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Charakteristika absolventa 
 
     Diplomovaná všeobecná sestra je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník s vyšším odborným 
vzdelaním, ktorý je kompetentný vykonávať ošetrovateľské činnosti, vyžadujúce vysokoodbornú 
erudíciu, samostatnosť v práci i rozhodovaní. Musí byť schopný vykonávať riadiace, výskumné 
a výchovné činnosti. 

Povolanie diplomovanej všeobecnej sestry predpokladá predchádzajúce široké všeobecné 
vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, ktoré umožňuje kreovať odborný a prehlbovať osobnostný 
profil absolventa. 

 
Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné 
vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať 
nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, projektovať, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť 
prácu svoju i svojich kolegov. 
 
     V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent 
je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny 
zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačuje 
sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na 
ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností 
a je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.  
 
     Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi 
predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho 
schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo 
všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch.  
 
Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent tohto typu strednej školy mohol 
ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni. 

Absolvent študijného odboru je pripravený: 

 zvládnuť vysokoodborné ošetrovateľské činnosti v rámci primárnej, sekundárnej a následnej 
zdravotnej starostlivosti, 

 monitorovať ošetrovateľské problémy chorých a zabezpečiť komplexnú, individualizovanú 
ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu, 

 tvorivo pracovať v tíme a riadiť ošetrovateľský tím, 

 tvorivo usmerňovať formovanie vlastnej osobnosti, hlavne v smere sebauvedomenia a správania 
sa, komunikovania, rozvoja odborných schopností a morálnych vlastností, 

 zvládnuť metódy výchovy so zameraním na výchovu k zdraviu, 

 zvládnuť sociálno-právne poradenstvo v starostlivosti o chorých vo všetkých vekových obdobiach, 

 pracovať vo výskume v oblasti ošetrovateľstva ako odboru a v oblasti výchovy k zdraviu. 
 
Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu. 


