
ZÁSADY PRE KLINICKÚ PRAX  
  

Pokyny pre študentov študijného odboru Ošetrovateľstvo  
  
  

1. Odborná, súvislá a prázdninová prax v jednotlivých klinických odboroch, (ďalej len 

odborná klinická prax) sú povinné predmety (Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 Z.z. § 3 

ods.3 a, Smernica EU 2005/36/ES, čl.31, ďalej len Smernica) študijného programu 

Ošetrovateľstvo. Odborná klinická prax prebieha formou ambulantnej/komunitnej, 

ústavnej starostlivosti a starostlivosti v ADOS. Počet vyučovacích hodín v rámci 

prípravy na povolanie sestra je určený tak, aby spĺňal kritériá určené uvedenou 

Smernicou. Preto je študent povinný absolvovať klinickú prax v predpísanej časovej 

dotácii podľa akreditovaného študijného programu.  

2. Jedna vyučovacia hodina klinickej  praxe má 45 minút. Študent je povinný dodržiavať 

časový harmonogram praxe (čas príchodu a odchodu). Nesmie opustiť pracovisko skôr 

ani v prípade, že si nevyčerpal v priebehu klinickej praxe prestávku.  

3. Miesto a čas klinickej praxe pre študenta určuje plán praxe, ktorý je študent povinný 

presne dodržiavať. Nedodržanie stanoveného plánu praxe je považované za absenciu na 

klinickej praxi.  
4. Študent dodržiava plán klinickej praxe a nemôže si svojvoľne meniť odborné pracovisko 

v ňom uvedené.  

5. Študent neúčasť na klinickej praxi z vážnych rodinných, prípadne osobných dôvodov 

hlási čo najskôr ročníkovej vedúcej a mentorovi/ke praxe.  

6. Absenciu na klinickej praxi si študent povinne nahrádza absolvovaním počtu 

vymeškaných hodín tak, aby mal splnenú predpísanú časovú dotáciu. Náhradu je možné 

realizovať až po predložení a schválení písomnej žiadosti o náhradu klinickej praxe 

vedúcou Katedry ošetrovateľstva. Náhradu musí študent zrealizovať do konca 

príslušného akademického roku. Študenti prvého a druhého ročníka ktorí neabsolvovali 

odbornú klinickú prax zo závažných dôvodov (prezentovaná a následne posudzované v 

písomnej žiadosti) nahrádzajú pod dozorom mentora/ky vo FN Trnava. Študenti tretieho 

a štvrtého ročníka môžu po dohode a písomnej žiadosti nahrádzať klinickú prax v mieste 

svojho bydliska.  



7. V prípade, ak si študent nenahradí zameškané hodiny z odbornej klinickej  praxe do 

stanoveného termínu, bude predmet  posudzovaný ako neabsolvovaný. 

8. Pri hodnotení predmetu „neabsolvoval“ si študent nahradí odbornú klinickú prax 

následne v ďalšom akademickom roku.  

9. Študent si nemôže nahrádzať odbornú klinickú prax počas semestra, počas víkendu (ak 

nie je zabezpečený odborný dozor mentorom) a ani v čase, kedy má študent skúšku, 

alebo iné povinnosti vyplývajúce z náplne študijného programu.  

10. Študent sa po príchode na oddelenie/kliniku hlási u odbornej  asistentky, prípadne 

mentora/ky.  

11. Študent nevykonáva činnosti, ktoré nesúvisia s klinickou praxou a činnosťami, pre ktoré 

nemá kvalifikáciu.  

12. Počas klinickej praxe musí mať študent kompletný pracovný odev a obuv, menovku – 

ISIC kartu – študentský preukaz, podľa požiadaviek Katedry ošetrovateľstva a pravidiel 

BOZP a PO. Do pracovného odevu sa študent prezlieka v priestoroch na tento účel 

určených. Pracovný odev nenosí mimo zdravotníckeho zariadenia. Úpravu, čistotu a 

zdravotný stav hodnotí mentor/ka alebo odborný asistent pri vstupe na 

oddelenie/kliniku. V prípade, že študent nedodrží tieto podmienky, môže byť vyzvaný 

k opusteniu odbornej klinickej  praxe a bude mu pridelená absencia za daný deň.  

13. V priebehu klinickej praxe má študent nárok na prestávku v trvaní 30 minút (v prípade, 

ak prax trvá nepretržite 5 vyučovacích hodín). Študent môže odísť na prestávku len s 

vedomím mentora/ky, alebo odbornej asistentky. Povinnú prestávku si študent čerpá 

počas praxe s prihliadnutím na aktuálnosť pracovných úloh.  

14. Počas klinickej praxe sa študent nevenuje súkromným záujmom (netelefonuje, 

neprijíma súkromné návštevy, svojvoľne neopúšťa pracovisko, nenavštevuje iné 

pracoviská a pod.). Počas klinickej praxe je prísny zákaz akéhokoľvek používania  

mobilného telefónu (telefonovanie, fotenie, nahrávanie videozáznamu).  

15. Študent pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a pri práci so zdravotnou 

dokumentáciou dodržiava zákon č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti a zákon č.  

18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  



16. Študent nesmie zneužívať úradné tlačivá, pečiatky a iné typy dokumentácie 

zdravotníckych zariadení. Zo zdravotníckeho zariadenia nesmie odnášať liečivá, 

injekčné striekačky, ihly a iný zdravotnícky materiál.  

17. Každý úraz (aj malé poranenie), ktorý sa stane na pracovisku je  študent povinný ohlásiť 

mentorovi/ke, odbornej asistentke alebo vedúcemu pracoviska.  

18. Počas výkonu klinickej  praxe študent nekonzumuje alkoholické nápoje, omamné látky 

a nefajčí. V prípade, že je podozrenie u študenta z použitia alkoholických a omamných 

látok, je možné vykonať kontrolu bez upozornenia, a to pracovníkom  zodpovedným za 

BOZP, PO.  

19. Študent vykonáva všetky pracovné činnosti v súlade s hygienickými a 

epidemiologickými zásadami, vrátane bezpečnostných pravidiel.  

20. Študent musí byť poučený o dodržiavaní BOZP, PO bezpečnostným technikom 

príslušného zariadenia. O absolvovaní  BOZP, PO je študent povinný mať záznam v 

Záznamníku klinickej praxe a je povinný dodržiavať zásady BOZP a PO.  

21. Študent musí byť poučený o špecifikách jednotlivých pracovísk mentorkou alebo 

vedúcou sestrou príslušného pracoviska.  

22. Počas klinickej  praxe si študent vedie Záznamník klinickej praxe výkonov. Záznamník 

klinickej praxe je  povinnou súčasťou výkonu praxe študenta.   

23. Po ukončení prázdninovej klinickej praxe je študent povinný odovzdať tlačivá 

dokumentujúce absolvovanie a hodnotenie prázdninovej klinickej praxe ročníkovej 

vedúcej do 25.augusta príslušného akademického roka poštou, alebo osobne.  

24. Po absolvovaní klinickej praxe na predpísanom pracovisku študent povinne absolvuje 

hodnotiaci seminár pod vedením mentorky a odbornej asistentky a odovzdá predpísanú 

vypracovanú dokumentáciu.  

25. Ak študent nebude dodržiavať uvedené zásady v tomto dokumente, bude voči nemu 

zahájené disciplinárne konanie.  

  
  

Zásady pre vykonávanie klinickej praxe študentov nadobudli  účinnosť od 24. augusta 2016.  

Dátum poslednej úpravy: september 2021 

  



V Trnave dňa 13. 9. 2021  

  
Schválila:   
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. vedúca 
KOŠ  

  

  

  

  


