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Informácia o priebehu doplňujúcej skúšky pre výkon zdravotníckeho povolania  
s e s t r a  

pre uchádzačov z tretích krajín 
 
  

Termín konania skúšky:  11. júna 2019 
  
Miesto konania – písomná a ústna časť:  

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 
Limbová 14, Bratislava 833 03 

Čas:     9,00 hod., 4. poschodie, učebňa č. B- 418. 
 
 
Obsah, priebeh a hodnotenie doplňujúcej skúšky 
 

• Pred začatím doplňujúcej skúšky sa žiadateľ preukáže dokladom totožnosti (občiansky 

preukaz, pas)  

• Doplňujúca skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti. Vykonáva sa v štátnom jazyku, 

t. j. v slovenskom jazyku. 

 

Písomná časť doplňujúcej skúšky 

• Písomná časť doplňujúcej skúšky trvá najmenej 60 minút a vykonáva sa v dvoch 

častiach: 

o prvá časť písomnej skúšky v rozsahu najmenej 50 otázok je zameraná na 

preukázanie odborných znalostí v zdravotníckom povolaní sestra, 

o druhá časť písomnej skúšky v rozsahu najmenej 10 otázok je zameraná na 

preukázanie znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. 

• Za každú správne zodpovedanú otázku sa pridelí jeden bod. Každá časť doplňujúcej 

skúšky sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „prospel“ alebo klasifikačným 

stupňom „neprospel“.  

• Žiadateľ je hodnotený klasifikačným stupňom „prospel“, ak v písomnej časti 

doplňujúcej skúšky dosiahol najmenej 70 %  správnych odpovedí, a „neprospel“, ak 

v písomnej časti doplňujúcej skúšky dosiahol menej ako 70 % správnych odpovedí. 

• Po vyhodnotení písomnej časti doplňujúcej skúšky predseda komisie oznámi 

žiadateľovi výsledok písomnej časti doplňujúcej skúšky ústne. 



Ústna časť doplňujúcej skúšky 

• Ak bol žiadateľ v oboch častiach písomnej časti doplňujúcej skúšky hodnotený 

klasifikačným stupňom „prospel“, vykoná ústnu časť doplňujúcej skúšky, ktorá 

pozostáva z overenia teoretických vedomostí a jej súčasťou môže byť aj 

overenie praktických zručností v simulovaných podmienkach. 

• Ústna časť doplňujúcej skúšky trvá najviac 90 minút. Každý člen komisie hodnotí 

žiadateľa klasifikačným stupňom „prospel“ alebo „neprospel“. Žiadateľ úspešne 

absolvoval doplňujúcu skúšku, ak bol väčšinou členov komisie hodnotený 

klasifikačným stupňom „prospel“, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. 

• Po úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky sa vyhotoví protokol o absolvovaní 

doplňujúcej skúšky v dvoch rovnopisoch s uvedením hodnotenia slovom „prospel“ 

alebo „neprospel“. 

 

Neúčasť na doplňujúcej skúške  

• Ak sa žiadateľ nemôže z vážneho dôvodu zúčastniť na doplňujúcej skúške v termíne, 

na ktorý bol prihlásený, môže svoju neúčasť písomne ospravedlniť do 3 dní po termíne 

doplňujúcej skúšky.  

• Ak ide o ospravedlniteľnú neúčasť a žiadateľ je zaradený do nasledujúceho termínu 

doplňujúcej skúšky, uznaná vzdelávacia inštitúcia vráti žiadateľovi poplatok a všetky 

zaslané prílohy k žiadosti.  

• Pri neospravedlnenej neúčasti na doplňujúcej skúške sa žiadateľovi nevracia uhradený 

poplatok za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky. Vzdelávacia inštitúcia 

vráti žiadateľovi len zaslané prílohy k žiadosti. 

 

Opakovanie doplňujúcej skúšky 

• Ak žiadateľ nevykonal doplňujúcu skúšku úspešne, môže doplňujúcu skúšku opakovať 

v  nasledujúcom skúšobnom termíne v rámci najbližšieho cyklu doplňujúcich skúšok.  

• Počet opakovaní doplňujúcej skúšky je neobmedzený. 

• Ak žiadateľ na doplňujúcej skúške neprospel len v ústnej časti a opakovanú doplňujúcu 

skúšku vykoná do 12 mesiacov odo dňa jej neúspešného absolvovania, písomnú časť 

doplňujúcej skúšky nevykonáva.  

• Ak sa žiadateľ zúčastní opakovanej doplňujúcej skúšky po 12 mesiacoch od dňa jej 

neúspešného absolvovania, znova vykonáva aj písomnú časť doplňujúcej skúšky. 


