
Študijný program - Ošetrovateľstvo

Bakalársky študijný program
- denná forma štúdia (dĺžka štúdia 3 roky)
- externá forma štúdia (dĺžka štúdia 4 roky)

Fakulta ošetrovateľstva  a 
zdravotníckych odborných štúdií



Študijný program - Ošetrovateľstvo

• Ošetrovateľstvo sa zaoberá starostlivosťou o jedincov všetkých 
vekových kategórií, rodiny, skupiny a komunity, chorých alebo 
zdravých. Zahŕňa podporu zdravia, prevenciu chorôb, 
starostlivosť o chorých, postihnutých a zomierajúcich

• Štúdium je koncipované v zmysle Nariadenia vlády SR                         
č. 296/2010  o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 
povolania ...   v znení  neskorších predpisov a Smerníc Rady EÚ

• Absolvent získa spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania 
sestra

• Regulované povolanie



Podmienky prijatia – denné štúdium

• Úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou

• Úspešné vykonanie prijímacích skúšok – písomný test 
(v rozsahu učiva z gymnázia):

• Biológia 

• Náuka o spoločnosti

• Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské 
štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe 



Podmienky prijatia – externé štúdium

Fakulta prijíma uchádzačov do externej formy štúdia bez 
prijímacej skúšky po splnení predpísaných podmienok: 

• Ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore 
praktická sestra

• Aktívny výkon povolania praktická sestra na ustanovený 
pracovný čas v zdravotníckom zariadení na Slovensku

• Lekárske potvrdenie o splnení predpísaných zdravotných kritérií 
na výkon zdravotníckeho povolania

• Počas štúdia je stanovené povinné absolvovanie klinickej praxe 
na určených pracoviskách SZU v rozsahu 180 hodín za každý 
semester



Výučba



Klinická prax



Mimoškolské akcie:
Celoplošné testovanie
na Covid 19



Mimoškolské akcie:
Tulipánový pochod



Akcia „Mikuláš“ pre pacientov UNB 
Nemocnice akad. Dérera



Uplatnenie absolventov

Sestra:

• Vyhodnocuje potrebu ošetrovateľskej starostlivosti, poskytuje 
ošetrovateľskú starostlivosť v rámci posudzovania potrieb 
pacientov, plánovania, poskytovania a dokumentovania 
ošetrovateľskej starostlivosti v ambulantnej, ústavnej, 
následnej a domácej starostlivosti, pôsobí v komunitách

• Pracuje samostatne v rozsahu svojich kompetencií, dodržiava 
štandardy a postupy pri ošetrovateľských výkonoch, pravidlá 
bezpečnej starostlivosti

• Vyznačuje sa autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní                  
a realizácii preventívnej, podpornej, liečebnej, rehabilitačnej 
starostlivosti jednotlivcom, rodinám a skupinám
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Prečo sa stať sestrou?

• Povolanie, ktoré je vysoko humánne, má tradíciu a je uznávané 
v spoločnosti ako pomáhajúca profesia

• Absolvent má široké uplatnenie na trhu práce v ambulantnej, 
ústavnej a následnej zdravotnej starostlivosti

• Možnosť ďalšieho vzdelávania

• Študujte na našej fakulte, ktorá má dobré meno                                             
u zamestnávateľov a pridajte sa k úspešným absolventom                    
na ktorých sme hrdí 
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Pokračovanie v štúdiu

• Študijný program v 2. stupni (Mgr.): Ošetrovateľstvo

• Rigorózna skúška (PhDr.): Ošetrovateľstvo

• Doktorandský študijný program (PhD.): Ošetrovateľstvo

• Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve                                             
a v zdravotníckom školstve

• Kontinuálne vzdelávanie v zdravotníctve



Kontakt:

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

vedúca Katedry teórie ošetrovateľstva a manažmentu v 
zdravotníckych odboroch 

zuzana.slezakova@szu.sk

PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

vedúca Katedry ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých

emilia.miklovicova@szu.sk
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