
 

 

 

Informa čné listy predmetov 

 



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 
Kód 
KOŠ/DATOS/03 
 

Názov predmetu:    Teória ošetrovateľstva a história I.  a II.                                   

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                             Garantuje:   
 
Garantuje predmet: 
  
 

Vyučujúci: 
  

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
3 

Forma výučby:  prednášky Počet kreditov 
6  
6 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia  

         D: 1/1 
          E:  8 

Podmieňujúce predmety:  
Filozofia 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)    

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca - áno 

Skúška 
áno 

Cieľ predmetu:  
Poznanie dejín ako východisko pre prítomnosť a budúcnosť odboru. Pochopenie vedného odboru na 
základe vývinu profesie. Získanie profesionálneho záujmu.  
 
Stručná osnova predmetu:  

1. Vývin ošetrovateľstva v najstarších dejinných obdobiach. 
2. Ošetrovateľstvo v období pred rokom 1900. 
3. Obdobie po roku 1900 – začiatky vedeckého obdobia. 
4. Obdobie od roku 1960 – charakteristika a demokratizácia. 
5. Ošetrovateľstvo – v súčasnosti. 

Vývin a dejiny ošetrovateľského vzdelávania. 
Odporúčaná literatúra:    
Hanzlíková, A. a kol. Komunitné ošetrovateľstvo. Martin, Vydavateľstvo Osveta, 2004. ISBN 80-8063-
155-7,  280 s.  
LEMON, 1: Učebný materiál pre ošetrovateľstvo. Bratislava: Svetová zdravotnícka organizácia, SK SZP, 
1996. 160 s.  
Literatúra:  
Časopisy a publikácie zamerané na dejiny ošetrovateľstva.  
Dátum vypracovania  01.09.2009                                     Vypracoval garant predmetu (podpis):    
                                                                                           
 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský            Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009   
         

      
 
   



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 
Kód 
KOŠ/GENET/05 
 

Názov predmetu: Biológia a základy genetiky 
   

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                           Garantuje:   
 
Garantuje predmet: 
 

Vyučujúci: 
 
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
1 

Forma výučby:  Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
3 
3 Odporúčaný rozsah výučby za 

semester (hod.) za obdobie štúdia  
D: 2/2 
E: 8 

Podmieňujúce predmety:  
 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)    

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca – áno 

Skúška 
 

Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov so základnými pojmami v genetike, so štruktúrou a funkciou DNA 
a jadra prokaryotických a eukaryotických organizmov 
 
Stručná osnova predmetu:  

1. Prokaryotické organizmy 
2. Eukaryotické organizmy 
3. DNA ako najdôležitejšia molekula v organizme 
4. Gén, genotyp , fenotyp, genofond 
5. Bunkové štruktúry 
6. Jadro ako riadiace centrum 
7. Chromozómy 
8. Replikácia DNA 
9. Transkripcia  a translácia genetickej informácie 
10. Genetický kód 

 
Literatúra: 
   1. Alberts, B. a kol.: Základy buněčné biologie. Espero Publishing, Ústí nad Labem 1998 
   2. Jurčina, A. Lešník, F. a Bálent, P.: Vybrané kapitoly z biológie. Učebný text. Vysoká škola        
veterinárska, Košice 1991 
 
Dátum vypracovania  01.09.2009       Vypracoval garant predmetu (podpis): 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                     Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009 22. 12. 
2009 
                                                                                 
 
 

 



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 
Kód 
 
KOŠ/FYZIO/03 

Názov predmetu: Anatómia a  Fyziológia   

Študijný odbor:  Ošetrovateľstvo                          Garantuje:   
   
Garantuje predmet:  
 

Vyučujúci:  
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
1 

Forma výučby:  Prednášky Počet kreditov 
4 
4 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

D: 1/1 
E: 8 

Podmieňujúce predmety:  
Anatómia, Fyziológia 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:  Lekárska fyziológia poskytuje ucelenú predstavu o procesoch v zdravom organizme, je 
nepostrádateľná pre určenie hranice medzi zdravým a chorobou t. j. pre diagnostiku, terapiu, 
starostlivosť o človeka. 
 
 
Stručná osnova predmetu:  
Charakteristika a metodológia fyziológie, anatómie 
Skladba ľudského tela, analýza orgánových systémov ľudského tela 
Fyziológia človeka, funkcie organizmu, systémov, orgánov, buniek. 
Homeostáza, jej markery a regulácia. 
Fyziológia systémov: krv, respiračný systém, kardiovaskulárny systém, tráviaci systém a metabolizmus, 
vylučovací systém, svaly, endokrinný systém, nervový systém. 
Fyziológia procesov: termoregulácia, telesná záťaž, práca, reč, detský vek, staroba. 
Odporúčaná literatúra:    
Javorka K. a spol.: Lekárska fyziológia, Osveta, 2001 
Bračoková I., Kujaník Š., Švorc P.: Praktické cvičenia z fyziológie I., II., UPJŠ, Košice, 2002 
Povinná literatúra:  
Švorc P., Kujaník Š., Bračoková I.: Učebnica fyziológie človeka, pre študijný odbor Ošetrovateľstvo, 
vydavateľstvo Mercury – pre knihy Hanzluvka, Košice, 2004 
Dátum vypracovania 01.09.2009                                         Vypracoval garant Dr. G. Sabolová, 
PhD.predmetu (podpis):  
 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                   Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009 
                  
 
 
 
 



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

 
 

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: denná a externá  Typ štúdia: bakalárske 
 
 
Kód 
 
KOŠ/OPROC/05 

Názov predmetu:   Ošetrovateľský proces I. 

Študijný odbor:  Ošetrovateľstvo                              Garantuje:   
   
Garantuje predmet:  
 

Vyučujúci:  
 
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
2 

Forma výučby:  Prednášky Počet 
kreditov 

5 
5 
 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie 
štúdia 

 
D: 0/1/4 
E: 8 
 

Podmieňujúce predmety: Dejiny a teórie ošetrovateľstva 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:  Naučiť teóriu ošetrovateľského procesu tak, aby študent teoreticky ovládal filozofiu 
a metodológiu ošetrovateľského procesu. Prakticky vedel pracovať metódu ošetrovateľského procesu. 
Naučiť integrovať vybrané teórie a modely do ošetrovateľského procesu. Naučiť zásady riadenia 
ošetrovateľského procesu. 
Stručná osnova predmetu:  

- východiská ošetrovateľského procesu 
- fázy ošetrovateľského procesu 
- vybrané modely v ošetrovateľskom procese 
- základy riadenia ošetrovateľského procesu 

Odporúčaná literatúra:    
 
Povinná literatúra:  
Kozierová, B., Erbová, G., Olivierová, R.: Ošetrovateľstvo I. 1 vydanie. Martin: Osveta 1995. 1474 s. 
ISBN 80-217-0528-0 
Dátum vypracovania 01.09.2009                                         Vypracoval garant predmetu (podpis):  
 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                   Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009  
                  
 
 
 
 
 
 



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná a externá  Typ štúdia: bakalárske 
 
 
Kód 
 
KOŠ/OPPCH/05 

Názov predmetu:   Ošetrovateľský proces II. 

Študijný odbor:  Ošetrovateľstvo                           Garantuje:   
   
Garantuje predmet:  
 

Vyučujúci:  
  
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
1 

Forma výučby:  Prednášky Počet 
kreditov 

5 
5 
 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie 
štúdia 

 
D: 0/1/4 
E: 8 
 

Podmieňujúce predmety: Dejiny a teórie ošetrovateľstva 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:  Naučiť teóriu ošetrovateľského procesu tak, aby študent teoreticky ovládal filozofiu 
a metodológiu ošetrovateľského procesu. Prakticky vedel pracovať metódu ošetrovateľského procesu. 
Naučiť integrovať vybrané teórie a modely do ošetrovateľského procesu. Naučiť zásady riadenia 
ošetrovateľského procesu. 
Stručná osnova predmetu:  

- východiská ošetrovateľského procesu 
- fázy ošetrovateľského procesu 
- vybrané modely v ošetrovateľskom procese 
- základy riadenia ošetrovateľského procesu 

Odporúčaná literatúra:    
 
Povinná literatúra:  
Kozierová, B., Erbová, G., Olivierová, R.: Ošetrovateľstvo I. 1 vydanie. Martin: Osveta 1995. 1474 s. 
ISBN 80-217-0528-0 
Dátum vypracovania 01.09.2009                                       Vypracoval garant predmetu (podpis):  
 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                   Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009  
                  
 
 
 
 
 
 
                     



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 
Kód 
KOŠ/KOMUN/04 

Názov predmetu:   Komunikácia v ošetrovateľstve I. a II. 

Študijný odbor:  Ošetrovateľstvo                   Garantuje:   
 
Garantuje predmet:  
 
 

Vyučujúci:  

 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
    2 

Forma výučby: Prednášky Počet kreditov 
        

3 
3 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie 
štúdia 

       
      D:  1/1 
       E:  8 

Podmieňujúce predmety: Etika v ošetrovateľstve 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
x 

Cieľ predmetu:  Cieľom predmetu je oboznámiť študentov  s metódami komunikácie, sprvkami verbálnej 
a neverbálnej komunikácie. Viesť ku komunikačným zručnostiam v interakcii sestra- pacient resp. príbuzní 
pacienta, tak aby študent nadobudol fundamentálne kompetencie v oblasti ošetrovateľskej komunikácie. 
Stručný sylabus:  
Komunikácia a jej význam v medziľudských vzťahoch.  
Komunikačný proces.  
Rozbor prvkov verbálnej a neverbálnej komunikácie.  
Komunikačné zručnosti a ich nácvik.  
Empatia a jej využitie v medziľudských vzťahoch.  
Rozbor asertivity a nácvik asertívneho správania.  
Evalvácia a devalvácia v sociálnej komunikácii.  
Rozhovor a jeho analýza.  
Komunikácia so zdravotne postihnutým pacientom.  
Literatúra: 
Buda, B.: Empatia. Nové Zámky:Psychoprof, 1994. 340 s. 
Capponi, V.-Novák, T.: Asertivně do života. Praha: Grada, 1992. 
Capponi, V.-Novák, T.: Sám sobě psychologem. Praha: Grada, 1992. 216 s.  
• Kozierová, B.- Erbová, G. – Olivieriová, R.: Ošetrovateľstvo 1,2. Martin: Osveta, 1995. 1474 s.  

Křivohlavý,J.: Sociální a pedagogická komunikace. Praha: SPN, 1989. 
Křivohlavý, J.: Povídej - naslouchám. Praha: Návrat, 1993. 105 s.  
Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Praha, 1988. 236 s.   

Dátum vypracovania                               Vypracoval garant predmetu (podpis):  
 
Jazyk v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský             Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009 
 
 

 
 



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

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: denná a externá  Typ štúdia: bakalárske 
 

Kód 
KOŠ/LATIN/03 

Názov predmetu: Latinský jazyk     

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                              Garantuje:   
 
Garantuje predmet:  Vyučujúci:  

 
Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
1 

Forma výučby: Prednášky Počet kreditov 
  2 
  2 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

D: 0/1        
 E: 8 
 

Podmieňujúce predmety:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:  Cieľom výuky je dať študentom základy gramatiky, naučiť ich bežné terminologické 
spojenia v najfrekventovanejších tvaroch a v bežných predložkových pádoch, aby napriek krátkej dobe 
venovanej výuke boli vytvorené predpoklady pre potrebnú automatizáciu, ľahšie osvojovanie 
terminológie a jazykovo správneho tvorenia diagnóz. 
Stručná osnova predmetu:  
Substantíva: I. – V. deklinácia 
Adjektíva: I. – III. deklinácia 
Verba: I. – IV. konjugácia 
Adverbia 
Numerália 
Tvorenie nových slov prefixami a sufixami 
Grécke názvoslovie 
Odporúčaná literatúra: 
Chlumská, Poláčková, Říhová: Procvičovací texty z lékařské terminologie, Státní pedagogické 
nakladatelství, Praha 1985 
Ivanová: Cursus Latinus Medicinalis, Univerzita Komenského, Bratislava 1997 
Špaňar – Hrabovský: Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník, Štátne pedagogické 
nakladateľstvo, Bratislava 1969  
Povinná literatúra:  
Šimon: Latinčina pre medikov, UPJŠ, Košice 1992 
Kábrt – Kucharský: Latinský jazyk, Osveta, Martin 1981 
Dátum vypracovania  01.09.2009           Vypracoval garant predmetu (podpis):  
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský     Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009  
                  
 
 
 

 
 



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 

 
Kód 
KOŠ/VKZPZ/05 

Názov predmetu: Výchova k zdraviu a edukácia                               

Študijný odbor:  Ošetrovateľstvo                                             Garantuje:   
Garantuje predmet:   
 

Vyučujúci:  
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
1 

Forma výučby: prednášky Počet kreditov 
3 
3 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

D:  1/0 
E: 8 

Podmieňujúce predmety:  
 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu 
(zaškrtnúť)    

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:   Objasniť základné princípy, metódy a formy výchovy k zdraviu a preventívne postupy 
u jednotlivca a v populácii. Dôraz je kladený na schopnosť samostatného výkonu a zvolenia optimálneho postupu 
vo výchove k zdraviu vo všetkých vekových kategóriách populácie.  
   

Stručná osnova predmetu:  
História zdravotnej výchovy na Slovensku a jej významní predstavitelia. Koncepcia odboru Výchova k zdraviu. 
Predmet, cieľ a metódy práce v zdravotnej výchove. Stratégia WHO. Zdravie pre všetkých do roku 2000 a pre  
21. storočie. Medzinárodné dokumenty SZO. Národný program podpory zdravia. Programy SZO – Zdravé mestá, 
Zdravé pracoviská, Školy podporujúce zdravie, CINDI, MONICA. Poradne zdravia.  

Odporúčaná literatúra: 
Beniak, M.: Fragmenty z dejín zdravotnej výchovy na Slovensku. Bratislava: ÚVZ, 1993, 45 s. 
 
Povinná literatúra:  
Guliš, G. a kol.: Podpora zdravia. Bratislava: NCPZ, 1999. 266 s. učebný text 
Kolektív autorov: Podpora zdravia. Bratislava: NCPZ, 2000. 150 s. Prakt. cvič., prac. listy, úlohy a ich riešenia. 
  Koncepcia odboru výchova k zdraviu Vestník MZSR 1996 čiastka 14 – 15 
Dátum vypracovania   01.09.2009                                         Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                                             
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                 Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009  
                  
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná a externá  Typ štúdia: bakalárske 
 

 
Kód 
KOŠ/PATAN/03 

Názov predmetu:  Patologická anatómia a patologická fyziológia 

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                            Garantuje:     
Garantuje predmet:  Vyučujúci:  

 
Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
     1 

Forma výučby: Prednášky Počet kreditov 
4 
4 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

2/2 
8 

 
Podmieňujúce predmety: Biochémia, Anatómia, Fyziológia   
 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca    

Skúška 
 

Cieľ predmetu: Poznať súvislosti medzi klinickými prejavmi a patologicko-anatomickým substrátom 
ochorení. Hlavné zameranie predmetu je získať vedomosti o etiológii a patogenéze funkčných 
a morfologických  prejavov patologických procesov.  
 
Stručná osnova predmetu:  
Všeobecná patológia: metódy v patológii, regresívne a progresívne zmeny, nekróza, atrofie, dystrofie, poruchy 
cirkulácie, zápal, poruchy vývoja, poruchy výživy, imunopatológia, AIDS, transplantačná patológia, 
environmentálna  patológia. Nomenklatúra a taxonómia nádorov, kancerogenéza, benígne a malígne nádory, 
histologická diagnostika, invázia a  metastázy, nádory z epitelov a z mezenchýmu, neuroektodermové  nádory, 
zmiešané nádory, teratómy, germinálne nádory, nádory placenty, mezotelióm. Špeciálna patológia: 
kardiovaskulárny systém, dýchací systém – zápaly, alergie, emfyzém, nádory, hemopoetický systém, 
nefropatológia – vaskulárne poruchy, glomerulonefritída, nádory, kosti a kĺby - zápaly, myopatie, endokrinný 
systém – syndrómy, koža – zápaly, nádory, pohlavné orgány – zápaly, pohlavné prenosné choroby, 
prekancerózy, nádory, mliečna žľaza, patológia tehotnosti, nervový systém, cirkulačné poruchy, zápaly, nádory, 
patológia novorodenca.  

Povinná literatúra:  
Zaviačič, M., a kol.: Kompendium patológie I., II. Bratislava: UK, 2002. 842 s. Učebnica. 
Dátum vypracovania  01.09.2009               Vypracoval garant predmetu (podpis):  
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                 Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 
Kód 
KOŠ/ETIKA/03 
 

Názov predmetu: Etika v ošetrovateľstve                                  

Študijný odbor:  Ošetrovateľstvo                        Garantuje:   
 Garantuje:  Vyučujúci: ,  

 
Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
1 

Forma výučby: Prednášky Počet kreditov 
2 
2 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

       1/1 
8 

Podmieňujúce predmety:  
 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)            skúška 

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:  Vysvetliť základné pojmy Etika, Axiológia, Deontológia. Zamerať sa na ľudské skutky 
z hľadiska základných zásad mravnosti, ich pôvod, normatívnu záväznosť, relatívnu alebo absolútnu 
hodnotu. 
Z etického hľadiska poukázať na vzťahy jednotlivca voči sebe, ako aj sociálne vzťahy jednotlivcov 
medzi sebou a k rozmanitým spoločenským skupinám. 
 
Stručná osnova predmetu:  
Základné  pojmy etika, axiológia, deontológia. Podstata etiky, skutočnosť mravného problému,  úsudok 
svedomia. Človek a jeho skutky z hľadiska vôľových úkonov. Imputabilita vôľového úkonu. Nevedomosť 
a vôľový úkon, násilie a vôľový úkon, strach a vôľový úkon, povaha a vôľový úkon. Choroba a vôľový 
úkon. 
Cieľ človeka – konanie dobra, čiastkové ciele a posledný cieľ. 
Človek a mravné normy jeho skutkov – skutok, objekt, cieľ. Princípy dobra a zla – okolnosti skutku. 
Indiferentné skutky. Zodpovednosť za skutok – právna a morálna.  Človek a zachovávanie zákona. 
Odporúčaná literatúra: J. Pavol II. Encyklika Veritatis Splendor, Trnava 1994, J. Mastiliak, Etika 
Božieho Kráľovstva, Bratislava 2003.    
Povinná literatúra: Prednášky, S. Šoka, Stručný úvod do filozofie -  Etika, Prešov 1991,  
Dátum vypracovania  01.09.2009      Vypracoval garant predmetu (podpis):  
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský    Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009  
                  
 
 

 
 
 



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 
 
Kód KOŠ/ZVPSYCH/05 
 

      Názov predmetu:   Všeobecná a vývinová psychológia                            

Študijný odbor:   Ošetrovateľstvo                             Garantuje:   
 
Garantuje predmet:  
 

Vyučujúci:  
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
1 

Forma výučby:  Externá Počet kreditov 
2 
2 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia       

1/0 
8 

Podmieňujúce predmety:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:   
osvojiť si . Z uvedeného dôvodu do kurikula psychológie vyberáme najdôležitejšie psychologické 
koncepcie, ktoré sa pokúsime v tvorivej práci analyzovať a následne zlúčiť tie momenty, ktoré nám 
pomôžu vidieť psychologickú problematiku ucelene, komplexne a vo vzťahu ku profesii študentov sa 
javia ako kľúčové.  
Stručná osnova predmetu:  
Všeobecné otázky psychológie: predmet j psychológie, miesto pedagogickej psychológie v systéme 
psychologických vied, vzťah psychológie k  pedagogickým vedám, výskumné metódy psychológie. 
Psychologické koncepcie osobnosti a výchova: psychoanalýza, individuálna a analytická psychológia, 
neoanalýza, behaviorizmus, humanistická psychológia a niektoré ďalšie koncepcie osobnosti, 
mechanizmy vývoja a formovania osobnosti, výchova a jej aktuálne otázky, celkový spôsob výchovy 
a metódy výchovy, výchova vybraných aspektov osobnosti (záujmov, morálnych postojov, charakteru, 
svedomia,  emočnej inteligencie). 
 
Odporúčaná literatúra:    
FONTANA, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997. 
ZELINA, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava: SPN, 1994. 
Povinná literatúra:  
ČÁP, J., MAREŠ, J.: Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. 
ĎURIČ,L. et al.: Pedagogická psychológia. Bratislava: Jaspis, 1991. 
Dátum vypracovania 01.09.2009 Vypracoval garant predmetu (podpis):    
doc. Sedláková G., PhD. 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                   Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009  
                                                                                                        
 
 
 

  



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

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 
 
Kód 
KOŠ/VERZD/05 
 

Názov predmetu: Verejné zdravotníctvo                       

Študijný odbor:      Ošetrovateľstvo                          Garantuje:   
Garantuje predmet: 
  

Vyučujúci: 
  

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
1 

Forma výučby: prednášky Počet kreditov 
3 
3 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia            

1/0        
 8 

Podmieňujúce predmety:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:   
Získanie vedomostí z teórie a metód verejného zdravotníctva. Nadobudnutie praktických zručností 
v oblasti podpory zdravia a prevencie chorôb vyskytujúcich sa v populácii v súvislosti s vybranými 
rizikovými faktormi spôsobu života a životného a pracovného prostredia. 
Stručná osnova predmetu:  
História, ciele, náplň Verejného zdravotníctva 
Aplikácia princípov Verejného zdravotníctva 
Pochopenie vzťahov a vplyvov sociálnych, kultúrnych, životných a pracovných podmienok 
Preventabilnosť faktorov ohrozujúcich zdravie človeka 
Stanovovanie rizík a rizikových skupín populácie 
Životný štýl – rizikové faktory 
Rizikové faktory v životnom prostredí 
Rizikové faktory v pracovnom prostredí 
Legislatívne normy v oblasti ochrany zdravia 
Odporúčaná literatúra:   Holland,W., Detels, R., Knox,G., Spicer,R.F.: Oxford Textbook of Public Health, 
3. diel., Bencko, V. a kol.: HYGIENA, Učební texty k seminářům a praktickým 
cvičením,2002,Vydavatel:Univerzita Karlova v Praze. ISBN:8071845515 
 
Povinná literatúra: Kotulán, J: Preventivní lék. I.a II., 1993, LF MU Brno, 1. vyd. 207 s. 
Dátum vypracovania   01.09.2009                               Vypracoval garant predmetu (podpis):                           
 
                  
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 



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

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
     

KódKOŠ/FYZIK/03 Názov predmetu:  Biofyzika   a rádiológia                       
Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                              Garantuje:   
                          
Garantuje predmet:   Vyučujúci:   
Počet semestrov  
štúdia predmetu 

 
     2 

Forma výučby: Prednášky Počet kreditov 
      3 
      3 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

         1/1 
         8 
    

Podmieňujúce predmety: Biológia  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu 
(zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
    X  

Cieľ predmetu:   
Cieľom predmetu je získať vedomosti z  aplikácií biofyzikálnych metód v laboratórnej vyšetrovacej praxi, získať 
poznatky v širokej oblasti uplatnenia biofyziky pri popise javov a procesov v  ľudskom organizme, a to v takom 
rozsahu a  hĺbke, aká je potrebná na solídny základ  pre štúdium predklinických a  klinických predmetov. Mnohé 
vedomosti získané v predmete bude možné uplatniť priamo v  zdravotníckej praxi a  príbuzných oboroch činnosti.  

Prístup je intuitívny s minimálnym použitím matematických vzorcov, založený na kvalitatívnej analýze 
problémov  a  experimentálnych metód. V každom tematickom okruhu bude zvýraznená možnosť aplikácií na 
laboratórnu techniku a  laboratórne vyšetrovacie metódy.   

Forma štúdia predpokladá do značnej miery samostatnú prácu s odporúčanou literatúrou.  
Stručná osnova predmetu:  
        Postavenie biofyziky v zdravotníctve, hierarchia štruktúr rôzneho stupňa organizovanosti, podmienky 
platnosti teoretických modelov.  
 Kinetika a dynamika molekulárnych javov. Disperzné systémy. Koligatívne vlastnosti roztokov.     
      Transportné javy. Bunková membrána, transport.  
 Elektrické vlastnosti tkanív. Uplatnenie elektrických javov v diagnostike, terapii, laboratórnej a  preparatívnej 
technike.  
 Bioenergetika, kalorimetria živých objektov, metabolimetria, tepelná technika v laboratórnych aplikáciách 
(kryogénna technika, lyofilizácia), klimatizácia.  
 Optické vlastnosti, javy a metódy. Biofyzika dýchania, hyperbaria, spirometria. 
 Biofyzika systémov meranie fyziologických hodnôt.  
       Zmyslové receptory.  
 Účinky fyzikálnxch faktorov a polí na živý organizmus.  
      Zobrazovacie metódy v medicíne.  

 
Odporúčaná literatúra:    
BIOFYZIKA PRE LEKÁROV (RED.J.HOLAN). MARTIN, OSVETA 1982. 450 S.  
RAKOVIČ, M., VÍTEK, F.: ZÁKLADY LEKÁŘSKE BIOFYZIKY. PRAHA, SPN, 1989.  
HRAZDÍRA, I., A SPOL.:  BIOFYZIKA, PRAHA, AVICENUM, 1990.  
EXPERIMENTÁLNÍ METODY BIOFYZIKY (RED. V.PROSSER), ACADEMIA, PRAHA, 1989. 712 S.  
RUDIČ, M., ŠVIDROŇ, V.: ZÁKLADY BIOFYZIKY PRE VETERINÁRNYCH MEDIKOV, PRÍRODA, BRATISLAVA 1981, 232 S. 
HORVÁTHOVÁ M., KARKUS R.: VYBRANÉ KAPITOLY Z BIOFYZIKY, SLOVAK ACADEMIC PRESS, S R. O 2003 
Dátum vypracovania: 01.09.2009         
Vypracoval garant predmetu (podpis):   
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský        Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009  



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

 
  

 

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 
Kód 
KOŠ/SOCOS/05 

Názov predmetu: Sociológia  

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                               Garantuje:   
                           
Garantuje predmet: 
  

Vyučujúci:  
  
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
    1 

Forma výučby:  Prednášky Počet kreditov 
2 
2 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

          0/1 
           8 

Podmieňujúce predmety:  Základy všeobecnej psychológie, ošetrovateľský proces 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu 
(zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
       X 

Cieľ predmetu:  
Zdôvodniť úlohu sociológie zdravia a zdravotníctva s osobitným dôrazom na ošetrovateľstvo. Preukázať 
schopnosť ovplyvňovať jednotlivé sociálne skupiny spoločnosti k ochrane a podpore zdravia. 
Stručná osnova predmetu:  
Zdravie, choroba a spoločnosť. 
Politika, moc, zdravotná politika. 
Práca a povolanie- povolanie sestra. 
Skupiny a organizácie, sociálna  zmena, ošetrovateľstvo v meniacej sa spoločnosti. 
Literatúra:  
Dátum vypracovania   01.09.2009      Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                        
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 
Kód 
KOŠ/MIEPH/05 

Názov predmetu: Mikrobiológia a hygiena  

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                Garantuje:   
                           
Garantuje predmet: 
  

Vyučujúci:  
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
    1 

Forma výučby:  Prednášky Počet kreditov 
3 
3 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

       1/0 
         8 

Podmieňujúce predmety:  Ošetrovateľský proces 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
       X 

Cieľ predmetu:  
Objasniť interdisciplinárny význam predmetu. Aplikovať klinické vedomosti do ošetrovateľského procesu. 
Stručná osnova predmetu:  

- Základy mikrobiológie 
- Imunológia a jej špecifiká v ošetrovateľskej diagnostike 
- Základy virológie a bakteriológie 
- Mikrobiológia – špecifiká ošetrovateľského procesu 
- Parazitológia detského veku 
- Alergológia 

 
Literatúra: Prof. Juriš P., Miterpaková M.: Hygiena prostredia, FzaSP  2006 
Dátum vypracovania   01.09.2009                                  Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                                       
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12.  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná a externá  Typ štúdia: bakalárske 
 
 
Kód 
KOŠ/CHIRU/04 

Názov predmetu: Ošetrovateľstvo v chirurgických odboroch  I. 

Študijný odbor:  Ošetrovateľstvo                    Garantuje:   
 
Garantuje predmet: 
  

Vyučujúci:  
  
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
2 

Forma výučby: Prednášky Počet kreditov 
3 
3 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

         1/2 
12 

Podmieňujúce predmety: Ošetrovateľský proces I., Anatómia, Fyziológia 
 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:  Získať vedomosti o metódach ošetrovateľského procesu pri vybraných najčastejšie sa 
vyskytujúcich chirurgických ochoreniach. Vedieť pracovať s ošetrovateľskou dokumentáciou. Viesť k samostatnej 
tvorbe návrhv ošetrovateľských štandardov a posudzovania kvality ošetrovateľsej starostlivosti o pacientov na 
chirurgickom oddelení.           

Stručnýá osnova predmetu:  
Podstata a náplň chirurgických odborov 
Základné vyšetrovacie metódy v chirurgických odboroch ; vyšetrenie chirurgického pacienta 
Organizácia prvej pomoci, transportu a liečba pri hromadných úrazoch a katastrofách 
 
 
Povinná literatúra: 
Kubicová, Ľ. a kol.: Chirurgické ošetrovateľstvo, Osveta, Martin 2000, 119 s. 
Kozierová, B., Erbová, G., Olivierová, R.: Ošetrovateľstvo I, II. Martin: Osveta, 1995, 1474 s. 
  
  
  
  

Dátum vypracovania 2.9.2005                            Vypracoval garant predmetu (podpis):  
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009  
                  
                  
 
 
 



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná a externá  Typ štúdia: bakalárske 
 
Kód 
KOŠ/INTER/04 

Názov predmetu: 
        Ošetrovateľstvo v interných odboroch I.                            

 
Študijný odbor:  Ošetrovateľstvo                    Garantuje:   
Garantuje predmet:   Vyučujúci:  

 
Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
2 

Forma výučby: Prednášky Počet kreditov 
3 
3 
 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

        1/2 
          8 

 
Podmieňujúce predmety:  
 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)    

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
X 

Cieľ predmetu:   Objasniť základné princípy ošetrovateľstva v internej medicíne s dôrazom na 
ochorenia kardiovaskulárneho systému, porúch metabolizmu cukrov. Dôraz je kladený na prevenciu 
imobilizačného syndrómu, ošetrovateľského prístupu ku inkontinentným pacientom a pacientom 
s dekubitmi. Zdôraznená  je  základná starostlivosť v medzných stavoch – porúch metabolizmu 
a výživy. 
Dôraz kladený na interaktívnu diskusiu, schopnosť samostatného uvažovania a zvolenia optimálneho 
postupu v jednotlivých problémoch 
Stručná osnova predmetu:  
 Kardiovaskulárny systém – základné termíny, ochorenia srdca a ciev, vysoký TK. Liečba, režimové 
opatrenia, ošetrovateľské postupy u ochorení kardiovaskulárneho aparátu. Pneumológia – vonkajšie 
a vnútorné dýchanie, tkanivové dýchanie, pľúcne objemy. technika dýchania O2 – dlhodobá liečba 
kyslíkom doma., ošetrovateľské prístupy ku chorým na ochorenia pľúc.  
 
Odporúčaná literatúra:    
D. Dieška:  Vnútorné lekárstvo   I – V , Osveta  1992 
Prednášky   
Povinná literatúra:  
D. Dieška:  Vnútorné lekárstvo  I – V , Osveta 1992 
Dátum vypracovania   19.9.2005                                          Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                                                  
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009  
                  
 
 
 
 
 



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 
Kód 
 KOŠ/KBCHT/08 

Názov predmetu:    Farmakológia 

Študijný odbor:  Ošetrovateľstvo                                          Garantuje:   
Garantuje predmet:                             Vyučujúci:  

 
Počet semestrov  
štúdia predmetu 
       

 
   1  
 

Forma výučby: prednášky Počet kreditov 
     3 
     3 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

       1/1 
        8 

Podmieňujúce predmety:   
Klin.biochémia, Klin.mikrobiológia, Vyšetrovacie metódy v biochémii, Klin.cytológia 
 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
x 

semestrálna 
práca 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:   
Lieky ako liečivá, prípadne jedy. Účinky liekov na živú hmotu, ľudský organizmus. Monitorovanie 
a farmakoterapia intoxikácií 
 
Stručná osnova predmetu: 
Farmakokinetika a farmakodynamika 
Liekové interkcie, liekové alergie 
Monitorovanie liekových hladín 
Klinická farmakológia, klinické skúšanie liekov 
Diagnostika intoxikácií 
Klinická toxikológia salicylanov 
Klinická toxikológia  analgetík 
Klinická toxikológia antibiotík 
Klinická toxikológia hypnotík 
Antidóta intoxikácií 
Špecifiká pri podávaní vybraných liekových skupín  
Úlohy sestry pri podávaní liekov- pozorovanie pacienta 
 
 
Odporúčaná literatúra: 
Wenke M., a kol. : Farmakologie, Avicenum, Praha, 1994 
 
Povinná literatúra: 
Prednášky   
Katzung B.,G.: Základní a klinická farmakologie. A Lange Medical Book, Nakladatelství a vydavatelství 
H and H, 1994 
Dátum vypracovania    01.09.2009    Vypracoval garant predmetu (podpis): Doc.  
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009  

 



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

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 
Kód 
KOŠ/ANGLJ/04 

Názov predmetu:  Anglický jazyk 
                                       

Študijný odbor:  Ošetrovateľstvo                    Garantuje:   
Garantuje predmet:  
 

Vyučujúci:  
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
    2 

Forma výučby:  Prednášky Počet kreditov 
3 
3 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

 1/0 
8 

 
Podmieňujúce predmety: bez nadväznosti 
 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu 
(zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
x 

semestrálna 
práca 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:  
Cieľom seminárov je rozvíjať zručnosti študentov komunikovať v anglickom jazyku nielen na všeobecné témy, ale 
i na témy odborné z oblasti sociálnej práce. Študent si môže osvojiť anglickú odbornú terminológiu a naučiť sa 
vhodne používať jazykové konštrukcie vhodné pre odborný štýl. 
Stručná osnova predmetu:  
-      Komunikácia a medziľudské vzťahy 
-     Spoločenský rozvoj osobnosti 
-     Zdravý životný štýl 
-     Zdravotnícka starostlivosť, sociálna starostlivosť 
-     Prezentácia - jazyk prezentácie, ako správne prezentovať 
-     Manažment - ako sa stať dobrým manažérom, úspešný tím, riadenie schôdze 
-     Multikultúrna spoločnosť 
-     Konvencie, dobré mravy 
-     Diskriminujúce správanie sa  
-     Aspekty práce s klientom v rámci zdravotníckej a sociálnej starostlivosti 
 
Odporúčaná literatúra:  
1. Naunton Jon: Clockwise Upper-intermediate, OUP, 2000 
2. Barrat Christine: Health and Social Care, OUP, 1998 
3. Cotton David, Robbins Sue: Business Class, Longman, 2000 
4. Oxford Advanced Learner´s Dictionary, OUP, 2000 
5.     Murphy: English Grammar in Use 
Dátum vypracovania: 01.09.2009                      Vypracoval garant predmetu (podpis):  
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský, anglický Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009  
                  
 

 



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 
Kód 
KOŠ/RUSKJ/04 

Názov predmetu:  Ruský jazyk 
                                       

Študijný odbor:  Ošetrovateľstvo                    Garantuje:   
Garantuje predmet:  
 

Vyučujúci:  
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
    2 

Forma výučby:  Prednášky Počet kreditov 
3 
3 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

          1/0 
          8 

 
Podmieňujúce predmety: 
 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu 
(zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
x 

semestrálna 
práca 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:  
konverzácia na témy: voľný čas, divadlo, kino, škola, pamiatky v meste, pravopis 
Stručná osnova predmetu:  

1. nová slovná zásoba, rozdiely medzi slovenčinou a ruštinou 
2. radové číslovky, písanie dátumu 
3. písanie adries, oznámenie do novín 
4. skloňovanie osobných zámien 
5. v metre 
6. orientácia  v meste 
7. čo robím 
8. ó, to je škoda 
9. nákupy 
10. cestovanie 
11. kam pôjdeme 
12. Sankt – Peterburg – mesto pamiatok 

        13. Praha – mesto plné zábavy 
Odporúčaná literatúra:  

1.Ján Svetlík a kol.: Príručná gramatika ruského jazyka, SPN, Bratislava 1975 

2.Gramatika ruského jazyka v tabuľkách 
Povinná literatúra: 1. S. Jelínek a kol.: Raduga I. 
Dátum vypracovania: 01.09.2009                    Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                                    
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský, ruský Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009  
                  
 
 
 
 
 
 



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 
Kód 
KOŠ/INTER/04 
 

Názov predmetu: 
        Ošetrovateľstvo v interných odboroch  II.                               

Študijný odbor:  Ošetrovateľstvo                    Garantuje:   
Garantuje predmet:  Vyučujúci:  

 
Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
1 

Forma výučby: Prednášky Počet kreditov 
3 
3 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

       1/0 
12 

Podmieňujúce predmety:  
 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)    

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
x 

Cieľ predmetu:   Objasniť základné princípy ošetrovateľstva v internej medicíne s dôrazom na ochorenia 
kardiovaskulárneho systému, porúch metabolizmu cukrov. Dôraz je kladený na prevenciu imobilizačného 
syndrómu, ošetrovateľského prístupu ku inkontinentným pacientom a pacientom s dekubitmi. Zdôraznená  
je  základná starostlivosť v medzných stavoch – porúch metabolizmu a výživy. 
Dôraz kladený na interaktívnu diskusiu, schopnosť samostatného uvažovania a zvolenia optimálneho 
postupu v jednotlivých problémoch 

Stručná osnova predmetu:  Tráviace ústrojenstvo – výživa, diabetes mellitus. Prevencia diabetickej nohy, 
ošetrovateľské postupy u diabetickej nohy. 
Ochorenia   vylučovacieho systému, výživa u obličkových ochorení, u chronického zlyhávania obličiek. 
Ošetrovateľské postupy o ochorení zmyslových orgánov – zrak, sluch. Ochorenia  pohlavného 
ústrojenstva – základné postupy v ošetrovateľskom prístupe. 
 
Odporúčaná literatúra:    
D. Dieška:  Vnútorné lekárstvo   I – V , Osveta  1992 
Prednášky   
Povinná literatúra:  
D. Dieška:  Vnútorné lekárstvo  I – V , Osveta 1992 
Dátum vypracovania   01.09.2009                                          Vypracoval garant predmetu (podpis):  
 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009 
                  
 
 
                                                                        
 



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

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: denná a externá  Typ štúdia: bakalárske 
 
Kód 
KOŠ/GYNEK/06 

Názov predmetu: 
      Ošetrovanie pacientov v gynekológii a pôrodníctve                                  

Študijný odbor:  Ošetrovateľstvo                    Garantuje:   
Garantuje predmet:   Vyučujúci:  

  
Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
  2 

Forma výučby: Prednášky Počet kreditov 
         3 
          3 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

        1/1 
         8   
 

Podmieňujúce predmety: Anatómia, Biológia, Biochémia,Patol.Anat., Pat.fyziol., Mikrobiológia 
 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
     x 

Cieľ predmetu:  Získať základné vedomosti o ochrane reprodukčného zdravia ženy o fetomaternálnej 
problematike, onkologických chorobách vo všetkých obdobiach života ženy 
 
Stručná osnova predmetu:  
Špecifiká ošetrovateľského procesu v gynekologickom ošetrovateľstve. Gynekologické ošetrovateľstvo v 
primárnej zdravotnej starostlivosti – podpora zdravia, zdravý sexuálny život, antikoncepcia a plánované 
rodičovstvo. Ošetrovanie pri zápalových chorobách ženských pohlavných orgánov, pri prekancerózach a 
nádorových ochoreniach. Ošetrovanie pri poruchách plodnosti, pri chorobách prsníkovej žľazy. Špecifiká 
ošetrovateľstva v gynekologickej urológii, v gynekologickej ortopédii a v gynekológii detského veku. Ošetrovanie 
pri náhlych príhodách v gynekológii. Špecifiká ošetrovateľského procesu v pôrodníckom ošetrovateľstve. 
 
 
Odporúčaná literatúra:    
 
Povinná literatúra:          Čech a kol.: Porodnictví, Cyterbart: Gynekológia,  
                                        Danko a kol.: Gynekológia a pôrodníctvo 
 
Dátum vypracovania       01.09.2009                                  Vypracoval garant predmetu (podpis): 
                                                                                          prof. MUDr. Fedor Freyberhg, DrSc. 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 
 
 

Názov predmetu: 
      Ošetrovateľstvo u pacientov v pediatrii  

Študijný odbor:  Ošetrovateľstvo                    Garantuje:   
Garantuje predmet:   
 

Vyučujúci:   

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
     2 

Forma výučby: Prednášky Počet kreditov 
     3 
     3 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

       1/2 
          8 

Podmieňujúce predmety:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
x 

semestrálna 
práca    

Skúška 
 

Cieľ predmetu: Výučba predmetu je orientovaná na potrebný rozsah vedomostí o etiopatogenéze,  klinickej 
syndromológii, diagnostike a terapeutickej stratégií ochorení v pediatrii , ktoré sú potrebné pre zodpovednú 
a kvalifikovanú zdravotnícku starostlivosť o choré deti v rámci hospitalizácie a ambulantnej starostlivosti so 
zvláštnym zameraním na prevenciu a sociálnu intervenciu  
Stručná osnova predmetu:  

1. Rast a vývin dieťaťa 
2. Popôrodné ošetrenie a resuscitácia novorodenca 
3. Ošetrovateľská starostlivosť o novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou 
4. Klinická imunológia , očkovanie 
5. Výživa a poruchy výživy 
6. Choroby gastrointestinálne 
7. Choroby dýchacieho systému 
8. Choroby srdca a krvného obehu 
9. Choroby krvi a krvotvorných orgánov 
10. Choroby obličiek a močových ciest 
11. Choroby endokrinného systému 
12. Dedičné metabolické poruchy 
13. Infekčné choroby v detskom veku 
14. Choroby kože 
15. Nádory v detskom veku 
16. Urgentné stavy v detskom veku 

Odporúčaná literatúra:    
Buchanec J. a kol.: Vademecum pediatrie , Martin , Osveta 2000. 
Nečasová A. a kol.: Vybrané kapitoly z detského lékařství 1. Brno : IDVPZ , 1994. 
Nečasová A. a kol.: Vybrané kapitoly z detského lékařství 2. Brno : IDVPZ, 1996. 
Fedor M . a kol.: Intenzívna starostlivosť. Príručka detského lekára. Martin, Neografia 1999. 
Šašinka M., Šagát T. a spol.: Pediatria I., II. Košice , Satus 1998. 
Kapellerová A.a kol.: Propedeutika detského lekárstva, UK Bratislava ,1997 
Povinná literatúra:  
Kozierová B. a kol.:  Ošetrovateľstvo 1, 2 . Osveta , Martin, 1995. 
Hruškovič I. a kol.: Pediatria. Pre detské sestry , Martin , Osveta 1992 
Dátum vypracovania  01.09.2009                       Vypracoval garant predmetu (podpis): .                          
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009  
 



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

 
 

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: denná a externá  Typ štúdia: bakalárske 
 
Kód 
KOŠ/REHAB/05 

Názov predmetu: 
      Liečebná rehabilitácia 

Študijný odbor:  Ošetrovateľstvo                                             Garantuje:   
Garantuje predmet:    Vyučujúci: :    
Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
     1 

Forma výučby: Prednášky Počet kreditov 
3 
3 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

1/1 
8 

 
Podmieňujúce predmety:    
 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca   x 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:  
Získať základné vedomosti o liečebných metodikách v liečebnej rehabilitácii a fyziatrii, pracovnej  
Rehabilitácii a psychosociálnej rehabilitácii, výchovná rehabilitácia ( škola chrbta ) 
Stručná osnova predmetu:  

- úvod do rehabilitačnej diagnostiky, špecifiká a postupy pri terapii 
- anamnéza v rehabilitačnej diagnostike, základné príznaky chorôb pre potreby rehabilitačnej 
diagnostiky 
- základná syndromológia v rehabilitácii 
- posudzovanie porúch rovnováhy, sedu, ľahu, chôdze, pohybových stereotypov 
- využitie rehabilitačných pomôcok 
- škola chrbta  
 

Literatúra: Gúth A. a kol.: Liečebné metodiky v rehabilitácii  pre fyzioterapeutov, LIEČRECH, 2005 
                Kolektív autorov: Pohybový systém a záťež, Grada Publishing, 1997  
                Trnavský K., Kolařík J.,: Onemocnění kloubu a páteře v praxi, Galén Praha, 1997, 417 s. 
                Rýchliková E., Manuálni medicína, Pruvodce diagnostikou a léčbou vertebrogenních porúch, 
                2.vyd., Maxdorf-Jessenius, Praha, 1997, 426 s. 
                Lewit K,: Manipulační léčba v rámci léčebné rehabilitace, NADAS, Praha, 1990, 428 s. 
               Časopis Rehabilitácia   
                       
Dátum vypracovania  01.09.2008                                Vypracoval garant predmetu (podpis):  
:  Prof. MUDr. Amton Gúth,PhD. 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009  
 
 
 



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

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 
Kód: KOŠ/BAKPR/05 Názov:  Seminár k bakalárskej práci 

Študijný odbor:  Ošetrovateľstvo                    Garantuje:   

Garantuje:  
                     

Zabezpečujú  
 
 

Semester: 
2 

Forma výučby: prednášky Počet kreditov: 
4 
4 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): D:  1/1  E: 8 
Týždenný:  Za obdobie štúdia:  

Podmieňujúce predmety: 
Základy výskumu v ošetrovateľstve, zdravotnícka štatistika, zdravotnícke informačné systémy 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: záverečná bakalárska práca 
Priebežné hodnotenie: zápočet 
Záverečné hodnotenie: záverečná bakalárska práca 
Cieľ predmetu: 
Naučiť študentov implementovať metodológiu vedeckej práce v prirodzených podmienkach. Napísať bakalársku 
prácu tak, aby sa dodržali kritériá záverečnej bakalárskej práce 
Stručná osnova predmetu: 
– Práca s literatúrou – rešeršovanie a tvorba harmonogramu písania práce 
– Analýza a syntéza literárnych prameňov 
– Návrh empirickej časti práce 
– Voľna výskumnej metódy 
– Prezentácia výsledkov výskumu a metodológia diskusie 
– Citačná norma 
Literatúra: 
Meško, D. a kol.: Akademická príručka. Vydavateľstvo Osveta a spol.s.r.o. Martin, 2004, ISBN 80-8063-150-6 
 
 

Jazyk v ktorom sa predmet vyučuje: 
Slovenský 

Podpis garanta ,                    Doc. Gabriela Sedláková, PhD 
Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 
 

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 
Kód 
KOŠ/NEURO/06 

Názov predmetu:  
      Ošetrovateľstvo v neurológii                                

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                      Garantuje:   
                           
Garantuje predmet  
Doc. MUDr.Marián Babčák, PhD. 

Vyučujúci:  
Doc. MUDr.Marián Babčák, PhD. 
Doc. Trenkler. PhD. 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
    1 

Forma výučby:  prednášky Počet kreditov 
3 
3 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

          1/2 
8 

Podmieňujúce predmety: anatómia, fyziológia, patologická anatómia, patologická fyziológia, chirurgia, 
neurológia 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu 
(zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:   
poskytnúť informácie o diagnostike a možnostiach liečby chirurgických ochorení hlavy, mozgu, 
chrbtice, miechy a periférnych nervov 
Stručná osnova predmetu:  

1. Intrakraniálny tlak, intrakraniálna hypertenzia, kónusové príznaky, smrť mozgu. 
2. Chirurgicky riešiteľné vrodené chyby nervového systému. 
3. Poranenia lebky, mozgu, chrbtice, miechy a periférnych nervov. 
4. Nádory nervového systému. 
5. Cievne ochorenia mozgu – krvácania do mozgu, ischemické poškodenie mozgu. 
6. Útlakové syndrómy periférnych nervov, vrátane degeneratívnych ochorení chrbtice. 

 
 
 
 
 
 
Odporúčaná literatúra:  
Černý a kol. Špeciálna chirurgia IV. Ochorenia hlavy a krku. Martin, Osveta, 1995, 491 s. 

Povinná literatúra:  
Šulla, I., Faguľa, J., Gajdoš, M., Šanta, M., Výrostko, J.: Vybrané kapitoly z neurochirurgie. Košice, ES 
UPJŠ, 1999, 132 s. (Učebné texty.) 

Dátum vypracovania: 01.09.2009                     Vypracoval garant predmetu (podpis):  
Dátum úpravy:                                                   Doc. MUDr.Marián Babčák, PhD. 
                                                                       



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

 

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 

Kód 
KOŠ/PRAVO/05 

Názov predmetu:  
      Zdravotnícke právo a legislatíva 

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                      Garantuje:                           

Garantuje predmet  
  
 

Vyučujúci:  
  
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
    2 

Forma výučby:  Prednášky Počet kreditov 
3 
3 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

       1/0 
8 

Podmieňujúce predmety: nie je podmienený absolvovaním iného premetu 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:   
Pochopenie významu práva a jeho funkcie v spoločnosti, oboznámenie sa so základnými právnymi normami 
v oblasti zdravotníctva a s právnou zodpovednosťou zdravotníckych pracovníkov. 
Stručná osnova predmetu: 

1. Základné ľudské práva a slobody 
2. Základné právne pojmy 
3. Právny systém v SR, druhy moci a orgány verejnej moci (štátne, samosprávne) 
4. Občiansko-právna zodpovednosť 
5. Pracovno-právna zodpovednosť 
6. Trestno-právna zodpovednosť 
7. Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci 
8. Zákon o zdravotnej starostlivosti 
9. Ďalšie zákony z oblasti zdravotníctva 

 
Odporúčaná literatúra:  
Právne normy z oblasti zdravotníctva – zoznam odovzdaný študentom 
 
Povinná literatúra:  
Ústava SR 
Občiansky zákonník (časť) 
Zákonník práce (časť) 
Trestný zákon (časť) 
Zák. č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v znení nesk. predp. 
Zák. č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách, súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
v znení neskorších predpisov 

 
Dátum vypracovania: 01.09.2009                     Vypracoval garant predmetu (podpis):  
Dátum úpravy:      22. 12. 2009                                                
 

                  
 
 



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

 
 

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
Kód 
KOŠ/OSPVV/05 

Názov predmetu:  
     Ošetrovateľstvo v geriatrii 

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                      Garantuje:   

Garantuje predmet  
 
 

Vyučujúci:  
  
. 
 
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
    1 

Forma výučby:  prednášky Počet kreditov 
4 
4 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

          1/1 
  8 

Podmieňujúce predmety: Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s internistickými ochoreniami 
                                            Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s chirurgickými ochoreniami 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:   
Získať teoretické a praktické vedomosti v oblasti geriatrie a ošetrovateľskej starostlivosti. Oboznámiť so 
osobitosťami staršieho veku, so zreteľom špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti. Osvojenie si metódy 
ošetrovateľského procesu pri vybraných najčastejšie sa vyskytujúcich geriatrických ochoreniach. Využitie 
ošetrovateľskej dokumentácie v súvislosti s tvorbou návrhov ošetrovateľských štandardov  a posudzovania 
kvality ošetrovateľskej starostlivosti o osoby vyššieho veku. 
Stručná osnova predmetu:  
• Definícia geriatrie a gerontológie, fyziológia starnutia, psychické a psychologické problémy staršieho 

veku, vyšetrovacie metódy v geriatrii, vyšetrenie geriatrického pacienta, 

• osobitosti ošetrovateľskej starostlivosťi o geriatrického pacienta, onkologická problematika staršieho 

veku ,    

• prevencia a ošetrovanie dekubitov, 

• indikácie, predoperačná a pooperačná starostlivost o osoby vyššieho veku 

rehabilitácia 
ošetrovanie pacienta v terminálnom štádiu, 
ošetrovateľský proces pri najčastejšie sa vyskytujúcich geriatrických ochoreniach. 
Odporúčaná literatúra:  

Kozierová, B., Erbová, G., Olivierová, R.: Ošetrovateľstvo I, II. Martin, Osveta, 1995  

Litomerický Š a kol.: Gerontológia a geriatria, Teleflash, 1993, 279 s.  

Povinná literatúra:  
Topinková E., Neuwirth J.: Geriatrie pro praktického lékaře, Avicenum, Grada Publishing, 1995, 304 s. 

Dátum vypracovania: 01.09.2009                      Vypracoval garant predmetu (podpis):  
Dátum úpravy:  22. 12. 2009                                                 
  
 



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

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: denná a externá  Typ štúdia: bakalárske 
 

Kód 
KOŠ/BAKPR/05 

Názov predmetu:  
     Ročníková práca 

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                     Garantuje:                           

Garantuje predmet  
 
 

Vyučujúci:  
  
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
    1 

Forma výučby:  prednášky Počet kreditov 
2 
2 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

    1/0          
     4 

Podmieňujúce predmety: Základy výskumu v ošetrovateľstve 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:   
Naučiť študentov implementovať metodológiu vedeckej práce v prirodzených podmienkach. Napísať bakalársku 
prácu tak, aby sa dodržali kritériá záverečnej bakalárskej práce 
Stručná osnova predmetu:  
– Práca s literatúrou – rešeršovanie a tvorba harmonogramu písania práce 
– Analýza a syntéza literárnych prameňov 
– Návrh empirickej časti práce 
– Voľna výskumnej metódy 
– Prezentácia výsledkov výskumu a metodológia diskusie 
– Citačná norma 
 
Odporúčaná literatúra:  
Meško, D. a kol.: Akademická príručka. Vydavateľstvo Osveta a spol.s.r.o. Martin, 2004, ISBN 80-8063-150-6 

 

Povinná literatúra:  

Dátum vypracovania: 01.09.2009                       Vypracoval garant predmetu (podpis):  
Dátum úpravy:   22. 12. 2009                           
 
 

 
 
 

 
 

 



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

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 

Kód 
KOŠ/INFOS/06 

Názov predmetu:  
     Zdravotnícke informačné systémy I,II 

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                     Garantuje:                       

Garantuje predmet  
  

Vyučujúci:  
  

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
    2 

Forma výučby:  prednášky Počet kreditov 
3 
3 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

1/1   
8 

Podmieňujúce predmety:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:   
Získať základné poznatky  o princípoch, štruktúre  NIS , možnostiach ich využitia  pri zvyšovaní kvality  
zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti a prevádzkovaní    
Stručná osnova predmetu:  
o Strategické kroky MZ SR v zavádzaní NIS 
o Poslanie a princípy činnosti NIS, podpora riadenia, organizovania pracovných tokov  
o Zložky a štruktúra NIS jednotlivých organizačných jednotiek riadiacej a klinickej časti            
             zdravotníckeho zariadenia  
o Obsluha PC, Windows, Word 
o Použitie internetu v získavaní informácii  
o Použitie  e-mail korešpodencie  
o Praktické zadávanie dát do NIS -  zdravotnícka dokumentácia pacienta 
o Ukážky spracovania dát do zdravotníckych poisťovni 
o Prehľady zo zdravotníckej dokumentácie, frekvenčná štatistika 
 
Odporúčaná literatúra:  
Petrovičová,J.: Nemocničné informačné systémy vo výučbe - súčasnosť a perspektíva. 
Szücsová S.    :  Informačné systémy v zdravotníctve a vo farmácii 
Povinná literatúra:  
Popper J.: Nemocničný informačný systém  

Dátum vypracovania: 01.09.2009                    Vypracoval garant predmetu (podpis):  
Dátum úpravy:  22. 12. 2009                                                  Doc. Kepencay, PhD.                                                                 

                  
 
 
 

 
 
 
 

 



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

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 

Kód 
KOŠ/AKUTK/05 

Názov predmetu:  
     Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť I 

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                     Garantuje:                        

Garantuje predmet  
 

Vyučujúci:  
  

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
    1 

Forma výučby:  prednášky Počet kreditov 
4 
4 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

1/1    
8 

Podmieňujúce predmety:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:   
Získať vedomosti o koncepcii intenzívnej medicíny, vrátane anestéziológie, algeziológie a urgentnej medicíny, 
metódach práce, dokumentácii, etických problémov odboru. 
Stručná osnova predmetu:  
História odboru, koncepcia odboru, základy anestéziológie, základy monitorovania, manažment akútnej 
a chronickej bolesti, postupy kardiopulmonálnej resuscitácie, ošetrovanie pacienta v šoku, ošetrovanie pacienta 
pri niektorých kritických ochoreniach ( zlyhanie dýchania, obehu, pečene, obličiek, mozgu), etické otázky 
odboru.  

Odporúčaná literatúra:  
B.Adams: Sestra a akútne stavy od A do Z. Grada 1999 
 
Povinná literatúra:  
Materiály Kliniky AIM SZU, NsP Rožňava  

Dátum vypracovania: 01.09.2009                 Vypracoval garant predmetu (podpis):  
Dátum úpravy:     22. 12. 2009                                        

                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 

Kód 
KOŠ/ONKOL/06 

Názov predmetu:  
     Onkologické ošetrovateľstvo 

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                     Garantuje:                           

Garantuje predmet  
 

Vyučujúci:  
 
            

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
    1 

Forma výučby:  Prednášky Počet kreditov 
4 
4 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

1/1    
8 

Podmieňujúce predmety:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:   
Študenti sa oboznámia so základmi etiopatogenézy, epidemiológie, prevencie, včasnej diagnostiky, 
kombinovanej liečby zhubných nádorov. 
Stručná osnova predmetu:  
Etiopatogenéza a epidemiológia zhubných nádorov – prevencia, včasná diagnostika, skríning v onkológii 
Diagnostické postupy v onkológii, monitorovanie chorých v onkológii 
Chirurgická liečba zhubných nádorov, liečba žiarením 
Protinádorová chemoterapia, endokrinná liečba a biologická terapia 
Nežiadúce účinky protinádorovej liečby 
Technické zaistenei podpornej liečby 
Starostlivosť o chorých  
Bolesť a jej liečba 
Invazívne prístupy k liečbe bolesti 
Odporúčaná literatúra:  
Klener, P. a kol.: Podpurna léčba v onkologii, Gálen, Praha, 1998, 210 s. 
Klener, P.: Protinádorová chemoterapie, Gálen, Praha, 1996  
Povinná literatúra:  
Špánik, S. a kol.: Onkológia a epidemiológia nádorov. FZaSP TU, Trnava, 1996 
Krčméry, V., Špánik, S., Ševčíková, L. a kol.: Selected topics in Medical Oncology. University of Trnava, 
Comenius University, 2000, 66 pgs. 
Dátum vypracovania: 01.09.2009                  Vypracoval garant predmetu (podpis):  
Dátum úpravy:  22. 12. 2009                         Doc. MUDr. A. Berč, CSc. 
                                                                        
 
                                                                                                 

                  
 



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 

Kód 
  

Názov predmetu:  
     Klinické cvičenia – teória a prax  

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                     Garantuje:                           

Garantuje predmet  
 

Vyučujúci:  
                   
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
    1 

Forma výučby:  Prednášky Počet kreditov 
4 
4 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

1/1    
8 

Podmieňujúce predmety:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:  
Získanie vedomostí a schopností vo výkone odborných ošetrovateľských činností v jednotlivých klinických odboroch  
v realizácii ošetrovateľského procesu v podmienkach zdravotníckych zariadení, v domácnosti, uspokojovanie 
individuálnych potrieb pacientov, uskutočňovanie zmien  v odbornej ošetrovateľskej praxi, tvorba štandardov, zlepšiť  
formy práce,  zlepšiť kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti . 
Stručná osnova predmetu:  
Nácvik a osvojenie si odborných  činností  realizáciou ošetrovateľského procesu  v prirodzených podmienkach 
ošetrovateľskej praxe, naučiť sa spracovať ošetrovateľskú anamnézu, aktivizovať  pacienta, zvládať ošetrovateľské 
intervencie v nadväznosti na výučbu predmetov klinického ošetrovateľstva, komunikovať s pacientmi, podpornými 
osobami, lekármi, zdravotníckymi pracovníkmi, pracovať v tíme, dodržiavať etické právne a spoločenské   aspekty a 
prístupy, vedieť  zhodnotiť vývoj zdravého jedinca, rodiny, skupiny, vedieť edukovať jednotlivcov, skupiny, komunity, 
uplatňovať koncepčné modely v ošetrovateľskej praxi, prezentovať seba a svoju prácu, prístup k zdokonaľovaniu 
vedomostí a spolupráce v ďalšom vzdelávaní, vedieť vypracovať štandard, viesť ošetrovateľskú dokumentáciu,  
vedieť uplatňovať nové trendy v ošetrovateľskej praxi , vedieť uplatňovať multikultúrny prístup v ošetrovateľskej praxi. 
Literatúra: 
Pavliková S.: Modely ošetrovatelství v kostce Grada, 2006 
Kubicová Ľ a kol.: Chirurgické ošetrovateľstvo, Osveta Martin, 2005  
Slezáková Z.: Neurologické ošetrovateľstvo, Osveta Martin 2006 
Archalousová A., Slezáková Z.: Aplikace vybraných koncepčných modelu do klinickej a komunitnej  
                                                    praxe, Hradec Králové, Nucleus ,2005  
Eliašová A., a kol.: Pôrodnícke ošetrovateľstvo, Osveta Martin, 2005  
Vorosová G., a kol.: Interné ošetrovateľstvo Martin osveta 2005 
Boledovičová M., a kol.: Pediatrické ošetrovateľstvo, Martin Osveta, 2005  
Škrla P., a M.: Kreatívny ošetrovateľský management, Praha Advent-Orion s.ro.2003  
Farkašová, D. a kol.: Ošetrovateľstvo- teória. Martin, Osveta 2006 
Žiaková, K, a kol.: Ošetrovateľstvo a vedecký výskum. Martin, Osveta, 2003. 319s. ISBN 80-8063-131-X 
Kolaříkova A., a kol.: Základy ošetrovania  a asistencie Osveta Martin, 2003 
Krišková A., a kol.: Ošetrovateľské techniky, Osveta Martin 2005 
Farkašová, D.: Ošetrovateľská starostlivosť o občanov s deficitom starostlivosti o seba v telesnej, psychologickej, 
duchovnej a sociálnej oblasti. In: Deficit starostlivosti o seba a jeho  
vplyv na zdravie. Zborník z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie . Bratislava: SZU 2006.s.8-14 
Kozierová et.al: Ošetrovateľstvo, 1,2:Martin: Osveta.1995 
Strategické dokumenty pre sestry a pôrodné asistentky 1-5 WHO, MZ ČR 2003 
Dátum vypracovania  02.09.2008            Vypracoval garant predmetu (podpis):  
 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                     Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009       



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 

Kód 
  

Názov predmetu:  
     Prevencia drogovej závislosti  

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                     Garantuje:                           

Garantuje predmet   Vyučujúci:  
                  

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
    1 

Forma výučby:  Prednášky Počet kreditov 
3 
3 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

1/1    
8 

Podmieňujúce predmety:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)  

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca 

Skúška 
 

                                                 
    
Cieľ predmetu:  
Popisy drogových závislostí ( addikcií ) a preventívne opatrenia 
Stručná osnova predmetu:  

- Pojem drogy ( psychoaktívnej látky ), drogové závislosti, základne pojmy 
- Rozvoj foriem závislostí, problematika legislatívy addikcií 
- Základné preventívne opatrenie 
Letný semester  
- Komprehenzívnejšie popisy jednotlivých typov abúzovaných látok 
- Alkohol, fajčenie tabakových výrobkov, kannabionidy, opiáty, opioidy, solvenciá, halucionogény 
  a iné psychoaktívnej látky  
- Prevencia abúzov jedntolivých typov psychoaktívnych látok 

Literatúra: E.Kolibáš, V. Novotný: Alkoholizmus a drogové závislosti. Univerzita Komenského,  
                                                      Bratislava  1996, 120 s. 
                 I. Škodáček: Toxikománia detí a mladistvých na Slovensku,  
                                      Slovak Academic Press, 1999, 244 s. 
Dátum vypracovania  01.09.2008                                Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                                      doc. PhDr. A. Nociar,CSc. 
 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský Dátum poslednej úpravy listu: 22. 12. 2009  

                  
 
 
 



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná a externá   Typ štúdia: bakalárske 
 

Kód 
  

Názov predmetu:  
    Výskum v ošetrovateľstve  

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                     Garantuje:                           

Garantuje predmet  
                   

Vyučujúci:  
                   

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
    1 

Forma výučby:  Prednášky Počet kreditov 
2 
2 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia 

1/1    
8 

Podmieňujúce predmety: Seminár k záverečnej práci, Diplomový seminár, Zdravotnícka štatistika, Zdravotnícke 
informačné systémy, Klinická prax, Ošetrovateľský proces, Teória ošetrovateľstva, Manažment v ošetrovateľstve 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu 
(zaškrtnúť)    

priebežné hodnotenie 
písomný test 

semestrálna 
práca – áno 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:  
Priblížiť študentom základné aspekty výskumnej činnosti vo vednom odbore Ošetrovateľstvo, získať študentov pre výskumnú 
činnosť a realizáciu prieskumov s cieľom rozširovať poznatkovú základňu vednej disciplíny Ošetrovateľstvo, osvojenie si 
prieskumných metód, techník používaných v ošetrovateľstve, vedieť pomenovať prieskumný problém, vedieť skoncipovať 
metodiku prieskumu, postaviť pracovné hypotézy a overovať ich, získať zručnosť v spracovávaní získaných údajov a dát, 
osvojiť si postup analýzy a syntézy skúmaného problému a schopnosť prezentovať výsledky prieskumu. 
Stručná osnova predmetu:  
Základné druhy výskumu, rozdelenie. 
Výskumné metódy, rozdelenie, slabé a silné stránky výskumných metód, použiteľnosť a ich výber.(Pozorovanie, rozhovor, 
anketa, lístkové opytovanie, scientometria, korelácie, experiment) 
Dotazníková prieskumná metóda, koncepcia dotazníka, dotazníkové položky, spracovanie odpovedí, vyhodnotenie. 
Vymedzenie výskumného problému, jeho charakteristika a členenie. 
Príprava prieskumu – pilotná štúdia, verifikácia používaných výskumných metód. 
Etapy prieskumu. 
Výber základného súboru, respondentskej vzorky a jej základná charakteristika. 
Vyjadrovacie prostriedky štatistiky, členenie, výber, použiteľnosť vo výskumnej činnosti. 
Klinické štúdie, kazuistiky. 
Etické aspekty vo výskumnej činnosti. 
Osobnosť výskumného pracovníka – sestry výskumníčky a predpokladané vlastnosti viažúce sa k roli sestra – výskumníčka. 
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