
 
Doplňujúca skúška pre výkon zdravotníckeho povolania  

sestra pre uchádzačov z tretích krajín – informácia o konaní 
 

 

Vykonanie doplňujúcej skúšky sa realizuje na základe Metodického usmernenia Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR) č. 36/2016, ktorým 

sa upravuje postup uznanej vysokej školy (ďalej uznaná vzdelávacia inštitúcia), žiadateľa a 

skúšobnej komisie pri vykonaní doplňujúcej skúšky v súlade s § 18 zákona č. 422/2015  Z. z. o 

uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

 

Doplňujúcou  skúškou  sa  overujú  vedomosti,  schopnosti  a  zručnosti  žiadateľa  o  uznanie 

odbornej  kvalifikácie  na výkon zdravotníckeho povolania sestra, nadobudnutej na území  

tretieho  štátu.  

 

 

Uznaná vzdelávacia inštitúcia: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta 

ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 

 

Miesto konania:   Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 

Limbová 14 

Bratislava 833 03 

    

Termín konania doplňujúcej skúšky: 19. novembra 2019 

 

Čas:     9,30 hod. , 4. poschodie, č. B- 405. 

 

 

 

 

 



Postup žiadateľa:  

1) Uchádzač o doplňujúcu skúšku z tretích krajín pošle písomnú žiadosť o absolvovanie 

doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolanie sestra na  adresu: Dekanát FOaZOŠ SZU, 

Limbová 14, 833  03 Bratislava. 

2) Žiadosť o absolvovanie doplňujúcej skúšky je potrebné doručiť najmenej 30 dní pred 

plánovaným termínom konania doplňujúcej skúšky. 

3) Žiadosť o vykonanie  doplňujúcej skúšky obsahuje:  

a) meno a priezvisko žiadateľa, 

b) adresu  trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, 

c) korešpondenčnú adresu 

d) telefonický a mailový kontakt (pozvánka na doplňujúcu skúšku bude zasielaná 

elektronicky na emailovú adresu) 

e) názov regulovaného povolania v Slovenskej republike pre uznanie odbornej 

kvalifikácie ktorého bude doplňujúca skúška vykonaná (sestra). 

4) Povinné prílohy k žiadosti sú: 

a) osvedčená kópia dokladu o vzdelaní s prekladom do štátneho jazyka Slovenskej   

republiky, 

b) osvedčená kópia rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní a  odborných 

kvalifikácií z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky,  

c) originál doklad o uhradení poplatku za úkony spojené so zabezpečením 

doplňujúcej skúšky,  

d) osvedčená kópia protokolu o vykonanej neúspešnej doplňujúcej skúške, ak ide 

o opakovanie doplňujúcej skúšky vykonávanej najneskôr do 12 mesiacov odo 

dňa neúspešného absolvovania doplňujúcej skúšky.  

5) Ak je žiadosť uchádzača o doplňujúcu skúšku neúplná, žiadateľ doplní chýbajúce 

doklady (prílohy) najneskôr v deň konania doplňujúcej skúšky, pred jej začiatkom.  

6) V prípade, že žiadateľ všetky povinné prílohy nedoplnil ani pred začiatkom doplňujúcej 

skúšky, skúška sa nekoná.  



7) Uzávierka prijímania žiadostí je do 21. októbra 2019 (rozhodujúci je dátum pečiatky). 

8) *Poplatok:  za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky pre výkon  

zdravotníckeho povolania sestra je 370,- €. Poplatok musí byť uhradený najneskôr do 

5. novembra 2019 (rozhodujúci je dátum pečiatky). V prípade neuhradenia platby do 

daného termínu uchádzač nebude môcť doplňujúcu skúšku vykonať. 

*Na  základe  Opatrenia  MŠVVaŠ  SR,  ktorým sa určuje suma max. ročného školného na 

akademický rok 2018/2019. 

Údaje potrebné k úhrade poplatku: účet SZU vedený v Štátnej pokladnici 

  SWIFT/BIC:  SPSRSKBA  

  IBAN:   SK87 8180 0000 0070 0020 0522 

  Variabilný symbol:  1001191119 pre uchádzačov na FOaZOŠ SZU 

  Špecifický symbol: POVINNÉ dátum narodenia v tvare DDMMRR 

(deň mesiac rok) 

Vzor: 210984 t.j. 21. septembra 1984) 

  Správa pre prijímateľa: meno priezvisko žiadateľa 

 

 

V prípade  záujmu  Slovenská  zdravotnícka  univerzita v Bratislave disponuje ubytovacím 

zariadením. Bližšie informácie: http://www.szu.sk/index.php?id=724 

 

 

 

 

Otázky k ústnej časti doplňujúcej skúšky pre výkon zdravotníckeho povolania sestra 

a odporúčaná študijná literatúra  

 

 

 

 

http://www.szu.sk/index.php?id=724
http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Doplnujuce-skusky/dopln-zuby.pdf


Otázky k ústnej časti doplňujúcej skúške pre výkon zdravotníckeho povolania sestra 

 

 

Teória ošetrovateľstva 

• História ošetrovateľstva a história vzdelávania sestier 

• Ošetrovateľstvo ako  vedná disciplína, definícia a zameranie ošetrovateľstva 

• Profesia sestry, imidž sestry, náplň činnosti sestry   

• Ošetrovateľský aspekt chápania osoby, zdravia a prostredia 

• Základné ľudské potreby, hierarchia potrieb, posudzovanie a uspokojovanie 

ošetrovateľských potrieb 

• Formy a metódy ošetrovateľskej starostlivosti 

• Ošetrovateľský proces, definícia, charakteristika, jednotlivé kroky 

ošetrovateľského procesu  

• Prínos Florence Nightingale pre rozvoj ošetrovateľstva a význam ďalších 

ošetrovateľských teórií a modelov pre rozvoj ošetrovateľstva 

• Posudzovanie sebestačnosti pacientov, ošetrovateľské činnosti vedúce k zvýšeniu 

sebaopatery 

• Multikultúrna ošetrovateľská starostlivosť 

• Morálne a etické princípy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti 

• Špecifiká komunikácie  pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti 

• Edukačný proces v ošetrovateľstve, fázy edukačného procesu 

• Ošetrovateľská prax založená na dôkazoch, výskum v ošetrovateľstve, výskumné 

metódy, fázy výskumného projektu 

• Súčasná profesionálna príprava sestier na Slovensku, rozsah praxe sestry 

(kompetencie), stavovská organizácia (SKSaPA) regulácia, registrácia a licencie 

• Kvalita a štandardizácia ošetrovateľskej starostlivosti 

 
 

 

 

 

http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Doplnujuce-skusky/dopln-zuby.pdf


Ošetrovateľstvo v klinických odboroch 

(charakteristika ochorení, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, liečba; sesterské posúdenie 

a diagnostika, výsledné kritériá, intervencie, hodnotenie)  

 

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s akútnymi chorobami dýchacích 

ciest  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s chronickými chorobami dýchacích 

ciest  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s hypertenziou, s chorobou srdca   

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s chorobami periférneho 

venózneho a arteriálneho systému  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s náhlou príhodou brušnou, pri 

chorobách tráviaceho systému 

• Perioperačná ošetrovateľská starostlivosť  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s cirhózou pečene  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s karcinómom hrubého čreva  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s vredovou chorobou žalúdka a 

dvanástnika  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s chorobami krvi  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s cievnou mozgovou príhodou  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s poruchami vedomia  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o chorých s chorobami močových ciest  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta pri zápalových chorobách obličiek  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s diabetes mellitus  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s chorobami štítnej žľazy  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s vírusovou hepatitídou  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s artrózou  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s chorobami dýchacích ciest  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s dyspepsiou  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa po úraze pri náhlych príhodách   



• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o ženu s nádorom prsníka  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o ženu so zápalom rodidiel  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov so psychiatrickými chorobami 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s bolesťou  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s poranením hlavy a chrbtice  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v šoku  

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta chorobou uší / nosa / krku / očí  

 

Ošetrovateľstvo v komunite 

• Definícia a charakteristika komunity, typy komunít z ošetrovateľského hľadiska 

• Zdravotná a sociálna starostlivosť v komunite, typy služieb  a špecifiká ošetrovateľskej 

starostlivosti v komunite 

• Zameranie činnosti agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

• Podpora a ochrana zdravia v komunite, výchova k zdraviu,  zdravotná výchova, 

a ošetrovateľská edukácia v komunite  

• Faktory ovplyvňujúce zdravie komunity, zdravotné riziká  v jednotlivých tipoch 

komunít 

• Ošetrovateľský proces v komunite (posudzovanie u zdravých a chorých osôb) 

• Populačné skupiny v komunite, zdravotné riziká a špecifiká ošetrovateľskej 

starostlivosti 

• Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o tehotné ženy v komunite 

• Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o deti a dorast v komunite 

• Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o týrané ženy v komunite 

• Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o chronicky chorých v komunite 

• Zdravotná starostlivosť o rómsku komunitu, zdravotné riziká a problémy, špecifiká 

ošetrovateľskej starostlivosti 

• Zdravotná starostlivosť o migrantov , zdravotné riziká a problémy, špecifiká 

ošetrovateľskej starostlivosti 

• Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o bezdomovcov v komunite 



• Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov v komunite 

• Zdravotná starostlivosť o ťažko chorých a umierajúcich, špecifiká paliatívnej 

starostlivosti v komunite 

• Špecifiká ošetrovateľskej rehabilitácie v komunitách so zameraním na prevenciu 

imobilizačného syndrómu a podporu sebestačnosti 

 

Odporúčaná študijná literatúra k doplňujúcej skúške pre výkon zdravotníckeho povolania 

sestra 

• Farkašová, D. a kol. Ošetrovateľstvo – teória. Martin: Osveta, 2005.  

• Farkašová, D., Padyšáková, H., Repková, A., Gebeová, K., Miklovičová, E.: Determinanty 

zdravia. Martin: Osveta, 2018.  

• Farkašová, D., Padyšáková, H., Repková, A., Gebeová, K., Miklovičová, E.: The 

seterminants of health. Praha: Galén, 2018.  

• Tomagová, M., Boriková, I.: Potreby v ošetrovateľstve.  Martin: Osveta, 2008.  

• Kolektív autorov: Techniky ošetrovateľstva. 1. vyd. Bratislava: SZU, 2012. 307 

s.[Aktualizované 2012.13.04]. Dostupné na internete: 

http://elearning.szu.sk/repository/Techniky_osetrovatelstva.pdf.  

• Farkašová, D.: Výskum v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2002. 

• Závodná, V.: Pedagogika v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2005.  

• Magurová, D., Majerníková, Ľ.: Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve. Martin: 

Osveta, 2009. 155 s.  

• Herianová, A.: Ošetrovateľstvo v komunitnej starostlivosti. Bratislava: SZU, 2018.  

• Boledovičová, M. a kol. Pediatrické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2010.  

• Vorosová, G.: Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2011.  

• Kubicová, Ľ. a kol.: Chirurgické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2005. 

• Repková, A. a kol.: Gynekologické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2006. 

http://elearning.szu.sk/repository/Techniky_osetrovatelstva.pdf

