
Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu ošetrovateľstvo 

(1. stupeň)  

Absolventi študijného programu ošetrovateľstvo sú schopní plniť požiadavky disciplíny, ktorá 

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

potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a 

terciárnej prevencie.  

Cieľom JLF UK je pripraviť absolventov bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo s 

týmito vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami: 

Absolvent disponuje vedomosťami z oblasti ošetrovateľskej ako aplikovanej vednej disciplíny 

a zároveň dokáže integrovať poznatky biomedicínskych, humanitných, spoločenských vied 

a vied o človeku. Z daných vedných odborov vie identifikovať základný pojmový aparát, 

pomocou ktorého opisuje orgány a systémy zdravého a chorého človeka z hľadiska 

anatomického, fyziologického, patofyziologického a klinického, zaoberajúcimi sa jeho 

psychickými procesmi a vlastnosťami, vplyvmi sociálneho a kultúrneho prostredia, ako aj jeho 

spiritualitou, vierou a svetonázorom. Vie vyvodiť súvislosti medzi nimi a závery v kontexte 

ošetrovateľskej starostlivosti. Vie vysvetliť právne a etické normy, ktoré sú potrebné pre výkon 

ošetrovateľského povolania.  

Absolvent na základe  koncepčného, analyticko-syntetického, klinického a kritického myslenia 

dokáže identifikovať a prakticky riešiť odborné problémy v ošetrovateľskej praxi. Vie využiť 

všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov a dokáže 

aplikovať postupy, metódy a prostriedky v súlade so štandardami a normami profesie. 

Realizovaním metódy ošetrovateľského a edukačného procesu vie udržiavať a podporovať 

optimálny zdravotný stav jednotlivcov, rodín a komunít v životných situáciách vyžadujúcich 

komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, získavať ich pre aktívnu účasť v procese udržiavania 

a podpory zdravia, prevencie ochorení, liečby a starostlivosti počas choroby a zomierania. 

Kontinuálne rozvíja svoje klinické a komunikačné zručnosti. Má schopnosť aktívne a účinne sa 

začleniť do zdravotníckeho tímu. 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 ovláda základy jedného svetového jazyka.  

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v rámci 

posudzovania potrieb pacientov, plánovania, poskytovania a dokumentovania ošetrovateľskej 

starostlivosti. Absolvent realizuje jednotlivé ošetrovateľské intervencie v rozsahu 

zadefinovaných kompetencií správne v zhode so štandardami. Vyznačuje sa autonómiou a 

zodpovednosťou pri rozhodovaní a realizácii preventívnej, podpornej, liečebnej, rehabilitačnej 

starostlivosti jednotlivcom, rodinám a komunitám metódou ošetrovateľského a edukačného 

procesu a je schopný tímovej práce. Udržiavaním a podporovaním optimálneho zdravotného 

stavu jednotlivcov, rodín a komunít v rôznych životných situáciách. Má schopnosť vhodne 

a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, ktoré sú podporené tvorivým, flexibilným a 

kritickým myslením. Absolvent ovláda základy vedeckej práce v odbore a spôsoby získavania 

vedeckých a odborných informácií. Absolvent vstúpi do klinickej praxe ako presvedčený 

zástanca nezávislosti profesie 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.  


