
OŠETROVATEĽSTVO V KLINICKÝCH ODBOROCH - ŠTÁTNA SKÚŠKA 

2020/2021 

 

1. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochoreniami srdca 

2. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s hypertenziou 

3. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s diabetes mellitus 

4. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s poruchami vnútorného prostredia 

5. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochoreniami dýchacieho systému 

6. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s náhlou príhodou brušnou 

7. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť pri plánovanej chirurgickej liečbe 

8. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením artérii dolných 

končatín 

9. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením vén dolných končatín 

10. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientku s nádorovým ochorením prsníka 

11. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o deti s ochoreniami dýchacích ciest 

12. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o deti s ochoreniami gastrointestinálneho 

traktu 

13. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientku s gynekologickými ochoreniami 

14. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s duševnými poruchami 

15. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s Alzheimerovou chorobou a inými 

demenciami 

16. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochoreniami urogenitálneho 

systému 

17. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s chronickou bolesťou 

18. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v terminálnom stave 

19. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s hematologickým ochorením 

20. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v geriatrickom veku 

21. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s polytraumou 

22. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s onkologickým ochorením 

23. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o hospitalizované dieťa 

24. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o deti 

25. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochoreniami endokrinného 

systému 

26. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochoreniami pohybového systému 

27. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s náhlou cievnou mozgovou 

príhodou 

28. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v bezvedomí 

29. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so stómiou (gastrostómia, 

ileostómia, kolostómia, nefrostómia, tracheostómia) 

30. Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť v komunite 

31. Primárna zdravotná starostlivosť a ADOS 



TEÓRIA OŠETROVATEĽSTVA - ŠTÁTNA SKÚŠKA 

2020/2021 

 

1. Ošetrovateľstvo ako vedná disciplína 

2. Osoba, zdravie a prostredie – metaparadigmy ošetrovateľstva 

3. Ošetrovateľstvo a ľudské potreby 

4. Koncepčné modely a teórie ošetrovateľstva 

5. Ošetrovateľský model F. Nightingaleovej a jeho uplatnenie v ošetrovateľstve 

6. Ošetrovateľský model D. Oremovej a jeho uplatnenie v ošetrovateľstve 

7. Ošetrovateľský model V. Hendersonovej a jeho uplatnenie v ošetrovateľstve 

8. Ošetrovateľský model M. Gordonovej a jeho uplatnenie v ošetrovateľstve 

9. Ošetrovateľský model J. Orlandovej a jeho uplatnenie v ošetrovateľstve 

10. Ošetrovateľský model C. Royovej a jeho uplatnenie v ošetrovateľstve 

11. Ošetrovateľský model Kingovej a jeho uplatnenie v ošetrovateľstve 

12. Ošetrovateľský model Leiningerovej a jeho uplatnenie v ošetrovateľstve 

13. Ošetrovateľský model Wiedenbachovej a jeho uplatnenie v ošetrovateľstve 

14. Formy a metódy ošetrovateľskej starostlivosti 

15. Etika v ošetrovateľstve – základné východiskové pojmy, etické princípy, práva 

pacientov, informovaný súhlas 

16. Etická problematika v klinických odboroch 

17. Komunikácia v ošetrovateľstve, špecifiká komunikácie s vybranými skupinami 

pacientov (deti, seniori, zomierajúci, kriticky chorí) 

18. Ošetrovateľský proces. Jeho definícia, charakteristika a fázy 

19. Dynamický kontext zmien v ošetrovateľstve 

20. Choroba, nemoc, správanie pacienta v chorobe, rola chorého a úloha sestry pri podpore 

zdravia 

21. Determinanty zdravia; riziko, rizikové faktory 

22. Výskum v ošetrovateľstve a jeho eticko-právna zložka 

23. Výchova k zdraviu 

24. Trestnoprávna a občianskoprávna zodpovednosť sestier 

25. Súčasná profesionálna príprava sestier, regulačný systém  

26. Aktuálna legislatíva vzťahujúca sa k zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti 

27. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov; spôsobilosť na výkon zdravotníckeho 

povolania 

28. Hodnotiace a skórovacie systémy využívané v ošetrovateľstve 

29. Prevencia v ošetrovateľstve, preventívne programy na podporu a udržanie zdravia 

30. Pedagogika a edukácia v ošetrovateľstve 

  



OŠETROVATEĽSTVO V CHIRURGICKÝCH ODBOROCH  

PRAKTICKÁ ŠTÁTNA SKÚŠKA 

2020/2021 

 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu o pacienta:  

1. s ochorením tráviaceho systému – náhle brušné príhody (apendicitída, ileus, akútna 

pankreatitída), 

2. s ochorením tráviaceho systému – osobitosti pri vredovej chorobe žalúdka 

a dvanástnika, 

3. pri ochoreniach žlčníka a žlčových ciest, 

4. pri ulceróznej kolitíde, s Crohnovou chorobou, 

5. s nádorovými  ochoreniami hrubého čreva, 

6. s cievnymi ochoreniami končatín – varixy, obliterujúca ateroskleróza DK, 

7. s cievnymi ochoreniami končatín – diabetická noha, 

8. s cievnymi ochoreniami končatín – ischemický syndróm dolných končatín, 

9. v predoperačnom období (TEP bedrový kĺb), 

10. v predoperačnom období (TEP kolenný kĺb), 

11. o rany, 

12. o drény, 

13. s poraneniami hlavy, 

14. s poraneniami hrudníka, 

15. s polytraumou /havárie, úrazy DK, HK, 

16. so zlomeninami, 

17. v predoperačnom období – stómie, 

18. v postoperačnom období a jeho osobitosti – stómie, 

19. v predoperačnom období, 

20. v postoperačnom období a jeho osobitosti. 

 

 

 

  



OŠETROVATEĽSTVO  V PEDIATRII 

PRAKTICKÁ ŠTÁTNA SKÚŠKA 

2020/2021 

 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu o dieťa: 

1. s bolesťou brucha, so zameraním na brušné príhody, na psychické poruchy, 

2. s bolesťou brucha, (Ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), 

3. s chorobami tráviacich ústrojov – gastritída, enteritída, 

4. s chorobami tráviacich ústrojov – dyspeptické ťažkosti, nechutenstvo, vomitus, 

5. s ochorením tráviaceho systému – malabsorpčný syndróm, 

6. s ochorením tráviaceho systému – pankreatitída,  

7. s ochoreniami  dolných dýchacích ciest (bronchitída, pneumónia), 

8. s ochorením horných dýchacích ciest (rinopharyngitída, sinusitída, laryngitída), 

9. s ochorením uropoetického systému (infekcia močových ciest), 

10. s ochorením uropoetického systému (glomerulonefritída, nefrotický syndróm), 

11. s ochorením centrálneho nervového systému a senzomotorickými ochoreniami 

(encephalitída), 

12. s poruchami látkovej premeny (diabetes mellitus, obezita, dna), 

13. s imunoalteračným ochorením (asthma bronchiale, atopická dermatitída), 

14. so zápalovým ochorením kostrovo svalového systému (monoartritídy, polyartritídy), 

15. pri náhlych stavoch (febrilné kŕče, respiračné zlyhanie, cirkulačné zlyhanie - šok, status 

epilepticus), 

16. pri bolestiach na hrudníku. 

 

 

 

  



OŠETROVATEĽSTVO VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE 

PRAKTICKÁ ŠTÁTNA SKÚŠKA 

2020/2021 

 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu o pacienta: 

1. s ochorením dolných dýchacích ciest, 

2. s ochorením srdca – infarkt myokardu,  

3. s ochorením srdca – chronické srdcové zlyhanie, 

4. s ochorením artérií dolných končatín, 

5. s ochorením tráviaceho systému, 

6. s chronickým ochorením pečene, 

7. s ochoreniami krvi a krvotvorby, 

8. s endokrinologickými a metabolickými ochoreniami, 

9. s ochoreniami obličiek (dialyzovaný pacient), 

10. s ochoreniami pohybového systému, 

11. s ochoreniami nervového systému (náhla cievna mozgová príhoda), 

12. s onkologickým ochorením,   

13. s ochoreniami kože, 

14. s psychiatrickým ochorením, 

15. o geriatrického pacienta, 

16. o polymorbidného chronicky chorého pacienta. 

 

 

  



OŠETROVATEĽSTVO V GYNEKOLÓGII A PÔRODNÍCTVE 

PRAKTICKÁ ŠTÁTNA SKÚŠKA 

2020/2021 

 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu o ženu: 

1. s krvácaním v skorej fáze tehotnosti - definícia a  charakteristika zdravotného stavu, 

etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostické metódy, komplexná liečba, prevencia a 

špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u pacientky so zameraním na nasledujúce zmeny 

zdravotného stavu: spontánny potrat, hroziaci potrat, ektopická gravidita, 

2. s  krvácaním v neskorej fáze tehotnosti - definícia a  charakteristika, etiopatogenéza 

náhleho stavu, klinický obraz, diagnostické metódy, komplexná liečba, prevencia a 

špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u pacientky so zameraním na nasledujúce zmeny 

zdravotného stavu: poruchy uloženia placenty (placenta marginalis, parietalis, praevia), 

predčasné odlučovanie placenty, 

3. s neskorou gestózou - definícia a  charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, 

klinický obraz, diagnostické metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká 

ošetrovateľskej starostlivosti  pacientky so zameraním na nasledujúce ochorenie: EPH 

gestosis, HELLP syndróm, 

4. s pridruženými ochoreniami v tehotnosti - definícia a charakteristika ochorenia, 

etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické metódy, komplexná liečba, 

prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u pacientky so zameraním na 

nasledujúce ochorenia: ochorenia metabolického systému, ochorenia kardiovaskulárneho 

systému, 

5. s pridruženými ochoreniami v tehotnosti - definícia a charakteristika ochorenia, 

etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz,  diagnostické metódy, komplexná liečba, 

prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u p/k so zameraním na nasledujúce 

ochorenia: ochorenia imunitného systému, ochorenia endokrinného systému, iné špecifické 

ochorenia, 

6. v puerpériu - definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický 

obraz, diagnostické metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej 

starostlivosti u ženy/pacientky so zameraním na: fyziologické šestonedelie, infekcie 

rodidiel v šestonedelí, zápal prsníkov, patologické krvácanie v šestonedelí, 

7. so zápalovými ochoreniami rodidiel - definícia a charakteristika ochorenia, 

etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické metódy, komplexná liečba, 

prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u p/k so zameraním na nasledujúce 

ochorenia: zápalové ochorenia vonkajších pohlavných orgánov, zápalové ochorenia 

vnútorných pohlavných orgánov, 

8. s poruchami menštruačného cyklu - definícia a charakteristika, etiopatogenéza 

porúch menštruačného cyklu, klinický obraz, diagnostické metódy, komplexná liečba, 

prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u pacientky so zameraním na 

nasledujúce poruchy: poruchy pri zachovanom cykle (anovulačný cyklus, intermenštruačné 

krvácanie), poruchy frekvencie menštruačného krvácania (oligomenorea, polymenorea), 

poruchy intenzity menštruačného krvácania (hypomenorea, hypermenorea, amenorea), 

9. v predoperačnom období pri  abdominálnych  operáciách - definícia a 

charakteristika ochorení liečených operačne, etiopatogenéza, klinický obraz, 

diagnostické metódy, prevencia. Predoperačná príprava pacientky - (časový faktor) 

fyzická, psychická, predoperačné vyšetrenia a úlohy sestry. Špecifiká ošetrovateľskej 

starostlivosti u pacientky, 

10. v predoperačnom období pri vaginálnych  operáciách - definícia a charakteristika 

ochorení liečených operačne, etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostické metódy, 

prevencia. Predoperačná príprava pacientky - (časový faktor) fyzická, psychická, 



predoperačné vyšetrenia a úlohy sestry. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti 

u pacientky,  

11. v predoperačnom období pri laparoskopických operáciách - definícia a 

charakteristika ochorení liečených operačne, etiopatogenéza, klinický obraz, 

diagnostické metódy, prevencia. Predoperačná príprava pacientky - (časový faktor) 

fyzická, psychická, predoperačné vyšetrenia a úlohy sestry. Špecifiká ošetrovateľskej 

starostlivosti u pacientky,  

12. v predoperačnom období pri nádorových ochoreniach - definícia a charakteristika 

ochorení liečených operačne, etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostické metódy, 

prevencia. Predoperačná príprava pacientky - (časový faktor) fyzická, psychická, 

predoperačné vyšetrenia a úlohy sestry. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti 

u pacientky,  

13. v pooperačnom období po gynekologických operáciách - povinnosti sestry 

v pooperačnom období, prevzatie pacientky z operačnej sály, sledovanie vitálnych 

funkcií a celkového stavu pacientky - časový faktor, prevencia komplikácií. Psycho – 

sociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti, 

14. v pooperačnom období s nádorovými ochoreniami - povinnosti sestry 

v pooperačnom období, prevzatie pacientky z operačnej sály, sledovanie vitálnych 

funkcií a celkového stavu pacientky - časový faktor, prevencia komplikácií. Psycho – 

sociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti, 

15. v období klimaktéria - definícia a charakteristika životného obdobia, etiopatogenéza 

ochorení, klinický obraz, diagnostické metódy, komplexná liečba, prevencia. Psycho – 

sociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti 

u p/k so zameraním na nasledujúce ochorenia: inkontinencia moču, závažné psycho-

somatické ťažkosti. 

 

 

Témy schválené garantmi študijného programu Ošetrovateľstva dňa: 6.10.2020 

 

 

 

 


