
Študijný program ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu ošetrovateľstvo 

(2. stupeň)  

Absolventi študijného programu ošetrovateľstvo sú schopní plniť požiadavky disciplíny, ktorá 

v sebe integruje vedecké poznatky ošetrovateľstva s vedeckými poznatkami z iných odborov, 

potrebných pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, 

sekundárnej a terciárnej prevencie. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a 

výskumu.  

Cieľom JLF UK je pripraviť absolventov magisterského študijného programu ošetrovateľstvo 

s týmito vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami: 

Absolvent disponuje vedomosťami a poznatkami na úrovni analýzy a argumentuje 

komplexnými odbornými vedomosťami z oblasti študijného odboru. Posudzuje podstatné 

súvislosti a princípy medzi ošetrovateľskou vedou, zdravotníckym manažmentom, 

biomedicínskymi vedami, humanitnými, spoločenskými vedami a vedami o človeku a má 

poznatky nadobudnuté cestou kritickej analýzy a komparácie, ktoré dokáže transformovať do 

celostného prístupu k človeku. Získané vedomosti uplatňuje v jednotlivých oblastiach 

ošetrovateľskej praxe. Posudzuje relevantné postupy a metódy riešenia teoretických a 

praktických problémov ošetrovateľskej praxe. Absolvent je schopný obhájiť a používať 

zvolený pojmový a kategoriálny aparát. Pozná a riadi sa legislatívou, ktorá je potrebná pre 

výkon ošetrovateľského povolania. 

Absolvent identifikuje, navrhuje a hodnotí riešenia metodických, odborných, právnych, 

etických a manažérskych problémov z viacerých oblastí odboru. Absolvent riadi ošetrovateľskú 

starostlivosť v rôznych druhoch zariadení ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

Aktívne sa začleňuje a vedie ošetrovateľský  tím. Absolvent svoje analytické schopnosti a 

intelektuálne zručnosti využíva na identifikáciu a kritickú reflexiu aktuálnych ošetrovateľských 

problémov a hľadanie možností ich riešenia. Podporuje prenos vedeckých poznatkov do praxe. 

Absolvent poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť založenú na dôkazoch. Dokáže analyzovať 

a riešiť etické problémy na úrovni zvládnutia teoretických základov študijného odboru. 

Absolvent je nositeľom humanistických princípov, rozvíja schopnosť empatie, rešpektuje 

ľudskú dôstojnosť a ľudské práva, riadi sa princípmi ošetrovateľskej etiky. 

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou, iniciatívnosťou a zodpovednosťou za riadenie práce 

pracovného tímu, inovatívnym, tvorivým myslením, odbornou prezentáciou výsledkov 

vlastného štúdia. Preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení ošetrovateľských 

problémov zameraných na podporu, udržanie či prinavrátenie zdravia v meniacom sa prostredí. 

Preukazuje schopnosť efektívne pracovať ako člen alebo vedúci tímu. Samostatne koordinuje 

ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, aplikuje princípy 

manažmentu na všetkých úrovniach riadenia. Preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri 

efektívnom využívaní informačných technológií. Absolvent ovláda spôsoby získavania 

vedeckých a odborných informácií. Absolvent preukazuje schopnosť profesionálne 

prezentovať a obhajovať vlastné stanoviská. Je pripravený implementovať vedecky 

zdôvodnené pracovné metódy, postupy, techniky, samostatne realizovať vedecký výskum v 

odbore, publikovať jeho výsledky a navrhovať odporúčania. Disponuje inovatívnym myslením 

a je pripravený odborne prezentovať vedecké poznatky a  výsledky pred odbornou verejnosťou. 

Absolvent je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení odborných, vedeckých a 

spoločenských problémov. Absolvent vstúpi do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti 



a nových trendov v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Absolvent je schopný prispievať 

k profesionalizácii ošetrovateľstva a podieľať sa na zvyšovaní prestíže a postavenia sestier 

v spoločnosti. Štúdiom ošetrovateľstva absolvent získa motiváciu k ďalšiemu osobnému a 

profesionálnemu rastu cestou celoživotného vzdelávania. 

 


