1801-1349) 
Sestra (ISSN 1210-0404) 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnoteni 

A 

e predmetov 

B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

32% 21,60% 10,40% 5,60% 25,60% 4,8 % / 13,8 % 1,95 / 2,54 

Vyučujúci: doc. PhDr. Anna Mazalánová, PhD., MPH, Mgr. Lenka Baranová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD 
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Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: POE Názov predmetu: Pedagogika v ošetrovateľstve a edukácia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 3 hod. prednášok, 1 hod. cvičenia 
týždenne 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – 

Predmet je zakončený klasifikovaným zápočtom. K jeho zloženiu študent musí úspešne napísať celkom 4 
písomné testy z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a kompletnosti  
odpovedí: 
A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je zoznámiť študentov so základnými koncepciami a smery 
pedagogiky, jej metódami a prostriedkami, a to najmä pri aplikácii na edukačný proces v ošetrovateľstve. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Pedagogické systémy, koncepcie a názory. Významné osobnosti. 
2. Edukačné vedy. 
3. Edukačné procesy. 

4. Metodológia pedagogiky. 
5. Významné téma súčasného vzdelávania a výchovy. 
6. Pedagogický výskum. 
7. Osveta a edukácia pacientov. 
8. Vzdelávanie zdravotníkov. 

Odporúčaná literatúra: 
SMÉKALOVÁ L., ŠPATENKOVÁ N. Edukace seniorů - Geragogika a gerontodidaktika. Praha: Grada, 2015. 232 s. 
ISBN 978-80-247-5446-8. 
JUŘENÍKOVÁ P. Základy edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2010. 77 s. ISBN 978-80-247-2171-2. 
ZÁVODNÁ, V. Pedagogika v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2005. 117 s. ISBN 978-80-8063-19-32. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 
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z. FX 

100% 0 % / 0 % 

Vyučujúci: doc. PhDr. Albín Škoviera, Ph.D., PhDr. Adriana Nemčoková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: ODP1 Názov predmetu: Odborná ošetrovateľská prax I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, 250 hodín praxe 

Počet kreditov: 10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený zápočtom získaným za aktívnu účasť na výučbe. 

Výsledky vzdelávania: Prax vychádza z koncepčného modelu hlavných determinant zdravia WHO, je 
orientovaná na oblasť podpory zdravia a prevencie vzniku chôrob. 

Stručná osnova predmetu: 
Realizácia ošetrovateľských činností a intervencií formou ošetrovateľského procesu v priamom i nepriamom 
kontakte s pacientom. Odborná prax sa uskutoční na pracoviskách zameraných na podporu zdravia a prevencii: 
40 hodín 

Odporúčaná literatúra: 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha: Grada, 2011. 232 s. ISBN 978-80-247-3419-4. 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II – speciální část. Praha: Grada, 2013. 288 s. ISBN 
978-80-247-3420-0. 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III – speciální část. Praha: Grada, 2015. 308 s. ISBN 
978-80-247-3421-7. 
LAUKOVÁ, P., KALATOVÁ, D., JURIŠ, P. Výchova k zdraviu. Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2015. 
154 s. ISBN 978-80-905973-7-2 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX priemer 

85% 5% 3,30% 1,70% 5% 0 % / 0 % 1,18 / 1,18 

Vyučujúci: Mgr. Lenka Baranová, PhD., PhDr. Jana Kovaříková, PhD., Mgr. Marie Břendová, PhD. mentori 
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zdravotníckych zariadení 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: ODP2 Názov predmetu: Odborná ošetrovateľská prax II. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, 300 hodín praxe 

Počet kreditov: 12 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: ODP I., OST I., II., POP 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený zápočtom získaným za aktívnu účasť na výučbe. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je zoznámení sa s chodom jednotlivých typov zdravotníckych zariadení 
a postupná adaptácia na prostredie zdravotníckych zariadení. Obsahom predmetu je praktická výučba 
zameraná na inštruktívne vedomosti, zručnosti, návyky a pracovné stereotypy/algoritmy k ošetrovaniu 
nemocných na oddeleniach štandardnej a neodkladnej starostlivosti. Študenti získavajú skúsenosti 
a automatizujú zručnosti, pri bežných ošetrovateľských činnostiach, tak aj pri náhle vzniknutých krízových 
situáciách. 

Stručná osnova predmetu: 
Realizácia ošetrovateľských činností a intervencií formou ošetrovateľského procesu v priamom i nepriamom 
kontakte s pacientom. Odborná prax sa uskutoční na týchto pracoviskách: 

Interné štandardné oddelenie 80 hodín 
Chirurgické a traumatologické štandardné oddelenie 40 hodín 
Následná ošetrovateľská starostlivosť 40 hodín 

Odporúčaná literatúra: 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha: Grada, 2011. 232 s. ISBN 978-80-247-3419-4. 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II – speciální část. Praha: Grada, 2013. 288 s. ISBN 
978-80-247-3420-0. 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III – speciální část. Praha: Grada, 2015. 308 s. ISBN 
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978-80-247-3421-7. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie 

A 

predmetov 

B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

83,90% 6,30% 1,80% 4,50% 3,60% 0 % / 0 % 1,19 / 1,19 

Vyučujúci: Mgr. Lenka Baranová, PhD., PhDr. Jana Kovaříková, PhD., Mgr. Marie Břendová, PhD. mentori 
zdravotníckych zariadení 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: ODP3 Názov predmetu: Odborná ošetrovateľská prax III. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, 350 hodín praxe 

Počet kreditov: 14 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: ODP1, 2, OST I, II, , POP 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený zápočtom získaným za aktívnu účasť na výučbe. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je zoznámení sa s chodom jednotlivých typov zdravotníckych zariadení 
a postupná adaptácia na prostredie zdravotníckych zariadení. Obsahom predmetu je praktická výučba 
zameraná na inštruktívne vedomosti, zručnosti, návyky a pracovné stereotypy/algoritmy k ošetrovaniu 
nemocných na oddeleniach štandardnej a neodkladnej starostlivosti. Študenti získavajú skúsenosti 
a automatizujú zručnosti, pri bežných ošetrovateľských činnostiach, tak aj pri náhle vzniknutých krízových 
situáciách. 

Stručná osnova predmetu: 
Realizácia ošetrovateľských činností a intervencií formou ošetrovateľského procesu v priamom i nepriamom 
kontakte s pacientom. Odborná prax sa uskutoční na týchto pracoviskách: 
interné štandardné oddelenie, chirurgické a traumatologické štandardné oddelenie, pracovisko komunitnej 
starostlivosti, následná ošetrovateľská starostlivosť . 

Odporúčaná literatúra: 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha: Grada, 2011. 232 s. ISBN 978-80-247-3419-4. 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II – speciální část. Praha: Grada, 2013. 288 s. ISBN 



VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

strana 101 z 109 

 

 

 
978-80-247-3420-0. 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III – speciální část. Praha: Grada, 2015. 308 s. ISBN 
978-80-247-3421-7. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie 

A 

predmetov 

B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

83,90% 6,30% 1,80% 4,50% 3,60% 0 % / 0 % 1,19 / 1,19 

Vyučujúci: Mgr. Lenka Baranová, PhD., PhDr. Jana Kovaříková, PhD., Mgr. Marie Břendová, PhD. mentori 
zdravotníckych zariadení 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: ODP4 Názov predmetu: Odborná ošetrovateľská prax IV. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, 400 hodín praxe 

Počet kreditov: 16 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: ODP I.-III., OST I., II., POP 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený zápočtom získaným za aktívnu účasť na výučbe. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je zoznámení sa s chodom jednotlivých typov zdravotníckych zariadení 
a postupná adaptácia na prostredie zdravotníckych zariadení. Obsahom predmetu je praktická výučba 
zameraná na inštruktívne vedomosti, zručnosti, návyky a pracovné stereotypy/algoritmy k ošetrovaniu 
nemocných na oddeleniach štandardnej a neodkladnej starostlivosti. Študenti získavajú skúsenosti 
a automatizujú zručnosti, pri bežných ošetrovateľských činnostiach, tak aj pri náhle vzniknutých krízových 
situáciách. 

Stručná osnova predmetu: 
Realizácia ošetrovateľských činností a intervencií formou ošetrovateľského procesu v priamom i nepriamom 
kontakte s pacientom. Odborná prax sa uskutoční na týchto pracoviskách: 
interné oddelenie, chirurgické a traumatologické oddelenie, pracovisko starostlivosti o ženu, oddelenie 
neurológie, pracovisko starostlivosti o seniorov. 
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Odporúčaná literatúra: 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha: Grada, 2011. 232 s. ISBN 978-80-247-3419-4. 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II – speciální část. Praha: Grada, 2013. 288 s. ISBN 
978-80-247-3420-0. 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III – speciální část. Praha: Grada, 2015. 308 s. ISBN 
978-80-247-3421-7. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie 

A 

predmetov 

B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

83,90% 6,30% 1,80% 4,50% 3,60% 0 % / 0 % 1,19 / 1,19 

Vyučujúci: Mgr. Lenka Baranová, PhD., PhDr. Jana Kovaříková, PhD., Mgr. Marie Břendová, PhD. mentori 
zdravotníckych zariadení 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: ODP5 Názov predmetu: Odborná ošetrovateľská prax V. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, 350 hodín praxe 

Počet kreditov: 14 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: ODP I.-IV., OST I, II, POP 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený zápočtom získaným za aktívnu účasť na výučbe. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je zoznámení sa s chodom jednotlivých typov zdravotníckych zariadení 
a postupná adaptácia na prostredie zdravotníckych zariadení. Obsahom predmetu je praktická výučba 
zameraná na inštruktívne vedomosti, zručnosti, návyky a pracovné stereotypy/algoritmy k ošetrovaniu 
nemocných na oddeleniach štandardnej a neodkladnej starostlivosti. Študenti získavajú skúsenosti 
a automatizujú zručnosti, pri bežných ošetrovateľských činnostiach, tak aj pri náhle vzniknutých krízových 
situáciách. 

Stručná osnova predmetu: 
Realizácia ošetrovateľských činností a intervencií formou ošetrovateľského procesu v priamom i nepriamom 
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kontakte s pacientom. Odborná prax sa uskutoční na týchto pracoviskách: 
pracovisko starostlivosti o ženu, pracovisko starostlivosti o dieťa, sychiatrické oddelenie. 

Odporúčaná literatúra: 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha: Grada, 2011. 232 s. ISBN 978-80-247-3419-4. 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II – speciální část. Praha: Grada, 2013. 288 s. ISBN 
978-80-247-3420-0. 

VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III – speciální část. Praha: Grada, 2015. 308 s. ISBN 
978-80-247-3421-7. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie 

A 

predmetov 

B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

83,90% 6,30% 1,80% 4,50% 3,60% 0 % / 0 % 1,19 / 1,19 

Vyučujúci: Mgr. Lenka Baranová, PhD., PhDr. Jana Kovaříková, PhD., Mgr. Marie Břendová, PhD. mentori 
zdravotníckych zariadení 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: ODP6 Názov predmetu: Odborná prax VI. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, 350 hodín praxe 

Počet kreditov: 14 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: ODP I.-V., OST I., II., POP 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať 
vopred známy počet otázok (tém) vylosovaných z vopred známeho zoznamu, Celkové hodnotenie skúšky podľa 
správnosti a kompletnosti odpovedí: 
A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je zoznámenie sa s chodom jednotlivých typov zdravotníckych 
zariadení a postupná adaptácia na prostredie zdravotníckych zariadení. Obsahom predmetu je praktická výučba 
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zameraná na inštruktívne vedomosti, zručnosti, návyky a pracovné stereotypy/algoritmy k ošetrovaniu 
nemocných na oddeleniach štandardnej a neodkladnej starostlivosti. Študenti získavajú skúsenosti 

a automatizujú si zručnosti, pri bežných ošetrovateľských činnostiach, tak aj pri náhle vzniknutých krízových 
situáciách. 

Stručná osnova predmetu: 
Realizácia ošetrovateľských činností a intervencií formou ošetrovateľského procesu v priamom i nepriamom 
kontakte s pacientom. Odborná prax sa uskutoční na týchto pracoviskách: 
pracovisko akútnej starostlivosti, pracovisko onkologickej starostlivosti, pracoviska ORL, očné, zubné, kožné. 

Odporúčaná literatúra: 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha: Grada, 2011. 232 s. ISBN 978-80-247-3419-4. 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II – speciální část. Praha: Grada, 2013. 288 s. ISBN 
978-80-247-3420-0. 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III – speciální část. Praha: Grada, 2015. 308 s. ISBN 
978-80-247-3421-7. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie 

A 

predmetov 

B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

83,90% 6,30% 1,80% 4,50% 3,60% 0 % / 0 % 1,19 / 1,19 

Vyučujúci: Mgr. Lenka Baranová, PhD., PhDr. Jana Kovaříková, PhD., Mgr. Marie Břendová, PhD., mentori 
zdravotníckych zariadení 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: LP 1 Názov predmetu: Letná prax I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, 150 hodín praxe 

Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: ODP I.-II., OST I.-II., POP 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený zápočtom získaným za aktívnu účasť na výučbe. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je zoznámení sa s chodom jednotlivých typov zdravotníckych zariadení 
a postupná adaptácia na prostredie zdravotníckych zariadení. Obsahom predmetu je praktická výučba 
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zameraná na inštruktívne vedomosti, zručnosti, návyky a pracovné stereotypy/algoritmy k ošetrovaniu 
nemocných na oddeleniach štandardnej a neodkladnej starostlivosti. Študenti získavajú skúsenosti 

a automatizujú zručnosti, pri bežných ošetrovateľských činnostiach, tak aj pri náhle vzniknutých krízových 
situáciách. 

Stručná osnova predmetu: 
Realizácia ošetrovateľských činností a intervencií formou ošetrovateľského procesu v priamom i nepriamom 
kontakte s pacientom. Odborná prax sa uskutoční na týchto pracoviskách: 
Pracoviska podľa výberu študentom 175 hodín 

Odporúčaná literatúra: 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha: Grada, 2011. 232 s. ISBN 978-80-247-3419-4. 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II – speciální část. Praha: Grada, 2013. 288 s. ISBN 
978-80-247-3420-0. 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III – speciální část. Praha: Grada, 2015. 308 s. ISBN 
978-80-247-3421-7. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie 

A 

predmetov 

B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

83,90% 6,30% 1,80% 4,50% 3,60% 0 % / 0 % 1,19 / 1,19 

Vyučujúci: mentori zdravotníckych zariadení 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: LP2 Názov predmetu: Letná prax II. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, 150 hodín praxe 

Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: ODP I.-III., OST I.-II., POP 
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Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený zápočtom získaným za aktívnu účasť na výučbe. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je zoznámení sa s chodom jednotlivých typov zdravotníckych zariadení 
a postupná adaptácia na prostredie zdravotníckych zariadení. Obsahom predmetu je praktická výučba 
zameraná na inštruktívne vedomosti, zručnosti, návyky a pracovné stereotypy/algoritmy k ošetrovaniu 
nemocných na oddeleniach štandardnej a neodkladnej starostlivosti. Študenti získavajú skúsenosti 
a automatizujú zručnosti, pri bežných ošetrovateľských činnostiach, tak aj pri náhle vzniknutých krízových 
situáciách. 

Stručná osnova predmetu: 
Realizácia ošetrovateľských činností a intervencií formou ošetrovateľského procesu v priamom i nepriamom 
kontakte s pacientom. Odborná prax sa uskutoční na týchto pracoviskách: 
Pracoviska podľa výberu študentom 175 hodín. 

Odporúčaná literatúra: 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha: Grada, 2011. 232 s. ISBN 978-80-247-3419-4. 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II – speciální část. Praha: Grada, 2013. 288 s. ISBN 
978-80-247-3420-0. 
VYTEJČKOVÁ R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III – speciální část. Praha: Grada, 2015. 308 s. ISBN 
978-80-247-3421-7. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie 

A 

predmetov 

B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

83,90% 6,30% 1,80% 4,50% 3,60% 0 % / 0 % 1,19 / 1,19 

Vyučujúci: mentori zdravotníckych zariadení 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: OOH Názov predmetu: Ošetrovateľstvo v onkológii a hematoonkológii 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 2 hod. prednášok, 1 hod. cvičenia 
týždenne 
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Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: OIO I.-II., PAP 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať 
vopred známy počet otázok (tém) vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne 
napísaný písomný test z vopred známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a 
kompletnosti odpovedí: A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je získať vedomosti pre ošetrovanie pacientov s onkologickým 
ochorením, terapia, nežiadúce účinky liečby, nutričná podpora.Kkomplexná starostlivosť o pacienta i rodinu., 

Stručná osnova predmetu: 
1. Obecná onkológia 

2. Ošetrovanie kožných manifestácií spojených s podávaním chemoterapie a rádioterapie 
3. Ošetrovanie gastrointestinálnych dysfunkcií spojených s podávaním chemoterapie a rádioterapie 
4. Ošetrovanie dreňového útlmu spojeného s podávaním chemoterapie a rádioterapie 
5. Ošetrovanie chorých s karcinómom prsníka 

6. Ošetrovanie chorých s karcinómom gastrointestinálneho traktu 
7. Ošetrovanie chorých s nádormi hlavy a krku a CNS 
8. Ošetrovanie chorých s gynekologickými nádormi 
9. Ošetrovanie chorých s karcinómom pľúc 

10. Ošetrovanie chorých s karcinómami urogenitálneho traktu 
11. Ošetrovanie chorých s karcinómami kože a malígnym melanómom 
12. Ošetrovanie chorých s osteosarkómami a sarkómami mäkkých tkanív 
13. Ošetrovateľská starostlivosť o onkohematológicky chorého pacienta 

Odporúčaná literatúra: 
VOKURKA, S., TESAŘOVÁ, P. a kol. Onkologie v kostce. Current Media s.r. o .2019. 270 s. ISBN 978-80-8812937-0 

BUCHLER, T. a kol. Speciální onkologie. Maxdorf. 2020. 296 s . ISBN    978-80-7345-651-1  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX priemer 

29,10% 14,50% 20% 12,70% 21,80% 1,8 % / 6,7 % 1,95 / 2,66 

Vyučujúci: prof. MUDR. Miron Šramka, DrSc., MUDr. Mgr. Petra Holečková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: OVZ Názov predmetu: Ochrana verejného zdravia 
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Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 1 hod. prednášok týždenne 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: VZV, MEH 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený zápočtom získaným za úspešnosť minimálne 61 
%. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je získať vedomosti o hygiene, epidémiológii pri ochraně a podpore 
zdravia 

Stručná osnova predmetu: 
1. Ciele Národného programu zdravia 
2. Prevencia šírení infekčných chorôb 
3. Prevencia a riešenie hromadne sa vyskytujúcich chorôb – epidémie, pandémie 
4. Choroby z prostredia, prevencia 

5. Choroby podmienené prácou, prevencia 
6. Choroby z povolania 
7. Riešenie problémov - kazuistika 

Odporúčaná literatúra: 
LAUKOVÁ, P., KALATOVÁ, D., JURIŠ, P. Výchova k zdraviu. Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2015. 
154 s. ISBN 978-80-905973-7-2 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX priemer 

29,10% 14,50% 20% 12,70% 21,80% 1,8 % / 6,7 % 1,95 / 2,66 

Vyučujúci: prof. MVDr. Peter Juriš, CSc., PhDr. Adriana Nemčoková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 
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Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: OZD Názov predmetu: Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 4 hod. cvičenia týždenne 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: VOS, POP, OSE I, II, III 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený zápočtom získaným za aktívnu účasť na výučbe 
a spracovania projektu 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je viest študentov ku kritickému, vedeckému mysleniu, chápať 
potreby a význam vedeckého prístupu v ošetrovateľskej praxi. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Základné kroky vedeckého procesu 
2. Výber vhodných metód aplikácie do ošetrovateľskej praxe 
3. Spracovanie a vyhodnotenie získaných výsledkov v procesu praxe – spojenie ošetrovateľskej odbornosti, 

preferencie pacienta a kvalitnej praxe. 

Odporúčaná literatúra: 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX priemer 

29,10% 14,50% 20% 12,70% 21,80% 1,8 % / 6,7 % 1,95 / 2,66 

Vyučujúci: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 
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Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: KOM Názov predmetu: Komunitné ošetrovateľstvo 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná, 2 hod. prednášok, 1 hod. seminár 
týždenne 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – 

Predmet je zakončený skúškou. K jej zloženiu študent musí zodpovedať vopred známy počet otázok (tém) 
vylosovaných z vopred známeho zoznamu, alternatívou môže byť úspešne napísaný písomný test z vopred  
známeho rozsahu učiva. Celkové hodnotenie skúšky podľa správnosti a kompletnosti odpovedí: 
A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s jednotlivými komunitami a specifiky 
starostlivosti o nich. 

Stručná osnova predmetu: 

 Charakteristika zdravia a zdravotnej starostlivosti. Prevencia – primárna, sekundárna, terciárna 

 Ciele ošetrovateľstva so zameraním na starostlivosť o komunitu. 

 Programy zdravia. Zdravie pre všetkých v 21. storočí. Národné programy zdravia. Spoločenské a humanitné 
organizácie. 

 Komunita ako klient. Charakteristika sociálnych skupín. Služby komunitnej sestry. Úlohy komunitného 
ošetrovateľstva. 

 Faktory ovplyvňujúce zdravie. Posúdenie zdravia komunity. 

 Ošetrovateľský proces v komunite. Posúdenie, diagnostika, plánovanie, realizácia a vyhodnotenie 
komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti. 

 Komunitná   ošetrovateľská   starostlivosť   o rodinu.   Sociológia   rodiny.   Ošetrovateľský   proces.   Rodina 
s postihnutým dieťaťom. 

 Komunitná starostlivosť o deti. Zameranie primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie. Ošetrovateľský 
proces. 

 Komunitná sestra na školách. Najčastejšie problémy detí školského veku a adolescentov. Zameranie činnosti 
komunitnej sestry. 

 Komunitná starostlivosť o ženu. Zameranie ošetrovateľskej starostlivosti z hľadiska primárnej, sekundárnej 
a terciárnej prevencie. 

 Komunitná starostlivosť o starých ľudí. Rozdelenie staroby. Zmeny v starobe. Oše proces. 

 Dlhodobá starostlivosť o starých ľudí v ZSS. Rola sestry v starostlivosti o starých ľudí. 

 Starostlivosť o mentálne hendikepované skupiny. Zameranie primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie. 
Úlohy komunitnej sestry. 

 Komunitná starostlivosť o duševne chorých. Mentálna retardácia, schizofrénia, demencia – zameranie 
starostlivosti. 

 Závislosti – zameranie primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie. Charakteristika závislého pacienta. 
Drogová závislosť. 

 Komunitné ošetrovateľstvo zamerané na zdravie v zamestnaní. Identifikácia stresorov na pracoviskách. 
Zameranie primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie. 

 DOS – charakteristika. Faktory ovplyvňujúce rozvoj DOS. Kritériá pre poskytnutie DOS. Zameranie DOS. 

 ADOS – charakteristika. Služby ADOS. Činnosť ADOS, služby, manažment, dokumentácia. 

 Hospicová starostlivosť – charakteristika. Princípy hospicovej starostlivosti. Filozofia hospice. 

 Typy hospicovej starostlivosti, inštitucionalizovaná hospicová starostlivosť. Hospicový tím. 
 Rómska komunita – charakteristika. Faktory ovplyvňujúce zdravie komunity. Starostlivosť o rómsku 

komunitu. Zameranie starostlivosti. 
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 Znevýhodnené skupiny – charakteristika. Azylanti. 

 Etické aspekty a špecifiká komunikácie v komunitnej starostlivosti. Etické zásady. Psychosociálna podpora 
v terminálnej starostlivosti. 

 Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti v komunite. 

 Prístupy k zdravotnej výchove. Rozhodovanie v etických otázkach. Prípadová štúdia. 

 Ošetrovateľský proces v komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti. 

 Akčný plán komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti: 
- posúdenie zdravia komunity – komplexné posúdenie komunity, identifikácia údajov pre plánovanie, metódy 

zisťovania údajov, komunitný posudzovací proces 
- diagnostika zdravia komunity – tvorba diagnóz v komunitnej starostlivosti, určenie cieľov a výsledných 

kritérií 
- plánovanie intervencií so zameraním na primárnu, sekundárnu a terciárnu prevenciu, určenie priorít 

Odporúčaná literatúra: 
HANZLÍKOVÁ, A. a kol. 2006. Komunitné ošetrovateľstvo. Martin: Vydavateľstvo Osveta. 2006. 280 s. ISBN 80- 
8063-213-8. 
JAROŠOVÁ, D. Úvod do komunitního ošetřovatelství. Praha.: Grada. 2007. 100 s. ISBN 978-80-247- 2150-7 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie 

A 

predmetov 

B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
FX 

 
priemer 

41,70% 20,40% 20,40% 4,90% 12,60% 0 % / 0 % 1,63 / 1,98 

Vyučujúci: PhDr. Jana Kovaříková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 
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Informačný list 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Fakulta: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram 

Kód predmetu: PAS Názov predmetu: Právne aspekty ošetrovateľstva 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná, 2 hod. prednášok týždenne 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. 

Stupeň štúdia: 1. (Bc.) 

Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je zakončený klasifikačným zápočtom na základe úspešného 
zloženia písomného testu v rozsahu učiva. Celkové hodnotenie podľa správnosti a kompletnosti odpovedí: 
A: 100 – 91 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 73 %, D: 72 – 66 %, E: 65 – 61 % , FX: 60 – 0 %. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je poskytnúť orientáciu v platnej zdravotníckej, ako aj pracovnej 
legislatíve a aktuálne právne problematike ošetrovateľstva.. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Teória práva, právne normy a odvetvia. Zdravotnícke právo, základné pramene. 
2. Občan ako pacient. Práva pacientov. 
3. Zodpovednosť za výkon zdravotníckej starostlivosti. Poučenie a súhlas pacienta. Postup lege artis. 
4. Povinná mlčanlivosť. Zdravotnícka dokumentácia. Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi. 
5. Ochrana osobnosti. Listina základných práv a slobôd. Úmluva o ľudských právach a biomedicíne. 
6. Etická komisia. Medicínsky experiment na človeku. Transplantačný program. 
7. Pracovné právo – zodpovednosť zamestnávateľa voči zamestnanci a naopak. 
8. Kazuistiky. 

Odporúčaná literatúra: 
SVEJKOVSKÝ J. Právo ve zdravotnictví. Praha: C. H. Beck, 2021. 248 s. ISBN 978-80-7400-835-1. 
PRUDIL L. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 155 s. ISBN 978-80-7552-507-9. 
HOLČAPEK T., ŠULEK P. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 852 s. ISBN 978-80-7552-321-1. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český/slovenský 

Poznámky: povinný predmet 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX priemer 

9,80% 11,80% 23,50% 11,80% 43,10% 0 % / 18 % 2,33 / 3,1 

Vyučujúci: JUDr. Lucie Procházková, Ph.D. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

 


