
Názov predmetu Zdravotná záchranná služba -  
(odborná klinická prax) 

3 ročné  
Časový rozsah výučby  PRVÝ ročník :   3 hodiny týždenne, spolu  48 hodín 

                               ( 16 týždňov) 
  
Interné oddelenia                 4 týždne      12 hodín 
Chirurgia oddelenia              4 týždne      12 hodín 
Pediatrické a novor.odd       4 týždne      12 hodín 
Centrálny/Urgentný príj.       4 týždne      12 hodín 
 
DRUHÝ ročník :  6 hodín  týždenne, spolu  198 hodín 
                                ( 33 týždňov) 
 
Interné oddelenia                  4 týždne     24 hodín 
Chirurgické oddelenia           4 týždne     24  hodín 
Pediatrické a novor.odd        3  týždne    18 hodín 
Gynekologicko  pôrod.odd    4 týždne     24 hodín 
OAIM                                     2 týždne     12 hodín  
Centrálny/Urgentný príj         8 týždňov   48  hodín 
Zdravotná záchranná služba 8 týždňov    48 hodín 
 
TRETÍ ročník :   7 hodín týždenne, spolu  210 hodín 
                                ( 30 týždňov) 
 
Interné oddelenia                    3 týždne    21 hodín 
Chirurgické oddelenia.            3 týždne    21 hodín 
Pediatrické a novor.odd          2 týždne   14 hodín 
Gynekologicko – pôrod.odd.   3 týždne    21 hodín 
OAIM                                       2 týždne   14 hodín 
Centrálny/Urgentný príj           8 týždňov  56 hodín 
Zdravotná záchranná služba  9 týždňov  63 hodín 
 
 

 Ročník  Prvý ročník - druhý  polrok, Druhý ročník, Tretí ročník  

Kód a názov študijného odboru 5315 N Zdravotnícky záchranár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Predmet Zdravotná záchranná služba – odborná klinická prax na SZŠ v rámci štátneho programu 
/ISCED 4A /,ako súčasť odbornej zložky vzdelávania, poskytuje študentom odboru zdravotnícky 
záchranár vhodne vybranými poznatkami z “, „Prvotné a druhotné vyšetrenia“, „Manipulácia 
s odsuvnými prostriedkami“, „Manipulácia s vyprosťovacími prostriedkami“, „Zabezpečenie 
priechodnosti dýchacích ciest “ “Prístup do krvného obehu“, „Ošetrovanie pri vybraných ochoreniach“, 
Lieky používané v anestézií“,“ Centrálny príjem, urgentný príjem a pohotovosť“  a  poskytuje 
študentom ucelený systém odbornej klinickej praxe. Poznanie   významu odbornej klinickej praxe 
umožňuje študentom tvorivým myslením a konaním správne aplikovať poznatky v praxi. Predmet 
poskytuje základy pre ďalšiu odbornú prax.         

 

Ciele predmetu  

Cieľom vyučovania predmetu Zdravotná záchranná služba - Odborná klinická prax je v maximálnej 
možnej miere prispieť k splneniu cieľov odborného vzdelávania, osvojenie si kľúčových kompetencií 
prostredníctvom obsahu učiva predmetu. Zvládať systém a organizáciu na jednotlivých odvetviach 
integrovaného záchranného systému. Teoreticky a prakticky spájať a zvládať neodkladnú resuscitáciu 
pri jednotlivých stavoch ohrozenia života a poskytovať prednemocničnú zdravotnú starostlivosť. 
Poznatky získané štúdiom predmetu s poznatkami nadobudnutými v iných odborných predmetoch 
a využiť ich vo svojom ďalšom štúdiu a v zamestnaní.  

 



Obsah výučby predmetu Zdravotná záchranná služba - Odborná klinická prax vychádza zo sústavy 
medicínskych vied, ktoré svojou činnosťou sú zamerané na ochranu, podporu a rozvíjanie zdravia. 

 . Na vytvorenie predmetu sme integrovali  obsahové štandardy: „Informačná a spojovacia technika“, 
“Tiesňové volania“ ,“Fyziologické funkcie“, „Odber biologického materiálu“, „Prvotné a druhotné 
vyšetrenia“,„Manipulácia s odsuvnými prostriedkami“, „Manipulácia s vyprosťovacími prostriedkami“, 
„Zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest “ , “Prístup do krvného obehu“, „Ošetrovanie pri 
vybraných ochoreniach“, „Lieky používané v anestézií“,“ Centrálny príjem, urgentný príjem 
a pohotovosť“  a iné...“. 

Predmet Zdravotná záchranná služba - Odborná klinická prax je charakterizované  úlohami 
základných odborov ošetrovateľstva, zdravotnej záchrannej služby, urgentnej medicíny, 
anesteziológie  v študijnom odbore zdravotnícky záchranár . Svojím obsahom nadväzuje na učivo 
ostatných odborných predmetov, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do 
tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto 
predmete veľmi úzko súvisia  s chápaním nevyhnutnej aktívnej účasti pri ochrane a tvorbe zdravých 
životných podmienok. Formuluje osvojenie záchranného  myslenia a konania v otázkach zdravia a   
procesmi, ktoré v nich prebiehajú. Učivo sa skladá z poznatkov „Informačná a spojovacia technika“, 
“Tiesňové volania“ ,“Fyziologické funkcie“, „Odber biologického materiálu“, „Prvotné a druhotné 
vyšetrenia“,„Manipulácia s odsuvnými prostriedkami“, „Manipulácia s vyprosťovacími prostriedkami“, 
„Zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest “ , “Prístup do krvného obehu“, „Ošetrovanie pri 
vybraných ochoreniach“, „Lieky používané v anestézií“,“ Centrálny príjem, urgentný príjem 
a pohotovosť“  a iné...“. 

 Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali 
na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti bezpečnej 
práce v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, ale aj v domácom prostredí a škole. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania preventívneho lekárstva majú rozvíjať cieľavedomosť, 
samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny 
subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť 
motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, 
ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní proporcionálne zastúpenie 
a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu 
rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať 
a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne 
a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a 
spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania 
a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem 
iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov,  úloh 
komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci 
medzipredmetových vzťahov. Predmet Zdravotná záchranná služba – odborné klinické cvičenia úzko 
súvisí s ostatnými odbornými predmetmi. 

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu Zdravotná záchranná služba – 
odborné klinické cvičenia,   patria aj ukážky spracované na videu, alebo CD nosičoch, preto využitie 
počítačov a internetu tiež prestavuje možnosti simulácie experimentov.  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v prirodzených podmienkach FNsP Žilina, v integrovanom záchrannom 
systéme a na  Krajskom operačnom stredisku .  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 



Bezpečnosť práce a ochrana pri  
práci. 
Hygienické opatrenia 
 

Výklad, rozhovor  
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Centrálny príjem 
 

Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Urgentný príjem Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Pohotovosť 
 

Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Polohovanie, odsun, transport, 
vyprosťovanie 

Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

 Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Manipulácia s odsuvnými 
a vyprosťovacími  prostriedkami 

Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Lieky používané v resuscitácií Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Najdôležitejšie výkony v 
resuscitácií 

Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Vybavenie pracovísk, pomôcky 
a záchranná technika 
Informačná a spojovacia technika 
 

Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Obväzový materiál a obväzová 
technika  
Prikladanie imobilizačných 
obväzov 

Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 



Riešenie úloh 
Role play 

Ošetrovacia jednotka Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Ošetrovanie chorých s vybranými 
ochoreniami 

Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Hygienická starostlivosť  Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Odber materiálu na vyšetrenie, 
základné vyšetrenia 
 

Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Meranie fyziologických funkcií Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Podávanie liekov 
 

Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Infúzie a transfúzie 
 

Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Príprava pomôcok na menšie 
chirurgické výkony 
 

Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Preväzovanie rán Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play  

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Asistencia pri punkciách Výklad, rozhovor  
Motivačné 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   



demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Prvotné a druhotné vyšetrenie Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Ošetrenie popálenín Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Príprava rodičky na pôrod, 
vedenie pôrodu 

Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Tiesňové volanie Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play  

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Prevoz pacientov Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Defibrilácia, kardiostimulácia 
 

Výklad, rozhovor  
Motivačné 
demonštrovanie 
Motorický 
tréning 
Riešenie úloh 
Role play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

3-ročné štúdium 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

História, predmet, ciele zdravotnej 
záchrannej služby   

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Organizácia a druhy zdravotnej 
záchrannej služby   

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming,  kolotoč, okruhy 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Legislatíva a právna 
zodpovednosť v zdravotnej 
záchrannej službe 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming,  kolotoč, okruhy 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 



Etické princípy v práci 
zdravotníckeho záchranára     

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming,  kolotoč, okruhy 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, modelom, 
obrazom 

Osobnosť zdravotníckeho 
záchranára     

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming,  kolotoč, okruhy 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Materiálno-technické vybavenie 
pracovísk zdravotnej záchrannej 
služby    

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming,  kolotoč, okruhy 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Technicko-informačné systémy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming,  kolotoč, okruhy 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Administratíva a dokumentácia 
v zdravotnej záchrannej službe     

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming,  kolotoč, okruhy 

Súor pomôcok 

Základy klimatológie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming,  kolotoč, okruhy 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

BOZPaPO v zdravotnej 
záchrannej službe   

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming,  kolotoč, okruhy 

 

Postupy  a manipulácia  
s pomôckami a prostriedkami   
transportnej    a vyprosťovacej 
techniky   

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming,  kolotoč, okruhy 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Manažment nešťastí 
s hromadným postihnutím osôb  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming,  kolotoč, okruhy 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Traumatologický plán   Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming,  kolotoč, okruhy 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Akútne stavy v orgánových 
systémoch      

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming,  kolotoč, okruhy 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Resuscitácia Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming,  kolotoč, okruhy 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Organizácia práce,  systémy 
a riadenie starostlivosti  v  
neodkladnej zdravotnej 
starostlivosti  a záchrannej 
zdravotnej službe 

Informačno-receptívna – 
interaktívny výklad 
Heuristická – G. Polyu, DITOR 
Diskusia 
Načúvacie tímy 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 



 Kruhy rozhodnutí 

Dezinfekcia a sterilizácia, zásady 
asepsy 
 

Informačno-receptívna – 
interaktívny výklad 
Heuristická – G. Polyu, DITOR 
Diskusia 
Načúvacie tímy 
Kruhy rozhodnutí 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Ošetrovacia jednotka, liečebný 
a ošetrovateľský režim na                            
jednotlivýchoddeleniach 
 

Informačno-receptívna -
interaktívny  výklad 
Heuristická – G.Polyu, DITOR 
Diskusia 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Ľudské potreby Informačno-receptívna -  
interaktívny  výklad 
Situačné 
Diskusia 
Načúvacie tímy 
Kruhy rozhodnutí 
Študijný turnaj 
Čo bolo v novinách 
Roly play 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Medicínska  a ošetrovateľská 
terminológia 

Informačno-receptívna- 
interaktívny výklad 
Heuristická – DITOR, heuristika 
G. Polyu 
Diskusia 
Čo bolo v novinách 
Beseda s odborníkom 

 
Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Zdravotnícky materiál  
v podmienkach ZZS 
 
 
 

Informačno-receptívna -  -  
interaktívny výklad 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Načúvacie tímy 
Kruhy rozhodnutí 
Čo bolo v novinách 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Lieky, liekové formy  Informačno-receptívna -  
interaktívny výklad 
Študijný turnaj 
Čo bolo v novinách 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Špecifiká starostlivosti  
u transportovaného  a 
hospitalizovaného pacienta 
 
 

Heuristická –  heuristika G. 
Polyu, DITOR 
Diskusia 
Načúvacie tímy 
Kruhy rozhodnutí 
Synektika 

 
Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 
 

Meranie fyziologických funkcií  Informačno-receptívna – 
interaktívny výklad 
Heuristická – G. Polyu, DITOR 
Diskusia 
Načúvacie tímy 
Kruhy rozhodnutí 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Obväzový materiál, obväzová 
technika, chirurgické výkony v ZZS  
 
 
 

Informačno-receptívna – 
interaktívny výklad 
Heuristická – G. Polyu, DITOR 
Diskusia 
Načúvacie tímy 
Kruhy rozhodnutí 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Prikladanie imobilizačných obväzov 
 
 
 
 

Informačno-receptívna – 
interaktívny výklad 
Heuristická – G. Polyu, DITOR 
Diskusia 
Načúvacie tímy 
Kruhy rozhodnutí 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Ošetrovanie  rán a poranení Informačno-receptívna – Demonštrácia a pozorovanie 



 
 

interaktívny výklad 
Heuristická – G. Polyu, DITOR 
Diskusia 
Načúvacie tímy 
Kruhy rozhodnutí 

Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Príprava pomôcok na menšie 
chirurgické výkony, starostlivosť  
o pomôcky 
 
 
 

Informačno-receptívna – 
interaktívny výklad 
Heuristická – G. Polyu, DITOR 
Diskusia 
Načúvacie tímy 
Kruhy rozhodnutí 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Odbery biologického materiálu   
 
 

Interaktívna prednáška  
Brainstorming 
Rozhovor 
 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Invazívne vstupy Interaktívna prednáška  
Brainstorming 
Diskusia 
 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

EKG záznam Interaktívna prednáška  
Brainstorming 
Rozhovor 
 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Zabezpečenie venózneho  prístupu Interaktívna prednáška  
Brainstorming 
Rozhovor 
 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Manažment podávania infúzií   Interaktívna prednáška  
Brainstorming 
Rozhovor 
 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Lieky, liekové formy v ZZS 
Interaktívna prednáška  
Brainstorming 
Rozhovor 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Manažment starostlivosti 
o dýchacie cesty   

Interaktívna prednáška  
Brainstorming 
Rozhovor 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Príprava rodičky na pôrod, vedenie 
pôrodu, starostlivosť o rodičku a  
                       novorodenca 
 

Interaktívna prednáška  
Brainstorming 
Rozhovor 
 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

Práca s detským pacientom Interaktívna prednáška  
Brainstorming 
Rozhovor 
 

Demonštrácia a pozorovanie 
Individuálna a   
skupinová práca  
Práca s pomôckami 
 

 

Učebné zdroje 

 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Bezpečnosť práce Rovný I .a kol.: Preventívne Dataprojektor  Dokumentácia knižnica 



a ochrana pri  práci. 
Hygienické opatrenia 

lekárstvo. Osveta Martin 1995 
s.273,ISBN 80-217-0574-4 

PC 
  

Ochranné 
pomôcky 

Centrálny príjem Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

PC 
  

Dokumentácia 
 

 

Urgentný príjem  Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

PC 
  

Ochranné 
pomôcky 
Dokumentácia 

 

Pohotovosť 
 
 
 

Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

PC Dokumentácia  

Polohovanie, odsun, 
transport, 
vyprosťovanie 

Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

 Súbor pomôcok  

Manipulácia 
s odsuvnými 
a vyprosťovacími  
prostriedkami 

Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

 
 

Súbor pomôcok  

Lieky používané 
v resuscitáci 
Najdôležitejšie výkony 
v resuscitácií 

Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

 Súbor pomôcok  

Vybavenie pracovísk, 
pomôcky a záchranná 
technika 
Informačná 
a spojovacia technika 
 

Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 

urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

PC 
 

Spojovacia 
technika 

 

Obväzový materiál a 
obväzová technika  
Prikladanie 
imobilizačných 
obväzov 
 
 

Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

 Súbor pomôcok Exkurzia v 
sádrovni 
 

Ošetrovacia jednotka Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

 Dokumentácia 
 

Exkurzia na 
oddelení 

Ošetrovanie chorých Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 

 Súbor pomôcok Exkurzia na 



s vybranými 
ochoreniami 
 
 

Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

vybraných 
oddeleniech 

Hygienická 
starostlivosť 

Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

 Sôbor pomôcok  

Odber materiálu na 
vyšetrenie, základné 
vyšetrenia 
 
 

Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

 Súbor pomôcok  

Meranie fyziologických 
funkcií 

Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

 Súbor pomôcok  

Podávanie liekov 
 

Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

PC Dokumentácia 
Súbor pomôcok 

 

Infúzie a transfúzie 
 

Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

 Dokumentácia 
Súbor pomôcok 

 
 

Príprava pomôcok na 
menšie chirurgické 
výkony 
 

Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

 Súbor pomôcok  

Preväzovanie rán Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

 Súbor pomôcok  

Asistencia pri 
punkciách 

Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

 Súbor pomôcok  
 

Prvotné a druhotné 
vyšetrenie 

Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 

 Dokumentácia 
Súbor pomôcok 

 



zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

Ošetrenie popálenín Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

 Súbor pomôcok  

Príprava rodičky na 
pôrod, vedenie pôrodu 

Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

 Súbor pomôcok  

Tiesňové volanie Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

PC Mobil, 
vysielačka ,  

 

Prevoz pacientov Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 
Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

  Sanitka 

Defibrilácia, 
kardiostimulácia 
 

Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: 
Základy ošetrovania a asistencie. 

Martin, Osveta 2006 
Dobiáš V. a kol..: Prednemocničná 
urgentná medicína.Martin,,Osveta 
2007 
Dobiáš V. a kol.: Urgentná 
zdravotná starostlivosť,Martin, 
Martin,Osveta, 2006 

 Defibrilátor 
Súbor pomôcok 

 

 
3-ročné štúdium 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

História, predmet, 
ciele zdravotnej 
záchrannej služby   

Dobiáš V Urgentná zdravotná 
starostlivosť 
DobiášV Prednemocničná urgentná 
medicína 

   

Organizácia a druhy 
zdravotnej záchrannej 
služby   

Dobiáš V Urgentná zdravotná 
starostlivosť 
DobiášV Prednemocničná urgentná 
medicína 

   

Legislatíva a právna 
zodpovednosť 
v zdravotnej 
záchrannej službe 

 
Dobiáš V Urgentná zdravotná 
starostlivosť 
DobiášV Prednemocničná urgentná 
medicína 

   

Etické princípy v práci 
zdravotníckeho 
záchranára     

 
Dobiáš V Urgentná zdravotná 
starostlivosť 
DobiášV Prednemocničná urgentná 
medicína 

   

Osobnosť 
zdravotníckeho 
záchranára     

 
Dobiáš V Urgentná zdravotná 
starostlivosť 
DobiášV  Prednemocničná 
urgentná medicína 

   

Materiálno-technické 
vybavenie pracovísk 
zdravotnej záchrannej 
služby    

Dobiáš V Urgentná zdravotná 
starostlivosť 
DobiášV Prednemocničná urgentná 
medicína 
 

  sanitka 

Technicko-informačné 
systémy 

Dobiáš V Urgentná zdravotná 
starostlivosť 
DobiášV Prednemocničná urgentná 

   



medicína 

Administratíva 
a dokumentácia 
v zdravotnej 
záchrannej službe     

 
Dobiáš V Urgentná zdravotná 
starostlivosť 
DobiášV Prednemocničná urgentná 
medicína 

 dokumentácia dokumentácia 

Základy klimatológie  
Dobiáš V Urgentná zdravotná 
starostlivosť 
DobiášV Prednemocničná urgentná 
medicína 

   

BOZPaPO 
v zdravotnej 
záchrannej službe   

 
Dobiáš V Urgentná zdravotná 
starostlivosť 
DobiášV Prednemocničná urgentná 
medicína 

   

Postupy  
a manipulácia  
s pomôckami 
a prostriedkami   
transportnej    
a vyprosťovacej 
techniky   

 
Dobiáš V Urgentná zdravotná 
starostlivosť 
DobiášV Prednemocničná urgentná 
medicína 

  sanitka 

Manažment nešťastí 
s hromadným 
postihnutím osôb  

Dobiáš V Urgentná zdravotná 
starostlivosť 
DobiášV Prednemocničná urgentná 
medicína 
 

   

Traumatologický plán    
Dobiáš V Urgentná zdravotná 
starostlivosť 
DobiášV Prednemocničná urgentná 
medicína 

   

Akútne stavy 
v orgánových 
systémoch      

Dobiáš V Urgentná zdravotná 
starostlivosť 
DobiášV Prednemocničná urgentná 
medicína 
 

   

Resuscitácia Dobiáš V Urgentná zdravotná 
starostlivosť 
DobiášV Prednemocničná urgentná 
medicína 
 

 defibrilátor  

Organizácia práce,  
systémy a riadenie 
starostlivosti  v  
neodkladnej zdravotnej 
starostlivosti  
a záchrannej zdravotnej 
službe 
 
 

KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 
Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 
Kontrová 
Osveta Martin 2006 
Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 
Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

   

Dezinfekcia 
a sterilizácia, zásady 
asepsy 
 

KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 
Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 
Kontrová 
Osveta Martin 2006 
Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 
Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

 Súbor pomôcok  

Ošetrovacia jednotka, 
liečebný 
a ošetrovateľský režim 
na                            
jednotlivýchoddeleniach 
 
 

KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 
Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 
Kontrová 
Osveta Martin 2006 
Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 

   



Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

Ľudské potreby KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 
Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 
Kontrová 
Osveta Martin 2006 
Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 
Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

   

Medicínska  
a ošetrovateľská 
terminológia 

KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 
Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 
Kontrová 
Osveta Martin 2006 
Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 
Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

 Súbor pomôcok  

Zdravotnícky materiál  
v podmienkach ZZS 
 
 
 

KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 
Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 
Kontrová 
Osveta Martin 2006 
Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 
Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

 Zdravotnícky 
materiál 

 

Lieky, liekové formy  KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 
Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 
Kontrová 
Osveta Martin 2006 
Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 
Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

 lieky  

Špecifiká starostlivosti  
u transportovaného  a 
hospitalizovaného 
pacienta 
 
 

KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 
Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 
Kontrová 
Osveta Martin 2006 
Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 
Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

   

Meranie fyziologických 
funkcií  

KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 

 Súbor pomôcok  



Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 
Kontrová 
Osveta Martin 2006 
Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 
Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

Obväzový materiál, 
obväzová technika, 
chirurgické výkony 
v ZZS  
 
 
 

KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 
Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 
Kontrová 
Osveta Martin 2006 
Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 
Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

 Obväzový 
materiál 

 

Prikladanie 
imobilizačných obväzov 
 
 
 
 

KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 
Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 
Kontrová 
Osveta Martin 2006 
Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 
Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

 Imoilizačné 
oväzy 

 

Ošetrovanie  rán 
a poranení 
 
 

KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 
Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 
Kontrová 
Osveta Martin 2006 
Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 
Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

 Súbor pomôcok  

Príprava pomôcok na 
menšie chirurgické 
výkony, starostlivosť  
o pomôcky 
 
 
 

KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 
Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 
Kontrová 
Osveta Martin 2006 
Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 
Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

 Súbor pomôcok  

Odbery biologického 
materiálu   
 
 

KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 
Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 
Kontrová 
Osveta Martin 2006 
Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 
Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

 Súbor pomôcok  

Invazívne vstupy KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 
Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 

 Súbor pomôcok  



Kontrová 
Osveta Martin 2006 
Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 
Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

EKG záznam KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 
Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 
Kontrová 
Osveta Martin 2006 
Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 
Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

 EKG prístroj 
Súbor pomôcok 

 

Zabezpečenie 
venózneho  prístupu 

KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 
Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 
Kontrová 
Osveta Martin 2006 
Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 
Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

 Súbor pomôcok  

Manažment podávania 
infúzií   

KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 
Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 
Kontrová 
Osveta Martin 2006 
Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 
Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

 Súbor pomôcok  

Lieky, liekové formy v 
ZZS 

KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 
Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 
Kontrová 
Osveta Martin 2006 
Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 
Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

 lieky  

Manažment 
starostlivosti o dýchacie 
cesty   

KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 
Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 
Kontrová 
Osveta Martin 2006 
Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 
Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

 Súbor pomôcok  

Príprava rodičky na 
pôrod, vedenie pôrodu, 
starostlivosť o rodičku a  
novorodenca 
 

KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 
Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 
Kontrová 
Osveta Martin 2006 

 Pôrodný 
balíček 
Súbor pomôcok 
 

 



Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 
Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

Práca s detským 
pacientom 

KOPECKÁ, K.-KORCOVÁ, M.: 
Zdravotnícka etika.  
 GLASA, j. –ŠOLTÉZ,L. : 
Ošetrovateľská etika. Martin : 
Osveta, 1998. I 
Základy ošetrovania a asistencie 
Kontrová 
Osveta Martin 2006 
Ošetřovatelstvví pro zdravotnické 
asistenty  
Kelnarová 
Grada 
Ošetrovateľské techniky 
Krišková 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROČNÍK:   PRVÝ       3- ročné 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:    Interné oddelenie 4. týždne, 3 hodiny  týždenne, spolu 12 hodín 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Organizácia a systém 
práce na  internom  odd, 
BOZP 

3  Žiak má: Žiak:   

 Organizácia  na 
internom oddelení 

 Systém a riadenie 
práce   na internom 
oddelení 

 Bezpečnosť práce 
a ochrana zdravia pri 
práci 

 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Preventívne 
lekárstvo 
Ošetrovateľstvo 
 

 Vysvetliť organizáciu a systém 
práce na pracovisku 

 Zdôrazniť bezpečnosť práce 
a ochranu zdravia pri práci 

 
 Popísať hygienické opatrenia 

 Vysvetľuje organizáciu 
a systém práce na 
pracovisku 

 Zdôrazňuje bezpečnosť 
práce a ochranu 
zdravia pri práci 

 Popisuje hygienické 
opatrenia 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Dezinfekcia, sterilizácia 3  Žiak má: Žiak:   

 Dezinfekcia 

 Sterilizácia 

 Asepsa, zásady 

1 
 
1 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
 

 Dezinfikovať pomôcky 
 Pochopiť proces sterilizácie 
 Vysvetliť sepsu, asepsu, 

antisepsu 
 

 Dezinfikuje pomôcky 
 Chápe proces 

sterilizácie 
 Vysvetľuje  sepsu 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Ošetrovacia jednotka 3  Žiak má: Žiak:   

 Ošetrovacia jednotka 

 Liečebný a ošetrovací 
režim, administratíva, 
dokumentácia 

 Kompetencie 
zdr.pracovníka 

 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
Urgentná medicína 

 Vykonávať liečebný režim na 
oddelení 

 Zúčastňovať sa 
ošetrovateľského režimu na 
oddelení 

 Dodržiavať kompetencie na 
oddelení 

 Vykonáva liečebný 
režim na oddelení 

 Zúčastňuje sa 
ošetrovateľského 
režimu 

 Dodržiava kompetencie 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Príjem pacienta na 
oddelenie 

 
3 

 Žiak má: Žiak:   

 Indikácia príjmu 
plánovaný, urgentný 

 
1 
 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 

 
 Zúčastňovať sa na príjme  

 

 Zúčastňuje sa pri 
príjme 

 Dodržiava legislatívnu 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 



 Špecifiká pri príjme na 
JIS 

 Legislatívna a právna 
zodpovednosť pri príjme 

 
 
1 
 
1 

  Dodržiavať legislatívnu 
a právnu normu  

a právnu normu 
 
 

odpoveď 

 
ROČNÍK: PRVÝ    3- ročné  
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Chirurgické oddelenie 4. týždne, 3 hodiny  týždenne, spolu 12 hodín 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Organizácia a systém 
práce na chirurgickom   
odd, BOZP 

3  Žiak má: Žiak:   

 Organizácia  na 
chirurgickom  oddelení 

 Systém a riadenie 
práce   na chirurgickom  
oddelení 

 Bezpečnosť práce 
a ochrana zdravia pri 
práci 

 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Preventívne 
lekárstvo 
Ošetrovateľstvo 
 

 Vysvetliť organizáciu a systém 
práce na pracovisku 

 Zdôrazniť bezpečnosť práce 
a ochranu zdravia pri práci 

 Popísať hygienické opatrenia 

 Vysvetľuje organizáciu 
a systém práce na 
pracovisku 

 Zdôrazňuje bezpečnosť 
práce a ochranu 
zdravia pri práci 

 Popisuje hygienické 
opatrenia 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Dezinfekcia, sterilizácia 3  Žiak má: Žiak:   

 Dezinfekcia 

 Sterilizácia 

 Asepsa, zásady 

1 
 
1 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
 

 Dezinfikovať pomôcky 
 Pochopiť proces sterilizácie 
 Vysvetliť sepsu, asepsu, 

antisepsu 
  

 Dezinfikuje pomôcky 
 Chápe proces 

sterilizácie 
 Vysvetľuje  sepsu 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Ošetrovacia jednotka 3  Žiak má: Žiak:   

 Ošetrovacia jednotka 

 Liečebný a ošetrovací 
režim, administratíva, 
dokumentácia 

 Kompetencie 
zdr.pracovníka,  

1 
 
 
1 
 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
Urgentná medicína 

 Vykonávať liečebný režim na 
oddelení 

 Zúčastňovať sa 
ošetrovateľského režimu na 
oddelení 

 Dodržiavať kompetencie na 
oddelení 

 Vykonáva liečebný 
režim na oddelení 

 Zúčastňuje sa 
ošetrovateľského 
režimu 

 Dodržiava kompetencie 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Príjem pacienta na 
oddelenie 

 
3 

 Žiak má: Žiak:   



  Indikácia príjmu – 
plánovaný, urgentný 

 Špecifiká pri príjme na 
JIS 

 Legislatívna a právna 
zodpovednosť pri príjme 

 
1 
 
1 
 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
 

 Zúčastňovať sa na príjme  
 

 Dodržiavať legislatívnu 
a právnu normu 

 Zúčastňuje sa na 
príjme 

 
 Dodržiava legislatívu  

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

 

ROČNÍK:   PRVÝ   3- ročné 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Pediatrické a novorodenecké oddelenie  4. týždne, 3 hodiny  týždenne, spolu 12 hodín 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Organizácia a systém 
práce na pediatrickom 
a novorodeneckom 
oddelení , BOZP 

3  Žiak má: Žiak:   

 Organizácia, systém 
a riadenie práce   na 
pediatrickom  oddelení 

 Organizácia, systém 
a riadenie práce   na 
novorodeneckom 
oddelení 

 Bezpečnosť práce 
a ochrana zdravia pri 
práci 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Preventívne 
lekárstvo 
Ošetrovateľstvo 
 

 Vysvetliť organizáciu a systém 
práce na pracovisku 

 Zdôrazniť bezpečnosť práce 
a ochranu zdravia pri práci 

 Popísať hygienické opatrenia 

 Vysvetľuje organizáciu 
a systém práce na 
pracovisku 

 Zdôrazňuje bezpečnosť 
práce a ochranu 
zdravia pri práci 

 Popisuje  hygienické 
opatrenia 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Dezinfekcia, sterilizácia 3  Žiak má: Žiak:   

 Dezinfekcia 

 Sterilizácia 

 Asepsa, zásady 

1 
 
1 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
 

 Dezinfikovať pomôcky 
 Pochopiť proces sterilizácie 
 Vysvetliť sepsu, asepsu, 

antisepsu 
 

 Dezinfikuje pomôcky 
 Chápe proces 

sterilizácie 
 Vysvetľuje   sepsu 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Ošetrovacia jednotka 3  Žiak má: Žiak:   

 Špecifiká oše jednotky 
na pediatrickom oddelení 

 Špecifiká oše jednotky 
na novorodeneckom  

1 
 
 
 
 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
Urgentná medicína 

 Dodržiavať špecifiká na 
pediatrickom oddelení 

 Dodržiavať špecifiká na 
novorodeneckom oddelení 

 Využívať svoje kompetencie 

 Dodržiava špecifiká na 
pediatrickom oddelení 

 Dodržiava špecifiká na 
novorodeneckom 
oddelení 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 



oddelení 

 Kompetencie, 
administratíva, 
domunetácia. 

1 
 
 
 
1 

 Využíva svoje 
kompetencie 

Príjem detí na oddelenie  
3 

 Žiak má: Žiak:   

 Špecifiká príjmu na 
pediatrické oddelenie 

 Práva detí  

 Rooming in 

1 
 
1 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
 

 Zúčastňovať sa na príjme  
 Dodržiavať práva detí 
 Pochopiť význam rooomingi nu 

 Zúčastňuje sa na 
príjme 

 Dodržiava práva detí 
 Chápe význam 

roomingi nu 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

ROČNÍK:  PRVÝ   3- ročné 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Centrálny / Urgentný príjem 4. týždne, 3 hodiny  týždenne, spolu 12 hodín 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Organizácia a systém 
práce na centrálnom  
/urgentnom príjme, BOZP 

3  Žiak má: Žiak:   

 Organizácia, systém 
a riadenie práce na 
centrálnom príjme 

 Organizácia, systém 
a riadenie práce na 
urgentnom  príjme 

 Bezpečnosť práce 
a ochrana zdravia pri 
práci 

 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Preventívne 
lekárstvo 
Ošetrovateľstvo 
 

 Vysvetliť organizáciu a systém 
práce na pracovisku 

 Zdôrazniť bezpečnosť práce 
a ochranu zdravia pri práci 

 Popísať hygienické opatrenia 

 Vysvetľuje organizáciu 
a systém práce na 
pracovisku 

 Zdôrazňuje bezpečnosť 
práce a ochranu 
zdravia pri práci 

 Popisuje hygienické 
opatrenia 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Materiálno, technické 
vybavenie 

3  Žiak má: Žiak:   

 Materiálne a technické 
vybavenie urgentného 
príjmu 

 Materiálne a technické 
vybavenie centrálneho  
príjmu 

 Administratíva, 

1 
 
 
 
1 
 
 
 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
 

 Poznať materiálne vybavenia 
 Manipulovať s technickým 

vybavením 
 Dodržiavať právnu 

zodpovednosť 
 

 Pozná materiálne 
vybavenie 

 Manipuluje 
s technickým 
vybavením 

 Dodržiava právnu 
zodpovednosť 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 



dokumentácia a právna 
zodpovednosť 

 
1 
 

Dezinfekcia, sterilizácia 3  Žiak má: Žiak:   

 Dezinfekcia 

 Sterilizácia 

 Asepsa, zásady 

1 
 
1 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
Urgentná medicína 

 Dezinfikovať pomôcky 
 Pochopiť proces sterilizácie 
 Vysvetliť sepsu, asepsu, 

antisepsu 

 Dezinfikuje pomôcky 
 Chápe  proces 

sterilizácie 
 Vysvetľuje sepsu 

 
Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Úlohy  centrálneho 
a urgentného príjmu 

3 
 

 Žiak má: Žiak:   

 Úlohy  centrálneho 
príjmu 

 Úlohy urgentného 
príjmu 

 Heliport 

 
1 
 
1 
 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
 

 Poznať úlohy centrálneho 
a urgentného príjmu 

 
 Poznať význam heliportu 

 
 

 Pozná úlohy 
centrálneho 
a urgentného príjmu 

 Pozná význam 
heliportu 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

ROČNÍK:  DRUHÝ  3- ročné 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Interné oddelenie 4. týždne, 6 hodín  týždenne, spolu 24 hodín 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Meranie fyziologických funkcií 6  Žiak má: Žiak:   

 Meranie a záznam TK 

 Meranie a záznam TT 

 Meranie a záznam P 

 Meranie a záznam D 

 Saturácia kyslíka 

 pCO2 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 

Zdravotná záchranná 
služba 
Preventívne lekárstvo 
Ošetrovateľstvo 
 

 Vysvetliť organizáciu 
a systém práce na 
pracovisku 

 Zdôrazniť bezpečnosť 
práce a ochranu 
zdravia pri práci 

 Popísať hygienické 
opatrenia 

 Vysvetľuje organizáciu 
a systém práce na 
pracovisku 

 Zdôrazňuje bezpečnosť 
práce a ochranu zdravia 
pri práci 

 Popisuje hygienické 
opatrenia 

Praktické 
skúšanie 
Ústne 
skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Odber biologického materiálu 6  Žiak má: Žiak:   

 Odber kapilárnej a venóznej krvi 

 Odber materiálu na biochemické 
a mikrobiologické vyšetrenia 

 Odber na hematologické vyšetrenie 

2 
2 
 
 
2 

Zdravotná záchranná 
služba 
Ošetrovateľstvo 
 

 Odoberať  kapilárnu 
a venóznu krv 

 
 Odoberť materiál 

najednotlivé druhy 
vyšetrtenia 

 Odoberá   kapilárnu 
a venóznu krv 

 Odoberá  materiál 
najednotlivé druhy 
vyšetrtenia 

Praktické 
skúšanie 
Ústne 
skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 



Ľudské potreby 6  Žiak má: Žiak:   

 Biologické potreby 

 Psychické  potreby 

 Sociálne potreby 

 Kultúrne potreby 

 Spirituálne potreby 

 Príjem tekutín 

1 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 

Zdravotná záchranná 
služba 
Ošetrovateľstvo 
Urgentná medicína 

 Uspokojovať jednotlivé 
potreby u pacienta 

 Zabezpečiť dostatočný 
príjem tekutín 

 Uspokojuje jednotlivé 
potreby u pacienta 

 Zabezpečuje  dostatočný 
príjem tekutín 

Praktické 
skúšanie 
Ústne 
skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

EKG Záznam 6  Žiak má: Žiak:   

 Umiestnenie EKG elektród 3, 4, 12  
zvodové EKG 

 Umiestnenie elektród pri KPR 

 Vyhodnotenie záznamu, dokumentovanie 

 
2 
 
2 
 
2 

Zdravotná záchranná 
služba 
Ošetrovateľstvo 
 

 Natáčať a monitorovať 
EKG 

 Vyhodnotiť EKG 

 Natáča a monitoruje EKG 
 Vyhodnocuje  EKG 

Praktické 
skúšanie 
Ústne 
skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

ROČNÍK:   DRUHÝ   3- ročné 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Chirurgické oddelenie  4. týždne, 6 hodín  týždenne, spolu 24 hodín 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Meranie fyziologických 
funkcií 

6  Žiak má: Žiak:   

 Meranie a záznam TK 

 Meranie a záznam TT 

 Meranie a záznam P 

 Meranie a záznam D 

 Saturácia kyslíka 

 pCO2 

1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Preventívne 
lekárstvo 
Ošetrovateľstvo 
 

 Merať fyziologické funkcie 
v simultánnych podmienkach 

 
 Dokmunentovať fyziologické 

funkcie 

 Meria fyziologické 
funkcie v simultánnych 
podmienkach 

 Dokmunentuje 
fyziologické funkcie 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Obväzový materiál, 
obväzová technika 

6  Žiak má: Žiak:   

 Druhy obväzového 
materiálu 

 Typy obväzovej 
techniky 

2 
 
2 
 
 
 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
 

 Používať obväzový materiál 
 Použiť správny typ obväzovej 

techniky 
 Prikladať imobilizačné obväzy 

 

 Používa obväzový 
materiál 

 Vyberá   správny typ 
obväzovej techniky 

 Prikladá  
imobilizačné obväzy 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 



 Prikladanie 
imobilizačných obväzov 

2 

Ošetrovanie rán a 
poranení 

6  Žiak má: Žiak:   

 Príprava pacienta 
a pomôcok 

 Preväzovanie rán a 
poranení 

  Zastavenie krvácanie 
z rán a jednotlivých 
telových dutín 

 
2 
 
 
 
2 
 
2 
 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
Urgentná medicína 

 Pripraviť pacienta a pomôcky 
na výkon 

 Zúčastniť sa preväzovania rán 
 Zastaviť krvácanie 

  Pripravuje   pacienta 
a pomôcky na výkon 

 Zúčastňuje  sa 
preväzovania rán 

 Zastavuje krvácanie 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Práprava pomôcok na 
menšie chirurgické 
výkony 

6  Žiak má: Žiak:   

 Príprava pacienta a 
pomôcok 

 Incízia 

 Sutura 

 Punkcie  

 Starostlivosť po 
výkone o pacienta 

 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
 

 Ovládať chirurgickú zručnosť pri 
menších chirurgických 
výkonoch 

 Vykonať sterostlivosť po výkone 
o pacienta 

 Ovláda chirurgickú 
zručnosť pri menších 
chirurgických výkonoch 

 Vykonáva  sterostlivosť 
po výkone o pacienta 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

 

ROČNÍK: DRUHÝ    3- ročné 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Pediatrické a novorodenecké  oddelenie 3. týždne, 6 hodín  týždenne, spolu 18 hodín 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Meranie fyziologických 
funkcií 

6  Žiak má: Žiak:   

 Meranie a záznam TK 

 Meranie a záznam TT 

 Meranie a záznam P 

 Meranie a záznam D 

1 
1 
1 
 
1 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Preventívne 
lekárstvo 
Ošetrovateľstvo 
 

 Merať fyziologické funkcie 
v simultánnych podmienkach 

 Dokmunentovať fyziologické 
funkcie  

 Meria fyziologické 
funkcie v simultánnych 
podmienkach 

 Dokmunentuje 
fyziologické funkcie 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 



 Saturácia kyslíka 

 pCO2 

 
1 

Špecifiká práce  
detského oddelenia 

6  Žiak má: Žiak:   

 Špecifiká práce na  Jis 
detského oddelenie 

 Špecifiká práce na JIS 
novorodeneckého 
oddelenie 

 Špecifiká práce na 
Dojčeneckom oddelení 

 Starostlivosť 
o dporovod detí, 
administratíva 

2 
 
 
 
 
2 
 
1 
 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
 

 Ovládať špecifiká práce 
a ošetrovania na jednotlivých 
typoch detského oddelenia 
podľa veku 

 Starať sa o doprovod  detí 
 Viesť dokumentáciu 

 Ovláda špecifiká práce 
a ošetrovania na 
jednotlivých typoch 
detského oddelenia 
podľa veku 

 Stará sa o doprovod  
detí 

 Vedie  dokumentáciu 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Odber materiálu na 
vyšetrenie 

6  Žiak má: Žiak:   

 Odber kapilárnej 
a venóznej krvi 

 Odber materiálu na 
biochemické 
a mikrobiologické 
vyšetrenia 

 Odber na 
hematologické 
vyšetrenie 

2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
2 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
Urgentná medicína 

 Odoberať  kapilárnu a venóznu 
krv 

 
 Odoberť materiál najednotlivé 

druhy vyšetrtenia 

 Odoberá   kapilárnu 
a venóznu krv 
 

 Odoberá  materiál 
najednotlivé druhy 
vyšetrtenia 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

ROČNÍK: DRUHÝ    3- ročné  

ROZPIS UČIVA PREDMETU : Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie 4. týždne, 6hodín týždenne, spolu 24 hodín 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Organizácia a systém 
práce na gynekologicko – 
pôrodnickom  oddelení , 
BOZP 

3  Žiak má: Žiak:   

 Organizácia práce   na 
gynek- pôrodnickom   

 
1 
 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 

 Popísať liečebný 
a ošetrovateľský režim 

 Vysvetliť medicínske  a 

 Vysvetľuje organizáciu 
a systém práce na 
pracovisku 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 



oddelení 

 Systém a riadenie 
práce   na gynek- 
pôrodnickom   oddelení 

 Bezpečnosť práce 
a ochrana zdravia pri 
práci 

 
 
 
 
1 
 
1 

Preventívne 
lekárstvo 

hygienické aspekty 
 Zdôrazniť OBP na pracovisku 

 
 
 
 

 

 Zdôrazňuje bezpečnosť 
práce a ochranu 
zdravia pri práci 

 Popisuje hygienické 
opatrenia 

Ústna 
odpoveď 

Dezinfekcia, sterilizácia 3  Žiak má: Žiak:   

 Dezinfekcia 

 Sterilizácia 

 Asepsa, zásady 

1 
 
 
1 
 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstv 
Preventívne 
lekárstvo 
 

 Dezinfikovať pomôcky 
 Pochopiť proces sterilizácie 
 Vysvetliť sepsu, asepsu, 

antisepsu 
 

 Dezinfikuje pomôcky 
 Chápe proces 

sterilizácie 
 Vysvetľuje  sepsu 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Ošetrovacia jednotka 3  Žiak má: Žiak:   

 Špecifiká oše jednotky 
na gynekologickom 
oddelení 

 Špecifiká oše jednotky 
na novorodeneckom  
oddelení 

 Kompetencie, 
administratíva, 
domunetácia. 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
Urgentná medicína 
Pediatria 

 Ovládať špecifiká práce 
a ošetrovania na gynekologicko 
– pôrodnickom oddelení    

 Viesť dokumentáciu 

 Ovláda špecifiká práce 
a ošetrovania na 
gynekologicko – 
pôrodnickom oddelení 

 Vedie  dokumentáciu 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Príjem na oddelenie 3  Žiak má: Žiak:   

 Špecifiká príjmu na 
gynekologickom  
oddelenie 

 Špecifiká príjmu na 
pôrodnickom oddelenie 

 Akútny príjem 

 
1 
 
1 
 
 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
Urgentná medicína 
Gynekológia a 
pôrodníctvo 

 Ovládať špecifiká práce 
a ošetrovania na gynekologicko 
– pôrodnickom oddelení    

 Viesť dokumentáciu 
 Poznať postup pri akútnom 

príjme 

 Ovláda špecifiká práce 
a ošetrovania na 
gynekologicko – 
pôrodnickom oddelení 

 Vedie  dokumentáciu 
 Pozná postup pri 

akútnom príjme 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Meranie fyziologických 
funkcií 

6  Žiak má: Žiak:   

 Meranie a záznam TK 

 Meranie a záznam TT 

1 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 

 Merať fyziologické funkcie 
v simultánnych podmienkach 

 Dokumunentovať fyziologické 

 Meria fyziologické 
funkcie v simultánnych 
podmienkach 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 



 Meranie a záznam P 

 Meranie a záznam D 

 Saturácia kyslíka 

 pCO2 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 funkcie   Dokumunentuje 
fyziologické funkcie 

Ústna 
odpoveď 

Odber materiálu na 
vyšetrenie 

6  Žiak má: Žiak:   

 Odber kapilárnej 
a venóznej krvi 

 Odber materiálu na 
biochemické 
a mikrobiologické 
vyšetrenia 

 Odber na 
hematologické 
vyšetrenie 

2 
 
 
2 
 
 
 
2 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
 

 Odoberať  kapilárnu a venóznu 
krv 

 
 Odoberť materiál najednotlivé 

druhy vyšetrtenia 

 Odoberá   kapilárnu 
a venóznu krv 

 Odoberá  materiál 
najednotlivé druhy 
vyšetrtenia 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

 

ROČNÍK:  DRUHÝ    3- ročné 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   OAIM 2. týždne, 6 hodín  týždenne, spolu 12 hodín 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Organizácia a systém 
práce  na OAIM, BOZP 

3  Žiak má: Žiak:   

 Organizácia práce na 
OAIM 

 Systém a riadenie 
práce   na OAIM 

 Bezpečnosť práce 
a ochrana zdravia pri 
práci 

 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Preventívne 
lekárstvo 
Ošetrovateľstvo 
 

 Vysvetliť organizáciu a systém 
práce na pracovisku 

 Zdôrazniť bezpečnosť práce 
a ochranu zdravia pri práci 

 Popísať hygienické opatrenia 

 Vysvetľuje organizáciu 
a systém práce na 
pracovisku 

 Zdôrazňuje bezpečnosť 
práce a ochranu 
zdravia pri práci 

 Popisuje hygienické 
opatrenia 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Materiálno, technické 
vybavenie 

3  Žiak má: Žiak:   

 Materiálne vybavenie 
1 
 

Zdravotná 
záchranná služba 

 Poznať materiálne vybavenie 
OAIM 

 Pozná materiálne 
vybavenie OAIM 

Praktické skúšanie Praktická 



OAIM 

 Technické  vybavenie  
OAIM 

 Administratíva, 
dokumentácia a právna 
zodpovednosť 

 
 
1 
 
 
 
1 

Ošetrovateľstvo 
 

 Poznať technické vybavenie 
OAIM 

 Dodržiavať právnu 
zodpovednosť 

 Pozná technické 
vybavenie OAIM 

 Dodržiava právnu 
zodpovednosť 

Ústne skúšanie odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Dezinfekcia, sterilizácia 3  Žiak má: Žiak:   

 Dezinfekcia 

 Sterilizácia 

 Asepsa, zásady 

1 
 
1 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
Preventívne 
lekárstvo 

 Dezinfikovať pomôcky 
 Pochopiť proces sterilizácie 
 Vysvetliť sepsu, asepsu, 

antisepsu 
 

 Dezinfikuje pomôcky 
 Chápe proces 

sterilizácie 
 Vysvetľuje  sepsu 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Meranie fyziologických 
funkcií 

3      

 Meranie 
a zaznamenávanie TT,P 

 Meranie 
a zaznamenávanie TK,D 

 Prístrojové 
monitorovanie FF 

 
1 
 
 
1 
 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
 

 Merať fyziologické funkcie 
v simultánnych podmienkach 

 Dokumentovať fyziologické 
funkcie  

 Meria fyziologické 
funkcie v simultánnych 
podmienkach 

 Dokumentuje 
fyziologické funkcie 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

 

ROČNÍK:  DRUHÝ     3- ročné  

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Centrálny / Urgentný príjem 8. týždňov, 6 hodín  týždenne, spolu 48 hodín 
Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Medicínska technika  3  Žiak má: Žiak:   

 PC prepojenie 
centrálneho príjmu 

 PC prepojenie 
urgentného príjmu 

 Prístrojová technika 

1 
 
1 
 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 

 Využívať PC prepojenie 
centrálneho a urgentného príjmu 

 Využívať prístrojovú techniku 

 Využíva PC prepojenie 
centrálneho 
a urgentného príjmu 

 Využíva prístrojovú 
techniku 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Ošetrovateľská technika 3  Žiak má: Žiak:   

 Prístrojové vybavenie 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 

 Poznať prístrojové vybavenie 
 Spolupracovať s RTG oddelením 

 Pozná prístrojové 
vybavenie 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 



 Spolupráca c RTG 
oddelením 

 CT, MR vyšetrenia 

 
1 
 
1 

Ošetrovateľstvo  Spolupracovať s RTG 
oddelením 

Ústna 
odpoveď 

Zdravotnícky materiál 6  Žiak má: Žiak:   
 Základné delenie  zdr . 

materiálu 
 Druhy zdr.materiálu 

 Využitie 
v podmienkach 
centr/urgent príjmu 

2 
 
 
2 
 
2 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 

 Ovládať základné delenie 
materiálu 

 Využívať zdr. materiál počas 
praxe 

 Ovláda základné 
delenie materiálu 

 Využíva zdr. materiál 
počas praxe 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Príjem pacienta na  
centrálnom príjme 

6  Žiak má: Žiak:   

 Filter na príjme 

 Príjem na interné 
oddelenie 

 Príjem na chirurgické 
oddelenie 

 Príjem na neurologické 
oddelenie 

 Príjem na 
gynekologicko – 
pôrodnícke 
oddelenie 

 Špecifiká príjmu detí 

1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 

 Pomáhať na centrálnom príjme  
 Spolupracovať na ultrazvukovom 

pracovisku 
 Zúčastňovať sa na hygienickom 

filtri 
 Zapájať sa do starostlivosti 

o pacienta na expektačnom 
lôžku 

 

 Pomáha na centrálnom 
príjme 

 Spolupracuje na 
ultrazvukovom 
pracovisku 

 Zúčastňuje sa na 
hygienickom filtri 

 Zapája sa do 
starostlivosti o pacienta 
na expektačnom lôžku 

 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Príjem pacienta na 
urgentnom príjme 

 
6 

 Žiak má: Žiak:   

 Triedenie pacientov 

 Príjem na chirurgické 
oddelenie 

 Príjem na interné 
oddelenie 

 Príjem na neurologické 
oddelenie 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 

 Pomáhať na urgentnej 
ambulancii 

 Spolupracovať na ultrazvukovom 
pracovisku 

 Zúčastňovať sa na hygienickom 
filtri 

 Zapájať sa do starostlivosti 
o pacienta na expektačnom 
lôžku 

 Pomáhať na zákrokových sálach 

 Pomáha na urgentnej 
ambulancii 

 Spolupracuje na 
ultrazvukovom 
pracovisku 

 Zúčastňuje sa na 
hygienickom filtri 

 Zapája sa do 
starostlivosti o pacienta 
na expektačnom lôžku 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 



 Dokumentácia na 
príjme 

 Heliport 

 
 
1 

 Pomáha na 
zákrokových sálach 

Meranie fyziologických 
funkcií 

6  Žiak má: Žiak:   

 Meranie a záznam TK 

 Meranie a záznam TT 

 Meranie a záznam P 

 Meranie a záznam D 

 Saturácia kyslíka 

 pCO2 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 

 Merať a dokumentovať  
fyziologické funkcie 
v simultánnych podmienkach 

 

 Meria a dokumentuje 
fyziologické funkcie 
v simultánnych 
podmienkach 

 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Odber biologického 
materiálu 

6  Žiak má: Žiak:   

 Odber kapilárnej 
a venóznej krvi 

 Odber materiálu na 
biochemické 
a mikrobiologické 
vyšetrenia 

 Odber na 
hematologické 
vyšetrenie 

2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 

 Ovládať techniku odberu 
biologického materiálu 

 Viesť dokumentáciu 
 Vybrať správne miesto odberu 
 Dodržiavať zásady asepsy 

 Ovláda techniku odberu 
biologického materiálu 

 Vedie  dokumentáciu 
 Vyberá  správne miesto 

odberu 
 Dodržiava  zásady 

asepsy 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Lieky, liekové formy, 
podávanie liekov 

12  Žiak má: Žiak:   

 Formy liekov 
 

 Druhy liekov 
 

 Účinky liekov 
 

 Označenie liekov 
 

 Spôsoby podávania 
liečiv 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
Klinická 
propedeutika 

 Poznať formy a druhy liekov 
 Rozlíšiť účinky liekov 
 Asistovať pri aplikácií 

jednotlivých liečiv 

 Pozná formy a druhy 
liekov 

 Rozlišuje účinky liekov 
 Asistuje  pri aplikácií 

jednotlivých liečiv 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 



 Asistencia pri 
aplikáciách liečiv(per 
os, rektálne, 
sublingválne, do 
telových dutín..) 

2 

 

5 

ROČNÍK:  DRUHÝ     3- ročné  

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Zdravotná záchranná služba 8. týždňov, 6 hodín  týždenne, spolu 48 hodín 
Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Organizácia a systém 
práce na jednotlivých 
pracoviskách ZZS , BOZP 

3  Žiak má: Žiak:   

 Organizácia, systém 
a riadenie práce   na 
dispečingu, heliport 

 Organizácia, systém 
a riadenie práce   na 
RZP, RLP 

 Bezpečnosť práce 
a ochrana zdravia pri 
práci 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
Preventívne 
lekárstvo 

 Vysvetliť organizáciu a systém 
práce na pracovisku 

 Zdôrazniť bezpečnosť práce 
a ochranu zdravia pri práci 

 
 Popísať hygienické opatrenia 

 Vysvetľuje organizáciu 
a systém práce na 
pracovisku 

 Zdôrazňuje  bezpečnosť 
práce a ochranu zdravia 
pri práci 
 
 

 Popisuje hygienické 
opatrenia 

Praktické 
skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna odpoveď 

Personálne a materiálne 
vybavenie 

3  Žiak má: Žiak:   

 Usporiadanie pracovisk 

 Štruktúra jednotlivých 
zložiek 

 Materiálne a priestorové 
vybavenie  

1 
 
1 
 
 
 
 
1 
 

  Pochopiť usporiadanie 
pracoviska 

 
 Opísať materiálne a priestorové 

vybavenie 
 

 Špecifikovať administratívu 
v zdravotnej záchrannej službe, 

 Poukázať na  odlišnosti vedenia 
dokumentácie a validitu obsahu, 

 Definovať význam kontrolnej 
činnosti v jednotlivých úsekoch 
práce, 

 Realizovať objednávky pre 
zásobovanie materiálno-
technickej základne 

 Chápe usporiadanie 
pracoviska 

 
 Opisuje  materiálne 

a priestorové vybavenie 
 

 Špecifikuje 
administratívu 
v zdravotnej záchrannej 
službe, 

 Poukazuje  na  
odlišnosti vedenia 
dokumentácie a validitu 
obsahu, 

 Definuje význam 
kontrolnej činnosti 

 Pochopí 
usporiadanie 
pracoviska 

 
 Opíše 

materiálne 
a priestorové 
vybavenie 

 
 

Praktická 
odpoveď 
Ústna odpoveď 



v jednotlivých úsekoch 
práce, 

 Realizuje  objednávky 
pre zásobovanie 
materiálno-technickej 
základne, 

Informačná a spojovacia 
technika 

3  Žiak má: Žiak:   

 Informačná technika 

 Spojovacia technika 

 Manipulácia s technikou 

1 
 
 
1 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 

 Oboznámiť sa s informačnou 
technikou 

 Vyskúšať a manipulovať so 
spojovacou technikou 

 Oboznamuje  sa 
s informačnou technikou 

 Skúša  a manipuluje so 
spojovacou technikou 

Praktické 
skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna odpoveď 

Špecifiká práce na KOS - 
dispečing 

3  Žiak má: Žiak:   

 Preberanie tiesňového 
volania 

 Spracovanie tiesňového 
volania 

 Vyhodnotenie 
tiesňového volania 

 
1 
 
 
 
1 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Psychologia 
a profesijná 
komunikácia 

 Zhodnotiť informácie 
 Selektovať informácie 
 Spracovať informácie 
 Presmerovať hovor 

 
 Archivovať písomnosti 

a mediálne nosiče záznamov 

 Zhodnocuje informácie 
 Selektuje informácie 
 Spracováva informácie 
 Presmeruje hovor 

 
 Archivuje  písomnosti 

a mediálne nosiče 
záznamov 

Praktické 
skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna odpoveď 

Vybavenie pracoviska 
RZP, RLP. 

3  Žiak má: Žiak:   

 Základné pomôcky na 
pracovisku 

 Špeciálne pomôcky na 
pracovisku 

 Informačná 
a spojovacia technika 

1 
 
1 
 
 
 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
Urgentná medicína 

 Používať základné  a špeciálne 
pomôcky na pracovisku 

 
 Využívať informačnú 

a spojovaciu techniku 

 Používa základné  
a špeciálne pomôcky na 
pracovisku 

 
 Využíva informačnú 

a spojovaciu techniku 

Praktické 
skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna odpoveď 

Základná a špeciálna 
dokumentácia na RZP 

3  Žiak má: Žiak:   

 Záznam o zdravotnom 
stave 

 Výjazdový lístok, Kniha 
výjazdov 

 
1 
 
1 
 
 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
Urgentná medicína 

 Vykonávať záznam 
o zdravotnom stave 

 
 Vypisovať základnú a špeciálnu 

dokumentáciu 

 Vykonáva záznam 
o zdravotnom stave 

 
 Vypisuje  základnú 

a špeciálnu 
dokumentáciu 

Praktické 
skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna odpoveď 



 Záznam o prebratí 
a odovzdaní služby 

 
1 

Povinná výbava sanitného 
vozidla 

3  Žiak má: Žiak:   

 Výbava ambulantnej 
časti sanitného 
vozidla 

 Výbava – elektronická, 
mechanická a 
pomôcky 

 Povinná výbava celého 
vozidla 

Vozový park 

 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
Urgentná medicína 

 Objasniť výbavu ambulantnej 
časti sanitného vozidla 

 
 Použiť výbavu elektronickú 

a mechanickú 
 
 

 Pripraviť potrebné pomôcky 

 Objasňuje výbavu 
ambulantnej časti 
sanitného vozidla 

 
 Používa  výbavu 

elektronickú 
a mechanickú 

 
 Pripravuje potrebné 

pomôcky 

Praktické 
skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna odpoveď 

Spolupráca 
s integrovaným 
záchranným systémom 

3  Žiak má: Žiak:   

 Spolupráca s linkou 
112, 150 

 Spolupráca horskou 
záchrannou službou 

1 
 
 
 
2 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
Urgentná medicína 

 Spolupracovať  so záchranným 
integrovaným systémom 

 Začleniť sa do práce na 
dispečingu 

 Spolupracuje so 
záchranným 
integrovaným systémom 

 Začleňuje  sa do práce 
na dispečingu 

Praktické 
skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna odpoveď 

Manažment nešťastí 
s hromadným postihnutím 
osôb  

9   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

  Klasifikácia, príčiny.  

 Mimoriadne situácie 
a udalosti. 

  Taktika zvládnutia 
nešťastí s hromadným 
postihnutím osôb.  

 Oddelenie krízového 
manažmentu MZ SR (OKN 
MZ SR). 

1 

 

3 

 

4 

 

1 

Anatómia 
a fyziológia 
 
Vnútorné lekárstvo 
 
Latinský jazyk 
 
Ošetrovateľské 
techniky 
 
Pediatria 

 

 Definovať jednotlivé prvky 
manažmentu nešťastí 
s hromadným postihnutím osôb, 

 Špecifikovať mimoriadne situácie 
a udalosti, 

 Konkretizovať taktiku zvládnutia 
nešťastí s hromadným 
postihnutím osôb,  

 Poukázať na náročnosť 
vzniknutej situácie a jej riešenia. 

 Definuje jednotlivé prvky 
manažmentu nešťastí 
s hromadným 
postihnutím osôb, 

 Špecifikuje  mimoriadne 
situácie a udalosti, 

 Konkretizuje  taktiku 
zvládnutia nešťastí 
s hromadným 
postihnutím osôb,  

 Poukazuje  na 
náročnosť vzniknutej 
situácie a jej riešenia. 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Praktcké skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Praktická 
odpoveď 



Traumatologický plán   
9  

Žiak má: Žiak:   

 Obsahová zložka.  
 

 Podmienky aktivácie 
traumatologického 
plánu. 

 
 Plán záchranných prác.  

 
 Funkcie IZS pri 

mimoriadnych 
situáciách 
a udalostiach.  

 
 Triedenie.  

 
 Smerovanie a transport. 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

3 

 

1 

Vnútorné lekárstvo 

Latinský jazyk 

Ošetrovateľské 
techniky 

 
 

 

 Definovať pojem  
 Popísať klinický obraz ochorenia 
 Zistiť anamnézu, subjektívne a 

objektívne príznaky 
 Popísať diagnostiku ochorenia 
 Vykonať prvú pomoc bez 

pomôcok 
 Poskytnúť zdravotnícku prvú 

pomoc 
 Zhodnotiť stav, urgentné 

opatrenia, klinický obraz, 
vyšetrenie, diagnózu a terapiu 

 Definuje pojem  
 Popisuje klinický obraz 

ochorenia  
 Zisťuje 

anamnézu, subjektívne 
a objektívne príznaky 

 Popisuje diagnostiku 
ochorenia 

 Vykonáva prvú pomoc 
bez pomôcok  

 Poskytuje zdravotnícku 
prvú pomoc 

 Zhodnocuje stav, 
urgentné opatrenia, 
klinický obraz, 
vyšetrenie, diagnózu a 
terapiu 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizov
aný didaktický 
test 

 

Základy klimatológie 
6  

Žiak má: Žiak: 
  

  Charakteristika 
podnebného pásma.  

 Poveternostné 
podmienky, podnebné 
a klimatické zmeny.  

 Odlišnosti podnebných 
pásiem.  

 Aplikačné modely – 
štandardizácia 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

Vnútorné lekárstvo 

 

Ošetrovateľské 
techniky 

Psychológia a 
komunikácia 

Latinský jazyk 

 

 Charakterizovať podnebné 
pásmo, 

 Definovať  poveternostné 
podmienky, 

 Poukázať na špecifiká a riziká  
výjazdov a letov v zmenených 
poveternostných podmienkach, 

 Konkretizovať prácu 
zdravotníckych záchranárov 
v extrémnych klimatických 
podmienkach. 

 Charakterizuje 
podnebné pásmo, 

 Definuje poveternostné 
podmienky, 

 Poukazuje  na špecifiká 
a riziká  výjazdov a letov 
v zmenených 
poveternostných 
podmienkach 

 Konkretizuje  prácu 
zdravotníckych 
záchranárov 
v extrémnych 
klimatických  
podmienkach. 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 

ROČNÍK:  TRETÍ   3- ročné 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Interné oddelenie      3. týždne , 7 hodín  týždenne, spolu 21 hodín 



Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Invazívne vstupy 7  Žiak má: Žiak:   

 Zavedenie 
permanentného katétra 
( PK) u ženy,  

 Spolupráca pri 
zavedení  PK u detí 
a mužov. 

 Zavedenie, spolupráca 
pri zavedení drenáže 
hrudníka 

 Spolupráca pri 
zavádzaní pažerákovej 
sondy 

 Spolupráca pri 
zabezpečení 
centrálneho 
venózneho prístupu, 
intraoseálneho 
prístupu 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

Ošetrovateľstvo 
Klinická 
propedeutika 
Vnútorné lekárstvo 
 

 Zaviesť permanentný katéter 
u ženy 

 Spolupracovať pri zavedení 
permanentného katétra u muža 
a dieťaťa 

 Spolupracovať pri zavedení 
hrudníkovej drenáže 

 Zabezpečiť centrálny venózny 
prístup 

 Vyhľadať miesto intraoseálneho 
prístupu 

 

 Zavádza permanentný 
katéter u ženy 

 Spolupracuje pri 
zavedení 
permanentného katétra 
u muža a dieťaťa 

 Spolupracuje pri 
zavedení hrudníkovej 
drenáže 

 Zabezpečuje centrálny 
venózny prístup 

 Vyhľadáva  prístup 
intraoseálneho prístupu 

 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Zabezpečenie venózneho  
prístupu 

7 
 Žiak má: Žiak:   

 Výber kanyly / 
venózneho katétra. 
Výber miesta vstupu. 

 Zabezpečenie 
venózneho 
prístupu    
zdravotníckym 
záchranárom. 

      Fixácia venózneho 
katétra.  

 Ošetrenie a   
udržanie priechodnosti 
venózneho katétra. 
Dokumentovanie. 

1 

 

 

 

3 

 

2 

 

 
Ošetrovateľstvo 
Klinická 
propedeutika 
Vnútorné lekárstvo 

 
 

 Spolupracovať pri  katétroch na 
zabezpečenie venózneho 
prístupu. 

 Poukázať na správnosť výberu 
miesta vstupu. 

 Realizovať fixáciu katétra. 
 Ošetrovať a udržiavať 

priechodnosť venózneho 
katétra. 

 

 

 Spolupracuje pri  
katétroch na 
zabezpečenie 
venózneho prístupu. 

 Poukazuje  na 
správnosť výberu 
miesta vstupu. 

 Realizuje fixáciu 
katétra. 

 Ošetruje  a udržiava 
priechodnosť 
venózneho katétra. 

 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 



Manažment podávania 
infúzií  , injekcií 

3 
 Žiak má: Žiak:   

 Druhy,výber infúznej 
terapie. 

 Aplikácia injekcií 
  Príprava, manipulácia, 

spôsoby podávania  
(kontinuálne, predtlakom, 
dávkovacím zariadením),  
sledovanie podávanej  
infúzie, udržanie, výmena, 
dokumentovanie.   
 
 
 
 

1 

 

1 

 

1 

 

Ošetrovateľstvo 
Klinická 
propedeutika 
Vnútorné lekárstvo 
 

 Vysvetliť postup, spôsob  a 
druhy infúznej terapie 
používanej v ZZS 

 Poukázať na správnosť výberu 
infúznej terapie podľa indikácie 
zdravotného stavu pacienta 
a kompetencií zdravotníckeho 
záchranára 

 Pripraviť podávanie infúznej 
terapie 

 Sledovať, udržiavať 
priechodnosť a výmenu infúznej 
terapie. 

 
 

 Vysvetľuje postup, 
spôsob  a druhy 
infúznej terapie 
používanej v ZZS 

 Poukazuje  na 
správnosť výberu 
infúznej terapie podľa 
indikácie zdravotného 
stavu pacienta 
a kompetencií 
zdravotníckeho 
záchranára 

 Pripravuje  podávanie 
infúznej terapie 

 Sleduje, udržiava 
priechodnosť a výmenu 
infúznej terapie. 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Manažment starostlivosti 
o dýchacie cesty   

4 
 Žiak má: Žiak:   

 Aplikácia kyslíka, 
aplikátory kyslíka, 
výpočet podávania O2 

 Spôsoby 
spriechodnenia  DC 
(bez pomôcok 
a s pomôckami      

 Endotracheálna 
intubácia, výber 
kanyly, pomôcky   

 
 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
Vnútorné lekárstvo 

 Vysvetliť spôsoby 
spriechodnenia dýchacích ciest 
bez pomôcok a s použitím 
pomôcok 

 Vysvetliť postup pri 
endotracheálnejintubácii – 
ukážka spolupráce. Fixácia ETK 

 Vysvetliť princíp odsávanie 
sekrétov z dýchacích ciest, 
laváže dýchacích ciest,  
nebulizácie dýchacích ciest  

 Vysvetliť spôsoby aplikácie 
kyslíkovej terapie 

 
 

 Vysvetľuje spôsoby 
spriechodnenia 
dýchacích ciest bez 
pomôcok a s použitím 
pomôcok 

 Vysvetľuje  postup pri 
endotracheálnejintubáci
i – ukážka spolupráce. 
Fixácia ETK 

 Vysvetľuje princíp 
odsávanie sekrétov 
z dýchacích ciest, 
laváže dýchacích ciest,  
nebulizácie dýchacích 
ciest  

 Vysvetľuje spôsoby 
aplikácie kyslíkovej 
terapie 

 Aplikuje  kyslíkovú 
terapiu.  

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

 



ROČNÍK:  TRETÍ   3- ročné 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Chirurgické oddelenie  3. týždne , 7 hodín  týždenne, spolu 21 hodín 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Invazívne vstupy 
7 

     

 Zavedenie 
nazogastrickej sondy 

 Zavedenie 
pernamentného 
katétra 

 Spolupráca pri 
zabezpečení 
centrálneho 
venózneho prístupu, 
intraoseálneho 
prístupu 

2 

 

2 

 

3 

Ošetrovateľstvo 
Chirurgia 

 Zaviesť nazogastrickú sondu 
 Zaviesť permanentný katéter 

u ženy 
 Spolupracovať pri zavedení 

permanentného katétra u muža 
a dieťaťa 

 Zabezpečiť centrálny venózny 
prístup 

 Vyhľadať miesto intraoseálneho 
prístupu 

 

 Zavádza nazogastrickú 
sondu 

 Zavádza permanentný 
katéter u ženy 

 Spolupracuje  pri 
zavedení 
permanentného katétra 
u muža a dieťaťa 

 Zabezpečuje 
 centrálny venózny 
prístup 

 Vyhľadáva miesto 
intraoseálneho prístupu 

Praktické 
skúšanie 
Ústne skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktická 
odpoveď 

Príprava pomôcok na 
menšie chirurgické 
výkony, starostlivosť  
o pomôcky 

7 
 Žiak má: Žiak: 

  

 Koniotómia 
 

 Koniopunkcia 
 

 Tracheostómia 
  

 Fibroskopia, 
 

 Drenáž hrudníka 

2 

2 

1 

1 

1 

Ošetrovateľstvo 
Chirurgia 

 Vysvetliť indikácie, pracovné 
postupy pri hore uvedených 
výkonoch  

 Popísať spoluprácu 
v indikovaných výkonoch, 
spôsoby ošetrovania 

 
 

 Vysvetľuje indikácie, 
pracovné postupy pri 
hore uvedených 
výkonoch  

 Popisuje spoluprácu 
v indikovaných 
výkonoch, spôsoby 
ošetrovania 

Ústne skúšanie 
Praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Praktická 
odpoveď 

Manažment 
starostlivosti o dýchacie 
cesty   

3 
 
 

Žiak má: Žiak:   

 Odsávanie sekrétov 
z DC, laváž DC, 
nebulizácia DC 

 Spôsoby 
spriechodnenia  DC 
(bez pomôcok 
a s pomôckami).  

1 

 

 

1 

Ošetrovateľstvo 
Chirurgia 
Vnútorné 
lekárstvo 

 Vysvetliť spôsoby 
spriechodnenia dýchacích ciest 
bez pomôcok a s použitím 
pomôcok 

 Vysvetliť postup pri 
endotracheálnej intubácii – 
ukážka spolupráce. Fixácia 

 Vysvetľuje spôsoby 
spriechodnenia 
dýchacích ciest bez 
pomôcok a s použitím 
pomôcok 

 Vysvetľuje postup pri 
endotracheálnej intubácii 

Praktické 
skúšanie 
Ústne skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktická 
odpoveď 



 
 Ústne , nosné     

       vzduchovody – výber,      
        spôsoby    zavedenia. 
Endotracheálnaintubácia – 
výber  
kanyly, pomôcky na 
intubáciu. 
  
 
.  

 

 

 

 

1 

 

 

 

ETK 
 Vysvetliť princíp odsávanie 

sekrétov z dýchacích ciest, 
laváže dýchacích ciest,  
nebulizácie dýchacích ciest  

 Vysvetliť spôsoby aplikácie 
kyslíkovej terapie 

 Spriechodniť dýchacie cesty 
bez pomôcok a s použitím 
pomôcok 

 Spolupracovať  pri 
endotracheálnejintubácii 

 Odsávať sekréty  z dýchacích 
ciest, laváž dýchacích ciest,  
nebulizácia dýchacích ciest  

 

– ukážka spolupráce. 
Fixácia ETK 

 Vysvetľuje  princíp 
odsávanie sekrétov 
z dýchacích ciest, laváže 
dýchacích ciest,  
nebulizácie dýchacích 
ciest  

 Vysvetľuje  spôsoby 
aplikácie kyslíkovej 
terapie 

 Spriechodňuje  dýchacie 
cesty bez pomôcok 
a s použitím pomôcok 

 Spolupracuje   pri 
endotracheálnejintubáci 

Poranenia hrudníka a 
brucha 

4  Žiak má: Žiak:   

 Akútne brucho 
 
 

 Výhrez črevných 
klučiek 

 
 

 Pneumotorax 
 

2 

 

1 

 

1 

  Zorientovať sa na mieste 
 Vytvoriť bezpečné 

podmienky 
 Odobrať anamnézu 
 Vyšetriť a analyzovať stav 

pacienta 
 Konzultovať s operačným 

strediskom 
 Stanoviť správny postup 
 Podať lieky podľa 

odporúčania lekára 
 Monitorovať stav pacienta 
 Navrhnúť transport 
 Zapísať do výjazdového 

záznamu 
 

 Zorientuje  sa na 
mieste 

 Vytvára  bezpečné 
podmienky 

 Odoberá  
anamnézu 

 Vyšetruje 
a analyzuje  stav 
pacienta 

 Konzultuje 
s operačným 
strediskom 

 Stanovuje  správny 
postup 

 Podáva lieky podľa 
odporúčania lekára 

 Monitoruje  stav 
pacienta 

 Navrhuje transport 
 Zapisuje  do 

výjazdového 
záznamau 

  

 

ROČNÍK:  TRETÍ   3- ročné 



ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Pediatrické a novorodenecké oddelenie  2. týždne , 7 hodín  týždenne, spolu 14 hodín 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Lieky, liekové formy  
podávané v detskom 
veku 

4 
 Žiak má: Žiak:   

 Aplikácia liekov do 
dýchacích ciest 

 Aplikácia per os, per 
rectum 

 Laryngitída 

2 
 
1 
 
 
 
1 

Ošetrovateľstvo 
Zdravotná 
záchranná služba 
pediatria 

 Aplikovať rôzne liekové formy 
 Viesť dokumentáciu 

 Aplikuje  rôzne liekové 
formy 

 Vedie  dokumentáciu 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Manažment podávania 
infúzií 

3  Žiak má: Žiak:   

 Výber infúznej terapie 

 Aplikácia infúzií 

1 
 
 
2 

Ošetrovateľstvo 
Zdravotná 
záchranná služba 
pediatria 

 Vybrať vhodný infúzny roztok 
 Podať infúznu liečbu  

 Vyberá  vhodný infúzny 
roztok 

 Podáva infúznu liečbu 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Špecifiká na detskom 
oddelení 

3  Žiak má: Žiak:   

 Pooperačná 
starostlivosť o dieťa 

 Ošetrovanie rán 
a popálenín 

 Obväzová technika 
v detskom veku 

 
1 
 
1 
 
 
 
1 

Ošetrovateľstvo 
Zdravotná 
záchranná služba 
pediatria 

 Vykonávať pooperačnú 
starostlivosť 

 Ošetrovať rany u detí 
 Ovládať obväzovú techniku 

 Vykonáva pooperačnú 
starostlivosť 

 Ošetruje rany u detí 
 Ovláda obväzovú 

techniku 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

KPR detí 4  Žiak má: Žiak:   

 Základná KPR 

 Rozšírená KPR 

 Dusenie sa, febrilné 
kŕče 

1 
 
 
2 
 
 
 
1 

Ošetrovateľstvo 
Zdravotná 
záchranná služba 
pediatria 

 Ovládať základnú a rozšírenú 
kardiopulmonálnu resuscitáciu 
u detí 

 Zorientovať sa na mieste 
 Vytvoriť bezpečné 

podmienky 
 Odobrať anamnézu 
 Vyšetriť a analyzovať stav 

pacienta 
 Konzultovať s operačným 

strediskom 

 Ovláda základnú 
a rozšírenú 
kardiopulmonálnu 
resuscitáciu u detí 

 Zorientuje  sa na 
mieste 

 Vytvára  bezpečné 
podmienky 

 Odoberá  
anamnézu 

 Vyšetruje 

Praktické skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 



 Stanoviť správny postup 
 Podať lieky podľa 

odporúčania lekára 
 Monitorovať stav pacienta 
 Navrhnúť transport 
 Zapísať do výjazdového 

záznamu 
 

a analyzuje  stav 
pacienta 

 Konzultuje 
s operačným 
strediskom 

 Stanovuje  správny 
postup 

 Podáva lieky podľa 
odporúčania lekára 

 Monitoruje ať stav 
pacienta 

 Navrhuje transport 
 Zapisuje  do 

výjazdového záznamu 

 

 

ROČNÍK:  TRETÍ   3- ročné 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie 3. týždne , 7 hodín  týždenne, spolu 21 hodín 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

EKG záznam 
7     

 Žiak má: Žiak:   

 Umiestnenie EKG 
elektród, naloženie  
a záznam 3,4,12 
zvodového EKG,  

 Umiestnenie  elektród 
pri KPR, vyhotovenie 
záznamu, 
dokumentovanie.  

 Monitorovanie 
tehotných 

3 

 

3 

 

 

1 

Ošetrovateľstvo 
Zdravotná 
záchranná služba 
Gynekológia – 
pôrodnictvo 

 Naložiť elektródy a defibrilačné 
elektródy pre vyhotovenie 
záznamu EKG -  

 Vyhotoviť EKG záznam, 
dokumentovať 

 

 Nakladá elektródy 
a defibrilačné elektródy 
pre vyhotovenie 
záznamu EKG -  

 Vyhotovuje   EKG 
záznam, 
dokumentuje 

Ústne skúšanie 
Praktické skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Príprava rodičky na 
pôrod, vedenie pôrodu, 
starostlivosť o rodičku a  
novorodenca 

10 
 Žiak má: Žiak: 

 
 

 Pôrodné doby, 
spolupráca / vedenie 
pôrodu,  

 .Obsah pôrodníckeho  

6 

 

 

Ošetrovateľstvo 
Zdravotná 
záchranná služba 
Gynekológia – 

 Vysvetliť jednotlivé doby 
pôrodné  

 Vysvetliť postup  spolupráce pri 
pôrode/ vedení pôrodu 

 Vysvetľuje jednotlivé 
doby pôrodné  

 Vysvetľuje   postup  
spolupráce pri pôrode/ 

Ústne skúšanie 
Praktické skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 



balíčka.  
 

 Komplikácie počas 
pôrodu.  

 
 

1 

 

 

3 

pôrodnictvo 
 

 Vymenovať obsah 
pôrodníckeho balíčka 

 Klasifikovať možné komplikácie 
počas pôrodu ( v teréne 
a zdravotníckom zariadení) 

 

vedení pôrodu 
 Vymenuváva obsah 

pôrodníckeho balíčka 
 Klasifikuje   možné 

komplikácie počas 
pôrodu ( v teréne 
a zdravotníckom 
zariadení) 

Starostlivosť o rodičku a  
novorodenca 

4  Žiak má:    Žiak:   

 Starostlivosť 
o novorodenca 

 Ošetrovateľská 
starostlivosť o rodičku 

2 
 
 
2 

Ošetrovateľstvo 
Zdravotná 
záchranná služba 
Gynekológia – 
pôrodnictvo 

 Zvládnuť vedenie  pôrodu 
astarostlivosť o rodičku a prvé 
ošetrenie novorodenca 

 Vysvetliť postup pri 
ošetrovateľskej starostlivosti 
o rodičku a novorodenca 
 

 Zvláda  vedenie  
pôrodu astarostlivosť 
o rodičku a prvé 
ošetrenie novorodenca 

 Vysvetľuje  postup pri 
ošetrovateľskej 
starostlivosti o rodičku 
a novorodenca 

Ústne skúšanie 
Praktické skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

ROČNÍK:  TRETÍ   3- ročné 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   OAIM 2. týždne , 7 hodín  týždenne, spolu  14 hodín 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Resuscitácia 7  Žiak má: Žiak:   

 Základná 
kardiopulmonálna 
resuscitácia 

 Rozšírená 
kardiopulmonálna 
resuscitácia 

 Prednemocničná 
resuscitácia detí 

 
3 
 
 
 
3 
 
 
1 

Zdravotná 
záchranná slúžba 
služba 
Ošetrovateľstvo 
Urgentná medicína 

 Vykonávať základnú 
a rozšírenú kardiopulmonálnu 
resuscitáciu 

 Demonštrovať 
kardiopulmonálnu resuscitáciu u 
detí 

 Vykonáva základnú 
a rozšírenú 
kardiopulmonálnu 
resuscitáciu 

 Demonštruje 
kardiopulmonálnu 
resuscitáciu u detí 

Ústne skúšanie 
Praktické skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Zabezpečenie venózneho 
prístupu 

4  Žiak má: Žiak:   

 Výber kanyly, 
venózneho katétra, 
zabezpečenie prístupu 

 Ošetrenie a udržanie 
priechodnosti venózneho 

 
2 
 
 
 
 

Zdravotná 
záchranná slúžba 
služba 
Ošetrovateľstvo 
Urgentná medicína 

 Zabezpečiť a ošetriť venózny 
prístup 

 Udržať venózny prístup 
priechodný 

 Zabezpečuje a ošetruje  
venózny prístup 

 Udržiava   venózny 
prístup priechodný 

Ústne skúšanie 
Praktické skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 



katétra, dokumentácia 2 

Invazívne vstupy 
3 

 Žiak má: Žiak:   

 Spolupráca pri  
zabezpečení 
centrálneho 
venózneho prístupu, 
intraoseálneho 

        prístupu.  
 Starostlivosť 

o invazívne  vstupy, 
dokumentovanie 

2 

 

 

 

 

 

1 

Zdravotná 
záchranná slúžba 
služba 
Ošetrovateľstvo 
Urgentná medicína 

 Spolupracovať  pri zavedení 
centrálneho venózneho katétra  

 Spolupracovať  pri zabezpečení 
intraoseálneho prístupu 

 Spolupracovať  pri zabezpečení 
starostlivosti o invazívne vstupy 

 Spolupracuje   pri 
zavedení centrálneho 
venózneho katétra  

 Spolupracuje   pri 
zabezpečení 
intraoseálneho prístupu 

 Spolupracuje  pri 
zabezpečení 
starostlivosti 
o invazívne vstupy 

Ústne skúšanie 
Praktické skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

 



ROČNÍK:  TRETÍ    3- ročné  

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Centrálny / Urgentný príjem 8. týždňov, 7 hodín  týždenne, spolu 56 hodín 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Lieky, liekové formy, 
podávanie liekov 

7  Žiak má: Žiak:   

 Formy, druhy, účinky 
liekov 

 Označenie liekov, 
uskladnenie  

 Spôsoby podávania 
liečiv 

 Asistencia pri 
aplikáciách liečiv(per 
os, rektálne, 
sublingválne, do 
telových dutín..) 

1 

1 

 

2 

 

3 

 

Zdravotná 
záchranná služba 
Ošetrovateľstvo 
Klinická 
propedeutika 

 Poznať formy a druhy liekov 
 Rozlíšiť účinky liekov 
 Asistovať pri aplikácií jednotlivých 

liečiv 

 Pozná formy a druhy 
liekov 

 Rozlišuje účinky liekov 
 Asistuje  pri aplikácií 

jednotlivých liečiv 

Praktické 
skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna odpoveď 

EKG  
7     

 Žiak má: Žiak:   
 Umiestnenie EKG 

elektród, naloženie  
a záznam 3,4,12 
zvodového EKG 

 Umiestnenie  elektród 
pri KPR, vyhotovenie 
záznamu, 
dokumentovanie 

4 

 

 

3 

 

Ošetrovateľstvo 
Zdravotná 
záchranná služba 
 

 Naložiť elektródy a defibrilačné 
elektródy pre vyhotovenie 
záznamu EKG -  

 Vyhotoviť EKG záznam, 
dokumentovať 

 

 Nakladá elektródy 
a defibrilačné elektródy 
pre vyhotovenie 
záznamu EKG –  

 Vyhotovuje  záznam 
EKG, dokumentuje 
 

Praktické 
skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna odpoveď 

Resuscitácia 7  Žiak má: Žiak:   

 Základná 
kardiopulmonálna 
resuscitácia 

 Rozšírená 
kardiopulmonálna 
resuscitácia 

 Prednemocničná 
resuscitácia detí 

 
3 
 
 
 
3 
 
 
1 

Zdravotná 
záchranná slúžba 
služba 
Ošetrovateľstvo 
Urgentná medicína 

 Vykonávať základnú a rozšírenú 
kardiopulmonálnu resuscitáciu 

 Demonštrovať kardiopulmonálnu 
resuscitáciu u detí 

 Vykonáva základnú 
a rozšírenú 
kardiopulmonálnu 
resuscitáciu 

 Demonštruje 
kardiopulmonálnu 
resuscitáciu u detí 

Praktické 
skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna odpoveď 

Príprava pomôcok na 
menšie chirurgické 
výkony, starostlivosť  
o pomôcky 

7  Žiak má: Žiak:   



 Zastavenie 
arteriálneho krvácania 

 
 Koniotómia 

 
 Koniopunkcia 

 
 Tracheostómia 

  
 Drenáž hrudníka 

1 

 

2 

2 

1 

1 

Ošetrovateľstvo 
Chirurgia 

 Vysvetliť indikácie, pracovné 
postupy pri hore uvedených 
výkonoch  

 Popísať spoluprácu 
v indikovaných výkonoch, 
spôsoby ošetrovania 

 
 

 Vysvetľuje indikácie, 
pracovné postupy pri 
hore uvedených 
výkonoch  

 Popisuje  spoluprácu 
v indikovaných 
výkonoch, spôsoby 
ošetrovania 

 
 

Praktické 
skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna odpoveď 

Zabezpečenie venózneho 
prístupu 

4  Žiak má: Žiak:   

 Výber kanyly, 
venózneho katétra, 
zabezpečenie prístupu 

 Ošetrenie a udržanie 
priechodnosti venózneho 
katétra, dokumentácia 

 
2 
 
 
 
 
2 

Zdravotná 
záchranná slúžba 
služba 
Ošetrovateľstvo 
Urgentná medicína 

 Zabezpečiť a ošetriť venózny 
prístup 

 Udržať venózny prístup 
priechodný 

 Zabezpečuje a ošetruje  
venózny prístup 

 Udržiava  venózny 
prístup priechodný 

Ústne skúšanie 
Praktické skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Invazívne vstupy 
3 

 Žiak má: Žiak:   

 Spolupráca pri  
zabezpečení 
centrálneho 
venózneho prístupu, 
intraoseálneho 

        prístupu.  
 Starostlivosť 

o invazívne  vstupy, 
dokumentovanie 

2 

 

 

 

1 

Ošetrovateľstvo 
Chirurgia 

Vnútorné lekárstvo 

 Spolupracovať  pri zavedení 
centrálneho venózneho katétra  

 Spolupracovať  pri zabezpečení 
intraoseálneho prístupu 

 Spolupracovať  pri zabezpečení 
starostlivosti o invazívne vstupy 

 Spolupracuje  pri 
zavedení centrálneho 
venózneho katétra  

 Spolupracuje pri 
zabezpečení 
intraoseálneho prístupu 

 Spolupracuje  pri 
zabezpečení 
starostlivosti 
o invazívne vstupy 

Ústne skúšanie 
Praktické skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna 
odpoveď 

Manažment 
starostlivosti o dýchacie 
cesty   

7 
 
 

Žiak má: Žiak:   

 Odsávanie sekrétov 
z DC, laváž DC, 
nebulizácia DC 

 Spôsoby 
spriechodnenia  DC 
(bez pomôcok 
a s pomôckami).  
 

2 

 

2 

 

 

Ošetrovateľstvo 
Chirurgia 
Vnútorné 
lekárstvo 

 Vysvetliť spôsoby 
spriechodnenia dýchacích ciest 
bez pomôcok a s použitím 
pomôcok 

 Vysvetliť postup pri 
endotracheálneji ntubácii – 
ukážka spolupráce. fixovať  
ETK 

 Vysvetľuje spôsoby 
spriechodnenia 
dýchacích ciest bez 
pomôcok a s použitím 
pomôcok 

 Vysvetľuje postup pri 
endotracheálnej 
intubácii – ukazuje  

Praktické 
skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna odpoveď 



 Ústne , nosné     
       vzduchovody – výber,      
        spôsoby    zavedenia. 
Endotracheálnaintubácia – 
výber  
kanyly, pomôcky na 
intubáciu. 
  
 
.  

 

 

3 

 

 

 

 

 Vysvetliť princíp odsávanie 
sekrétov z dýchacích ciest, 
laváže dýchacích ciest,  
nebulizácie dýchacích ciest  

 Vysvetliť spôsoby aplikácie 
kyslíkovej terapie 

 Spriechodniť dýchacie cesty 
bez pomôcok a s použitím 
pomôcok 

 Spolupracovať  pri 
endotracheálnejintubácii 

 Odsávať sekréty  z dýchacích 
ciest, laváž dýchacích ciest,  
nebulizácia dýchacích ciest  

 

spolupráce, fixuje  
 Vysvetľuje princíp 

odsávanie sekrétov 
z dýchacích ciest, laváže 
dýchacích ciest,  
nebulizácie dýchacích 
ciest  

 Vysvetľuje  spôsoby 
aplikácie kyslíkovej 
terapie 

 Spriechodňuje  dýchacie 
cesty bez pomôcok 
a s použitím pomôcok 

 Spolupracuje  pri 
endotracheálnej intubáci 

Manažment podávania 
infúzií  , injekcií 

7 
 Žiak má: Žiak:   

 Druhy,uloženie, výber 
infúznej terapie. 

  Príprava, 
manipulácia, spôsoby 
podávania infúzií 

 Aplikácia injekcií – s.c, 
i.m, i.v. 

 
 

2 

 

3 

 

 

2 

 

Ošetrovateľstvo 
Klinická 
propedeutika 

 Vysvetliť postup, spôsob  a 
druhy infúznej terapie 

 Poukázať na správnosť výberu 
infúznej terapie podľa indikácie 
zdravotného stavu pacienta 
a kompetencií zdravotníckeho 
záchranára 

 Pripraviť podávanie infúznej 
terapie 

 Sledovať, udržiavať 
priechodnosť a výmenu infúznej 
terapie. 

 
 

 Vysvetľuje  postup, 
spôsob  a druhy infúznej 
terapie  

 Poukazuje na správnosť 
výberu infúznej terapie 
podľa indikácie 
zdravotného stavu 
pacienta a kompetencií 
zdravotníckeho 
záchranára 

 Pripravuje podávanie 
infúznej terapie 

 Sleduje, udržiava 
priechodnosť a výmenu 
infúznej terapie. 

Praktické 
skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna odpoveď 

Príprava rodičky na 
pôrod, vedenie pôrodu, 
starostlivosť o rodičku a  
novorodenca 

7 
 Žiak má: Žiak:   

 Pôrodné doby, 
spolupráca / vedenie 
pôrodu,  

 Obsah pôrodníckeho  
balíčka.  

 

6 

 

1 

 

Ošetrovateľstvo 
Zdravotná 
záchranná služba 
Gynekológia – 
pôrodnictvo 

 

 Vysvetliť jednotlivé doby 
pôrodné  

 Vysvetliť postup  spolupráce pri 
pôrode/ vedení pôrodu 

 Vymenovať obsah 
pôrodníckeho balíčka 

 Vysvetľuje  jednotlivé 
doby pôrodné  

 Vysvetľuje  postup  
spolupráce pri pôrode/ 
vedení pôrodu 

 Vymenuváva obsah 

Praktické 
skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna odpoveď 



 pôrodníckeho balíčka 

 

ROČNÍK:  TRETÍ    3- ročné  

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Zdravotná záchranná služba 9. týždňov, 7 hodín  týždenne, spolu 63 hodín 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Postupy  a manipulácia  
s pomôckami a prostriedkami   
transportnej    a 
vyprosťovacej techniky   

14  Žiak má: Žiak:   

 Vyprošťovanie 
Zabezpečenie, triedenie, 
skladanie helmy 
 
 

 Prenášanie  
Dlhodobý transport 
 

 
 Polohovanie 

 
Polohy pacienta – 
protišoková, stabilizovaná, 
úľavová 

 
 Transport, sekundárny 

transport, transportné 
techniky 

4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Vnútorné lekárstvo 
 
Latinský jazyk 

Anatómia                        
a fyziológia  

Psychológia a 
komunikácia 

Latinský jazyk 

Zdravotnícka etika 

Ošetrovateľské 
techniky 

 Sprostredkovať základné 
informácie o spôsoboch 
vyprosťovania, prenášania, 
polohovania a transportu, 

 Demonštrovať jednotlivé 
postupy praktickým 
nácvikom, 

 Definovať indikácie 
k transportu, 

 Precvičovať vyprošťovanie,  
polohovanie, prenášanie, 
transport v modelových 
situáciách. 

 

 Sprostredkuje  
základné informácie 
o spôsoboch 
vyprosťovania, 
prenášania, 
polohovania 
a transportu, 

 Demonštruje jednotlivé 
postupy praktickým 
nácvikom, 

 Definuje indikácie 
k transportu, 

 Precvičuje 
vyprosťovanie,  
polohovanie, 
prenášanie, transport 
v modelových 
situáciách. 

Praktické 
skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna odpoveď 

Technicko informačné 
systémy 

7  Žiak má: Žiak:   

 Informačná a spojovacia 
technika 

 Operačné stredisko 
záchrannej služby 

 Doprava a preprava 
postihnutých osôb 

 Monitorovanie a sledovanie 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
3 
 

Vnútorné lekárstvo 

Psychológia a 
komunikácia 

Latinský jazyk 

Zdravotnícka etika 

Ošetrovateľské 
techniky 

 Diferencovať informačnú 
a spojovaciu techniku, 

 Charakterizovať systém 
práce operačného strediska, 

 Poukázať na konkrétne  
prvky nahlasovania 
vzniknutej udalosti, 

 Definovať indikácie 
k transportu, 

 Špecifikovať podmienky 
a prostriedky dopravy 

 Diferencuje  
informačnú 
a spojovaciu techniku, 

 Charakterizuje systém 
práce operačného 
strediska, 

 Poukazuje  na 
konkrétne  prvky 
nahlasovania 
vzniknutej udalosti, 

 Definuje indikácie 

Praktické 
skúšanie 
Ústne skúšanie 

Praktická 
odpoveď 
Ústna odpoveď 



vozidiel zdravotnej 
záchrannej služby 
(využitie geografického 
informačného systému – 
GIS). 

 
 
 
2 

 
a prepravy postihnutých 
osôb, 

 Vysvetliť GIS monitorovania 
vozidiel záchrannej 
zdravotnej služby 

k transportu, 
 Špecifikuje  

podmienky 
a prostriedky dopravy 
a prepravy 
postihnutých osôb, 

 vysvetliť GIS 
monitorovania vozidiel 
záchrannej zdravotnej 
služby 

Akútne stavy v orgánových 
systémoch      

42  Žiak má: Žiak:   

 Srdco cievny systém 

Akútny koronárny syndróm 

-stenokardie, angina 
pektoris stabilna, 
nestabilna, IM 

 Hypertenzná choroba 

 

 Cievna mozgová príhoda 

Ischemická CMP 

Hemoragická CMP 

 

 Dýchací systém 

Chronická respiračná 
nedostatočnosť, Akútna 
respiračná nedostatočnosť 

 Tráviaci systém  

 

 Močovo pohlavný systém 

 Nervový systém 

Epilepsia,  

 Šok 

3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
2 

Latinský jazyk 

Anatómia 
a fyziológia 

Psychológia a 
komunikácia 

Zdravotnícka etika 

Vnútorné lekárstvo 

 
Anatómia a 
fyziológia 
 
 

 Charakterizovať jednotlivé 
systémy,  

 Poukázať na etiológiu 
akútnych stavov a chorôb, 

 Popísať symptomatológiu, 
 Definovať diferenciálnu 

diagnostiku, 
 Precvičovať praktické 

zručnosti k realizácii  
 prvotného a druhotného 
vyšetrenia, 

 Konzultovať liečebné postupy 
s lekárom/operačným 
strediskom, 

 Zabrániť preventívnymi 
opatreniami následnému 
poškodeniu zdravotného 
stavu jedinca.  

 Zorientovať sa na mieste 
 Vytvoriť bezpečné 

podmienky 
 Odobrať anamnézu 
 Vyšetriť a analyzovať 

stav pacienta 
 Konzultovať 

s operačným strediskom 
 Stanoviť správny postup 
 Podať lieky podľa 

odporúčania lekára 
 Monitorovať stav 

 Charakterizuje 
jednotlivé systémy,  

 Poukazuje na etiológiu 
akútnych stavov 
a chorôb, 

 Popisuje 
symptomatológiu, 

 Definuje  diferenciálnu 
diagnostiku, 

 Precvičuje  praktické 
zručnosti k realizácii  
 prvotného 
a druhotného 
vyšetrenia, 

 Konzultuje  liečebné 
postupy 
s lekárom/operačným 
strediskom, 

 Zorientuje  sa na 
mieste 

 Vytvára  
bezpečné 
podmienky 

 Odoberá  
anamnézu 

 Vyšetruje 
a analyzuje  stav 
pacienta 

 Konzultuje 
s operačným 

Frontálne ústne 
skúšanie 
Praktické 
skúšanie 
 

Praktická 
odpoveď 
Ústna odpoveď 
 



Anafylaktický, 
hemoragický, 
hypovolemickýkardiogénny, 
obštrukčný 

 Polytrauma 

Viacpočetné krvácanie, 
amputácie, poranenie 
chrbtice 

 Endokrinný systém 

 Metabolicky systém 

Hypoglykémia, 
hyperglykémia 

 

 Kostro svalový systém 

 Popáleniy, poleptania, 
omrzliny 

 Cudzie telesá v telových 
otvoroch 

 Autonehody 

-vyprostenie, skladanie 
helmy 

 Intoxikácie 

Liekmi, alkoholom, 
chemikáliami, drogami 

 Bezvedomie 

 Poranenia fyzikálnymi 
činiteľmi 

Al,prúdom, termické, 
chemické 

 Topenie sa 

 Pôrod v zaťažených 
podmienkach 

 
 
2 
 
 
2 
 
 
4 
 
4 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
3 
2 
 
1 
 
1 
 

pacienta 
 Navrhnúť transport 
 Zapísať do výjazdového 

záznamau 
  

strediskom 
 Stanovuje  

správny postup 
 Podáva lieky 

podľa 
odporúčania 
lekára 

 Monitoruje ať stav 
pacienta 

 Navrhuje transport 

 Zapisuje  do 
výjazdového 
záznama 



 Opakovanie 
2 
1 

 

 


