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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná     Typ štúdia: magisterské 
 
Kód 
 

Názov predmetu: Zdravotná starostlivosť o rizikové skupiny občanov 
 

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                         Garantuje:    
 
Garantuje predmet:   Vyučujúci:   

  
Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
 
     1 

Forma výučby:  Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 
3 
 

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

 
8/sem.. 
 

Podmieňujúce predmety:    transkultúrne ošetrovateľstvo, komunitné ošetrovateľstvo                      
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)    

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca  

Skúška 
áno 

Cieľ predmetu: 
1. Pochopiť najdôležitejšie aspekty zdravotnej starostlivosti, týkajúce sa rizikových skupín občanov 
2. Vedieť aplikovať naučené poznatky v praxi  

 
Stručná osnova predmetu:  

1. Rizikové skupiny občanov – charakteristika, rozdelenie, hlavné aspekty starostlivosti  
2. Boj proti sexuálne prenosným ochoreniam 
3. Sociálne slabé skupiny -  špecifiká a zdravotná starostlivosť 
4. Homosexuáli - špecifiká a  zdravotná starostlivosť 
5. Prostitúcia - špecifiká a  zdravotná starostlivosť 
6. Narkomani - špecifiká a  zdravotná starostlivosť 
7. Rómske etnikum – špecifiká a zdravotná starostlivosť 

 
Literatúra: 
 
  
Dátum vypracovania  02.09.2008            Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                                                                                                                           
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                     Dátum poslednej úpravy listu:      02.09.2008 
                                                                             



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná    Typ štúdia: magisterské 
 
Kód 
 

Názov predmetu:      Psychoterapeutické postupy 

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                         Garantuje:    
 
Garantuje predmet:  
  

Vyučujúci: 
  

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
2 

Forma výučby: prezenčná 
seminár a cvičenia 

Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 
 
 

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

  
8 

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

priebežné hodnotenie 
x 

semestrálna 
práca – áno 

Skúška 
x 

Cieľ predmetu:  
Študijný predmet psychoterapeutické postupy má študentom poskytnúť základný prehľad o histórii, 
vývoji a súčasnosti psychoterapie vo svete a na Slovensku pre rozvoj schopnosti aplikovať získané 
teoretické a praktické poznatky v oblasti správneho poskytovania a  riadenia ošetrovateľskej 
starostlivosti v záujme všeobecnej podpory zdravia pacienta/klienta. Zároveň má v rámci cvičení 
poskytnúť možnosť rozvoja sebareflexie študenta pre jeho lepšiu orientáciu a rozhodovanie 
v profesionálnej oblasti ošetrovateľstva, ako aj v osobnom a verejnom kontexte.  
Stručná osnova predmetu:  

1. Definícia zdravia, definícia psychoterapie, cieľ psychoterapie, minimálne požiadavky na štúdium 
psychoterapie, oprávnenie na samostatný výkon psychoterapie, psychoterapeutické smery na 
Slovensku, etický kódex zdravotníckeho pracovníka a etický kódex psychoterapie. 

2. História, metódy, postupy, osobnosti: psychoanalýza (S. Freud), analyticko-hlbinná psychológia 
a psychoterapia (G. Jung), dynamická psychoterapia (E. Berne, škola z Palo Alto), 
existenciálna a humanistická psychoterapia (V. Frankl, C. Rogers, F. Perls), behaviorálna 
psychoterapia – teórie učenia (I. P. Pavlov, B.F. Skinner, H.J.Eysenck). 

3. Cvičenia: metódy a techniky zvyšovania sebauvedomenia a sebareflexie sestry v pracovnom, 
osobnom a verejnom kontexte, psychohygiena sestry v pracovnom živote. 

Literatúra: 
Kondáš, O. a kol.: Psychoterapia a reedukácia. 1.vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1985. 300 s. 70-034-85-ZSP.  
Hall, C. S., Lindzey, G., Loehlin, J. C., Manosevitz, M.: Psychológia osobnosti. Úvod do teórií osobnosti. 1. vyd. Bratislava: 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 510 s. ISBN 80-08-0994-2. 
Ďurič, L., Bratská, M. a kol.: Pedagogická psychológia.Terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Bratislava: Slovenské 
pedagogické nakladateľstvo, 1997. 420 s. ISBN 80-08-02498-4. 
Capponi, V., Novák, T.: Sám sobě dospělým, dítětem i rodičem. 1. vyd. Praha: Vydavateľstvo Grada, Praha. 192 s. ISBN 80-
7169-017-1.  
Witemann, A.S.: Inteligence duše. Jak přijít na kloub jejímu skrytému řádu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Pragma, 2000.   200 
s. ISBN 80-7205-906-8.  
Dátum vypracovania  02.09.2008            Vypracoval garant predmetu (podpis):                                                                 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                     Dátum poslednej úpravy listu:      02.09.2008 

               



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná     Typ štúdia: magisterské 
 
Kód 
 

Názov predmetu: Ošetrovateľstvo v primárnej zdravotnej starostlivosti 
   

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                         Garantuje:   . 
 
Garantuje predmet:  
  

Vyučujúci:  
  

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
 

Forma výučby: prednášky Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 
4 
 

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

  
8 

Podmieňujúce predmety:  
Ošetrovateľstvo v komunite, ošetrovateľský proces, teória ošetrovateľstva  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)    

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca – áno 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:  
1. preukázať základné vedomosti v ošetrovateľstve v primárnej starostlivosti 
2. integrovať vedomosti z iných predmetov s dôrazom na diagnostické a terapeutické metódy 

v ošetrovateľstve v primárnej starostlivosti 
Stručná osnova predmetu: 

1. charakteristika ošetrovateľstva v primárnej sfére podľa jednotlivých pracovísk (ambulancie 
praktických lekárov pre dospelých, deti a dorast, gynekológov, stomatológov, ADOS) 

2. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti v primárnej sfére – spolupráca s ambulanciami 
špecialistov 

3. Systém a metódy práce sestry v ambulancii, vedenie dokumentácie, kartotéky, výkazníctvo, 
práca s PC 

4. Uplatňovanie práv pacientov v praxi 
Literatúra: 

1. Farkašová, D. a kol.: Ošetrovateľstvo – teória, Martin:Osveta 2005, 216 s. ISBN 80-8063-182-4 
2. Hanzlíková, A. a kol.: Komunitné ošetrovateľstvo, Martin:Osveta 2004, ISBN 80-8063-155-7 
3. Kontrová, Ľ. A kol.: Štandardy v ošetrovateľstve, Martin:Osveta 2005, 216s.ISBN 80-8063-198-

0 
4. Kristová, J.: Komunikácia v ošetrovateľstve, Martin:Osveta 2004, 212 s. ISBN 80-8063-160-3 
5. Lepiéšová, E.: Ošetrovateľstvo v primárnej zdravotnej starostlivosti, Martin:Osveta 1997, ISBN 

80-217-0497-7 
6. Horanský, V. a kol.: Pediatria primárnej starostlivosti, Liptovský Mikuláš, TeLeM, s.r.o.1994, 

415s.ISBN 80-901404-3-2 
7. Jurgová, E.: Praktické a rodinné lekárstvo, Bratislava:Zsl.tlačiarne, š.p. 1994, 212s. ISBN 80-

967207-8-3  
    
Dátum vypracovania  02.09.2008            Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                                                                                                                           
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                     Dátum poslednej úpravy listu:      02.09.2008 
 
 



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná     Typ štúdia: magisterské  
 
Kód 
 

Názov predmetu:  
  Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť 

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                         Garantuje:   
 
Garantuje predmet:   
 
  

Vyučujúci:   
  

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
1 

Forma výučby:  Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 
5 
 

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

 
8 hod/sem. 

 
Podmieňujúce predmety: interné ošetrovateľstvo, chirurgické ošetrovateľstvo, intenzívna medicína, 
anesteziológia a resuscitácia 
                            
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)    

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca  

Skúška 
test 

Cieľ predmetu: 
1. Ovládať zásady prvej pomoci 
2. Získať vedomosti o neodkladnej kardiopulmonálnej resuscitácii. 
3. Oboznámiť študentov so základnými zmenami, ktoré sprevádzajú  jednotlivé typy chorôb. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Poanestetická starostlivosť a kyslíková liečba.  
2. Design lôžkových OAIM, technické, technologické a priestorové podmienky. 
3. Hygienické zásady a ich dodržiavanie na OAIM, zásady dezinfekcie a asepsy. 
4. Špeciálne ošetrovateľské postupy v intenzívnej medicíne – kanylácia periférnych ciev  a 

centrálnych žíl, artérií, príprava na hrudnú drenáž, príprava na cievkovanie a zavádzanie NGS, 
monitorovanie životných funkcií v intenzívnej starostlivosti.  

5. Rozdelenie náhlych príhod, aktivácia záchranného systému, bezpečnosť, reťaz života.   
Literatúra: 
Firment, J.: Anesteziológia a intenzívna medicína, vysokoškol. Učebnica, LF UPJŠ Košice 2005. 
Príručka prvej pomoci, preklad Slovenský Červený kríž, 2001. 
Dátum vypracovania  02.09.2008            Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                                                                                                                           
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                     Dátum poslednej úpravy listu:      02.09.2008 
                                                                                 



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná     Typ štúdia: magisterské 
 
Kód 
 

Názov predmetu: Ošetrovateľstvo 
   

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                               Garantuje:   
                                                                                                                
 
Garantuje predmet:   
  

Vyučujúci: 
   
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
3 

Forma výučby: externá Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 
6 
 

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

  
8/8/8 

Podmieňujúce predmety: Teória ošetrovateľstva, ošetrovateľský proces, ošetrovateľská etika, klinické 
ošetrovateľstvo 
 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)    

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca – áno 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:  
Poznať filozofiu zdravia, zdravia rodiny, jedinca, komunita a zdravie, preventívne ošetrovateľstvo 
Identifikovať rolu ošetrovateľstva v súčasnosti 
Analyzovať deficity sebaopatery u jedinca 
Stručná osnova predmetu:  
Európska stratégia starostlivosti o zdravie populácie.  
Kompetencie sestier v praxi.  
Rola ošetrovateľstva v súčasnom zdravotníctve 
Nové trendy v ošetrovateľstve 
Podiel ošetrovateľskej starostlivosti o občanov s deficitom starostlivosti o seba v telesnej, 
psychologickej, duchovnej a sociálnej oblasti  
Ošetrovateľská starostlivosť o zdravotne hendicapovaných a rizikové skupiny obyvateľov 
 
Literatúra: 
Farkašová, D. a kol.: Ošetrovateľstvo- teória. Martin: Osveta 2006 
Draganová , H. a kol.: Sociálna starostlivosť. Martin: Osveta, 2006. s-188. ISBN – 978-80-
8063-240-3 
Žiakova, et.al.: Oremovej konceptuálny rámec sebaopatery. In. Ošetřovatelství, Ostrava: 
2006,s.76-99. 
Žiaková, K, a kol.: Ošetrovateľstvo a vedecký výskum. Martin: Osveta, 2003. 319s. ISBN 80-
8063-131-X 
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:      02.09.2008 
                                                                                 
 
 



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná     Typ štúdia: magisterské  
 
Kód 
 

Názov predmetu: Paliatívna hospicová starostlivosť 
   

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                         Garantuje:   
 
Garantuje predmet:   
  

Vyučujúci:  
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

2 
 

Forma výučby:  Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 
10 
 

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

  
16 

Podmieňujúce predmety: komunikácia v oše.,ošetrovateľský proces, oše. v interných odboroch,oše. v 
chirurgických odboroch, etika v oše.,oše. v onkológii 
 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)    

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca – áno 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:  nadobudnúť vedomosti o ošetrovaní nevyliečiteľne chorých, o význame paliatívnej a 
hospicovej starostlivosti 
 
Stručná osnova predmetu:-paliatívna starostlivosť a jej poskytovanie s vymedzením platných právnych  

                                     predpisov                                                                                                                
                                         - história a súčasnosť v starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich  
                                         - komunikácia s nevyliečiteľne chorými a zomierajúcimi   
                                         - zmysel života v utrpení  
                                         - liečba bolesti v paliatívnej medicíne  
                                         - ošetrovateľské aspekty v paliatívnej starostlivosti   
                                         - duchovný pohľad na sprevádzanie zomierajúcich  
                                         - psychologické a sociálne súvislosti nevyliečiteľnej choroby zo zreteľom                                                    
 na chorého a príbuzných 
                                         - dieťa v paliatívnej starostlivosti  
                                         - dobrovoľníci v starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich v nemocni -           
 ciach a hospicoch 
                                          

Literatúra: Vorlíček,J.,Adam,Z,: Paliatívna medicína 
                                                   Paliatívna léčba onkologických nemocných 
                 Svatošová,M.: Hospic slovem a obrazem  
                 Kübler-Ross,E.: O smrtí a umíraní 
                 Dobríková-Porubčanová,P.: Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti  
Dátum vypracovania  02.09.2008            Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                                                                                                                           
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                     Dátum poslednej úpravy listu:      02.09.2008 
                                                                                 



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

 
 

Informačný list predmetu 

 
Forma štúdia predmetu: denná      Typ štúdia: magisterské  
 
Kód 
 

Názov predmetu: Zdravotnícka štatistika 
   

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                         Garantuje:   
 
Garantuje predmet:  
 
 

Vyučujúci: 
   

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
1 

Forma výučby: externá Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 
3 
 

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

  
8h 

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

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca  

Skúška 
áno 

Cieľ predmetu: Absolvent predmetu získa prehľad o základných pojmoch používaných v štatistických 
metódach s možnosťou využiť získané poznatky aj  u iných vedných disciplín potrebných v ďalšom štúdiu. 
 
Stručná osnova predmetu:  

• čo je štatistika 
• zber údajov, prezentácia výsledkov, výpočet proporcie  
• výpočet parametrov polohy - aritmetický, geometrický priemer, kvantily, modus, medián 
• parametrov variability - rozptyl, smerodajná odchýlka, variačný koeficient, 
• meranie závislosti - korelácia  
• lineárna regresia   
• konzultácie – záverečný test  

 
Odporučená literatúra:  

• Juraj Červenka, Základy štatistiky, učebnica pre stredné zdravotnícke školy, 1975 
• Eva Reiterová, Základy statistiky pro studenty psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, 

Olomouc 2000 
• James F. Jekel, David L. Katz, Joann G. Elmore, Epidemiology, biostatistics, and preventive medicine, 

W.B.Saunders Company, 2001 
• Kačmariková, M. a kol.: Základy VVČ, 2004, skriptá TU FZSP 
• Radková, L.: Základy štatistiky pre pomáhajúce profesie I., 2005 FZSP Nové Zámky 
• http://www.healthnet.sk/texts/statistika/index.htm  
• Rimančík, M.: Základy štatistiky, VŠsv.A, n.o.FZaSP bl.P.P. Gojdiča, Prešov, 2007, ISBN 80-969449-

2-4 
• Pavlíček, J., Dobríková, P.: Sociálny výskum a štatistické spracovanie dát, VŠ sv.A, n.o., 2007, ISBN 

978-80-89271-16-0    
 
Dátum vypracovania  02.09.2008            Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                  Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.                                                                                                        
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                     Dátum poslednej úpravy listu:      02.09.2008 
                                                                                 



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná     Typ štúdia: magisterské 
 
Kód 
 

Názov predmetu: Manažment v zdravotníctve 
 

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                         Garantuje:   
 
Garantuje predmet:   
 

Vyučujúci:   
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
 
     1 

Forma výučby:  Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 
3 Odporúčaný rozsah výučby za 

semester (hod.) za obdobie štúdia  
 

8 h/sem. 
 

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

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca  

Skúška 
áno 

Cieľ predmetu: 
Pochopiť proces riadenia ako cieľavedomú činnosť ľudí,  s dôrazom na metodológiu riadenia 
a dosiahnutie efektívnosti tejto činnosti vo vzťahu k vopred určenému cieľu. 
Stručná osnova predmetu:  

1. Vysvetlenie pojmov. 
2. Organizácia zdravotníctva – riadenie a vedenie, plánovanie, riadenie informácií so 

zameraním na kvalitu, riadenie ľudských zdrojov. 
3. Organizačná kultúra – hlavné mechanizmy ovplyvňovania kultúry inštitúcie. 
4. Skupinové rozhodovanie. 
5. Riadenie v procese zmeny. 
6. Sociálna interakcia. 
7. Základné prvky strategického plánovania. 
8. Informačné systémy riadenia, riadenie ľudských zdrojov. 

Literatúra: 
Ďuriš, T,: Riadenie ľudských zdrojov v zdravotníctve, Trnava, 2000 
Zdravotnícky manažment, dočasný učebný text na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 
univerzity, skrátená verzia Moduly zdravotníckeho manažmentu, Trnava 2005 
Dátum vypracovania  02.09.2008            Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                                                                                                                           
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                     Dátum poslednej úpravy listu:      02.09.2008 
                                                                             



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

 

  
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná     Typ štúdia: magisterské 
 
Kód 
 

Názov predmetu: Diplomový seminár 
   

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                   Garantuje:  
                                                                                                                
Garantuje predmet:  
  

Vyučujúci: 
 
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
2 

Forma výučby: externá Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 
5/5 
 

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

  
8/8 

Podmieňujúce predmety: Teória ošetrovateľstva, ošetrovateľský proces, ošetrovateľská etika, klinické 
ošetrovateľstvo, výskum v ošetrovateľstve 
 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)    

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca – áno 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:  
Poznať metodológiu vedeckého výskumu, metódy empirického výskumu, diagnostické metódy poznať  
filozofiu a teóriu testovania, , vedieť správne citovať, využívať elektronické média, zvládnutie  teórie 
a odbornej terminológie, vedieť preukázať schopnosť  samostatnej odbornej práce  z formálneho 
a obsahového hľadiska. 
Stručná osnova predmetu:  
 Ako si vybrať správnu tému diplomovej práce. Ciele diplomovej práce v odbore 
ošetrovateľstvo 
Aplikácia štandardných vedeckých metód, kvalitatívny a kvantitatívny výskum 
Problémy citovanosti, odkazy na informačné pramene 
Ako písať návrh výskumného projektu 
Abstrakt, typy, rozsah, praktické rady 
Forma  a metodológia  spracovania práce 
Vizuálna, grafická podstata prezentácie.  
 
Literatúra: 
Meško D.,Katuščák D a kol: Akademická príručka Martin Osveta,2004 
Farkašová D.:Výskum v ošetrovateľstve, Martin Osveta, 2004 
Silverman D.: Ako robiť kvalitatívný výskum Bratislava Ikar, 2005 
 
Dátum vypracovania  02.09.2008            Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                                                                                                                           
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                     Dátum poslednej úpravy listu:      02.09.2008 
                                                                                 
 
                                                              



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná     Typ štúdia: magisterské 
 
Kód 
 

Názov predmetu:  
                                  Klinická prax 

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                         Garantuje:   
 
Garantuje predmet: 
  

Vyučujúci: 
  
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
6 semestrov 

 
 

Forma výučby: externá forma Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 

4 kredity 
 

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

  
136 hodín 

Podmieňujúce predmety:  
Teória ošetrovateľstva 
Ošetrovateľský proces 
Ošetrovateľstvo v interných odboroch 
Ošetrovateľstvo v chirurgických odboroch 
Ošetrovateľstvo v pediatrii 
Ošetrovateľstvo v neurológii 
Ošetrovateľstvo v onkológii 
Ošetrovateľstvo v geriatrii 
Ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve 
Ošetrovateľstvo v komunite 
Ošetrovateľstvo v psychiatrii 
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť 
Transkultúrne ošetrovateľstvo  
Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť 
Manažment v ošetrovateľstve 
Ošetrovateľstvo v primárnej zdravotnej starostlivosti 
Komunikácia v ošetrovateľstve 
Etika v ošetrovateľstve 
Výchova k zdraviu a edukácia 
Zdravotnícke právo a legislatíva 
Ošetrovateľstvo 
Ekológia a zdravie 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)    

priebežné hodnotenie 
písomný test 

semestrálna 
práca – áno 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:  
Osvojenie si nových poznatkov z oblasti podmieňujúcich predmetov a ich aplikácia v klinickej praxi, 
v procese ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov. Získanie odborných a psychosociálnych zručností 
v riadení a realizácii ošetrovateľského procesu, tvorba individuálnych záznamov podľa potrieb kliniky, 
tvorba ošetrovateľských štandardov, osvojenie si základov evalvácie a akreditácie pri posudzovaní 
kvality poskytovanej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Rozvíjanie kultúry jazyka u sestier 



a prejavov správania sa, uplatňovanie etických princípov v klinickej praxi.  
 
Stručná osnova predmetu:  
Realizácia ošetrovateľského procesu v klinickej praxi. 
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov. 
Manažment ošetrovateľského procesu a zapojenie ostatných členov ošetrovateľského tímu do procesu. 
Fyzikálny assesment sestry. 
Sesterská anamnéza. 
Stanovovanie sesterských diagnóz (NANDA), intervencie sestry. 
Štandardy ošetrovateľskej starostlivosti. 
Legislatívne normy v ošetrovateľstve. 
Ošetrovateľská dokumentácia – záznam ošetrovateľského procesu, sesterská prepúšťacia správa, 
štatistické záznamy. 
 
  

 
Literatúra: 
Musilová, M. a kol.: Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva. Martin, Osveta, 1993 
Farkašová, D.a kol.: Ošetrovateľstvo – teória. Martin, Osveta, 1993 
Kozierová, B.,  Erbová,R., Olivierová, R.: Ošetrovateľstvo I. Martin, Osveta, 1995 
Kozierová, B.,  Erbová,R., Olivierová, R.: Ošetrovateľstvo II. Martin, Osveta, 1995 
Marilyn,E,Doenges, Mary Frances Moorhouse.: Kapesní prúvodce zdravotní sestry. Praha, Grada, 1996 
Odborné publikácie vydané vydavateľstvom Osveta v Martine. 
Vlastné prípravy. 
Dátum vypracovania  02.09.2008            Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                                                                                                                           
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                     Dátum poslednej úpravy listu:      02.09.2008 
                                         



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná     Typ štúdia: magisterské 
 
Kód 
 

Názov predmetu: Ekológia a zdravie 
 

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                         Garantuje:   
 
Garantuje predmet:   
 

Vyučujúci:   
  
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
           

 
   1 

Forma výučby:  Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 

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

 
8 

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

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca  

Skúška 
      X 

Cieľ predmetu: 
     Osvojenie si problematiky vplyvu životného prostredia a životného štýlu na zdravie jednotlivca a  
     spoločnosti 
     Získanie prehľadu v legislatívne na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia v SR 
Stručná osnova predmetu:  
      Úvod do problematiky a história ekológie a verejného zdravotníctva 
      Štátna politika zdravia 
      Faktory životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie) a ich vplyv na zdravie človeka 
      Životný štýl, determinanty zdravia, genetické faktory, úroveň zdravotníckych služieb 
      Národný program podpory zdravia  
      Zdravotný stav obyvateľov SR - civilizačné ochorenia 
      Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
Literatúra: Ághová, a kol. Hygiena, Osveta 1993 
                 Rovný, a kol.   Hygiena, Osveta 1998  
                 Bakoss, Epidemiológia, UK, Bratislava 2005 
                 Akčný plán pre prostredie a zdravie SR, Bratislava 2001 
                 Zdravie pre 21. storočie 51. zasadnutie SZO, Kodaň,1999 
                 Národný program podpory zdravia, Bratislava 2000 
                 Program ozdravenia výživy, 1999 
                 Národný program kontroly tabaku, 2007 
                 Národný program boja proti obezite, 2007 
                 Programové vyhlásenie vlády  SR na úseku verej. zdrav. na r. 2006-2010 
                 Zbierka zákonov SR 
Dátum vypracovania  16.10.2008            Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                                                                                                                           
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                     Dátum poslednej úpravy listu:      16.10.2008 
                                                                             



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

 

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná     Typ štúdia: magisterské 
 
Kód 
 

Názov predmetu: Ošetrovateľstvo v zdraví pri práci 
   

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                         Garantuje:   
 
Garantuje predmet:   
 

Vyučujúci:  
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
    
1 

Forma výučby:  Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 
3 
 

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

  
8h/sem. 

Podmieňujúce predmety: fyziológia, patologická fyziológia, patologická anatómia, biochémia, 
biofyzika, mikrobiológia, základy klinických predmetov, teória ošetrovateľstva, ošetrovateľský 
proces    

 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)    

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca – áno 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:  
Teoretické a praktické poznatky z odborov pracovného lekárstva (preventívneho i 
klinického),   zisťovanie a hodnotenie zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia a 
spôsobu vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie pracovníkov,  
aplikácia poznatkov pri odhade a hodnotení profesionálnych rizík, určovaní zásad a opatrení 
na ochranu a podporu zdravia pracovníkov, vrátane intervenčných programov; profesionálne 
poškodenia zdravia, lekárske preventívne prehliadky pracovníkov. 

 
Stručná osnova predmetu:  

1. Zdravie pri práci – zameranie, úlohy, formy realizácie 

2. Pracovné lekárstvo – medicínsky odbor (preventívne a klinické) a jeho aplikácia v praxi 

3. Človek a pracovné prostredie, spôsob života a práce a zdravie 

4. Základné legislatívne úpravy v oblasti zdravia pri práci v SR, 

5. Zásady hodnotenia pracovných podmienok (pracovného prostredia a spôsobu práce), 
ukazovatele vplyvu pracovných podmienok na zdravie pracovníkov,  

6. Požiadavky na pracovné prostredie a spôsob práce z hľadiska ochrany zdravia 
pracovníkov, hygienické požiadavky na výstavbu a prevádzku pracovísk,  

7. Preventívne opatrenia na ochranu zdravia pracovníkov 

8. Hluk na pracovisku (výskyt, meranie, hodnotenie, účinky na zdravie a pracovnú pohodu) 
a prevencia jeho nepriaznivého pôsobenia na zdravie pracovníkov,  

9. Profesionálna expozícia vibráciám a preventívne opatrenia na ochranu zdravia 
pracovníkov 



10. Požiadavky na osvetlenie a svetelná pohoda pri práci, farebná úprava pracovného 
prostredia; 

11. Ochrana zdravia pri práci s lasermi 

12. Prach v pracovnom prostredí, jeho účinky na zdravie pracovníkov a preventívne 
opatrenia na ich ochranu 

13. Chemické látky v pracovnom prostredí, najvyššie prípustné hodnoty vystavenia 
v pracovnom ovzduší, opatrenia na ochranu zdravia pracovníkov, požiadavky pri práci 
s jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu 

14. Biologické expozičné testy 

15.  Karcinogény v pracovnom prostredí, technické smerné hodnoty, prevencia 
profesionálnych poškodení zdravia, 

16. Biologické faktory v pracovnom prostredí, preventívne opatrenia  

17. Kategorizácia prác, účel a spôsob vyhlasovania rizikových prác orgánmi na ochranu 
zdravia 

18. Služby zdravia pri práci (závodné zdravotné služby) a ich realizácia, intervenčné 
programy na podporu zdravia pracovníkov, poradenstvo v oblasti zdravia pri práci 

19. Úloha sestry v tíme služieb zdravia pri práci 

20. Definícia chorôb z povolania, zoznam chorôb z povolania, ohrozenie chorobou 
z povolania, iné poškodenie zdravia pri práci, hlásenie chorôb z povolania 
 

Literatúra: 

1. Krišková, A. : Ošetrovateľstvo v zdraví pri práci, Osveta, Martin, 2003 

2. Šulcová, M., Fitz, O.: Základy hygieny, Učebé texty pre poslucháčov      študijného odboru 
Verejné zdravotníctvo, Trnava, 1999 

3. Ághová, Ľ. a kol: Základy hygieny, Osveta, Martin,  

4. Buchancová, J. a kol.: Praconé lekárstvo a toxikológia, Osveta, Martin, 2003 
 
Dátum vypracovania  02.09.2008            Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                                                                                                                           
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                     Dátum poslednej úpravy listu:      02.09.2008 
                                                                                 



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná     Typ štúdia: magisterské 
 
Kód 
 

Názov predmetu: Paliatívna hospicová starostlivosť 
   

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                         Garantuje:   
 
Garantuje predmet:   Vyučujúci:   

 
Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
 
    1 
 

Forma výučby:  Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 
3 
 

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

  
8 

Podmieňujúce predmety: komunikácia v oše, ošetrovateľský proces, oše. v interných odboroch,oše. v 
chirurgických odboroch, etika v oše.,oše. v onkológii 
 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)    

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca – áno 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:  nadobudnúť vedomosti o ošetrovaní nevyliečiteľne chorých, o význame paliatívnej a 
hospicovej starostlivosti 
 
Stručná osnova predmetu:-paliatívna starostlivosť a jej poskytovanie s vymedzením platných právnych  

                                     predpisov                                                                                                                
                                         - história a súčasnosť v starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich  
                                         - komunikácia s nevyliečiteľne chorými a zomierajúcimi   
                                         - zmysel života v utrpení  
                                         - liečba bolesti v paliatívnej medicíne  
                                         - ošetrovateľské aspekty v paliatívnej starostlivosti   
                                         - duchovný pohľad na sprevádzanie zomierajúcich  
                                         - psychologické a sociálne súvislosti nevyliečiteľnej choroby zo zreteľom                                                    
 na chorého a príbuzných 
                                         - dieťa v paliatívnej starostlivosti  
                                         - dobrovoľníci v starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich v nemocni -           
 ciach a hospicoch 

Literatúra: Vorlíček,J.,Adam,Z,: Paliatívna medicína 
                                                   Paliatívna léčba onkologických nemocných 
                 Svatošová,M.: Hospic slovem a obrazem  
                 Kübler-Ross,E.: O smrtí a umíraní 
                 Dobríková-Porubčanová,P.: Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti  

Dátum vypracovania  02.09.2008            Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                                                                                                                           
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                     Dátum poslednej úpravy listu:      02.09.2008 



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: externá     Typ štúdia: magisterské  
 
Kód 
 

Názov predmetu:  ŠPECIALNA PEDAGOGIKA 
   

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                         Garantuje:   
 
Garantuje predmet:    Vyučujúci:   

  
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
   3 

Forma výučby:  Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 
3 
 

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

  
8 

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

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca – áno 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:  Oboznámiť poslucháčov s predmetom špeciálnej pedagogiky, so základnými pojmami 
v ŠP, s uplatnením špeciálnych pedagógov v zdravotníckych zariadeniach a ich možnej spolupráci 
s inými zdravotníckymi pracovníkmi. Cieľom je zároveň oboznámiť s jednotlivými odbormi a smermi 
špeciálnej pedagogiky. 
Stručná osnova predmetu:  
1. Vymedzenie pojmu – špeciálna pedagogika (ďalej len „ŠP“). 
2. Predmet, cieľ a úlohy ŠP. 
3. Postavenie ŠP v sústave vied. 
4. Systém špeciálnej pedagogiky (členenie). 
5. Medzníky dejín ŠP. 
6. Základné pojmy a termíny ŠP.  
7.Norma a normalita v ŠP. 
8. Vývin a vývinové anomálie. 
9. Integrácia a segregácia postihnutých 
10. Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých 
oblastiach života 
11. Miesto špeciálneho pedagóga v rezorte zdravotníctva a jeho spolupráca so zdravotníckymi 
pracovníkmi 
12. Postavenie špeciálneho pedagóga v  systéme zdravotníctva. 
12. Klasifikácia postihnutých jedincov. 
13. Pedagogika mentálne postihnutých. 
14. Pedagogika zrakovo postihnutých. 
15. Pedagogika sluchovo postihnutých. 
16. Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených. 
17. Pedagogika osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou. 
18. Pedagogika psychosociálne narušených. 
19. Pedagogika detí s poruchami učenia. 



20. Pedagogika viacnásobne postihnutých. 
21. Pedagogika nadaných a talentovaných. 
22. Smery ŠP (alternatívne školy) 
Literatúra: 
 
Vašek, Š. . Špeciálna pedagogika. Bratislava, Sapientia.1996, 2000 
Vašek, Š. a kolektiv.: Špeciálna pedagogika – terminologický a výkladový slovník. Bratislava, SPN, 

1995. 

Průcha, J.:Alternativní školy a inovace ve vzdělávaní. Praha, Portál.2004 

Dátum vypracovania  02.09.2008            Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                       
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                     Dátum poslednej úpravy listu: 02.09.2008 
                                                                                 

   



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná      Typ štúdia: 
magisterské 
Kód 
 

Názov predmetu: Zdravotné poisťovníctvo 
   

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                         Garantuje:   
 
Garantuje predmet: 
 

Vyučujúci: 
   

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
   1 

Forma výučby:  Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 
3 

 

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

  
8h/sem. 

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

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca – áno 

Skúška 
      x 

Cieľ predmetu:  
Sprostredkovať informácie o problematike zdravotného poistenia. 
Stručná osnova predmetu:  

1. História nemocenského poistenia. 
2. Reforma zdravotníctva a financovanie zdravotníctva po roku 1989. 
3. Reformné zákony. 
4. Priame a nepriame náklady na zdravotníctvo. 

Literatúra: 
Elterneil, E.. Niklíček, L.: Práce a zdraví v dejinách medicíny  III Prakt. Lék. (Praha), 70, 199, č.3 
Eduard Kováč:  Zdravotné poistenie, skriptá ekonomickej fakulty 
Froml, F.: Počátky nemoenského pojištení. Časopis českých lekárníkú, 1996 
Zákony č.576/2004, 577/2004, 578/2004, 579/2004, 580/2004, 581/2004 
Dátum vypracovania  02.09.2008            Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                                                                                                                           
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                     Dátum poslednej úpravy listu:      02.09.2008 
                      



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

 
Informačný list predmetu 

 

 
Forma štúdia predmetu: denná     Typ štúdia: magisterské  
 
Kód 
 

Názov predmetu: ZDRAVOTNÍCKA  PSYCHOLÓGIA 
   

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                         Garantuje:   
 
Garantuje predmet: 
 

Vyučujúci:  
 
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
   1 

Forma výučby:  Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 
5 
 

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

  
8 

Podmieňujúce predmety: Všeobecná psychológia, etika, komunikácia v ošetrovateľstve 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)    

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca – nie 

Skúška 
áno 

Ciele predmetu:  
• objasniť bio-psycho-sociálno-spirituálne dimenzie zdravého a chorého človeka 
• analyzovať situáciu osobnosti v zdraví a chorobe 
• diferencovať potreby v závislosti od aktuálneho stavu pacienta 
• poznať kognitívne procesy a pretransformovať ich do ošetrovateľského procesu 
• ovládať teóriu stresu, prejavy a účinky na organizmus a možnosti jeho riešenia v ošetrovateľskom 

procese 
• poznať jednotlivé oblasti a problémy zdravotníckej psychológie 
• využívať v prístupe k pacientovi prvky produktívneho psychologického prístupu 
Stručná osnova predmetu:  
1. Človek ako bio-psycho-sociálno-spirituálna bytosť. 
2. Psychologické aspekty choroby. 
3. Osobnosť pacienta. 
4. Kognitívne procesy v ošetrovateľskom procese. 
5. Potreby v zdraví a chorobe. 
6. Stres. 
7. Autoplastický obraz choroby. 
8. Fázy prežívania choroby v čase a vzhľadom k vekovým osobitostiam. 
9. Psychické a citové reakcie pacienta na chorobu.  

10. Psychologické problémy pacientov s chirurgickým spôsobom liečby.  
11. Psychologické problémy pacientov s konzervatívnym  spôsobom liečby. 
12. Hospitalizmus. 
13. Psychológia bolesti. 
14. Iatropatogénia. 
15. Alexitímia.  
16. Produktívny psychologický prístup k pacientovi. 
17. Psychologická starostlivosť o pacienta v terminálnom štádiu. 

 
Literatúra: 
1. Čaplová, T. a kol.: Praktikum z lekárskej psychológie. Bratislava: LFUK, 1990. 54 s. ISBN 80-223-

0434-4 
2. Feldman, H.: Kompendium lékařské psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1996. 205 s. ISBN 80-



85605-67-8 
3. Jobánková, M. a kol.: Vybrané problémy psychologie zdravotnické činnosti. Brno: IDVPZ, 1992. 215 

s. ISBN 80-7013-127-6 
4. Křivohlavý, J.: Psychologie nemoci. Praha: Grada, 2002. 198 s. ISBN 80-247-0179-0 
5. Verešová, M. a kol.: Psychológia. Martin: Osveta, 2007. 191 s. ISBN 80-8063-239-1 
6. Vymětal, J.: Lékařská psychologie. Praha: Portál, 2003. 397 s. ISBN 80-7178-740-X 
Dátum vypracovania  02.09.2008            Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                                                                                                                           
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                     Dátum poslednej úpravy listu:      02.09.2008 
                                                                                 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Informačný list predmetu 

 

 
Forma štúdia predmetu: externá     Typ štúdia: bakalárske 
 
Kód 
 

Názov predmetu: KOMUNIKÁCIA V OŠETROVATEĽSTVE 
   

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                         Garantuje:   
 
Garantuje predmet: 
 

Vyučujúci:  
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
 

Forma výučby:  Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 
 
 

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

  
 

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

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca – áno 

Skúška 
áno 

Ciele predmetu:  
VEDOMOSTI 
• zvládnuť teoretické východiská sociálnej komunikácie 
• poznať mechanizmus sociálnej komunikácie 
• charakterizovať druhy  komunikácie 
• poznať komponenty profesionálnej komunikácie  
• ovládať  štruktúru  a zásady vedenia rozhovoru  s pacientom 
• rozlíšiť komunikačné špecifiká s handicapovanými pacientmi, pacientmi s problémovým správaním  

a detským pacientom 
• poznať prvky asertívneho správania sa  
 
ZRUČNOSTI 
• aplikovať komunikačný proces v praxi 
• ovládať  komunikačnú odpoveď 
• zhodnotiť vlastný spôsob komunikácie a eliminovať komunikačné zlozvyky 
• monitorovať potreby pacientov, s porozumením a rešpektovaním ich aktuálneho prežívania,  

verbálneho, neverbálneho a akustického  prejavu  
Stručná osnova predmetu:  

18. Charakteristika sociálnej komunikácie. 
19. Neverbálna komunikácia. 
20. Verbálna komunikácia. 
21. Rozhovor medzi sestrou a pacientom. 
22. Komunikačné praktiky. 
23. Empatia v plnení rolového správania  sestry. 
24. Komunikácia vo vzťahu  k ošetrovateľskému procesu. 
25. Komunikačné špecifiká. 
26. Evalvačné a devalvačné prvky v komunikácii. 
27. Asertívne správanie. 
 
Literatúra: 
POVINNÁ: 
7. Kristová, J.: Komunikácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2004. 209 s. ISBN 80-8063160-3 



 
ODPORÚČANÁ: 
1. Buda, B.: Empatia – psychológia vcítenia  a vžitia sa do druhého. Nové Zámky: Psychoprof, 1994. 

340.s. ISBN80-967148-0-5 
2. Capponi V., Novák., T.: Asertivně do života. Praha: Grada,  2004. 176 s. ISBN 80-247-0989-9  
3. Křivohlavý, J.: Rozhovor  a jednání člověka s člověkem - sociální  komunikace ve zdravotníctví. 

Brno: IDVSZP, 1988. 234 s.  
4. Křivohlavý, J.: Povídej - naslouchám. Praha: Návrat, 1993. 104s. ISBN 80-85495-18-X 
5. Lemon II. Učebný materiál pre ošetrovateľstvo. Bratislava: SKSZP, 1997. 207 s. ISBN 80-967818-1-

2 
 
Dátum vypracovania  02.09.2008            Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                                                                                                                           
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                     Dátum poslednej úpravy listu:      02.09.2008 
                                                                                 



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

 
Informačný list predmetu 

 

Forma štúdia predmetu: denná     Typ štúdia: magisterské 
 
Kód 
 

Názov predmetu: Zdravotnícke informačné systémy 
 

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                         Garantuje:   
 
Garantuje predmet:  
 

Vyučujúci:  
  

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
    
   2 

Forma výučby:  Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 
3 Odporúčaný rozsah výučby za 

semester (hod.) za obdobie štúdia  
 

8h/sem. 
 

Podmieňujúce predmety:  informatika, metodika práce v ošetrovateľstve, manažment                        
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia 
predmetu (zaškrtnúť)    

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca - áno 

Skúška 
 

Cieľ predmetu: 
Pripraviť kvalifikovaných užívateľov informačnej technológie, ktorí: 
1. Uvedomele využívajú informačné zdroje, sú schopní sledovať, hodnotiť vývoj v oblasti zdravotníckej 
informatiky a spolurozhodovať o jej uplatnení v starostlivosti a podpore zdravia, najmä v oblasti 
ošetrovateľstva, zdravotníckeho manažmentu 
2. využívajú informačnú technológiu pre podporu svojej profesionálnej praxe a rozhodovania najmä 
oblasti ošetrovateľstva, na projektoch, pre komunikáciu medzi kolegami doma i v zahraničí 
Stručná osnova predmetu:   

1. Úvod do medicínskej informatiky a stratégie rozvoja. 
2. Informačné systémy v zdravotníctve, NIS  a laboratórne informačné systémy. 
3. Informačné systémy orientované na pacienta – primárna starostlivosť, ošetrovateľstvo, 

informácie pre pacienta. 
4. Trendy informatiky vo verejnom zdravotníctve – telematika, podpora EBM, manažmentu. 
5. Informácie pre manažment a integrované  informačné systémy. 
6. Podpora projektového manažmentu  a nástroje pre manažment kvality 

Literatúra:Rusnáková, V. a kol.: Výučbové materiály ku štúdiu medicínskej informatiky. Katedra M.I. 
SZU Bratislava, 2006 
Berger, J.: Informatika v klinickej praxi. Praha: Grada, 1994, 424 s. 
Meško, D. a kol.: Akademická príručka. Osveta, Martin 2004, 316 s. 
Kasal, P., Svačina, Š. a kol.: Lékařská informatika. Karolinum, Praha 1998, 1, 543 s. 
Relevantné informácie na internete  
Dátum vypracovania  02.09.2008            Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                                                                                                                           
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                     Dátum poslednej úpravy listu:      02.09.2008 
                                                                             



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

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: denná     Typ štúdia: magisterské 
 
Kód 
 

Názov predmetu: Manažment v ošetrovateľstve 
   

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                 Garantuje:                                                                                                 
 
Garantuje predmet: 
 

Vyučujúci: 
  

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
2 

Forma výučby: externá Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 
6 
 

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

  
8/8 

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

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca – áno 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:  
Naučiť základom manažmentu ošetrovateľstva tak, aby študent bol schopný implementovať zásady a prvky 
procesu riadenia do ošetrovateľstva 
Stručná osnova predmetu:  

1. Manažment ošetrovateľstva – definícia, rozvoj 
2. Manažérske funkcie manažmentu ošetrovateľstva do procesu riadenia ošetrovateľstva 

a ošetrovateľského procesu  
3. Klasifikácia, roly a funkcie  manažérov v ošetrovateľstve 
4. Činnosti manažérov ošetrovateľstva 
5. Predpoklady úspešného ošetrovateľského manažmentu 
6. Manažment ošetrovateľského procesu 
7. Súčasná zdravotnícka legislatíva a jej vplyv na ošetrovateľstvo 
8. Manažment zmeny 
9. Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti – charakteristika, modely 
10. Systémy kontinuálneho zabezpečovania kvality (štandardy, mapy starostlivosti, protokoly, audit) 
11. Tímy, vytváranie tímov v ošetrovateľstve 

 
Literatúra: 
Kilíková, M.: Základy manažmentu v ošetrovateľstve. FZaSP Gojdiča: Prešov. 2006. s.65.  
Kilíková, M.: Manažment ošetrovateľstva. Roven, 2005. s.105. ISBN 80-89168-10-8 
Lepiešová a kol.: Manažment v ošetrovateľstve. Osveta: Martin 1996. 145s. ISBN 80-217-0352-0 
Sedlák,M.: Manažment. Bratislava: Elita.2000,456s.ISBN 80-8044-015-8 
Musilová M. a kol.: Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva. Martin, Osveta 1993, 226 s. 
Grohae-Murray a kol. : Zásady vedení a řízení v oblasti ošetrovateľské péče. Praha: Grada. 2003 s.315. 
Mastiliakova, D.: Úvod do ošetrovatelství systémoví prístup II Univerzita Karlova vyd. Karolínum, 2002 
Škrlovi P.a M.: Kreatívni ošetrovateľský manažment, 2003, vyd. NONCZO 
Gladkij,I.a kol.: Management ve zdravotníctvi,Computer Press ,Brno 2003, 380 s.ISBN 80-7226- 996-8  
Príloha nariadenia vlády k č. 752/2004 Z.z a Metodický pokyn č.14983-2/2006 pre zber indikátorov kvality 
na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti 
Mateides,A. a kol.: Manažerstvo kvality, história, koncepty, metódy, Banská Bystrica: Univerzita MB, 2006 

Vyhláška MZ SR č. 364/2005 Z. z. ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou 
samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej 
Dátum vypracovania  02.09.2008            Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                                      Doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD. , MPH                                                                                                       
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský              Dátum poslednej úpravy listu:      02.09.2008 

                           



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

Informačný list predmetu 
 

Forma štúdia predmetu: denná     Typ štúdia: magisterské 
 
Kód 
 

Názov predmetu: Transkultúrne ošetrovateľstvo   

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                 Garantuje:        
                                                                                      . 
Garantuje predmet: 
. 

Vyučujúci: 
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
2 

Forma výučby: externá Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 
4 Odporúčaný rozsah výučby za semester 

(hod.) za obdobie štúdia  
  

8 / 8 

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

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca – áno 

Skúška 
 

Cieľ predmetu:  
Definovať transkultúrne ošetrovateľstvo jako novú dimenziu, ktorá obohacuje ošetrovateľstvo. 
Rozvinut schopnost analyzovať konkrétne rozdiely v odlišnej kultuře, poznať a pochopiť problémy, 
situácie a potreby jedinca, posilniť interakcie medzi sestrami a jedincami, hľadať ich možnosti riešenia 
v transkultúrnom ošetrovateľstve.   
Stručná osnova predmetu:  

1. Základné pojmy v transkultúrnom ošetrovateľstve 
2. Etické základy a zásady transkultúrnej starostlivosti  
3. Komunikácia v transkultúrnom ošetrovateľstve 
4. Medzinárodne dokumenty v starostlivosti o zdravie 
5. Systém zdravotnej starostlivosti v transkultúrnom ošetrovateľstve 
6. Etnocentrizmus 
7. Kultúrny šok, Kultúra chudoby 
8. Národnostné menšiny na Slovensku 
9. Rómska menšina 
10. Spiritualita a náboženstvo 
11. Ošetrovateľský proces v transkultúrnom oše 
12. Blochov sprievodca etnicko – kultúrnym posudzovaním 
13. Edukačná činnosť sestry v transkultúrnom oše    

Literatúra: 

Kozierová, B., Erbová, G., Olivierová, R. : Ošetrovateľstvo 1, Martin, Osveta 1995 
Farkašová, D. a kol.:, Ošetrovateľstvo teória, Martin, Osveta, 2005 
Ivanová K., Špirudová L., Kutnohorská J., : Multikultúrne ošetrovateľstvo I., II., Grada Publishing,  
a.s., 2005 

Európska sociálna charta č. 5/1961 
Svetová deklarácia zdravia WHO 
Nariadenie Rady č. 1408/71, č. 574/72, č. 1612/68 
Zákon 577/2004 Z.z., 580/2004 Z.z.    
Dátum vypracovania  02.09.2008          Vypracoval garant predmetu (podpis):  Prof. PhDr Vlasta Závodná, PhD.  
 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský              Dátum poslednej úpravy listu:      02.09.2008 
                         
                        



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

Informačný list predmetu 
 

 
Forma štúdia predmetu: denná     Typ štúdia: magisterské  
 
Kód 
 

Názov predmetu: ZDRAVOTNÍCKA  ŠTATISTIKA 
   

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                         Garantuje:   
 
Garantuje predmet: 
 

Vyučujúci:  
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
   1 

Forma výučby:  Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 
3 
 

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

  
8 

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

priebežné hodnotenie 
 

semestrálna 
práca – nie 

Skúška 
áno 

Ciele predmetu:  
• Absolvent predmetu získava prehľad o základných pojmoch používaných v štatistických metódach s osobitným zreteľom 

na potreby v oblasti zdravotníctva( epidemiológia )  
Stručná osnova predmetu:  

28. Základné pojmy – štatistika, predmet skúmania, základný a výberový súbor 
29. Štatistické tabuľky, graficky prezentácia – základné pravidlá 
30. Triedenie údajov 
31. Percentá, aritmetický, geometrický priemer, medián, modus 
32. Testovanie rozdielu medzi dvoma proporciami, T tes, chí – test 
33. Testovanie rozdielu medzi dvoma aritmetickými priemermi, Studentov test 
34. Medze a intervaly spoľahlivosti pri kvalitatívnych a kvatitatívnych súboroch 
35. Korelácia a regresia  
36. Príklady  
37. Konzultácia – záverečný test 

 
Literatúra: 
       Červenka. J, Základy štatistiky, učebnica pre stredné zdravotné školy, 1975 
        Reiterová. E, Základy statistiky pro studenty psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, 

                       Olomouc, 2000 
James F. Jekel, David L. Katz, Joann G. Elmore, Epidemiology, biostatistics and preventive medicine, 
W. B. Saunders Company, 2001   
Kačmáriková M. a kol.: Základy VVČ, 2004 , skriptá TU FZ SP, Trnava 
Radková L., : Základy štatistiky pre pomáhajúce profesie I., 2005 FZ SP a Ošetrovateľstva,  
Nové Zámky   
 

Dátum vypracovania  02.09.2008            Vypracoval garant predmetu (podpis):  
                                                                                                                                                                           
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský                     Dátum poslednej úpravy listu:      02.09.2008 
                                                                                 

  



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

 
Informačný list predmetu 

 

 
Forma štúdia predmetu: denná     Typ štúdia: magisterske 
 
 
Kód 
 

Názov predmetu: KOMUNIKÁCIA V OŠETROVATEĽSTVE 
   

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo                                         Garantuje:   
 
Garantuje predmet: 
 

Vyučujúci:  
 
 

Počet semestrov  
štúdia predmetu 
 

 
 

Forma výučby:  Prednášky a 
konzultácie 

Počet kreditov 
 
 
 

Odporúčaný rozsah výučby za 
semester (hod.) za obdobie štúdia  
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Ciele predmetu:  
VEDOMOSTI 
• zvládnuť teoretické východiská sociálnej komunikácie 
• poznať mechanizmus sociálnej komunikácie 
• charakterizovať druhy  komunikácie 
• poznať komponenty profesionálnej komunikácie  
• ovládať  štruktúru  a zásady vedenia rozhovoru  s pacientom 
• rozlíšiť komunikačné špecifiká s handicapovanými pacientmi, pacientmi s problémovým správaním  

a detským pacientom 
• poznať prvky asertívneho správania sa  
 
ZRUČNOSTI 
• aplikovať komunikačný proces v praxi 
• ovládať  komunikačnú odpoveď 
• zhodnotiť vlastný spôsob komunikácie a eliminovať komunikačné zlozvyky 
• monitorovať potreby pacientov, s porozumením a rešpektovaním ich aktuálneho prežívania,  

verbálneho, neverbálneho a akustického  prejavu  
Stručná osnova predmetu:  

38. Charakteristika sociálnej komunikácie. 
39. Neverbálna komunikácia. 
40. Verbálna komunikácia. 
41. Rozhovor medzi sestrou a pacientom. 
42. Komunikačné praktiky. 
43. Empatia v plnení rolového správania  sestry. 
44. Komunikácia vo vzťahu  k ošetrovateľskému procesu. 
45. Komunikačné špecifiká. 
46. Evalvačné a devalvačné prvky v komunikácii. 
47. Asertívne správanie. 
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