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Časový harmonogram a miesto výučby  
Ošetrovateľská prax 3 má celkový rozsah výučby 224 hod 
 
Zaradenie študenta na klinické pracoviská UNM počas ošetrovateľskej praxe 3 v LS: 
Študenti, ktorí neabsolvovali 100 hod. praxe na pediatrických pracoviskách  v čase ošetrovateľskej 
praxe 2 a zimnej praxe, ju  budú absolvovať počas ošetrovateľskej praxe 3 . Ostatných 124 hodín 
budú absolvovať na vybraných internistických, chirurgických pracoviskách, psychiatrických 
pracoviskách.  
Študenti, ktorí  už nebudú mať pediatrické pracovisko, absolvujú 224 hodín na vybraných 
internistických alebo chirurgických pracoviskách.  
 
Ošetrovateľská prax 3 bude prebiehať individuálne, pod vedením pridelených sestier-mentorov1, 
dátumy výkonu praxe si študent plánuje individuálne s pridelenou sestrou-mentorom, výlučne však 
v takom čase, aby nedošlo k absencii študenta na povinnej teoretickej a praktickej výučbe počas 
výučbového semestra, či k absencii študenta na testoch a skúškach.  
Začiatok Ošetrovateľskej praxe 3 začne – najskôr 27.02.2023, ukončenie Ošetrovateľskej praxe 3 – 
do 28. 4.2023. 
 

Sylabus ošetrovateľskej praxe   
= obsahová náplň predmetu a témy na opakovanie, samoštúdium a prekonzultovanie so sestrou-
mentorom2 

Implementácia metódy ošetrovateľského procesu (OSP) v starostlivosti o pacienta s vybranými 
ochoreniami a stavmi v chirurgii, internom lekárstve, psychiatrii a pediatrii. Ošetrovateľská 
anamnéza a sesterské fyzikálne vyšetrenie. Objektívne posúdenie pacientových potrieb a 
problémov, administrácia meracích nástrojov v kompetencii sestry. 
Manažment symptomatológie vybraných ochorení.  
Štandardizovaná komunikácia (kritických) udalostí v klinickej praxi metódou SBAR. 
Realizácia predpísaných ošetrovateľských postupov a techník 
Realizovanie záznamov do zdravotnej dokumentácie pacientov 
Edukácia pacientov a ich príbuzných (v rozsahu kompetencie sestry) 

Pediatria 

                                                 
1 Sestry-mentorov k študentom prideľuje zodpovedná vyučujúca na základe individuálnej komunikácie s každou 

sestrou-mentorom. Konečný zoznam zaradenia študentov k jednotlivým sestrám-mentorom bude študentom 
poskytnutý  do  22. februára 2023. 

2 Podrobnejšie subtémy k niektorým témam sú uvedené v materiáli Témy na opakovanie v predmetoch 
Ošetrovateľská prax 2 a Ošetrovateľská prax 3. 



Implementácia OSP v starostlivosti o dieťa 
Hygienická starostlivosť o dieťa  
Spôsoby výživy dieťaťa 
Podávanie liekov u detí  
Špecifiká odberu biologického materiálu u detí 
Príjem, preklad, prepustenie dieťaťa 
Aplikácia kyslíka u detí  
Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s bolesťou 
Príprava dieťaťa na špeciálne vyšetrenia – endoskopické vyšetrenia, scintigrafie 
Zamestnávanie detí v rôznych vekových kategóriách 

Chirurgia 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s chronickou ranou 
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s infekciou 
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s nenádorovým a nádorovým ochorením horného GITu 
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s nenádorovým a nádorovým ochorením dolného GITu 
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s náhlou príhodou brušnou 
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením arteriálneho systému 
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením  venózneho systému 
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením hrudníka a pľúc 
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením prsnej žľazy 
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu 
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s nádorom laryngu 
Ošetrovateľská starostlivosť o neurochirurgického pacienta 
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s polytraumou  

Interné 
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s kardiovaskulárnym ochorením (KVO) 
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s respiračným ochorením 
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s gastrointestinálnym ochorením 
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s diabetes mellitus (DM) 
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením obličiek 
Ošetrovateľská starostlivosť o geriatrického pacienta 

Psychiatria 

Príjem (so súhlasom a bez súhlasu pacienta), preklad a prepustenie psychiatrického pacienta 
Implementácia OSP v starostlivosti o duševne chorého 
Špecifiká sesterského fyzikálneho vyšetrenia duševne chorého  
Špecifiká vedenia dokumentácie psychiatrického pacienta – napr. sebareflexia pacienta, denník 
pacienta, záznam z pozorovania pacienta, záznam o obmedzení pacienta, záznam o napadnutí 
a iných mimoriadnych udalostiach 
Bezpečnosť pacienta a zdravotníckeho personálu na psychiatrickom oddelení – režimové 
bezpečnostné opatrenia, používanie obmedzovacích prostriedkov 
Komunikácia s duševne chorým – pacient s depresiou, mániou, schizofréniou, demenciou, 
závislosťou, delíriom, agresiou, nespolupracujúci pacient 
Starostlivosť o duševne chorého v akútnom štádiu  
Ošetrovateľská starostlivosť pred, počas a po ECT 
Psychiatrická rehabilitácia 
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o detského pacienta a adolescenta s duševným ochorením 
Psychická rehabilitácia a zamestnávanie detí s duševným ochorením 

 

Kritériá hodnotenia Ošetrovateľskej praxe 3 -  priebežná kontrola študijných výsledkov (PH; 
hodnotenie A – Fx ) 

Hodnotenie Ošetrovateľskej praxe 3 bude realizované na základe splnia všetkých zadaných kritérií), 
pričom vychádza z nasledovných kritérií priebežného hodnotenia: 
 

1) Dochádzka a výkon praxe 



✓ 100 % účasť na výkone ošetrovateľskej praxe priamo v klinickom prostredí vybraných výučbových 
pracovísk UNM = absolvovanie predpísaného počtu 224 hodín pod individuálnym vedením 
pridelenou sestrou-mentorom na každom z klinických pracovísk UNM, kde je študent zaradený: 

  
2) Teoretické vedomosti 
✓ Úspešné absolvovanie vedomostného testu v elektronickej forme v systéme Moodle po ukončení 

výučby v LS (dátum a čas bude konkretizovaný po dohode so študentmi); obsah hodnotenia: 
rozsah učiva Multimediálnej vysokoškolskej učebnice ošetrovateľských techník a zručností (viď 
odporúčaná literatúra) 

 minimálna hranica úspešnosti 60 % (0 – 50 bodov; min. 30 bodov – max. 50 bodov) 
 

3) Realizácia OSP a ošetrovateľská dokumentácia 
✓ Vypracovanie školskej dokumentácie o realizácii ošetrovateľského procesu (OSP) u vybraného 

pacienta na každom z klinických pracovísk, kde je študent zaradený.  
Ošetrovateľská dokumentácia musí prezentovať všetky fázy realizovaného OSP (minimálne 3-
dňový záznam o poskytovaní starostlivosti); musí zahŕňať kazuistiku, komplexné posúdenie 
pacienta, diagnostiku, plánovanie ošetrovateľskej starostlivosti, realizáciu, priebežné a záverečné 
vyhodnotenie a inštrukcie pre pacienta do domácej starostlivosti. Súčasťou ošetrovateľskej 
dokumentácie sú použité hodnotiace a meracie techniky a škály.3 
Hodnotenie vypracovanej ošetrovateľskej dokumentácie bude realizovať sestra-mentor, ktorá/ý 
vedie študenta na danom pracovisku, v 4. časti portfólia na základe stanovených kritérií 
hodnotenia. Ak študent za vypracovanie ošetrovateľskej dokumentácie získa menej ako 60 
bodov (minimálna hranica úspešnosti 60 %), musí dokumentáciu podľa pripomienok a pokynov 
sestry-mentora vypracovať nanovo, pričom v dohodnutom termíne odovzdáva s novou 
dokumentáciou aj dokumentáciu pôvodnú. Dokumentácia sa môže vrátiť k prepracovaniu 
maximálne 2-krát (t.j. hodnotí sa riadny termín, 1. a 2. opravný termín). 

 
Za každé klinické pracovisko je v Záznamníku klinickej ošetrovateľskej praxe študent povinný 
(v spolupráci so sestrou-mentorom, resp. vedúcou sestrou) zabezpečiť evidenciu o výkone 
ošetrovateľskej praxe, resp. potvrdenie potrebnej dokumentácie: 
✓ zadeľovací list 
✓ absolvovanie BOZP 
✓ záznam o príchodoch a odchodoch na pracovisko (absolvovanie predpísaného počtu hodín pre 

dané pracovisko – žiadame študentov prerátať odpracovaný čas na vyučovacie hodiny a v závere 
ich za každé pracovisko aj spočítať) 

✓ záznam o praktických výkonoch, ktoré študent realizuje (zoznam praktických výkonov) – študent 
je povinný počas ošetrovateľskej praxe absolvovať praktické výkony minimálne 5-krát. 
(nesplnenie tejto požiadavky bude zodpovedným vyučujúcim akceptované jedine s ohľadom na 
špecifiká pracoviska, na ktorom bola prax realizovaná) 

 
Ošetrovateľská prax študenta bude pridelenou sestrou-mentorom na každom klinickom pracovisku 
zaznamenaná a hodnotená v Záznamníku klinickej ošetrovateľskej praxe študenta vo všetkých 
častiach portfólia. Pre úspešné absolvovanie ošetrovateľskej praxe musí študent dosiahnuť 
minimálnu hranicu úspešnosti 60% pri: 
 výstupnom hodnotení študenta v 3. časti portfólia (min. 60 bodov – max. 100 bodov) 
 hodnotení písomnej práce praktického charakteru (školskej dokumentácie o realizácii OSP) v 4. 

časti portfólia (min. 60 bodov – max. 100 bodov) 
 študenti, ktorí budú absolvovať dve pracoviská, tj. pediatrické + CHI/INT budú musieť mať 

hodnotenie a dokumentáciu za  obidve  pracoviská  
 
 
Podmienky ukončenia Ošetrovateľskej praxe 3, (hodnotenie A – Fx) :  
 
Študent do 3. mája 2023 odovzdá PhDr. Jane Nemcovej, PhD. (kancelária 19B, Ústav 
ošetrovateľstva JLF UK; Malá Hora 5, 036 01 Martin): 

                                                 
3 Podrobné pokyny k vypracovaniu ošetrovateľskej dokumentácie sú uvedené na konci učebného plánu. 
  



(1) Záznamník klinickej ošetrovateľskej praxe – v ňom: 
 za vybrané klinické pracovisko (CHIR alebo INT):   
✓ potvrdené pridelenou sestrou-mentorom: zadeľovací list, absolvovanie BOZP, záznam 

o príchodoch a odchodoch na pracovisko 
✓ kompletne vypísané portfólio študenta (všetky časti) 

        za klinické pracovisko (PED alebo PSY ):  
✓ potvrdené pridelenou sestrou-mentorom: zadeľovací list, absolvovanie BOZP, záznam 

o príchodoch a odchodoch na pracovisko 
✓ kompletne vypísané portfólio študenta (všetky časti) 

 vyplnený zoznam praktických výkonov – študent je povinný absolvovať v priebehu 
ošetrovateľskej praxe predpísané praktické výkony minimálne 5-krát  
 

(2) Kompletne vypracovanú školskú dokumentáciu ošetrovateľského procesu u vybraného 
pacienta – už po hodnotení pridelenou sestrou-mentorom (všetky verzie – t.j. vypracované v 
riadnom termíne, príp. aj v 1. a 2. opravnom termíne): 

✓ za klinické pracovisko (CHIR alebo INT) 
✓ za klinické pracovisko (PED alebo PSY) len tí študenti, ktorí ho budú absolvovať v rámci 

Ošetrovateľskej praxe 3  
 
 
Kritériá hodnotenia predmetu pre študentov pridelených na dve pracoviská PED+vybrané 
pracovisko CHIR / INT počas Ošetrovateľskej praxe 3 

 min. % max. % 

Teoretické vedomosti – elektronický test v systéme Moodle (0 – 
50 b) 

30 b 60% 50 b 100% 

Komplexné hodnotenie študenta pridelenou sestrou-mentorom 
za klinické pracovisko (CHIR alebo INT):  
oblasti hodnotenia: komunikačné zručnosti, tímová práca, 
dochádzka, odbornosť – praktické zručnosti a teoretické 
vedomosti, OBP, etické normy 
0 – 100 b v 2. časti portfólia (výstupné hodnotenie študenta) 

60 b 60 % 100 b 100% 

Komplexné hodnotenie študenta pridelenou sestrou-mentorom 
za druhé klinické pracovisko, (PED):  
oblasti hodnotenia: komunikačné zručnosti, tímová práca, 
dochádzka, odbornosť – praktické zručnosti a teoretické 
vedomosti, OBP, etické normy 
0 – 100 b v 2. časti portfólia (výstupné hodnotenie študenta) 

60 b 60% 100 b 100% 

Hodnotenie realizácie OSP a ošetrovateľskej dokumentácie 
pridelenou sestrou-mentorom za prvé klinické pracovisko (CHIR 
alebo INT):  
0 – 100 b v 3. časti portfólia (hodnotenie písomnej práce 
praktického charakteru)   

60 b 60% 100 b 100% 

Hodnotenie realizácie OSP a ošetrovateľskej dokumentácie 
pridelenou sestrou-mentorom za druhé klinické pracovisko 
(PED):  
0 – 100 b v 3. časti portfólia (hodnotenie písomnej práce 
praktického charakteru)   

60 b 60% 100 b 100% 

                          Spolu 270 b 60% 450 b 100% 

 
Výsledné hodnotenie pre PED a CHIR / Interné 

 % body 

A 91 – 100 % 406 – 450 b 

B 81 – 90 % 361 – 405 b 

C 73 – 80 % 325 – 360 b 

D 66 – 72 % 294 – 324 b 

E 60 – 65 % 270 – 293 b 

Fx menej ako 60 %  269 b a menej 



 
 
Kritériá hodnotenia predmetu pre študentov pridelených  na jedno vybrané pracovisko (CHIR/ 
/INT/ PED/ Psychiatria počas  Ošetrovateľskej praxe 3:  

 min. % max. % 

Teoretické vedomosti – elektronický test v systéme Moodle (0 – 
50 b) 

30 b 60% 50 b 100% 

Komplexné hodnotenie študenta pridelenou sestrou-mentorom 
za klinické pracovisko (CHIR/ INT/PED/Psychiatria):  
oblasti hodnotenia: komunikačné zručnosti, tímová práca, 
dochádzka, odbornosť – praktické zručnosti a teoretické 
vedomosti, OBP, etické normy 
0 – 100 b v 2. časti portfólia (výstupné hodnotenie študenta) 

60 b 60 % 100 b 100% 

Hodnotenie realizácie OSP a ošetrovateľskej dokumentácie 
pridelenou sestrou-mentorom za prvé klinické pracovisko 
(CHIR/INT/PED alebo Psychiatria):  
0 – 100 b v 3. časti portfólia (hodnotenie písomnej práce 
praktického charakteru)   

60 b 60% 100 b 100% 

                          Spolu 150 b 60% 250 b 100% 

 
Výsledné hodnotenie pre vybrané jedno klinické pracovisko CHIR / Interné/PED/Psychiatria 

 

 %  body 

A 91 – 100 %  227 – 250 b 

B 81 – 90 %  203–226 b 

C 73 – 80 %  182– 202 b 

D 66 – 72 %  164– 181 b 

E 60 – 65 %  150– 163 b 

Fx menej ako 60 %   149  b a menej 
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a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na 
základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom. 

 
Počas ošetrovateľskej praxe nie je dovolené používať mobilné zariadenia a zároveň sa zakazuje 

používať tieto zariadenia na zhotovovanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukových záznamov bez 
súhlasu vyučujúceho/ pridelenej sestry-mentora. 

 
 
 
V Martine, 9. 2.2023                                                                   PhDr Jana Nemcová,  PhD. 
 

https://www.health.gov.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve
https://www.standardnepostupy.sk/standardy-osetrovatelstvo/
https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=440


Pokyny k vypracovaniu študentskej ošetrovateľskej dokumentácie 
 

Úvodná strana podľa vzoru. 
 
 
 
 

 
Univerzita Komenského v Bratislave 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine 
Ústav ošetrovateľstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ošetrovateľská dokumentácia u pacienta s......(doplniť medicínsku diagnózu) 
na chirurgickom / internistickom / pediatrickom / psychiatrickom pracovisku (vybrať) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akademický rok: 2022/2023 
Ročník: 3. 
Predmet: Ošetrovateľská prax 3  Meno a priezvisko: (+ doplniť aj skupinu) 
Konzultácia práce s: (doplniť meno pridelenej sestry/mentora) 

 

 

 

 



 
Ošetrovateľská dokumentácia – musí zahŕňať kazuistiku, posúdenie, diagnostiku, plánovanie 

ošetrovateľskej starostlivosti, realizáciu, priebežné a záverečné vyhodnotenie (minimálne 3-dňový 

záznam o poskytovaní starostlivosti) a inštrukcie pre pacienta do domácej starostlivosti: 

1. Úvodná strana podľa vzoru. 

2. Kazuistika – uviesť relevantné údaje: krátke anamnestické údaje, absolvované vyšetrenia, 

výsledky vyšetrení (zhodnotenie), ordinovaná terapia – dietoterapia, farmakoterapia (uviesť 

indikačné skupiny), fyzioterapia... 

3. Vypísať školskú dokumentáciu Ústavu ošetrovateľstva JLF UK (formulár pre Vstupné posúdenie 

pacienta – jednorazovo; formulár pre Ordinácie / intervencie / znovuposúdenie, ktorý obsahuje aj 

tabuľky pre záznam Plánu ošetrovateľskej starostlivosti – za každý deň v rámci 3-dňového 

záznamu). 

4. V rámci vstupného posúdenia je pri každom vzorci priestor pre zápis všetkých stanovených 

ošetrovateľských diagnóz – používať revidovaný zoznam NANDA-I taxonómie II. 2018-2020, 

ktorý je súčasťou školskej dokumentácie ÚOSE JLF UK: uviesť kód, názov, súvisiace / rizikové 

faktory (SF/RF) a definujúce charakteristiky (DCH); nevypisovať definície diagnózy, ani jej 

priradenie k jednotlivým triedam alebo doménam 

5. Súčasťou vypracovania ošetrovateľskej dokumentácie je aj použitie relevantných hodnotiacich 

a meracích techník, ktoré študent vyberá výhradne zo súboru hodnotiacich a meracích techník, 

ktorý je súčasťou školskej dokumentácie ÚOSE JLF UK (dokumentovať ich použitie vo fáze 

vstupného posúdenia, aj pri každom znovuposúdení – t.j. v rámci 3-dňového záznamu a pri 

vyhodnotení; t.j. uviesť ich hodnoty/výsledky + priložiť v prílohe). 

6. V pláne ošetrovateľskej starostlivosti spracovať minimálne tri vybrané ošetrovateľské diagnózy 

– do tabuľky: dátum stanovenia diagnózy, kód a názov ošetrovateľskej diagnózy, vrátane SF/RF 

a DCH (ďalšie dni znovuposúdenie danej diagnózy), cieľ, výsledné kritéria, plánované intervencie, 

záznam realizácie, hodnotenie. 

7. Súčasťou vypracovania ošetrovateľskej dokumentácie je aj formulácia a spísanie inštrukcií do 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti (obsah nastaviť na konkrétneho pacienta). 

 
 
V Martine, 9.2.2023                                   
 
Zodpovedná vyučujúca za predmet: PhDr. Jana Nemcová, PhD. 
 


