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PODMIENKY A ORGANIZÁCIA ŠTÁTNEJ SKÚŠKY 2022/2023 

 

PRAKTICKÁ ŠTÁTNA SKÚŠKA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME 

 

Podmienky účasti na praktickej štátnej skúške 

Ukončené predmety Letná prax 1, 2, Zimná prax, Ošetrovateľská prax 1, 2, 3 

Organizácia praktickej štátnej skúšky 

Študent absolvuje praktickú štátnu skúšku na chirurgickom, internistickom, pediatrickom 

alebo psychiatrickom pracovisku. 

Priebeh praktickej štátnej skúšky: 

- 6,30 h prezentácia – stážové miestnosti kliník podľa rozpisu. Študent losuje 1 otázku zo  

zoznamu otázok pre príslušné pracovisko (chirurgické, internistické, pediatrické, 

psychiatrické) s uvedením mena pacienta, u ktorého bude pracovať metódou 

ošetrovateľského procesu. 

- 7,00 h – 11,30 h študent pracuje na klinickom pracovisku metódou ošetrovateľského  

procesu. 

• ošetrovateľské posúdenie realizuje a zaznamenáva do študentskej dokumentácie 

(chirurgické, internistické, psychiatrické pracoviská), do zdravotného záznamu pre 

pediatrické, neonatologické pracoviská 

• pri ošetrovateľskom posudzovaní používa vhodné hodnotiace a meracie  

techniky 

• ošetrovateľské diagnózy (podľa priorít), ošetrovateľský plán (systematicky  

usporiadané intervencie), realizáciu intervencií zaznamenáva do Záznamu 

praktickej štátnej skúšky, časti Záznam študenta 

• študent realizuje naplánované nezávislé, závislé a súčinné ošetrovateľské intervencie 

• študent je hodnotený počas posudzovania, plánovania a realizácie intervencií,  

jednotlivé intervencie musí vedieť zdôvodniť, ich potrebu, aktuálnosť; je hodnotená  



kvalita starostlivosti a výkonu, splnenie štandardných postupov.  

- 11,30 – 12,00 h prestávka 

- 12,00 – 14,00 h obhajoba ošetrovateľských výkonov a ošetrovateľského plánu  

u vybraného pacienta (v stážových miestnostiach podľa rozpisu).  

Na obhajobe praktickej štátnej skúšky sa zúčastňujú aj vedúce sestry jednotlivých kliník  

a mentorky / mentori pre ošetrovateľskú prax. 

Po ukončení praktickej štátnej skúšky a jej obhajobe sa študentovi oznámi výsledok  

hodnotenia. 

 

TEORETICKÁ ŠTÁTNA SKÚŠKA V BAKALÁRSKOM A MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM 

PROGRAME 

 

Podmienky účasti na teoretickej štátnej skúške 

Ukončené všetky povinné predmety počas štúdia.  

Organizácia teoretickej štátnej skúšky 

Študent absolvuje skúšku v dvoch skúšobných komisiách podľa časového rozpisu.  

V skúšobnej komisii pre Obhajobu bakalárskej / diplomovej práce študent prezentuje 

bakalársku / diplomovú prácu (cca 10-12 min), po prečítaní konzultantského a oponentského 

posudku odpovedá na otázky školiteľa a oponenta bakalárskej / diplomovej  práce a v 

diskusii na otázky členov komisie. 

V skúšobnej komisii z predmetu Ošetrovateľstvo I. si študent losuje 2 otázky, jednu 

z teoretických predmetov (I. časť) a jednu z klinických predmetov (II. časť). Po písomnej  

príprave odpovedá na vylosované otázky a na otázky členov komisie.  

V skúšobnej komisii z predmetu Ošetrovateľstvo II. si študent losuje 2 otázky z daného 

zoznamu otázok. Po písomnej príprave odpovedá na vylosované otázky a na otázky členov 

komisie.  

V skúšobnej komisii z predmetu Manažment v zdravotníctve (voliteľný modul 2) si študent 

losuje 1 otázku zloženú z dvoch častí. Po písomnej príprave odpovedá na vylosovanú otázku 

a na otázky členov komisie.  

 

Po ukončení teoretickej štátnej skúšky sa študentovi oznámi výsledok hodnotenia. 

 


