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„Ošetrovateľstvo“ 
 
          Absolvent profesie ošetrovateľstva je schopný plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe 
integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre 
poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej 
prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe, rehabilitácii a následnej starostlivosti. Absolvent je 
schopný poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť a identifikovať potreby jednotlivcov, rodiny 
či komunity v zdraví alebo chorobe a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a 
dôstojnému umieraniu a smrti. Absolvent je schopný poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť 
aj v domácom a inom prirodzenom sociálnom prostredí osoby.  
          Absolvent bakalárskeho štúdia odboru ošetrovateľstvo získava odborné vedomosti pre 
pochopenie podstatných faktov, pojmov a princípov zo základov teórie a praxe 
ošetrovateľstva, ktoré dokáže uplatniť vo svojom povolaní. Teoreticky ovláda a prakticky 
využíva odbornú ošetrovateľskú terminológiu, posudzovacie stupnice, ovláda modely, teórie a 
koncepcie ošetrovateľstva a vie získané poznatky integrovať a uplatniť v ošetrovateľskej 
praxi. Absolvent teoreticky ovláda a v praxi pracuje metódou ošetrovateľského procesu. 
Zároveň má primerané vedomosti z vedných disciplín, ktoré opisujú orgány a systémy 
zdravého a chorého človeka, jeho psychické prežívanie a vlastnosti, sociálne prostredie, 
kultúrne vplyvy, ako aj jeho spiritualitu, vieru a svetonázor. Súčasne získava teoretické 
vedomosti z oblasti komunikácie, manažmentu, sociálnych a behaviorálnych disciplín, ktoré 
vhodne dopĺňajú jeho profil. Absolvent edukuje osobu, rodinu, komunitu o ošetrovateľskej 
starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť, uskutočňuje ošetrovateľský výskum.  
          Absolvent bakalárskeho štúdia odboru ošetrovateľstvo získa praktické zručnosti na 
klinických cvičeniach a odbornej praxi, kde prakticky preukazuje aplikáciu teoretických 
vedomostí. Samostatne aplikuje odborné poznatky do plánovania, poskytovania 
a vyhodnotenia ošetrovateľskej starostlivosti u jednotlivca, rodiny, komunity.  Samostatne 
poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu, vhodne volí 
ošetrovateľské modely v praxi, pracuje s ošetrovateľskou dokumentáciou, monitoruje 
ošetrovateľské problémy pacienta, aktívne a účinne sa začleňuje do zdravotníckeho tímu. 
Zavádza nové technológie a postupy do klinickej praxe a dodržiava zásady bezpečnosti 
a ochrany pri práci.  Zároveň dokáže vykonávať ošetrovateľské výkony v spolupráci 
s lekárom, ktoré súvisia s diagnostickými a liečebnými výkonmi. Absolvent dokáže tiež 
poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri 
hromadných postihnutiach. V neposlednom rade sa absolvent podieľa na tvorbe štandardov 
v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej starostlivosti, aktívne sa zapája pri hodnotení kvality 
poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, dokáže využívať počítačové a informačné 
technológie a pokračovať vo vlastnom profesionálnom raste cestou celoživotného 
vzdelávania, dávať návrhy na riešenie odborných problémov. Okrem vyššie uvedeného 
dokáže absolvent bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva presadzovať a obhajovať práva osoby, 
udržiavať kontakt s najnovším vývojom vo svojej disciplíne, riadiť sa praktikami v súlade 
s profesionálnym a etickým rámcom disciplíny, aktívne ovládať jeden svetový jazyk.  
 


