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(bez výučného listu)

Spôsob ukončovania štúdia: maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelania: vysvedčenie o maturitnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácii: vysvedčenie o maturitnej skúške
Pracovné uplatnenie po získaní kvalifikácie:
Kvalifikačná úroveň NKR-EKR:
SK ISCO-08: 3256001 Zdravotnícky asistent bez
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SK NACE Rev.2: Q ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA

POMOC, 86 Zdravotníctvo
ISCED-11: 354
Zoznam oprávnených inštitúcií: link

Kvalifikačný štandard

Vedomosti: Typ
používať odbornú terminológiu odboru, odborná
definovať zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného
prostredia.

odborná

charakterizovať starostlivosť o pomôcky a prostredie, o ich údržbu a spôsob dezinfekcie a
sterilizácie,

odborná

vysvetliť základy anatómie, fyziológie a patológie človeka, preventívnej medicíny, základné
poznatky o systémových ochoreniach

odborná

popísať organizáciu a právne aspekty starostlivosti; základy sociológie, sociálnej starostlivosti a
metód sociálnej práce; základné princípy zdravotníckej etiky; základy psychológie a profesijnej
komunikácie

odborná

popísať účinnú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život odborná
charakterizovať bio-psycho-sociálne potreby a ich uspokojovanie, základné metódy o pozorovaní,
zbieraní informácií o pacientovi

odborná

definovať základné teoretické vedomosti o ošetrovateľských postupoch v starostlivosti o chorého, o
diagnostických a liečebných postupoch

odborná

popísať spracovanie a vedenie administratívy vo všeobecnej rovine, ako aj vedenie dokumentácie v odborná

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-skolstva/registre/zoznamy-skol-a-skolskych-zariadeni.html?page_id=9332


zdravotníctve
Zručnosti: Typ
pripravovať obväzový materiál a demonštrovať obväzovú techniku praktická
vykonávať mechanickú očistu, dezinfekciu a sterilizáciu pomôcok, prístrojov, nástrojov praktická
demonštrovať starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta, prevenciu vzniku syndrómu z imobility praktická
podávať jedlo pacientom vrátane detí, okrem novorodencov a spolupracovať so sestrou pri
alternatívnych spôsoboch výživy, sledovať a zaznamenávať bilanciu tekutín

praktická

demonštrovať hygienickú starostlivosť o chorého praktická
podieľať sa na vyprázdňovaní hrubého čreva a močového mechúra pacientom vrátane detí, okrem
novorodencov, aplikovať klyzmu, vykonať starostlivosť o kolostómie a permanentný močový
katéter, spolupracovať so sestrou pri cievkovaní

praktická

sledovať a zaznamenávať fyziologické funkcie praktická
vykonať užitie liekov per os, ktoré pripravila sestra; aplikovať lieky na kožu a do telových dutín,
aplikovať teplé a studené procedúry, zábaly, obklady, liečivé kúpele; zabezpečovať inhaláciu,
spolupracovať so sestrou pri aplikácii kyslíka

praktická

aplikovať inzulín a nízkomolekulárny heparín subkutánne, spolupracovať so sestrou pri aplikácii
intramuskulárnej injekcie, intravenóznych injekcií a infúzií

praktická

vykonať preväz aseptickej rany, spolupracovať so sestrou pri preväze septickej rany a
zabezpečovaní starostlivosti o drény a drenážne systémy

praktická

demonštrovať starostlivosť o umierajúceho a mŕtve telo praktická
spolupracovať so sestrou pri vizite praktická
podieľať sa na vedení dokumentácie spojenej s príjmom, preložením a prepustením pacienta, s
hospitalizáciou pacienta a prevádzkou oddelenia (indexovanie chorobopisov a pôrodopisov,
príprava sprievodných lístkov, triedenie a zakladanie výsledkov vyšetrení a iné)

praktická

spolupracovať so sestrou na lekárskom diagnostickom pláne, liečebnom procese, zabezpečovať
zdravotno-výchovnú činnosť, poučenie pacienta o základnej starostlivosti súvisiacej s
uspokojovaním biologických potrieb

kognitívna

vykonať odber biologického materiálu na vyšetrenie – moču, stolice, kapilárnej krvi a
spolupracovať so sestrou pri odbere venóznej krvi, výterov a spúta

praktická

poskytnúť prvú pomoc podľa svojich odborných schopností a zabezpečiť ďalšiu odbornú pomoc, praktická
preukázať schopnosť profesionálnej komunikácie kognitívna
demonštrovať zhotovenie EKG záznamu
Kompetencie: Typ
emocionálna zrelosť v komunikácii s ľuďmi sociálna

kompetencia
niesť zodpovednosť za výsledky práce tímu i svojej práce zodpovednosť
používať informačné a komunikačné technológie samostatnosť
zodpovednosť za dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovednosť
trpezlivosť, empatickosť, tolerantnosť s prosociálnym správaním so schopnosťou sociálneho
kontaktu

sociálna
kompetencia

dodržiavať zásady etiky sociálna
kompetencia

Hodnotiaci štandard

Oblasť hodnotenia:
popísať organizáciu a právne aspekty starostlivosti; základy sociológie, sociálnej starostlivosti a metód sociálnej
práce; základné princípy zdravotníckej etiky; základy psychológie a profesijnej komunikácie
Kritériá hodnotenia: Metódy hodnotenia Nástroje

hodnotenia
popísal organizáciu a právne aspekty starostlivosti; základy sociológie,
sociálnej starostlivosti a metód sociálnej práce; základné princípy
zdravotníckej etiky; základy psychológie a profesijnej komunikácie

ústna metóda ústna odpoveď

demonštrovať starostlivosť o pomôcky praktické skúšanie praktické
predvedenie

Podmienky úspešného vykonania skúšky:



 

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá na 80 %

 
Oblasť hodnotenia:
popísať spracovanie a vedenie administratívy vo všeobecnej rovine, ako aj vedenie dokumentácie v zdravotníctve
Kritériá hodnotenia: Metódy hodnotenia Nástroje

hodnotenia
popísal spracovanie a vedenie administratívy vo všeobecnej rovine, ako aj
vedenie dokumentácie v zdravotníctve

ústna metóda ústna odpoveď

Podmienky úspešného vykonania skúšky:
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá na 80 %.
Oblasť hodnotenia:
definovať základné teoretické vedomosti o ošetrovateľských postupoch v starostlivosti o chorého, o diagnostických a
liečebných postupoch
Kritériá hodnotenia: Metódy hodnotenia Nástroje

hodnotenia
definoval základné teoretické vedomosti o ošetrovateľských postupoch v
starostlivosti o chorého, o diagnostických a liečebných postupoch

ústna metóda ústna odpoveď

Podmienky úspešného vykonania skúšky:
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá na 90 %.
Oblasť hodnotenia:
poskytnúť prvú pomoc podľa svojich odborných schopností a zabezpečiť ďalšiu odbornú pomoc,
Kritériá hodnotenia: Metódy hodnotenia Nástroje

hodnotenia
demonštroval účinnú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život praktické skúšanie praktické

predvedenie
Podmienky úspešného vykonania skúšky:
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá na 90 %
Oblasť hodnotenia:
demonštrovať starostlivosť o umierajúceho a mŕtve telo
Kritériá hodnotenia: Metódy hodnotenia Nástroje

hodnotenia
demonštroval starostlivosť o umierajúceho a mŕtve telo praktické skúšanie praktické

predvedenie
Podmienky úspešného vykonania skúšky:
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá na 90 %
Oblasť hodnotenia:
spolupracovať so sestrou pri vizite
Kritériá hodnotenia: Metódy hodnotenia Nástroje

hodnotenia
spolupracoval so sestrou pri vizite praktické skúšanie praktické

predvedenie
Podmienky úspešného vykonania skúšky:
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá na 90 %
Oblasť hodnotenia:
podávať jedlo pacientom vrátane detí, okrem novorodencov a spolupracovať so sestrou pri alternatívnych spôsoboch
výživy, sledovať a zaznamenávať bilanciu tekutín
Kritériá hodnotenia: Metódy hodnotenia Nástroje

hodnotenia
podával jedlo pacientom vrátane detí, okrem novorodencov a spolupracoval
so sestrou pri alternatívnych spôsoboch výživy, sledoval a zaznamenával
bilanciu tekutín

praktické skúšanie praktické
predvedenie

Podmienky úspešného vykonania skúšky:
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá na 90 %



Oblasť hodnotenia:
vykonať užitie liekov per os, ktoré pripravila sestra; aplikovať lieky na kožu a do telových dutín, aplikovať teplé a
studené procedúry, zábaly, obklady, liečivé kúpele; zabezpečovať inhaláciu, spolupracovať so sestrou pri aplikácii
kyslíka
Kritériá hodnotenia: Metódy hodnotenia Nástroje

hodnotenia
demonštroval užitie liekov per os, ktoré pripravila sestra; aplikoval lieky na
kožu a do telových dutín, aplikoval teplé a studené procedúry, zábaly,
obklady, liečivé kúpele; aplikoval inhaláciu, spolupracoval so sestrou pri
aplikácii kyslíka

praktické skúšanie praktické
predvedenie

Podmienky úspešného vykonania skúšky:
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá na 90 %
Oblasť hodnotenia:
aplikovať inzulín a nízkomolekulárny heparín subkutánne, spolupracovať so sestrou pri aplikácii intramuskulárnej
injekcie, intravenóznych injekcií a infúzií
Kritériá hodnotenia: Metódy hodnotenia Nástroje

hodnotenia
aplikoval inzulín a nízkomolekulárny heparín subkutánne, spolupracoval so
sestrou pri aplikácii intramuskulárnej injekcie, intravenóznych injekcií a
infúzií

praktické skúšanie praktické
predvedenie

Podmienky úspešného vykonania skúšky:
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá na 100 %

Oblasť hodnotenia:
podieľať sa na vyprázdňovaní hrubého čreva a močového mechúra pacientom vrátane detí, okrem novorodencov,
aplikovať klyzmu, vykonať starostlivosť o kolostómie a permanentný močový katéter, spolupracovať so sestrou pri
cievkovaní
Kritériá hodnotenia: Metódy hodnotenia Nástroje

hodnotenia
podieľal sa na vyprázdňovaní hrubého čreva a močového mechúra
pacientom vrátane detí, okrem novorodencov, aplikoval klyzmu,
zabezpečoval starostlivosť o kolostómie a permanentný močový katéter,
spolupracoval so sestrou pri cievkovaní

praktické skúšanie praktické
predvedenie

Podmienky úspešného vykonania skúšky:
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá na 90 %
Oblasť hodnotenia:
vykonávať mechanickú očistu, dezinfekciu a sterilizáciu pomôcok, prístrojov, nástrojov
Kritériá hodnotenia: Metódy hodnotenia Nástroje

hodnotenia
vykonal mechanickú očistu, dezinfekciu a sterilizáciu pomôcok, prístrojov,
nástrojov a zariadení

praktické skúšanie praktické
predvedenie

Podmienky úspešného vykonania skúšky:
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá na 90 %
Oblasť hodnotenia:
sledovať a zaznamenávať fyziologické funkcie
Kritériá hodnotenia: Metódy hodnotenia Nástroje

hodnotenia
meral a zaznamenával fyziologické funkcie praktické skúšanie praktické

predvedenie
Podmienky úspešného vykonania skúšky:
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá na 100 %
Oblasť hodnotenia:
vykonať odber biologického materiálu na vyšetrenie – moču, stolice, kapilárnej krvi a spolupracovať so sestrou pri
odbere venóznej krvi, výterov a spúta
Kritériá hodnotenia: Metódy hodnotenia Nástroje

hodnotenia
vykonal odber biologického materiálu na vyšetrenie – moču, stolice,
kapilárnej krvi a spolupracoval so sestrou pri odbere venóznej krvi, výterov

praktické skúšanie praktické
predvedenie



a spúta
Podmienky úspešného vykonania skúšky:
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá na 90 %
Oblasť hodnotenia:
podieľať sa na vedení dokumentácie spojenej s príjmom, preložením a prepustením pacienta, s hospitalizáciou
pacienta a prevádzkou oddelenia (indexovanie chorobopisov a pôrodopisov, príprava sprievodných lístkov, triedenie
a zakladanie výsledkov vyšetrení a iné)
Kritériá hodnotenia: Metódy hodnotenia Nástroje

hodnotenia
podieľal sa na vedení dokumentácie spojenej s príjmom, preložením a
prepustením pacienta, s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou oddelenia
(indexovanie chorobopisov a pôrodopisov, príprava sprievodných lístkov,
triedenie a zakladanie výsledkov vyšetrení a iné)

praktické skúšanie praktické
predvedenie

Podmienky úspešného vykonania skúšky:
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá na 90 %
Oblasť hodnotenia:
demonštrovať starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta, prevenciu vzniku syndrómu z imobility
Kritériá hodnotenia: Metódy hodnotenia Nástroje

hodnotenia
demonštroval starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta, prevenciu vzniku
syndrómu z imobility

praktické skúšanie praktické
predvedenie

Podmienky úspešného vykonania skúšky:
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá na 90 %

Organizačné a metodické pokyny

Metodické pokyny:
 ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH
ŠKOLÁCH ŠTUDIJNÝ ODBOR: 5356 M ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT 

 Zákon MŠVaV SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

 Zákon MŠVaV SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch   o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 Zákon MŠVaV SR č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

 Vyhláška MŠVaV SR č. 318/2008 Z. z. o  ukončovaní štúdia na stredných školách o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

 Vyhláška MŠVaV SR č. 282/2009 Z. z. o o stredných školách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

 Vyhláška MŠVaV SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
poţiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancova o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných
pracovných činností v znení neskorších predpisov

 
Pokyny na realizáciu skúšky:
Predmetom odbornej zložky maturitnej skúšky je komplexný súbor odborných vyučovacích predmetov. 

V teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa ústne overujú vedomosti žiaka v tomto súbore, prípadne aj vo



vzťahu k praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.  

V praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa overujú zručnosti žiaka v tomto súbore.

Ak žiak na maturitnej skúške neprospel, môže písomne požiadať o povolenie vykonať opravnú skúšku v náhradnom
termíne. Ak žiak neprospel pri prvej opravnej skúške, môže požiadať o vykonanie druhej opravnej skúšky, ktorej
výsledok je konečný.

Žiak, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku získa vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej
skúške.
Proces hodnotenia:
 Uchádzač je vopred oboznámený s kritériami celkového hodnotenia skúšky.

Skúška je orientovaná na vybrané vedomosti a zručnosti . Všetci účastníci skúšky budú mať zabezpečené rovnaké
podmienky.

Jednotlivé časti skúšky sú priebežne monitorované a hodnotené pomocou objektívne merateľných čiastkových hodnotení.
Hodnotenie výkonu uchádzača (bodovanie) je súčasťou zadania jednotlivých úloh. Na základe hodnotenia jednotlivých
úloh sa získa výsledné hodnotenie úspešnosti uchádzača na skúške.
Výsledné hodnotenie:
 

Výsledné hodnotenie je v súlade s kritériami úspešnosti. Žiak vykonal maturitnú skúšku úspešne, ak splní všetky kritériá
maturitnej skúšky. Výsledné hodnotenie sa neurčuje, určuje sa, či v príslušnom predmete žiak zmaturoval/prospel alebo
nezmaturoval/neprospel.
Zloženie skúšobnej komisie:
 Maturitné skúšky sa z jednotlivých vyučovacích predmetov konajú pred predmetovými maturitnými komisiami.
Predmetovú maturitnú komisiu tvorí predseda a dvaja skúšajúci. Maturitné skúšky z odbornej zložky sa konajú pred
predmetovými maturitnými  komisiami. Predmetovú maturitnú komisiu tvorí predseda, skúšajúci učitelia odborných
predmetov a zástupca subjektu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy s odbornou spôsobilosťou v odbore
vzdelávania. 

Predsedu školskej a predmetových maturitných komisií vymenúva do 1. marca príslušný orgán miestnej štátnej správy
v školstve na základe návrhov riaditeľov SŠ na obdobie 1 roka odo dňa vymenovania. Skúšajúcich predmetových
maturitných komisií vymenúva do 30. apríla riaditeľ školy z pedagogických zamestnancov školy. 

Predseda predmetovej maturitnej komisie riadi prácu PMK, kontroluje pripravenosť maturitnej skúšky, zodpovedá za
priebeh a hodnotenie, správnosť protokolu. 

Predseda predmetovej maturitnej komisie riadi prácu PMK, kontroluje pripravenosť maturitnej skúšky, zodpovedá za
priebeh a hodnotenie.

 
Požiadavky na odbornú spôsobilosť skúšajúceho:
1) Predseda školskej maturitnej komisie - minimálne druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, kvalifikačný predpoklad
na vyučovanie predmetu, z ktorého sa skúška vykonáva a najmenej 4 roky pedagogickej praxe

2) Predseda predmetovej maturitnej komisie - minimálne druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a kvalifikačný
predpoklad na vyučovanie predmetu, z ktorého sa skúška vykonáva

3) Skúšajúci maturitnej komisie - minimálne druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a kvalifikačný predpoklad na
vyučovanie predmetu, z ktorého sa skúška vykonáva
Materiálne a technické podmienky skúšky:
Materiálne a priestorové podmienky sú v súlade s ur?enou maturitnou témou alebo formou praktickej MS.Priestory
nevyhnutné na realizáciu MS:? odborné u?ebne,? u?ebne,? pracoviská klinickej praxe.

Povolené pomôcky pri priebehu MS: 

? po?íta? s nutným aplika?ným softwarom, 



 ? spätný projektor, elektronické média pod?a potreby,

 ? modely, priesvitky, obrazy,

? odborná literatúra, publikácie, príru?ky, právne normy a predpisy, dokumenty textového a grafického charakteru
v tla?enej a elektronickej podobe,

 ? vlastné písomné práce vypracované po?as štúdia (ich použitie je pod?a rozhodnutia komisie),

 ? nástroje, prístroje, zariadenia, materiál,

 ? ochranné pomôcky.

 

Kartu kvalifikácie spracovala
v zložení: PhDr. Katarína Hrašnová, PhD.

Kartu kvalifikácie schválila Národná rada pre vzdelávanie
a kvalifikácie dňa:

Platnosť karty kvalifikácie od:
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