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OŠETROVATEĽSTVO I. 

 

I. Časť (teoretické predmety) 

 

1. Legislatívne normy usmerňujúce ošetrovateľskú prax. Význam profesijných organizácií (ICN, 

SK SaPA). 

2. Štandardy ošetrovateľskej praxe, tvorba (metodika tvorby DySSy) a ich používanie v praxi. 

3. Štandardná terminológia a klasifikačné systémy v ošetrovateľstve. Význam klasifikačných 

systémov v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu. 

4. Vývoj ošetrovateľskej diagnostiky (klasifikačný systém NANDA) a Gordonovej funkčné 

a dysfunkčné vzorce zdravia. 

5. Charakteristika obdobia a podmienok ovplyvňujúcich vznik Nightingalovej modelu, centrálne 

komponenty – pacient, ošetrovateľstvo, prostredie. Význam Nightingalovej pre vývin 

ošetrovateľstva. 

6. Biomedicínsky model Hendersonovej, centrálne komponenty. Definícia základných pojmov. 

Definícia ošetrovateľstva. Potreby v práci Hendersonovej. 

7. Oremovej model sebaopatery. Charakteristika obdobia. Poňatie človeka a jeho potrieb v 

humanistickej psychológii. Vplyv humanistickej psychológie na Oremovej prácu. Definícia 

základných pojmov. 

8. Problematika transkultúrneho ošetrovateľstva. Leiningerovej model transkultúrneho 

ošetrovateľstva. Multikultúrny prístup v ošetrovateľstve. 

9. Prvá fáza ošetrovateľského procesu, charakteristika, metódy zhromažďovania údajov, zdroje 

údajov, obsah posudzovania (rozdelenie podľa potrieb). 

10. Druhá fáza ošetrovateľského procesu, charakteristika, formulácia ošetrovateľských diagnóz, 

chyby v diagnostickom procese a pri formulácii ošetrovateľskej diagnózy. 

11. Tretia fáza ošetrovateľského procesu, charakteristika, proces plánovania, stanovenie priorít, 

ciele, výsledné kritériá. 

12. Štvrtá fáza ošetrovateľského procesu, charakteristika, realizačný proces, kategórie zručností. 

Piata fáza ošetrovateľského procesu, charakteristika, vyhodnocovací proces. 
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13. Potreby v ošetrovateľstve – definícia, charakteristika, klasifikácia, faktory modifikujúce 

uspokojovanie potrieb. Hierarchia potrieb a motivácia podľa A. H. Maslowa. 

14. Potreba dýchania (posudzovanie, diagnostika, ošetrovateľské intervencie, hodnotenie). 

15. Potreba výživy (posudzovanie, diagnostika, ošetrovateľské intervencie, hodnotenie). 

16. Potreba príjmu tekutín a elektrolytov (posudzovanie, diagnostika, ošetrovateľské intervencie, 

hodnotenie). 

17. Potreba vyprázdňovania (posudzovanie, diagnostika, ošetrovateľské intervencie, hodnotenie). 

18. Potreba pohybovej aktivity (posudzovanie, diagnostika, ošetrovateľské intervencie, hodnotenie). 

19. Potreba sebaopatery (posudzovanie, diagnostika, ošetrovateľské intervencie, hodnotenie). 

20. Potreba spánku/odpočinku (posudzovanie, diagnostika, ošetrovateľské intervencie, hodnotenie). 

21. Problematika bolesti (posudzovanie, diagnostika, ošetrovateľské intervencie, hodnotenie).  

22. Potreba istoty a bezpečia (posudzovanie, diagnostika, ošetrovateľské intervencie, hodnotenie). 

23. Problematika sebakoncepcie (posudzovanie, diagnostika, ošetrovateľské intervencie, 

hodnotenie).  

24. Sociálne potreby (posudzovanie, diagnostika, ošetrovateľské intervencie, hodnotenie).  

25. Potreba komunikácie (posudzovanie, diagnostika, ošetrovateľské intervencie, hodnotenie).  

26. Duchovné potreby (posudzovanie, diagnostika, ošetrovateľské intervencie, hodnotenie). 

27. Edukačný proces, charakteristika jednotlivých fáz edukačného procesu. 

28. Úlohy sestry v primárnej ošetrovateľskej starostlivosti. 

29. Domáca ošetrovateľská starostlivosť. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.  

30. Starostlivosť o seniorov v primárnej ošetrovateľskej starostlivosti. Inštitúcie poskytujúce 

dlhodobú starostlivosť o seniorov. 

31. Ošetrovateľská dokumentácia – význam, formy, požiadavky na vedenie. Používanie 

ošetrovateľskej dokumentácie v súčasnej ošetrovateľskej praxi, zaznamenávanie údajov 

v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Časť (klinické predmety) 

 

1. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s akútnou formou ischemickej choroby srdca (nestabilná 

angina pectoris, infarkt myokardu). 

2. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s chronickou formou ischemickej choroby srdca 

(stabilná angina pectoris, srdcové zlyhávanie). 

3. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s hypertenznou chorobou. 

4. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením arteriálneho systému. 

5. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením venózneho systému. 

6. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so zápalovým a obštrukčným ochorením respiračného 

systému.  

7. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v hrudníkovej chirurgii.  

8. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so zápalovým a nádorovým ochorením horného 

tráviaceho traktu.  

9. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so zápalovým a nádorovým ochorením dolného 

tráviaceho traktu.  

10. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením pečene.  

11. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením žlčníka, žlčových ciest.  

12. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením pankreasu.  

13. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s náhlou príhodou brušnou. 

14. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s diabetes mellitus. 

15. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so syndrómom diabetickej nohy. 

16. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením štítnej žľazy.  

17. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so zápalovým a nádorovým ochorením obličiek. 

18. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so zlyhávaním obličiek. 

19. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s anémiou.  

20. Ošetrovateľská starostlivosť o onkologickým ochorením.  

21. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so zápalovým a degeneratívnym ochorením pohybového 

systému. 

22. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s cerebrovaskulárnym ochorením. 

23. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením CNS. 

24. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s poruchou vedomia. 



25. Ošetrovateľská starostlivosť o geriatrického pacienta. 

26. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s afektívnou psychickou poruchou (depresívna fáza, 

manická fáza). 

27. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so schizofréniou. 

28. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so závislosťou od alkoholu. 

29. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so psychogénnymi poruchami. 

30. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s organickou psychickou poruchou. 

31. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s demenciou. 

32. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa so psychózou. 

33. Ošetrovateľská starostlivosť o ženu pri zápalových a nádorových ochoreniach v gynekológii. 

34. Ošetrovateľská starostlivosť o ženu pri akútnych stavoch v gynekológii (gravidita extrauterina, 

torzia ovariálnej cysty, ruptúra ovariálnej cysty, akútne krvácanie v gynekológii). 

35. Ošetrovateľská starostlivosť o ženu pri poruchách menštruačného cyklu. 

36. Ošetrovateľská starostlivosť o ženu počas pôrodu.  

37. Ošetrovateľská starostlivosť o ženu počas fyziologického šestonedelia. 

38. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s ochorením obehového systému (vrodené vývojové chyby 

srdca, zápalové ochorenia srdca, hypertenzia). 

39. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s ochorením dýchacieho systému (laryngitídy, bronchitídy, 

pneumónie). 

40. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s ochorením krvi (anémie, krvácavé stavy, 

trombocytopénie). 

41. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s ochorením tráviaceho systému (hnačky, celiakia, 

chronické ochorenia čriev). 

42. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s ochorením endokrinného systému (choroby štítnej žľazy, 

poruchy puberty). 

43. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s ochorením diabetes mellitus. 

44. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s ochorením obličiek a močových ciest (infekcie močových 

ciest, glomerulonefritídy, nefrotický syndróm). 

45. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s ochorením na podklade alergie (astma bronchiale, 

atopická dermatitída, alergická rinitída). 

 

 

 

 

 



III. Časť (praktická štátna skúška) 

 

Chirurgia a ošetrovateľstvo 

1. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením hrudníka a pľúc. 

2. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením prsnej žľazy. 

3. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením endokrinného systému. 

4. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s diabetes mellitus.  

5. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s nenádorovým a nádorovým ochorením hornej a dolnej 

časti gastrointestinálneho traktu. 

6. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením pečene, žlčníka, žlčových ciest, pankreasu. 

7. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s náhlou príhodou brušnou. 

8. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s herniou. 

9. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením arteriálneho systému. 

10. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením venózneho systému. 

11. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s poranením CNS, periférnych nervov, ochorením 

mozgu a miechy. 

12. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením/traumou pohybového aparátu. 

13. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s infekciou. 

14. Ošetrovateľská starostlivosť o geriatrického pacienta. 

 

Vnútorné choroby/gerontológia a ošetrovateľstvo 

1. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením kardiovaskulárneho systému. 

2. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením respiračného systému. 

3. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením gastrointestinálneho systému. 

4. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením hepatobiliárneho systému. 

5. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením uropoetického systému. 

6. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením endokrinného systému. 

7. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením hematopoetického systému. 

8. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením pohybového systému. 

9. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením cievneho systému. 

10. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s chronickým ochorením. 

11. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s poruchou vedomia. 

12. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s onkologickým ochorením. 

13. Ošetrovateľská starostlivosť o geriatrického pacienta. 

 



Psychiatria, duševné zdravie a ošetrovateľstvo 

1. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s afektívnou poruchou (depresívna fáza). 

2. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s afektívnou poruchou (manická fáza). 

3. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so schizofréniou. 

4. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s drogovou závislosťou. 

5. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so psychogénnymi poruchami. 

6. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s organickou psychickou poruchou. 

7. Ošetrovateľská starostlivosť o gerontopsychiatrického pacienta. 

8. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s poruchou v príjme jedla. 

9. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s poruchami emócií a správania. 

10. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa so psychózou. 

 

Pediatria a ošetrovateľstvo  

1. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s ochorením obehového systému. 

2. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s ochorením dýchacieho systému. 

3. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s ochorením krvi. 

4. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s ochorením tráviaceho systému. 

5. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s ochorením endokrinného systému. 

6. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s ochorením obličiek a močových ciest. 

7. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s neurologickým ochorením.  

8. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s ochorením kože. 

9. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s autoimunitným ochorením. 

10. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s alergickým ochorením. 

11. Ošetrovateľská starostlivosť o fyziologického novorodenca. 

12. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa v urgentnom stave a po úraze. 

13. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa v perioperačnom období. 

 

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 
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