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Opis študijného programu  
 
Názov vysokej školy                         Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 
Sídlo vysokej školy                            Palackého 1, 810 00 Bratislava 
Identifikačné číslo vysokej školy    31821979 
Názov fakulty   Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce  
   sv. Ladislava, Nové Zámky 
Sídlo fakulty   ul. Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky 
 
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu: Programová rada VŠZaSP pre študijné programy  
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu: 10. 08. 2017 
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu: 10. 01. 2022  
Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou:  
Programová rada - 10. 01. 2022     
http://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada  
 
1. Základné údaje o študijnom programe  
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov. 

Pôrodná asistencia, kód študijného programu: 182889, UIPŠ kód: 5609P00 
Link: https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/182889 
Link: https://www.minedu.sk/18673-sk/studijne-a-ucebne-odbory-sauo/ 

b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania. 
Stupeň:  1. stupeň profesijne orientovaný kód 655 
Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania – SKKR 6 
Študijný odbor:  5609 P00 
Link: https://www.minedu.sk/18673-sk/studijne-a-ucebne-odbory-sauo/ 
Link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20190901_5173916-2.pdf 

c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.  
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 
ul. Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky 

d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské 
vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu 
získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov. 
09 Zdravie a sociálne zabezpečenie; 091 Zdravie; 0913 Ošetrovateľstvo a pôrodníctvo 
Link:  https://ciselniky.portalvs.sk/classifier/show/basic/21 
Link: https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf 

e) Typ študijného programu: Profesijne orientovaný bakalársky študijný program vysokých škôl v zmysle 
Nariadenia vlády SR číslo 296/2010 o odbornej spôsobilosti pracovníkov na výkon zdravotníckeho 
povolania a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
§ 14 Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka 
§ 15 Výkon pracovných činností pôrodnej asistentky 
Link:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101 

f) Udeľovaný akademický titul. Bakalársky (Bc.) 
g) Forma štúdia. Denná 
h) Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné 

povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách). Neaplikuje sa. 
i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje. Slovenský jazyk 
j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch. 3 roky 
k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet 

študentov. Plánovaný počet študentov: 20, , skutočný počet uchádzačov: 26 a počet študentov: 7. 
 
 
 
 
 

 

http://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
https://www.minedu.sk/18673-sk/studijne-a-ucebne-odbory-sauo/
https://www.minedu.sk/18673-sk/studijne-a-ucebne-odbory-sauo/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101
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Rok Počet prihlásených 
uchádzačov 

Počet nastúpených 
uchádzačov 

Počet ukončených 
študentov 

2017/2018  11 8   0 

2018/2019  15 10  0 

2019/2020  14 8  8 

2020/2021  14 8   7 

2021/2022  26 14  - 

  
2. Profil absolventa a ciele vzdelávania  
a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia 

študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.  
 
Profil absolventa, ciele vzdelávania, študijný program a kompetencie absolventa sa riadia Nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe 
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 
certifikovaných pracovných činností taktiež Vyhláškou 95/2018 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky z 12. marca 2018,ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou 
samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej 
asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v 
spolupráci s lekárom a tiež Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 
244/2019 o sústave študijných odborov Slovenskej republiky, ktorou sa určujú vedomosti, zručnosti 
a kompetencie. 
 
Absolvent študijného odboru pôrodná asistencia (ďalej len PA) ovláda princípy pôrodnej asistencie a je 
schopný ich uplatniť vo svojom povolaní.  
Absolvent má vedomosti na úrovni syntézy, ktoré integrujú poznatky biomedicínskych, spoločenských vied 
a vied o človeku, ktoré slúžia ako základ pre teóriu a prax pôrodnej asistencie. Absolvent má teoretické 
vedomosti a poznatky na úrovni ich aplikácie z odborov, ktoré opisujú orgány a systémy človeka v zdraví a 
chorobe vo vzťahu k reprodukčnému a sexuálnemu zdraviu ženy. Rozlišuje súvislosti medzi psychickými a 
somatickými procesmi v kontexte životného prostredia, sociálnych, ekonomických a kultúrnych vplyvov, 
spirituality, viery a svetonázoru. Absolvent interpretuje medzinárodné dokumenty študijného odboru 
pôrodná asistencia a uplatňuje politiku nadnárodných organizácií. Absolvent na základe svojich 
vedomostí, zručností, sociálnej zrelosti prispieva k profesionalizácii a zvyšovaniu prestíže a postavenia 
pôrodnej asistencie v spoločnosti. Uplatňuje vo svojej práci právne predpisy, ktoré sú potrebné na výkon 
povolania pôrodnej asistencie. Absolvent je nositeľom humanistických princípov, rešpektuje úctu k životu, 
ľudskú dôstojnosť a dodržiavanie práv človeka. Riadi sa princípmi etiky v pôrodnej asistencii. Absolvent je 
schopný samostatne a kvalifikovane rozhodovať v poskytovaní starostlivosti tehotným ženám, rodičkám a 
novorodencom, ako aj ženám gynekologicky chorým, a to v rámci primárnej, sekundárnej a následnej 
zdravotnej starostlivosti. Ovláda diagnostické, terapeutické, ošetrovateľské, rehabilitačné postupy a 
techniky v pôrodnej asistencii. Monitoruje ošetrovateľské problémy v pôrodnej asistencii a zabezpečuje 
komplexnú starostlivosť prostredníctvom metódy ošetrovateľského procesu. Absolvent samostatne 
realizuje individuálnu starostlivosť o ženu a dieťa: preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či 
pomocnú, najmä v období tehotenstva, počas pôrodu a v popôrodnom období. Poskytuje starostlivosť 
rodinám a špecifickým skupinám žien, udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav žien a ich detí, ako 
aj rodín a špecifických skupín a komunít žien v rôznych situáciách vyžadujúcich starostlivosť pôrodnej 
asistentky. Získava aktívnu účasť žien, ich rodín, špecifických skupín a komunít žien v procese udržiavania a 
podpory zdravia, liečby a starostlivosti vrátane edukácie žien, ich rodín, špecifických skupín a komunít 
žien. Vo vzájomnej spolupráci zabezpečuje maximálnu kvalitu starostlivosti v súlade s etickými princípmi, 
právami pacientov a detí s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Je schopný kriticky myslieť a 
pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných 
európskych a národných právnych noriem. 
Link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101 
Link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/95/vyhlasene_znenie.html 
Link: https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/porodna-asistencia#details-level-r 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101
https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/porodna-asistencia#details-level-r
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Link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20190901_5173916-2.pdf 
 
Príprava na výkon povolania pôrodnej asistentky sa realizuje podľa príslušných európskych a národných 
právnych noriem. Študijný program je v súlade s Nariadením vlády č. 296/2010 Slovenskej republiky o 
odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností a  Smernicou 
Európskeho Parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, ES a R 2013/55/EÚ. 
 
Pôrodná asistentka je spôsobilá vykonávať pôrodnú asistenciu v starostlivosti o ženu a dieťa 
predovšetkým tým, že: 

 určuje potreby pôrodnej asistencie a zdroje ich zabezpečenia, 

 vedie dokumentáciu pôrodnej asistencie, vyhodnocuje výsledky pôrodnej asistencie a starostlivosti 
o ženu a dieťa,  

 zabezpečuje starostlivosť o reprodukčné zdravie, edukuje ženy a rodiny v podpore, udržiavaní 
a obnove zdravia,  

 poskytuje informácie o potrebnej starostlivosti, pracuje v zdravotníckom tíme alebo samostatne pri 
plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní pôrodnej asistencie a starostlivosti o ženu 
a dieťa.   

Rámcové štandardy vedomostí, zručností a spôsobilosti nadobudnuté počas štúdia: 
Štandardy vedomostí: 

 poznať teóriu, konceptuálne modely využívané v starostlivosti o ženu, matku a dieťa, 

 získať poznatky o metóde ošetrovateľského procesu a jeho aplikácii v pôrodnej asistencii 

 nadobudnúť vedomosti z prírodných a humanitných vied, ktoré majú vzťah k pôrodnej asistencii, 

 získať a implementovať do praxe poznatky založené na dôkazoch, 

 poznať základné etické princípy a legislatívu pri poskytovaní starostlivosti v pôrodnej asistencii, 

 disponovať informáciami a poznatkami humanitných vied, ktoré majú vzťah a význam v gynekológii 
a pôrodníctve, ovládať cudzie jazyky  

 
Pri výkone praxe pôrodnej asistencie registrovaná pôrodná asistentka poskytuje pôrodnú asistenciu v 
súlade s právnymi predpismi, v rozsahu štúdiom a odbornou praxou získaných vedomostí a zručností podľa 
osobitného predpisu, štandardmi a lekárskou diagnózou, ak žena potrebuje lekársku starostlivosť, 
a samostatne 
Štandardy zručností sú stanovené podľa Vyhlášky 95/2018 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
z 12. marca 2018,ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, 
samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie 
poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci 
s lekárom:  
Podľa § 5Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne 
na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom 
 
1) Pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v 
súlade so štandardmi a s lekárskou diagnózou samostatne 
a)posudzuje potreby starostlivosti v pôrodnej asistencii u ženy, rodiny alebo komunity, určuje 
ošetrovateľské diagnózy, plánuje, zabezpečuje alebo uskutočňuje uspokojovanie potrieb súvisiacich s 
reprodukčným zdravím, gynekologickou a pôrodníckou chorobou a vyhodnocuje uspokojenie zistených 
potrieb, 
 
 
b)zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia ženy a ochranu intimity pri poskytovaní starostlivosti v 
pôrodnej asistencii, 
c)zabezpečuje a vykonáva činnosti v rozsahu praxe pôrodnej asistencie súvisiace s prijatím, prepustením, 
preložením, umieraním a úmrtím osoby, 
d)spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi na základe plánu starostlivosti v pôrodnej 
asistencii, 



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

 

 strana 4 z 151 

e)vzdeláva ženu, rodinu a komunitu o prevencii, zdravom životnom štýle, o režimových opatreniach v 
súvislosti so starostlivosťou v pôrodnej asistencii s dôrazom na sebestačnosť osoby , 
f)odporúča používanie voľnopredajných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v 
súvislosti s poskytovaním starostlivosti v pôrodnej asistencii, 
g)podieľa sa na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 
h)koordinuje prácu zdravotníckych asistentov a sanitárov a deleguje na nich činnosti vyplývajúce z ich 
odbornej spôsobilosti, 
i)vykonáva administratívne a dokumentačné činnosti, vystavuje potvrdenia a správy súvisiace s 
poskytovaním starostlivosti v pôrodnej asistencii, 
j)využíva dostupné zdravotné záznamy osoby vrátane elektronických záznamov na realizáciu a 
dokumentovanie starostlivosti v pôrodnej asistencii, 
k)posudzuje zdravotný stav alebo zmenu zdravotného stavu ženy a novorodenca, pričom hodnotenie 
alebo zmenu zdravotného stavu meria pomocou hodnotiacich nástrojov a meracích nástrojov, 
l)podieľa sa na zhodnotení stavu ženy formou kontrolného záznamu alebo dotazníka vo vzťahu k 
príslušnému ochoreniu alebo klinickému stavu a informuje lekára o zistených odchýlkach, 
m)meria, sleduje a interpretuje číselné údaje a klinické údaje o vitálnych funkciách ženy a novorodenca a 
o fyziologických funkciách ženy a novorodenca v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti, 
n)zabezpečuje poskytovanie kontinuálnej starostlivosti v pôrodnej asistencii žene a novorodencovi pri 
prepustení zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti do prirodzeného sociálneho prostredia, 
o)riadi hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov 
a zariadení používaných pri poskytovaní starostlivosti v pôrodnej asistencii a podľa stupňa náročnosti sa 
podieľa na dezinfekcii a sterilizácii, 
p)odporúča ďalšiu zdravotnú starostlivosť v rozsahu starostlivosti v pôrodnej asistencii, 
q)rozhoduje o činnostiach a realizuje činnosti súvisiace s poskytovaním starostlivosti v pôrodnej asistencii 
v závislosti od zistených potrieb ženy, rodiny a komunity, 
r)poskytuje poradenstvo v premenopauze, menopauze a postmenopauze, odporúča alternatívnu liečbu v 
období klimaktéria, 
s)zabezpečuje mobilizáciu a ošetrovateľskú rehabilitáciu ženy a podieľa sa na prevencii porúch z imobility, 
t)hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože a slizníc, 
u)zabezpečuje aplikáciu zábalov a obkladov, 
v)odsáva sekréty z horných dýchacích ciest a zabezpečuje ich priechodnosť, odsáva sekréty osobe so 
zaistenými dolnými dýchacími cestami, 
w)ošetruje miesta zavedenia invazívnych vstupov ako drénov, periférnych a centrálnych žilových kanýl, 
epidurálnych katétrov, zabezpečuje a kontroluje ich funkčnosť, 
x)ošetruje všetky typy stómií, 
y)indikuje katetrizáciu močového mechúra, realizuje katetrizáciu močového mechúra a zavádza 
permanentný močový katéter u ženy, zabezpečuje funkčnosť permanentného močového katétra, zavádza 
rektálnu rúrku, 
z)vyšetruje krv pomocou jednoduchých diagnostických prístrojov, 
aa)aplikuje kyslíkovú liečbu, inhalačnú liečbu, enterálnu výživu, klystíry a liečivé kúpele, 
ab)sleduje a hodnotí tekutinovú bilanciu, 
ac)vykonáva resuscitáciu osoby vrátane použitia automatického externého defibrilátora a záchranného 
dýchania anestéziologickou maskou v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti, 
ad)realizuje preventívne opatrenia u žien s chronickým ochorením, fyzickým alebo mentálnym 
postihnutím s cieľom zníženia rizika destabilizácie zdravotného stavu, 
ae)spolupracuje na praktickom vyučovaní žiakov a študentov zdravotníckych odborov. 
 
(2)Pôrodná asistentka v priebehu predpôrodnej starostlivosti samostatne 
a)realizuje preventívne prehliadky u žien s fyziologickou graviditou, poskytuje poradenstvo o vyšetreniach 
potrebných pre včasnú diagnostiku rizikového tehotenstva a odporúča lekársku starostlivosť, 

 
b)vykonáva vyšetrenia pomocou dostupných a primeraných klinických prostriedkov, vyšetruje panvu 
pelvimetrom, vykonáva vyšetrenie vonkajšími hmatmi, stetoskopom a elektronickým fetálnym 
monitorom, 
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c)poskytuje informácie o včasnej diagnostike tehotnosti, 
d)sleduje priebeh fyziologického tehotenstva, identifikuje rizikové faktory tehotenstva, 
e)sleduje hmotnosť, fyziologické funkcie a indikuje štandardné laboratórne testy pre jednotlivé týždne 
tehotenstva, 
f)zhotovuje a vyhodnocuje kardiotokografický záznam, pri patologických hodnotách a zmenách informuje 
lekára, 
g)vykonáva psychofyzickú prípravu tehotnej ženy na pôrod a podporuje tehotnú ženu a jej rodinu pri 
výbere miesta a spôsobu pôrodu, 
h)realizuje edukačné programy zamerané na prípravu na rodičovstvo, 
i)vzdeláva o správnej technike dojčenia a o predchádzaní komplikáciám pri dojčení, 
j)vzdeláva o výhodách dojčenia pre matku a dieťa, identifikuje rizikové skupiny tehotných žien, ktoré 
potrebujú špecifickú pomoc v podpore dojčenia, 
k)informuje tehotnú ženu o možnostiach a rizikách náhrad materského mlieka. 
(3)Pôrodná asistentka v priebehu starostlivosti počas pôrodu samostatne 
a)posudzuje rodičku z hľadiska fyzického stavu, psychického stavu a sociálnej situácie, usmerňuje a 
psychicky podporuje rodičku a sprevádzajúce osoby, 
b)sleduje zdravotný stav rodičky a posudzuje priebeh a postup pôrodu kontrolovaním kontrakčnej činnosti 
a vaginálnym vyšetrením, 
c)sleduje a hodnotí zdravotný stav plodu pomocou kardiotokografu a stetoskopu, fetálneho dopplera 
alebo elektronického fetálneho monitoru, vyhotovuje a vyhodnocuje kardiotokografický záznam, pri 
patologických hodnotách a zmenách informuje lekára, 
d)identifikuje odchýlky od normálneho priebehu pôrodu a zabezpečuje následnú lekársku starostlivosť, 
e)odporúča rodičke výber nefarmakologických metód na zmierňovanie a zvládnutie pôrodných bolestí a 
alternatívne polohy využívané pri vedení pôrodu, 
f)odvádza fyziologický pôrod vrátane pôrodu, pri ktorom sa vyžaduje epiziotómia, 
g)hodnotí rozsah pôrodných poranení a ošetruje jednoduché pôrodné poranenia s výnimkou poranení, 
ktoré svojím rozsahom vyžadujú zásah lekára, 
h)vykonáva prvé ošetrenie fyziologického novorodenca, hodnotí jeho zdravotný stav a zabezpečuje 
starostlivosť počas bezprostredného popôrodného obdobia, 
i)zabezpečuje včasné priloženie novorodenca k prsníku matky, 
j)sleduje psychický stav a fyzický stav rodičky bezprostredne po pôrode a podľa potreby zabezpečuje 
okamžitú lekársku starostlivosť. 
 
(4) Pôrodná asistentka v priebehu popôrodnej starostlivosti samostatne 
a)posudzuje zdravotný stav šestonedieľky a novorodenca, 
b)podporuje šestonedieľku v dojčení, 
c)hodnotí techniku dojčenia, posudzuje a zaznamenáva efektívnosť dojčenia, 
d)identifikuje problémy pri dojčení a zabezpečuje pomoc, poskytuje pomoc pri dojčení pri špecifických 
stavoch u novorodenca, 
e)asistuje žene a vzdeláva ženu v starostlivosti o hygienu novorodenca, 
f)realizuje preventívne opatrenia pre zdravý vývoj novorodenca, 
g)vykonáva návštevy v rodinách šestonedieľok, 
h)posudzuje sociálne prostredie šestonedieľky a novorodenca a navrhuje intervencie. 
(5)Pri výkone praxe v pôrodnej asistencii, pôrodná asistentka samostatne na základe indikácie lekára 
a)pripravuje ženu na diagnostické a terapeutické výkony, poskytuje a zabezpečuje starostlivosť v pôrodnej 
asistencii v priebehu realizácie výkonov a po ich ukončení, 
b)odoberá biologický materiál ako kapilárnu krv, krv z periférnej žily, krv z centrálneho žilového katétra, 
moč, stolicu, spútum, stery z kože, slizníc, telových dutín a rán, 
c)preväzuje a ošetruje rany, 
d)odstraňuje stehy z primárne zhojenej rany, 
e)zavádza žalúdočné sondy a dvanástnikové sondy u spolupracujúcich osôb, zabezpečuje ich funkčnosť, 
aplikuje enterálnu výživu, ruší žalúdočné a dvanástnikové sondy, 
f)zavádza kanylu do periférnej žily, ruší kanylu z periférnej žily, 
g)aplikuje parenterálnu výživu, 
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h)aplikuje lieky sublinguálne, perorálne, rektálne, inhalačne, lokálne na kožu a sliznice, vaginálne, 
epidurálne, intrakutánne, subkutánne, intramuskulárne, intravenózne s výnimkou transfúzie krvi, krvných 
derivátov a kontrastných látok, 
i)zabezpečuje riadenie administratívnych činností súvisiacich s realizáciou vyšetrení. 
(6)Pôrodná asistentka podľa odseku 1 realizuje aj ošetrovateľské výkony v pôrodnej asistencii, ktoré 
súvisia s diagnostickými a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri invazívnych a neinvazívnych 
výkonoch chirurgickej a nechirurgickej povahy, pri podávaní kontrastných látok intravenóznou formou a 
podávaní transfúznych liekov a transfúznych prípravkov. 
 
V priebehu štúdia musí študentka vykonávať špecifické praktické zručnosti vyplývajúce z nariadenia 
EÚ 2005/36EEC a Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚa to: 

 

 poradenstvo pre tehotné ženy vrátane vykonania najmenej 100 prenatálnych vyšetrení, 

 dohľad a starostlivosť o najmenej 40 tehotných žien,  

 odvedenie najmenej 40 pôrodov; ak tento počet nemožno dosiahnuť vzhľadom na nedostatok 
rodiacich žien, možno ho znížiť na minimum 30 pôrodov za predpokladu, že asistuje pri ďalších 20 
pôrodoch, 

 asistencia pri jednom/dvoch kliešťových pôrodoch, 

 skúsenosti s epiziotómiou a uvedenie do problematiky zošívania, 

 dohľad a starostlivosť o 40 žien s rizikovým tehotenstvom alebo pôrodom, alebo popôrodnou 
starostlivosťou, 

 dohľad a starostlivosť vrátane vyšetrení aspoň o 100 šestonedieľok a o zdravých novorodencov, 

 dohľad a starostlivosť o matky a novorodencov vrátane nedonosených a prenosených novorodencov, 
novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou a chorých novorodencov, 

Link: https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/ 
 
Štúdium vychádza z Európskej stratégie Svetovej zdravotníckej organizácie pre vzdelávanie regulovaných 
nelekárskych profesií a direktív Európskej komisie 80/154, 80/155EHS  a  Smernicou Európskeho 
Parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, ES a R 2013/55/EÚ, je v súlade 
s uvedenými smernicami a odporúčaniami ako aj  v súlade s Nariadením vlády č. 296/2010 Slovenskej 
republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných 
činností. 
Absolvent pôrodnej asistencie nadobúda nasledovné teoretické vedomosti a praktické schopnosti, ktoré 
môže uplatniť v praxi pôrodnej asistencie na lôžkových gynekologicko-pôrodníckych pracoviskách, 
v ambulantnej a komunitnej starostlivosti o ženu a dieťa, v riadení, vo výskume, vo výchove a vzdelávaní. 
Môže vykonávať nezávislú prax v rámci platných predpisov. 
Teoretické vedomosti:    
Absolvent pôrodnej asistencii (1.stupeň) nadobudne schopnosť: 

 riadiť a poskytovať starostlivosť  - preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú  -  ženám v období 
tehotenstva, počas pôrodu, v popôrodnom období, novorodeneckom, dojčatám, ako aj ich rodinám 
a skupinám zdravých žien, 

 vzdelávať klientky – ich rodiny, a zdravotnícky personál 

 aktívne a účinne sa začleniť do zdravotníckeho tímu 

 rozvíjať prax pôrodnej asistencie, kriticky myslieť a pracovať vo výskume  
Praktické schopnosti a zručnosti: 
Absolvent pôrodnej asistencie (1.stupeň)  získa schopnosť: 

 uskutočňovať nezávislé rozhodnutia v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej 
starostlivosti o ženu  a je za svoje rozhodnutia zodpovedný 

 realizovať diagnostické, terapeutické, ošetrovateľské, rehabilitačné a výchovné postupy a techniky 
v PA 

 monitorovať ošetrovateľské problémy v PA a zabezpečiť komplexnú starostlivosť metódou 
ošetrovateľského procesu 

  aplikovať modely ošetrovateľstva v PA 

https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/
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 pri posudzovaní zdravia a zdravotného stavu ženy, novorodenca, dojčaťa a rodiny používať jednotlivé 
vyšetrovacie metódy a postupy 

 aplikovať metódy a techniky výskumnej práce v ošetrovateľstve a PA 

 aplikovať poznatky  práva a legislatívy v PA 

 pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach a pri zasiahnutí zbraňami 
hromadného ničenie poskytuje kvalifikovanú prvú pomoc  

Link: https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/povodne-zobrazit/70404 
 Link: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa  
 

 
b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený 

a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov. 
 
Absolvent získa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva 
odborné pracovné činností preventívnej a liečebnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu 
získaného vzdelania v súlade s Nariadením vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon 
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. Postup pri uznávaní dokladov 
o vzdelaní na akademické účely je v súlade s § 106 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a s Nariadením vlády č. 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní. Stanovené požiadavky 
na obsah profesijného vzdelávania a z neho vyplývajúcich kompetencií umožňujú v budúcnosti voľný 
pohyb na trhu práce v Európskej únii. Absolventi sa uplatňujú v praxi a neodčerpávajú finančné 
prostriedky štátu na podporu v nezamestnanosti. Spôsob sledovania uplatnenia absolventov je 
realizovaný prostredníctvom Alumniprogramu a dobrovoľnej spätnej väzby poskytovanej absolventmi 
študijného programu. Absolvent po splnení zákonom stanovenej praxe má predpoklady pre pokračovanie 
v špecializačnom a certifikačnom štúdiu. Môže vykonávať nezávislú  prax  v pôrodnej asistencii v rámci 
platných legislatívnych predpisov. Absolventi, ktorí získali titul "bakalár", môžu pokračovať 
v nadväzujúcom študijnom programe na 2. stupni vzdelávania v odbore pôrodná asistencia. 
Link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101 
Link:  https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa  

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

c) Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu 
získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.  
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 2017 
 

3. Uplatniteľnosť 
 
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. 

 
Študijný program je koncipovaný v súlade s právnymi predpismi, ktoré taxatívne vymedzujú obsah 
regulovaného povolania, pre ktorý je študent pripravovaný – so smernicou Smernica Európskeho 
Parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013,ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní 
odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom 
informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) a Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a Nariadenia vlády 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania. Študijný plán je 
zostavený tak, aby študent v prvom semestri štúdia zvládol predklinické predmety, základy ošetrovateľských 
techník a techník pôrodnej asistencie a bol pripravený na absolvovanie klinickej praxe. V druhom ročníku 
v treťom semestri ide predovšetkým o zvládnutie  klinických predmetov, klinickej praxe a predmetov 
súvisiacich s pôrodnou asistenciou, pričom sa orientujú na obdobie fyziologickej tehotnosti, fyziologického 
pôrodu a šestonedelia. V štvrtom semestri je štúdium zamerané na patologické tehotenstvo a pôrod. 
V treťom ročníku je štúdium venované klinickým predmetom, odbornej praxi a predmetom  súvisiacich 
s pôrodnou asistenciou s orientáciou na patologický priebeh šestonedelia. 
Počas štúdia spracúvajú študenti ročníkové práce, podľa zadania garanta predmetu. V prvom ročníku je 
ročníková práca orientovaná na problematiku východísk pôrodnej asistencie, v druhom ročníku na základy 

https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/povodne-zobrazit/70404
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
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vedeckej práce v treťom ročníku spracúvajú študenti záverečnú prácu, kde v empirickej časti študenti 
spracujú kazuistiky z pôrodnej asistencie, alebo výsledky vlastného empirického šetrenia. Študijný program 
je koncipovaný tak, aby teoretické predmety predchádzali klinickej praxi a aby študenti boli dobre 
pripravení pre výkon povolania pôrodnej asistentky v súlade s platnou legislatívou a kompatibilnou 
s európskymi direktívami. Absolvent PA má teoretické vedomosti z odborov, ktoré opisujú orgány a systémy 
zdravého a chorého človeka a ktoré sa zaoberajú jeho psychickými procesmi a vlastnosťami, ako aj 
sociálnym prostredím, kultúrnymi vplyvmi, spiritualitou, vierou a svetonázorom, aby bol schopný 
podporovať a ochraňovať zdravie, predchádzať vzniku chorôb, vzdelávať a motivovať k zdravému spôsobu 
života jednotlivcov, najmä ženy a ich rodiny, a celé komunity a poskytovať kvalitnú starostlivosť 
gynekologicky chorým ženám. Absolvent je schopný na základe svojich vedomostí, zručností, sociálnej 
zrelosti prispievať k profesionalizácii pôrodnej asistencie a zvyšovaniu prestíže a postavenia pôrodnej 
asistentky v spoločnosti. Je schopný samostatne a kvalifikovane rozhodovať v poskytovaní starostlivosti 
tehotným ženám, rodičkám a novorodencom, ako aj ženám gynekologicky chorým a to v rámci primárnej, 
sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti. Má teoretické a praktické schopnosti vhodne voliť 
ošetrovateľský model a používať ošetrovateľský proces v pôrodnej asistencii.  
Absolvent študijného odboru získava kvalifikáciu na výkon povolania pôrodná asistentka a uplatní sa ako 
pôrodná asistentka v praxi pôrodnej asistencie na lôžkových gynekologicko-pôrodníckych pracoviskách, 
v ambulantnej a komunitnej starostlivosti o ženu a dieťa, v riadení, vo výskume, vo výchove a vzdelávaní. 
Môže vykonávať nezávislú prax v rámci platných predpisov. 
Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore pôrodná asistencia po vymedzenej odbornej praxi sa môže 
špecializovať v špecializačných odboroch určených v Nariadení vlády SR296/2010 o  odbornej spôsobilosti 
na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania, v zdravotníckej kategórii pôrodná 
asistencia. 

 
Uplatnenie našich absolventov od poslednej akreditácie (2017) je 100%. Všetky absolventky študijného 
programu Pôrodná asistencia sa uplatnili na trhu práce, sú zamestnané v zdravotníckych zariadeniach na 
gynekologicko-pôrodníckom oddelení a v ambulancii gynekológa ako pôrodné asistentky. 
Študentom sú poskytované služby prostredníctvom Centra kariérneho poradenstva 
 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp  

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

b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.  
 

Rok ukončenia 
štúdia 

Počet 
absolventov 

spolu 

Zdravotnícke zariadenie  Meno a priezvisko absolventa 

2019/2020  8 Gynekologicko-pôrodnícke 
oddelenie, Nemocnica 
Topoľčany  

PhDr. et Bc. Boleková Helena 
-  vedúca pôrodná asistentka 

2019/2020  8 Nemocnica sv. Lukáša 
Galanta 

Mgr.et Bc. Papp Gabriela – pôrodná 
asistentka 

2020/2021  7 Gynekologicko-pôrodnícke 
oddelenie,NsP Lučenec 

Mgr. et Bc. Bodoky Beáta pôrodná 
asistentka, vedúca PA 

2020/2021 7 Gravifit Mgr.et Bc.  Králová Veronika, pôrodná 
asistentka a nezávislá súkromná prax 

2020/2021  7 Gynekologicko-pôrodnícke 
oddelenie,NsP Kežmarok 

Bc. Soňa Valenčíková,pôrodná 
asistentka 

 
 
 
 
 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
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c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).  
 
Zamestnávatelia  FN Nové Zámky, Nemocnica sv. Lukáša Galanta, Nemocnica Topoľčany, hodnotia 
absolventov študijného programu Pôrodná asistencia FZaSP sv. Ladislava v Nových Zámkoch, ktorí sú ich 
zamestnancami vysoko pozitívne z hľadiska nielen profesionálneho,  ale aj ľudského. 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  
 

4. Štruktúra a obsah študijného programu 
 
a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe. 
 

Obsah študijného programu zodpovedá obsahu študijného odboru podľa opisu študijných odborov, ktoré sú 
súčasťou sústavy študijných odborov. Povolanie pôrodnej asistentky je regulované povolanie, preto štúdium 
je koncipované v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o 
uznávaní odborných kvalifikácií a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ, ktorou sa mení 
smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej 
spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) a Nariadenia vlády 
SR číslo 296/2010 o odbornej spôsobilosti pracovníkov na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe 
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializovaných odborov a sústave 
certifikovaných pracovných činností. Vysokoškolské vzdelávanie končí titulom bakalár, ku ktorému je 
vystavená doložka k diplomu, s cieľom zvýšiť možnosť zamestnávania absolventov – pôrodných asistentiek 
v krajinách EÚ a s cieľom udržať medzinárodnú konkurencieschopnosť európskeho systému vysokého 
školstva. Študijný program má zavedený kreditný systém, ako prostriedok na zvyšovanie všestrannej 
študentskej mobility. 
Podľa čl. 40, ods. 6, prílohe V bod 5.5.1 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2005/36/ES ako aj a 
Nariadenia vlády SR číslo 296/2010 o odbornej spôsobilosti pracovníkov na výkon zdravotníckeho povolania, 
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializovaných odborov a sústave 
certifikovaných pracovných činností, odborná príprava pôrodných asistentiek zodpovedných za starostlivosť 
v oblasti pôrodníctva a gynekológie pri poskytovaní starostlivosti o ženu a dieťa počas fyziologickej 
tehotnosti, pôrodu a šestonedelia, pri poskytovaní starostlivosti pri gynekologických a pôrodníckych 
ochoreniach ako aj pri výchove k sexuálnemu životu a zodpovednému plánovaniu rodiny, predstavuje 
najmenej tri roky štúdia a zahŕňa najmenej 4 600hodín teoretickej a klinickej odbornej prípravy, z toho 
klinická odborná príprava predstavuje najmenej jednu tretinu odbornej prípravy. Teoretická odborná 
príprava sa realizuje povinnými a povinne voliteľnými predmetmi.  
Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na:  
a) povinné, ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého 
študijného programu, 
b) povinne voliteľné, podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu je 
úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej 
študijným programom. 
 
Predmety zaradené do študijného programu sa podľa nadväznosti členenia na: 
a) predmety podmienené úspešným absolvovaním iných predmetov; zápis takéhoto predmetu je 
podmienených úspešným absolvovaním iného predmetu (podmieňujúci predmet) alebo iných predmetov,  
b) predmety bez nadväznosti; zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného predmetu. 
Informácie o predmetoch poskytujú Informačné listy. 
Príprava vedúca k udeleniu formálnej kvalifikácie pôrodná asistentka zodpovednej za starostlivosť o ženu a 
dieťa počas fyziologickej tehotnosti, pôrodu a šestonedelia, pri poskytovaní starostlivosti pri 
gynekologických a pôrodníckych ochoreniach ako aj pri výchove k zodpovednému sexuálnemu životu 
a plánovaniu rodiny zahŕňa nasledujúce dve časti a to teoretické a klinické vzdelávanie, ktoré je v študijnom 
programe realizované podľa Smernice Európskeho parlamentu a rady 2005/36/ES, v súlade s obsahom 
programu prípravy pre pôrodné asistentky zodpovedné za všeobecnú starostlivosť uvedená v prílohe V. bod 
5.5.1 a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o 
uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
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prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI)a Nariadenia vlády SR číslo 
296/2010 o odbornej spôsobilosti pracovníkov na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializovaných odborov a sústave certifikovaných 
pracovných činností. 
Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na: 
Predmety zo skupiny a) Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a patologická fyziológia, 
Biofyzika,  biochémia a rádiológia, Mikrobiológia – bakteriológia, virológia a parazitológia, Pediatria, 
Ošetrovateľstvo v pediatrii. Hygiena a epidemiológia, Farmakológia, Výživa a dietetika ženy, novorodencov 
a dojčiat, Sociológia a sociológia rodiny, Psychológia, Prenatálna psychológia, Profesijná etika, Filozofia, 
Zdravotnícke právo, Právna ochrana matky a dieťaťa, Základy manažmentu a organizácia zdravotníctva, 
Výchova k sexuálnemu životu a zodpovedné plánovanie rodiny, Verejné zdravie a kontrola infekčných 
chorôb, Infekčné ochorenia v tehotnosti a nozokomiálne nákazy, Pedagogika a edukácia v gynekologicko- 
pôrodníckom ošetrovateľstve, 
Predmety zo skupiny b) Embryológia a genetika, Pôrodníctvo I., II., III., Pôrodná asistencia I., II., III.,IV., 
Gynekológia I., II., III., Gynekologické ošetrovateľstvo I., II., III., Analgézia, anestézia a resuscitácia, 
Poradenstvo a príprava na rodičovstvo a pôrod I., II., Neonatológia, Starostlivosť o novorodenca a dojča I., 
II., Postupy a techniky v pôrodnej asistencii, Ošetrovateľské techniky, Ošetrovateľský proces v pôrodnej 
asistencii I., II., III.,  Determinanty zdravia a výchova k zdraviu I., II 
 
Pre riadne skončenie štúdia v danom študijnom programe je potrebné mať znalosti aj z povinných 
predmetov ako sú: Metodológia výskumu I., II., Seminár k záverečnej práci I., II., Primárna starostlivosť 
v kultúrnom kontexte o ženu, dieťa a rodinu I.,II., Profesijná komunikácia, Cudzí jazyk – anglický jazyk I., II., 
III., IV.,  
Povinne voliteľné predmety ako sú: Prvá pomoc, Informačné systémy v zdravotníctve, Zdravie v detskom 
veku, Zdravotná a sociálna starostlivosť o rizikové skupiny, Perinatálna starostlivosť o duševné zdravie, 
Urogynekológia, Rehabilitácia a liečebná výchova v gynekológii a pôrodníctve, Zdravotnícka terminológia 
Jeden alebo viac týchto predmetov sa môže vyučovať v kontexte iných vedných disciplín, predmetov alebo v 
spojení s nimi. 
 
Teoretická odborná príprava je súčasťou odbornej prípravy pôrodných asistentiek, z ktorej pôrodné 
asistentky získajú odborné znalosti, porozumenie a zručnosti potrebné na organizovanie, poskytovanie a 
vyhodnocovanie celkovej zdravotnej starostlivosti v oblasti pôrodníctva a gynekológie, v oblasti 
starostlivosti o matku a novorodencov. 
 
Klinická odborná príprava je tá časť odbornej prípravy pôrodnej asistentky, v ktorej sa naučia v priamom 
kontakte v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti o ženu uskutočňovať nezávislé 
rozhodnutia a niesť zodpovednosť. Realizovať diagnostické, terapeutické, ošetrovateľské, rehabilitačné a 
výchovné postupy a techniky v PA, monitorovať ošetrovateľské problémy PA a zabezpečiť komplexnú 
starostlivosť prostredníctvom metódy ošetrovateľského procesu a používať jednotlivé vyšetrovacie metódy 
a postupy pri posudzovaní zdravia a zdravotného stavu ženy, novorodenca, dojčaťa ako aj ich rodiny. 
Táto odborná praktická príprava sa primárne realizuje na základe zmluvného vzťahu vo Fakultnej nemocnici 
s poliklinikou Nové Zámky, v urogynekologickej ambulancii FN s poliklinikou Nové Zámky, ako aj s ďalšími 
zmluvnými nemocnicami - Nemocnica Zvolen, FN Trenčín, Nemocnica Dolný Kubín. Praktická výučba sa 
realizuje s dohľadom vyučujúcich, pôrodných asistentiek - mentoriek. 
Študijný program pôrodná asistencia spĺňa Nariadenie vlády č. 296/2010Slovenskej republiky o odbornej 
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, 
sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 
Program denného štúdia zahŕňa okrem  povinne a povinne voliteľných predmetov, praktickú výučbu.  
Podľa článku 41 ods. 1,písm.a) odborná príprava zahŕňa aspoň trojročnú dennú odbornú prípravu pôrodnej 
asistentky, ktorá môže byť navyše vyjadrená ako ekvivalent kreditov ECTS, zahŕňajúca aspoň 4 600 hodín 
teoretickej a praktickej výučby, s minimálne jednou tretinou trvania klinickej praxe 
Klinická prax zahŕňa:  
a) ošetrovateľskú klinickú prax 
b) klinickú prax v pôrodnej asistencii 
c) letnú  prax v pôrodnej asistencii 
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Všetky formy klinickej praxe sú zabezpečované pod odborným vedením odborne spôsobilých pôrodných 
asistentiek – učiteliek s vysokoškolskou kvalifikáciou a pôrodných asistentiek z klinických pracovísk. 
Ošetrovateľská klinická prax je v prvom ročníku, v zimnom semestri zabezpečovaná pod odborným vedením 
odborne spôsobilých sestier a učiteliek s vysokoškolskou kvalifikáciou  sestra a to z klinických pracovísk ako 
je interné a chirurgické oddelenie. Klinická prax v pôrodnej asistencii je realizovaná na gynekologicko- 
pôrodníckych oddeleniach, na oddelení rizikovej a patologickej tehotnosti, na šestonedelí, na pôrodnej sále, 
na oddelení neonatológie, detskom oddelení, ambulanciách a v komunite. Odborná príprava podľa 
Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií prílohy V. v bode 
5.5.1 a článku 40 ods. 3, písm. d) ES a R 2013/55/EÚ stanovuje pre pôrodnú asistentku  vykonávanie 
primeranej klinickej praxe získanej v schválených zdravotníckych zariadeniach, na základe ktorej dokáže 
nezávisle a v rámci svojej vlastnej zodpovednosti, v potrebnom rozsahu a okrem patologických situácií, 
riadiť predpôrodnú starostlivosť, vykonávať pôrod a starostlivosť po ňom v schválených zdravotníckych 
zariadeniach a ovládať manažment pôrodných bolesti, samotné narodenie, starostlivosť po narodení 
a v prípade potreby resuscitáciu novorodencov pred príchodom lekára.  
Študent v priebehu štúdia, aby mohol postúpiť do ďalšej časti štúdia a skončiť štúdium, musí absolvovať 100 
% predpísanej klinickej praxe. Všetky predpísané výkony si zaznamenáva do Záznamníka klinickej praxe. 
Link: https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/ 
 

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

Vysokoškolské štúdium na  Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce  sv. Ladislava v Nových Zámkoch je  
kompatibilné s Európskym systémom transferu a akumulácie kreditov (European Credit Transfer and 
Accumulation System – ECTS). Počet kreditov za predmet zodpovedá námahe a času, ktorý musí študent 
vynaložiť na úspešné absolvovanie predmetu a získanie príslušných vzdelávacích výstupov. Študent má v 
študijnom pláne určený počet kreditov, ktorý musí počas štúdia získať za povinné predmety, za povinne 
voliteľné predmety a prípadne voliteľné predmety. 
Kreditový systém umožňuje: 

 rovnomerne si rozvrhnúť študijnú záťaž na celé obdobie štúdia, 

 voliť si individuálne tempo štúdia, 

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

 absolvovať mobilitný program a získať kredity na inej vysokej škole, prípadne v zahraničí. 
 
Získanie stanoveného počtu kreditov v predpísanej skladbe je podmienkou riadneho ukončenia štúdia v 
príslušnom študijnom programe. Absolvovanie študijných predmetov je regulované časovo a priestorovo a 
uskutočňuje sa v priebehu semestrov akademického roka. Organizačným nástrojom akademického roka 
je harmonogram akademického roka. Študenti majú možnosť pomocou študijného poradcu zostavovať 
študijné plány z povinných, povinne voliteľných predmetov tak, aby minimálny počet kreditov získaných 
splnením určených podmienok bol v jednotlivých akademických rokoch 50, pričom celkový počet kreditov 
pre ukončenie štúdia je 187. Študent môže získať aj viac kreditov podľa individuálneho výberu jednotiek 
študijného programu.  Štandardná dĺžka štúdia pre bakalárske štúdium v predkladanom študijnom 
programe pôrodná asistencia  v dennej forme štúdia je 3 roky, čo vychádza zo zákona č. 131/2002 Z. z. 
Zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov §52, ods.3, písm. a), kde štandardná 
dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program vrátane odbornej praxe je v dennej forme štúdia najmenej tri a 
najviac štyri akademické roky.  
Študijné programy v študijných odboroch, ktorých absolvovaním sa získa vysokoškolské vzdelanie 
požadované ako súčasť odbornej spôsobilosti na výkon povolania sa uskutočňuje v súlade s osobitnými 
predpismi §51, ods. 10, (zákona č. 131/2002 Z. z. Zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov) a Zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií vychádzajúc zo Smernice 
Európskeho parlamentu a rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií a 
Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 
2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci 
prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) má súhlas príslušnej autority 
k študijnému programu  (MZ SR). 

https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/
https://www.ukf.sk/studium/organizacia-studia/harmonogram-akademickeho-roka
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Škola ponúka len jeden študijný plán v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek pre odbornú spôsobilosť 
v odbore Pôrodná asistencia  podľa Nariadenia vlády č. 296/2010.  
Link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101 

 
 
c) V študijnom pláne spravidla uvedie 
 

Pravidlá na vytváranie študijných plánov 
Študenti majú možnosť pomocou študijného poradcu zostavovať študijné plány z povinných, povinne 
voliteľných predmetov tak, aby minimálny počet kreditov získaných splnením určených podmienok bol 
v jednotlivých akademických rokoch 50, pričom celkový počet kreditov pre ukončenie štúdia je 180, študent 
môže získať aj viac kreditov podľa individuálneho výberu jednotiek študijného programu.   

 
Študijný plán obsahuje predmety: 
a) teoretickej výučby 
b) praktickej výučby 

 
Osobitná charakteristika študijného programu  
Štúdium obsahom a rozsahom zodpovedá Smernici Európskeho Parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní 
odborných kvalifikácií prílohy V. v bode 5.5.1, Smernici Európskeho Parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. 
novembra 2013 a Nariadením vlády č. 296/2010Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon 
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. 
Program štúdia pre získanie dokladu o formálnych kvalifikáciách v oblasti asistencie pri pôrode zahŕňa 
nasledujúce dve časti:  
A. Teoretické a technické vzdelávanie 
Všeobecné predmety: 
Anatómia a fyziológia 
Biofyzika, biochémia a rádiológia 
Farmakológia 
Filozofia 
Hygiena a epidemiológia 
Infekčné ochorenia v tehotnosti a nozokomiálne nákazy 
Metodológia výskumu  
Mikrobiológia - bakteriológia, virológia a parazitológia 
Ošetrovateľstvo v pediatrii 
Patologická anatómia a patologická fyziológia 
Pedagogika a edukácia v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve 
Pediatria 
Profesijná etika 
Profesijná komunikácia  
Psychológia  
Sociológia a sociológia rodiny 
Verejné zdravie a kontrola infekčných chorôb 
Výchova k sexuálnemu životu a zodpovedné plánovanie rodiny 
Výživa a dietetika ženy, novorodencov a dojčiat 
Základy manažmentu a organizácie zdravotníctva 
Zdravotnícka terminológia 
Zdravotnícke právo  
 
Predmety vzťahujúce sa konkrétne na činnosti pôrodných asistentiek: 
Analgézia, anestézia a resuscitácia  
Determinanty zdravia a výchova k zdraviu 
Embryológia a genetika 
Gynekológia 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101
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Gynekologické ošetrovateľstvo 
Neonatológia 
Ošetrovateľské techniky 
Ošetrovateľský proces v pôrodnej asistencii 
Poradenstvo a príprava na rodičovstvo a pôrod 
Postupy a techniky v pôrodnej asistencii 
Pôrodná asistencia  
Pôrodníctvo 
Právna ochrana matky a dieťaťa 
Prenatálna psychológia 
Primárna starostlivosť v kultúrnom kontexte o ženu, dieťa a rodinu 
Starostlivosť o novorodenca a dojča 
 
B. Praktická a klinická príprava 
Obsah praktickej a klinickej prípravy je stanovený v kontexte špecifických praktických zručností pre 
študentov pôrodnej asistencie vyplývajúcich zo Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2005/36/ES 
v prílohe V.5. Pôrodná asistentka 5.5.1. Program prípravy pre pôrodné asistentky (typy prípravy I a II)ako aj 
v súlade s Nariadením vlády č. 296/2010Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon 
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 

 poradenstvo pre tehotné ženy vrátane vykonania 100 prenatálnych  vyšetrení 

 dohľad a starostlivosť najmenej o 40 tehotných žien 

 odvedenie 40 pôrodov, resp. ak tento počet nemožno dosiahnuť, toto kritérium je možné znížiť na 30  
 pôrodov a 20 asistencií pri pôrode 

 asistencia pri 1 – 2 pôrodoch koncom panvovým 

 realizácia epiziotómie a následnej sutúry 

 dohľad a starostlivosť o 40 žien počas rizikového tehotenstva 

 najmenej 100 postnatálnych vyšetrení šestonedieľky 

 najmenej 100 vyšetrení fyziologických novorodencov 

 dohľad a starostlivosť o patologických novorodencov 
 
Klinická prax, klinické cvičenia, letná prax,  zahŕňa 1673 hodín – 67 kreditov. 
Teoretická výučba s priamym kontaktom, príprava projektov, seminárov zahŕňa  3021  hodín - 120 
Spolu počet hodín v študijnom programe je 4694 hodín. 

 
Denná forma študijného programu je organizovaná v súlade s požiadavkami 131/2002 Z. z. (o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) § 60 ods. (2) tak, že štúdium podľa odporúčaného 
študijného plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci 
študenta v rozsahu 1500 až 1800 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej 
tvorivej činnosti. Výučba v semestri trvá 14 týždňov. 
 
V prvom ročníku (prvý a druhý semester) štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v 
závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 1610 hodín 
V druhom ročníku (tretí a štvrtý semester) štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v 
závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 1572 hodín 
V treťom ročníku (piaty a šiesty semester) štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v 
závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 1512 hodín  
Link: https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/ 

 
Na uvedenej webovej  stránke, pre odbor Pôrodná asistencia v odseku Vstup pre študentov sú uvedené 
kompletne vypracované Informačné listy a Záznamník klinickej praxe . 
 
d) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a 
ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne 

https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/
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skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, 
prerušenie štúdia.  
 
Predkladaný študijný program pôrodná asistencia  má 187 kreditov. Predmetom sa prideľujú kredity, ale 
študent ich získa len pri úspešnom ukončení predmetu s uspokojivým ohodnotením. Proces hodnotenia 
môže mať rôzne formy: písomné alebo ústne skúšky, seminárna práca, alebo kombinácia oboch, resp. iné 
spôsoby, napr. prezentácie na seminároch. Všetky tieto informácie sú obsiahnuté v Informačnom liste 
predmetov. Kredity ECTS sa udeľujú na základe pracovného zaťaženia, ktoré je potrebné na to, aby študenti 
dosiahli očakávané výsledky štúdia. 1 ECTS kredit predstavuje 25 hodinovú záťaž pre študenta. 
Za pracovne zaťaženie v rozsahu celého roka formálneho vzdelávania (akademický rok) a s nim spojené 
výsledky vzdelávania sa udeľuje v dennej forme štúdia 60 kreditov ECTS. Študent musí získať minimálne 25 
kreditov za semester, na konci prvého roka štúdia musí získať minimálne 50 kreditov. Za povinne voliteľné 
predmety môže získať študent minimálne 4 kredity a maximálne 8 kreditov. Za ošetrovateľské techniky 
a postupy a techniky v pôrodnej asistencii, klinické cvičenia, klinickú prax v pôrodnej asistencii a letnú prax 
v pôrodnej asistencii, študent získa 67 kreditov. Za jadro študijného odboru v teoretickej odbornej príprave 
získa študent 110 kreditov a 10 kreditov za štátnu záverečnú skúšku. Celkovo študent získa 177 kreditov za 
jadro študijného predmetu. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia daného 
študijného programu je 187. 
Kredity ECTS nevyjadrujú, do akej miery študent splnil požiadavky na udelenie kreditov. Kvalitu výkonu 
študenta vyjadruje inštitucionálna alebo národná klasifikačná stupnica, v ktorej sa uvádza nasledovné 
hodnotenie: A: 100-91, B: 90 - 81, C: 80 – 73, D: 72 – 66,  E: 65 – 61,  FX: 60 - 0 .  
 
Hodnotenie predmetov sa uskutočňuje známkou podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných 
stupňov:  
A - výborne (1)  
B - veľmi dobre (1,5)  
C - dobre (2)  
D - uspokojivo (2,5)   
E - dostatočne (3)  
FX - nedostatočne (4)  
 
Uvedené hodnotenie je stanovené Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v dokumente 
– Študijný poriadok a ročenka 2020/2021  
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/legislativa -  Štatút VŠZaSP sv. Alžbety 
Link:https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/rocenka/rocenka2020.pdf - Študijný 
program a ročenka 2020/2021 
Link: https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/ 

Študent má právo v mimoriadne odôvodnených prípadoch písomne požiadať dekana fakulty o komisionálne 
skúšanie. Ako kritérium hodnotenia kvality študijných výsledkov študenta slúži vážený študijný priemer, 
ktorý sa vypočítava každému študentovi za každý akademický rok a za celé štúdium pred vykonaním štátnej 
skúšky. Vyjadruje úspešnosť študenta pri absolvovaní predmetov hodnotených známkou. Vážený študijný 
priemer je možné využiť ako kritérium na definovanie vynikajúcich študijných výsledkov, na priznávanie 
štipendií, na priznávanie študentských pôžičiek a pod. 
 
Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia 
štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného 
študijného programu (§ 65 zákona). Absolventom štúdia v bakalárskych študijných programoch sa vydáva 
diplom oprávňujúci používať akademický titul bakalár (v skratke Bc. uvádzanej pred menom). Štúdium podľa 
študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku [§ 51 ods. 4 písm. h)] o viac ako dva roky.  
Dokladom o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní príslušného 
akademického titulu je vysokoškolský diplom a vysvedčenia o štátnych skúškach a dodatok k diplomu. 
Obsah dokladov sa riadi  § 68 zákona ods. 1,2,3,4, 
Štátnu skúšku môže vykonať študent, ktorý splnil všetky podmienky stanovené študijným programom.   
Bakalárske štúdium je úspešne skončené, ak študent: 

 získal študijným programom stanovené počty kreditov v študijnom odbore a úspešne absolvoval všetky  

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/legislativa
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/REKTORAT/statut.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/rocenka/rocenka2020.pdf
https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/
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povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov, 

 absolvoval odbornú prax stanovenú študijným programom v dennom bakalárskom štúdiu v príslušnom  
odbore v plnom rozsahu 

 vykonal všetky predpísané výkony pre študijný program Pôrodná asistencie 

  vykonal študijným programom požadované praktické a teoretické štátne skúšky, súčasťou ktorých je 
obhajoba bakalárskej  práce (ďalej len obhajoba práce). 
Pre úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu je nevyhnutné vykonanie štátnej záverečnej 
skúšky. Štátnymi skúškami sa overujú vedomosti a zručnosti, ktoré študent nadobudol v požadovanom 
študijnom pláne. Overuje sa či je pripravený na výkon povolania.  
Štátna záverečná skúška bakalárskeho študijného programu pozostáva z týchto častí: praktická štátna 
skúška, obhajoby záverečnej bakalárskej práce a ústnej štátnej skúšky z predmetov určených študijným 
programom. V bakalárskom študijnom programe sa ústna štátna  skúška vykonáva z predmetov 
Pôrodníctvo, Pôrodná asistencia, Gynekológia. 
Hodnotenie časti štátnej záverečnej skúšky sa klasifikuje známkou podľa klasifikačnej stupnice ECTS. Kredity 
sa prideľujú štátnej záverečnej skúške ich počet je uvedený v študijnom programe – študent dostáva 10 
kreditov. Štátna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Termíny štátnej skúšky vypisuje kompetentný 
orgán v riadnom, prípadne v náhradnom termíne. Organizáciu štátnych skúšok v danom študijnom 
programe zabezpečuje príslušná katedra. Katedra zverejní harmonogram štátnych skúšok najneskôr týždeň 
pred začiatkom konania štátnych skúšok. Priebeh štátnej skúšky a  vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. 
Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa koná na neverejnom zasadnutí skúšobnej 
komisie.  
Priebeh štátnych skúšok riadi a za činnosť skúšobnej komisie zodpovedá predseda skúšobnej komisie. Z 
obhajoby záverečnej práce a zo štátnej skúšky z predmetov sa vyhotoví zápis, ktorý podpíše predseda a 
prítomní členovia skúšobnej komisie.  
Každú časť štátnej skúšky, vrátane obhajoby práce, vykoná študent pred komisiou príslušnou pre túto časť 
štátnej skúšky. Táto komisia má  najmenej štyroch členov, jej predsedu a členov menuje rektor. Skúšobná 
komisia umožní vykonať obhajobu záverečnej práce študenta až po získaní informácie z Centrálneho registra 
záverečných, rigoróznych a habilitačných prác po overení miery originality záverečnej práce. 
Spôsob hodnotenia štátnych záverečných skúšok 
Všetky časti štátnej skúšky, okrem praktickej časti štátnej skúšky, i obhajoba práce sú verejné.  
O klasifikácii časti štátnej skúšky a obhajoby práce rozhoduje komisia hlasovaním na neverejnom zasadaní 
v deň konania skúšky alebo obhajoby a oznámi študentovi svoje rozhodnutie v ten istý deň.  
 
Časti štátnej skúšky i obhajoba práce sa klasifikujú šiestimi klasifikačnými stupňami: 
A – výborne (1) 
B – veľmi dobre (1,5) 
C – dobre (2) 
D – uspokojivo (2,5) 
E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá: 3), 
FX – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca: 4) 
 
Po ukončení 3 – ročného denného bakalárskeho štúdia v študijnom programe Pôrodná asistencia absolvent 
získa diplom(spolu s dodatkom k diplomu a vysvedčením) a tým spôsobilosť na výkon povolania pôrodná 
asistentka, čo bude uvedené v diplome. Udeľuje sa mu  akademický titul bakalár – Bc.  
Písomnú prihlášku na predpísanom tlačive musí študent odovzdať do 31.03. príslušného akademického roka 
na študijnom oddelení. 

 
Právo skúšať na štátnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov 
(§ 75 ods. 1) a ďalší odborníci schválení príslušnou vedeckou radou [§ 12 ods. 1 písm. d)]; ak ide o 
bakalárske študijné programy, aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii odborného asistenta (§ 75 ods. 8) s 
vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok 
určuje z osôb oprávnených skúšať podľa odseku 3 pre študijné programy uskutočňované na vysokej škole 
rektor. Do skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok sú spravidla zaraďovaní aj významní odborníci 
v danom študijnom odbore z iných vysokých škôl, z právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj na 
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území Slovenskej republiky alebo z praxe. Skúšobná komisia pre štátne skúšky má najmenej štyroch 
členov(§ 63 ods. 6 zákona).  
Je splnená požiadavka pre zloženie skúšobných komisií na vykonávanie štátnych skúšok podľa  Kritérií 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, používané pri vydávaní stanoviska k akreditácii (uznesenie 
č.3/GP zo dňa 22.1.2013). Na základe stanovených kritérií čl. 5, ods.2, písm. g) stanovuje zloženie 
skúšobných komisií. Personálne zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok (pre obhajoby 
záverečných prác) je ustanovený § 75 ods. 8 zákona o vysokých školách.  
Pre štátne bakalárske skúšky (pre obhajoby záverečných prác) v študijnom programe pôrodná asistencia sú 
zabezpečení členovia z radov vysokoškolských učiteľov na funkčných miestach odborný asistent s 
vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa (PhD.) s kvalifikáciou pôrodná asistentka10) a docenta z 
ošetrovateľstva s predchádzajúcim vzdelaním pôrodná asistentka10) alebo docenta lekára zo špecializáciou 
gynekológie a pôrodníctva, alebo lekára so špecializáciou v neonatológii. 
Skúšobná komisia pri štátnej skúške hodnotí: odborné spracovanie záverečnej bakalárskej práce, jazykové 
znalosti, spôsob a úroveň prezentácie, reakcia na pripomienky oponentov a otázky skúšobnej komisie.  
Študent má právo oboznámiť sa s hodnotením vedúceho a oponenta záverečnej práce najneskôr tri dni 
pred termínom konania obhajoby. Ak sa študent nemôže zúčastniť štátnej skúšky, je povinný svoju neúčasť 
vopred ospravedlniť. V prípade neospravedlnenia svojej neúčasti alebo odstúpenia od skúšky komisia 
hodnotí výsledok štátnej skúšky známkou nedostatočne .  
Štátnu skúšku musí študent absolvovať vrátane jej prípadného opakovania najneskôr do 2 rokov odo dňa 
splnenia všetkých ostatných podmienok definovaných študijným programom. Ak študent štátnu skúšku 
nezložil posudzuje sa, že nesplnil požiadavky študijného programu.  
Študent, ktorý má odloženú alebo opakuje štátnu skúšku, sa musí zapísať do ďalšieho roka štúdia (a platí 
školné). V tomto prípade študent nemá povinnosti zapísať si 60 kreditov za akademický rok.  
 
Každý študent musí dosiahnuť min. 187 ECTS vrátane absolvovania štátnej skúšky.    
 

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

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

- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti 
štúdia -  min. 4 kreditov – max. 8 kreditov, 

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

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

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

- počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia - 67 
kreditov, 

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

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

 
f)  Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti 

opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.  
Hodnotenie predmetov sa uskutočňuje známkou podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných 
stupňov: 
      A - výborne (1)  

B - veľmi dobre (1,5)  
C - dobre (2)  
D - uspokojivo (2,5)   
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E - dostatočne (3)  
FX - nedostatočne (4)  

Študent má právo v mimoriadne odôvodnených prípadoch písomne požiadať dekana fakulty 
o komisionálne skúšanie. Výsledky skúšok študentov, t.j. hodnotenie, vyučujúci je povinný zaznamenať do 
AIS najneskôr do 2 pracovných dní od konania skúšky. Ako kritérium hodnotenia kvality študijných 
výsledkov študenta slúži vážený študijný priemer, ktorý sa vypočítava každému študentovi za každý 
akademický rok a za celé štúdium pred vykonaním štátnej skúšky. Vyjadruje úspešnosť študenta pri 
absolvovaní predmetov hodnotených známkou. Vážený študijný priemer je možné využiť ako kritérium na 
definovanie vynikajúcich študijných výsledkov, na priznávanie štipendií, na priznávanie študentských 
pôžičiek a pod. Študent na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce  sv. Ladislava v Nových Zámkoch má 
právo aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa ku kvalite výučby a 
k učiteľom.V predmetných situáciách sa postupuje v zmysle Študijného poriadku a Nariadení rektora. Viac 
na webe vysokej školy. 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiad

ok.pdf  

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/VS-3-2-f-1-Verifikacia-st-skuskou-E-V.pdf  

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  

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

 
g) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.  
 
Ak študent požiada o zmenu študijného programu je možná len v tom istom študijnom odbore alebo v 
príbuznom študijnom odbore na základe žiadosti študenta doručenej dekanovi fakulty, na ktorej sa 
uskutočňuje novozvolený študijný program, najneskôr 6 týždňov pred ukončením akademického roka. Inú 
zmenu študijného programu je možné vykonať len absolvovaním prijímacieho konania. Pri zmene 
študijného programu dekan fakulty na základe návrhu vedúcich príslušných katedier alebo ústavov určí 
študijné povinnosti, ktoré musí študent splniť  v stanovenom termíne a súčasne mu určí aj odporúčaný 
študijný plán. Zmena formy štúdia z dennej na externú alebo z externej na dennú je možná iba v 
odôvodnených prípadoch. O žiadosti študenta rozhoduje dekan fakulty po vyjadrení príslušných vedúcich 
katedier a ústavov. Dekan príslušnej fakulty VŠ môže povoliť zápis študentovi, ktorý bol prijatý na štúdium 
študijného programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom 
odbore na inej vysokej škole, ak o to písomne požiada. Dekan príslušnej fakulty VŠ rozhodne o žiadosti 
študenta inej vysokej školy, ktorej súčasťou je aj výpis výsledkov štúdia, o zápise na štúdium do 30 dní od 
doručenia žiadosti. Dňom zápisu sa študent stáva študentom VŠ a jeho predchádzajúce štúdium sa 
považuje za zanechané dňom, ktorý predchádza dňu zápisu na VŠ. Dekan fakulty oznámi vysokej škole, na 
ktorej študent zanechal štúdium, do troch pracovných dní od uskutočnenia zápisu, ktorému študentovi a v 
akom študijnom programe umožnil zápis a dátum zápisu. Uznávanie štúdia sa riadi v zmysle Študijného 
poriadku a Nariadení rektora, ktoré sa týkajú uznávania a podmienok uznávania štúdia. Viac na webe 
vysokej školy. 
Link:       https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice  

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobn

yporiadok.pdf  

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

Témy  pre bakalárske práce na školský rok 2021/2022 – študijný odbor pôrodná asistencia 

Meno školiteľa Názov témy Počet 
študentov 

doc. PhDr. et Bc. Miroslava Bednáriková, PhD. Rizikové faktory pre vznik 
kolpitíd u žien vo fertilnom veku 

- 

doc. PhDr. et Bc. Miroslava Bednáriková, PhD. Rizikové faktory mykotickej kolpitídy počas 
gravidity 

1 

prof. MUDr.et Mgr. Marián Bartkovjak, PhD. Pôrod veľkého plodu 1 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/VS-3-2-f-1-Verifikacia-st-skuskou-E-V.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
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prof. MUDr.et Mgr. Marián Bartkovjak, PhD. Oneskorené prerušenie pupočníka po 
pôrode 

- 

Mgr. Radmila Dorazilová Využitie alternatívnych metód v priebehu 
pôrodu 

1 

prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. Pôrodné centrum ako integrovaná 
starostlivosť v systéme zdravotnej  
starostlivosti o rodičku 

1 

prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. Vplyv pandémie COVID-19 na pôrodnícku 
starostlivosť o tehotnú ženu 

1 

PhDr. Gabriela Magyarová, PhD. Boonding fyziologického novorodenca po 
spontánnom pôrode zdravej rodičky (matky) 

1 

doc. PhDr., PaeDr. Viera Simočková, PhD. Metódy regulácie počatia preferované 
ženami vo fertilnom období  

1 

Link: https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/ 
 
i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na: 
- pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom 

programe,  
 

Záverečnou prácou pri štúdiu bakalárskeho študijného programu je bakalárska práca. Kritéria pre napísanie 
bakalárskej práce stanovuje Smernica č. 07/2011, ktorá upravuje jednotný postup pri vypracúvaní, 
registrovaní, uchovávaní, sprístupňovaní, zbere a kontrole originality záverečných, rigoróznych a 
habilitačných prác na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (ďalej len 
VŠZaSP). Smernica je vypracovaná na základe Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o vysokých školách), Zákona č. 
618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len autorský zákon), Zákona č. 6/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, Vyhláška MŠ SR č. 233/2011 Z. z. ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, metodických pokynov, noriem a Študijného poriadku 
VŠZaSP.  
Bakalárskou prácou sa overuje zvládnutie základov teórie a odbornej terminológie, základných 
štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia. 
Preukazuje ňou schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hľadiska, schopnosť 
spracovať základnú odbornú literatúru a tvorivo pracovať v študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný 
program. Môže mať prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie. Študent môže spracovať tému, ktorá má 
charakter aplikačný do praxe, môže riešiť parciálne úlohy, ktoré súvisia so študijným odborom. Študent, 
ktorý spracováva výskum, má stanovené hypotézy musí ich verifikovať. 
Školiteľ záverečnej práce je vysokoškolský učiteľ alebo vedením práce poverený externý zamestnanec 
vysokej školy, ktorý vedie študenta pri vypracúvaní práce a vypracúva posudok k práci predkladanej na 
obhajobu 
Tému záverečnej práce spravidla navrhuje školiteľ záverečnej práce (ďalej len školiteľ) v spolupráci so 
školiacim pracoviskom FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky.  Tému môže školiteľ navrhnúť aj po dohode so 
študentom. Študent sa môže ešte pred vypísaním tém kontaktovať s potenciálnym školiteľom práce a 
predložiť mu návrh témy záverečnej práce. Po vzájomnej konzultácii môže školiteľ práce navrhnúť takú 
tému, ktorú si so študentom vopred dohodol. Témy záverečných prác podliehajú prerokovaniu a schváleniu 
vedúceho školiaceho pracoviska. FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky. Návrhy tém bakalárskych sa zverejňujú na 
webovej stránke školiaceho pracoviska tak, aby boli zverejnené najneskôr 2 mesiace pred zahájením 
akademického roka, v ktorom začína študent záverečnú (bakalársku a diplomovú) prácu spracúvať podľa 
odporúčaného študijného plánu daného študijného programu.  

Link: https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/ 
 

https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/
https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/
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Za zverejnenie tém záverečných prác zodpovedá vedúci školiaceho pracoviska FZaSP sv. Ladislava Nové 
Zámky. Študent sa na bakalársku prácu prihlási písomnou formou. Prihlášku študent vytlačí, podpíše a 
odovzdá na školiace pracovisko kde študuje.  

Link: https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/ 
 

Záverečnú prácu si študent zdáva do systému EZP. Školiteľ zapíše hodnotenie záverečnej práce do indexu a 
známku (známky A-FX) zapíše do EZP. Hodnotenie školiteľa je podkladom pre hodnotenie štátnej skúšky 
Obhajoba bakalárskej práce. Bakalárska práca ako študijný predmet má byť primerane ohodnotená 
v kreditovom vyjadrení. Hodnotenie školiteľa sa započítava do váženého študijného priemeru. 
Posudok vypracúva elektronicky a zadáva ho do EZP. Vytlačenú a podpísanú verziu  spolu s protokolom o 
originalite školského diela zašle na príslušnú katedru. Záverečná práca sa považuje za predmet štátnej 
skúšky. 
 
Školiteľ pri hodnotení práce posudzuje:  

 štruktúru práce a spôsob spracovania práce (jej súlad s témou a cieľom práce, rozsah a nadväznosť  
jednotlivých častí práce), 

 preukázanie teoretických vedomostí k danej téme, spracovanie teoretických východísk k danej  
problematike, 

 metodologickú a metodickú stránku práce (stanovenie problému, cieľov a výber  výskumných metód  
použitých v práci ich aplikáciu), 

 analytickosť a originalitu práce (stupeň analýzy, pomer medzi opisom a vlastným postojom, 

 dosiahnuté výsledky a praktický prínos pre ošetrovateľskú teóriu a prax, 

 práca s literatúrou (dodržanie citovanej normy), 

 formálnu, grafickú, jazyková úpravu práce, 

 prístup študenta k tvorbe práce, účasť na konzultáciách, 

 schopnosť študenta samostatne pracovať, 

 nedostatky, ktoré sa v práci vyskytujú,  
 
Oponent sa v oponentskom posudku zameriava najmä na: 

 na štruktúru práce, jej proporcionalitu, súlad so zadanou témou a cieľom práce, 

 splnenie cieľov práce, 

 úroveň vedomostí pre spracovanie teoretických východísk, 

 metodologickú a metodickú stránku práce (stanovenie problémy, cieľov, metód použitých v práci a ich  
správnu aplikáciu), 

 analytickosť a originalitu práce (stupeň analýzy, miera originality práce), 

 prácu s literárnymi zdrojmi a dodržiavanie citačnej normy, 

 dosiahnuté výsledky, správnosť ich interpretácie a praktický prínos pre ošetrovateľskú teóriu a prax, 

 celkové hodnotenie bakalárskej práce, ( zhodnotí klady a konkrétne pripomienky, námietky a otázky,  
napíše do posudku.  

 
Študent vysvetlí pri obhajobe nesprávne alebo neúplné informácie, na ktoré dal oponent otázky 
a pripomienky. 

 Hodnotenie oponenta je podkladom pre hodnotenie štátnej skúšky „Obhajoba bakalárskej práce“. 
Posudok vypracúva elektronicky a zadáva ho do EZP, vytlačenú a podpísanú verziu zašle na príslušnú 
katedru. 
Školiteľ záverečnej práce a oponent vypracujú posudky na záverečnú prácu, ktoré má študent k dispozícii 
najmenej 3 dni pred termínom obhajoby. 
Bakalársky študijný program obsahuje záverečnú prácu v primeranom rozsahu a náročnosti (§ 52 ods. 4 
zákona)  
Bakalárska práca nesmie mať charakter plagiátorstva a nesmie porušovať autorské práva iných  autorov. 
 
Podľa aktuálneho Študijného poriadku VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava čl.19: záverečná práca spolu 
s obhajobou tvorí jeden predmet Ciele, organizáciu záverečnej práce vrátane obhajoby definuje Smernica 
VŠZaSP sv. Alžbety č. 07/2011 o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich 

https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/
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bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní. Smernica vymedzuje spôsob 
zadávania a štruktúru záverečnej práce, citácie a bibliografické odkazy, formálnu úpravu záverečných 
a kvalifikačných prác, zber, sprístupňovanie záverečných a kvalifikačných prác, kontrolu originality, ako aj 
úlohy CRZP.V predmetných veciach sa postupuje v zmysle Študijného poriadku, Smernici 07/2011 
o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole 
originality, uchovávaní a sprístupňovaní. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/infoportal/metodika-pisania-ZP 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice  

        Link: https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/ 
 
Tabuľka 3 Kritériá stanovené pre hodnotenie posudku na bakalársku prácu 

Kritériá stanovené pre hodnotenie posudku na bakalársku prácu 
Bodové 
maximum 

Pridelené 
body/známka 

1. Aktuálnosť zvolenej témy bakalárskej práce 10  

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

 
 

20 
 

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

 
 

30 
 

3b. Úroveň spracovania empirickej časti 
(pokiaľ má práca aj empirickú časť, hodnotí sa najmä metodologická 
stránka empirickej časti, adekvátnosť zvolených výskumných metód, 
spracovanie získaných informácií) 

 
30 

 

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

 
 

 

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

 
10 

 

5. Celkový počet získaných bodov   /   záverečná známka 100  

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

Počet bodov známka Počet bodov známka 

100 – 91 bodov A 72 – 66 bodov D 

90 – 91 bodov B 65 – 61 bodov E 

80 – 73 bodov C 60 a menej bodov Fx 

 
Zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok v študijnom programe Pôrodná asistencia 
 

Meno  Pozícia Kontakty email, a pod. 

Matulníková 
Ľudmila 

(prof., PhDr.et 
Bc.,PhD.) 

predseda xxxxxxxxxxxxxxx 
 

Bartkovjak Marián  (prof.,MUDr., et 
Mgr. PhD., MPH) 

člen xxxxxxxxxxxxxxx 

František Bauer (prof., MUDr., 
PhD.,) 

člen xxxxxxxxxxxxxxx 

Bednáriková 
Miroslava 

(doc., PhDr.,et Bc.,  
PhD.,) 

člen xxxxxxxxxxxxxxx 

Simočková Viera (doc.,PaeDr.,PhDr. člen xxxxxxxxxxxxxxx 

https://www.vssvalzbety.sk/infoportal/metodika-pisania-ZP
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/
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PhD.,) 

Magyarová 
Gabriela 

(PhDr.PhD.,) člen xxxxxxxxxxxxxxx 

 
- možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov 
nezúčastňujeme sa 
c) pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov: 
 
Na VŠZaSP sv. Alžbety je zriadená funkcia kontrolóra pre pedagogickú činnosť školy. Študenti FZaSP, 
študenti VŠZaSP sv. Alžbety ako i pedagógovia môžu poskytovať podnety a informácie diskrétne v listinnej 
forme (poštou) na adresu Ing. M Kollár, VŠZaSP sv. Alžbety, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava, alebo na 
mailovú adresu xxxxxxxxxxxxxxx, na ktorú má prístup len menovaná osoba a tým je zabezpečená 
anonymita podania. Etický kódex vyjadruje základné mravné požiadavky na študentov FZaSP sv. Ladislava 
(ďalej len študent) v zhode s Ústavou SR,  so Zákonom 131/2002 z.z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov, so štatútom FZaSP sv. Ladislava a ďalšími predpismi, ktoré majú vzťah k štúdiu na našu FZaSP. 
Študenti FZaSP sv. Ladislava pri uplatňovaní Etického kódexu v plnom rozsahu uplatňujú svoje práva 
a rešpektujú svoje povinnosti vymedzené zákonom o vysokých školách a štatútom FZaSP sv. Ladislava, 
majú právo na rešpektovanie slobody a integrity ich osobnosti ako plnoprávneho a svojbytného partnera 
v všetkých oblastiach činnosti FZaSP sv. Ladislava. 
Smernica č. 07/2011, ktorá upravuje jednotný postup pri vypracúvaní, registrovaní, uchovávaní, 
sprístupňovaní, zbere a kontrole originality záverečných, rigoróznych a habilitačných prác na Fakulte 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava v Nových Zámkoch (ďalej len FZaSP). Pri citovaní je dôležitá 
etika aj technika citovania. Etika citovania určuje spôsob dodržiavania etických noriem vo vzťahu k cudzím 
myšlienkam a výsledkom, ktoré sú obsiahnuté v iných dokumentoch a v použitej literatúre. Technika 
citovania vyjadruje, či a ako správne, podľa normy, autor spája miesta v texte so záznamami 
o dokumentoch, ktoré sú v zozname bibliografických odkazov. V predmetných situáciách sa postupuje 
v zmysle Študijného poriadku a Nariadení rektora. Viac na webe vysokej školy. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 
Link: https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/ 
 

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

 
f) postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta. 
 
Hodnotenie vzdelávania a učiteľov študentmi fakulty prebieha v  súlade so Zásadami hodnotenia vzdelávania 
a učiteľov študentmi univerzity a je zabezpečená anonymita hodnotiteľa a študenti majú túto možnosť 2x za 
akademický rok. Majú tiež možnosť sa zapojiť do hodnotenia zimného aj letného semestra. Hodnotenie 
manažuje Rada študentov VŠ v spolupráci s vedením fakulty. Zástupca študentov po dohode s vyučujúcim 
o uvoľnení študentov z vyučovania. Výsledky hodnotenia vzdelávania študentmi následne posiela prodekan pre 
vonkajšie vzťahy a rozvoj vedúcim jednotlivých pracovísk. Tí zrealizujú opatrenia smerujúce k zvyšovaniu kvality 
vzdelávania na svojich pracoviskách a následne informujú vedenie fakulty o prijatých krokoch a opatreniach na 
nápravu informujú vedenie fakulty.  Na FZaSP v Nových Zámkoch funguje pracovisko Referát kontroly, ktoré 
priamo prešetruje a rieši sťažnosti študentov. Podnety a odvolania zo strany študentov podávajú 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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prostredníctvom členov Rady študentov FZaSPsv. Ladislava v Nových Zámkoch pri pravidelných stretnutiach 
s vedením fakulty. Na úrovni katedry študenti komunikujú pripomienky prostredníctvom študijných poradcov, 
vedenia katedry cez osobnú komunikáciu alebo e-mailovú komunikáciu mail. V predmetných situáciách sa 
postupuje v zmysle Študijného poriadku a Nariadení rektora. Viac na webe vysokej školy. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/kontakty/utvar-kontroly 
 

 
5. Informačné listy predmetov študijného programu 
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z. uvádzame v prílohe. 
Abecedný zoznam predmetov: 
Informačné listy predmetov  
DENNÁ FORMA ŠTÚDIA 

 
 
POVINNÉ PREDMETY 

 
POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

1. Analgézia, anestézia a resuscitácia 1. Zdravotnícka terminológia 
2. Anatómia a fyziológia 2. Informačné systémy v zdravotníctve 
3. Biofyzika,  biochémia a rádiológia 3. Perinatálna starostlivosť o duševné zdravie 
4. Cudzí jazyk – anglický jazyk  I., 4. Prvá pomoc 
5. Cudzí jazyk - anglický jazyk II., 5. Rehabilitácia  a liečebná výchova v gynekológii 

a pôrodníctve 
6. Cudzí jazyk - anglický jazyk III., 6. Urogynekológia 
7. Cudzí jazyk - anglický jazyk IV., 7. Zdravie v detskom veku 
8. Determinanty zdravia a výchova k zdraviu I.,  8. Zdravotná a sociálna starostlivosť o rizikové skupiny 
9. Determinanty zdravia a výchova k zdraviu II.,  
10. Embryológia a genetika  
11. Farmakológia  
12. Filozofia  
13. Gynekológia I.,   
14. Gynekológia II.,   
15. Gynekológia III.,    
16. Gynekologické ošetrovateľstvo I.,   
17. Gynekologické ošetrovateľstvo II.,   
18. Gynekologické ošetrovateľstvo III.,     
19. Hygiena a epidemiológia  
20. Infekčné ochorenia v tehotnosti a nozokomiálne nákazy  
21. Klinická prax v pôrodnej asistencii I.,   
22. Klinická prax v pôrodnej asistencii II.,   
23. Klinická prax v pôrodnej asistencii III.,   
24. Klinická prax v pôrodnej asistencii IV.,   
25. Klinická prax v pôrodnej asistencii V.,  
26. Letná prax v pôrodnej asistencii I.,   
27. Letná prax v pôrodnej asistencii II.,  
28. Metodológia výskumu I.,   
29. Metodológia výskumu II., 
30. Mikrobiológia – bakteriológia, virológia a parazitológia 
31. Neonatológia   
32. Ošetrovateľský proces v pôrodnej asistencii I., 
33. Ošetrovateľský proces v pôrodnej asistencii II., 
34. Ošetrovateľský proces v pôrodnej asistencii III., 
35. Ošetrovateľstvo v pediatrii 
36. Ošetrovateľské techniky 
37. Ošetrovateľská klinická prax 
38. Patologická anatómia a patologická fyziológia 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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39. Pedagogika a edukácia v gynekologicko – pôrodníckom ošetrovateľstve 
40. Pediatria 
41. Pôrodníctvo I.,   
42. Pôrodníctvo II.,  
43. Pôrodníctvo III. 
44. Pôrodná asistencia I.,  
45. Pôrodná asistencia II.,  
46. Pôrodná asistencia III.,  
47. Pôrodná asistencia IV 
48. Poradenstvo a príprava na rodičovstvo a pôrod I., 
49. Poradenstvo a príprava na rodičovstvo a pôrod II., 
50. Postupy a techniky v pôrodnej asistencii 
51. Právna ochrana matky a dieťaťa 
52. Prenatálna psychológia  
53. Primárna starostlivosť v kultúrnom kontexte o ženu, dieťa a rodinu I., 
54. Primárna starostlivosť v kultúrnom kontexte o ženu, dieťa a rodinu II., 
55. Profesijná etika 
56. Profesijná komunikácia, 
57. Psychológia  
58. Sociológia a sociológia rodiny 
59. Seminár k záverečnej práci I.,  
60. Seminár k záverečnej práci II., 
61. Starostlivosť o novorodenca a dojča I.,  
62. Starostlivosť o novorodenca a dojča II., 
63. Štátna záverečná skúška 
64. Verejné zdravie a kontrola infekčných chorôb 
65. Výživa a dietetika ženy, novorodencov a dojčiat 
66. Výchova k sexuálnemu životu a zodpovedné plánovanie rodiny 
67. Základy manažmentu a organizácia zdravotníctva 
68. Zdravotnícke právo  
 
   Abecedný zoznam predmetov je uvedený v informačných listoch na webovej stránke 

Link:  https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/  
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie  

              https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty   
                 http://www.scopus.org/name/publications/citations  
                 https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/  

                 http://cms.crepc.sk/  
 
 

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

 
 
Aktuálne rozvrh je uvedený  -Link: https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/ 
v položke pôrodná asistencia, vstup pre študentov 
 
Študijný plán (schválený) na akademický rok 2021/2022 
 

Akademický 
rok: 

 
2021/2022 

Študijný program: číslo- Pôrodná asistencia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky P st., denná forma)  

Súčet kreditov  Študijná časť:  187 kreditov 

Súčet kreditov  Štátne skúšky:  10 kreditov 

https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://cms.crepc.sk/
https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/
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Študijný odbor: zdravotnícke vedy 

Garant :  prof. PhDr.  et Bc. Ľudmila  Matulníková, PhD. 

Študijná časť – 
povinné 
predmety, 
klinická prax 

min. 110 kreditov, klinická prax 67 kreditov 

Povinne voliteľné 
predmety 

min.4 kredity 

 
 
 
 
 
Štátne skúšky – Povinné predmety  
 

Blok – Pôrodná asistencia - štátne skúšky  

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci 

OBP 
Obhajoba 
bakalárskej práce 

  2   OB            

PÔR Pôrodníctvo   2   SS            

GYN  Gynekológia  2  SS     

PA Pôrodná asistencia   2   SS            

PŠS 
Praktická štátna 
skúška 

  2   SS            
 

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

kontaktu). 
prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD., vo funkcii profesor, xxxxxxxxxxxxxxx, 

ID: 11794604817 
  Link: https://www.portalvs.sk/regzam/?vp-page=3&do=filterForm-  
submit&name=Ludmila&surname=Matuln%C3%ADkov%C3%A1&university=724000000&sort=surname&em
ployment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 
 
 

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

 

Meno a priezvisko 
učiteľa 

Predmety  Prepojenie na 
CRZ VŠ, ID, 
zaradenie 

Kontakt  

Ľudmila 
Matulníková 
(prof., PhDr., et Bc. 
PhD.,) 
 

Determinanty zdravia 
a výchova k zdraviu I.,II., 
Ošetrovateľský proces 
v pôrodnej asistencii 
I.,II.,III.,    

ID: 
11794604817 
profesor 

xxxxxxxxxxxxxxx 

https://www.portalvs.sk/regzam/?vp-page=3&do=filterForm-%20%20submit&name=Ludmila&surname=Matuln%C3%ADkov%C3%A1&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?vp-page=3&do=filterForm-%20%20submit&name=Ludmila&surname=Matuln%C3%ADkov%C3%A1&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?vp-page=3&do=filterForm-%20%20submit&name=Ludmila&surname=Matuln%C3%ADkov%C3%A1&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
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Meno a priezvisko 
učiteľa 

Predmety  Prepojenie na 
CRZ VŠ, ID, 
zaradenie 

Kontakt  

Pôrodná asistencia I., 
II.,III.,IV.,  
Seminár k záverečnej 
práci I.,II.,  
Klinická prax v pôrodnej 
asistencii 

Marián Bartkovjak 
(prof., MUDr. et 
Mgr. PhD., MPH) 
 

Anatómia a fyziológia, 
Emryológia a genetika, 
Pôrodníctvo I.,II.,III.,  

ID: 
16726944554 
profesor 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Miroslava 
Bednáriková 
(PhDr., PhD. et Bc.) 

Ošetrovateľské techniky,  
Postupy a techniky 
v pôrodnej asistencii, 
Klinická prax v pôrodnej 
asistencii,  
Letná prax v pôrodnej 
asistencii I.,II.,  
 

ID: 
19716370212 
docent 

xxxxxxxxxxxxxxx 

František Bauer 
(prof., MUDr., PhD.) 
 

Patologická anatómia 
a patologická fyziológia, 
Prvá pomoc, 
Neonatológia, 
Starostlivosť 
o novorodenca a dojča 
I.,II. 

ID: 
17889652514 
docent 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Réka Dikácz 
(MUDr.) 

Gynekológia I.,II.,III.,  ID: 
79582850521 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Viera Simočková 
(doc. PhDr. 
PaedDr.,PhD.) 

Gynekologické 
ošetrovateľstvo I.,II.,III., 

ID: 
14975954671 

xxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety 
študijného programu.  

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

d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register 
zamestnancov vysokých škôl,  s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu). 

 
 

Názov predmetu Priezvisko a meno Funkcia Kvalifikácia Pracov
ný 
úväzok 

Typ 
vzdeláva
cej 

Jadro 
ŠO 
áno/nie 

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

01.Analgézia, 
anestézia  

    a resuscitácia 

Bydžovský Ján 
ID: 82654122818 

1P 21 100 P/C 
 

Áno 

01Analgézia, 
anestézia  
    a resuscitácia 

Krbila Štefan 
ID: 67650938921 

3O 31 10 P/C 
 

Áno 

02.Anatómia 
a fyziológia 

Bartkovjak  Marián 
ID: 16726944554 

1P 11 100 P/C Áno 

03.Biofyzika, 
biochémia  
    a rádiológia   

Foltin Viktor 
ID: 17861086629 

2D 21 100 P/S 
 

Áno 

04.Cudzí jazyk - 
anglický jazyk I. 

Sadovská Alena 
ID: 11453905969 

9U 32 20 P/C Áno 

04.Cudzí jazyk - 
anglický jazyk I. 

Andrea Pétery 
 

9U 32 20 P/C Áno 

05.Cudzí jazyk -
anglický jazyk II. 

Sadovská Alena 
ID: 11453905969 

9U 32 20 P/C Áno 

05.Cudzí jazyk - 
anglický jazyk II. 

Andrea Pétery 9U 32 20 P/C Áno 

06.Cudzí jazyk -
anglický jazyk III. 

Sadovská Alena 
ID: 11453905969 

9U 32 20 P/C Áno 

06.Cudzí jazyk - 
anglický jazyk III. 

Andrea Pétery 9U 32 20 P/C Áno 

07.Cudzí jazyk - 
anglický jazyk  IV. 

Sadovská Alena 
ID: 11453905969 

9U 32 20 P/C Áno 

07.Cudzí jazyk IV. Andrea Pétery 9U 32 20 P/C Áno 

08.Determinanty 
zdravia a výchova 
k zdraviu I.  

Matulníková Ľudmila 
ID: 11794604817 

1P 11 100 P/S Áno 

09.Determinanty 
zdravia a výchova 
k zdraviu II.  

Matulníková Ľudmila 
ID: 11794604817 

1P 11 100 P/S Áno 

10.Embryológia a 
genetika 

Bartkovjak Marián 
ID: 16726944554 

1P 11 100 P/C Áno 

11.Farmakológia  Kalavský Erich 
ID: 17408596784 

1P 11 100 P Áno 

12.Filozofia Mojzešová Mária 
ID: 60584168541 

2D 21 100 P/S Áno 

13. Gynekológia I. DikáczRéke 
 ID:  79582850521 

9U 32 20 P/S Áno 

14.Gynekológia II. DikáczRéke 
ID: 79582850521 

9U 32 20 P/S Áno 

15.Gynekológia III. DikáczRéke 
ID: 79582850521 

9U 32 20 P/S Áno 

16.Gynekologické  
    Ošetrovateľstvo 
I. 

Simočková Viera 
ID: 14975954671 

2D 21  P/S/C Áno 

17.Gynekologické  
Ošetrovateľstvo II 

Simočková Viera 
ID: 14975954671 

2D 21  P/S/C Áno 

18.Gynekologické  
    ošetrovateľstvo 
III. 

Simočková Viera 
ID: 14975954671 

2D 21 ? P/S/C Áno 

19.Hygiena  Mrázová Mariana I 1P 11 100 P Áno 
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      a epidemiológia ID: 19680666038 

20.Infekčné 
ochorenia 
v tehotnosti 
a nozokomiálne 
nákazy 

Mrázová Mariana 
ID: 19680666038 

1P 11 100 P Áno 

21.Klinická prax v 
PA I. 

Bednáriková 
Miroslava 
ID: 19716370212 

2D 21 100 0/0/C Áno 

21.Klinická prax v 
PA I. 

Magyarová Gabriela 
ID: 15243827184 

3O 31 100 0/0/C Áno 

21.Klinická prax v 
PA I. 

Matulníková Ľudmila 
ID: 11794604817 

1P 11 100 0/0/C Áno 

21.Klinická prax v 
PA I. 

Salamonová Mária 
ID: 20481988770 

9U 33 60 0/0/C Áno 

21.Klinická prax v 
PA I. 

Malíková Adriana 
ID: 18959610348 

9U 33 50 0/0/C Áno 

21.Klinická prax v 
PA I. 

Kastlová Katarína 
ID: 29245172110 

9U 99 60 0/0/C Áno 

22.Klinická prax v 
PA II.  

Bednáriková 
Miroslava 
ID: 19716370212 

2D 21 100 0/0/C Áno 

22.Klinická prax v 
PA II.  

Magyarová Gabriela 
ID: 15243827184 

3O 31 100 0/0/C Áno 

22.Klinická prax v 
PA II.  

Matulníková Ľudmila 
ID: 11794604817 

1P 11 100 0/0/C Áno 

22.Klinická prax v 
PA II.  

Salamonová Mária 
ID: 20481988770 

9U 33 60 0/0/C Áno 

22.Klinická prax v 
PA II.  

Malíková Adriana 
ID: 18959610348 

9U 33 50 0/0/C Áno 

22.Klinická prax v 
PA II.  

Kastlová Katarína 
ID: 29245172110 

9U 99 60 0/0/C Áno 

23.Klinická prax v 
PA III.  

Bednáriková 
Miroslava 
ID: 19716370212 

2D 21 100 0/0/C Áno 

23.Klinická prax v 
PA III.  

Magyarová Gabriela 
ID: 15243827184 

3O 31 100 0/0/C Áno 

23.Klinická prax v 
PA III.  

Matulníková Ľudmila 
ID: 11794604817 

1P 11 100 0/0/C Áno 

23.Klinická prax v 
PA III.  

Salamonová Mária 
ID: 20481988770 

9U 33 60 0/0/C Áno 

23.Klinická prax v 
PA III.  

Malíková Adriana 
ID: 18959610348 

9U 33 50 0/0/C Áno 

23.Klinická prax v 
PA III.  

Kastlová Katarína 
ID: 29245172110 

9U 99 60 0/0/C Áno 

24.Klinická prax v 
PA IV.  

Bednáriková 
Miroslava 
ID: 19716370212 

2D 21 100 0/0/C Áno 

24.Klinická prax v 
PA IV.  

Magyarová Gabriela 
ID: 15243827184 

3O 31 100 0/0/C Áno 

24.Klinická prax v 
PA IV.  

Matulníková Ľudmila 
ID: 11794604817 

1P 11 100 0/0/C Áno 

24.Klinická prax v Salamonová Mária 9U 33 60 0/0/C Áno 
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PA IV.  ID: 20481988770 

24.Klinická prax v 
PA IV.  

Malíková Adriana 
ID: 18959610348 

9U 33 50 0/0/C Áno 

24.Klinická prax v 
PA IV.  

Kastlová Katarína 
ID: 29245172110 
 

9U 99 60 0/0/C Áno 

25.Klinická prax v 
PA V.  

Bednáriková 
Miroslava 
ID: 19716370212 

2D 21 100 0/0/C Áno 

25.Klinická prax v 
PA V.  

Magyarová Gabriela 
ID: 15243827184 

3O 31 100 0/0/C Áno 

25.Klinická prax v 
PA V.  

Matulníková Ľudmila 
ID: 11794604817 

1P 11 100 0/0/C Áno 

25.Klinická prax v 
PA V.  

Salamonová Mária 
ID: 20481988770 

9U 33 60 0/0/C Áno 

25.Klinická prax v 
PA V.  

Malíková Adriana 
ID: 18959610348 

9U 33 50 0/0/C Áno 

25.Klinická prax v 
PA V.  

Kastlová Katarína 
ID: 29245172110 
 

9U 99 60 0/0/C Áno 

26.Letná prax 
v  pôrodnej 
asistencii I. 

Bednáriková 
Miroslava 
ID: 19716370212 

2D 21 100 0/0/C Áno 

26.Letná prax 
v  pôrodnej 
asistencii I. 

Magyarová Gabriela 
ID: 15243827184 

3O 31 100 0/0/C Áno 

26.Letná prax 
v  pôrodnej 
asistencii I. 

Salamonová Mária 
ID: 20481988770 

9U 33 60 0/0/C Áno 

26.Letná prax 
v  pôrodnej 
asistencii I. 

Malíková Adriana 
ID: 18959610348 

9U 33 50 0/0/C Áno 

26.Letná prax 
v  pôrodnej 
asistencii I. 

Kastlová Katarína 
ID: 29245172110 
 

9U 99 60 0/0/C Áno 

27.Letná prax 
v  pôrodnej 
asistencii II. 

Bednáriková 
Miroslava 
ID: 19716370212 

2D 21 100 0/0/C Áno 

27.Letná prax 
v  pôrodnej 
asistencii II. 

Magyarová Gabriela 
ID: 15243827184 

3O 31 100 0/0/C Áno 

27.Letná prax 
v  pôrodnej 
asistencii II. 

Salamonová Mária 
ID: 20481988770 

9U 33 60 0/0/C Áno 

27.Letná prax 
v  pôrodnej 
asistencii II. 

Malíková Adriana 
ID: 18959610348 

9U 33 50 0/0/C Áno 

27.Letná prax 
v  pôrodnej 
asistencii II. 

Kastlová Katarína 
ID: 29245172110 
 

9U 99 60 0/0/C Áno 

28.Metodológia 
výskumu I. 

Matulník Jozef 
ID: 14255999710 

1P 11 100 P/C Áno 

29.Metodológia 
výskumu II. 

Matulník Jozef 
ID: 14255999710 

1P 11 100 P/C Áno 
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30.Mikrobiológia – 
bakteriológia, 
virológia 
a parazitológia 

Mikolášová Gertrúda 
ID: 16094161602 

1P 11 100 P Áno 

31.Neonatológia   Bauer František 
ID: 17889652514 

2D 11 100 P Áno 

32.Ošetrovateľský 
proces 
v pôrodnej 
asistencii I. 

Matulníková Ľudmila 
ID: 11794604817 

1P 11 100 P/S/C Áno 

33.Ošetrovateľský 
proces 
v pôrodnej 
asistencii II. 

Matulníková Ľudmila 
ID: 11794604817 

1P 11 100 P/S/C Áno 

34.Ošetrovateľský 
proces 
v pôrodnej 
asistencii III. 

Matulníková Ľudmila 
ID: 11794604817 

1P 11 100 P/S/C Áno 

35.Ošetrovateľstvo 
v pediatrii 

Šuvada Jozef 
ID: 10181414420 

1P 11 100 P 
 

Áno 

35.Ošetrovateľstvo 
v pediatrii 

Magyarová Gabriela 
ID: 15243827184 

3O 31 100 P 
 

Áno 

36.Ošetrovateľské 
techniky 

Bednáriková 
Miroslava 
ID: 19716370212 

2D 21 100 P/S/C Áno 

36.Ošetrovateľské 
techniky 

Kollárová Lívia 
ID: 65527886816 

3O 31 100 P/S/C Áno 

37.Ošetrovateľská 
klinická prax 

Kollárová Lívia 
ID: 65527886816 

3O 31 100 0/0/C Áno 

37.Ošetrovateľská 
klinická prax 

Otrubová Jana 
ID: 18780576050 

2D 21 100 0/0/C Áno 

38.Patologická 
anatómia 
a patologická 
fyziológia 

Bauer František 
ID: 17889652514 

2D 11 100 P/C Áno 

39.Pedagogika 
a edukácia 
v gynekologicko – 
pôrodníckom 
ošetrovateľstve 

Kollárová Lívia 
ID: 65527886816 

3O 31 100 P Áno 

39.Pedagogika 
a edukácia 
v gynekologicko – 
pôrodníckom 
ošetrovateľstve 

Otrubová Jana 
ID: 18780576050 

2D 21 100 P Áno 

40. Pediatria Ondrušová Adriana 
ID: 21092898936 

1P 11  P 
 

Áno 

41.Pôrodníctvo I.  Bartkovjak Marián 
ID: 16726944554 

1P 11 100 P/S Áno 

42.Pôrodníctvo II.  Bartkovjak Marián 
ID: 16726944554 

1P 11 100 P/S Áno 

43.Pôrodníctvo III.  Bartkovjak Marián 
ID: 16726944554 

1P 11 100 P/S Áno 

44.Pôrodná Matulníková Ľudmila 1P 11 100 P/S Áno 
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asistencia I. ID: 11794604817 

45.Pôrodná 
asistencia II. 

Matulníková Ľudmila 
ID: 11794604817 

1P 11 100 P/S Áno 

46.Pôrodná 
asistencia III. 

Matulníková Ľudmila 
ID: 11794604817 

1P 11 100 P/S Áno 

47.Pôrodná 
asistencia IV. 

Matulníková Ľudmila 
ID: 11794604817 

1P 11 100 P/S Áno 

48.Poradenstvo a 
príprava na 
rodičovstvo a 
pôrod I. 

DorazilováRadmila 
ID:80926848818 

9U 32 80 P/C Áno 

48.Poradenstvo a 
príprava na 
rodičovstvo a 
pôrod I. 

Simočková Viera 
 
ID: 14975954671 

2D 21  P/C Áno 

49.Poradenstvo a 
príprava na 
rodičovstvo a 
pôrod II. 

DorazilováRadmila 
ID: 80926848818 

9U 32 80 P/C Áno 

49.Poradenstvo a 
príprava na 
rodičovstvo a 
pôrod II. 

Simočková Viera 
ID: 14975954671 

2D 21  P/C Áno 

50.Postupy a 
techniky 
v pôrodnej 
asistencii 

Bednáriková 
Miroslava 
ID: 19716370212 

2D 21 100 P/C Áno 

50.Postupy a 
techniky 
v pôrodnej 
asistencii 

DorazilováRadmila 
ID: 80926848818 

9U 32 80 P/C Áno 

51.Právna ochrana 
matky a dieťaťa 

Mikloško Jozef 
ID: 10280459041 

1P 11 100 P Áno 

52.Prenatálna 
psychológia  

Hašto Jozef 
ID: 56398566310 

1P 11 100 P Áno 

53.Primárna 
starostlivosť 
v kultúrnom 
kontexte o ženu, 
dieťa a rodinu I. 

DorazilováRadmila 
ID: 80926848818 

9U 32 80 P/S/C Áno 

53.Primárna 
starostlivosť 
v kultúrnom 
kontexte o ženu, 
dieťa a rodinu I. 

Simočková Viera 
ID: 14975954671 

2D 21  P/S/C Áno 

54.Primárna 
starostlivosť 
v kultúrnom 
kontexte o ženu, 
dieťa a rodinu II. 

DorazilováRadmila 
ID: 80926848818 

9U 32 80 P/S/C Áno 

54.Primárna 
starostlivosť 
v kultúrnom 
kontexte o ženu, 

 
ID: 14975954671 

2D 21  P/S/C Áno 
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dieťa a rodinu II. 

55.Profesijná etika Grey Eva 
ID: 20390233442 
 

1P 11 100 P/S Áno 

55.Profesijná etika Mojzešová Mária 
ID: 60584168541 

2D 21 100 P/S Áno 

56.Profesijná 
komunikácia  

Kollárová Lívia 
ID: 65527886816 

3O 31 100 P/C Áno 

56.Profesijná 
komunikácia 

Otrubová Jana 
ID: 18780576050 

2D 21 100 P/C Áno 

57.Psychológia  Šovčíková Eva 
ID:11171296605 

2D 21 80 P Áno 

58.Sociológia 
a sociológia rodiny 

Matulník Jozef 
ID: 14255999710 

1P 11 100 P Áno 

59.Seminár 
k záverečnej práci I. 

Matulníková Ľudmila 
ID: 11794604817 

1P 11 100 P/S/C áno 

60.Seminár 
k záverečnej práci 
II. 

Matulníková Ľudmila 
ID: 11794604817 

1P 11 100 P/S/C áno 

61.Starostlivosť 
o novorodenca 
a dojča I. 

Bauer František 
ID: 17889652514 

2D 11 100 P/C Áno 

61.Starostlivosť 
o novorodenca 
a dojča I. 

Magyarová Gabriela 
ID: 15243827184 

3O 31 100 P/C Áno 

62.Starostlivosť 
o novorodenca 
a dojča II. 

Bauer František 
ID: 17889652514 

2D 11 100 P/C Áno 

62.Starostlivosť 
o novorodenca 
a dojča II. 

Magyarová Gabriela 
ID: 15243827184 

3O 31 100 P/C Áno 

63.Štátna 
záverečná skúška 

Matulníková Ľudmila 
ID: 11794604817 

1P 11 100  Áno 

63.Štátna 
záverečná skúška 

Bartkovjak Marián 
ID: 16726944554 

1P 11 100  Áno 

63.Štátna 
záverečná skúška 

Bauer František 
ID: 17889652514 

2D 11 100  Áno 

63.Štátna 
záverečná skúška 

Bednáriková 
Miroslava 
ID: 19716370212 

2D 21 100  Áno 

63.Štátna 
záverečná skúška 

Simočková Viera 
ID: 14975954671 

2D 21   Áno 

64. Verejné zdravie 
a kontrola 
infekčných chorôb 

Lišková Anna 
ID: 18779163039 

1P 11 100 P/S Áno 

65.Výživa a 
dietetika ženy, 
novorodencov 
a dojčiat 

Magyarová Gabriela 
ID: 15243827184 

3O 31 100 P/S Áno 

66.Výchova k 
sexuálnemu životu 
a zodpovedné 
plánovanie rodiny 

Grey Eva 
ID: 20390233442 
 

1P 11 100 P/S/C Áno 

67.Základy manaž Karvaj Marián  1P 11 100 P/S Áno 
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mentu a 
organizácia  
zdravotníctva 

ID: 80052111612 

68.Zdravotnícke 
právo  

Vlček Róbert 
ID: 31018608910 

1P 11 100 P Áno 

68.Zdravotnícke 
právo 

JUDr. Soboňová Soňa 
ID:  16803558732 

9U 32 10 P Áno 

Povinne voliteľné 
predmety 

      

69.Zdravotnícka 
terminológia 

Bacigálová Irena 
ID:14815924559 

9U 31 10 P Nie 

70.Informačné 
systémy 
v zdravotníctve 

Karvaj Marián  
ID: 80052111612 

1P 11 100 P Nie 

70.Informačné 
systémy 
v zdravotníctve 

Kovács Róbert 
ID: 14017163470 

9U 32 10 P Nie 

71.Perinatálna 
starostlivosť 
o duševné zdravie 

Hašto Jozef 
ID: 56398566310 

1P 11 100 P Nie 

72.Prvá pomoc Bauer František 
ID: 17889652514 

2D 11 100 P/C Nie 

72.Prvá pomoc Bugyíková Beáta  
ID: 87820556211 

3O 31 100 P/C Nie 

73.Rehabilitácia  
a liečebná telesná 
výchova 
v gynekológii 
a pôrodníctve 

Luliak Milan 
 ID: 67756676313 

1P 11 100 P Nie 

73.Rehabilitácia  
a liečebná telesná 
výchova 
v gynekológii 
a pôrodníctve 

Vavro Michal  
ID: 58350497252 

3O 31 10 P Nie 

74.Urogynekológia DikáczRéke 
ID:  79582850521 

9U 32 20 P Nie 

75.Zdravie 
v detskom veku 

Magyarová Gabriela 
ID: 15243827184 

3O 31 100 P Nie 

75.Zdravie 
v detskom veku 

Šuvada Jozef 
ID: 10181414420 

1P 11 100 P Nie 

76.Zdravotná 
a sociálna 
starostlivosť 
o rizikové skupiny 

Mikloško Jozef 
ID: 10280459041 

1P 11 100 P Nie 

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

Bakalárske práce obhájené v akademickom roku 2020/2021 
 

Názov bakalárskej práce Meno a priezvisko školiteľa 

Vplyv  diabetes  mellitus na  tehotnosť doc. PhDr. et Bc. Miroslava Bednáriková, PhD. 

Vplyv HPV na  ca  cervixu doc. PhDr. et Bc.Miroslava Bednáriková, PhD. 
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Spokojnosť spojená  s pôrodom  prof. MUDr. et Mgr.Marián Bartkovjak PhD. 

Stres v práci pôrodnej asistentky prof. MUDr. et Mgr.Marián Bartkovjak PhD. 

Výskyt  rizikových faktorov a  ich spojitosť  s ruptúrou uteru 
v gravidite 

prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková PhD. 

Vplyv dilatačných balónikov v prevencií  vzniku pôrodných 
poranení 

prof. PhDr. et Bc.Ľudmila Matulníková PhD. 

Manažment starostlivosti po reziduách po pôrode doc. PhDr. PaeDr.,Viera Simočková, PhD. 

 
Bakalárske práce rozpracované v akademickom roku 2021/2022 

Názov bakalárskej práce Meno a priezvisko školiteľa 

Rizikové faktory pre vznikkolpitíd u žien vo fertilnom veku doc. PhDr. et Bc. Miroslava Bednáriková, PhD. 

Pôrod veľkého plodu prof. MUDr.et Mgr. Marián Bartkovjak PhD. 

Využitie alternatívnych metód v priebehu pôrodu Mgr. Radmila Dorazilová 

Pôrodné centrum ako integrovaná starostlivosť v systéme 
zdravotnej  starostlivosti o rodičku 
 

prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková PhD. 

Vplyv pandémie COVID-19 na pôrodnícku starostlivosť 
o tehotnú ženu 

prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková PhD. 

Boonding fyziologického novorodenca po spontánnom pôrode 
zdravej rodičky (matky) 
 

PhDr. Gabriela Magyarová, PhD. 

Metódy regulácie počatia preferované ženami vo fertilnom 
období  

doc. PhDr., PaeDr. Viera Simočková, PhD. 

 
Témy bakalárskych prác a školitelia záverečných bakalárskych prác boli schválení akademickým senátom  
FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky. 

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

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

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).  
 

Ročník 
 

Meno študenta Kontakt 

1. ročník PA Lenka Suľová xxxxxxxxxxxxxxx 

2. ročník PA Rebeka Presburgerová xxxxxxxxxxxxxxx 

3. ročník PA Veronika Godálová xxxxxxxxxxxxxxx 

   

 
 
h) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o 

rozvrhu konzultácií).   
 

PhDr. Katarína Pechová mobil: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, n. o.Fakulta zdravotníctva a sociálnej  
práce sv. Ladislava Nové Zámky 
Stránkové hodiny 
Študijný odbor: ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, ak. r. 2020/2021 PhDr. Katarína Pechová 
Pondelok:  administratíva – nestránkový deň 
Utorok: administratíva – nestránkový deň 
Streda:  09:00h – 11:00h        od 13:00h – 15:00h 
Štvrtok: 09:00h – 11:00h        od 13:00h – 15:00h               

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
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Piatok:   09:00h – 11:00h        administratíva - nestránkový 
 
i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, 

administratíva, ubytovací referát a podobne ( kontakty sú na webovej stránke školy).  
 
        Administrátor IT VŠ– Ing.  Róbert Kovacs  mobil: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

Študijný referent  - Mgr. Jana Drozdová, mobil: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
Osobný kontakt na adrese: Pod Brehmi 4/A, 841 03  Bratislava-Dúbravka 
Pošta - písomný kontakt: P. O. Box 104, 810 00  Bratislava  

 
8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora 
a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením 

k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, 
tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, 
školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, 
športoviská).   

 
Materiálne a technické zabezpečenie pracoviska je v súlade s potrebami pre zabezpečenie efektívneho 
výchovno-vzdelávacieho procesu v študijnom odbore pôrodná asistencia. Pracovisko zabezpečuje spoločné 
učebne pre pôrodnú asistenciu a ošetrovateľstvo - vybavenie dvoch odborných učební zdravotníckym 
materiálom a pomôckami pre výučbu a nácvik praktických ošetrovateľských zručností, odbornej učebne 
pre poskytovanie prvej pomoci a odbornej učebne anatómie v súlade s požiadavkami kladenými na ich 
materiálno-technické vybavenie. Fakulta  zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava v Nových Zámkoch 
má v súčasnosti výučbovú základňu pre študijný odbor pôrodná asistencia  v 3 priestoroch (kapacita 10, 15, 
50, 250) Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch a v 4 odborných učebniach budovy Strednej 
zdravotníckej školy - Egészségügyi Középiskola v Nových Zámkoch (kapacita 10, 10, 40, 40). Uvedené 
priestory sa využívajú ako výučbová základňa pre odbor pôrodná asistencia aj ošetrovateľstvo . Odborná 
učebňa pre výučbu poskytovania prvej pomoci v zmysle § 5 Vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z. z. 
o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci je v budove Strednej zdravotníckej školy –Egészségügyi 
Középiskola v Nových Zámkoch. Pre odbor pôrodná asistencia je k dispozícii odborná učebňa vo FN NZ – na 
druhom poschodí, ktorá je  vybavená potrebným zdravotníckym materiálom a pomôckami pre dôkladný 
nácvik základov praktických zručností v pôrodnej asistencii. Učebňa je vybavená pôrodníckym simulátorom 
Model Prompt, na praktický nácvik pôrodu a intervencií, ošetrenia novorodenca, Deluxe FlexiblePelvis, 
Fetal model, modelom panvy. 
Výučbové priestory sú vybavené počítačovou technikou, dataprojektormi, tabuľami, sú ozvučené, majú  
prístup k internetu a študentom je k dispozícii tiež kopírovacia služba. Študenti pôrodnej asistencie a 
ošetrovateľstva majú k dispozícii počítačovú učebňu, ktorá je vybavená PC technikou a pripojením 
k internetu. Súčasne môžu v počítačovej učebni pracovať študenti na 8 PC s pripojením na internet a to 
v pracovných dňoch a v sobotu. Výučba sa realizuje v seminárnych miestnostiach a knižniciach klinických 
pracovísk.  
Výučbové priestory sú vybavené počítačovou technikou, dataprojekciou, tabuľami, sú ozvučené, majú  
prístup k internetu a študentom je k dispozícii tiež kopírovacia služba. Priestory na výučbu umožňujú aj 
prístup pre študentov so špecifickými potrebami, sú vyhovujúce z hľadiska hygienického, protipožiarneho, 
ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia jednotlivca pri práci. Sídlo pracoviska umožňuje aj bezbariérový 
prístup a primerané parkovanie. Praktická výučba ošetrovateľskej klinickej praxe v prvom ročníku 1. 
semestra,   sa realizuje na základe zmluvného vzťahu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky.  
Link: Centrálny register zmlúv centrálny register zmlúv: https://www.crz.gov.sk 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy  

 
b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa 

informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, 
informačným technológiám a podobne). 

 
Moderné výučbové priestory pracovísk sú vybavené počítačovou technikou, dataprojekciou, sú ozvučené, 
majú  prístup k internetu a študentom je k dispozícii tiež kopírovacia služba. Študenti pôrodnej asistencie 

https://www.crz.gov.sk/
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
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majú k dispozícii počítačovú učebňu, ktorá je vybavená PC technikou a pripojením k internetu. Je 
zabezpečený stály prístup k internetu cez server a wifi. Prístup k internetu majú študenti tiež v Lekárskej 
knižnici FNsP v Nových Zámkoch. Študenti využívajú alternatívu sprostredkovanú pedagógmi vysokej školy 
získať materiály, ktorých autormi sú ich vyučujúci a študovať prostredníctvom informačno-komunikačných 
technológií.Na pracovisku v Nových Zámkoch informačné zabezpečenie študijného programu tvorí 20 
notebookov, 8 dataprojektorov, 3 tlačiarne multifunkčné, 3 skenery, 2 televízory, 1 ozvučovacie zariadenie, 
1 video. Knižničné služby sú dostupné pre zamestnancov a študentov Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Ladislava v mieste sídla pracoviska, teda v Nových Zámkoch, ako aj v hlavnej knižnici VŠZaSP sv. Alžbety 
v Bratislave. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava pre potreby študentov pôrodnej asistencie, 
zmluvne rieši knižnično-informačné služby s  Lekárskou knižnicou FNsP v Nových Zámkoch, ktorá vybavením 
zodpovedá kritériám knižníc vysokého školstva. Lekárska  knižnica vo FNsP v Nových Zámkoch disponuje 
odbornými knižnými titulmi v počte 17 000 exemplárov a odbornými periodikami v počte približne 4220, je 
vybavená moderným knižnično-informačným softvérom. Knižničná činnosť zahŕňa výpožičné, informačné, 
poradenské, reprografické a propagačné služby. Knižničný fond je aktuálny, poskytuje študijnú literatúru 
uvádzanú v informačných listoch povinných a povinne voliteľných predmetov pre študijný odbor pôrodná 
asistencia, jeho kapacita je porovnateľná na trhu poskytovaných knižničných služieb aj iných subjektov. 
Knižničné služby sú dostupné v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hodiny, knižničný fond je pravidelne 
inovovaný bibliografickými zdrojmi. Študenti majú k dispozícii študovňu s kapacitou 15 miest, prístup 
k internetu, ako aj zabezpečenie prístupnosti uvedených priestorov pre študentov so špecifickými 
potrebami.  
Knižnica svoje poslanie napĺňa nasledovne: 

 systematicky buduje, odborne spracováva, uchováva a sprístupňuje knižničný a informačný fond 
domácej i zahraničnej literatúry v printovej forme, 

 poskytuje knižnično-informačné služby študentom všetkých foriem štúdia, pedagógom a vedecko-
výskumným pracovníkom, zamestnancom FNsP Nové Zámky, čitateľskej verejnosti, 

 je bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom VŠ, ktoré garantuje evidenciu 
publikačnej činnosti a ohlasov na ňu, 

 poskytuje vzdelávaciu činnosť organizovaním kurzov, exkurzií zameraných na prácu s domácimi 
i zahraničnými informačnými zdrojmi, s verejne prístupnými katalógmi.  

Pracovisko spolupracuje s edičným strediskom v hlavnej knižnici vysokej školy ale aj s knižnicou FN Nové 
Zámky. Aktuálné informácie o knižnici je možné získať na domovskej stránke knižníc, ktorá je priebežne 
aktualizovaná na adrese:  
Link: http://www.vssvalzbety.sk/kniznica; lknsp@nspnz.sk 
 https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie  
 
Predaj skrípt je možný aj prostredníctvom mailovej objednávky na vssva.skripta@gmail.coma riadi sa 
vydanou Smernicou č. 4/2012 rektora o predaji skrípt, kníh, časopisov a iných kníh tlačiarenských produktov 
spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety. Poslaním knižnice je informačné zabezpečenie pedagogického 
a vedecko - výskumného procesu na fakultách Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. 
o., v Bratislave. Hlavným cieľom knižnice je uspokojovanie informačných potrieb študentov a pracovníkov 
Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., v Bratislave poskytovaním knižnično-
informačných služieb širokého rozsahu s využitím najnovších informačných technológií. Knižnica sa 
špecializuje na budovanie knižničného fondu zameraného na literatúru z oblasti zdravotníckych a sociálnych 
vied /knihy, monografie, encyklopédie, slovníky, učebnice/. K dispozícii sú domáce a zahraničné periodiká 
zodpovedajúce študijným odborom vysokej školy, ale aj spoločenskovedné periodiká z oblasti literatúry, 
kultúry a príbuzných odborov. Výpožičná doba je na  stránke vysokej školy 
Zdroj: https://www.vssvalzbety.sk/kniznica/bratislava/kniznica-kontakty 
e-mail: vypozicky.kniznica@vssvalzbety.sk 
e-mail: kniznica@vssvalzbety.sk  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 
Webová stránka VŠZaSP - www.vsssvalzbety.sk 
Knižnica – katalóg http://sva.dawinci.sk/ 
Informačné  technológie 
Informačné systémy (IS) 

http://www.vssvalzbety.sk/kniznica
mailto:lknsp@nspnz.sk
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
mailto:vssva.skripta@gmail.com
mailto:vypozicky.kniznica@vssvalzbety.sk
mailto:kniznica@vssvalzbety.sk
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
http://www.vsssvalzbety.sk/
http://sva.dawinci.sk/
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Počas obdobia 2015 – 2020 boli nasadené viaceré nové a zmodernizované existujúce IS univerzity 
poskytujúce informácie na odporu riadenia v nasledujúcich oblastiach: 

  Evidencia študentov – Akademický informačný systém (AIS) sa v súčasnosti používa ako na evidenciu   
študentov, tak i na evidenciu výsledkov štúdia. Okrem študijných výsledkov obsahuje aj evidenciu 
záverečných prác, rozvrh hodín a prihlasovanie sa študenta naň. Zároveň sú prostredníctvom AIS 
poskytované údaje do Centrálneho registra študentov a Centrálneho registre záverečných prác.  Na úrovni 
riadenia slúži AIS ako zdroj pre vykazovanie výučby a na meranie vzdelávacieho výkonu pracovísk a ich 
ponuky štúdia. 

 DOC (systém pre správu dokumentov) slúži ako autorizovaná zóna pre zamestnancov a študentov 
univerzity a spolu s intranetovou časťou webového sídla poskytuje prístup k aktuálnym dokumentom 
(vnútorné predpisy univerzity a fakulty, tlačivá, rozhodnutia rektora, dekanov (napr. v oblasti štipendií), 
softvéru (licencovanému i voľne dostupnému), pracovným materiálom riadiacich zložiek a pod. 

 E-learningové systémy na podporu výučby a podporu projektov -  
Prezentácia univerzity navonok zabezpečuje jej webová stránka.  
 

 
c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením 

k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na 
dištančné vzdelávanie.  

 
E-learningové systémy  
Vzdelávací systém EDU – E-learningový portál E-learningové systémy  
Vzdelávací systém EDU – E-learningový portál VŠ poskytuje automatický prístup všetkým študentom 
a pedagógom VŠ. Implikuje podporu všetkých predmetov a zdieľanie študijných materiálov pre študentov. 
Podporuje jednoduché odovzdanie úloh a zadaní  a zabezpečuje prehľadnú komunikáciu vo fórach. Má 
prepracované možnosti on-line testovania vedomostí.  
Dištančné vzdelávanie je zabezpečené interným on-line systémom vzdelávania s názvom ELIX a WEBEX, 
ktorý bol pripravený len pre potreby vysokej školy. Systém umožňuje prednášanie v reálnom čase s aktívnou 
spätnou väzbou ako aj  zabezpečenie spätnej väzby a názorov študentov cez ankety. Systém umožňuje aj 
individuálne skúšanie formou testu, kedy je možné pripraviť pre každého študenta iný test na špecifický čas.  
Link: https://elix.seuniversity.eu 

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

participácie.  
 

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

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

nas/ekonomika/zmluvy  
 

e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia. 
 
Súčasťou nemocnice je aj kaplnka Božieho milosrdenstva. Nachádza sa na prízemí vo vestibule monobloku. 
Kaplnku môžu využívať študenti FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky. Bolo otvorená a vysvätená 12.09.2002. Jej 
hlavným cieľom je poskytovanie pastoračnej starostlivosti a duchovnej pomoci študentom, pedagógom, 

https://elix.seuniversity.eu/
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
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zamestnancom FN N. Zámky a širokej verejnosti či už pacientom alebo rodinným príslušníkom ktorý ich 
sprevádzajú na vyšetrenie. K dispozícii je internát, tenisové kurty a bazén v Dolnej Krupej. 
Link: https://www.nspnz.sk/kaplnka.html 
Link: https://vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy 

 
f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením 

kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.  
 
Študenti PA majú možnosť stážovať v Centre pre ženu a dieťa – Zlín. Mobilita študentov v rámci projektu 
Erasmus vysoká škola nezabezpečuje.  

 
9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu  
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium. 
 
Výber študentov sa dôsledne riadi príslušnými ustanoveniami zákona o vysokých školách. O štruktúre a počte 
prijatých študentov v rámci jednotlivých študijných programov rozhodujú faktory ako sú personálne a 
priestorové kapacity, prístrojová vybavenosť v študijných programoch vyžadujúcich špeciálne zariadenia a 
personálne možnosti kvalitného zabezpečenia pedagógmi. Okrem základných podmienok na prijatie na štúdium 
sa ďalšie podmienky stanovujú tak, aby najlepšie vystihovali predpoklady na štúdium zvoleného študijného 
programu. Podklady na rozhodovanie sú počítačovo spracovávané a podliehajú verejnej kontrole, špeciálne 
kontrole uchádzačov o štúdium. V zmysle § 58 ods. 6  zákona o vysokých školách o prijatí na štúdium študijného 
programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje dekan. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý 
uskutočňuje VŠ, rozhoduje rektor. 
Podmienky prijímania sa riadia ustanoveniami §56, § 57, §58 Zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách 
v znení neskorších predpisov 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/PKBc2022-2023.pdf  
Link: 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pd
f  
 
b) Postupy prijímania na štúdium.  
 
Všeobecné údaje o prijímacom konaní:  
- uchádzač si môže podať prihlášky na viac študijných programov (za každú prihlášku platí poplatok za 
prijímacie konanie), pričom na jednej prihláške možno uviesť len jeden študijný program,  
- vysoká škola si vyhradzuje právo neotvoriť prvý ročník štúdia študijného programu, na ktorý sa neprihlásil 
dostatočný počet uchádzačov,  
- uchádzačovi, ktorý uhradil poplatok za prijímacie konanie a rozhodnutím nebol prijatý na štúdium nebude 
poplatok vrátený, uchádzačovi, ktorý na základe nekompletnej prihlášky nebol prijatý taktiež nebude poplatok 
vrátený,  
- zaregistrovaná prihláška s dokladmi ostáva v evidencii a archíve VŠ – nevracia sa späť. 
Podmienky prijatia pre uchádzačov  
- stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,  
- vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium obsahuje:  
- overenú kópiu maturitného vysvedčenia,  
Bez predloženia maturitného vysvedčenia (overenej kópie) nebude uchádzač zapísaný na štúdium(§ 59 ods. 3 
Zákona č. 455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov).  
- kópie koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + výpis známok s vyrátaným priemerom v 
prihláške,  
- životopis (podpísaný),  
- doklad o zaplatení vkladom na účet Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho 
konania na vysokoškolské štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava číslo: 
2626748634/1100, variabilný symbol: RODNÉ ČÍSLO  

https://www.nspnz.sk/kaplnka.html
https://vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/PKBc2022-2023.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
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- IBAN (pre zahraničných študentov): SK02 1100 0000 0026 2674 8634, Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 
06 Bratislava,  
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium v prihláške na str. 2 (u uchádzačov so 
zdravotným postihnutím sa postupuje v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. § 57 ods. 4.). 
 Všeobecné údaje o prijímacom konaní:  
- uchádzač si môže podať prihlášky na viac študijných programov (za každú prihlášku platí poplatok za 
prijímacie konanie), pričom na jednej prihláške možno uviesť len jeden študijný program,  
- vysoká škola si vyhradzuje právo neotvoriť prvý ročník štúdia študijného programu, na ktorý sa neprihlásil 
dostatočný počet uchádzačov,  
- uchádzačovi, ktorý uhradil poplatok za prijímacie konanie a rozhodnutím nebol prijatý na štúdium nebude 
poplatok vrátený, uchádzačovi, ktorý na základe nekompletnej prihlášky nebol prijatý taktiež nebude poplatok 
vrátený,  
- zaregistrovaná prihláška s dokladmi ostáva v evidencii a archíve VŠ – nevracia sa späť.  
Link: https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/Informácie o prijímacom konaní 
 
Študijný odbor: Pôrodná asistencia  
Stupeň štúdia: Bc.,  Forma štúdia: denná,  Dĺžka štúdia v semestroch: denná forma : 6 semestrov, 3 roky 
 
Špecifické podmienky prijatia pre odbor Pôrodná asistencia – denná forma:  
Podmienky PK sú zhodné so všeobecnými podmienkami VŠ + špecifické podmienky:  
Pre 1. stupeň (Bc.):  
- ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, 
- získaná spôsobilosť na výkon povolania v príslušnom odbore,  
- potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom zaradení a dĺžke odbornej praxe priloží uchádzač k prihláške 
V zmysle § 58 ods. 6  zákona o vysokých školách o prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje 
fakulta, rozhoduje dekan. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje VŠ, rozhoduje rektor. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/PKBc2022-2023.pdf  
Link: 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pd
f  

 
 

c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.  
Všetky odbory štúdia sú bez prijímacích pohovorov a skúšok. 

Link: https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/ 
 
10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-

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

 
Odkaz na Správu o monitorovaní kvality vzdelávania na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. : 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  
 
Výročná správa vysokej školy  ktorej súčasťou je aj meranie kvality štúdia (kapitola XII.): 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VyrocnaSPRAVA/VyrocnaspravaocinnostiVSZaSPsv.Alzbetyzarok2020.pdf 

 
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.  
Kvalitu študijného programu hodnotíme 2x za akademický rok formou  dotazníkov. Správy  sú k dispozícii. 
Linky:  https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice  
            https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  
            http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik  
            https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 

https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/PKBc2022-2023.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://fsvladislava.sk/studijne-odbory/porodna-asistencia/
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VyrocnaSPRAVA/VyrocnaspravaocinnostiVSZaSPsv.Alzbetyzarok2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
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Opatrenia rektora č. 1/2013 zásady praktickej realizácie „ Politiky vysokej školy na zabezpečenie vnútorného 
systému kvality“ 
Opatrenia rektora č. 2/2013 Hodnotenie kvality VŠ učiteľov na VŠZaSP sv. Alžbety a nástroje ich motivácie, 
vypracované v zmysle Zásad politiky vysokej školy v oblasti zabezpečovania vnútorného systému kvality KVSK 
A3 a A6, v nadväznosti na cieľ č. 3 „Zabezpečenie kvality vysokoškolských učiteľov“, v časti KVSK B3. 
Opatrenia rektora č. 3/2013 Zabezpečenie kvality a hodnotenia vysokých škôl 
Opatrenia rektora č. 4/2013 Pravidlá schvaľovania a kontroly kvality vykonávania študijných programov    
 a študijných plánov 
Smernica č. 2/2013 o zavedení a používaní interného systému kvality podľa §87 a zákona 131 Z.z. o vysokých 
školách  
Link: www.akredkom.sk/zápisnice 2015 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 
 
b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu. 
Kvalitu študijného programu hodnotíme 2x za akademický rok formou dotazníkov. Správy  sú k dispozícii.  
Linky: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  
           https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy  
           https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  
           http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik  
 
c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.  
Zamestnanci v ZZ sa podieľajú na praktickej výučbe študentov ako mentori/lektori a v záverečnom hodnotení 
študenta posudzujú vstupné a výstupné vedomosti a zručnosti, záujem študenta o vedomosti a odborný rast. 
Pri inšpekciách pedagógov na pracoviskách ZZ lektori vznášajú pripomienky k aktuálnej kvalite vedomostí 
a zručnosti študentov.  Správy  sú k dispozícii.   
Link:  https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  
           https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  
 
11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného 

programu (napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre 
študentské pôžičky a podobne).  

Študijný poriadok VŠ 
Link: www.vssvalzbety.sk 
Školné a poplatky spojené so štúdiom sú uvedené na web stránke školy 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/poplatky 
 
Na uvedenej stránke sú Smernice rektora o výške školného a poplatkov na príslušný akademický rok a  Manuál 
k správnej úhrade poplatkov 
Pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie 
SMERNICA rektora č. 1/2021 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v 
akademickom roku 2021/2022  TU 
SMERNICA rektora č. 1/2022 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v 
akademickom roku 2022/2023       TU 
 
Štipendijný poriadok 
Link:https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia 
Štipendiá – sociálne, motivačné, tehotenské 
Link:https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/socialne-stipendium 
Link:https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/motivacne-stipendium 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/tehotenske-stipendium 
 

http://www.akredkom.sk/zápisnice%202015
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
http://www.vssvalzbety.sk/
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/poplatky
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/manualkspravnejuhradepoplatkov.docx
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/manualkspravnejuhradepoplatkov.docx
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Prij%C3%ADmacie%20konanie/Smernicaopoplatkoch20212022.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Smernice/Smernica-rektora-o-poplatkoch-2022_2023.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Smernice/Smernica-rektora-o-poplatkoch-2022_2023.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/socialne-stipendium
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/motivacne-stipendium
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Detailné podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek sú zverejnené na webovom sídle Fondu na podporu 
vzdelávania venovanom stabilizačným pôžičkám  
Link:https://www.stabilizacnepozicky.sk/uploads/files/Oznam/2021-2022/2021-08-11_-
_Oznam_stabilizacne_2021-2022.pdf . 

  
Ostatné vnútorné predpisy sú k dispozícii na stránke školy. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/infoportal/smernice 
Link: www.vssvalzbety.sk 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat/clenovia 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/o-nas/ZAHRANICNEMOBILITY.pdf 
 
Zoznam technicko-hospodárskych zamestnancov 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika 
 
Centrum sociálneho poradenstva pre študentov: https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp 
 
Centrum kariérneho poradenstva: https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp 
 
 Dlhodobý zámer : https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/dlhodoby-zamer  
 
Domáce a zahraničné akreditácie : https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie  
 
Úspechy VŠZaSP: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs  
 
Uplatnenie absolventov VŠZaSP a hodnotenie ich zamestnávateľmi :    https://www.vssvalzbety.sk/o-
nas/uplatnenie-absolventov 
 
Vnútorný systém VŠZaSP:  https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.stabilizacnepozicky.sk/uploads/files/Oznam/2021-2022/2021-08-11_-_Oznam_stabilizacne_2021-2022.pdf
https://www.stabilizacnepozicky.sk/uploads/files/Oznam/2021-2022/2021-08-11_-_Oznam_stabilizacne_2021-2022.pdf
http://www.vssvalzbety.sk/
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat/clenovia
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/o-nas/ZAHRANICNEMOBILITY.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/dlhodoby-zamer
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system
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Príloha 1 – Študijný plán 
 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 
Katedra pôrodnej asistencie, Nové Zámky  

Študijný plán: Pôrodná asistencia 
1. stupeň (bakalársky) – denná forma  

 
1. ročník – ZIMNÝ semester (1. semester)  

Predmet / Subject 
Kredity / 
Credits 

Typ 
predmetu 
/ Subject 

Type  

Hodinová 
dotácia / 

Hour 
Dotation  

Učiteľ / Faculty Member 

Anatómia a fyziológia 4 P 2/2/0 prof. MUDr. et Mgr. Marián Bartkovjak 
PhD. 

Biofyzika, biochémia a rádiológia 2 P 2/1/0 doc. Mgr. et Mgr. Viktor Foltin, PhD. 

Embryológia a genetika 3 P 2/1/1 prof. MUDr. et Mgr. Marián Bartkovjak 
PhD. 

Farmakológia 1 P 1/1/0 prof. RNDr. Kalavský Erich, PhD. 

Filozofia 1 P 1/1/0 prof. MUDr. et Mgr. Marián Bartkovjak 
PhD. 
doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD. 

Hygiena a epidemiológia 2 P 2/0/0 prof. MUDr. Marianna Mrázová, PhD. 

Ošetrovateľské techniky 3 P 1/0/4 doc. PhDr. et Bc. Miroslava 
Bednáriková, PhD., 
PhDr. Lívia Kollárová, PhD.,  
PhDr. Pechová Katarína 

Mikrobiológia - bakteriológia, 
virológia a parazitológia 

2 P 2/0/0 prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová,PhD. 

Determinanty zdravia a výchova k 
zdraviu I. 

2 P 2/1/0 prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, 
PhD. 

Cudzí jazyk – anglický jazyk I. 
 

1 P 1/0/1 PaeDr. Alena Sadovská  
Mgr. Andrea Pétery 

Ošetrovateľská klinická prax 3 P 80 doc. PhDr. Jana Otrubová, PhD. 
PhDr. Lívia Kollárová, PhD. 

Povinne voliteľné predmety     

Zdravotnícka terminológia 1 PV 1/0/0 Mgr. Irena Bacigálová, PhD. 

Zdravotná a sociálna starostlivosť o 
rizikové skupiny 

1 PV 1/0/0 prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

Kredity spolu / Credits Total 25    

študent si vyberá PV predmet len jeden v príslušnom semestri 
 
1. ročník – LETNÝ semester (2. semester)  

Predmet / Subject 
Kredit / 
Credits 

Typ 
predmetu 
/ Subject 

Type  

Hodinová 
dotácia / 

Hour 
Dotation 

Učiteľ / Faculty Member 

Patologická anatómia 
a patologická fyziológia   

4 P 2/2/0 prof. MUDr. František Bauer, PhD. 

Pôrodníctvo I. 3 P 2/2/0 prof. MUDr. et Mgr. Marián Bartkovjak, 
PhD. 

Pôrodná asistencia I. 3 P 2/2/0 prof. PhDr. et Bc.Ľudmila Matulníková, 
PhD. 
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Gynekológia I. 3 P 2/2/0 MUDr. Réke Dikácz 

Gynekologické ošetrovateľstvo 
I., 

2 P 1/1/1 doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD. 
 

Profesijná etika 1 P 1/1/0 prof. MUDr. Eva Grey, PhD. , 
doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD. 

Determinanty zdravia a výchova 
k zdraviu II., 

2 P 2/1/0 prof. PhDr.et Bc.Ľudmila Matulníková, 
PhD. 

Postupy a techniky v pôrodnej 
asistencii 

4 P 1/0/5 doc. PhDr. et Bc. Miroslava Bednáriková, 
PhD., 
Mgr. Radmila Dorazilová 

Letná prax v pôrodnej asistencii 
I. 

6 P 160 doc. PhDr.et Bc. Miroslava Bednáriková, 
PhD., 
PhDr. Gabriela Magyarová, PhD., 
+ lektorky 

Klinická prax v pôrodnej 
asistencii I. 

8 P 200 prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, 
PhD., 
doc. PhDr. et Bc. Miroslava Bednáriková, 
PhD., 
PhDr. Gabriela Magyarová, PhD. 
+ lektorky 

Cudzí jazyk - anglický jazyk II. 1 P 1/0/1 PaeDr. Alena Sadovská,  
Mgr. Andrea Pétery 

Povinne voliteľné predmety     

Prvá pomoc 1 PV 1/0/1 prof. MUDr. František Bauer, PhD., 
PhDr. Beáta Bugyíková, PhD. 

Urogynekológia 1 PV 1/0/0 MUDr. Réke Dikácz 

Kredity spolu / Credits Total 38    

študent si vyberá PV predmet len jeden v príslušnom semestri 
 

Katedra pôrodnej asistencie, Nové Zámky  
Študijný plán: Pôrodná asistencia 

1. stupeň (bakalársky) – denná forma  
2. ročník – ZIMNÝ semester (3. semester)  

Predmet / Subject 
Kredit / 
Credits 

Typ 
predmetu 
/ Subject 

Type  

Hodinová 
dotácia / 

Hour 
Dotation 

Učiteľ / Faculty Member 

Gynekológia II. 3 P 2/2/0 MUDr. Réke Dikácz 

Gynekologické  
ošetrovateľstvo II. 

2 P 1/1/1 doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, 
PhD. 

Pôrodníctvo II. 3 P 2/2/0 prof. MUDr. et Mgr. Marián Bartkovjak, 
PhD 

Ošetrovateľský proces v pôrodnej 
asistencii I 

2 P 1/1/1 prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, 
PhD. 

Neonatológia 2 P 2/0/0 prof. MUDr. František Bauer, PhD. 

Pôrodná asistencia II., 3 P 2/2/0 prof. PhDr.et Bc. Ľudmila Matulníková, 
PhD. 

Poradenstvo a príprava na 
rodičovstvo a  pôrod I., 

2 P 1/0/2 doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, 
PhD., Mgr. Radmila Dorazilová  

Výživa a dietetika ženy, 
novorodencov a dojčiat 

2 P 1/1/0 prof. MUDr. Peter Mĺkvý, CSc.,  
PhDr. Magyarová Gabriela, PhD. 
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Klinická prax v PA II. 8 P 200 prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, 
PhD., doc. PhDr.et Bc. Miroslava 
Bednáriková, PhD., 
PhDr. Gabriela Magyarová, PhD., 
+ lektorky 

Cudzí jazyk - anglický jazyk III. 1 P 1/0/1 PaeDr. Alena Sadovská,  
Mgr. Andrea Pétery 

Povinne voliteľné predmety     

Informačné systémy 
v zdravotníctve 

1 PV 1/0/1 prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. MBA, 
Ing. Róbert Kováč  

Rehabilitácia  a liečebná výchova 
v gynekológii a pôrodníctve 

1 PV 1/0/1 prof. MUDr. Milan Luliak, PhD,.  
PhDr. Michal Vavro, PhD. 

Kredity spolu / Credits Total 29    

študent si vyberá PV predmet len jeden v príslušnom semestri 
 
2. ročník – LETNÝ semester (4. semester)  

Predmet / Subject 
Kredit / 
Credits 

Typ 
predmetu 
/ Subject 

Type  

Hodinová 
dotácia / 

Hour 
Dotation 

Učiteľ / Faculty Member 

Gynekológia III. 3 P 2/2/0 MUDr. Réke Dikácz 

Gynekologické  
ošetrovateľstvo III. 

2 P 1/1/1 doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, 
PhD. 

Pôrodníctvo III. 3 P 2/2/0 prof. MUDr. et Mgr. Marián Bartkovjak, 
PhD. 

Ošetrovateľský proces v pôrodnej 
asistencii II., 

2 P 1/1/1 prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, 
PhD. 

Pôrodná asistencia III. 3 P 2/2/0 prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, 
PhD. 

Starostlivosť o novorodenca 
a dojča I. 

2 P 2/0/1 prof. MUDr. František Bauer, PhD.,  
PhDr. Gabriela Magyarová, PhD. 

Psychológia  1 P 1/0/0 doc. PhDr. Eva Sovčíková, CSc. 

Poradenstvo a príprava na 
rodičovstvo a  pôrod II. 

2 P 1/0/2 doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, 
PhD., 
Mgr. Radmila Dorazilová  

Letná prax v PA II. 6 P 160 doc. PhDr.et Bc. Miroslava Bednáriková, 
PhD., 
PhDr. Gabriela Magyarová , PhD., 
+ lektorky 

Klinická prax v PA III. 8 P 200 prof. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD. 
doc. PhDr.et Bc. Miroslava Bednáriková, 
PhD., 
PhDr. Gabriela Magyarová, PhD., 
+ lektorky 

Metodológia výskumu I. 1 P 1/0/1 prof. PhDr. JozefMatulník, PhD. MPH  

Cudzí jazyk - anglický jazyk IV. 1 P 1/0/1 PaeDr. Alena Sadovská,  
Mgr. Andrea Pétery 

Povinne voliteľné predmety     

Perinatálna starostlivosť o duševné 
zdravie 

1 PV 1/0/0 prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. 

Zdravie v detskom veku 1 PV 1/0/0 prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.,  
PhDr. Gabriela Magyarová, PhD. 

Kredity spolu / Credits Total 35    
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študent si vyberá PV predmet len jeden v príslušnom semestri 
 

Katedra pôrodnej asistencie, Nové Zámky  
Študijný plán: Pôrodná asistencia 

1. stupeň (bakalársky) – denná forma  
3. ročník – ZIMNÝ semester (5. semester)  

Predmet / Subject 
Kredity / 
Credits 

Typ 
predmetu 
/ Subject 

Type  

Hodinová 
dotácia / 

Hour 
Dotation  

Učiteľ / Faculty Member 

Ošetrovateľský proces v pôrodnej 
asistencii III. 

2 P 1/1/1 prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, 
PhD. 

Starostlivosť o novorodenca 
a dojča II. 

2 P 2/0/1 prof. MUDr. František Bauer, PhD.,  
PhDr. Gabriela Magyarová, PhD. 

Pôrodná asistencia IV. 3 P 2/2/0 prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, 
PhD. 

Prenatálna psychológia  1 P 1/1/0 prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. 

Primárna starostlivosť v kultúrnom 
kontexte o ženu,  dieťa a rodinu I. 

3 P 2/1/2 doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, 
PhD., Mgr. Radmila Dorazilová  

Sociológia a sociológia rodiny 1 P 1/0/0 prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., MPH 

Právna ochrana matky a dieťaťa 1 P 1/0/0 prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

Pedagogika a edukácia 
v gynekologicko-pôrodníckom 
ošetrovateľstve 

1 P 1/0/1 doc. PhDr. Jana Otrubová, PhD. , 
PhDr. Lívia Kollárová, PhD. 

Metodológia výskumu II. 1 P 1/0/1 prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD. MPH.   

Profesijná komunikácia 1 P 1/0/1 doc. PhDr. Jana Otrubová, PhD., 
PhDr. Lívia Kollárová, PhD. 

Pediatria 2 P 2/0/0 prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. 

Klinická prax v PA IV. 8 P 200 prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, 
PhD., doc. PhDr.et Bc. Miroslava 
Bednáriková, PhD., PhDr. Gabriela 
Magyarová, PhD.+ lektorky 

Seminár k záverečnej práci I. 2 P 1/1/1 prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, 
PhD. 

Kredity spolu / Credits Total 28    

 
3. ročník – LETNÝ semester (6. semester)  

Predmet / Subject 
Kredit / 
Credits 

Typ 
predmetu 
/ Subject 

Type  

Hodinová 
dotácia / 

Hour 
Dotation 

Učiteľ / Faculty Member 

Analgézia, anestézia  
a resuscitácia 

2 P 2/0/1 doc. MUDr. Mgr. Jan Bydžovský, DiS., 
PhD., MUDr. Štefan Krbila, PhD. 

Seminár k záverečnej práci II. 2 P 1/1/1 prof. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD. 

Verejné zdravie a kontrola 
infekčných chorôb 

1 P 1/0/0 prof. MUDr. Anna Lišková, PhD. 

Výchova k sexuálnemu životu 
a zodpovedné plánovanie rodiny 

1 P 1/0/1 prof. MUDr. Eva Grey, PhD. 

Primárna starostlivosť v kultúrnom 
kontexte o ženu,  dieťa a rodinu II. 

3 P 2/1/2 doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková 
PhD. 
Mgr. Radmila Dorazilová  

Základy anažmentu  a organizácie 
zdravotníctva 

1 P 1/0/0 prof. MUDr. Marian Karvaj, PhD., MBA 
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Infekčné choroby v tehotnosti a 
a nozokomiálne nákazy 

1 P 1/0/0 prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. 

Ošetrovateľstvo v  pediatrii 2 P 2/1/0 PhDr. Gabriela Magyarová, PhD. 

Zdravotnícke právo  1 P 1/0/0 prof. JUDr. Róbert Vlček, PhD.,  
JUDr. Soňa Soboňová 

Klinická prax v PA V. 8 P 200 doc. PhDr.et Bc. Miroslava Bednáriková, 
PhD., PhDr. Gabriela Magyarová, PhD. + 
lektorky 

Štátne záverečné skúšky 10 P  komisia 

Obhajoba bakalárskej práce  
1. predmet: Pôrodníctvo 
2. predmet: Gynekológia 
3. predmet: Pôrodná asistencia 
 
Praktická skúška 

  

 

prof. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.,  
prof. MUDr. František Bauer, PhD.,  
doc. PhDr. et Bc. Miroslava Bednáriková, 
PhD., prof. PhDr. et Bc. Ľudmila 
Matulníková, PhD., doc. PhDr. PaedDr. 
Viera Simočková PhD., 
PhDr. Magyarová Gabriela, PhD 

Kredity spolu / Credits Total 32    

Skratky: P = povinný predmet, PV = povinne voliteľný predmet, P/S/C = prednáška/seminár/cvičenie 
Počet výučbových týždňov v semestri: 14 
1 kredit (ECTS): 25 hodín 
Súčet kreditov: 1. ročník: 63, 2. ročník:  64,  3. ročník: 60 = 187, t. j. 4675 hodín. 
Praktická výučba sa uskutočňuje i v rámci letnej praxe a celkovo je plánovaných 1673 hodín praktickej výučby 
(67 ECTS). 
Poznámka: plnenie podľa smernice pre vzdelávanie v pôrodnej asistencii, v počte celkovej výučby min. 4600 
hodín t. j. 184 kreditov a z toho min. jedna tretina 1673 hodín t.j. 67 kreditov praktickej výučby je dosiahnuté. 
 
 
Príloha 2 - Informačné listy predmetov 
 

Informačné listy predmetov – študijný program pôrodná asistencia  
DENNÁ FORMA ŠTÚDIA 

 
POVINNÉ PREDMETY POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

1. Analgézia, anestézia a resuscitácia 1. Zdravotnícka terminológia 
2. Anatómia a fyziológia 2. Informačné systémy v zdravotníctve 
3. Biofyzika,  biochémia a rádiológia 3. Perinatálna starostlivosť o duševné 

zdravie 
4. Cudzí jazyk – anglický jazyk I. 4. Prvá pomoc 
5. Cudzí jazyk - anglický jazyk  II. 5. Rehabilitácia  a liečebná výchova 

v gynekológii a pôrodníctve 
6. Cudzí jazyk - anglický jazyk III. 6. Urogynekológia 
7. Cudzí jazyk - anglický jazyk IV. 7. Zdravie v detskom veku 
8. Determinanty zdravia a výchova k zdraviu I. 8. Zdravotná a sociálna starostlivosť 

o rizikové skupiny 
9. Determinanty zdravia a výchova k zdraviu II.  
10. Embryológia a genetika  
11. Farmakológia  
12. Filozofia  
13. Gynekológia I.  
14. Gynekológia II.  
15. Gynekológia III.  
16. Gynekologické ošetrovateľstvo I.  
17. Gynekologické ošetrovateľstvo II.  
18. Gynekologické ošetrovateľstvo III.    



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

 

 strana 46 z 151 

19. Hygiena a epidemiológia  
20. Infekčné ochorenia v tehotnosti a nozokomiálne nákazy  
21. Klinická prax v pôrodnej asistencii I.  
22. Klinická prax v pôrodnej asistencii II.  
23. Klinická prax v pôrodnej asistencii III.  
24. Klinická prax v pôrodnej asistencii IV.  
25. Klinická prax v pôrodnej asistencii V.  
26. Letná prax v pôrodnej asistencii I.  
27. Letná prax v pôrodnej asistencii II.  
28. Metodológia výskumu I.  
29. Metodológia výskumu II. 
30. Mikrobiológia – bakteriológia, virológia a parazitológia 
31. Neonatológia   
32. Ošetrovateľský proces v pôrodnej asistencii I. 
33. Ošetrovateľský proces v pôrodnej asistencii II. 
34. Ošetrovateľský proces v pôrodnej asistencii III. 
35. Ošetrovateľstvo v pediatrii 
36. Ošetrovateľské techniky 
37. Ošetrovateľská klinická prax 
38. Patologická anatómia a patologická fyziológia 
39. Pedagogika a edukácia v gynekologicko – pôrodníckom 

ošetrovateľstve 
40. Pediatria 
41. Pôrodníctvo I. 
42. Pôrodníctvo II. 
43. Pôrodníctvo III. 
44. Pôrodná asistencia I. 
45. Pôrodná asistencia II. 
46. Pôrodná asistencia I 
47. Pôrodná asistencia IV. 
48. Poradenstvo a príprava na rodičovstvo a pôrod I. 
49. Poradenstvo a príprava na rodičovstvo a pôrod II. 
50. Postupy a techniky v pôrodnej asistencii 
51. Právna ochrana matky a dieťaťa 
52. Prenatálna psychológia  
53. Primárna starostlivosť v kultúrnom kontexte o ženu, dieťa 

a rodinu I. 
54. Primárna starostlivosť v kultúrnom kontexte o ženu, dieťa 

a rodinu II. 
55. Profesijná etika 
56. Profesijná komunikácia 
57. Psychológia  
58. Sociológia a sociológia rodiny 
59. Seminár k záverečnej práci I. 
60. Seminár k záverečnej práci II. 
61. Starostlivosť o novorodenca a dojča I. 
62. Starostlivosť o novorodenca a dojča II. 
63. Štátna záverečná skúška 
64. Verejné zdravie a kontrola infekčných chorôb 
65. Výživa a dietetika ženy, novorodencov a dojčiat 
66. Výchova k sexuálnemu životu a zodpovedné plánovanie 

rodiny 
67. Základy manažmentu a organizácia zdravotníctva 
68. Zdravotnícke právo  
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Analgézia, anestézia a resuscitácia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:2 hodiny prednášky/ 1hodina cvičenia/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:2 kredity, záťaž študenta 50 hod. 2/0/1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:VI. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Anatómia a fyziológia. Patologická anatómia a fyziológia. 
Farmakológia, Pôrodníctvo I.,II.,III., Gynekoĺógia I., II.,III., Neonatológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: úspešné absolvovanie záverečného testu, pričom pre absolvovanie 
predmetu je potrebná aspoň 61% úspešnosť. Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 – 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Rozpoznať potrebu kardiopulmonálnej resuscitácie a vymenovať jednotlivé kroky pri resuscitácii 

 Posúdiť stav respirácie, cirkulácie, vnútorného prostredia a neurologický status pacientky, pozná 
možnosti klinického, laboratórneho monitorovania a možnosti využitia zobrazovacích metód,  

 Vymenovať základné kroky stabilizácie pacientky pri akútnych stavoch a náhlych brušných príhodách 
v gynekológii a pôrodníctve, v neonatológii 

 Identifikovať zásady ošetrovateľskej starostlivosti o pacientku na jednotke intenzívno-resuscitačnej 
starostlivosti, prevenciu infekcií a zásady uspokojovania biologických, psychických, sociálnych 
a spirituálnych potrieb u pacienta v kritickom zdravotnom stave 

 Poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť pri cisárskom reze, epidurálnej analgézii, pri manuálnej lýze, pri 
patologických stavoch v gynekológii a pôrodníctve 

Stručná osnova predmetu: 

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

 Prvá pomoc a resuscitácia dospelých  

 Posúdenie stavu pacienta:  

 klinické, laboratórne a prístrojové monitorovanie respirácie 

 klinické, laboratórne a prístrojové monitorovanie cirkulácie 

 klinické, laboratórne a prístrojové monitorovanie porúch vnútorného prostredia 

 klinické, laboratórne a prístrojové monitorovanie porúch centrálneho nervového systému 

 Stabilizácia respirácie 

 Stabilizácia cirkulácie 

 Stabilizácia pri poruchách vnútorného prostredia 

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

 starostlivosť o telesnú teplotu, využitie riadenej hypotermie a úlohy pôrodnej asistentky,formy 
podávania enterálnej výživy a parenterálna výživa, bolesť, diskomfort  
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 Resuscitácia na pôrodnej sále, pri náhlych príhodách v gynekológii a pôrodníctve 

 Možnosti analgézie pri operačnom ukončení pôrodu  

 Anestézia u dojčiacej matky 

 Anestézia a analgézia vo vzťahu k dojčeniu 

Odporúčaná literatúra: 
KAPOUNOVÁ, G.2007. Ošetřovatelství v intenzivní péči. 1. vydanie, Praha: Grada, 2007. s. 352. ISBN 978-80-247-
1830-9. 
KOZIEROVÁ, B.a kol.1995. Ošetrovateľstvo 1., 1. vydanie, Martin: Osveta, 1995.  ISBN 80–217 – 0528 – 0. 
ŠEVČÍK, P., et all.2000. Intenzívní medicína.1.vyd. Praha: Galén, 2000. ISBN 80-7262-0428 
PAŘÍZEK , A. 2013, Analgezie a anestezie v porodnictví.   Vydavateľstvo: Galén, 2013.ISBN 9788072628933 
PAŘÍZEK , A.2001,Porodnickáanalgezie a anestezie. Vydavateľstvo: Grada, 2001. ISBN 8071699691 
VYMAZAL, T.2015 Doporučené postupy pro podávání anesteziedětem a dospělým Vydavateľstvo: Mladá fronta, 
2015.ISBN9788020436566 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

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

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof.PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu:  
Anatómia a fyziológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:2 hodiny prednáška/ 2 hodiny seminár/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:4 kredity, záťaž študenta 100 hod. 2/2/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:1. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: úspešné absolvovanie záverečného testu, pričom pre absolvovanie 
predmetu je potrebná aspoň 61% úspešnosť. Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

Výsledky vzdelávania: 

http://www.martinus.sk/knihy/autor/Antonin-Parizek/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Galen/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Antonin-Parizek/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Mlada-Fronta/
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Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á: 

 Definovať základné anatomické názvoslovie 

 Charakterizovať stavbu a štruktúru ľudského tela 

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

 Opísať anatómiu pohybovej a svalovej sústavy, krv, zmysly 

 Charakterizovať zloženie a funkcie bunky ľudského tela 

 Opísať typy a zloženie tekutín v ľudskom tele, podstatu homeostázy a obsah elektrolytov 

 Charakterizovať funkcie orgánov a orgánových systémov 

Stručná osnova predmetu: 

 Úvod do predmetu 

 Bunka 

 Tkanivá 

 Pohybová sústava, popis jednotlivých kostí, lebka, chrbtica, stavba hrudníka, panvy,  

 horných a dolnýchkončatín, svaly a ichfunkcia 

 Telesné tekutiny a elektrolyty 

 Krv 

 Stavba a funkcia lymfatického systému 

 Kardiovaskulárny systém, anatomický popis, stavba a funkciasrdca a ciev 

 Respiračný systém, anatomický popis, stavba a fyziológia 

 Gastrointestinálny systém, anatomický popis, stavba a fyziológia 

 Vylučovací systém, anatomický popis, stavba a fyziológia 

 Reprodukčné orgány, anatomický popis, stavba a fyziológia 

 Nervový systém,anatomický popis centrálneho a periférneho nervového systému, hlavové nervy, 
nervový vzruch, stavba a fyziológia 

 Endokrinný systém, anatomický popis, stavba a fyziológia 

 Zmyslové ústroje, anatomický popis, stavba a fyziológia 

 Anatomický popis a  stavbakože, termoregulácia 

Odporúčaná literatúra: 
BÉDER, I. a kol. 2009 Fyziológia človeka : učebnica pre bakalárske a magisterské štúdium v medicíne 2. vyd. - 
Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2009 - 312 s. ISBN 978-80-223-2569-1 
BEŇUŠKA, J. a kol.2005. Anatómia pre medziodborové štúdium 1.,2.vydanie, Bratislava, 2005, 2008. 
GALBAVÝ, Š., ŠRAMKA, M. 2008. Somatológia –základy anatómie a fyziológie pre humanitné smery. 1. vyd., 
SAPIENTA, Bratislava, 2008, 70 s. 
JAVORKA, K. a kol. 2009. Lekárska fyziológia. 3.vyd., Martin, Osveta, 2009, 742 s. ISBN 978-80-8063-291-5 
KITTNAR, O. a kol. 2011 Lékařská Fyziologie, GRADA, 2011, ISBN 978-80-247-3086-4 
MELLOVÁ, Y., HEŠKOVÁ, G., VÝBOHOVÁ, D., MELLO, M., KUNERTOVÁ, L., MARČEKOVÁ, M. 2010. Anatómia 
človeka pre nelekárske študijné programy. 2010. Martin: Osveta, 2010. 183 s. ISBN 978-80-8063-335-6 
MIKLOŠOVÁ, M. 2006. Anatómia človeka. VŠZaSP Sv. Alžbety v Bratislave,2006, 1. vyd., 154 s. ISBN 80-
89271081. 
MRÁZ, P. a kol. 2016. Anatómia ľudského tela 2, Slovak Academic Press, s.r.o., 2016,  496 s. ISBN 
9788089607396 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: 
prof.MUDr. et Mgr. Marián Bartkovjak, PhD. 

https://www.megaknihy.sk/4094_slovak-academic-press-sro
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Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Biofyzika, biochémia a rádiológia,  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností:denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:2 hodiny prednáška/ 1 hodina seminár/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností:prezenčná a dištančná 

Počet kreditov:2 kredity, záťaž študenta 50 hod.  2/1/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:1. semester  

Stupeň štúdia:1. Stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Absolvovanie testu, minimálne 61% a nasledovné hodnotenie 

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Vysvetliť biofyziku bunky, bunkovej membrány 

 Popísať mechanizmy transportu a spracovania informácií medzi vnútorným a vonkajším prostredím 

 Vysvetliť princípy rádioterapie 

 Identifikovať vedľajšie účinky rádioterapie 

 Zhodnotiť akútnu a chronickú chorobu z ožiarenia 

 Identifikovať a zhodnotiť vplyv enviromentálnych faktorov na ľudský organizmus 

 Vysvetliť základné pojmy v biochémii 

 Popísať biogénne prvky  

 Vysvetliť biochémiu tkanív a orgánov 

 Preukázať teoretické poznatky z lekárskej chémie a biochémie  

 Aplikovať získané poznatky v klinických a ošetrovateľských odboroch 
 

Stručná osnova predmetu: 

 Základné informácie o biofyzike bunky, tkanív a orgánov, príjmu a spracovania informácii a faktorov 
vonkajšieho prostredia 

 Diagnostická a liečebná technika v medicíne 

 Moderné zobrazovacie metódy – fyzikálne princípy 

 Rádiológia - definícia odboru, rádiologické metódy v diagnostike jednotlivých anatomických systémov 

 Vznik a charakteristika rtg žiarenia, skiaskopia a skiagrafia, CT  

 Princípy rádiológie a rádioterapie, ich indikácie a vedľajšie účinky 

 Rádioterapia jednotlivých ochorení a ochrana pred ionizujúcim žiarením 

 Akútna a chronická choroba z ožiarenia 

 Predmet biochémie, charakteristika odboru 

 Biogénne prvky 
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 Vnútorné prostredie 

 Acidobázická rovnováha 

 Sacharidy (cukry), Metabolizmus sacharidov 

 Proteíny (bielkoviny), Metabolizmus bielkovín 

 Lipidy (tuky), Metabolizmus lipidov 

 Energetický metabolizmus, Základy regulácie metabolizmu 

 Enzýmy 

 Biochémia endokrinného systému 

 Hormóny 

 Nukleové kyseliny (DNA, RNA) 

 Genetická informácia 

 Základy klinickej biochémie,  

 Odber a vyšetrenie biologického materiálu, Fázy laboratórneho vyšetrenia vzorky 

 Klinická biochémia gravidity 

Odporúčaná literatúra: 
HORVÁTHOVÁ, M., KARKUŠ, R.2003. Vybrané kapitoly z lekárskej biofyziky, TU, 2003, s.82. 
ŠAJTER, V. a kol., 2006. Biofyzika, biochémia a rádiológia Vydavateľstvo Osveta, 2006, s. 272, ISBN 8080632103 
ŠEVČÍKOVÁ  Ľ. a kol. 2004. Vybrané kapitoly z lekárskej biofyziky, rádiológie, rádiodiagnostiky   a rádioterapie.  
Bratislava, 2004. 
TURECKÝ L. 2014. Klinická biochémia pre medikov. 2014 vyd. Bratislava Asklépios. ISBN: 9788071671800 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  
 

A B C D E FX 

      

      

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

Vyučujúci: doc. Mgr. et Mgr. Viktor Foltín, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Cudzí jazyk - anglický jazyk I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodina prednášky/ 1 hodina cvičenia/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:1 kredit, záťaž študenta 25 hod.  1/0/1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:1. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Zdravotnícka terminológia.  

Podmienky na absolvovanie predmetu: priebežné testy, úspešné absolvovanie záverečného testu, pričom pre 
absolvovanie predmetu je potrebná aspoň 61% úspešnosť. Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

https://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/osveta
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B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Osvojiť si komunikatívne zručnosti: počúvanie, hovorenie, čítanie s porozumením a písanie. Témy sú 
zamerané na odbornú angličtinu s cieľom získať zručnosť spracovania informácií. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Medzinárodná angličtina 
2. Opakovanie slovesných časov, lexika: konferencia 
3. Ako nadviazať spoluprácu, kontakt 
4. Ako správne telefonovať. Lexika: telefonovanie 
5. Stretnutia 
6. Rokovania 
7. Previerka vedomostí 
8. Život, jeho rýchlosť. 
9. Služobná cesta 
10. Priama/Nepriama otázka. 
11. Slušné vystupovanie. 

Odporúčaná literatúra: 
JUREČKOVÁ, A., POLÁČKOVÁ, G. 2003.  English in Nursing. Bratislava: UK 2003. 116 s. ISBN 80-223-1775-6 
LANGOVÁ T. 2002. Anglicko - slovenský slovník medicíny  Vydavateľstvo: VEDA, 2002. ISBN: 8022407267 
SERGEJ V. BULDOV, MAXEROVÁ, M. 2003. Angličtina pro zdravotní sestry - English 
forNurses  Vydavateľstvo: Informatorium. 2003. ISBN  8073330180 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: PaeDr. Alena Sadovská, Mgr. Andrea Pétery 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc.  Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Cudzí jazyk - anglický jazyk II. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodina prednášky/ 1 hodina cvičenia/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:1kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:2. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Veda/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Sergej-V-Buldov/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Marie-Maxerova/
http://www.martinus.sk/?uItem=22913
http://www.martinus.sk/?uItem=22913
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Informatorium/


 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

 

 strana 53 z 151 

Podmieňujúce predmety: 
Zdravotnícka terminológia.  

Podmienky na absolvovanie predmetu: priebežné testy, úspešné absolvovanie záverečného testu, pričom pre 
absolvovanie predmetu je potrebná aspoň 61% úspešnosť. Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Osvojiť si komunikatívne zručnosti: počúvanie, hovorenie, čítanie s porozumením a písanie. Témy sú 
zamerané na odbornú angličtinu s cieľom získať zručnosť spracovania informácií.  

 Rozvíjať zručnosti A komunikovať v anglickom jazyku nielen na všeobecné témy, ale i na témy odborné 
z oblasti pôrodnej asistencie a ošetrovateľstva. 

Stručná osnova predmetu:  

 Ak správne riadiť poradu. 

 Spájacie výrazy. Kohézia a koherencia textu. 

 Spracovanie informácií. 

 Moderný človek a moderná komunikácia. 

 Pasívum. 

 Preverenie osvojených vedomostí a zručností. 

 Budovanie vzťahov. Networking 

 Spájanie slovies. Odborná terminológia: sociálna problematika. 

 Tvorba rozhodnutí. Krízový manažment.  

 Lieky 

Odporúčaná literatúra: 
JUREČKOVÁ, A., POLÁČKOVÁ, G. 2003. English in Nursing. Bratislava: UK 2003. 116 s. ISBN 80-223-1775-6 
LANGOVÁ T. 2002. Anglicko - slovenský slovník medicíny  Vydavateľstvo: VEDA, 2002 ISBN: 8022407267 
SERGEJ V. BULDOV, MAXEROVÁ, M. 2003. Angličtina pro zdravotní sestry - English 
forNurses  Vydavateľstvo: Informatorium. 2003. ISBN  8073330180 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: PaeDr. Alena Sadovská, Mgr. Andrea Pétery 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof.PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu:  

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Veda/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Sergej-V-Buldov/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Marie-Maxerova/
http://www.martinus.sk/?uItem=22913
http://www.martinus.sk/?uItem=22913
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Informatorium/
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Cudzí jazyk - anglický jazyk III. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodina prednášky/ 1 hodina cvičenia/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná , distančná 

Počet kreditov:1kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:3. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Zdravotnícka terminológia.  

Podmienky na absolvovanie predmetu: priebežné testy, úspešné absolvovanie záverečného testu, pričom pre 
absolvovanie predmetu je potrebná aspoň 61% úspešnosť. Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Osvojiť si komunikatívne zručnosti: počúvanie, hovorenie, čítanie s porozumením a písanie. Témy sú 
zamerané na odbornú angličtinu s cieľom získať zručnosť spracovania informácií. 

Stručná osnova predmetu:  
1. V laboratóriu 
2. Všeobecne o infekciách 
3. Laboratórne vyšetrovacie metódy 
4. Krvná analýza 
5. Röntgen 
6. Vyšetrenie moču 
7. Zdravotné poistenie 
8. Krvné choroby 

Odporúčaná literatúra: 
JUREČKOVÁ, A., POLÁČKOVÁ, G. 2003.  English in Nursing. Bratislava: UK 2003. 116 s. ISBN 80-223-1775-6 
LANGOVÁ T. 2002. Anglicko - slovenský slovník medicíny  Vydavateľstvo: VEDA, 2002 ISBN: 8022407267 
SERGEJ V. BULDOV, MAXEROVÁ, M, 2003.Angličtina pro zdravotní sestry - English for 
Nurses  Vydavateľstvo: Informatorium. 2003. ISBN  8073330180 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: 
PaeDr. Alena Sadovská, Mgr. Andrea Pétery 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Veda/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Sergej-V-Buldov/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Marie-Maxerova/
http://www.martinus.sk/?uItem=22913
http://www.martinus.sk/?uItem=22913
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Informatorium/
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Schválil: prof.PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Cudzí jazyk - anglický jazyk IV. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodina prednášky / 1 hodina cvičenia/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:1kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:4. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Zdravotnícka terminológia.  

Podmienky na absolvovanie predmetu: priebežné testy, úspešné absolvovanie záverečného testu, pričom pre 
absolvovanie predmetu je potrebná aspoň 61% úspešnosť. Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 – 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Osvojiť si komunikatívne zručnosti: počúvanie, hovorenie, čítanie s porozumením a písanie. Témy sú 
zamerané na odbornú angličtinu s cieľom získať zručnosť spracovania informácií. 

Stručná osnova predmetu:  

 Pracovný deň v nemocnici 

 Nemocnica, zariadenia, vyšetrovacie metódy, povolania 

 Profylaxia 

 Formy stravovania 

 Krvný tlak, teplota, pulz – meranie, dokumentácia 

 Prijímací rozhovor 

 Príprava na operáciu 

 Vizita 

Odporúčaná literatúra: 
JUREČKOVÁ, A., POLÁČKOVÁ, G. 2003.  English in Nursing. Bratislava: UK 2003. 116 s. ISBN 80-223-1775-6 
LANGOVÁ T. 2002.  Anglicko - slovenský slovník medicíny  Vydavateľstvo: VEDA, 2002 ISBN: 8022407267 
SERGEJ V. BULDOV, MAXEROVÁ, M. 2003.Angličtina pro zdravotní sestry - English for 
Nurses  Vydavateľstvo: Informatorium. 2003. ISBN  8073330180 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Veda/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Sergej-V-Buldov/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Marie-Maxerova/
http://www.martinus.sk/?uItem=22913
http://www.martinus.sk/?uItem=22913
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Informatorium/
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FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu 
hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: 
PaeDr. Alena Sadovská,Mgr. Andrea Pétery 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof.PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Determinanty zdravia a výchova k zdraviu 
I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:2 hodiny prednáška/ 1 hodina seminár/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:2 kredity, záťaž študenta 50 hod. 2/1/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:1. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  seminárna práca a záverečná ústna skúška pričom pre absolvovanie predmetu je 
potrebná aspoň 61% úspešnosť. Hodnotenie: 

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 – 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Definovať zdravie  

 Charakterizovať determinanty zdravia 

 Opísať modely zdravia, teórie zdravia 

 Definovať úlohu pôrodnej asistentky v podpore zdravia, zdravotnej výchove 

 Vedieť hodnotiť zdravotný stav 

 Opísať a vysvetliť stratégie WHO pre podporu zdravia 

 Charakterizovať filozofické prístupy k zdraviu redukcionistický, fenomenologický,  

Stručná osnova predmetu:  

 Hlavné oblasti ktorými sa zaoberá zdravotná a zdravotnícka politika 

 Ukazovatele stavu zdravia a výber priorít pre intervencie na miestnej, regionálnej a národnej úrovni 

 Postavenie zdravia v hodnotovom systéme 

 Hodnotenie efektov zdravotníckych politík 

 Zdravotná výchova a zdravotný stav 

 Metódy a formy výchovy k zdraviu 

 Filozofické prístupy k zdraviu 

 Modely zdravia 

 Teórie zdravia  
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 Podpora zdravia 

 Strategické prístupy k zdraviu 

 Stratégie zdravia – WHO, Národný program podpory zdravia 

 Stratégia pre primárnu prevenciu 

 Profesionalizácia a rola a úlohy pôrodnej asistentky 

Odporúčaná literatúra: 
BÁRTLOVÁ, S. 2005. Sociologie medicíny a zdravotnictví. 6. vyd., Praha: Grada, 2005 
BOTÍKOVÁ, A. a kol. 2011. Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve / Trnava : Vydavateľstvo 
TypiUniversitatisTyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva 
Slovenskej akadémie vied.2.vyd. 2011. ISBN 978-80-8082-501-0 
BAŠKOVÁ,M. a kol.2009. Výchova k zdraviu. Martin: Osveta, 2009. s. 226. ISBN 97-88- 0806-33-202. 
KEBZA, V. 2005. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Akademia 2005, 263 s. ISBN 80-200-1307-5 
KOZIEROVÁ, B. a kol. 1996 Ošetrovateľstvo 1., 2. Martin: Osveta, 1996. 1474 s. ISBN 80-217-0528-0 (83 -102)   
KOŇOŠOVÁ, H. - MATULNÍKOVÁ, Ľ.2010 Vybrané ošetrovateľské teórie a modely. Vysoká škola Zdravotníctva a 
Sociálnej Práce sv. Alžbety. 2010. ISBN 978-80.8132-034-7 
KOŇOŠOVÁ, H. - MATULNÍKOVÁ, Ľ.Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie.  Vysoká 
škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety. 2012 ISBN 9788081320521 
MATULNÍKOVÁ, Ľ. 2011 Vývoj profesie pôrodnej asistencie a zmeny jej postavenia v historickom kontexte. In: 
Ošetřovatelství - morální umění : kapitoly z dějin ošetřovatelství ve vztahu k morálnímu profilu sestry/ Anna 
Krátká, Jana Kutnohorská, Martina Cichá a kolektiv. 1. Vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4201-4 
TRNKOVÁ Ľ, MATULNÍKOVÁ Ľ, ŠEVČOVIČOVÁ A: 2020. Determinanty ovlyvňujúce tehotenstvo. Vyd. Příbram 
Ústav J. Nepomuka Neumanna. ISBN 978-80-88206-23-1 
MATULNÍKOVÁ, Ľ. Manažment telesnej hmotnosti tehotných žien s obezitou. Ružomberok, Verbum 2012. ISBN 
978-80-8082-519-5 
MAGUROVÁ, D., MAJERNÍKOVÁ, Ľ. 2009. Edukácia edukačný proces  
v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2009. 155 s. ISBN 978-80-8063-326-4. 
NEMCOVÁ, J., HLINKOVÁ, E. a kol. 2010. Moderná edukácia v ošetrovateľstve.  
Martin: Osveta, 2010. 260 s. ISBN 978-80-8063-321-9. 

-7254-293-1. 
SZO – Európska úradovňa: Zdravie 21. Bratislava: ŠZÚ SR, 2001. 155 s. 
Súbor dokumentov SZO pre sestry a pôrodné asistentky 1.,2. Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných 
asistentiek, 2003. 456 s. ISBN 80-967818-5-5. 
ZÁVODNÁ, V. 2005. Pedagogika v ošetrovateľstve. Martin : Osveta, 2005. 118 s.  
ISBN 80-8063-193-X. 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: 
prof. PhDr. et Bc.  Ľudmila Matulníková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislava 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Determinanty zdravia a výchova k zdraviu II. 
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Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:2 hodiny prednáška/ 1 hodina seminár/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná  

Počet kreditov:2 kredity, záťaž študenta 50 hod. 2/1/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:2. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Determinanty zdravia a výchova k zdraviu I., Pôrodníctvo, I., Gynekológia I., Pôrodná 
asistencia I., Gynekologické ošetrovateľstvo I. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  seminárna prácaa záverečná ústna skúška pričom pre absolvovanie predmetu je 
potrebná aspoň 61% úspešnosť. Hodnotenie: 

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Charakterizovať psychosociálne determinanty zdravia v tehotnosti, po pôrode 

 Vysvetliť konceptuálne modely používané v starostlivosti o ženu a dieťa, rodinu  

 Definovať rolu pôrodnej asistentky v historickom kontexte pri podpore zdravia 

 Definovať rolu sestry v podpore zdravia a pri výchove žien v celom biologickom období 

 Používať formy a metódy  pri výchove žien a detí k zdraviu  

 Charakterizovať súčasnú rolu pôrodných asistentiek vo výchove ku zdraviu 

 Zhodnotiť vplyv historického vývinu role pôrodnej asistentky 

Stručná osnova predmetu:  

 Psychosociálne determinanty zdravia v tehotnosti, pri pôrode,v šestonedelí  

 Vplyv psychosociálnych determinantov na zdravie žien a detí  

 Konceptuálne modely v podpore zdravia využívané v pôrodnej asistencii 

 Konceptuálny model Mercerovej, Orlandovej, Wiedenbachovej, Oremovej, Gordonovej 

 Stratégie WHO v pôrodnej asistencii, Koncepcia pôrodnej asistencie  

 Formy a metódy v zdravotnej výchove 

 Ciele zdravotnej výchovy v biologických obdobiach ženy 

 Národný program podpory zdravia 

 História  vývoja pôrodnej asistencie 

Odporúčaná literatúra: 
AMBRO J.: Kniha o pôrodníctve pre baby. Skalica: Tlačou Fr. X. Škarnicla Synov  1873 
BÁRTOVÁ, S. 2005. Sociologie medicíny a zdravotnictví. 6. vyd., Praha: Grada, 2005 
BOTÍKOVÁ, A. a kol. 2011. Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve / Trnava : Vydavateľstvo 
TypiUniversitatisTyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva 
Slovenskej akadémie vied. 2. vyd. 2011. ISBN 978-80-8082-501-0 
BAŠKOVÁ,M. a kol.2009. Výchova k zdraviu. Martin: Osveta, 2009. s. 226. ISBN 97-88- 0806-33-202. 
DOLEŽAL, A.2001. Od babictví k porodnictví. Praha: Karolinum UK 2001, 145 s. ISBN 80-246-0277-6 
HENESY, A. F. 2003. Súbor dokumentov SZO pre sestry a pôrodné asistentky 1.Bratislava: 
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2003. s.202 
KONCEPCIA ODBORU PÔRODNÁ ASISTENCIA č. 10973/2006-OO vydaná MZ SR KOZIEROVÁ, B. a kol. 1996 
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Ošetrovateľstvo 1., 2. Martin: Osveta, 1996. 1474 s. ISBN 80-217-0528-0 (83 -102)   
KOŇOŠOVÁ, H. - MATULNÍKOVÁ, Ľ.2010 Vybrané ošetrovateľské teórie a modely. Vysoká škola Zdravotníctva a 
Sociálnej Práce sv. Alžbety. 2010. ISBN 978-80.8132-034-7 
KOŇOŠOVÁ, H. - MATULNÍKOVÁ, Ľ.Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie.  Vysoká 
škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety. 2012 ISBN 9788081320521 
MATULNÍKOVÁ, Ľ. 2011 Vývoj profesie pôrodnej asistencie a zmeny jej postavenia v historickom kontexte. In: 
Ošetřovatelství - morální umění : kapitoly z dějin ošetřovatelství ve vztahu k morálnímu profilu sestry/ Anna 
Krátká, Jana Kutnohorská, Martina Cichá a kolektiv. 1. Vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4201-4 
TRNKOVÁ Ľ, MATULNÍKOVÁ Ľ, ŠEVČOVIČOVÁ A: 2020. Determinanty ovlyvňujúce tehotenstvo. Vyd. Příbram 
Ústav J. Nepomuka Neumanna. ISBN 978-80-88206-23-1 
MATULNÍKOVÁ, Ľ. Manažment telesnej hmotnosti tehotných žien s obezitou. Ružomberok, Verbum 2012. ISBN 
978-80-8082-519-5 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: 
prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Embryológia a genetika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:2 hodiny prednáška/ 1hodina seminár/1hodina cvičenia týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:3kredity, záťaž študenta 75 hod. 2/1/1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:1. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: úspešné absolvovanie záverečného testu, pričom pre absolvovanie 
predmetu je potrebná aspoň 61% úspešnosť. Test je hodnotený nasledovne:  
 

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Osvojiť si základné poznatky z cytomorfológie, všeobecnej histológie, mikroskopickej anatómie a 
embryológie. 

 Pochopiť prenatálny vývoj 

 Pochopiť prenos geneticky podmienených ochorení 

 Pochopiť princípy genetickej diagnostiky a genetického poradenstva 

Stručná osnova predmetu: 

 Charakteristika odboru, historický vývoj, interdisciplinárne postavenie. 

 Embryológia človeka. 

 Základné vývojové procesy 

 Metódy štúdia bunky. 

 Morfologické a funkčné vlastnosti bunky. 

 Bunkové komponenty. 

 Bunkový cyklus a delenie buniek. 

 Mikroskopická anatómia  - obehového,  imunitného, endokrinného, tráviaceho, dýchacieho,  
uropoetického,pohlavného a nervového systému. 

 Zmyslové orgány, koža a adnexa. 

 Gametogenéza, blastogenéza, ontogenéza, vývoj, stavba a funkcia placenty 

 Zákonitosti prenosu geneticky podmienených ochorení, chromozómových aberácií 

 Genetická diagnostika 

 Genetické poradenstvo 

Odporúčaná literatúra: 
KAPELLER, K., POSPÍŠILOVÁ, V. 2001. Embryológia človeka. Martin, Osveta, 2001,370 s. ISBN 80-8063-072-0. 
POSPÍŠILOVÁ, VIERA - MIKUŠOVÁ, RENÁTA - POLÁK, ŠTEFAN - VARGA, IVAN. 2007. Embryológia človeka : 
Učebnica pre bakalárske a magisterské zdravotnícke odbory. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. 
- 100 s. - ISBN 978-80-223-2293-5 
VACEK Z.2006. Embryologie. Učebnice pro studentylékařství a oborů všeobecná sestra a porodní asistentka. 
Vyd. Grada2006 . ISBN:978-80-247-1267-3 
DORIAN J. PRITCHARD, BRUCE R. KORF.2007. Základy lékařské genetiky  Vydavatel 
Galén. 2007, EAN 9788072624492 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. et Mgr. Marián Bartkovjak, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Farmakológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností:denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodina prednášky/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností:prezenčná a dištančná  

Počet kreditov:1kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:1. Semester 

http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page%5bbackbook%5d=2959&page%5bsearch%5d%5b2%5d=%23Dorian+J.+Pritchard
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page%5bbackbook%5d=2959&page%5bsearch%5d%5b2%5d=%23Bruce+R.+Korf
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page%5Bbook%5D=2959
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Stupeň štúdia:1. Stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Účasť na prednáške, 1 priebežný test  
Absolvovanie záverečného testu:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Definovať základné pojmy z farmakológie 

 Popísať základné poznatky o všeobecných princípoch mechanizmov účinkov liečiv, rozdiel medzi 
farmáciou a farmakológiou, základy legislatívy a fungovania riadenia farmakoterapie v SR a v EÚ 

 Získať základný prehľad zo všeobecnej farmakológie a o vybraných skupinách liekov používaných 
v terapii 

 Vysvetliť základy farmakokinetiky a farmakodynamiky, účinky, interakcie a kontraindikácie liečiv 

 Charakterizovať základné indikačné skupiny liekov a účinky liekov na ľudský organizmus 

Stručná osnova predmetu: 

 Farmakológia ako veda, základné pojmy 

 Liekové formy, základy preskripcie, spôsoby podávania liečiv 

 Základy farmakokinetiky a farmakodynamiky 

 Účinky  a faktory ovplyvňujúce účinky liečiv, interakcie a kontraindikácie liečiv 

 Liekové interakcie, liekové alergie 

 Monitorovanie liekových hladín 

 Klinická farmakológia, klinické skúšanie liekov 

 Diagnostika intoxikácií 

 Špecifiká pri podávaní vybraných liekových skupín 

 Úlohy sestry pri podávaní liekov - pozorovanie pacienta 

Odporúčaná literatúra: 
DÓCZEOVÁ, A., KRČMÉRY,V., NOVOTNÝ, J.2003. Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie a chemoterapie, 
Trnava, TU FZaSP, 2003. 
KATZUNG, B.G. 2006. Základní a klinická farmakologie. 2. čes. vyd. Jihočany: H & H, 2006. 1106 s. ISBN 80-7319-
056-7. 
MIROSSAY, L., MOJŽIŠ, J. 2006. Základy všeobecnej a špeciálnej farmakológie. SAPIENTIA, Bratislava, Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča, Prešov, 2006, 204 s.ISBN 80-89271-02-2. 
MARTÍNKOVÁ, J. a kol., 2018. Farmakologiepro studenty zdravotnických oborů, 2.doplněné vydání. Grada 
2018,ISBN: 978-80-247-4157-4 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

      

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

https://www.grada.sk/autor/defaultauthor/?authorid=3038
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hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: prof. RNDr. Erich Kalavský, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof.PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Filozofia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodina prednášky/ 1 hodina seminár /týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:1 kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/1/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:1. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: odovzdanie seminárnej práce,úspešné absolvovanie 1 priebežného a 
záverečného testu, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná aspoň 61% úspešnosť. Test je hodnotený 
nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
  

 

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

 Definovať základné názvoslovie 

 Oboznámiť študentov s dôležitými problémami západnej filozofie 

 Získať základný prehľad vo filozofických problémoch 

 Naučiť sa kriticky posúdiť problémy. 

Stručná osnova predmetu: 

 Čo je filozofia? Pôvod filozofického pýtania. Filozofia, jej predmet, členenie a vzťah k ostatným vedám. 
Základné pojmy. 

 Logika a logická argumentácia. Pojem, súd, úsudok. Sylogizmus. 

 Čo je skutočnosť? Filozofia bytia, metafyzika a ontológia. Bytie a súcno. Hľadanie arché. Forma a látka. 
Akt a potencia. 

 Je skutočnosť poznateľná? Čo je pravda? Gnozeológia. Zmyslové a rozumové poznanie. Teórie pravdy. 

 Čo je človek? Filozofická antropológia. Otázka ľudskej prirodzenosti, evolúcie, vzťahu duše a tela. 

 Ako viem, že niečo je dobré? Etika. Problém pojmu„dobré“ a možnosti morálneho poznania. 

 Filozofická teológia. Dôkazy Božej existencie. Problém zla vo svete. 

 Aká je spravodlivá spoločnosť? Sociálna filozofia. Teórie spravodlivosti a formy vlády. 

 Prečo existujem(e) ? Otázka zmyslu ľudského života. Filozofia existencie. 

 Otázka lásky vo filozofii. Éros u Platóna, personalizmus (V. Solovjov). E. Fromm. C. S. Lewis. 

 Jazyk v centre filozofie. (Wittgenstein, analytická filozofia) 

Odporúčaná literatúra: 
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ANZENBACHER, A. 2004. Úvod do filozofie. Vyd. Portál, 2004.ISBN: 807178804X 
ANZENBACHER, A. 2012. Úvod do filozofie.2012,s. 392.EK10492ISBN: 978-80-736-7727-5 
DUPRÉ. B. 2011. Filozofia, 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať. Bratislava, 2011.ISBN 978-80-8085-929-9 
STORIG, H. J.20007. Malé dějinyfilosofie.2007, Karmel. nakl., ISBN 978-80-7195-206-0 
VIŠŇOVSKÝ, E.(ed.) 2004. Filozofia ako problém? Dvanásťkrát o zmysle filozofie. Bratislava: Kalligram, 
2004,  ISBN 80-7149-651-. 0 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: 
Prof.MUDr. etMgr. Marián Bartkovjak, PhD. 
MUDr. Mária Mojzešová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Gynekológia I 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 2 hodiny prednášky/  2 hodiny seminár/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:3 kredity, záťaž študenta 75 hod. 2/2/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a fyziológia, Hygiena a epidemiológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odovzdanie seminárnej práce, ústna skúška, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná aspoň 61% 
úspešnosť. Skúška je hodnotená nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Osvojiť si vedomosti o topografii ženských pohlavných orgánoch 

 Získať poznatky o jednotlivých vývojových obdobiach ženy.  

 Osvojiť si vedomosti o základných vyšetrovacích metódach v gynekológii, o diagnostických a liečebných 
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postupoch 

 Vedieť vysvetliť menštruačný cyklus a poruchy 

 Vedieť popísať vyšetrovacie metódy a liečbu  v gynekológii 

 Osvojiť si vedomosti o VVV v gynekológii 

 Vedieť vysvetliť sterilitu a možnosti liečby a diagnostiky 

Stručná osnova predmetu: 

 Anatómia a fyziológia ženských pohlavných orgánov 

 Biologické obdobie ženy 

 Menštruačný, ovariálny cyklus, ovulácia 

 Poruchy menštruačného cyklu 

 Gynekologická anamnéza 

 Fyzikálne vyšetrovacie metódy v gynekológii 

 Diagnostické zobrazovacie metódy v gynekológii 

 Hlavné princípy hormonálnej terapie. 

 Operačná liečba v gynekológii. 

 Konzervatívna liečba v gynekológii. 

 Vrodené vývojové chyby rodidiel 

 Genetické poruchy 

 Detská gynekológia 

 Fertilita, infertilita, sterilita 

 Diagnostika a liečba neplodnosti 

Odporúčaná literatúra: 
HERLE, P., ČEPICKÝ, P.2014. Gynekologiepro všeobecné praktické lékaře.  vyd. Raabe ČR  2014.,  EAN 
9788087553602 
CIBULA D, PETRUŽELKA L a kol. 2009. Onkogynekologie, 2009., vyd., Grada, ISBN 978-80-247-2665-6 
PILKA, R. a kol. 2017. Gynekologie. 2017.Vydavateľstvo Maxdorf, ISBN9788073455309 
ROZTOČIL, A. a kol.2011. Moderní  gynekologie. Vydavateľstvo: Grada, 2011 ISBN::978-80-247-2832-2 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: MUDr. Réka Dikácz 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Gynekológia II. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 2 hodiny prednášky/ 2 hodiny seminár/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 3 kredity, záťaž študenta 75 hod. 2/2/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:3. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Gynekológia I., PôrodníctvoI., Anatómia a fyziológia, Gynekologické ošetrovateľstvo I.  

http://www.grada.cz/dalsi-knihy-autora/Cibula_David/
http://www.grada.cz/dalsi-knihy-autora/Petru%9Eelka_Lubo%9A/
https://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/maxdorf
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/
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Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  úspešné absolvovanie i testu, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná aspoň 
61% úspešnosť. Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Získať poznatky o nádorových ochoreniach v gynekológii 

  Osvojiť si vedomosti o základných vyšetrovacích metódach pri nádorových ochoreniach v gynekológii, 
o diagnostických a liečebných postupoch. 

 Vedieť popísať menopauzu, klimaktérium 

 Vedieť charakterizovať inkontinenciu  

Stručná osnova predmetu:  

 Nádorové ochorenia benígne a malígne 

 Nádorové ochorenia vonkajších pohlavných orgánov 

 Nádorové ochorenia vnútorných pohlavných orgánov 

 Ochorenia prsníka 

 Princípy chemoterapie 

 Menopauza, klimaktérium 

 Operácie pri zhubných nádoroch v gynekológii 

 Inkontinencia – charakteristika, možnosti dg, liečby 

Odporúčaná literatúra: 
HERLE, P., ČEPICKÝ, P.2014.Gynekologiepro všeobecné praktické lékaře vyd. Raabe ČR  2014.,  EAN 
9788087553602 
CIBULA D, PETRUŽELKA L a kol. 2009.Onkogynekologie, 2009., vyd., Grada, ISBN 978-80-247-2665-6 
PILKA, R. a kol. 2017 Gynekologie, 2017.Vydavateľstvo Maxdorf,ISBN9788073455309 
ROZTOČIL, A. a kol. 2011. Moderní  gynekologie. Vydavateľstvo: Grada, 2011 ISBN::978-80-247-2832-2 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: MUDr. Réka Dikácz 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof.PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Gynekológia III. 

http://www.grada.cz/dalsi-knihy-autora/Cibula_David/
http://www.grada.cz/dalsi-knihy-autora/Petru%9Eelka_Lubo%9A/
https://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/maxdorf
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/


 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

 

 strana 66 z 151 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 2 hodiny prednášky/ 2 hodiny seminár/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 3 kredity, záťaž študenta 75 hod. 2/2/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:4. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Gynekológia I., II., PôrodníctvoI.,II., Anatómia a fyziológia, Gynekologické ošetrovateľstvo I., II. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  úspešné absolvovanie i testu, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná aspoň 
61% úspešnosť. Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
  

 

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

 Získať poznatky o infekciách v gynekológii – etiológia, symptomatológia, dg., liečba 

 Vedieť vysvetliť princípy vzniku infekcie vonkajších a vnútorných pohlavných orgánov 

 Osvojiť si vedomosti o základných vyšetrovacích metódach v gynekológii, o diagnostických a liečebných 
postupoch pri infekciách. 

 Osvojiť si vedomosti a postupy v starostlivosti pri  náhlych príhodách v gynekológii 

 Popísať mimomaternicovú tehotnosť 

 Vysvetliť a charakterizovať endometriózu  

Stručná osnova predmetu:  

 Infekcie v gynekológii  

 Náhle príhody v gynekológii – zápalové, ileózne, krvácavé 

 Súdnolekárske otázky 

 Mimomaternicová tehotnosť 

 Panvová bolesť 

 Endometrióza 

 Syndróm polycystických ovárií 

 Prvá pomoc pri urgentných stavoch  v gynekológii 

Odporúčaná literatúra: 
BYDŽOVSKÝ J.2008 Akutní stavy v kontextu   Vydavateľstvo:Triton,2008. ISBN: 9788072548156 
HERLE, P., ČEPICKÝ, P. 2014.Gynekologiepro všeobecné praktické lékaře vyd. Raabe ČR  2014. EAN 
9788087553602 
CIBULA, D., PETRUŽELKA, L. a kol. 2009. Onkogynekologie, 2009., vyd., Grada, ISBN 978-80-247-2665-6 
PILKA, R. a kol., 2017. Gynekologie, 2017.Vydavateľstvo Maxdorf,ISBN9788073455309 
ROZTOČIL, A. a kol. 2011. Moderní  gynekologie. Vydavateľstvo: Grada, 2011 ISBN::978-80-247-2832-2 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Triton/
http://www.grada.cz/dalsi-knihy-autora/Cibula_David/
http://www.grada.cz/dalsi-knihy-autora/Petru%9Eelka_Lubo%9A/
https://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/maxdorf
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/
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A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: MUDr. Réka Dikácz 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc.  Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Gynekologické ošetrovateľstvo I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 1 hodina prednášky/ 1 hodina seminár/ 1 hodina cvičenia/ týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:2 kredity, záťaž študenta 50 hod. 1/1/1  

Odporúčaný semester/trimester štúdia:2. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a fyziológia, Hygiena a epidemiológia, Gynekológia I. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odovzdanie seminárnej práce, ústna skúška a 1 priebežný test, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná 
aspoň 61% úspešnosť. Skúška a test sú hodnotené nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Získať vedomosti o postupoch a metódach základných vyšetrení v gynekológii. 

 Osvojiť si asistenciu pri diagnostických a terapeutických postupoch 

 Vedieť vysvetliť menštruačná cyklus a poskytovať starostlivosť pri poruchách 

 Vedieť poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v podpore zdravia pri neplodnosti 

Stručná osnova predmetu: 

 Manažment starostlivosti pri diagnostických a terapeutických metódach v gynekológii.  

 Používanie príslušnej dokumentácie pri poskytovaní starostlivosti o pacientky s gynekologickým 
ochorením  

 Starostlivosť o ženu s neplodnosťou 

 Starostlivosť o ženu v jednotlivých biologických obdobiach a starostlivosť o dieťa v gynekologickej 
ambulancii  

 Vedieť používať hodnotiace škály,  posúdiť objektívne a subjektívne údaje, stanoviť sesterské diagnózy 

Odporúčaná literatúra: 
ČERVINKOVÁ, E. 2000.1 Ošetřovatelské diagnózy. Brno, IDVPZ, 2001 
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DOENGES, M.E., MOORHOUSE, M.F. 2001. Kapesní pruvodce zdravotní sestry. Praha, Grada, 2001 
LEIFER, G. 2004. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. Vyd. Grada. 2004, ISBN 8024706687 
PILKA, R. a kol. 2017. Gynekologie, 2017.Vydavateľstvo Maxdorf,ISBN9788073455309 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020 Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 
SIMOČKOVÁ, V. 2011. Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo. Martin : Osveta, 2011. 216 s. ISBN 978-80-
8063-362-2. 
NAĎOVÁ, M, SIMOČKOVÁ, V, JAVORKA, Ľ. 2012. Metódy sledovania plodnosti : Prirodzená cesta k potomstvu. 
Martin : Osveta, 2012. 124 s. ISBN 978-80-8063-386-8 
SIMOČKOVÁ, V. Edukácia v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve. Martin : Osveta, 2013. 75 s. ISBN 978-
80-8063-398-1. 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Gynekologické ošetrovateľstvo II. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 1 hodina prednášky/ 1 hodina seminár/1 hodina cvičenia/ týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:2 kredity, záťaž študenta 50 hod. 1/1/1  

Odporúčaný semester/trimester štúdia:3. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a fyziológia, Hygiena a epidemiológia, Gynekológia I., 
Gynekologické ošetrovateľstvo II., Profesijná etika, Filozofia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odovzdanie seminárnej práce, ústna skúška a 1 priebežný test, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná 
aspoň 61% úspešnosť. Skúška a test sú hodnotené nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

https://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/maxdorf
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 Získať vedomosti o postupoch a metódach základných vyšetrení v gynekológii. 

 Osvojiť si asistenciu pri diagnostických a terapeutických postupoch pri nádorových ochoreniach.  

 Vedieť poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v podpore zdravia pri gynekologických nádorových 
ochoreniach 

 Vedieť poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť pri klimakterickom syndróme – požívať hodnotiace škály 

 Vedieť poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť pri inkontinencii, používať hodnotiace škály, mikčný 
denník 

 Vedieť posúdiť subjektívne a objektívne údaje a stanoviť sesterské diagnózy   

Stručná osnova predmetu: 

 Starostlivosť o ženu s nádorovým ochorením vnútorných rodidiel 

 Starostlivosť o ženu s nádorovým ochorením vonkajších rodidiel  

 Starostlivosť o ženu s ochorením prsníka 

 Starostlivosť o ženu s inkontinenciou 

 Starostlivosť o ženu s klimakterickým syndrómom 

 Špecifiká ošetrovateľstva ženy v klimaktériu a séniu. 

Odporúčaná literatúra: 
ČERVINKOVÁ, E.2001.Ošetřovatelské diagnozy. Brno, IDVPZ, 2001 
DOENGES, M.E., MOORHOUSE, M.F. 2001. Kapesní pruvodce zdravotní sestry. Praha, Grada, 2001 
LEIFER, G. 2004. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. Vyd. Grada. 2004, ISBN 8024706687 
PILKA, R. a kol 2017. Gynekologie, 2017.Vydavateľstvo Maxdorf,ISBN9788073455309 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 
SIMOČKOVÁ, V. 2011 Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo. Martin : Osveta, 2011. 216 s. ISBN 978-80-
8063-362-2. 
NAĎOVÁ, M, SIMOČKOVÁ, V, JAVORKA, Ľ. 2012. Metódy sledovania plodnosti : Prirodzená cesta k potomstvu. 
Martin : Osveta, 2012. 124 s. ISBN 978-80-8063-386-8 
SIMOČKOVÁ, V. Edukácia v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve. Martin : Osveta, 2013. 75 s. ISBN 978-
80-8063-398-1. 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: 
doc., PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof.PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Gynekologické ošetrovateľstvo III. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 1 hodina prednášky/ 1 hodina seminár/ 1 hodina cvičenia/ týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:2 kredity, záťaž študenta 50 hod. 1/1/1  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 

https://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/maxdorf
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Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a fyziológia, Hygiena a epidemiológia, Gynekológia I. 
GynekológiaII., Gynekologické ošetrovateľstvo I.,II., Profesijná etika, Filozofia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odovzdanie seminárnej práce, ústna skúška a 1 priebežný test, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná 
aspoň 61% úspešnosť. Skúška a test sú hodnotené nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Získať vedomosti o postupoch a metódach základných vyšetrení v gynekológii. 

 Osvojiť si asistenciu pri diagnostických a terapeutických postupoch.  

 Vedieť poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v podpore zdravia pri gynekologických infekciách, 
náhlych príhodách v gynekológii 

 Vedieť posúdiť objektívne a subjektívne údaje a používať hodnotiace škály  

Stručná osnova predmetu: 

 Manažment starostlivosti pri diagnostických a terapeutických metódach v gynekológii.  

 Používanie príslušnej dokumentácie pri poskytovaní starostlivosti o pacientky s gynekologickým 
ochorením  

 Starostlivosť o ženu s infekciou vonkajších rodidiel 

 Starostlivosť o ženu s infekciou vnútorných rodidiel 

 Starostlivosť o ženu pri endometrióze, SPO,  

 Poradenstvo v oblasti životosprávy 

Odporúčaná literatúra: 
ČERVINKOVÁ, E. 2001. Ošetřovatelské diagnózy. Brno, IDVPZ, 2001 
DOENGES, M.E., MOORHOUSE, M.F.2001. Kapesní prúvodce zdravotní sestry. Praha, Grada, 2001 
LEIFER, G. 2004. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. Vyd. Grada. 2004, ISBN 8024706687 
PILKA, R. a kol 2017. Gynekologie, 2017.Vydavateľstvo Maxdorf,ISBN9788073455309 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 
SIMOČKOVÁ, V. 2011. Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo. Martin : Osveta, 2011. 216 s. ISBN 978-80-
8063-362-2. 
NAĎOVÁ, M, SIMOČKOVÁ, V, JAVORKA, Ľ. 2012. Metódy sledovania plodnosti : Prirodzená cesta k potomstvu. 
Martin : Osveta, 2012. 124 s. ISBN 978-80-8063-386-8. 
SIMOČKOVÁ, V. Edukácia v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve. Martin : Osveta, 2013. 75 s. ISBN 978-
80-8063-398-1. 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: 
doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD. 

https://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/maxdorf
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Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof.PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Hygiena a epidemiológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:2 hodiny prednáška/ týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:2kredity, záťaž študenta 50 hod. 2/0/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:1. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: úspešné absolvovanie záverečného testu, pričom pre absolvovanie 
predmetu je potrebná aspoň 61% úspešnosť. Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Definovať základné názvoslovie 

 Objasniť patogenézu, v diagnostike, terapii a prevencii ochorení mikrobiálnej cytológie, ako aj 
imunopatologických stavov súvisiacich s prítomnosťou mikroorganizmov na koži, slizniciach a vnútorných 
orgánov pacienta.  

 Využiť poznatky laboratórnej dg. pre klinickú prax 

 Pochopiť princípy imunizácie, sterilizácie, dezinfekcie, dezinsekcie  

 Charakterizovať infekčné a neinfekčné choroby 

 Pochopiť a definovať prevenciu  

 identifikovať enviromentálne faktory životného a pracovného prostredia 

Stručná osnova predmetu:  

 Gram pozitívne koky (Stafylokoky a streptokoky, rod. Micrococcus) 

 Laboratórna diagnostika a identifikácia Gram pozitívne koky 

 Gram negatívne koky a Gram pozitívne paličky 

 Laboratórna diagnostika rodov 1 lacmophilus, Neisseria, Moraxclla a Corynebacteniim 

 Entcrobacteriaceae a Gram negatívne nefermentujúce paličky 

 Diagnostika a identifikácia enterobaktérií a GNNP, automatické a semiaautomatické systémy 

 Gram negatívne zoonotické baktérie, najvýznamnejšie anaeróby, mykobaktérie a aktinomycéty 

 Laboratórna diagnostika a identifikácia G-zootických baktérií anaeróbov a mykobyktérií.       Význam PCR a 
hybridizačných metód 

 Chalmýdie, rikétsie, mykoplazmy, čeľaď Spirochetaceae 

 Laboratórna diagnostika, rýchla diagnostika 

 Klasifikácia a taxonómia ľudských mykóz (ložné, subkutánnc, systémové a oportúnne) 

 Laboratórna diagnostika fungálnych infekcií 
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 DNA vírusy s obalom a bez obalu 

 Laboratórna diagnostika DNA vírusov 

 RN A vírusy s obalom a bez obalu 

 Laboratórna diagnostika RNA vírusov 

 Vírusy hepatitíd, arbovímsy a tumurové vírusy 

 Laboratórna diagnostika 

 Pomalé vírusy a HIV 

 Laboratórna diagnostika 

 Ostatné vírusové patogény 

 Laboratórna diagnostika 

Odporúčaná literatúra: 
ŠEVČÍKOVÁ, Ľ. a kol.2006. Hygiena. Univerzita Komenského v Bratislave, Vydavateľstvo UK 2006, 328 s., ISBN 
80-223- 2103-6 
BAKOSS, P. a kol.2011. Epidemiológia. Bratislava, Univerzita Komenského 2011. 520 s. ISBN 978-80-223-2929-3 
TUČEK, M. 2012. Hygiena a epidemiológia. Vyd. Karolínum, 2012 ISBN9788024620251 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. Marianna Mrázová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu:  
Infekčné ochorenia v tehotnosti a nozokomiálne nákazy 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodina prednáška/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:1 kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:6 semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: úspešné absolvovanie záverečného testu, pričom pre absolvovanie 
predmetu je potrebná aspoň 61% úspešnosť. Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 
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F X  60 a menej 
 

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

 Definovať základné názvoslovie 

 Objasniť patogenézu, v diagnostike, terapii a prevencii ochorení mikrobiálnej cytológie, ako aj 
imunopatologických stavov súvisiacich s prítomnosťou mikroorganizmov na koži, slizniciach a vnútorných 
orgánov pacienta.  

 Využiť poznatky laboratórnej dg. pre klinickú prax 

 Pochopiť princípy imunizácie, sterilizácie, dezinfekcie, dezinsekcie  

 Charakterizovať infekčné a neinfekčné choroby 

 Pochopiť a definovať prevenciu  

 identifikovať enviromentálne faktory životného a pracovného prostredia 

Stručná osnova predmetu:  

 Všeobecná charakteristika infekčných chorôb 

 Patogenéza a klinické príznaky infekčných ochorení vo vzťahu k tehotnosti  

 Antiinfekčná terapia  

 Imunita a možnosti prevencie ochorení 

 Neuroinfekcie v tehotnosti 

 Respiračné infekcie v tehotnosti  

 Infekcie gastrointestinálneho traktu v tehotnosti 

 Vírusové  hepatitídy v tehotnosti 

 Zoonózy  v tehotnosti 

 Infekcie kože v tehotnosti 

 Sexuálne prenosné infekcie 

 Mykotické infekcie 

 Anaeróbne infekcie 

 Tropické infekcie 

 Nozokomiálne nákazy 

Odporúčaná literatúra: 
STREHÁROVÁ, KRČMÉRY a kol. 2010. FZaSP. 2010. Vybrané kapitoly z nozokomiálnych infekci 
BÁLINT a kol. 2007. Infektológia a aniinfekčná terapia, Osveta, 2007, ISBN: 8080632227 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 
SZILÁGYIOVÁ, M., ŠIMEKOVÁ, K. a kol. 2010. Infektológia pre prax. Vyd. Herba. 2010 ISBN 978-80-89171-66-8 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Klinická prax v pôrodnej asistencii I. 
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Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:200 hodín odbornej praxe 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná  

Počet kreditov: 8kreditov, záťaž študenta 200 hod.  

Odporúčaný semester/trimester štúdia:2. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Pôrodníctvo, I., Gynekológia I., Pôrodná asistencia I., Gynekologické ošetrovateľstvo I.,Ošetrovateľská klinická 
prax, Postupy a techniky pôrodnej asistencie, Ošetrovateľské techniky. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  odovzdanie 1 plánu starostlivosti podľa špecifiká oddelenia, odovzdanie a kontrola  
záznamu o realizácii praktických výkonov 

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

 Zvládnuť a dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej 
ochrany. 

 Dodržiavať právne normy v profesionálnych činnostiach. 

 Prakticky zvládnuť techniky pôrodnej asistencie a ošetrovateľstva v prirodzených podmienkach 
klinických pracovísk. 

 Vyšetrovať vonkajšími hmatmi, merať rozmery panvy, 

 Počúvať ozvy plodu 

 Asistovať pri pôrode, epiziotómii 

 Poskytovať predoperačnú a pooperačnú starostlivosť 

 Vie asistovať v gynekologickej ambulancii 

 Pozná organizáciu práce v ambulancii gynekológa 

Stručná osnova predmetu:  

 Obsah výučby na klinických pracoviskách – neonatologické, pediatrické, gynekologicko - pôrodnícke, je 
zameraný na praktické zvládnutie techník pôrodnej asistencie a ošetrovateľstva v prirodzených 
podmienkach, ktoré tvoria obsah predmetu Postupy a techniky pôrodnej asistencie a ošetrovateľstva. 

 Vyšetrenie tehotnej ženy, starostlivosť o rodičku a šestonedieľku,  

 Starostlivosť o ženy s gynekologickým ochorením 

 Monitoring oziev plodu 

 Príprava na pôrod 

 Príjem a prepustenie rodičky 

 Predoperačná a pooperačná starostlivosť o ženu a matku 

 Organizácie práce v gynekologickej ambulancii 

Odporúčaná literatúra: 
BOTÍKOVÁ A a kol.2011. Vydavateľstvo: TypiUniversitatisTyrnaviensis, 2011 ISBN: 9788080824563 
ČERVINKOVÁ, E. 2001. Ošetřovatelské diagnózy. 2001. Brno, IDVPZ, 165 s. ISBN80-7013-332-5 
KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIERIOVÁ, R. 1995. Ošetrovateľstvo 1, 2. 1. slovenské vyd. Martin: 
Vydavateľstvo Osveta, 1995. 1474 s. ISBN 80-217-0528-0. 
KRISTOVÁ, J. 2004. Komunikácia v ošetrovateľstve. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2004. 211 s. ISBN 80-
80631603. 
KRIŠKOVÁ, A. a kol. 2001. Ošetrovateľské techniky. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2001. 803 s. ISBN 80-
80630879. 
LEIFER, G. 2004. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. Vyd. Grada. 2004, ISBN 8024706687 
MAREČKOVÁ, J., JAROŠOVÁ, D. 2005. NANDA domény v posouzení a diagnostické fáziošetřovatelského procesu. 
1. vyd. Ostrava : ZSF OU, 2005. 86 s. ISBN 80-7368-030-0. 
Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe 
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 
pracovných činností. 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/TYPI-UNIVERSITATIS-TYRNAVIENSIS/
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TOMAGOVÁ M., BÓRIKOVÁ I. a kol. 2008.Potreby v ošetrovateľstve. Vyd. Martin, 2008. ISBN: 8080632707 
Vyhláška MZ SR 364/2005 Z.z ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a 
v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v 
spolupráci s lekárom 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. PhDr. et Bc. Matulníková Ľudmila, PhD., doc.PhDr. et Bc. Bednáriková Miroslava, PhD., PhDr. 
Magyarová Gabriela, PhD. + lektorky 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Klinická prax v pôrodnej asistencii II. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:200 hodín odbornej praxe 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná  

Počet kreditov: 8kreditov, záťaž študenta 200 hod.  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Pôrodníctvo, I., Gynekológia I., Pôrodná asistencia I., Gynekologické ošetrovateľstvo I.,Ošetrovateľská klinická 
prax, Postupy a techniky pôrodnej asistencie, Ošetrovateľské techniky. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  odovzdanie 1 plánu starostlivosti podľa špecifiká oddelenia, odovzdanie a kontrola  
záznamu o realizácii praktických výkonov 

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

 Zvládnuť a dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej 
ochrany. 

 Dodržiavať právne normy v profesionálnych činnostiach. 

 Prakticky zvládnuť techniky pôrodnej asistencie a ošetrovateľstva v prirodzených podmienkach 
klinických pracovísk 

 Vie odvádzať pôrody 

 Vie asistovať pri patologických stavoch 

 Poskytuje pomoc pri dojčení 

 Vie vyšetrovať rodičku 

 Vie ošetriť novorodenca 

 Vie poskytovať predoperačnú prípravu a pooperačnú starostlivosť 

 Vie asistovať a vykonávať výkony v komunitnej starostlivosti a gynekologickej ambulancii 

Stručná osnova predmetu:  

 Obsah výučby na klinických pracoviskách – neonatologické, pediatrické, gynekologicko - pôrodnícke, je 
zameraný na praktické zvládnutie techník pôrodnej asistencie a ošetrovateľstva v prirodzených 
podmienkach, ktoré tvoria obsah predmetu Postupy a techniky pôrodnej asistencie a ošetrovateľstva. 

 Vyšetrenie tehotnej ženy, starostlivosť o rodičku a šestonedieľku,  
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 Starostlivosť o fyziologického novorodenca, asistencia pri starostlivosti o patologického novorodenca 

 Starostlivosť o ženy s gynekologickým ochorením 

 Predoperačná a pooperačná starostlivosť 

 Asistencia pri patologických stavoch 

 Starostlivosť o ženu a matku v komunite a gynekologickej ambulancii 

Odporúčaná literatúra: 
BOTÍKOVÁ A a kol.2011. Vydavateľstvo: TypiUniversitatisTyrnaviensis, 2011 ISBN: 9788080824563 
ČERVINKOVÁ, E. 2001. Ošetřovatelské diagnózy. 2001. Brno, IDVPZ, 165 s. ISBN80-7013-332-5 
KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIERIOVÁ, R. 1995. Ošetrovateľstvo 1, 2. 1. slovenské vyd. Martin: 
Vydavateľstvo Osveta, 1995. 1474 s. ISBN 80-217-0528-0. 
KRISTOVÁ, J. 2004. Komunikácia v ošetrovateľstve. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2004. 211 s. ISBN 80-
80631603. 
KRIŠKOVÁ, A. a kol. 2001. Ošetrovateľské techniky. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2001. 803 s. ISBN 80-
80630879. 
LEIFER, G. 2004. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. Vyd. Grada. 2004, ISBN 8024706687 
MAREČKOVÁ, J., JAROŠOVÁ, D. 2005. NANDA domény v posouzení a diagnostické fáziošetřovatelského procesu. 
1. vyd. Ostrava : ZSF OU, 2005. 86 s. ISBN 80-7368-030-0. 
Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe 
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 
pracovných činností. 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 
TOMAGOVÁ M., BÓRIKOVÁ I. a kol. 2008.Potreby v ošetrovateľstve. Vyd. Martin, 2008. ISBN: 8080632707 
Vyhláška MZ SR 364/2005 Z.z ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a 
v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v 
spolupráci s lekárom 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. PhDr. et Bc. Matulníková Ľudmila, PhD., doc.PhDr. et Bc. Bednáriková Miroslava, PhD., PhDr. 
Magyarová Gabriela, PhD. + lektorky 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Klinická prax v pôrodnej asistencii III. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:200 hodín odbornej praxe 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná  

Počet kreditov:8kreditov, záťaž študenta 200 hod.  

Odporúčaný semester/trimester štúdia:4. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Pôrodníctvo, I.,II.III.,, Gynekológia I.II,III., Pôrodná asistencia I.II,III., Gynekologické ošetrovateľstvo I.,II.,III., 
Ošetrovateľská klinická praxPostupy a techniky pôrodnej asistencie , Ošetrovateľské techniky. 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/TYPI-UNIVERSITATIS-TYRNAVIENSIS/


 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

 

 strana 77 z 151 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  odovzdanie 1 plánu starostlivosti podľa špecifiká oddelenia, odovzdanie a kontrola  
záznamu o realizácii praktických výkonov 

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

 Zvládnuť a dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej 
ochrany. 

 Dodržiavať právne normy v profesionálnych činnostiach. 

 Prakticky zvládnuť techniky pôrodnej asistencie a ošetrovateľstva v prirodzených podmienkach 
klinických pracovísk. Vie odvádzať pôrody 

 Poskytuje pomoc pri dojčení 

 Vie vyšetrovať rodičku 

 Vie ošetriť novorodenca 

 Vie poskytovať predoperačnú prípravu a pooperačnú starostlivosť 

 Vie asistovať pri patologických pôrodoch 

 Poskytuje starostlivosť a poradenstvo ženám v klimaktériu 

 Vie monitorovať klinickú symptomatológiu a poskytovať starostlivosť u žien so zápalom pohlavných 
orgánov 

 Vie asistovať a vykonávať výkony v komunitnej starostlivosti a gynekologickej ambulancii  

Stručná osnova predmetu:  

 Obsah výučby na klinických pracoviskách – neonatologické, pediatrické, gynekologicko - pôrodnícke, je 
zameraný na praktické zvládnutie techník pôrodnej asistencie a ošetrovateľstva v prirodzených 
podmienkach, ktoré tvoria obsah predmetu Postupy a techniky pôrodnej asistencie a ošetrovateľstva. 

 Vyšetrenie tehotnej ženy, starostlivosť o rodičku a šestonedieľku,  

 Starostlivosť o novorodenca 

 Starostlivosť o ženy s gynekologickým ochorením 

 Starostlivosť o ženu s patologickým tehotenstvom  

 Starostlivosť  o ženu v klimaktériu 

 Starostlivosť o ženu so zápalom pohlavných orgánov 

 Starostlivosť o ženu a matku v komunite 

Odporúčaná literatúra: 
BOTÍKOVÁ A a kol.2011. Vydavateľstvo: TypiUniversitatisTyrnaviensis, 2011 ISBN: 9788080824563 
ČERVINKOVÁ, E. 2001. Ošetřovatelské diagnózy. 2001. Brno, IDVPZ, 165 s. ISBN80-7013-332-5 
KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIERIOVÁ, R. 1995. Ošetrovateľstvo 1, 2. 1. slovenské vyd. Martin: 
Vydavateľstvo Osveta, 1995. 1474 s. ISBN 80-217-0528-0. 
KRISTOVÁ, J. 2004. Komunikácia v ošetrovateľstve. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2004. 211 s. ISBN 80-
80631603. 
KRIŠKOVÁ, A. a kol. 2001. Ošetrovateľské techniky. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2001. 803 s. ISBN 80-
80630879. 
LEIFER, G. 2004. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. Vyd. Grada. 2004, ISBN 8024706687 
MAREČKOVÁ, J., JAROŠOVÁ, D. 2005. NANDA domény v posouzení a diagnostické fáziošetřovatelského procesu. 
1. vyd. Ostrava : ZSF OU, 2005. 86 s. ISBN 80-7368-030-0. 
Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe 
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 
pracovných činností. 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 
TOMAGOVÁ M., BÓRIKOVÁ I. a kol. 2008.Potreby v ošetrovateľstve. Vyd. Martin, 2008. ISBN: 8080632707 
Vyhláška MZ SR 364/2005 Z.z ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a 
v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v 
spolupráci s lekárom 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/TYPI-UNIVERSITATIS-TYRNAVIENSIS/
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A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. PhDr. et Bc. Matulníková Ľudmila, PhD., doc.PhDr. et Bc. Bednáriková Miroslava, PhD., PhDr. 
Magyarová Gabriela, PhD. + lektorky 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof.PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu:  
Klinická prax v pôrodnej asistencii IV. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:200 hodín odbornej praxe 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná  

Počet kreditov:8kreditov, záťaž študenta 200 hod.  

Odporúčaný semester/trimester štúdia:5. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Pôrodníctvo, I.,II.III.,, Gynekológia I.II,III., Pôrodná asistencia I.II,III., Gynekologické ošetrovateľstvo I.,II., III., 
Ošetrovateľská klinická prax, Postupy a techniky pôrodnej asistencie , Ošetrovateľské techniky. Profesijná etika 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  odovzdanie 1 plánu starostlivosti podľa špecifiká oddelenia, odovzdanie a kontrola  
záznamu o realizácii praktických výkonov 

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

 Zvládnuť a dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej 
ochrany. 

 Dodržiavať právne normy v profesionálnych činnostiach. 

 Prakticky zvládnuť techniky pôrodnej asistencie a ošetrovateľstva v prirodzených podmienkach 
klinických pracovísk. 

 Poskytuje pomoc pri dojčení 

 Vie vyšetrovať rodičku 

 Vie ošetriť novorodenca 

 Vie asistovať pri starostlivosti o fyziologického nov. 

 Pozná alternatívne metódy dojčenia 

 Vie poskytovať poradenstvo a starostlivosť v komunite 

 Vie poskytovať predoperačnú prípravu a pooperačnú starostlivosť 

 Vie asistovať pri patologických pôrodoch 

Stručná osnova predmetu:  

 Obsah výučby na klinických pracoviskách – neonatologické, pediatrické, gynekologicko-pôrodnícke, je 
zameraný na praktické zvládnutie techník pôrodnej asistencie a ošetrovateľstva v prirodzených 
podmienkach, ktoré tvoria obsah predmetu Postupy a techniky pôrodnej asistencie a ošetrovateľstva. 

 Vyšetrenie tehotnej ženy, starostlivosť o rodičku a šestonedieľku,  

 Starostlivosť o novorodenca 

 Starostlivosť o ženy s gynekologickým ochorením 

 Starostlivosť o ženu s patologickým tehotenstvom  

 Starostlivosť o ženy v komunitnom prostredí,  

 Práca pôrodnej asistentky v gynekologickej ambulancii 
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Odporúčaná literatúra: 
BOTÍKOVÁ A a kol.2011. Vydavateľstvo: TypiUniversitatisTyrnaviensis, 2011 ISBN: 9788080824563 
ČERVINKOVÁ, E. 2001. Ošetřovatelské diagnózy. 2001. Brno, IDVPZ, 165 s. ISBN80-7013-332-5 
KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIERIOVÁ, R. 1995. Ošetrovateľstvo 1, 2. 1. slovenské vyd. Martin: 
Vydavateľstvo Osveta, 1995. 1474 s. ISBN 80-217-0528-0. 
KRISTOVÁ, J. 2004. Komunikácia v ošetrovateľstve. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2004. 211 s. ISBN 80-
80631603. 
KRIŠKOVÁ, A. a kol. 2001. Ošetrovateľské techniky. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2001. 803 s. ISBN 80-
80630879. 
LEIFER, G. 2004. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. Vyd. Grada. 2004, ISBN 8024706687 
MAREČKOVÁ, J., JAROŠOVÁ, D. 2005. NANDA domény v posouzení a diagnostické fáziošetřovatelského procesu. 
1. vyd. Ostrava : ZSF OU, 2005. 86 s. ISBN 80-7368-030-0. 
Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe 
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 
pracovných činností. 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 
TOMAGOVÁ M., BÓRIKOVÁ I. a kol. 2008.Potreby v ošetrovateľstve. Vyd. Martin, 2008. ISBN: 8080632707 
Vyhláška MZ SR 364/2005 Z.z ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a 
v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v 
spolupráci s lekárom 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: 
prof. PhDr. et Bc. Matulníková Ľudmila, PhD., doc.PhDr. et Bc. Bednáriková Miroslava, PhD., PhDr. Magyarová 
Gabriela, PhD. + lektorky 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof.PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Klinická prax v pôrodnej asistencii V. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:200 hodín odbornej praxe 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná  

Počet kreditov: 8kreditov, záťaž študenta 200 hod.  

Odporúčaný semester/trimester štúdia:6. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Pôrodníctvo, I.,II.III.,, Gynekológia I.II,III., Pôrodná asistencia I.II,III., Gynekologické ošetrovateľstvo I.,II., III., 
Ošetrovateľská klinická prax, Postupy a techniky pôrodnej asistencie,  Ošetrovateľské techniky, Profesijná etika 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  odovzdanie 1 plánu starostlivosti podľa špecifiká oddelenia, odovzdanie a kontrola  
záznamu o realizácii praktických výkonov 

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

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/TYPI-UNIVERSITATIS-TYRNAVIENSIS/
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 Zvládnuť a dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej 
ochrany. 

 Dodržiavať právne normy v profesionálnych činnostiach. 

 Prakticky zvládnuť techniky pôrodnej asistencie a ošetrovateľstva v prirodzených podmienkach 
klinických pracovísk. 

 Poskytuje pomoc pri dojčení 

 Vie vyšetrovať rodičku 

 Vie ošetriť novorodenca 

 Vie poskytovať predoperačnú prípravu a pooperačnú starostlivosť 

 Vie asistovať pri patologických pôrodoch 

Stručná osnova predmetu:  

 Obsah výučby na klinických pracoviskách – neonatologické, pediatrické, gynekologicko-pôrodnícke, je 
zameraný na praktické zvládnutie techník pôrodnej asistencie a ošetrovateľstva v prirodzených 
podmienkach, ktoré tvoria obsah predmetu Postupy a techniky pôrodnej asistencie a ošetrovateľstva. 

 Vyšetrenie tehotnej ženy, starostlivosť o rodičku a šestonedieľku,  

 Starostlivosť o novorodenca 

 Starostlivosť o ženy s gynekologickým ochorením 

 Starostlivosť o ženu s patologickým tehotenstvom  

 Starostlivosť o ženy v komunitnom prostredí,  

 Práca pôrodnej asistentky v gynekologickej ambulancii 

Odporúčaná literatúra: 
BOTÍKOVÁ A a kol.2011. Vydavateľstvo: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011 ISBN: 9788080824563 
ČERVINKOVÁ, E. 2001. Ošetřovatelské diagnózy. 2001. Brno, IDVPZ, 165 s. ISBN80-7013-332-5 
KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIERIOVÁ, R. 1995. Ošetrovateľstvo 1, 2. 1. slovenské vyd. Martin: 
Vydavateľstvo Osveta, 1995. 1474 s. ISBN 80-217-0528-0. 
KRISTOVÁ, J. 2004. Komunikácia v ošetrovateľstve. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2004. 211 s. ISBN 80-
80631603. 
KRIŠKOVÁ, A. a kol. 2001. Ošetrovateľské techniky. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2001. 803 s. ISBN 80-
80630879. 
LEIFER, G. 2004. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. Vyd. Grada. 2004, ISBN 8024706687 
MAREČKOVÁ, J., JAROŠOVÁ, D. 2005. NANDA domény v posouzení a diagnostické fáziošetřovatelského procesu. 
1. vyd. Ostrava : ZSF OU, 2005. 86 s. ISBN 80-7368-030-0. 
Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe 
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 
pracovných činností. 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 
TOMAGOVÁ M., BÓRIKOVÁ I. a kol. 2008.Potreby v ošetrovateľstve. Vyd. Martin, 2008. ISBN: 8080632707 
Vyhláška MZ SR 364/2005 Z.z ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a 
v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v 
spolupráci s lekárom 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. PhDr. et Bc. Matulníková Ľudmila, PhD., doc.PhDr. et Bc. Bednáriková Miroslava, PhD., PhDr. 
Magyarová Gabriela, PhD. + lektorky 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/TYPI-UNIVERSITATIS-TYRNAVIENSIS/
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Letná prax v pôrodnej asistencii I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 160 hodín odbornej praxe  
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná  

Počet kreditov: 6kreditov, záťaž študenta 160 hod.  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Pôrodníctvo, I., Gynekológia I., Pôrodná asistencia I., Gynekologické ošetrovateľstvo 
I., Ošetrovateľská klinická prax 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  odovzdanie 1 plánu starostlivosti podľa špecifiká oddelenia, 
odovzdanie a kontrola  záznamu o realizácii praktických výkonov 

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

 Overenie teoretických poznatkov a praktických zručností jednotlivých ošetrovateľských činností, 
a činností v pôrodnej asistencii. Realizácia starostlivosti o tehotnú ženu a ženu s gynekologickým 
ochorením s ohľadom na špecifiká. 

 Využívať  medzipredmetové vzťahy. 

 Vie aplikovať lieky vo všetkých formách 

 Vie vyšetrovať tehotnú ženu – vonkajšie a vnútorné vyšetrenie 

 Podávať klyzmu a cievkovať  

 Asistovať pri pôrode a odvádzať pôrody 

 Podávať kyslíkovú terapiu 

 Zhodnotiť novorodenca 

 Urobiť príjem rodičky 

Stručná osnova predmetu:  

 Techniky pôrodnej asistencie 

 Aplikácia  jednotlivých teórií a modelov ošetrovateľstva 

 Nácvik fyzikálneho posúdenia a vonkajších vyšetrení u tehotnej ženy 

 Oboznámenie sa s organizáciou práce a dokumentáciou na gyn. – pôr. Oddelení 

 Posúdenie a zhodnotenie fyziologického tehotenstva, diagnostikovať ošetrovateľské problémy, 
plánovať postupy starostlivosti o ženu a dieťa 

 Hodnotiť kvalitu  starostlivosti v pôrodnej asistencii 

 Identifikovať rizikové faktory pre ženu, tehotnú ženu a dieťa 

 Komunikácia s rodinou 

 Zdravotná výchova rodiny  

 Poruchy laktácie – starostlivosť 

 Malé gynekologické zákroky 

 Gynekologické operácie 

Odporúčaná literatúra: 
BOTÍKOVÁ A a kol.2011. Vydavateľstvo: TypiUniversitatisTyrnaviensis, 2011 ISBN: 9788080824563 
ČERVINKOVÁ, E. 2001. Ošetřovatelské diagnózy. 2001. Brno, IDVPZ, 165 s. ISBN80-7013-332-5 
KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIERIOVÁ, R. 1995. Ošetrovateľstvo 1, 2. 1. slovenské vyd. Martin: 
Vydavateľstvo Osveta, 1995. 1474 s. ISBN 80-217-0528-0. 
KRISTOVÁ, J. 2004. Komunikácia v ošetrovateľstve. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2004. 211 s. ISBN 80-
80631603. 
KRIŠKOVÁ, A. a kol. 2001. Ošetrovateľské techniky. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2001. 803 s. ISBN 80-
80630879. 
LEIFER, G. 2004. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. Vyd. Grada. 2004, ISBN 8024706687 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/TYPI-UNIVERSITATIS-TYRNAVIENSIS/
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MAREČKOVÁ, J., JAROŠOVÁ, D. 2005. NANDA domény v posouzení a diagnostické fáziošetřovatelského procesu. 
1. vyd. Ostrava : ZSF OU, 2005. 86 s. ISBN 80-7368-030-0. 
Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe 
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 
pracovných činností. 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 
TOMAGOVÁ M., BÓRIKOVÁ I. a kol. 2008. Potreby v ošetrovateľstve. Vyd. Martin, 2008. ISBN: 8080632707 
Vyhláška MZ SR 364/2005 Z.z ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a 
v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v 
spolupráci s lekárom 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: doc. PhDr. et Bc. Bednáriková Miroslava, PhD. , PhDr. Magyarová Gabriela, PhD. + lektorky 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof.PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu:  
Letná prax v pôrodnej asistencii II., 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:160 hodín odbornej praxe  
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná  

Počet kreditov: 6kreditov, záťaž študenta  160 hod.  

Odporúčaný semester/trimester štúdia:4. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Pôrodníctvo, I.,II.,III., Gynekológia I.,I.I III.,, Pôrodná asistencia I.,II.,III., Gynekologické ošetrovateľstvo 
I.,II.,III.,Ošetrovateľská klinická prax, Profesijná etika,  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  odovzdanie 1 plánu starostlivosti podľa špecifiká oddelenia 
odovzdanie a kontrola  záznamu o realizácii praktických výkonov 

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

 Overenie teoretických poznatkov a praktických zručností jednotlivých ošetrovateľských činností, 
a činností v pôrodnej asistencii. Realizácia starostlivosti o tehotnú ženu a ženu s gynekologickým 
ochorením s ohľadom na špecifiká. 

 Využívať  medzipredmetové vzťahy 

 Vie aplikovať lieky vo všetkých formách 

 Vie vyšetrovať tehotnú ženu – vonkajšie a vnútorné vyšetrenie 

 Podávať klyzmu a cievkovať  

 Asistovať pri pôrode a odvádzať pôrody 

 Podávať kyslíkovú terapiu 

 Zhodnotiť novorodenca 
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 Urobiť príjem rodičky 

 Poskytnúť pomoc pri dojčení aplikovať techniky dojčenia 

 Poskytnúť predoperačnú a pooperačnú starostlivosť 

 Asistovať pri TR 

 Efektívne používať komunikačné techniky 

 Vie poskytovať starostlivosť pri malých gynekologických zákrokoch 

 Vie poskytovať starotlivosť po gynekologických operáciách 

 Poskytovať starsostlivosť pri poruchách laktácie 

Stručná osnova predmetu:  

 Techniky pôrodnej asistencie 

 Aplikácia  jednotlivých teórií a modelov ošetrovateľstva 

 Nácvik fyzikálneho posúdenia a vonkajších vyšetrení u tehotnej ženy 

 Oboznámenie sa s organizáciou práce a dokumentáciou na gyn. – pôr. Oddelení 

 Posúdenie a zhodnotenie fyziologického tehotenstva, diagnostikovať ošetrovateľské problémy, 
plánovať postupy starostlivosti o ženu a dieťa 

 Hodnotiť kvalitu  starostlivosti v pôrodnej asistencii 

 Identifikovať rizikové faktory pre ženu, tehotnú ženu a dieťa 

 Komunikácia s rodinou 

 Zdravotná výchova rodiny  

 Poruchy laktácie – starostlivosť 

 Malé gynekologické zákroky 

 Gynekologické operácie  

Odporúčaná literatúra: 
BOTÍKOVÁ A a kol.2011. Vydavateľstvo: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011 ISBN: 9788080824563 
ČERVINKOVÁ, E. 2001. Ošetřovatelské diagnózy. 2001. Brno, IDVPZ, 165 s. ISBN80-7013-332-5 
FENDYCHOVÁ, J. 2013. Hodnotící metodiky v neonatologii.Vydavateľstvo: Národní centrum ošetrovatelství (NCO 
NZO), 2013 ISBN: 9788070135600 
FENDRYCHOVÁ J., BOREK I. a kol. 2012. Intenzivní péče o novorozencevyd. NCO NZO, 2012. ISBN 978-80-7013-
547-1 
KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIERIOVÁ, R. 1995. Ošetrovateľstvo 1, 2. 1. slovenské vyd. Martin: 
Vydavateľstvo Osveta, 1995. 1474 s. ISBN 80-217-0528-0. 
KRISTOVÁ, J. 2004. Komunikácia v ošetrovateľstve. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2004. 211 s. ISBN 80-
80631603. 
KRIŠKOVÁ, A. a kol. 2001. Ošetrovateľské techniky. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2001. 803 s. ISBN 80-
80630879. 
LEIFER, G. 2004. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. Vyd. Grada. 2004, ISBN 8024706687 
MAREČKOVÁ, J., JAROŠOVÁ, D. 2005. NANDA domény v posouzení a diagnostické fázi ošetřovatelského 
procesu. 1. vyd. Ostrava : ZSF OU, 2005. 86 s. ISBN 80-7368-030-0.Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. 
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. 
TOMAGOVÁ M., BÓRIKOVÁ I. a kol. 2008. Potreby v ošetrovateľstve. Vyd. Martin, 2008. ISBN: 8080632707 
Vyhláška MZ SR 364/2005 Z.z ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a 
v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v 
spolupráci s lekárom 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/TYPI-UNIVERSITATIS-TYRNAVIENSIS/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Narodni-centrum-osetrovatelstvi-NCO-NZO/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Narodni-centrum-osetrovatelstvi-NCO-NZO/
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Vyučujúci: doc. PhDr. et Bc. Bednáriková Miroslava, PhD., PhDr. Magyarová Gabriela, PhD. + lektorky 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof.PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Metodológia výskumu I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodina prednáška/ 1 hodina cvičenia/ týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:1kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:4. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Pôrodníctvo, I.,II.,III., Gynekológia I.,I.I III.,, Pôrodná asistencia I.,II.,III., Gynekologické 
ošetrovateľstvo I.,II.,III., Ošetrovateľská klinická prax, Profesijná etika, 

Podmienky na absolvovanie predmetu: odovzdanie prieskumnej práce 
úspešné absolvovanie záverečného testu, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná aspoň 61% úspešnosť. 
Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Charakterizovať podstatu výskumu – vedeckého, klinického, medicínskeho a výskumu v pôrodnej 
asistencii, špecifikovať etické aspekty vedeckej práce,  

 naučiť sa pracovať s literatúrou,  

 poznať rozdiel medzi výskumom kvalitatívnym a kvantitatívnym, ovládať fázy výskumného procesu. 

 Získať praktické zručnosti pri uplatňovaní etických princípov výskumnej práce a pri práci s literatúrou. 

Stručná osnova predmetu: 

 Plánovanie výskumu. 

 Výber respondentov. 

 Metódy zberu dát – dotazník a štandardizovaný rozhovor. 

 Metódy zberu dát – štandardizované pozorovanie. 

 Metódy zberu dát – obsahová analýza. 

 Spracovanie dát – základné štatistické testy. 

 Záver výskumu a spracovanie výskumnej správy. 

Odporúčaná literatúra: 
DISMAN M., 2002 Jak se vyrábí sociologická znalost, Univerzita Karlova v prahe, Karolinum, Praha, ISBN 80 – 246 
– 0139 – 7, 374s. 
DISMAN M., 2011. Jak se vyrábí sociologická znalost, Univerzita Karlova v Prahe, Karolinum, Praha, ISBN 
9788024619668, 374s. 
REICHEL J., 2009. Kapitoly metodologie sociálních výskumu, Grada Publiching a.s., Praha, 184 s. ISBN 978 – 80 – 
247 – 3006 –6   . 
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Žiaková K., 2009. Ošetrovateľstvo – teória a vedecký výskum 2009. Vyd. Osveta 
ISBN 978-80-8063-304-2 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. PhDr. Matulník Jozef, PhD. MPH. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof.PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Metodológia výskumu II., 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodina prednáška/ 1 hodina cvičenia/ týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:1kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Pôrodníctvo I., II., III., Gynekológia I.,I.I III.,, Pôrodná asistencia I.,II.,III., Gynekologické ošetrovateľstvo I.,II.,III., 
Ošetrovateľská klinická prax, Profesijná etika 

Podmienky na absolvovanie predmetu: odovzdanie prieskumnej práce 
úspešné absolvovanie záverečného testu, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná aspoň61% úspešnosť. 
Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 pripraviť návrh a zrealizovať kvalitatívny empirický výskum v danej oblasti. 

 Vie získavať empirické dáta a vyhodnotiť ich 

Stručná osnova predmetu: 

 Opakovanie – definícia kvalitatívneho prístupu 

 Cirkulárny charakter kvalitatívneho výskumu 

 Základné metódy – neštandardizovaný rozhovor a pozorovanie 

 Zakotvená teória ako dizajn kvalitatívneho výskumu 

 Analýza dát pomocou zakotvenej teórie 
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 Postupy kódovania 

 Tvorba teórie 

Odporúčaná literatúra: 
STRAUSS A., CORBIN J., 1999: Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie, 
Sdružení podané ruce a nakladatelství Albert, ISBN 80 – 85834 – 60 – X,196s. 
SILVERMAN D., 2005: Ako robiť kvalitativní výskum – praktická príručka, Ikar, Bratislava, ISBN 80 – 551 – 0904 – 
4, 325s. 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. PhDr. Matulník Jozef, PhD. MPH. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof.PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Mikrobiológia – bakteriológia, virológia 
a parazitológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:2 hodiny prednáška/ týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 2kredity, záťaž študenta 50 hod. 2/0/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Účasť na prednáške. 
Absolvovanie testu:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Definovať základné pojmy z mikrobiológie, imunológie, epidemiológie a hygieny 

 Aplikovať klinické poznatky do ošetrovateľstva  

 Objasniť interdisciplinárny význam poznatkov 

 Popísať etiologický agens, ktorý vyvoláva infekčné ochorenia jednotlivých systémov človeka a s ich 
diagnostikou 
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 Vysvetliť determinanty zdravia 

 Zhodnotiť epidemiologický režim 

Stručná osnova predmetu: 

 Základy mikrobiológie  

 Imunológia a jej špecifiká v ošetrovateľskej diagnostike 

 Základy virológie a bakteriológie, mykológia, parazitológia 

 Mikrobiológia – špecifiká ošetrovateľského procesu 

 Parazitológia detského veku 

 Alergológia 

 Epidemiológia – všeobecná časť, špeciálna časť 

 Hygiena  

 Hygiena nemocničných zariadení 

Odporúčaná literatúra: 
LIPTÁKOVÁ,A. a kol. 2019.Lekárska mikrobiológia 2019 Vydavateľstvo Herba, s. 952. ISBN 9788089631919 
PODSTATOVÁ, H., 2009. Základy epidemiológie a hygieny. 2009 vyd. Galén. ISBN 978-80-7262-597-0 
SZABO, A.2003. Vybrané kapitoly z mikrobiológie, Slovak Academic Press, 2003 - 196 s. ISBN 80-89104-10-X 
VOTAVA a kol.2001. Lekářskamikrobiologie obecní a speciální, Brno Neptun,2001. 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Neonatológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 2hodin prednášky/ týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:2kredity, záťaž študenta 50 hod. 2/0/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:3. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Anatómia, fyziológia, Mikrobiológia, Pôrodníctvo, Patologická anatómia a fyziológia, 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 3 priebežné testy, úspešné absolvovanie záverečného testu, pričom pre 
absolvovanie predmetu je potrebná aspoň 61% úspešnosť. Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

https://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/herba
http://www.eplanet.sk/kniha/zaklady-epidemiologie-a-hygieny-hana-podstatova/k-2/
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E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Posúdiť stav novorodenca 

 Vie monitorovať fyziologické ukazovatele  

 Identifikovať patologický stav 

 Poskytovať starostlivosť o fyziologického novorodenca 

 Poskytovať starostlivosť o rizikového novorodenca 

Stručná osnova predmetu: 

 Fyziologický novorodenec 

 Hodnotenie zdravotného stavu u fyziologického novorodenca 

 Rizikový novorodenec – u matky so špecifickými ochoreniami 

 Rizikový novorodenec matky s infekčnými ochoreniami 

 Novorodenec po predčasnom pôrode.  

 Skríning novorodenca 

 Resuscitácia novorodenca 

Odporúčaná literatúra: 
MAŤAŠOVÁ, K.2012. Neonatológia 1, Bratislava, Vydavateľstvo UK Bratislava, 2012, 156 s. JANOTA,  J., STRŇÁK, 
Z. 2013. Neonatológie  Vydavateľstvo: Mladá fronta, 2013 
Resuscitation 2015;95;1-80 European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 
ŠAŠINKA, M., ŠAGÁT, T., KOVÁCS, L.  a kol. 2007. Pediatria, 2. vydanie, Herba, s.r.o., Bratislava, 2007 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. František Bauer, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc.  Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Ošetrovateľský proces v pôrodnej asistencii I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 1 hodina prednášky/ 1 hodina seminár/týždenne 
1 hodina cvičenia/týždeň 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 2kredity, záťaž študenta 50/ hod. 1/1/1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:3. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a fyziológia, Hygiena a epidemiológia, 
Pôrodníctvo I. Gynekológia, Pôrodná asistencia, Gynekologické ošetrovateľstvo 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odovzdanie seminárnej práce, ústna skúška a 1 priebežný test, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná 
aspoň 61% úspešnosť. Skúška a test sú hodnotené nasledovne:  

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Mlada-Fronta/
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Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Definovať ošetrovateľský proces, vysvetliť jednotlivé fázy a načrtnúť historický vývoj. 

 Analyzovať jednotlivé kroky ošetrovateľského procesu (posúdenie, ošetrovateľská diagnóza, 
plánovanie, realizácia ošetrovateľského plánu, hodnotenie ošetrovateľského procesu). 

 Popísať spôsob a postup zhromažďovania informácií, posúdiť a zatriediť získané informácie a údaje. 

 Analyzovať získané informácie, sformulovať ošetrovateľské diagnózy a posúdiť ich z hľadiska 
uspokojenia potrieb. 

 Osvojiť si praktické zručnosti pri realizácii prvej fázy ošetrovateľského procesu. 

 Aplikovať ošetrovateľského procesu podľa štrukturálnych rámcov. Klasifikačný systém a taxonómia 
NANDA. 

 Stručná osnova predmetu: 

 Ošetrovateľský proces, historický prehľad. 

 Všeobecné zásady, podmienky a kritériá ošetrovateľského procesu. 

 Posúdenie - 1. krok ošetrovateľského procesu. 

 Štrukturalizácia procesu získavania údajov, nové spôsoby ošetrovateľskej dokumentácie. 

 Ošetrovateľská diagnóza - 2. krok ošetrovateľského procesu. 

 Hnutie za sesterské diagnózy, taxonómia sesterských diagnóz. 

 Definície, diferencia sesterskej a lekárskej diagnózy, formulovanie sesterských diagnóz. 

 Hodnotenie klientových zdravotných problémov a rizík. 

 Diagnostický proces, spracovanie údajov, diagnostický záver, diagnostické omyly. 

 Aplikácia ošetrovateľskéhoprocesu podľa štrukturálneho rámca - koncepčného modelu Gordonovej 

 Plánovanie, realizácia, vyhodnotenie , Filozofia potrieb 

Odporúčaná literatúra: 
BOTÍKOVÁ A a kol.2011. Vydavateľstvo: TypiUniversitatisTyrnaviensis, 2011 ISBN: 9788080824563 
ČERVINKOVÁ, E. a kol. 2001. Ošetřovatelské diagnózy. Brno, IDVPZ, 2001 
DOENGES, M.E., MOORHOUSE, M.F. 2001. Kapesní pruvodce zdravotní sestry. Praha, Grada 2001 
FARKAŠOVÁ. D.,a kol.2005. Ošetrovateľstvo – teória. OSVETA, Martin2005, 826 s. ISBN 8088866324 
KOZIEROVÁ, B. a kol. 1995. Ošetrovateľstvo I.,2. Martin, Osveta 1995 
KOBILKOVÁ J.2015. Základy gynekologie a porodnictví. Galén, Karolínum, 20015.ISBN 80-7262-315-x 
LEIFER, G. 2004. Úvod do pôrodníckeho a pediatrického ošetřovatelství. Praha: Grada, 2004. 915 s. ISBN 80-274-
0668-7. 
MAREČKOVÁ, R., JAROŠOVÁ,D. 2005. NANDA domény v posouzené a diagnostické fázi ošetřovatelského 
procesuI.vyd. Ostrava, Zdravotné sociálni fakulta, 2005. 86 s. ISBN 80-7368-030-0 
NEMČEKOVÁ, M.a kol. 2004. Práva pacientov. Martin, Vydavateľstvo Osveta 2004. 213 s. ISBN 80-8063-162-X 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/TYPI-UNIVERSITATIS-TYRNAVIENSIS/
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FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu 
hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Ošetrovateľský proces v pôrodnej asistencii 
II. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 1 hodina prednášky/ 1 hodina seminár/ 1 hodina cvičenia/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 2kredity, záťaž študenta 50/ hod. 1/1/1  

Odporúčaný semester/trimester štúdia:4. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a fyziológia, Hygiena a epidemiológia, 
Pôrodníctvo I. Gynekológia, Pôrodná asistencia, Gynekologické ošetrovateľstvo 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odovzdanie seminárnej práce, ústna skúška a 1 priebežný test, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná 
aspoň 61% úspešnosť. Skúška a test sú hodnotené nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť o ženu a dieťa v priebehu prenatálnej starostlivosti,  

 Aplikovať konceptuálne modely v praxi 

 Využívať metódu ošetrovateľského procesu pri jednotlivých ochoreniach v tehotnosti 

 Stručná osnova predmetu: 

 Ošetrovateľský proces u tehotnej ženy zameraný na starostlivosť o seba a dieťa. 

 Aplikácia vybraných konceptuálnych modelov pri fyziologickej tehotnosti 

 Ošetrovateľský proces u tehotnej ženy  pri  krvácavých stavoch 

 Ošetrovateľský proces u tehotnej ženy pri kardiovaskulárnych ochoreniach 

 Ošetrovateľský proces u rodičky v procese pôrodu 

 Ošetrovateľský proces u rodičky pri respiračných ochoreniach. 

 Ošetrovateľský proces u rodičky pri abnormálnych polohách plodu  

 Ošetrovateľský proces pri hypertenzii indukovanej tehotnosťou 

 Ošetrovateľský proces pri diabetes mellitus a endokrinných ochoreniach 

 Ošetrovateľský proces pri anémii 

 Ošetrovateľský proces pri epilepsii 

 Ošetrovateľský proces pri ochoreniach obličiek 

 Ošetrovateľský proces pri psychiatrických ochoreniach 
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Odporúčaná literatúra: 
BOTÍKOVÁ A a kol. 2011. Vydavateľstvo: TypiUniversitatisTyrnaviensis, 2011 ISBN: 9788080824563 
ČERVINKOVÁ, E. a kol.2001. Ošetřovatelské diagnózy. Brno, IDVPZ, 2001 
DOENGES, M.E., MOORHOUSE, M.F.2001. Kapesní pruvodce zdravotní sestry. Praha, Grada 2001 
FARKAŠOVÁ. D. a kol. 2005. Ošetrovateľstvo– teória. OSVETA, Martin 2005, 826 s. ISBN 8088866324 
KOZIEROVÁ, B. a kol.1995. Ošetrovateľstvo I.,2. Martin, Osveta 1995 
KOBILKOVÁ J.2015. Základy gynekologie a porodnictví. Galén, Karolínum, 20015.ISBN 80-7262-315-x 
LEIFER, G. 2004. Úvod do pôrodníckeho a pediatrického ošetřovatelství. Praha: Grada, 2004. 915 s. ISBN 80-274-
0668-7. 
MAREČKOVÁ, R., JAROŠOVÁ,D.2005. NANDA domény v posouzené a diagnostické fázi ošetřovatelského 
procesuI.vyd. Ostrava, Zdravotné sociálni fakulta, 2005. 86 s. ISBN 80-7368-030-0 
NEMČEKOVÁ, M.a kol.2004. Práva pacientov. Martin, Vydavateľstvo Osveta 2004. 213 s. ISBN 80-8063-162-X 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D  FX 

      

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

Vyučujúci: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof.PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Ošetrovateľský proces v pôrodnej asistencii III. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 1 hodina prednášky/ 1 hodina seminár/týždenne 
1 hodina cvičenia/týždeň 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná 

Počet kreditov: 2kredity, záťaž študenta 50/ hod. 1/1/1  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a fyziológia, Hygiena a epidemiológia, 
Pôrodníctvo I. Gynekológia, Pôrodná asistencia, Gynekologické ošetrovateľstvo 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odovzdanie seminárnej práce, ústna skúška a 1 priebežný test, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná 
aspoň 61% úspešnosť. Skúška a test sú hodnotené nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/TYPI-UNIVERSITATIS-TYRNAVIENSIS/


 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

 

 strana 92 z 151 

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

 Vedieť poskytnúť intervencie pri patologických stavoch v  tehotnosti.  

 Vedieť posúdiť a identifikovať odchýlky od fyziologického stavu a stanoviť ošetrovateľské problémy 

 Stručná osnova predmetu: 

 Ošetrovateľský proces u ženy po pôrode s krvácaním   

 Ošetrovateľský proces u ženy po pôrode s tromboembolickými komplikáciami Ošetrovateľský proces 
u ženy po pôrode os  zápalovými komplikáciami 

 Ošetrovateľský proces u ženy po pôrode s psychickými komplikáciami 

 Ošetrovateľský proces u šestonedieľky s poruchami subinvolúcie 

 Ošetrovateľský proces u šestonedieľky  pri poruchách laktácie 

 Ošetrovateľská starostlivosť pri náhlom úmrtí rodičky a šestonedieľky 

 Aplikácia vybraných konceptuálnych modelov pri patologickej  tehotnosti, pôrode a šestonedelí 

Odporúčaná literatúra: 
BOTÍKOVÁ A a kol.2011. Vydavateľstvo: TypiUniversitatisTyrnaviensis, 2011 ISBN: 9788080824563 
ČERVINKOVÁ, E. a kol.2001. Ošetřovatelské diagnózy. Brno, IDVPZ, 2001 
DOENGES, M.E., MOORHOUSE, M.F.2001. Kapesní pruvodce zdravotní sestry. Praha, Grada 2001 
FARKAŠOVÁ. D. a kol. 2005. Ošetrovateľstvo – teória. OSVETA, Martin2005, 826 s. ISBN 8088866324 
KOZIEROVÁ, B. a kol.: Ošetrovateľstvo I.,2. Martin, Osveta 1995 
KOBILKOVÁ J. 2015. Základy gynekologie a porodnictví. Galén, Karolínum, 20015.ISBN 80-7262-315-x 
LEIFER, G. 2004. Úvod do pôrodníckeho a pediatrického ošetřovatelství. Praha: Grada, 2004. 915 s. ISBN 80-274-
0668-7. 
MAREČKOVÁ, R., JAROŠOVÁ,D.2005. NANDA domény v posouzené a diagnostické fázi ošetřovatelského 
procesuI.vyd. Ostrava, Zdravotné sociálni fakulta, 2005. 86 s. ISBN 80-7368-030-0 
NEMČEKOVÁ, M. a kol.2004. Práva pacientov. Martin, Vydavateľstvo Osveta 2004. 213 s. ISBN 80-8063-162-X 
 PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Ošetrovateľstvo v pediatrii 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 2 hodiny prednášky/ týždenne, 1 hodina seminár/ týždenne 
1 hodina cvičenia/týždeň 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 2kredity, záťaž študenta 50/ hod. 2/1/0  

Odporúčaný semester/trimester štúdia:6. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a fyziológia, Pediatria, Neonatológia,  

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/TYPI-UNIVERSITATIS-TYRNAVIENSIS/
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Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odovzdanie seminárnej práce, ústna skúška a 1 priebežný test, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná 
aspoň 61% úspešnosť. Skúška a test sú hodnotené nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Definovať úlohy pediatrickej starostlivosti v súlade s koncepciou pediatrie. 

 Popísať etiológiu, klinický obraz, diagnostiku a liečbu u detí s chorobami gastrointestinálnymi, 
endokrinnými, metabolickými, kožnými, infekčnými, neurologickými, nádorovými ochoreniami, 
poruchami vnútorného prostredia, a ochorenia pečene, choroby respiračného traktu, 
kardiovaskulárne, vylučovacie, krvné ochorenia 

 Vie poskytovať prvú pomoc v súlade so špecifikami detského veku 

 Vie aplikovať etické princípy pri resuscitácii 

Stručná osnova predmetu: 

 Úlohy pediatrickej starostlivosti v súlade s koncepciou pediatrie. 

 Prevencia a očkovanie.  

 Choroby respiračného traktu, kardiovaskulárne, vylučovacie, krvné ochorenia. 

 Gastrointestinálne, endokrinné, metabolické, kožné, infekčné, neurologické ochorenia a ochorenia 
pečene.  

 Klinická imunológia, nádorové ochorenia, poruchy vnútorného prostredia 

 Prvá pomoc pri dieťati 

 Prvá pomoc s ohľadom na vek , resuscitácia dieťaťa 

 Etika pri resuscitácii 

Odporúčaná literatúra: 
BUCHANEC J. a kol.2000. Vademecum pediatre, Osveta, Martin 2000. 
HRUŠKOVIČ I.  a kol.2005. Pediatria pre detské sestry, Osveta, Martin, 2005. 
KOZIEROVÁ B. a kol. 1995.Ošetrovateľstvo 1,2, Osveta, Martin 1995. 

 Prevencia a očkovanie.  
Choroby respiračného traktu, kardiovaskulárne, vylučovacie, krvné ochorenia. 
LEIFER, G. 2004. Úvod do pôrodníckeho a pediatrického ošetřovatelství. Praha: Grada, 2004. 915 s. ISBN 80-274-
0668-7. 
KOVÁCS, L., PODRACKÁ, Ľ. a kol.2004. Pediatria – Tisíc otázok a odpovedí. Osveta, Martin, 2004, 180 s 
ŠAŠINKA, M., ŠAGÁT, T., KOVÁCS, L. a kol.2007. Pediatria, 2. vydanie, Herba, s.r.o., Bratislava, 2007 
Nové odporúčania pre KPR u detí ERC Guidelines 2015 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D  FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. Šuvada Jozef, PhD., PhDr. Gabriela Magyarová, PhD. 
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Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu:  
Ošetrovateľské techniky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma  
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodina prednáška/ 4 hodiny cvičenia/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná  

Počet kreditov:3kredity, záťaž študenta 75hod. 1/0/4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:1. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Zdravotnícka terminológia.  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 90% účasť na cvičeniach, pri absencii 1 cvičenia predloží študent PN, 1 neúčasť z cvičenia 
je ospravedlnená, priebežne sa píše test na každom cvičení  a hodnotia sa zručnosti 
úspešné absolvovanie záverečného testu, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná aspoň 61% úspešnosť. 
Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Získať zručnosti, vedomosti a demonštrovať naučené ošetrovateľské techniky  

 Vysvetliť a osvojiť si dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používania 
ochranných prostriedkov pri uvedených ošetrovateľských technikách 

 Pripraviť pomôcky na aplikáciu liekov, injekcií, infúzií, transfúzie, 

 Vie popísať a odobrať biologický materiál na vyšetrenie 

 Vysvetliť použitie jednotlivých druhov obväzového materiálu 

 Vymenovať druhy cievok ich označenia a použitie 

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

 Vymenovať druhy rektálnych rúrok 

 Pripraviť roztok na klyzmu podľa druhu klyzmy a veku pacienta 

 Demonštrovať podávanie klyzmy 

 Merať a zaznamenávať fyziologické funkcie – telesnú teplotu, pulz, dych a krvný tlak 

Stručná osnova predmetu: 

 Obväzový materiál a obväzová technika 

 Starostlivosť o posteľ  

 Hygienická starostlivosť a prevencia dekubitov  

 Evidencia zdravotnej a ošetrovateľskej dokumentácie 
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 Príjem, preloženie a prepustenie pacienta 

 Vizita  

 Punkcie a endoskopické vyšetrenia 

 Starostlivosť o pomôcky , dezinfekcia, sterilizácia 

 Podávanie jedla a starostlivosť o výživu  

 Pohybová aktivita, polohovanie pacienta  

 Vyprázdňovanie stolice a moču 

 Fyziologické funkcie a fyzikálne vyšetrenia 

 Formy liekov, injekcie, infúzne roztoky, transfúzia 

 Preväzy rán 

 Kyslíková terapia 

 EKG 

 Punkcie 

Odporúčaná literatúra: 
KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIERIOVÁ, R. 1995. Ošetrovateľstvo 1, 2. 1. slovenské vyd. Martin: 
Vydavateľstvo Osveta, 1995. 1474 s. ISBN 80-217-0528-0. 
KRISTOVÁ, J. 2004. Komunikácia v ošetrovateľstve. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2004. 211 s. ISBN 80-
80631603. 
KRIŠKOVÁ, A. a kol. 2001. Ošetrovateľské techniky. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2001. 803 s. ISBN 80-
80630879. 
KOLEKTÍV AUTOROV: Ošetrovateľské techniky: [učebnica pre študentov študijného odboru ošetrovateľstvo] / 
kolektív autorov. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v 
Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. - [387 s.]. - ISBN 978-80-8082-456-3. 
NARIADENIE VLÁDY SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe 
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 
pracovných činností 
MATULNÍKOVÁ, Ľ. Punkcie. In: Ošetrovateľské techniky / Lajdová, A. a kol. Trnava : Vydavateľstvo Typi 
Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej 
akadémie vied. 2011. 387s. ISBN 978-80-8082-456-3 
RICHARDS, A., EDWARDS, S.2004. Repetitoriumpro zdravotní sestry. Praha: Grada, 2004. 376 s. ISBN 80-274- 
0932-5 
Vyhláška č. 364/2005 MZ SR Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou 
samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou 
samostatne a v spolupráci s lekárom. 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: doc. PhDr. et Bc. Bednáriková Miroslava, PhD., PhDr.Kollárová Lívia, PhD., PhDr. Katarína Pechová 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc.  Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Ošetrovateľská klinická prax   
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Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:80 hodín/ 2x40hodín týždenne – interné, chirurgické oddelenie 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná  

Počet kreditov: 3kredity, záťaž študenta = 80 hodín  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Ošetrovateľské techniky 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odovzdanie záznamníka praxe – hodnotenie mentorky/vyučujúcej 
odovzdanie 1 plánu starostlivosti podľa špecifiká oddelenia 
odovzdanie a kontrola  záznamu o realizácii praktických výkonov 

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

 Zmerať a hodnotiť fyziologické funkcie 

 Vymenovať pomôcky ku konkrétnym ošetrovateľským výkonom a činnostiam 

 Popísať pracovné postupy ošetrovateľských výkonov a činností 

 Vykonávať sterilizáciu a dezinfekciu pomôcok 

 Aplikovať lieky vo všetkých formách 

 Urobiť hygienickú starostlivosť 

 Kŕmiť pacientov a orientovať sa v diétnom systéme 

 Pomôcť pri vylučovaní a vyprázdňovaní 

 Asistovať pri príjme a prepustení pacienta 

 Natočiť EKG  

 Pripraviť a aplikovať obväzy ošetrovať rany 

Stručná osnova predmetu: 

 Špecifiká ošetrovateľskej  starostlivosti – preväzy rán 

 Dezinfekcia a sterilizácia pomôcok 

 Hygienická starostlivosť 

 Diétny systém 

 Formy liekov 

 Kyslíková terapia 

 Obväzový materiál 

 Oboznámenie sa s organizáciou práce a dokumentáciou na vybraných klinických pracoviskách 

 Vypracovať plán so zameraní sa na špecifiká ochorené na danom oddelení 

 Posúdiť a hodnotiť fyziologické funkcie, vyprázdňovanie a vylučovanie 

 Vyhodnotenie 

Odporúčaná literatúra: 
ČERVINKOVÁ, E.2001. Ošetřovatelské diagnózy. 2001. Brno, IDVPZ, 165 s. ISBN80-7013-332-5 
FENDYCHOVÁ, J. 2013. Hodnotící metodiky v neonatologii.Vydavateľstvo: Národní centrum ošetrovatelství (NCO 
NZO), 2013 ISBN: 9788070135600 
FENDRYCHOVÁ J., BOREK I. a kol. 2012. Intenzivní péče o novorozencevyd. NCO NZO, 2012. ISBN 978-80-7013-
547-1 
KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIERIOVÁ, R. 1995. Ošetrovateľstvo 1, 2. 1. slovenské vyd. Martin: 
Vydavateľstvo Osveta, 1995. 1474 s. ISBN 80-217-0528-0. 
KRISTOVÁ, J. 2004. Komunikácia v ošetrovateľstve. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2004. 211 s. ISBN 80-
80631603. 
KRIŠKOVÁ, A. a kol. 2001. Ošetrovateľské techniky. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2001. 803 s. ISBN 80-
80630879. 
LEIFER, G. 2004. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. Vyd. Grada. 2004, ISBN 8024706687 
MAREČKOVÁ, J., JAROŠOVÁ, D. 2005. NANDA domény v posouzení a diagnostické fáziošetřovatelského procesu. 
1. vyd. Ostrava : ZSF OU, 2005. 86 s. ISBN 80-7368-030-0. 
RICHARDS, A., EDWARDS, S.: Repetitorium pro zdravotní sestry. Praha: Grada, 2004. 376 s. ISBN 80-274- 0932-5 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Narodni-centrum-osetrovatelstvi-NCO-NZO/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Narodni-centrum-osetrovatelstvi-NCO-NZO/
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Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe 
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 
pracovných činností. 
TOMAGOVÁ M., BÓRIKOVÁ I. a kol. 2008. Potreby v ošetrovateľstve. Vyd. Martin, 2008. ISBN: 8080632707 
Vyhláška MZ SR 364/2005 Z.z ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a 
v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v 
spolupráci s lekárom 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A  C D E FX 

      

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

Vyučujúci: doc. PhDr. Otrubová Jana, PhD., PhDr. Kollárová Lívia, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 2.3.2016 

Schválil: prof.PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Patologická anatómia a patologická fyziológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 2hodín prednášky/ 2 hodiny seminár/ týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 4kredity, záťaž študenta 100 hod. 2/2/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Anatómia, fyziológia, Mikrobiológia,  

Podmienky na absolvovanie predmetu: úspešné absolvovanie záverečného testu, pričom pre absolvovanie 
predmetu je potrebná aspoň 61% úspešnosť. Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Popísať  patologické procesy, s ktorými sa bude stretávať v klinickej  praxi.  

 Charakterizovať metódy najmä cytológiou a biopsiou, nekroptické metódy 

 Vysvetliť chorobné stavy. 

 Definovať mechanizmy vzniku a priebehu chorôb  

 Poznať najnovšie klinické i experimentálne poznatky 

 Využívať poznatky k určeniu prognózy jednotlivých patologických stavov 
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Stručná osnova predmetu: 

 Vymedzenie  pojmov  v patologickej anatómia a patofyziológii, 

 Príčiny a mechanizmy ochorení podľa orgánových sústav 

 Patofyziológia šoku 

 Príčiny a priebeh chorôb, s regresívnymi a progresívnymi zmenami organizmu, s nešpecifickými a 
špecifickými zápalmi, miestnymi a celkovými poruchami krvného obehu, teratológiou a nádorovým 
bujnením 

Odporúčaná literatúra: 
PLANK,  L., HANÁČEK,  J. 2009.  Patologická anatómia a patologická fyziológia . vyd.Osveta 2009. ISBN  8080632410   
HULÍN, I.  a kol. 2009. Patofyziológia, Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, 2009. ISBN 9788080950439 
KOPECKÝ,  Š. 2003. Základy patologickej anatómie. SAP, Bratislava 2003. 
KOPECKÝ,  Š.a kol.2006. Základy patologickej anatómie. vyd. VŠ sv.Alžbety Bratislava 2006.VSSA4207 
ŠRÁMEK a kol. 2001. Skriptá: Patologická fyziológia, TU 2001. 
ZAVIAČIČ, M. a kol. 2002. Kompendium patológie. I., Všeobecná patológia a onkopatológia. 3. preprac. vyd. 
Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. 1-372 s. ISBN 80-223-1625-3. 
ZAVIAČIČ, M. a kol. 2002. Kompendium patológie. II., Špeciálna patológia. 3. preprac. vyd. Bratislava :Univerzita 
Komenského, 2002. 377-842 s. ISBN 80-223-1626-1 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. Bauer František, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof.PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Pedagogika a edukácia v gynekologicko-
pôrodníckom ošetrovateľstve 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma  
Rozsah vzdelávacích činností: 1 hodina prednáška/ týždenne, 1 hodina cvičenia týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná a dištančná 

Počet kreditov: 1 kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Determinanty zdravia a výchova k zdraviu I.,II. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Podmienkou pre absolvovanie predmetu je vypracovanie seminárnej a absolvovanie  
Hodnotenie: 

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Slovak-Academic-Press/


 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

 

 strana 99 z 151 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Preukázať základné poznatky o faktoch, pojmoch, vzťahoch,  zákonitostiach a princípoch pedagogiky, 

 Objasniť výchovu a vzdelávanie v širších súvislostiach  historických, kultúrnych a sociálnych v kontexte s 
cieľmi  súčasnej spoločnosti 

 Analyzovať vzťah výchovy a vzdelávania k preventívnemu,  liečebnému procesu 

 Identifikovať a prakticky aplikovať formy, metódy  a prostriedky výchovy a vzdelávania, zvlášť vo 
výchove  k zdraviu 

 Zdôvodniť význam pozitívneho ovplyvňovania zdravotného  uvedomenia občanov a ich aktívnej účasti 
na ochrane  vlastného zdravia a zdravia svojich detí 

 Preukázať schopnosť aplikovať poznatky z teórie výchovy,  vzdelávania, učenia a teórie zmeny vo 
výchove k zdraviu  tak, aby bola dosiahnutá pozitívna zmena k vlastnému zdraviu  a zdraviu svojej 
rodiny                                                                                                                                                                                       

 Aplikovať získané vedomosti a zručnosti a na modelových situáciách 

 Aplikovať získané vedomosti a zručnosti v pôrodnej asistencii 

Stručná osnova predmetu: 

 Predmet a ciele pedagogiky.  

 Historický pohľad na pedagogiku.  

 Výchovný proces.  

 Metódy výchovného pôsobenia.  

 Psychológia učenia. Druhy učenia. Zákony a podmienky učenia.  

 Kreativita.  

 Teoretické základy vyučovacieho procesu.  

 Vyučovacie zásady a metódy.  

 Organizačné formy vyučovania.  

 Efektivita vyučovacieho procesu. 

Odporúčaná literatúra: 
SKALKOVÁ, J.2007. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007. 328 s. ISBN 978-80-247-1821-7. 
ŠIMOČKOVÁ, V. 2013. Edukácia v gynekologicko - pôrodníckom ošetrovateľstve Vydavateľstvo: Osveta, 2013.  
ISBN 9788080633981 
ZÁVODNÁ, V.2005. Pedagogika v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2005. 118 s. ISBN 80-8063-193-X. 

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

Poznámky: - 

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

A B C D E FX 

a b c d e f 

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

Vyučujúci: doc. PhDr. Otrubová Jana, PhD., PhDr. Kollárová Lívia, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Pediatria 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Osveta/
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Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 2hodín prednášky/ týždenne,  
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:2kredity, záťaž študenta 50/ hod. 2/0/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:5. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Anatómia, fyziológia, Patologická anatómia a fyziológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: úspešné absolvovanie 1 priebežného a záverečného testu, pričom pre 
absolvovanie predmetu je potrebná aspoň671% úspešnosť. Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Získať základné vedomosti o vývine zdravého  i chorého dieťaťa, počas vnútromaternicového vývinu  a 
od jeho narodenia až po adolescentný vek.  

 Charakterizovať  fyziológiu a patológiu jednotlivých systémov detského organizmu , prejavy ochorení  a 
ich liečbou  so zvláštnym zreteľom na pediatrické ošetrovateľstvo. 

 Vie vykonávať prevenciu a sociálnu intervenciu 

Stručná osnova predmetu: 

 Úlohy pediatrie – úvod, Vývoj zdravého dieťaťa 

 Klinická imunológia,  Poruchy imunity v detskom veku 

 Poruchy výživy 

 Choroby gastrointestinálne 

 Choroby respiračného systému 

 Syndróm  náhleho úmrtia u dojčiat ( SIDS) 

 Choroby srdca a krvného obehu 

 Choroby krvi a krvotvorných orgánov 

 Choroby obličiek a močových ciest 

 Choroby endokrinného systému 

 Infekčné choroby v detskom veku                                         

 Choroby kože 

 Nádory v detskom veku 

 Urgentné stavy v detskom veku 

 Deti so zaostávaním mentálneho vývinu 

 Sociálne problémy starostlivosti o dieťa,  

 Preventívne programy 

 Prvá pomoc pre deti  

Odporúčaná literatúra: 
HUTTOVÁ, M., CHOVANCOVÁ,D. 2001. Vybrané kapitoly z pediatrie. Časť I. Neonatológia. TU 2001 
BOLEDOVIČOVÁ, M. a kol. 2000. Pediatrické ošetrovateľstvo. Martin, Osveta, 2000. 
KOVÁCS, L., PODRACKÁ, Ľ. a kol. 2004. Pediatria – Tisíc otázok a odpovedí. Osveta, Martin, 2004, 180 s 
ŠAŠINKA, M., ŠAGÁT, T., KOVÁCS, L. a kol. 2007. Pediatria, 2. vydanie, Herba, s.r.o., Bratislava, 2007 
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Pôrodníctvo I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 2 hodiny prednášky/ 2 hodiny seminár/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:3kredity, záťaž študenta 75 hod. 2/2/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:2. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a fyziológia, Hygiena a epidemiológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odovzdanie seminárnej práce, ústna skúška, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná aspoň 61% 
úspešnosť. Skúška je hodnotená nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Definovať základnú terminológiu 

 Poskytnúť starostlivosť o tehotnú ženu s fyziologickým tehotenstvom 

 Popísať fyziologické zmeny v tehotnosti 

 Poskytnúť starostlivosť žene v tehotnosti s ohľadom na fyziologické zmeny 

 Vie popísať mechanizmus pôrodu,následne prakticky odvádzať pôrod 

 Ovláda jednotlivé zložky pôrodu a vie ich monitorovať 

 Pozná metódy vedenia pôrodu 

Stručná osnova predmetu: 

 Charakteristika odboru, historický vývoj, interdisciplinárne postavenie 

 Anatómia a fyziológia ženských pohlavných orgánov. 

 Oplodnenie a vývoj plodového vajca. 

 Plodové vajce morfológia a funkcie jednotlivých jeho častí. 
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 Diagnostika tehotnosti a výpočet termínu. 

 Prenatálna diagnostika 

 Pôrodnícke vyšetrenia – vyšetrenia pri pôrode 

 Uloženie plodu v maternici 

 Ukazovatele pôrodníckej starostlivosti 

 Vývoj fyziologickej gravidity v jednotlivých mesiacoch 

 Fyziologické zmeny v kardiovaskulárnom systéme 

 Fyziologické zmeny v gastrointestinálnom systéme 

 Fyziologické zmeny v dýchacom systéme 

 Fyziologické zmeny v kožnom systéme 

 Fyziologické zmeny v hematologickom systéme 

 Fyziologické zmeny v kostrovosvalovom systéme 

 Fyziologické zmeny v močovopohlavnom systéme 

 Mechanizmus pôrodu 

 Proces pôrodu - pôrodné sily, cesty, plod, psychika ženy 

 Vedenie pôrodu 

 Nové smery v pôrodníctve 

 Operačné ukončenie pôrodu 

Odporúčaná literatúra: 
DOLEŽAL, A. 2002. Od babictví k porodnictví. 2002. VYD. Karolínum. ISBN 8024602776  
LEIFER, G. 2004. Úvod do pôrodníckeho a pediatrického ošetŕovatelství. Praha: Grada, 2004. 915 s. ISBN 80-274-
0668-7. 
ROZTOČIL, A. a kol. 2001. Porodnictví. Brno, IDVPZ, 2001 
ROZTOČIL,A. a kol. 2008. Moderní porodníctví. Vydavateľstvo: Grada, 2008 ISBN: 8024719412 
ROZTOČIL, A. 2015. Porodnické soudní kazuistiky. 2015. Vyd. Grada. ISBN. 978-80-247-5547-2 
ČECH, E.,  HÁJEK, Z.,  MARŠÁL, K.,  SRP, B. a kol. 2006. Porodnictví. Vydavateľstvo: Grada, 2006. ISBN: 
8024713039 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. et Mgr. Bartkovjak Marián, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Pôrodníctvo II. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 2 hodiny prednášky/ 2 hodiny seminár/ týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:3kredity, záťaž študenta 75 hod. 2/2/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:3. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a fyziológia, Hygiena a epidemiológia, 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Evzen-Cech/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Zdenek-Hajek/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Karel-Marsal/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Bedrich-Srp/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/


 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

 

 strana 103 z 151 

Pôrodníctvo I., Pôrodná asistenciaI. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odovzdanie seminárnej práce, ústna skúška, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná aspoň 61% 
úspešnosť. Skúška je hodnotená nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Poskytnúť vedomosti o komplikáciách súvislosti s ochorením tehotnej ženy.  

  Vie identifikovať odchýlky od fyziológie,  

 Pozná symptomatológiu a možnosti diagnostiky ochorení a liečby 

 Vie definovať nepravidelnosti plodového vajca 

Stručná osnova predmetu: 

 Rizikové a patologické tehotenstvo 

 Poruchy trvania tehotnosti 

 Ochorenia KAV v tehotnosti 

 Ochorenia endokrinologické v tehotnosti 

 Ochorenia respiračné v tehotnosti  

 Ochorenia renálne v tehotnosti  

 Ochorenia autoimúnne v tehotnosti  

 Ochorenia kožné v tehotnosti  

 Ochorenia neurologické v  tehotnosti  

 Ochorenia psychiatrické v tehotnosti  

 Ochorenia GIT v tehotnosti  

 Ochorenia hematologické v tehotnosti  

 Ochorenia onkologické v tehotnosti  

 Ochorenia chirurgické v tehotnosti  

 Ochorenia ortopedické v tehotnosti  

 Nepravidelnosti plodového vajca 

Odporúčaná literatúra: 
DOLEŽAL, A. 2002. Od babictví k porodnictví. 2002. VYD. Karolínum. ISBN 8024602776  
LEIFER, G. 2004. Úvod do pôrodníckeho a pediatrického ošetŕovatelství. Praha: Grada, 2004. 915 s. ISBN 80-274-
0668-7. 
ROZTOČIL, A. a kol. 2001. Porodnictví. Brno, IDVPZ, 2001 
ROZTOČIL,A. a kol. 2008. Moderní porodníctví. Vydavateľstvo: Grada, 2008 ISBN: 8024719412 
ROZTOČIL, A. 2015. Porodnické soudní kazuistiky. 2015. Vyd. Grada. ISBN. 978-80-247-5547-2 
ČECH, E.,  HÁJEK, Z.,  MARŠÁL, K.,  SRP, B. a kol. 2006. Porodnictví. Vydavateľstvo: Grada, 2006. ISBN: 
8024713039 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Evzen-Cech/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Zdenek-Hajek/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Karel-Marsal/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Bedrich-Srp/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/
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Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... 
FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu 
hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: 
prof. MUDr. et Mgr. Bartkovjak Marián, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Pôrodníctvo III. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 2 hodiny prednášky/ 2 hodiny seminár/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:3kredity, záťaž študenta 75 hod. 2/2/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:4. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a fyziológia, Hygiena a epidemiológia, 
Pôrodníctvo I., II., Pôrodná asistenciaI.,II.,Gynekológia I.,II. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odovzdanie seminárnej práce, ústna skúška, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná aspoň 61% 
úspešnosť. Skúška je hodnotená nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Získať teoretické vedomosti o poruchách dĺžky tehotnosti, operačných metódach využívaných v 
pôrodníctve.  

 Vedieť poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť pri náhlych príhodách v šestonedelí. 

 Vedieť identifikovať odchýlky od fyziológie a poskytovať starostlivosť vo vzťahu k špecifikám v 
šestonedelí 

Stručná osnova predmetu: 

 Patologický pôrod 

 Nepravidelnosti III. pôrodnej doby.  

 Pôrodné poranenia.  

 Pôrodnícke operácie. 

 Pôrodnícka analgézia a anestézia. 

 Manažment starostlivosti pri patologickom šestonedelí 

 Skoré krvácanie v šestonedelí 

 Neskoré krvácanie v šestonedelí 

 Zápaly prsníka v šestonedelí 

 Zápalové procesy na materniciv šestonedelí 
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 Tromboembolické ochorenia v šestonedelí 

 Zmeny v psychike matky 

 Náhle príhody v šestonedelí 

 Perinatálna medicína a epidemiológia 

 Preindukcia a indukcia 

Odporúčaná literatúra: 
DOLEŽAL, A. 2002. Od babictví k porodnictví. 2002. VYD. Karolínum. ISBN 8024602776  
LEIFER, G. 2004. Úvod do pôrodníckeho a pediatrického ošetřovatelství. Praha: Grada, 2004. 915 s. ISBN 80-274-
0668-7. 
ROZTOČIL, A. a kol. 2001. Porodnictví. Brno, IDVPZ, 2001 
ROZTOČIL,A. a kol. 2008. Moderní porodníctví. Vydavateľstvo: Grada, 2008 ISBN: 8024719412 
ROZTOČIL, A. 2015. Porodnické soudní kazuistiky. 2015. Vyd. Grada. ISBN. 978-80-247-5547-2 
ČECH, E.,  HÁJEK, Z.,  MARŠÁL, K.,  SRP, B. a kol. 2006. Porodnictví. Vydavateľstvo: Grada, 2006. ISBN: 
8024713039 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. et Mgr. Bartkovjak Marián, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Pôrodná asistencia I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 2 hodiny prednášky/ 2 hodiny seminár/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:3kredity, záťaž študenta 75 hod. 2/2/0  

Odporúčaný semester/trimester štúdia:2. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a fyziológia, Hygiena a epidemiológia, Pôrodníctvo I. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odovzdanie seminárnej práce, ústna skúška a 1 priebežný test, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná 
aspoň 61% úspešnosť. Skúška a test sú hodnotené nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Evzen-Cech/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Zdenek-Hajek/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Karel-Marsal/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Bedrich-Srp/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/
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Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á: 

 Popísať fyziologickú tehotnosť, prenatálne vyšetrenia  

 Popísať pracovné postupy a činností využívané v tehotnosti 

 Získať zručnosti pracovať na modelových situáciách a na základe kazuistiky získať zručnosť využiť 
vybrané teórie a modely pri ošetrovaní a pôrodníctve. 

 Vykonávať meranie vonkajších rozmerov panvy a Leopoldove hmaty 

 Vymenovať pomôcky ku konkrétnym pôrodníckym výkonom a činnostiam 

 Vymedziť najčastejšie chyby a omyly v pôrodnej asistencii pri poskytovaní starostlivosti 

 Realizovať ošetrovateľské výkony a činnosti v prirodzených podmienkach 

Stručná osnova predmetu: 

 Starostlivosť o tehotnú ženu v prenatálnom období 

 Starostlivosť o ženu pri prenatálnej diagnostike 

 Starostlivosť o ženu pri prenatálnych vyšetreniach 

 Starostlivosť o životosprávu tehotnej ženy 

 Manažment pôrodnej asistencie v prenatálnej starostlivosti 

 Manažment starostlivosti pri fyziologickom pôrode 

 Starostlivosť o rodičku v prvej dobe pôrodnej  

 Starostlivosť o rodičku v druhej dobe pôrodnej  

 Starostlivosť o rodičku v tretej a štvrtej dobe pôrodnej 

 Manažment pôrodnej bolesti 

 Starostlivosť o ženu pri fyziologických zmenách v tehotnosti 

 Starostlivosť o tehotnú ženu pri alternatívnych metódach využívaných pri pôrode  

Odporúčaná literatúra: Odporúčaná literatúra: 
ČECH, E.,  HÁJEK, Z.,  MARŠÁL, K.,  SRP, B. a kol. 2006. Porodnictví. Vydavateľstvo: Grada, 2006. ISBN: 
8024713039 
GOER, H. 2002. Pruvodce promýšlivé ženy. Praha: One Women Press, 2002. 505 s. 
ISBN 80-86356-13-2. 
KLAUS, M.H., KENNELL, J. H., KLAUS, P. H. 2004. Porod s dulou. Praha: OneWoman 
Press, 2004.277 s. ISBN 80-86356-34-5. 
LEIFER, G. 2004. Úvod do porodníckeho a pediatrického ošetřovatelství. Praha: Grada, 2004. 915 s. ISBN 80-274-
0668-7. 
MATULNÍKOVÁ, Ľ. 2012. Manažment telesnej hmotnosti tehotných žien s obezitou. Ružomberok, Verbum. 
2012. ISBN 978-80-8082-519-5 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 
ROZTOČIL, A. a kol.2008. Moderní porodníctví. Vydavateľstvo: Grada, 2008 ISBN: 8024719412 
ROZTOČIL, A. a kol. 2001. Porodnictví. Brno, IDVPZ, 2001 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof.PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

http://www.martinus.sk/knihy/autor/Evzen-Cech/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Zdenek-Hajek/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Karel-Marsal/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Bedrich-Srp/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/
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Kód predmetu: Názov predmetu: Pôrodná asistencia II. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 2 hodiny prednášky / 2 hodiny seminár/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 3kredity, záťaž študenta 75 hod. 2/2/0  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a fyziológia, Hygiena a epidemiológia, Pôrodníctvo I. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odovzdanie seminárnej práce, ústna skúška a 1 priebežný test, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná 
aspoň 61% úspešnosť. Skúška a test sú hodnotené nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Vedieť poskytnúť intervencie pri patologických stavoch v tehotnosti a pri pôrode. 

  Vedieť posúdiť a identifikovať odchýlky od fyziologického stavu a stanoviť ošetrovateľské problémy 

 Identifikovať rizikové faktory 

Stručná osnova predmetu: 

 Starostlivosť o tehotnú ženu pri poruchách trvania tehotnosti 

 Starostlivosť o tehotnú ženu pri nepravidelnosti plodového vajca 

 Starostlivosť o rodičku pri abnormálnych polohách plodu 

 Starostlivosť  o rodičku pri neodkladných stavoch pri pôrode 

Odporúčaná literatúra: 
ČECH, E.,  HÁJEK, Z.,  MARŠÁL, K.,  SRP, B. a kol. 2006. Porodnictví. Vydavateľstvo: Grada, 2006. ISBN: 
8024713039 
GOER, H. 2002. Pruvodce promýšlivé ženy. Praha: One Women Press, 2002. 505 s. 
ISBN 80-86356-13-2. 
KLAUS, M.H., KENNELL, J. H., KLAUS, P. H. 2004. Porod s dulou. Praha: One Woman  
Press, 2004.277 s. ISBN 80-86356-34-5. 
LEIFER, G. 2004. Úvod do porodníckeho a pediatrického ošetřovatelství. Praha: Grada, 2004. 915 s. ISBN 80-274-
0668-7. 
MATULNÍKOVÁ, Ľ. 2012. Manažment telesnej hmotnosti tehotných žien s obezitou. Ružomberok, Verbum. 
2012. ISBN 978-80-8082-519-5 
MATULNÍKOVÁ L., RADOVAN VLK, BLANKA VAVŘINKOVÁ, MARTIN PROCHÁZKA, MAREK ĽUBUŠKÝ: Rizikové 
těhotenství. In Porodní asistence. Procházka M. a kol. vyd Maxdorf. 2019, ISBN 978-80-7345-618-4 / 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 
ROZTOČIL, A. a kol. 2008. Moderní porodníctví. Vydavateľstvo: Grada, 2008 ISBN: 8024719412 
ROZTOČIL, A. a kol. 2001. Porodnictví. Brno, IDVPZ, 2001 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

http://www.martinus.sk/knihy/autor/Evzen-Cech/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Zdenek-Hajek/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Karel-Marsal/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Bedrich-Srp/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/
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A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof.PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Pôrodná asistencia III. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 2 hodiny prednášky/ 2 hodiny seminár/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná distančná  

Počet kreditov: 3 kredity, záťaž študenta 75 hod. 2/2/0  

Odporúčaný semester/trimester štúdia:4. semester 

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a fyziológia, Hygiena a epidemiológia, Pôrodníctvo I.,II., 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odovzdanie seminárnej práce, ústna skúška a 1 priebežný test, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná 
aspoň 61% úspešnosť. Skúška a test sú hodnotené nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Vedieť poskytnúť intervencie pri patologických stavoch v tehotnosti. 

  Vedieť posúdiť a identifikovať odchýlky od fyziologického stavu a stanoviť ošetrovateľské problémy 
v tehotnosti 

 Poskytnúť starostlivosť žene, novorodencovi a rodine 

 Vie monitorovať a posúdiť symptómy vo vzťahu k špecifikám ochorenia 

 Vie posúdiť a zhodnotiť potreby tehotnej ženy vo vzťahu k príprave pôrodu 

Stručná osnova predmetu: 

 Starostlivosť o tehotnú ženu s ochorením CNS, neurologických ochoreniach 

 Starostlivosť o tehotnú ženu s ochorením GIT 

 Starostlivosť o tehotnú ženu s ochorením KAV 

 Starostlivosť o tehotnú ženu s ochorením močových ciest 

 Starostlivosť o tehotnú ženu s autoimunitným ochorením 

 Starostlivosť  o tehotnú ženu s kožným ochorením 

 Starostlivosť otehotnú ženu so psychiatrickým  ochorením 

 Starostlivosť o tehotnú ženu pri infekčných  ochoreniach (parazitárne, bakteriálne, vírusové infekcie) 
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 Starostlivosť o tehotnú ženu s tromboembolickým ochorením, HELLP syndróm 
 

Odporúčaná literatúra: 
ČECH, E.,  HÁJEK, Z.,  MARŠÁL, K.,  SRP, B. a kol. 2006. Porodnictví. Vydavateľstvo: Grada, 2006. ISBN: 
8024713039 
GOER, H. 2002. Pruvodce promýšlivé ženy. Praha: One Women Press, 2002. 505 s. 
ISBN 80-86356-13-2. 
KLAUS, M.H., KENNELL, J. H., KLAUS, P. H. 2004. Porod s dulou. Praha: OneWoman  
Press, 2004.277 s. ISBN 80-86356-34-5. 
LEIFER, G. 2004. Úvod do porodníckeho a pediatrického ošetřovatelství. Praha: Grada, 2004. 915 s. ISBN 80-274-
0668-7. 
MATULNÍKOVÁ, Ľ. 2012. Manažment telesnej hmotnosti tehotných žien s obezitou. Ružomberok, Verbum. 
2012. ISBN 978-80-8082-519-5 
MATULNÍKOVÁ Ľ.:Bakteriální, Parazitární, Vírové infekce. In Porodní asistence. Procházka M. a kol. vyd Maxdorf. 
2019, ISBN 978-80-7345-618-4 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 
ROZTOČIL, A. a kol. 2008. Moderní porodníctví. Vydavateľstvo: Grada, 2008 ISBN: 8024719412 
ROZTOČIL, A. a kol.2001. Porodnictví. Brno, IDVPZ, 2001 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: 
prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Pôrodná asistencia IV. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 2 hodiny prednášky/ 2 hodiny seminár/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:3kredity, záťaž študenta 75 hod. 2/2/0  

Odporúčaný semester/trimester štúdia:5. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a fyziológia, Hygiena a epidemiológia, Pôrodníctvo I., II. ,III. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odovzdanie seminárnej práce, ústna skúška a 1 priebežný test, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná 
aspoň 61% úspešnosť. Skúška a test sú hodnotené nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

http://www.martinus.sk/knihy/autor/Evzen-Cech/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Zdenek-Hajek/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Karel-Marsal/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Bedrich-Srp/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/
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C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Vedieť poskytnúť intervencie pri patologických stavoch v šestonedelí. 

  Vedieť posúdiť a identifikovať odchýlky od fyziologického stavu a stanoviť ošetrovateľské problémy 
v šestonedelí 

 Poskytnúť starostlivosť žene, novorodencovi a rodine 

Stručná osnova predmetu: 

 Starostlivosť o patologické stavy v  šestonedelí. 

 Starostlivosť o ženu s krvácavými stavmi po pôrode 

 Starostlivosť o psychický stav ženy po pôrode, popôrodné blues, postpartálna depresia 

 Starostlivosť o ženu po pôrode s trombolembolickou chorobou 

 Manažment bolesti v šestonedelí, starostlivosť o epiziotómiu s hojením  per sekundam 

 Starostlivosť o ženu po pôrode so zápalom prsníkov, s ochorením prsníkov 

 Starostlivosť  o rodičku pri neodkladných stavoch 

 Starostlivosť pri podpore dojčenia pri komplikáciách matky v šestonedelí 

Odporúčaná literatúra: 
ČECH, E.,  HÁJEK, Z.,  MARŠÁL, K.,  SRP, B. a kol. 2006. Porodnictví. Vydavateľstvo: Grada, 2006. ISBN: 
8024713039 
GOER, H. 2002. Pruvodce promýšlivé ženy. Praha: One Women Press, 2002. 505 s. 
ISBN 80-86356-13-2. 
KLAUS, M.H., KENNELL, J. H., KLAUS, P. H. 2004. Porod s dulou. Praha: OneWoman  
Press, 2004.277 s. ISBN 80-86356-34-5. 
LEIFER, G. 2004. Úvod do porodníckeho a pediatrického ošetřovatelství. Praha: Grada, 2004. 915 s. ISBN 80-274-
0668-7. 
MATULNÍKOVÁ, Ľ. 2012. Manažment telesnej hmotnosti tehotných žien s obezitou. Ružomberok, Verbum. 
2012. ISBN 978-80-8082-519-5 
DORAZILOVÁ, R., GALKOVÁ,M., MATULNÍKOVÁ Ľ.:.Kojení.  In Porodní asistence. Procházka M. a kol. vyd 
Maxdorf. 2019, ISBN 978-80-7345-618-4 
GALKOVÁ, M.,  MATULNÍKOVÁ, Ľ., ŠAGÁTOVÁ, A., ĎURINA, R., Kompletný študijný program o dojčení 
2015/2016 Učebné texty pre laktačné poradkyne. Vyd. HERBA, spol. s r.o., Bratislava, 2016. ISBN 978-80-89631-
41-4 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 
ROZTOČIL, A. a kol.2008. Moderní porodníctví. Vydavateľstvo: Grada, 2008 ISBN: 8024719412 
ROZTOČIL, A. a kol.2001. Porodnictví. Brno, IDVPZ, 2001 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

http://www.martinus.sk/knihy/autor/Evzen-Cech/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Zdenek-Hajek/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Karel-Marsal/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Bedrich-Srp/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu:  
Poradenstvo a príprava na rodičovstvo a pôrod I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 1 hodina prednášky/ 2 hodiny cvičenia/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:2 kredity, záťaž študenta 50 hod.  1/0/2  

Odporúčaný semester/trimester štúdia:3. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a fyziológia, Pôrodníctvo I., II., III., Pôrodná asistencia I.,II.,III., 
Psychológia ženy, Prenatálna psychológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odovzdanie seminárnej práce, ústna skúška a 1 priebežný test, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná 
aspoň 61% úspešnosť. Skúška a test sú hodnotené nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Zdôvodniť význam prípravy ženy na pôrod. 

 Osvojiť si techniky psychofyzickej prípravy žien na pôrod. 

 Získať praktické zručnosti pri vedení psychofyzickej prípravy na pôrod. 

 Spolupracovať s rodinou 

Stručná osnova predmetu: 

 Stratégia prenatálnej starostlivosti v praxi pôrodnej asistencie 

 Teoretické východiská prenatálnych kurzov v prenatálnych programoch  

 Analýza metód Dick-Reeda, Lamazeho, Velvovského  

 Využitie Alexandrovej techniky v tehotnosti  a pri pôrode 

 Vytváranie si vnútromaternicového vzťahu s prenatálnym dieťaťom, 

 Identifikáciu komplikácii v tehotnosti a ich redukcia 

 Význam fyzickej aktivity v tehotnosti – kritéria pre cvičenie 

 Príprava na dojčenie 

Odporúčaná literatúra: 
GÚTH, A. a kol. 2003. Výchovná rehabilitácia alebo Ako učiť školu chrbtice. Bratislava: 
 Liečreh Gúth, 2003. 96 s. ISBN80-88932-12-2 . 
GALKOVÁ,  M., MATULNÍKOVÁ,  Ľ., ŠAGÁTOVÁ,  A.,DURINA, R. 2016. Kompletný študijný program o dojčení. 
Vyd. Herba. 2016. ISBN 978-80-89631-41-4  
KLAUS, M.H., KENNELL, J. H., KLAUS, P. H. 2004. Porod s dulou. Praha: One Woman Press, 2004. 277 s. ISBN 80-
86356-34-5. 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 
SIMKINOVÁ, P. 2000. Partner u porodu, Praha, 2000 
SIMOČKOVÁ, V. 2013. Edukácia v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve. Martin : Osveta, 2013. 75 s. ISBN 
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978-80-8063-398-1 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: doc. PhDr. PaedDr. Simočková Viera, PhD., Mgr. Dorazilová Radmila 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Poradenstvo a príprava na rodičovstvo a pôrod II. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 1 hodina prednášky/ 2 hodiny cvičenia/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:2kredity, záťaž študenta 50 hod. 1/0/2  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a fyziológia, Pôrodníctvo I. ,II.,III., Pôrodná asistencia I.,II.,III., 
Psychológia ženy, Prenatálna psychológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odovzdanie seminárnej práce, ústna skúška a 1 priebežný test, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná 
aspoň 61% úspešnosť. Skúška a test sú hodnotené nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Zdôvodniť význam prípravy ženy na pôrod. 

 Osvojiť si techniky psychofyzickej prípravy žien na pôrod. 

 Získať praktické zručnosti pri vedení psychofyzickej prípravy na pôrod. 

 Spolupracovať s rodinou 

Stručná osnova predmetu: 

 Využitie nefarmakologických techník na redukciu pôrodných bolestí 

 Využitie farmakologickej analgézie na redukciu pôrodných bolestí 

 Redukci popôrodných komplikácií vplyv stresu na tehotnosť 

 Príprava na rodičovstvo, podpora rodičov v procese tehotnosti a pôrodu. 
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 Úloha otca a podpornej osoby v tehotnosti a pri pôrode 

 Význam a nácvik prenatálneho cvičenia a polôh v procese pôrodu . 

Odporúčaná literatúra: 
GÚTH, A. a kol. 2003. Výchovná rehabilitácia alebo Ako učiť školu chrbtice. Bratislava: 
Liečreh Gúth, 2003. 96 s. ISBN80-88932-12-2 . 
GALKOVÁ, M., MATULNÍKOVÁ, Ľ., ŠAGÁTOVÁ, A., DURINA, R. 2016. Kompletný študijný program o dojčení. Vyd. 
Herba. 2016. ISBN 978-80-89631-41-4  
KLAUS, M.H., KENNELL, J. H., KLAUS, P. H. 2004. Porod s dulou. Praha: One Woman Press, 2004. 277 s. ISBN 80-
86356-34-5. 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 
SIMKINOVÁ, P.2000. Partner u porodu, Praha, 2000 
SIMOČKOVÁ, V. 2013. Edukácia v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve. Martin : Osveta, 2013. 75 s. ISBN 
978-80-8063-398-1 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: doc. PhDr. PaedDr. Simočková Viera, PhD., Mgr. Dorazilová Radmila 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc.  Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Postupy a techniky v pôrodnej asistencii 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodina prednáška/ 5 hodiny cvičenia/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 4kredity, záťaž študenta 100 hod. 1/0/5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Pôrodníctvo, I., Gynekológia I., Pôrodná asistencia I., Gynekologické ošetrovateľstvo 
I., Ošetrovateľská klinická prax 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  Priebežné hodnotenie: 90% účasť na cvičeniach, pri absencii 1 cvičenia predloží študent 
PN, 1 neúčasť z cvičenia je ospravedlnená, priebežne sa píše test na každom cvičení  a hodnotia sa zručnosti 
úspešné absolvovanie záverečného testu, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná aspoň 61% úspešnosť. 
Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 
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F X  60 a menej 
 

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

 Vykonávať prenatálne vyšetrenie tehotnej ženy  

 Posúdiť odchýlky pri screeningových a prenatálnych vyšetreniach 

 Monitorovať rôznymi spôsobmi  frekvenciu srdca dieťaťa in utero 

 Ovládať mechanizmus pôrodu 

 Poznať význam vyšetrovacích metód a postupy 

 Vie poskytovať starostlivosť predoperačnú  a pooperačnú starostlivosť pri malých a veľkých 
gynekologických a pôrodníckych operáciách. 

Stručná osnova predmetu:  

 Pôrodnícka a gynekologická anamnéza 

 Hodnotenie panvy, Gravidometria 

 Vonkajšie  pôrodnícke vyšetrenie, Pavlíkové hmaty  

 Vyšetrenie posluchom 

 Vyšetrenie pelvimetrom 

 Vaginálne pôrodnícke vyšetrenie 

 Vyšetrovacie metódy v tehotnosti – kardiotokografia,  

 Asistencia pri špeciálnych a všeobecných  vyšetrovacích metódach v pôrodníctve 

 Asistencia pri špeciálnych a všeobecných vyšetrovacích metódach v gynekológii 

 Samovyšetrovanie prsníkov 

 Mechanizmus pôrodu 

 Posudzovanie lóchií, veľkosť maternice po pôrode 

Odporúčaná literatúra: 
ČERVINKOVÁ, E.2006. Ošetřovatelské diagnózy. Brno, IDVPZ, 165 s. ISBN80-7013-332-5 
KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R. 2005. Ošetrovateľstvo 1, 2. Martin :Vydavateľstvo Osveta, 1999. 
836 s. ISBN 80-217-0528-0 
KRIŠKOVÁ, A.,a kol. 2001. Ošetrovateľské techniky, OSVETA, Martin, 804 s. ISBN 
80-8063-087-9 
MAREČKOVÁ, J., JAROŠOVÁ, D. 2005. NANDA domény v posouzení a diagnostické fázi ošetřovatelského 
procesu. 1. vyd. Ostrava : ZSF OU, 2005. 86 s. ISBN 80-7368-030-0. 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: doc. PhDr. et Bc. Bednáriková Miroslava, PhD., Mgr. Radmila Dorazilová 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Právna ochrana matky a dieťaťa 
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Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodina prednáška/ týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:1kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:. 5.semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Pôrodníctvo, Gynekológia, Pôrodná asistencia, Gynekologické ošetrovateľstvo, 
Sociológia v zdravotníctve, Profesijná etika. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  Skúška -  test.Hodnotenie 

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Vysvetliť základnú terminológiu zdravotníckeho práva 

 Vedieť poskytnúť pomoc  podporu rodičom, dieťaťu 

 Vedieť charakterizovať náhradnú a profesionálnu rodinu 

 Vedieť informovať o finančnej pomoci a podpore 

Stručná osnova predmetu:  

 Zdravotnícke právo - pojem, predmet, pramene, postavenie v systéme práva, rozbor významných 
právnych predpisov zdravotníckeho práva a medicínskeho práva. 

 Zdravie - právo na ochranu zdravia, právo na nedotknuteľnosť osoby a zachovanie ľudskej dôstojnosti, 
právo na telesnú integritu ako súčasť osobnostného práva, právne základy a obsah práva na telesnú 
integritu.  

 Ochrana zamestnancov v súvislosti s tehotenstvom, materstvom a starostlivosťou o dieťa  

 Materská a rodičovská dovolenka  

 Poskytovanie rodičovského príspevku  

 Zákonník práce 

 zneužívania sociálneho systému a zanedbávania starostlivosti o deti. 

 Socialno-právna ochrana detí 

 Náhradná starostlivosť 

 Profesionálne rodiny 

 Možnosti pomoci deťom a rodinám a subjektov pôsobiacich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately 

 Práva dieťaťa 

Odporúčaná literatúra: 
KÁDEK, P. 2012. Právna zodpovednosť v medicíne. - [1. vyd.]. - Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove, 2012, 
312 s. – ISBN 978-80-89267-88-0. 
OLÁH, M.,  ROHÁČ, J. 2008.  Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela   Vydavateľstvo: Vysoká škola zdravotníctva a 
sociálnej práce sv. Alžbety, 2008, K.č. 62018 
SEDLÁKOVÁ , G.,  KALÁTOVÁ , D. 2010. Vybrané ošetřovatelské modely a týrané dítě Vydavateľstvo: Triton, 2010 
ISBN: 9788073874124 
TÓTH, K. a kol. 2013. Právo a zdravotníctvo II. - [2. vyd.]. – Bratislava: Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry 

http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/socialno-pravna-ochrana-deti/nahradna-starostlivost.html?page_id=1207
http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/socialno-pravna-ochrana-deti/profesionalne-rodiny.html?page_id=12846
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Vysoka-skola-zdravotnictva-a-socialnej-prace-sv-Alzbety/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Vysoka-skola-zdravotnictva-a-socialnej-prace-sv-Alzbety/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Triton/
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Herba, 2013, 432 s. – ISBN 978-80-89631-08-7. 
Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 
Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z. a zákona č. 180/2011 Z. z. 
Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení nieotrých zákonov v znení neskorších predpisov 
Dohovor o právach dieťaťa 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.,  

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc.  Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Prenatálna psychológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodina prednáška/ týždenne, 1hodina seminár/ týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 1kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/1/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Psychológia  
Pôrodníctvo, I., Gynekológia I., Pôrodná asistencia I., Gynekologické ošetrovateľstvo I., 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:   
úspešné absolvovanie záverečného testu, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná aspoň 61% úspešnosť. 
Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Získať teoretické vedomosti o koncepcii rastu a vývinu človeka.  

 Integrovať vedomosti z rôznych disciplín a smerov, zaoberajúcich sa základnými otázkami života a jeho 

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/zakony/zakon-305_2005zz.pdf
http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/zakony/zakon-305_2005zz.pdf
http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/zakony/zakon-305_2005zz.pdf
http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/zakony/36-2005.pdf
http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/zakony/vyhlaska-643_2008zz__1_.pdf
http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/zakony/vyhlaska-643_2008zz__1_.pdf
http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/zakony/vyhlaska-643_2008zz__1_.pdf
http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/zakony/dohovor-o-pravach-dietata.pdf
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porúch.  

 Poskytnúť informácie o psychosomatickom modeli zdôrazňujúcom neoddeliteľnosť psychologických a 
telesných procesov v neoddeliteľnom kontinue ľudského života od jeho prvopočiatkov.  

 Nadobudnúť zručnosti uplatniť poznatky z prenatálnej a vývinovej psychológie v praxi pôrodnej 
asistentky. 

Stručná osnova predmetu:  

 História prenatálnej psychológie ako odboru 

 Prenatálne a postnatálne väzby medzi matkou dieťaťom a otcom. 

 Metódy prenatálnej komunikácie  

 Metódy postnatálnej komunikácie 

 Vplyv prenatálnej väzby na vývoj dieťaťa. 

Odporúčaná literatúra: 
BRIERLEY, J. 2001. 7 prvných let života rozhoduje. Praha: Portál, 2001 
FREYBERGH, F., PETER, G. 2013. Prenatálne dieťa.  vyd. F. 2013.  ISBN: 9788088952749 
RHEINWALDOVÁ, E. 2005. Jak vychovat štastné dítě. Praha: Motto, 2005. ISBN  8072462482 
VERNEY, T., KELLY, J. 1993. Tajemný život dieťaťa pred narodením. Bratislava: SPN, 1993. ISBN 80 0802055 5 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. Hašto Jozef , PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Primárna starostlivosť v kultúrnom 
kontexte o ženu, dieťa a rodinu I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 2 hodiny prednášky/ 1 hodina  seminár/ 2 hodiny cvičenia/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:3kredity, záťaž študenta 75 hod. 2/1/2  

Odporúčaný semester/trimester štúdia:5. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a fyziológia, Pôrodníctvo I. ,II.,III., Pôrodná asistencia I.,II.,III., 
Psychológia ženy, Prenatálna psychológia, Determinanty zdravia a výchova k zdraviu I., II., 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odovzdanie seminárnej práce, ústna skúška a 1 priebežný test, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná 
aspoň 61% úspešnosť. Skúška a test sú hodnotené nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

http://www.martinus.sk/?uItem=153854
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D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Vysvetliť vývoj, úlohy a ciele komunitnej starostlivosti v ošetrovateľskej praxi. 

 Charakterizovať programy zdravia (WHO a NPPZ).  

 Definovať primárnu, sekundárnu a terciárnu prevenciu v komunitnej starostlivosti. 

 Objasniť zameranie starostlivosti v pôrodnej asistencii . 

 Charakterizovať domácu starostlivosť v pôrodníctve. 

 Špecifikovať rizikové skupina v komunite 

 Definovať kultúrne odlišnosti 

 Poradenstvo v komunite, cvičenia, simulácia prípadu 

Stručná osnova predmetu: 

 Špecifiká komunitnej starostlivosti o ženy s gynekologickým ochorením 

 Špecifiká komunitnej starostlivosti po gynekologických operáciách 

 Špecifiká starostlivosti o ženu po pôrode 

 Špecifiká starostlivosti u rodinu 

 Špecifiká starostlivosti o ženu a rodinu s ohľadom na kultúru a etnikum 

Odporúčaná literatúra: 
GÚTH, A. a kol. 2003. Výchovná rehabilitácia alebo Ako učiť školu chrbtice. Bratislava: 
Liečreh Gúth, 2003. 96 s. ISBN80-88932-12-2 . 
HANZLÍKOVÁ, A. a kol. 2006. Komunitné ošetrovateľstvo. Martin: Vydavateľstvo Osveta. 2006. 280 s. ISBN 80-
8063-213-8. 
KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R.1995.Ošetrovateľsrvo1, 2. Martin: Osveta, 1995. 1474 s. ISBN 80-
217-0528-0. 
Súbor dokumentov svetovej zdravotníckej organizácie pre sestry a pôrodné asistentky 1., 2.2003. Bratislava: 
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2003. 456 s. ISBN 80-9678-5-54. 
KLAUS, M.H., KENNELL, J. H., KLAUS, P. H. 2004. Porod s dulou. Praha: One Woman Press, 2004. 277 s. ISBN 80-
86356-34-5. 
MARKOVÁ, M. a kol. 2009. Komunitní ošetřovatelství pro porodní asistentky: učební text pro porodní asistentky 
v komunitní péči. 1.vyd. Brno: NCO NZO, 2009. ISBN 978-80-7013-500-6. 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 
SIMKINOVÁ, P. 2000. Partner u porodu, Praha, 2000 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: doc. PhDr. PaedDr. Simočková Viera, PhD., Mgr. Dorazilová Radmila 

Dátum poslednej zmeny:10.1.2022 

Schválil:prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Primárna starostlivosť v kultúrnom 
kontexte o ženu, dieťa a rodinu II. 
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Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 2 hodiny prednášky/ 1 hodina seminár/ 2 hodiny cvičenia/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 3kredity, záťaž študenta 75 hod. 2/1/2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:6. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a fyziológia, Pôrodníctvo I. ,II.,III., Pôrodná asistencia I.,II.,III., 
Psychológia ženy, Prenatálna psychológia, Determinanty zdravia a výchova k zdraviu I., II., Primárna starostlivosť 
v kultúrnom kontexte o ženu, dieťa a rodinu I. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odovzdanie seminárnej práce, ústna skúška a 1 priebežný test, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná 
aspoň 61% úspešnosť. Skúška a test sú hodnotené nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Vysvetliť vývoj, úlohy a ciele komunitnej starostlivosti v ošetrovateľskej praxi. 

 Charakterizovať programy zdravia (WHO a NPPZ).  

 Definovať primárnu, sekundárnu a terciárnu prevenciu v komunitnej starostlivosti. 

 Objasniť zameranie starostlivosti v pôrodnej asistencii, cvičenia a simulácia prípadu  

 Charakterizovať domácu starostlivosť v pôrodníctve. 

 Definovať komunitu, občianske združenia  

Stručná osnova predmetu: 

 Preventívne programy v komunite 

 Strategické dokumenty 

 Metódy poskytovanie starostlivosti v komunite 

 Využitie konceptuálnych modelov a modelov zdravia v komunite 

 Kompetencie pôrodnej asistentky v komunite – vízie, súčasný stav v krajinách EU 

 Občianske združenie a ich význam   

Odporúčaná literatúra: 
GÚTH, A. a kol. 2003. Výchovná rehabilitácia alebo Ako učiť školu chrbtice. Bratislava: 
Liečreh Gúth, 2003. 96 s. ISBN80-88932-12-2 . 
HANZLÍKOVÁ, A. a kol. 2006. Komunitné ošetrovateľstvo. Martin: Vydavateľstvo Osveta. 2006. 280 s. ISBN 80-
8063-213-8. 
MARKOVÁ, M. a kol. 2009. Komunitní ošetřovatelství pro porodní asistentky: učební text pro porodní asistentky 
v komunitní péči. 1.vyd. Brno: NCO NZO, 2009. ISBN 978-80-7013-500-6. 
KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R.1995.Ošetrovateľsrvo1, 2. Martin: Osveta, 1995. 1474 s. ISBN 80-
217-0528-0. 
Súbor dokumentov svetovej zdravotníckej organizácie pre sestry a pôrodné asistentky 1., 2.2003. Bratislava: 
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2003. 456 s. ISBN 80-9678-5-54. 
KLAUS, M.H., KENNELL, J. H., KLAUS, P. H. 2004. Porod s dulou. Praha: One Woman Press, 2004. 277 s. ISBN 80-
86356-34-5. 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 
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SIMKINOVÁ, P. 2000. Partner u porodu, Praha, 2000 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: doc. PhDr. PaedDr. Simočková Viera, PhD., Mgr. Dorazilová Radmila 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil:prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Profesijná etika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 1 hodina prednášky/ 1 hodina seminár/ týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 1kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/1/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Anatómia a fyziológia,  Gynekológia I., Pôrodníctvo, Embryológia, Filozofia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Odovzdanie seminárnej práce, test, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná aspoň 61% úspešnosť. 
Skúška a test sú hodnotené nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Vysvetliť základné bioetické problémy (umelé ukončenie tehotnosti, asistovaná reprodukcia, výskum 
na embryách, génové technológie, transplantácie, eutanázia, trest smrti) 

 Osvojiť si  etické princípy, antropologické súvislosti a vedecké poznatky,  

 Vedieť zdôvodniť racionálne vlastné stanovisko, o danej problematike 

 Vedieť kvalifikovane vysvetliť základné pojmy a prístupy v etike. 

Stručná osnova predmetu:  

 Základné princípy etiky 

 Bioetika a postmodernizmus 

 Morálne konanie a personalizmus 

 Etické a antropologické východiská. Základné bioetické princípy. Úcta k ľudskému životu. 

 Kedy začína ľudský život? Odpoveď prírodných vied i filozofie. Prehľad bioetických problémov 
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 súvisiacich so vznikom ľudského života. Problém osoby. Otázka animácie. 

 Kontrola plodnosti a počatia. Problém umelého oplodnenia a antikoncepcie. 

 Umelý potrat. Voľba ženy vs. Právo na život. Hnutie Pro-choicevs. hnutie Pro-life. Argument 
potenciality. 

 Výskumy na embryách, otázka výskumu a využitia (embryonálnych) kmeňových buniek. Argument 
opatrnosti. Génové technológie, predimplantačná diagnostika, eugenika, selekcia pohlavia, dieťa na 
„mieru“,klonovanie. 

 Etické aspekty biomedicínskeho výskumu na ľudských subjektoch. Informovaný súhlas. Autonómia 
pacienta. Etické komisie. 

 Medicína a jej hranice. Nové technológie (nanotechnológie, neurotechnológie) v službách 

 transhumanistického zlepšovania človeka. Ciele tradične chápanej medicíny a vznik antropotechniky. 

 Transplantácie dnes - čo človeku ne/možno transplantovať? Mozgová smrť? Určenie smrti človeka. 

 Rozhodnutia na konci ľudského života. Eutanázia a boj proti utrpeniu. Čo je a čo nie je eutanázia. 

 Etické problémy v pediatrii a neonatológii 

Odporúčaná literatúra: 
BILASOVÁ, V. a kol. 2008. Etika a medicína. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskejuniverzity, 180 s. ISBN 978-80-
8068-809-7. 
GLUCHMAN, V. 2008. Etika a reflexie morálky.Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. 195s. ISBN 978-
80-8068-714-4. 
FAGGIONI, MAURIZIO PIETRO, 2007. Život v našich rukách. Spišská Kapitula, 2007. 
ĎAČOK, J. 2009. Terminálna fáza ľudského života. Bratislava, 2009. 
HRKÚT, J. 2009. Argumentácia v bioetike. Ružomberok, 2009. 
LUCAS, R.L. 2010. Bioetika pre všetkých, 2010. 
KOVAĽOVÁ, D. 2004. Aplikované etiky II.: Bioetika a medicínska etika. Banská Bystrica: UMB, 2004, on-line 
MRÁZ, M. 2001. Etika. Základné a špeciálne problémy. Špeciálna etika. Trnava, 2001. 
NEMČEKOVÁ, M. 2008. Etika v ošetrovateľstve. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.142 s. ISBN 978-
80-8068-812-7. 
SMOLKOVÁ, E. 2006. Bioetika. Otázky, problémy, súvislosti. Bratislava, 2006. 
STHOMASMA, D., KUSHNEROVÁ, T. 2000. Od narození do smrti. Praha, 2000. 
SUAUDDEAU, J. 2002. Potrat a eutanázia. Bratislava: Serafín, 2002. 
ŠOLTÉS, L., PULLMANN, R. a kol. 2008. Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Martin: Osveta, 2008. 256 s. ISBN 
80-8063-287-8. 
SVATOŠOVÁ, M. 2001. Hospic. Umenie sprevádzať. Vydavateľské družstvo Lúč. Bratislava, 2001 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. Grey Eva, PhD., MUDr. Mojzešová Mária, PhD., 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Profesijná komunikácia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodina prednáška/ 1 hodina cvičenia/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná , distančná 
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Počet kreditov: 1kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Pôrodníctvo, I.,II., III., Gynekológia I.,II.,III., Pôrodná asistencia I.,- IV. Gynekologické ošetrovateľstvo I.-III., 
Ošetrovateľská klinická prax, Klinická prax 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  Priebežné hodnotenie: 90% účasť na cvičeniach, pri absencii 1 cvičenia predloží študent 
PN, 1 neúčasť z cvičenia je ospravedlnená, priebežne sa píše test na každom cvičení  a hodnotia sa zručnosti 
úspešné absolvovanie záverečného testu, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná aspoň 61% úspešnosť. 
Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Vykonávať prenatálne vyšetrenie tehotnej ženy  

 Posúdiť odchýlky pri screeningových a prenatálnych vyšetreniach 

 Monitorovať rôznymi spôsobmi  frekvenciu srdca dieťaťa in utero 

 Ovláda mechanizmus pôrodu 

 Pozná význam vyšetrovacích metód a postupy 

 Vie poskytovať starostlivosť predoperačnú  a pooperačnú starostlivosť pri malých a veľkých 
gynekologických a pôrodníckych operáciách.   

Stručná osnova predmetu:  

 Sociálna komunikácia v zdravotníctve. 

 Komunikačný proces. 

 Komunikácia a jej funkcia v ošetrovateľstve. 

 Druhy komunikácie v ošetrovateľstve. 

 Štýly a modely komunikácie v ošetrovateľstve. 

 Zásady efektívnej komunikácie sestry s pacientom. 

 Proces sebauvedomenia. 

 Neverbálna komunikácia. 

 Verbálna komunikácia. 

 Základné komunikačné zručnosti sestry. 

 Prekážky v komunikácii. 

 Rozhovor - dialóg medzi sestrou a pacientom. 

 Komunikácia vo vzťahu k ošetrovateľskému procesu. 

 Komunikačné a jazykové bariéry. 

 Špecifiká komunikácie s ohľadom na kultúru ženy a rodiny 

 Komunikácia s handicapovanými  a rizikovými jedincami. 

Odporúčaná literatúra: 
DE VITO, J. A. 2008. Základy mezilidské komunikace, Grada. 2008. ISBN 8024720180 
FARKAŠOVÁ, D. a kol. 2001. Teória ošetrovateľstva, Martin, Osveta, 2001 
KRISTOVA, J., TOMAŠKOVÁ, Z. 2002. Komunikácia v ošetrovateľstve, Martin, Osveta,       2002 
 KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G:, OLIVIERIOVÁ, R. 2003. Ošetrovateľstvo 1, Martin, Osveta, 2003 



 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

 

 strana 123 z 151 

 VENGLÁFOVÁ, M., MAHROVÁ, G. 2006. Komunikace pro zdravotní sestry. Praha, Grada, 2006, ISBN 80-247-
1262-8. 
VYBÍRAL, Z. 2005. Psychologie komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 320 s. ISBN 80-7178-998-4. 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: doc. PhDr. Otrubová Jana, PhD., PhDr. Kollárová Lívia, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof.PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Psychológia  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodina prednáška/ týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:1kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Pôrodníctvo, I.,II., III., Gynekológia I.,II.,III., Pôrodná asistencia I.,- III Gynekologické ošetrovateľstvo I., - 
III.,Ošetrovateľská klinická prax, Klinická prax, Profesijná etika 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  úspešné absolvovanie záverečného testu, pričom pre absolvovanie predmetu je 
potrebná aspoň 61% úspešnosť. Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Charakterizovať psychické stavy a procesy 

 Vie a pozná ciele psychológie 

 Vie pomenovať charakteristiky osoby 

 Interpretovať vedomosti z dvoch základných psychologických disciplín, potrebných k svojmu 
profesionálnemu pôsobeniu 

 Porozumieť jednotlivým aspektom fungovania ľudskej psychiky, pochopiť jej determináciu 

Stručná osnova predmetu:  
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 História psychológie, jej vznik a vývoj 

 Predmet psychológie v hlavných psychologických smeroch 

 Metódy psychológie 

 Kognitívne procesy 

 Percepcia 

 Pamäť a učenie 

 Pozornosť 

 Imaginatívne procesy 

 Myslenie 

 Inteligencia 

 Emócie a city 

 Úvod do ontogenetickej psychológie. Psychický vývin, terminológia, zákonitosti, periodizácia. 
Prenatálne obdobie. Novorodenecké obdobie. Obdobie dojčaťa. Obdobie 

 Návšteva psychologického pracoviska 

Odporúčaná literatúra: 
BOROŠ, J. 2002. Úvod do psychológie. Bratislava: IRIS, 2002. 305 s. ISBN 80-8901-835-1. 
HELUS, Z. 2011. Úvod do psychologie- Učebnice pro strední školy a bakalárská studia na VŠ, Vyd. Grada 
Publishing Praha , 2011. ISBN 978-80-247-3037-0 
HELUS, Z. 2018. Úvod do psychologie- 2., přepracované a doplněné vydání, 
Vyd. Grada Publishing Praha , 2018. ISBN 978-80-247-4675-3 
VÁGNEROVÁ, M. 2000. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. 528 s. ISBN 80-7178. 
VEREŠOVÁ, M. a kol. 2010. Prehľad všeobecnej psychológie. Nitra: Enigma, 2010. 276 s. ISBN 978-80-8913-289-
8. 
VEREŠOVÁ, M. a kol. 2007. Psychológia. Martin: Osveta, 2007. 192 s. ISBN 80-8063-239-1. 
ZACHAROVÁ, E., ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, J. 2011. Základy psychologie pro zdravotnícke obory. Praha: Grada, 2011. 
278 s. ISBN 978-80-2474-062-1. 
ŘÍČAN, P. 2005. Psychologie. Praha: Portál, 2005. 286 s. ISBN 80-7178-923-2 
LANGMEIER, J.   KREJČÍŘOVÁ,D. 2006. Vývojová psychologie   Vydavateľstvo: Grada, 2006. ISBN: 8024712849 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: doc. PhDr. Šovčíková Eva, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Sociológia a sociológia rodiny 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodina prednášky  
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 1kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:5. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 

http://www.martinus.sk/knihy/autor/Josef-Langmeier/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Dana-Krejcirova/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/
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Filozofia, Profesijná etika, Pôrodníctvo 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  Skúška -  test, Hodnotenie 

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Naučiť študentov chápať sociologickú perspektívu a  rozvíjať svoju schopnosť v praxi kriticky preverovať 
platnosť bežného poznania.   

 Osvojiť si základné sociologické pojmy a oboznámiť sa so sociologickými  prístupmi v skúmaní 
a vysvetľovaní sociálnych javov.  

 Získať ucelený prehľad o hlavných oblastiach a problémových okruhoch, ktorými sa zaoberá súčasná 
sociológia. 

Stručná osnova predmetu:  

 .Základná charakteristika sociológie 

 Sociologická perspektíva, sociálne javy a sociálne problémy 

 Vznik a vývoj sociologickej teórie 

 Sociologický výskum 

 Moderná spoločnosť, modernizácia, racionalizácia 

 Kultúra. Sociálne skupiny a organizácie. Sociálna štruktúra, sociálna stratifikácia Práca, povolanie,  

 Využitie sociológiev pôrodnej asistencii 

 Socializácia a role 

 Mikroskupiny 

 Rodina – úlohy rodiny 

 Význam rodiny v spoločnosti 

Odporúčaná literatúra: 
BERGER, P. 2003. Pozvání do sociologie.Humanistická perspektiva. Brno: BarristerPrincipal 2003. 
HAVLÍK, R. 2007. Úvod do sociológie.Praha: Karolinum, 2007. 
JANDOUREK, J. 2003. Úvod do sociologie.Praha: Portál, 2003. 
KELLER, J. 2005.Úvod do sociologie.VydavateľstvoSLON 2005. ISBN8086429393 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. PhDr. Matulník Jozef, PhD. MPH. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 
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Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Seminár k záverečnej práci I. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodiny prednáška/ 1 hodina seminár/ 1 hodina cvičenia/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:2kredity, záťaž študenta 50hod. 1/1/1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:. 5.semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Metodológia výskumu, Pôrodníctvo, Gynekológia, Pôrodná asistencia, Gynekologické 
ošetrovateľstvo 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  Skúška -  seminárna práca. 

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Vybrať problémy a zdôvodniť ich význam pre ošetrovateľstvo. 

 Zhodnotiť možnosti vybraných problémov ako tému bakalárskych prác. 

 Popísať spôsoby spracovania témy. 

Stručná osnova predmetu:  

 Voľba problému – výber témy práce, pracovný názov. 

 Výber a štúdium literatúry.  

 Pracovná osnova 

 Štruktúra práce 

 Formálna, obsahová stránka práce 

 Práca s literatúrou 

Odporúčaná literatúra: 
FARKAŠOVÁ,D. a kol. 2006. Výskum v ošetrovateľstve.2.vyd.Martin: Osveta. 2006. s. 87. ISBN 80- 8063-228-6.  
KATUŠČÁK, D., MEŠKO, D., FINDRA, J. a kol.2005. Akademická príručka. Martin: Osveta, 2005, 496 s. ISBN 80-
8063-200-6. 2005. 
RYBÁROVÁ, Ľ., BAČIŠINOVÁ, J.,RYBÁROVÁ, D.2006. Metodika písania bakalárskej práce. Martin: Osveta, 2006. 
s. 58 s. ISBN 80-8063-204-9. 
Smernica č. 07/2011 VŠZ a SP sv. Alžbety Bratislavao náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných 
prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní. 
ŽIAKOVÁ K. 2009. Ošetrovateľstvo teória a vedecký výskum. vyd. Osveta 2009.ISBN 978-80-8063-304-2 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Seminár k záverečnej práci II. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 1 hodiny prednáška/ 1 hodina seminár/ 1 hodina cvičenia/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 2kredity, záťaž študenta 50/ hod. 1/1/1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:6.. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Metodológia výskumu, Pôrodníctvo, Gynekológia, Pôrodná asistencia, Gynekologické 
ošetrovateľstvo 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  Skúška -  seminárna práca, prezentácia. 

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Opísať proces zadávania práce do EZP 

 Navrhnúť  a vypracovať koncepciu spracovania práce 

 Vypracovať bakalársku prácu 

 Pracovať s centrálnym registrom ZP 

Stručná osnova predmetu:  

 Evidencia záverečných prác 

 Práca s centrálnym registrom ZP 

 Príprava prezentácie a obhajoby práce 

Odporúčaná literatúra: 
FARKAŠOVÁ, D. a kol. 2006. Výskum v ošetrovateľstve.2.vyd.Martin: Osveta. 2006. s. 87. ISBN 80- 8063-228-6.  
KATUŠČÁK, D., MEŠKO, D., FINDRA, J. a kol.2005. Akademická príručka. Martin: Osveta, 2005, 496 s. ISBN 80-
8063-200-6. 2005. 
RYBÁROVÁ, Ľ., BAČIŠINOVÁ, J.,RYBÁROVÁ, D.2006. Metodika písania bakalárskej práce. Martin: Osveta, 2006. 
s. 58 s. ISBN 80-8063-204-9. 
Smernica č. 07/2011 VŠZ a SP sv. Alžbety Bratislavao náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných 
prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní. 
ŽIAKOVÁ K. 2009. Ošetrovateľstvo teória a vedecký výskum. vyd. Osveta 2009.ISBN 978-80-8063-304-2 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  
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A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Starostlivosť o novorodenca a dojča I 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:2 hodiny prednáška/ 1 hodina cvičenia/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:2kredity, záťaž študenta 50 hod. 2/0/1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:. 4.semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Pôrodníctvo, Gynekológia, Pôrodná asistencia, Gynekologické ošetrovateľstvo, Neonatológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  Skúška -  Ústna a test. 

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 monitorovať a hodnotiť fyziologické prejavy novorodenca a identifikovať rizikové faktory, ktoré majú 
vplyv na jeho vývoj.  

 poskytnúť ošetrovateľskú starostlivosť u fyziologického novorodenca, 

  asistovať pri resuscitácii,  

 aplikovať behaviorálne metódy do ošetrovateľskej starostlivosti. 

Stručná osnova predmetu:  

 Štatistické ukazovatele mortality a morbidity v perinatálnom období, 

 faktory ovplyvňujúce mortalitu a morbiditu, koncepcia neonatológie 

 Fyziológia postnatálnej adaptácie novorodenca, boonding 

 Fyziologický novorodenec – ošetrenie a starostlivosť  

 Predčasne narodený novorodenec 

 Resuscitácia novorodencov, praktický nácvik 

 Vybrané diagnostické postupy v neonatológii 

 Skríningové vyšetrenia v neonatológii 

 Podpora dojčenia v neonatologickej praxi 

Odporúčaná literatúra: 
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BUCHANEC, J. a kol. 2001. Vademékum pediatria, Osveta, Martin, 2001 
FRIEDLOVÁ, K. 2007. Bazální stimulace v základní ošetrovatelské péči. Praha:Grada, 2007.  168 s.ISBN 978-80-
247-1314-4. 
HEDLUND, R., TATARKA, M. Infant Behavioral Assessment. Training Manual. Washington Research Institute. 
[online]. Development Edition, 1988, revised 1998, 2003. [cit 2010-09-01]. Dostupné na internete: 
http://www.ibaip.org/ibatm.pdf 
ŠAŠINKA, M., ŠAGÁT, T., KOVÁCS, L.. a kol. 2007. Pediatria, Vydavateľstvo: Herba, 2007 ISBN: 8089171491 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. Bauer František, PhD., PhDr. Magyarová Gabriela, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc.  Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Starostlivosť o novorodenca a dojča II. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:2 hodiny prednáška/ 1 hodina cvičenia/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná , distančná 

Počet kreditov: 2kredity, záťaž študenta 50 hod. 2/0/1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.Semester2 

Stupeň štúdia: 1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Pôrodníctvo, Gynekológia, Pôrodná asistencia, Gynekologické ošetrovateľstvo, 
Neonatológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  Skúška -  Ústna a test. 

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 monitorovať a hodnotiť fyziologické prejavy novorodenca a identifikovať rizikové faktory, ktoré majú 
vplyv na jeho vývoj.  

 poskytnúť ošetrovateľskú starostlivosť u fyziologického novorodenca, 

  asistovať pri resuscitácii,  

 aplikovať behaviorálne metódy do ošetrovateľskej starostlivosti. 

http://www.ibaip.org/ibatm.pdf
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Laszlo-Kovacs/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Herba/
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Stručná osnova predmetu:  

 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o novorodenca s ochoreniami jednotlivých systémov 

 Psychosociálne aspekty starostlivosti o novorodenca 

 Bazálna stimulácia v neonatologickej praxi, Kinesthetics infanthandling - nácvik 

 Integrácia rodičov do starostlivosti o rizikového novorodenca 

 Dlhodobé sledovanie rizikových novorodencov 

Odporúčaná literatúra: 
BUCHANEC, J. a kol. 2001. Vademékum pediatria, Osveta, Martin, 2001 
FRIEDLOVÁ, K. 2007. Bazální stimulace v základní ošetrovatelské péči. Praha:Grada, 2007.  168 s.ISBN 978-80-
247-1314-4. 
HEDLUND, R., TATARKA, M. Infant Behavioral Assessment. Training Manual. Washington Research Institute. 
[online]. Development Edition, 1988, revised 1998, 2003. [cit 2010-09-01]. Dostupné na internete: 
http://www.ibaip.org/ibatm.pdf 
ŠAŠINKA, M., ŠAGÁT, T., KOVÁCS, L. a kol. 2007. Pediatria, Vydavateľstvo: Herba, 2007 ISBN: 8089171491 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. Bauer František, PhD., PhDr. Magyarová Gabriela, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Štátna záverečná skúška 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná  

Počet kreditov: 10 kreditov, záťaž študenta 250 hod.  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Anatómia a fyziológia. Patologická anatómia a fyziológia. 
Farmakológia, Pôrodníctvo I.,II.,III., Gynekoĺógia I., II.,III., Neonatológia, Pôrodná asistencia I., II.,III.,IV., 
Gynekologické ošetrovateľstvo I., II., III., Ošetrovateľský proces I., II., III.,Determinanty zdravia a výchova 
k zdraviu I., II.,Starostlivosť o novorodenca a dojča I.,II., Neonatológia, Klinická prax I.,II.,III.,IV.V, Letná prax , 
Poradenstvo a príprava na rodičovstvo a pôrod I., II., Postupy a techniky v pôrodnej asistencii, Primárna 
starostlivosť v kultúrnom kontexte o ženu, dieťa a rodinu I.,II., Profesijná etika, Právna ochrana matky a dieťaťa, 
Prenatálna psychológia I., II., 

Podmienky na absolvovanie predmetu: úspešné absolvovanie praktickej záverečnej skúšky, obhajoby 
bakalárskej práce a ústnej teoretickej skúšky 
Jednotlivé zložky sú hodnotené nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

http://www.ibaip.org/ibatm.pdf
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Laszlo-Kovacs/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Herba/
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C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Vykonať prakticky výkony podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon 
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností a Smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2013/55/EÚ, a smernice 2005/36/ES v súlade so záznamníkom klinickej praxe 

 Vie odpovedať a preukáže vedomosti z pôrodnej asistencie, pôrodníctva a gynekológie 

 Vie používať a preukáže vedomosti z interdisciplinárnych vedných odborov, ktoré majú vzťah 
k pôrodnej asistencii 

Stručná osnova predmetu: 
Pôrodná asistencia: 

1. História pôrodnej asistencie 
2. Rola pôrodnej asistentky a profesionalizácia, regulačný mechanizmus 
3. Vzdelávanie pôrodnej asistentky, dokumentácia, ošetrovateľský proces 
4. Legislatívna úprava vo vzťahu k pôrodnej asistencii, medzinárodné stratégie v pôrodnej asistencii 
5. Komunikácia, formy komunikácie, špecifiká komunikácie, prenatálna komunikácia  
6. Etické principy a etické dilémy v pôrodníctve, gynekológii a neonatológii, biomedicínsky výskum, etické 

komisie, informovaný súhlas 
7. Význam a vplyv rodiny na rodičovstvo  
8. Základy metodológie, teoretické východiská, databázy a práca s literatúrou  
9. Využívanie kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu v pôrodnej asistencii 
10. Konceptuálne modely v pôrodnej asistencii 
11. Teórie aplikované v pôrodnej asistebcii pre riešenie problémov a javov 
12. Podpora a výchova k zdraviu – preventívne programy 
13. Psychociálne a biologické faktory v podpore zdravia v pôrodnej asistencii, programy na kontrolu 

infekčných ochorení, bioterorizmus 
14. Modely zdravia využívané v pôrodnej asistencii pre riešenie zdravotných rizík  
15. Edukácia, formy  a metódy využívané v pôrodnej asistencii  
16. Prenatálne programy pre tehotné ženy v príprave na pôrod (Dick - Read, Lamaze, Alexander, Pavlov) 
17. Starostlivosť o rizikové skupiny v pôrodnej asistencii, integrácia rodičov do  starostlivosti, sociálne 

skupiny a organizácie, podporné skupiny, komunita  
18. Význam a efektivita alternatívnych metód v pôrodnej asistencii 
19. Vplyv protektívnych a rizikových faktorov na prenatálne dieťa (pohybová aktivita, obezita, hmotnostný 

prírastok, fajčenie, alkohol)  
20. Vplyv prostredia na ženu, matku, dieťa v kultúrnom kontexte, prenatálny stres 
21. Poradenstvo pre rodičov pri perinatálnej strate dieťaťa, úmrtie dieťaťa prenatálne, intrapartálne, 

traumy a úrazy v tehotnosti, materská a rodičovská dovolenka, zákonník práce vo vzťahu k tehotnosti   
22. MBFHI a desatoro úspešného dojčenia,formy a spôsoby podávania výživy, typy mlieka,  ako aj 

vyhodnotenie trofiky novorodenca 
23. Práva dieťaťa, charta práv hospitalizovaného dieťaťa a bezpečnosť novorodenca prejavy, 

posudzovanie, možnosti ochrany novorodenca pred bolesťou 
24. Úloha sestry v neonatálnej primárnej, sekundárnej a terciálnej prevencii 
25. Bazálna stimulácia v neonatologickej praxi, boonding po pôrode, fázy bondingu, význam oxytocínu 

Pôrodníctvo: 
1. Oplodnenie a vývoj oplodneného vajíčka,  Špecifiká neonatológie, rozdelenie novorodencov podľa 

zrelosti, trofiky, gestácie 
2. Anatómia rodidiel, pôrodné cesty,    Príjem novorodenca na oddelenie z pôrodnej sály a denná bežná 

starostlivosť o pupočný pahýľ, kožu, oči, uši, nos, ústa a perigenitálnu oblasť, patologické prejavy moču 
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a stolice 
3. Vyšetrovacie metódy v pôrodníctve, laboratórne metódy, monitoring, prístrojové metódy,  Príprava 

novorodeneckého kútika v pôrodnej sále a prvé ošetrenie novorodenca, Prvé vyšetrenie novorodenca 
– assesment PA 

4. Fyziologický priebeh tehotnosti, kontrakcie uteru - hodnotenie, pôrodná bolesť mechanizmus,  
Postnatálna adaptácia novorodenca 

5. Mechanizmus fyziologického pôrodu, pôrodné doby, tlačenie v II. dobe pôrodnej, III. doba pôrodná,  
Osobitosti podávania liekov, vitamínu K a D novorodencom a dojčatám, spolupráca pri podávaní 
surfaktantu nezrelým novorodencom,  extravazácia liekov riziká a následky.  

6. Fyziologické zmeny v tehotnosti a v šestonedelí, hodnotenie uteru a krvácania po pôrode, lochie, 
Urgentné respiračné stavy novorodenca v pôrodnej sále a urgentné respiračné stavy novorodenca na 
oddelení a úloha sestry 

7. Ochorenia metabolické v tehotnosti, Závažné vrodené defekty GIT-u a úloha sestry 
8. Infekčné ochorenia v tehotnosti, Najčastejšie príčiny novorodeneckej úmrtnosti a ich možná prevencia 
9. KAV, preeklampsia a respiračné ochorenia v tehotnosti, Urgentné cyanotické a makrocirkulačné stavy 

novorodenca a úloha sestry 
10. Neurologické a psychiatrické ochorenia v tehotnosti, Predvídanie rizikovosti a patológie novorodenca 

na základe anamnestických údajov od matky a údajov z ťarchavosti a pôrodu   
11. Náhle príhody v pôrodníctve, úmrtie matky,  embólie, Úloha sestry pri liečbe patologickej neonatálnej 

hyperbilirubinémie 
12. Patologický pôrod, deflekčné polohy, poruchy pôrodného mechanizmu,Denná starostlivosť 

o fyziologického novorodenca, edukácia matky a podmienky prepustenia novorodenca domov 
13. Nepravidelnosti plodového vajca,obalov, placenty,  Stabilizácia novorodeneckej respirácie 

 
14. Patologické šestonedelie, krvácanie, zápaly, puerperálna sepsa,  Úloha sestry pri odlíšení fyziologickej 

hyperbilirubinémie od patologickej 
15. Indukcia, preindukcia, dystokia pri pôrode, amniotómia, Stabilizácia novorodeneckej cirkulácie 
16. Pôrodnícke operácie, VEX, forceps,  manuálna lýza, poruchy III. doby pôrodnej, manažment 

postpartálneho krvácania,  Resuscitácia novorodenca: A, B1 a B2 
17. Poruchy pôrodnej činnosti, Termomanažment u zrelých a nezrelých novorodencov a edukácia matky  
18. Ochorenia hematologické, HELLP syndróm, Resuscitácia novorodenca: C, D a SIDS 
19. Pôrod KP,  Dojčenie - podpora a edukácia matky, efektivita a komplikácie pri dojčení  
20. Viacplodová tehotnosť,  Neonatálne septické stavy a prevencia nozokomiálnych nákaz - úloha sestry  
21. Nové smery v pôrodníctve- farmakologické a nefarmakologické metódy analgézie a anestézie 

využívané pri pôrode ,  Novorodenec matky s gestačným diabetom a neonatálny abstinenčný sy 
a úloha sestry 

22. Fyziológia dojčenia,hodnotenie a posudzovanie efektívnosti dojčenia,  Asistencia sestry pri šoku 
novorodenca 

23. Poruchy dĺžky trvania tehotnosti, predčasný pôrod, potermínová gravidita, Závažné anemické, krvácivé 
a trombotické stavy u novorodenca a úloha sestry 

24. Ochorenia GIT, Materské mlieko - význam, odstriekavanie a skladovanie materského mlieka a 
darcovstvo  

25. HIV v tehotnosti, prenatálna, intrapartálna a postpartálna starosltivosť , Závažné vrodené defekty CNS 
a úloha sestry, sesterská starostlivosť novorodenca po pôrodnej traume 

Gynekológia 
1. Embryológia a vrodené vývojové chyby  
2. Vyšetrovacie metódy  a skríning v gynekológii 
3. Menštruačný cyklus 
4. Poruchy menštruačného cyklu 
5. Patofyziológia, diagnostika, klinický priebeh a liečba endokrinologicky podmienených ochorení. 
6. Sterilita a infertilita 
7. Diagnostika, klinický obraz a liečba urogynekologických ochorení. 
8. Nádorové ochorenia v gynekológii – prekancerózy 
9. Zhubné ochorenia v gynekológii  
10. Nezhubné ochorenia v gynekológii 
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11. Diagnostika, liečba nádorových ochorení ženských pohlavných orgánov. 
12. Zodpovedné a plánované rodičovstvo, metódy regulácie počatia 
13. Gynekologické ochorenia u detí a adolescentov.  
14. Klimaktérium, postmenopauza a sénium.  
15. Ochorenia prsnej žľazy 
16. Náhle príhody v gynekológii.  
17. Ovariálny hyperstimulačný syndróm 
18. Potraty a ektopická gravidita 
19. Prevencia krčka maternice a rakoviny prsníka 
20. Zápaly vonkajších pohlavných orgánov 
21. Zápaly vnútorných pohlavných orgánov 
22. Endometrióza 
23. Operačné výkony v gynekológii 
24. Predoprečná a pooperačná staroslivosť 
25. STD 

Praktická skúška: 
1. KOS o tehotnú ženu s KAV ochorením 
2. KOS o tehotnú ženu s GIT ochorením  
3. KOS o tehotnú ženu s neurologickým ochorením  
4. KOS o tehotnú ženu s respiračným ochorením  
5. KOS o tehotnú ženu s dg. predčasný pôrod 
6. KOS o tehotnú ženu s potermínovou graviditou 
7. KOS ženu pri krvácajúcich stavoch 
8. KOS o tehotnú ženu při dg. VVCH 
9. KOS o tehotnú ženu při metabolických ochoreniach 
10. Starostlivosť o rodičku v priebehu pôrodu 
11. Starostlivosť o ženu pri fyziologickom šestonedelí 
12. Starostlivosť o ženu pri poruchách v tretej dobe pôrodnej 
13. Starostlivosť o ženu v šestonedelí tromboflebitidou 
14. Starostlivosť o rodičku pri patologickom pôrode  
15. KOS o ženu pred a po cisárskom reze 
16. Starostlivosť o rodičku pri epidurálnej analgézii 
17. Starostlivosť o ženu pred gynekologickou operáciou 
18. Starostlivosť o ženu po gynekologickej operácii 
19. Starostlivosť o ženu pred a po malých operačných zákrokoch 
20. Starostlivosť o fyziologického novorodenca po pôrode 
21. Starostlivosť o ženu pri podpore dojčenia 
22.  Starostlivosť o ženu pri podpore poruchy dojčenia 
23. KOS  o tehotnú ženu s viacplodovou graviditou 
24. Starostlivosť o ženu pri prepustení 
25. Príjem rodičky, vyšetrenia, CTG 

Odporúčaná literatúra: 
ČECH, E.,  HÁJEK, Z.,  MARŠÁL, K.,  SRP, B. a kol. 2006. Porodnictví. Vydavateľstvo: Grada, 2006. ISBN: 
8024713039 
GOER, H. 2020. Pruvodce promýšlivé ženy. Praha: One Women Press, 2002. 505 s. 
ISBN 80-86356-13-2. 
ČERVINKOVÁ, E. 2001. Ošetřovatelské diagnozy. Brno, IDVPZ, 2001 
DOENGES, M.E., MOORHOUSE, M.F. 2001. Kapesnípruvodce zdravotní sestry. Praha, Grada, 2001 
KLAUS, M.H., KENNELL, J. H., KLAUS, P. H. 2004. Porod s dulou. Praha: OneWoman  
Press, 2004.277 s. ISBN 80-86356-34-5. 
LEIFER, G. 2004. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. Vyd. Grada. 2004, ISBN 8024706687 
MATULNÍKOVÁ, Ľ. 2012. Manažment telesnej hmotnosti tehotných žien s obezitou. Ružomberok, Verbum. 
2012. ISBN 978-80-8082-519-5 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 
ROZTOČIL, A. a kol. 2008. Moderní porodníctví. Vydavateľstvo: Grada, 2008 ISBN: 8024719412 

http://www.martinus.sk/knihy/autor/Evzen-Cech/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Zdenek-Hajek/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Karel-Marsal/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Bedrich-Srp/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Grada/
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ROZTOČIL, A. a kol. 2001. Porodnictví. Brno, IDVPZ, 2001 
SIMOČKOVÁ, V. 2011. Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo. Martin : Osveta, 2011. 216 s. ISBN 978-80-
8063-362-2. 
NAĎOVÁ, M, SIMOČKOVÁ, V, JAVORKA, Ľ. 2012. Metódy sledovania plodnosti : Prirodzená cesta k potomstvu. 
Martin : Osveta, 2012. 124 s. ISBN 978-80-8063-386-8 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. et Mgr. Marián Bartkovjak, PhD., prof. MUDr. František Bauer, PhD., doc. PhDr. et Bc. 
Miroslava Bednáriková, PhD., prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD., doc. PhDr., PaeDr. Viera Simočková, 
PhD., PhDr. Gabriela Magyarová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Verejné zdravie a kontrola infekčných chorôb 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodina prednášky/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:1kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:.6. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Hygiena a epidemiológia, Mikrobiológia, Infekčné choroby v tehotnosti 
a nozokomiálne nákazy, Pôrodníctvo, Gynekológia, Pôrodná asistencia, Gynekologické ošetrovateľstvo, 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  Skúška -  test. 

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Zabezpečiť kontrolou, dozor prevenciu a liečbu infekcií všeobecne, ako aj u tehotných žien 
a novorodencov. 

Stručná osnova predmetu:  

 Profesionálna zodpovednosť pre kontrolu infekcií 

 Kontrola postupov a praxe pre zníženie prenosu infekcie 

 Rizikové faktory vzniku infekcií 
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 Monitoring rizikových faktorov 

 Epidemiológia a etiológia    

 Liečba a očkovanie    

 Prevencia a prognóza 

 Strategické preventívne programy 

 Programy na kontrolu infekčných ochorení 

 Bioterorizmus 

 Rezistencia 

Odporúčaná literatúra: 
ECDC: Vysoká úroveň v oblasti prevencie infekčných chorôb a boja proti infekčným chorobám Európske 
centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, 2011 ISBN 978-92-9193-264-1 
KRČMÉRY, V., HARNIČÁROVÁ, A., STREHÁROVÁ, A. 2006. Nozokomiálne infekcie, SAP, 2006 
WHO: Practical Guidelines for Infection Control in Health Care Facilities. SEARO Regional Publication No. 41. 
2004. ISBN 92 9022 238 7 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. Anna Lišková., PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Výživa a dietetika ženy, novorodencov a dieťaťa 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 1 hodina prednáška/ 1 hodina seminár/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov:2kredity, záťaž študenta 50 hod. 1/1/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:. 3.semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety:Neonatológia, Anatómia a fyziológia 
Pôrodníctvo, Gynekológia, Pôrodná asistencia, Gynekologické ošetrovateľstvo, 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  Skúška -  test. 

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
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Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á: 

  Získať základné poznatky z oblasti výživy tehotných žien, novorodencov a dojčiat 

 Posúdiť výživu u tehotných žien a novorodenca 

 Zhodnotiť poruchy výživy 

 Posúdiť metabolizmus živín 

 Používať meracie techniky a hodnotiace škály pri poruchách príjmu potravy 

 Popísať diétny systém 

 Vysvetliť alternatívne spôsoby výživy 

 Vysvetliť  enterálnu  a parenterálnu výživu  

 Definovať rozdiely v spôsobe výživy 

 Vie vysvetliť špecifiká výživy u novorodencov, dojčiat 

 Popísať význam dojčenia 

Stručná osnova predmetu:  

 Živiny a ich látková premena. 

 Zisťovanie stavu výživy. 

 Výživa zdravých osôb – fyziologická výživa. 

 Výživa chorých – liečebná  výživa. 

 Diétny systém pre nemocnice. 

 Liečebná výživa u rôznych chorobných stavov.  

 Enterálna výživa. Parenterálna výživa.Kombinovaná enterálna a parenterálna výživa u vybraných 
ochorení. 

 Liečba porúch vodného a minerálneho hospodárstva. 

 Alternatívne spôsoby výživy. 

 Dojčenie 

 Význam dojčenia v prevencii 

 Alternatívne metódy pri dojčení 

Odporúčaná literatúra: 
BEŇO, I. 2003. Náuka o výžive. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2003. 153 s. ISBN 80-8063-089-5.  
HRONEK M. 2014. Výživa ženy v obdobích těhotenství a kojení. Naklad. Maxdorf . 2014. ISBN 978-80-7345013-7 
KOHOUT, P., KOTRLÍKOÁ, E. 2009. Základy klinické výživy. Vyd.: Forsapi, 2009, ISBN: 9788087250051. 
KUNEŠOVÁ, V. 2004. Zdravá výživa. Praha: Grada, 2004, 62-66 s. ISBN 80-247-0736-5. 
MÜLLEROVÁ, S. 2003. Zdravá výživa a prevence civilizačních onemocnění ve schématech. Praha: Triton, 2003. 
99 s. ISBN 80-7254-421-7. 
PÁNEK, J., POKORNÝ, J., DOSTÁLOVÁ, J. 2007. Základy výživy a výživová politika. Vyd. VŠCHT, 2007, ISBN: 
978807804481. 
SVAČINA, Š. a kol. 2008. Klinická dietologie. Praha: Grada, 2008, 27 s. ISBN 978-80-247-2256-6. 
SVAČINA, Š. a kol. 2009. Poruchy metabolizmu a výživy. Vyd. Galén, 2009, ISBN: 9788072626762. 
SVAČINA, Š. a kol. 2012. Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeutky. 2012. Praha: 
Triton, 2012. 331 s. ISBN 978-80-7387-347-9. 
SVAČINA, Š, BRETŠNAJDROVÁ, A. 2008. Dietologický slovník. Praha: Triton, 2008, 156-169 s. ISBN 978-80-7387-
062-1. 
URBÁNEK, L., URBÁNKOVÁ, P. 2008. Klinická výživa v současné praxi. Brno: Národní centrum ošetřovatelství, 
2008, 32-35 s. ISBN 978-80-7013-473-3. 
VOLEKOVÁ, M., ŠATNÍK, V. 2008. Manuál klinickej výživy. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2008. 95 s. ISBN 80-
8063-274-8 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. Mĺkvý Peter, CSc., PhDr. Magyarová Gabika, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Výchova k sexuálnemu životu 
a zodpovedné plánovanie rodiny 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 1 hodina prednášky/ týždenne, 1 hodina cvičenia 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 1kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:. 6.semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety:Profesijná etika, Filozofia 
Pôrodníctvo, Gynekológia, Pôrodná asistencia, Gynekologické ošetrovateľstvo, 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  Skúška -  test. 

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Nadobudnúť prehľad o škále faktorov ovplyvňujúcich reprodukčné  zdravie ženy. 

 Osvojiť si praktické zručnosti pri používaných metódach a teoretické vedomosti podporujúce 
vyhľadávanie a identifikáciu rizikových a protektívnych faktorov v príprave na rodičovstvo. 

Stručná osnova predmetu:  

 Koncept sexuality 

 Príprava na rodičovstvo 

 Rizikové skupiny – ohrozenie reprodukčného zdravia 

 Pohlavné prenosné choroby – prevencia a dopady na rodičovstvo 

 Zdravie pred počatím 

 Preventívne programy podporujúce zdravé rodičovstvo 

 Metódy plánovania rodičovstva – výhody a nevýhody  

 Výchova k zodpovednému a zdravému rodičovstvu 

 Plodnosť po pôrode  

 Obdobie klimaktéria  

Odporúčaná literatúra: 
LÁZNIČKOVÁ, L. a CENAP. 2002. Přirozené plánování rodičovství. Kojení a návrat plodnosti. Brno: CENAP. 
KLEBER,KARL-HEINZ. Na hranicích etické únosnosti : etické úvahy o problematice reprodukční medicíny a 
genové technologie 1. vyd. -- Praha : Síť, [1994  ISBN 80-901571-0-6 (brož.) 
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NAĎOVÁ, M, SIMOČKOVÁ, V, JAVORKA, Ľ. 2012. Metódy sledovania plodnosti : Prirodzená cesta k potomstvu. 
Martin : Osveta, 2012. 124 s. ISBN 978-80-8063-386-8. 
LEIFER, G. 2004. Úvod do porodníckeho a pediatrického ošetřovatelství. Praha: Grada, 
2004. 915s. ISBN 80- 27406687 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 
WHO EURO 2000 Essential antenatal, perinatal and postpartum care 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. Grey Eva,PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Základy manažmentu a organizácia  zdravotníctva 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodiny prednáška/ týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 1kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:. 6. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Pôrodníctvo, Gynekológia, Pôrodná asistencia, Gynekologické ošetrovateľstvo, 
Sociológia, Profesijná etika 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  Skúška -  test. 

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Aplikovať vedomosti a zručnosti z informatiky v administratívnych prácach a vo vedení zdravotníckej 
dokumentácie 

 Vysvetliť používanie zdravotníckej dokumentácie 

 Ovládať pravidlá písania a úpravy písomností podľa STN 01 6910 
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Stručná osnova predmetu:  

 Úvod do predmetu.  

 Organizácia písomného styku – spisová služba, spisový poriadok.  

 Rozdelenie písomností – písomnosti komunikačného charakteru, písomnosti dokumentačného 
charakteru, písomnosti z oblasti nákupu a predaja.  

 Zamestnanecké písomnosti – životopis, osobný dotazník, živnosť, pracovná zmluva.  

 Špecifiká dokumentácie v zdravotníctve a ošetrovateľstve: Dokumentácia pri príjme pacienta.  
Dokumentácia pri prepustení a preložení pacienta.  Dokumentácia pri úmrtí pacienta.  Dokumentácia 
pri odovzdávaní služieb.  Príprava žiadaniek na vyšetrenia. Dokumentácia pri chorobách z povolania. 
Administratíva a dokumentácia pri chorobách podliehajúcim hláseniam a depistáži. Archivácia 
a skartácia. 

Odporúčaná literatúra: 
GAROVÁ, M., VALENTOVÁ, I., GARA, K. 2003. Administratíva a zdravotnícka dokumentácia, Martin: Osveta, 
2003.  
GAROVÁ, M., VALENTOVÁ, I., GARA, K. 2003. Administratíva a zdravotnícka dokumentácia. Písanie na stroji. 
Martin: Osveta, 2003. 
Kolektív autorů: 2002. Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z. Praha: Grada Publishing 2002.  
KARVAJ, M., MORAVČÍKOVÁ, M.,TÓTH, K. 2008. Kapitoly zo zdravotníckeho práva, organizácie zdravotníctva 
a informatiky pre ošetrovateľstvo, Bratislava, 2008. 
STN Pravidlá písania a úpravy písomností STN 01 6910, Vyd. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
SR, 1999. 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD., MBA 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof.PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Zdravotnícke právo  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodina prednáška/ týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 1kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:. 6.semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Pôrodníctvo, Gynekológia, Pôrodná asistencia, Gynekologické ošetrovateľstvo, 
Sociológia v zdravotníctve. Profesijná etika. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  Skúška -  test. 

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 
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C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Vysvetliť základnú terminológiu zdravotníckeho práva 

 Analyzovať základné podmienky legálneho poskytovania zdravotnej starostlivosti, opísať pojmy 
„delegeartismedicinae“ a informovaného súhlasu pacienta, načrtnúť základné predpoklady 
poskytovania zdravotnej starostlivosti 

 Vymedziť subjekty zdravotnej starostlivosti, práva a povinnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

 Pracovať legálne so zdravotnou dokumentáciou 

 Definovať zdravotnú starostlivosť v osobitných prípadoch ako aj biomedicínsky výskum, transplantácie, 
interrupcie, sterilizácie, a pod. 

 Vymedziť jednotlivé druhy právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve 

Stručná osnova predmetu:  

 Zdravotnícke právo - pojem, predmet, pramene, postavenie v systéme práva, rozbor významných 
právnych predpisov zdravotníckeho práva a medicínskeho práva. 

 Zdravie - právo na ochranu zdravia, právo na nedotknuteľnosť osoby a zachovanie ľudskej dôstojnosti, 
právo na telesnú integritu ako súčasť osobnostného práva, právne základy a obsah práva na telesnú 
integritu.  

 Zdravotná starostlivosť – základné pojmy, vyšetrovacie medicínske úkony, diagnostika, liečba, 
prevencia, dispenzarizácia, liečebný režim, stručné vymedzenie základných podmienok legálneho 
poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

 Vymedzenie pojmu delegeartismedicinae, súdni znalci, znalecké posudky, druhy znaleckých posudkov, 
znalecké odvetvia v zdravotníctve, znalecké posudky v trestnom konaní, znalecké posudky 
v občianskom súdnom konaní. 

 Poučenie a informovaný súhlas pacienta, právna povaha informovaného súhlasu, odvolanie súhlasu, 
obsah informovaného súhlasu, rozsah poučenia, písomná forma informovaného súhlasu, okruh 
informovaných osôb, zdravotná starostlivosť a hospitalizácia bez súhlasu pacienta, informovaný súhlas 
a účasť osoby na výučbe klinických predmetov medicíny. 

 Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti – ambulantná, ústavná, lekárenská.  

 Subjekty zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícki pracovníci - ich členenie, spôsobilosť na výkon 
zdravotníckeho povolania, výkon zdravotníckeho povolania, vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. 
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti – povolenie, licencie; sieť poskytovateľov, povinnosti 
poskytovateľa. Sústava zdravotníckych zariadení. Zdravotné poisťovne (status). Zdravotné poistenie 
(základné princípy).  

 Vymedzenie práv a povinností pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, právne vzťahy pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti. Prijímateľ zdravotnej starostlivosti – pacient, jeho postavenie.  

 Charta práv pacienta. Etický kódex zdravotníckeho pracovníka - etický rozmer poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. Etika v zdravotníctve. 

 Zdravotná dokumentácia, vedenie zdravotnej dokumentácie, zápis do zdravotnej dokumentácie, 
zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie, výpis zo zdravotnej dokumentácie, nahliadanie 
do zdravotnej dokumentácie. Povinnosť mlčanlivosti zdravotníckeho pracovníka.  

 Biomedicínsky výskum, etická prijateľnosť biomedicínskeho výskumu, druhy biomedicínskeho 
výskumu, výskum na základe zdravotnej indikácie, výskum bez zdravotnej indikácie, bezpečnosť 
a ochrana zdravia účastníkov výskumu, placebo, nakladanie s novými vedeckými informáciami. 

 Transplantácie ex vivo, transplantácie ex mortuo,  iné odbery biologického materiálu. 

 Sterilizácie – ústavnoprávne aspekty, pozitívna právna úprava, nútená a neoprávnená sterilizácia. 

 Asistovaná reprodukcia, darovanie zárodočných buniek, iné použitie embryí, určenie otcovstva, určenie 
materstva, náhradné materstvo, problematika anonymných pôrodov. 
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 Paliatívna liečba, ukončenie liečby, aktívna eutanázia, pasívna eutanázia, asistovaná samovražda. 

 Postup pri úmrtí, určenie smrti. Pitvy, druhy pitiev – anatomická, patologická, súdna. Odmietnutie 
pitvy.  

 Občianskoprávna zodpovednosť v zdravotníctve – skutkové podstaty občianskoprávnej zodpovednosti 
za škodu a nemajetkovú ujmu v zdravotníctve, spôsob a rozsah náhrady škody a nemajetkovej ujmy 
v zdravotníctve. 

 Pracovnoprávna zodpovednosť zdravotníckeho pracovníka ako zamestnanca zdravotníckeho zariadenia 
– druhy pracovnoprávnej zodpovednosti zdravotníckeho pracovníka, spôsob a rozsah náhrady škody. 

 Trestnoprávna zodpovednosť zdravotníckeho pracovníka – charakteristika a zásady trestnej 
zodpovednosti, vybrané skutkové podstaty trestných činov proti životu a zdraviu v zdravotníctve, 
ostatné trestné činy zdravotníckych pracovníkov. 

 Administratívnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve – predmet právnej úpravy a sankcie uplatňované 
v rámci administratívnoprávnej zodpovednosti v zdravotníctve, priestupky na úseku zdravotníctva. 

 Disciplinárna zodpovednosť zdravotníckeho pracovníka ako člena profesijnej komory v zdravotníctve, 
disciplinárna právomoc stavovských organizácií v zdravotníctve 

Odporúčaná literatúra: 
HUMENÍK I. 2011. Ochrana osobnosti a medicínske právo. EUROKÓDEX, 2011.  ISBN 9788089447589 
KÁDEK, P. 2012. Právna zodpovednosť v medicíne. - [1. vyd.]. - Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove, 2012, 
312 s. – ISBN 978-80-89267-88-0. 
TÓTH, K. a kol. 2013. Právo a zdravotníctvo II. - [2. vyd.]. – Bratislava: Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry 
Herba, 2013, 432 s. – ISBN 978-80-89631-08-7 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof.  JUDr. Róbert Vlček, PhD., JUDr. Soňa Soboňová 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Zdravotnícka terminológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodina prednášky/ týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 1 kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:1. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Absolvovanie testu:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 
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C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Aplikovať  základné vedomosti z latinského jazyka v odborných predmetoch 

 Uplatňovať latinskú terminológiu v odborných predmetoch  

Stručná osnova predmetu: 

 Základné gramatické poznatky z latinského jazyky 

 Preklad jednoduchého latinského textu so zdravotníckou tematikou. 

 Osvojenie si a prehĺbenie jazykových znalostí a zručností.  

 Aplikácia na odborný latinský text. 

Odporúčaná literatúra: 
BYDŽEVSKY, J. 2012. Latina pro zdravotníky. Nakl. Radek Veselý, 2010.  ISBN 8086376389 
VOKURKA, M., HUGO, J. 2009.  Veľký lekársky slovník . Vydavateľstvo: Maxdorf, 2009 ISBN: 9788073452025 
ŠPAŇÁR J., HRABOVDKÝ J. 2003. Latinsko - Slovenský - slovensko –latinský slovník. Vydavateľstvo: Slovenské 
pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2003 ISBN: 8010003476 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: Mgr. Irena Bacigálová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Informačné systémy v zdravotníctve 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodina prednášky/1 hodina cvičenia/ týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 1 kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Pre absolvovanie predmetu je zadané vypracovanie písomnej práce s dôrazom  na spracovanie úloh z praxe. 
Vyžaduje sa spracovanie tabuliek a grafov. Hodnotí sa obsahová aj formálna stránka práce 
Na získanie kreditov je potrebný rozsah minimálne 6 strán formátu A4. 

Známka % 

A     100 – 91 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Maxdorf/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/SPN-Mlade-leta/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/SPN-Mlade-leta/
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B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Využívať dostupné informačné zdroje, sledovať, hodnotiť vývoj informatiky v ošetrovateľstve, 
zdravotníctve - e Health   

 Aplikovať informačnú technológiu pre osobnú komunikáciu vrátane prístupu k internetu pre získavanie 
publikácií, vzdelávanie a výskum, pri komunikácii  medzi kolegami, lektormi prípadne i pacientmi 

Stručná osnova predmetu: 

 Zameranie na zručnosti práce s PC 

 Počítače a ošetrovateľstvo, špecifiká informatiky v ošetrovateľstve, medzinárodná perspektíva 

 Efektívne vyhľadávanie informácii na Internete a on-line vzdelávanie 

 Informačné systémy  v ošetrovateľstve 

 Systémy pre ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť 

 Integrované informačné systémy, podpora kvality a bezpečnosti ZS 

 Práca s internetom, e-mail poštou, Word, Excel, PowerPoint 

Odporúčaná literatúra: 
CEJPEK, J. 2008. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy . Dotisk 2. vyd. Praha: Karolinum, 
2008. 233 s. ISBN 978-80-246-1037-5 

1. KALUŽA, J., KALUŽOVÁ, L. 2012. Informatika.  Vydavateľstvo: Ekopress, 2012. ISBN: 9788086929835 
KARVAJ, M., MORAVČÍKOVÁ, M., TÓTH, K. 2008. Kapitoly zo zdravotníckeho práva, organizácie zdravotníctva 
a informatiky pre ošetrovateľstvo, Bratislava, 2008 

2. KOKLES, M. a kol. 2006. Informatika I: praktikum. 1. vyd.  Bratislava: Ekonóm, 2006. 179 s.  ISBN 80-225-2162-0 
4. KOKLES, M., ROMANOVÁ, A. 2007. Informatika. Piate doplnené vydanie.  Vydavateľstvo: SPRINT, 2007. ISBN: 

8089085934 
5. NAVRÁTIL, P. 2006. Informatika a výpočetní technika - kompendium. Vydavateľstvo: Computer Media, 2006 
6. PÓLYA, A. 2011. Informatika v 21. storočí. Bratislava: Ekonóm, 2011. 356 s. ISBN 978-80-225-3285-3 
7. TROCHANOVÁ, H. 2007. Informatika A: praktikum. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2007. 147 s. ISBN 978-80-

225-2401-8 
ZVÁROVÁ, J. a kol. 2002. Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. I. Praha: Karolinum, 2002. 162 
s.ISBN 8024606097 

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. Marián Karvaj,PhD., MBA, Ing. Róbert Kováč 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Perinatálna starostlivosť o duševné zdravie 
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Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1 hodiny prednáška/ týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 1kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Anatómia a fyziológia, Psychológia ženy, Pôrodníctvo, Determinanty zdravia a 
výchova k zdraviu I.,II. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  Skúška -  test, praktické overovanie zručností. 

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Charakterizovať psychopatológie v pôrodníckej a ošetrovateľskej starostlivosti. 

 Identifikuje rizikové faktory predisponujúce k vzniku psychopatológii v pôrodnej asistencii 

Stručná osnova predmetu:  

 Starostlivosť o ženu po psychickej traume 

 Protektívne a rizikové faktory 

 Starostlivosť o ženu pri strate dieťaťa 

 Starostlivosť o rodinu 

 Prijatie dieťaťa s postihnutím   

 Podporné intervenčné programy 

 Podpora v krízových situáciách 

Odporúčaná literatúra: 
HAŠTO J. 2012. Posttraumatická stresová porucha. Vydavateľstvo: Vydavateľstvo F, 2012. ISBN  9788088952718 
HAŠTO J.2005. Vzťahová väzba (Ku koreňom lásky a úzkosti). Vydavateľstvo F, 2005. ISBN  808895228X 
RABOCH, J., PAVLOVSKÝ, P. 2006. Psychiatrie – minimum pro praxi. Nakl. Triton, 2006.    ISBN  8072547461 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

http://www.martinus.sk/?uItem=130824
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Vydavatelstvo-F/
http://www.martinus.sk/?uItem=24802
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Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu:  
Prvá pomoc 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 1 hodiny prednáška/ 1 hodina cvičenia/týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná  

Počet kreditov:1kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:2. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: 
Anatómia a fyziológia. Patologická anatómia a fyziológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  Skúška -  test, praktické overovanie zručností. 

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

1. Opísať základné postupy pri poskytovaní prvej pomoci postihnutému 

 Poskytnúť prvú pomocpostihnutému 

Stručná osnova predmetu:  

 Charakteristika predmetu, základné pojmy, ciele predmetu, súvisiaca legislatíva. 

 Motivačné zázemie poskytovania prvej pomoci (osobnostné a právne).  

 Základné životné funkcie. Dýchací systém, srdce a krvný obeh, krv – vzťah k PP - (prvá pomoc).  

 Transport kyslíka. Diagnostika základných životných funkcií. Základné život zachraňujúce úkony.  

 Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci. Základná podpora životných funkcií.  

 Kardiopulmonálna resuscitácia. Automatická externá defibrilácia. Akútny koronárny syndróm – 
prevencia a PP.  

 Náhla cievna mozgová príhoda – prevencia a PP. 

  Poruchy dýchania, dusenie sa a PP.  

 Kŕčové stavy a PP.  

 Bezvedomie, intoxikácie a PP.  

 Ťažké úrazy.  

 Poranenia, krvácanie z rán .  

 Šok – príčiny, príznaky, poskytnutie PP.  

 Popálenie a obarenie. Účinky extrémnych teplôt (podchladenie, omrzliny, prehriatie, úpal).  

 Úraz elektrickým prúdom a PP.  

  Nehody s hromadným postihnutím osôb. Nácvik resuscitácie. 

Odporúčaná literatúra: 
KÁLIG V. 2008. Prvá pomoc, Rescue man, 2008. 150 s., ISBN 978-80-970087-8-9 
DOBIÁŠ V. a kol. 2007. Prednemocničná urgentná medicína, Osveta Martin 2007, s. 260, ISBN 978-80-8063-255 
KELNAROVÁ, J. 2007. První pomoc I: pro studenty zdravotníckych odboru 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 109 s. ISBN 
978-80-247-2182-8 
KELNAROVÁ, J. 2007. První pomoc II: pro studenty zdravotníckych odboru 1. vyd. Praha: Grada,  2007. 183 s. 
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ISBN 978-80-247-2183-5 
PETRŽELA, M. 2007. První pomoc pro každého 1 vyd. Praha: Grada, 2007. 77 s. ISBN 978-80-247-2246-7 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. Bauer František, PhD., PhDr. Beáta Bugyíková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Urogynekológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1hodina prednáška  
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 1 kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Gynekológia, Pôrodníctvo, Anatómia a fyziológia, gynekologické ošetrovateľstvo  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  úspešné absolvovanie i testu, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná aspoň 
61% úspešnosť. Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Definovať základné pojmy v urogynekológii 

 Charakterizovať problémy pacientky, nozologické jednotky  

 Opísať vyšetrovacie metódy 

 Vedieť poskytnúť ošetrovateľskú  starostlivosť pri výkonoch v urogynekológii 

 Vedieť poskytnúť starostlivosť u pacientky s príznakmi hyperaktívneho močového mechúra ako aj s 
inkontinenciou moču, s príznakmi porúch morfológie a funkcie panvového dna 

Stručná osnova predmetu:  

 Základné pojmy v urogynekológii 

 Ciele urogynekológie interdisciplinárna spolupráca 

 Vyšetrovacie metódy 
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 Inkontinencia – možnosti liečby a starostlivosť 

 Prolaps maternice  

 Urogynekologické operácie, príprava a ošetrovateľská starostlivosť 

Odporúčaná literatúra: 
HALAŠKA M. a kol. 2004. Urogynekologie. Vydavateľstvo: Galén, 2004. ISBN 8072622722 
MARTAN , A. 2006. Inkontinence moči u žen a její medikamentózní léčba.  Vydavateľstvo: Maxdorf, 2006. ISBN: 8073450941 
PILKA, R. a kol. 2017. Gynekologie, 2017.Vydavateľstvo Maxdorf,ISBN9788073455309 
PROCHÁZKA, M. a kol. 2020. Porodní asistence, Maxdorf, 2020, ISBN 978-80-7345-618-4 
ŠVIHRA,  J. 2011.  Urodynamické vyšetrenia.  Vydavateľstvo: Osveta, 2011 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: MUDr. Réka Dikácz. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Rehabilitácia a liečebná výchova v gynekológii a pôrodníctve 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1hodina prednáška/ 1hodina cvičenia/ týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 1kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:4. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Gynekológia, Pôrodníctvo, Anatómia a fyziológia, gynekologické ošetrovateľstvo 
Starostlivosť o novorodenca a dojča I., Neonatológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  úspešné absolvovanie i testu, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná aspoň 
61% úspešnosť. Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka absolvovaním predmetu si osvojí vedomosti, získa zručnosti a je kompetentný/á: 
Poznanie významu a využitia základných metód a postupov liečebnej rehabilitácie v ošetrovateľskej 
starostlivosti a pôrodnej asistencie 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Galen/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Maxdorf/
https://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/maxdorf
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Osveta/


 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

 

 strana 148 z 151 

 Vysvetlenie pojmov mobilita imobilita, faktorov, ktoré ovplyvňujú mobilitu  

 Poznať fyziologické a psycho-sociálne reakcie na imobilitu 

 Porozumieť etiológii a patogenéze dekubitov 

 Dokázať určiť základné údaje potrebné pre posúdenie stupňa mobility 

 Identifikovať pacientov s rizikom vzniku sekundárnych zmien v dôsledku imobilizačného syndrómu 

 Schopnosť určiť sesterské diagnózy vo vzťahu k pohyblivosti pacienta 

 Dokázať plánovať a realizovať sesterské intervencie na prevenciu imobility, podporu a ochranu zdravia 

 Ovládať koncepciu kinestetiky v ošetrovateľskej starostlivosti. 

Stručná osnova predmetu:  
 Rehabilitácia 
     - Rehabilitácia v ošetrovateľskej starostlivosti 
b) Fyzická mobilita a imobilita 
     - Pohyblivosť kĺbov   - Faktory ovplyvňujúce pohyblivosť   - Stupne imobility 
     - Hlavné príčiny imobility 
c) Fyziologické reakcie jednotlivých systémov na imobilitu 
     - Pohybový systém   - Srdcovo- cievny systém   - Dýchací systém   - Metabolický a výživový systém   - Močový 
a endokrinný systém   - Kožný systém   - Nervový systém 
d) Psychosociálne reakcie na mobilitu 

- Špecifiká u detských pacientov   - Špecifiká u geriatrických pacientov 
e) Posudzovanie mobility 

- Rozsah pohyblivosti v kĺboch   - Problémy z imobility   - Tlakové oblasti 
- Tolerancia pohybovej aktivity   - Bežné denné aktivity 

f) Nezávislosť pri každodenných bežných aktivitách 
- Testy  pohyblivosti   - Testy  sebaobslužnosti 

g) Etiológia a patogenéza preležanín 
- Príčiny a machanizmus vzniku dekubitov   - Kategórie a štádiá dekubitov 
- Faktory ovplyvňujúce tvorbu dekubitov, preventívne opatrenia ich vzniku a eliminácie 

h) Preventívne ošetrovateľské intervencie na zabránenie vzniku komplikácií z imobility 
- Preventívne polohovanie tela   - Preventívne polohovanie a bandážovanie končatín 

i) Pasívne cvičenia 
- Pasívne cvičenie na udržanie rozsahu pohybov v kĺboch 

j) Aktívne cvičenia 
- Aktívne cvičenie na rozsah pohybu   - Izotonické cvičenia   - Izometrické cvičenia 

k) Antigravitačná aktivita 
- Pasívna vertikalizácia   - Aktívna postupná vertikalizácia   - Nácvik posturálnych aktivít 

l) Základná dýchacia gymnastika 
- Nácvik hlbokého dýchania a kašľania   - Nácvik abdominálneho dýchania 
- Lokalizované dýchanie 

m) Základy fyzikálnej terapie- Klasická masáž   - UV žiarenie   - Termoterapia   - Hydroterapia 
n) Fyzická záťaž v ošetrovateľskej starostlivosti (prevencia, ochrana a podpora zdravia   

    sestry)- Princípy kinestetickej koncepcie v ošetrovateľskej starostlivosti   - Interakcia pacienta so 
sestrou   - Pohyb, polohy, zaťaženie, ťah, tlak   - Zdvíhanie, otáčanie, presuny pacienta   - Mechanické 
pomôcky a zariadenia 

Odporúčaná literatúra: 
GÚTH, A., SCHMIDT, F. 2009. Fyziológia – Neurofyziológia vybrané kapitoly pre študentovv oblasti rehabilitácie a 
ošetrovateľstva. Liečreh Gúth, Bratislava, 2009, s. 110, ISBN –80-88932-28-4  
GÚTH, A. 2011. Bolesť a škola chrbtice. Liečreh. 2011. ISBN 978-80-88932-30-7 
GUTH, A. 2007. Rehabilitácia pre ošetrovateľstvo. Lečreh. 2007. 100 s. ISBN 80-88932-23-8 
Štefan Galbavý, Pavel Bobek, Attila Czirfusz. Pleuran - Prebiotiká a ovplyvnenie civilizačných chorôb. Experimentálne štúdie 
Vydavateľstvo: KT, 2008. ISBN: 8080566210 
KOZIEROVÁ, B. a kol. 1995.  Ošetrovateľstvo 1,2. Martin, Osveta 1995 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 

http://www.databazeknih.cz/nakladatelstvi/liecreh-6820/rn/strana-1
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Stefan-Galbavy/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Pavel-Bobek/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Attila-Czirfusz/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/KT/
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Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. Milan Luliak, PhD., PhDr. Michal Vavro, MPH 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Zdravie v detskom veku 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností:1hodina prednáška/ týždenne 
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 1 kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:4. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Gynekológia, Pôrodníctvo, Anatómia a fyziológia, gynekologické ošetrovateľstvo 
Starostlivosť o novorodenca a dojča I., Neonatológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:  úspešné absolvovanie i testu, pričom pre absolvovanie predmetu je potrebná aspoň 
61% úspešnosť. Test je hodnotený nasledovne:  

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Študent pozná a vie charakterizovať jednotlivé biologické obdobia dieťaťa. Vie poskytovať 
ošetrovateľskú starostlivosť a zabezpečiť podporu pri zdraví. 

Stručná osnova predmetu:  

 Pediatria ako klinický odbor – úlohy pediatrického ošetrovateľstva, nová filozofia. 

 Charta práv detí, charta práv hospitalizovaného dieťaťa. 

 Novorodenecké obdobie- charakteristika vývinového obdobia, osobitosti starostlivosti. 
(fyzický, psychosociálny, kognitívny, a morálny vývin , upevňovanie a ochrana zdravia) 

 Dojčenecké obdobie-charakteristika vývinového obdobia , osobitosti starostlivosti 
(fyzický, psychosociálny, kognitívny,a morálny vývin , upevňovanie a ochrana zdravia) 

 Batolenecké obdobie - charakteristika vývinového obdobia, osobitosti starostlivosti. 
(fyzický, psychosociálny, kognitívny,a morálny vývin , upevňovanie a ochrana zdravia) 

 Predškolské obdobie - charakteristika vývinového obdobia , osobitosti starostlivosti. 
(fyzický, psychosociálny, kognitívny,a morálny vývin , upevňovanie a ochrana zdravia) 

 Školské obdobie -  charakteristika vývinového obdobia , osobitosti starostlivosti. 
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(fyzický, psychosociálny, kognitívny,a morálny vývin , upevňovanie a ochrana zdravia) 

 Adolescencia - charakteristika vývinového obdobia , osobitosti starostlivosti. 
(fyzický, psychosociálny, kognitívny,a morálny vývin , upevňovanie a ochrana zdravia) 

Odporúčaná literatúra: 
HUTTOVÁ, M., CHOVANCOVÁ,D. 2001. Vybrané kapitoly z pediatrie. Časť I. Neonatológia. TU 2001 
BOLEDOVIČOVÁ, M. a kol.. 2000. Pediatrické ošetrovateľstvo. Martin, Osveta, 2000. 
ŠAŠINKA, M., ŠAGÁT, T., KOVÁCS, L. a kol. 2007. Pediatria, Vydavateľstvo: Herba, 2007 ISBN  8089171491 
ŠAGÁTOVÁ A. 2014. Pediatrické ošetrovateľstvo. Vydavateľstvo: Herba, 2014. ISBN  9788089631308 
Odborné usmernenie  MZ SR pre tvorbu a implementáciu a hodnotenie štandardov v neonatologickom 
ošetrovateľstveVESTNÍK MZ SR – osobitné vydanie    15. DECEMBER 2009 Ročník 57 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. Šuvada Jozef, PhD., PhDr. Magyarová Gabriela, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
 

Vysoká škola:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky 

Kód predmetu: Názov predmetu: Zdravotná a sociálna starostlivosť o rizikové skupiny 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Druh vzdelávacích činností: denná forma 
Rozsah vzdelávacích činností: 1 hodina prednášky/ týždenne  
Metóda vzdelávacích činností: prezenčná, distančná  

Počet kreditov: 1 kredit, záťaž študenta 25 hod. 1/0/0 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester  

Stupeň štúdia:1. stupeň pôrodná asistencia 

Podmieňujúce predmety: Ošetrovateľské postupy a techniky, Ošetrovateľská klinická prax 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Podmienkou pre absolvovanie predmetu je vypracovanie seminárnej práce a absolvovanie testu  
Hodnotenie: 

Známka % 

A     100 – 91 

B     90 - 81 

C   80  - 73 

D  72 -  66 

E     65  - 61 

F X  60 a menej 
 

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

 Identifikovať najdôležitejšie aspekty zdravotnej starostlivosti, týkajúce sa rizikových skupín občanov 

  Aplikovať získané vedomosti  v pôrodnej asistencii a gynekologickom ošetrovateľstve 

 Vedieť poskytnúť pomoc a poradenstvo rizikovým skupinám 

http://www.martinus.sk/knihy/autor/Laszlo-Kovacs/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Herba/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Herba/
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Stručná osnova predmetu: 

 Identifikovať najdôležitejšie aspekty zdravotnej starostlivosti, týkajúce sa rizikových skupín občanov 

  Aplikovať získané vedomosti  v pôrodnej asistencii 

 Rizikové skupiny občanov – charakteristika, rozdelenie, hlavné aspekty starostlivosti 

 Sociálne slabé skupiny - špecifiká a zdravotná starostlivosť  

 Násilie páchané voči zraniteľným skupinám 

 Sociálna ochrana osôb so špecifickým zameraním na ohrozené/zraniteľné skupiny 

 Poradenstvo a podpora 

Odporúčaná literatúra: 
CSAMPAI, O. 2007. Sociológia pre nesociológov. Trnava, Oliva 2007.ISBN: 9788096945450 
JAROŠOVÁ, D. 2007. Úvod do komunitního ošetřovatelství. Praha: Grada. 2007, 99 s.  ISBN 978-80-247-2150-7 
KOZIEROVÁ, B. a kol. 1995. Ošetrovateľstvo 1. Martin: Osveta. 1995. 836 s. ISBN 80-217-0528-0 
BÁTLOVÁ, S., MATULAY, S. 2009. Sociológia zdravia, choroby a rodiny. Martin: Osveta. 2009. 142 s. ISBN 978-80-
8063-306-6 
KEBZA, V. 2005. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, 2005. 1. vyd.,  263 s.  ISBN 80-200-1307-
5 
KERNOVÁ, V.: Podpora zdravia a intervenčné aktivity v primárnej prevencii.  [online] Dostupné na internete: 
<http://www.apra.ipvz.cz/> 

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

Poznámky:- 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

Vyučujúci: prof. MUDr. Mikloško Jozef, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.1.2022 

Schválil: prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 

http://www.apra.ipvz.cz/

