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Názov študijného odboru
Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje
Štandardná dĺžka študijného programu

Názov študijného odboru (programu):
ŠTUDIJNÝ ODBOR 7. 4. 4. PÔRODNÁ ASISTENCIA
ŠTUDIJNÝ PROGRAM PÔRODNÁ ASISTENCIA - 2. STUPEŇ
a) študijný odbor, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa
vysokoškolské vzdelanie:
Pôrodná asistencia - 2. stupeň je návrhom na študijný odbor do sústavy študijných
odborov, ktoré sú spravované Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods.
1 Zákona č. 131/2002 o VŠ a o zmene a doplnení niektorých zákonov), v ktorej absolvent
študijného programu (§ 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002 o VŠ a o zmene a doplnení
niektorých zákonov) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje
pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.
Študijný odbor Pôrodná asistencia sa môže podľa Sústavy študijných odborov
vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16.12.2002
študovať v:


prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky v dennej
a externej forme; direktívy Európskej komisie a slovenská legislatíva (Nariadenie
Vlády SR č. 156/2002) vyžadujú k získaniu odbornej spôsobilosti 4 600 hodín
celkovej výučby s požiadavkou 50 % praktickej výučby,

Študijný odbor Pôrodná asistencia -2. stupeň zatiaľ nie je v Sústave študijných odborov
vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16.12.2002
a preto navrhujeme štúdium v:


druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky v dennej
a 2 roky v externej forme; predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium
v študijnom odbore Pôrodná asistencia.

b) stupeň vysokoškolského štúdia, pre ktorý by bol študijný program určený:
druhý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Pôrodná asistencia
c) forma štúdia:
denná a externá forma štúdia
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Obsah študijného odboru s profilom absolventa

Profil absolventa:
Absolvent študijného programu pôrodná asistencia (ďalej len PA) ovláda princípy
PA a je schopný ich uplatniť vo svojom povolaní. Je všeobecne vzdelaný a odborne
pripravený tak, aby chápal súvislosti medzi pôrodnou asistenciou, biomedicínskymi
vedami, spoločenskými vedami a vedami o človeku a toto poznanie dokázal
transformovať do celostného prístupu v praxi PA. Profesionálna príprava je založená na
výsledkoch vedy a výskumu.
Cieľom je pripraviť absolventov magisterského študijného programu Pôrodná
asistencia s týmito vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:
(1) Absolvent PA má teoretické vedomosti z odborov, ktoré opisujú orgány
a systémy zdravého a chorého človeka, zaoberajú sa jeho psychickými procesmi
a vlastnosťami, ako aj sociálnym prostredím, kultúrnymi vplyvmi, spiritualitou, vierou
a svetonázorom, aby bol schopný podporovať a ochraňovať zdravie, predchádzať vzniku
chorôb, vzdelávať a motivovať k zdravému spôsobu života jednotlivcov najmä ženy a ich
rodiny, a celé komunity a poskytovať kvalitnú starostlivosť gynekologicky chorým ženám.
Je schopný na základe svojich vedomostí, zručností, sociálnej zrelosti prispievať
k profesionalizácii pôrodnej asistencie a zvyšovaniu prestíže a postavenia pôrodnej
asistentky v spoločnosti.
(2) Absolvent má schopnosti a zručnosti na vykonávanie pôrodnej asistencie založenej
na dôkazoch v zdraví i chorobe od prenatálneho obdobia až po obdobie umierania a smrti.
Je schopný podporovať a ochraňovať zdravie, predchádzať vzniku chorôb, vzdelávať a
motivovať k zdravému spôsobu života ženy, rodiny, komunity a poskytovať kvalitnú
starostlivosť v pôrodnej asistencii s využitím štandardov v pôrodnej asistencii.
(3) Absolvent PA je schopný samostatne a kvalifikovane rozhodovať v poskytovaní
starostlivosti tehotným ženám, rodičkám a novorodencom, ich rodinám ako aj ženám
gynekologicky chorým a to v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej
starostlivosti.
(4) Absolvent PA pri rozhodovacom procese aktívne spolupracuje s lekárom v rámci
poskytovania starostlivosti tehotným ženám, rodičkám a novorodencom, ich rodinám ako
aj ženám gynekologicky chorým a to v rámci primárnej, sekundárnej a následnej
zdravotnej starostlivosti.
(5) Absolvent PA má teoretické a praktické schopnosti vhodne voliť ošetrovateľský model
a používať ošetrovateľský proces.
(6) Štúdiom pôrodnej asistencie absolvent získa motiváciu k ďalšiemu osobnému a
profesionálnemu rastu cestou celoživotného vzdelávania.
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(7) Absolvent PA chápe človeka celostne ako výsledok interakcie biologických,
fyzikálnych, chemických, psychologických, sociálnych, duchovných a iných vplyvov
vonkajšieho a vnútorného prostredia na človeka
(8) Absolvent PA vstúpi do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti svojej profesie a
moderných trendov teórie a praxe v pôrodnej asistencii.
(9) Absolvent je nositeľom humanistických princípov, rešpektuje úctu k životu, ľudskú
dôstojnosť a dodržiavanie práv človeka a nenarodeného dieťaťa. Riadi sa princípmi etiky.
(11) Absolvent PA je pripravený plniť úlohy PA vo všetkých jej dimenziách:
o má schopnosť riadiť a poskytovať starostlivosť – preventívnu, podpornú,
liečebnú, rehabilitačnú - ženám v období tehotenstva, počas pôrodu,
v popôrodnom období, novorodencom, dojčatám, ako aj ich rodinám
a skupinám zdravých žien.
o vie vzdelávať klientky - ich rodiny a zdravotnícky personál
o má schopnosť aktívne a účinne sa začleniť do zdravotníckeho tímu
o vie rozvíjať prax pôrodnej asistencie, kriticky myslieť a pracovať vo
výskume
(12) Absolvent riadi ošetrovateľskú starostlivosť v pôrodnej asistencii v rôznych druhoch
zariadení ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Pri riadení uplatňuje funkcie a
princípy manažmentu.
(13) Absolvent pozná medzinárodné dokumenty odboru v pôrodnej asistencie, uplatňuje
politiku nadnárodných zdravotníckych a organizácií pôrodných asistentiek. Pozná a riadi
sa legislatívou, ktorá je potrebná pre výkon povolania pôrodnej asistencie.
(14) Absolvent identifikuje problémy v pôrodnej asistencii, ktoré môžu byť predmetom
výskumu v pôrodnej asistencii, využíva vedecky zdôvodnené pracovné metódy, postupy,
techniky, samostatne realizuje vedecký výskum v odbore pôrodná asistencia a publikuje
jeho výsledky.
(15) Absolvent PA má vstúpiť do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti
a moderných trendov, teórie a praxe pôrodnej asistencie. Je nositeľom humanitných
princípov, rozvíja schopnosť empatie, úctu k životu od počatia, rešpektovanie ľudskej
dôstojnosti a dodržiavanie práv človeka, obzvlášť práv žien a detí. Riadi sa princípmi
etiky, legislatívou, ktorá je potrebná pre výkon povolania pôrodnej asistentky. Absolvent
PA po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia je spôsobilý plniť výchovne –
vzdelávaciu funkciu v pôrodnej asistencii, ovláda základy vedeckej práce, spôsoby
získavania vedeckých a odborných informácií.
(16) Absolvent PA ovláda základy práce s modernou informačnou technológiou a ovláda
jeden svetový jazyk na stredne pokročilej úrovni.
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Obsah študijného programu:
Absolventi študijného programu Pôrodná asistencia 2. stupňa sú spôsobilí
vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:
•

pôrodná asistentka - 2. stupeň (Mgr.)

Pôrodná asistentka - magister (II. stupňa) samostatne poskytuje individualizovanú
starostlivosť v pôrodnej asistencii a rozvíja prax v pôrodnej asistencii vo všetkých
oblastiach a zariadeniach zdravotnej starostlivosti o ženu, dieťa a ich rodinu, je
schopná kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných výskumov,
participuje na vedeckovýskumnej činnosti a využíva vedecky zdôvodnené pracovné
metódy, postupy, techniky, ktoré môžu realizovať kvalifikovaní odborníci v pôrodnej
asistencii, identifikuje problémy, ktoré môžu byť predmetom výskumu pôrodnej
asistencie, využíva a aplikuje výsledky výskumu v praxi pôrodnej asistencie v súlade
s profesijnými normami, etickými princípmi, právami pacientov a právami dieťaťa
s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť.
Vymedzenie jadra vedomostí študijného odboru (2. stupeň)
Medicínske predmety: Prenatálna diagnostika, Gynekológia a pôrodníctvo,
Humanitné predmety: Prenatálna psychológia, Psychológia ženy, Pedagogika v
ošetrovateľstve
Ošetrovateľské predmety: Pôrodná asistencia, Komunitná starostlivosť o ženu a rodinu,
Pôrodná asistencia založené na dôkazoch
Manažérske predmety: Manažment prenatálnej starostlivosti, Manažment v pôrodnej
asistencii, Manažment starostlivosti o patologického novorodenca, Financovanie
zdravotníctva a zdravotnícke poisťovníctvo, Personálny manažment, Manažérstvo v
zdravotníctve
Prax v pôrodnej asistencii: súvislá, priebežná.
Ďalšie témy jadra vedomostí študijného odboru (2. stupeň)
Sociológia a sociálna politika, Podpora zdravia a prevencia ochorení žien.
Teoretické vedomosti (2. stupeň)
Absolvent pôrodnej asistencie v oblasti vedomostí:
•
•

•
•

získa podstatné fakty, pojmy, princípy z oblasti z prenatálnej starostlivosti
a prenatálnej diagnostiky v nemocnici, v domácom prostredí, v komunite
získa podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie o fyziologickom a
patologickom tehotenstve, pôrode, šestonedelí a starostlivosti o novorodenca
z oblasti humanitných aplikovaných disciplín z pôrodnej asistencie, gynekológie,
pôrodníctva a neonatológie
získa podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie z oblasti zdravotníckeho
manažmentu, z personálneho manažmentu
získa podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie z oblasti krízových intervencií
jednotlivcom, rodinám a komunitám v rámci pôrodnej asistencie
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•

získa podstatné fakty, pojmy, princípy a metódy z oblasti výskumu v pôrodnej
asistencie a pôrodnej asistencie založené na dôkazoch.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)
Absolvent ošetrovateľstva získa schopnosti a zručnosti:
•

•
•
•
•

samostatne poskytovať a riadiť starostlivosť v pôrodnej asistencii na všetkých
úrovniach, spolupracovať na pregraduálnej príprave študentov v odbore pôrodná
asistencia
pracovať v interdisciplinárnych tímoch na úlohách týkajúcich sa poskytovania
starostlivosti v pôrodnej asistencii
využívať výsledky výskumu v praxi (pôrodná asistencia založené na dôkazoch)
a podieľať sa na rozvoji výskumu v pôrodnej asistencii
poskytovať krízové intervencie jednotlivcom, rodinám a komunitám v rámci
pôrodnej asistencie
uplatňovať princípy starostlivosti vo fyziologickom a patologickom tehotenstve,
pôrode, šestonedelí a starostlivosti o novorodenca z humanitných aplikovaných
disciplín z pôrodnej asistencie, gynekológie, pôrodníctva a neonatológie

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)
Absolvent pôrodnej asistencie dokáže:
•
•
•
•

využívať v starostlivosti o ženu, dieťa, rodinu a komunitu vedomosti z medicínskych
disciplín
pracovať s elektronickými médiami
udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore prostredníctvom kontinuálneho
vzdelávania
aplikovať postupy overené výskumom v prenatálnej, perinatálnej, postnatálnej
starostlivosti o ženu a dieťaťa, ako aj vo všetkých oblastiach starostlivosti o ženu.

Zameranie odbornej praxe pôrodnej asistencie
Odborná prax pôrodnej asistencie syntetizuje vedomosti, podporuje rozvíjanie
schopností a uplatnenie osvojených zručností študenta s cieľom prakticky zvládnuť
prenatálnu, perinatálnu, postnatálnu starostlivosť o ženu a dieťaťa v komunite. Pri
poskytovaní pôrodnej asistencie v komunite, študent pracuje metódou ošetrovateľského
procesu. Študent je schopný poskytovať individualizovanú a systematickú starostlivosť
ženám, deťom a ich rodine, s cieľom uspokojovať biologické, psychické, sociálne
a duchovné potreby. Prax tvorí základ pre poskytovanie inštitucionálnej, domácej
a komunitnej starostlivosti.
Klinická prax počas výučbového obdobia semestra sa uskutočňuje na
gynekologicko-pôrodníckej klinike. Okrem toho prebieha praktická výučba v študijnom
programe aj v zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu starostlivosť v gynekológii
a pôrodníctve: gynekologické ambulancie, Centrá asistovanej reprodukcie, Agentúry
domácej ošetrovateľskej starostlivosti a individuálne v spoluprácu s licencovanými
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pôrodnými asistentkami na základe odporúčania Slovenskej komory sestier a pôrodných
asistentiek.
Záznamník praxe v pôrodnej asistencii
Záznamník praxe v pôrodnej asistencii poskytuje prehľadný súhrn o výkonoch,
ktoré musí študent absolvovať v priebehu 2-ročného magisterského študijného programu
Pôrodnej asistencie. Kompletne vyplnený Záznamník praxe v pôrodnej asistencii je
súčasťou dokumentácie ku štátnej skúške a po jej absolvovaní sa zakladá do archívu.
Výstupné kompetencie, ktoré vedú k získaniu odbornej spôsobilosti k výkonu
povolania pôrodnej asistentky II. stupňa
Absolvovaním študijného magisterského programu získa študent kompetencie
vychádzajúce z Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/962/ES o kľúčových
kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie. Predstavujú základ pre ďalšie vzdelávanie
a profesionálny rast. Kompetencie získané počas štúdia sú kombináciou vedomostí,
zručností a postojov primeraných kontextu v pôrodnej asistencii ako odboru, ako
regulovaného povolania a zároveň celoživotného vzdelávania.

Uplatnenie uchádzačov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti
Absolventi magisterského študijného programu Pôrodná asistencia (2. stupňa) sa
uplatňujú v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulantnej a ústavnej
zdravotnej starostlivosti - gynekologická ambulancia, zariadenia na poskytovanie
jednodňovej zdravotnej starostlivosti, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
ktoré majú uzatvorené zmluvy z pôrodnými asistentkami, zariadenia spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložiek, nemocnice, liečebné kúpele, ako aj v prirodzenom
sociálnom prostredí ženy (samostatná licencovaná pôrodná asistentka).
Absolventi sa uplatňujú pri poskytovaní priamej starostlivosti v pôrodnej asistencii a aj
v manažérskej funkcii.
Profilové ošetrovateľské predmety
Medzi profilové predmety v pôrodnej asistencii sú zaradené: Pôrodná asistencia,
Komunitná starostlivosť o ženu a rodinu, Pôrodná asistencia založené na dôkazoch
asistencia, Manažment prenatálnej starostlivosti, Manažment v pôrodnej asistencii,
Manažment starostlivosti o patologického novorodenca, Prax v pôrodnej asistencii,
Prenatálna psychológia, Psychológia ženy, Pedagogika v ošetrovateľstve. Témy
profilových predmetov v pôrodnej asistencie budú rozpracované v akreditačnom spise
a priložené v prílohe - Informačné listy predmetov.
g) pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov
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Študijné plány v študijnom programe Pôrodná asistencia budú vypracované
pedagogickou komisiou, ktorá je na návrh dekana zložená z popredných odborníkov.
Študijné plány sú vypracované na základe príslušných direktív Európskej komisie
a príslušného Nariadenia vlády SR o získaní odbornej spôsobilosti v zdravotníckej
kategórii pôrodná asistencia. Prechádzajú pripomienkovým konaním na odborných
pracoviskách fakulty a schvaľuje ich Vedecká rada fakulty po prerokovaní Akademickom
senáte.
h) štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch:
Akademický rok začína 1. septembra bežného roka a končí 31. augusta
nasledujúceho roku. Akademický rok sa delí na zimný a letný semester a obdobie
hlavných prázdnin. V každom semestri je 15 výučbových týždňov.
dĺžka štúdia študijného programu pôrodná asistencia
2 - ročné denné magisterské štúdium
2 - ročné externé magisterské štúdium

i) požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu:
Študent bude mať právo študovať študijný program Pôrodná asistencia, ak splní
základné podmienky prijatia na štúdium podľa Zákona o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov č. 131/2002 Z.z.
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore.
Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné vykonanie
prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie je taký bodový zisk z písomného testu, ktorý
zaradí uchádzača, ktorý sa zúčastnil prijímacej skúšky medzi plánovaný počet prijatých
uchádzačov.
j) rozdelenie štúdia na časti vyjadrené v akademických rokoch alebo ich častiach
a podmienky, ktorých splnenie sa vyžaduje, aby študent mohol postúpiť do ďalšej
časti štúdia; podmienky sa vyjadrujú počtom kreditov získaných za absolvované
jednotky študijného programu
Členenie štúdia v magisterskom študijnom programe Pôrodná asistencia bude nasledovná:
1. etapa (1.- 2. semester) 60 kreditov
2. etapa (3.- 4. semester) 60 kreditov
k) počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia:
Podmienkou riadneho ukončenia 2. stupňa študijného programu Pôrodná asistencia
bude získanie 120 kreditov.
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l) ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia, študijného
programu a na jeho riadne skončenie vrátane obsahu štátnych skúšok:
Podmienkou pre vykonávanie zdravotníckeho povolania v kategórii pôrodná
asistentka je získanie odbornej spôsobilosti. Podmienky získania odbornej spôsobilosti
pôrodnej asistentky vychádzajú z Európskej stratégie Svetovej zdravotníckej organizácie
pre vzdelávanie tzv. regulovaných nelekárskych profesií (sestier a pôrodných asistentiek),
z relevantných direktív Európskej únie (80/154/EEC, 80/155/EEC) a z legislatívy platnej
v Slovenskej republike.
Štátna skúška (2. stupeň) sa bude skladať z:
•
•

obhajoby diplomovej práce
ústnej skúšky z predmetov: Pôrodná asistencia II., Gynekológia a pôrodníctvo,
Komunitná starostlivosť o ženu a rodinu, Manažérstvo v zdravotníctve.

Jednotlivé predmety štátnej skúšky (vrátane Obhajoby diplomovej práce) sa
hodnotia klasifikačnými stupňami A až Fx.
a) Celkové hodnotenie štátnej skúšky je „prospel s vyznamenaním“, „prospel“ a
„neprospel“.
b) Stupňom „prospel s vyznamenaním“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak bol
študent hodnotený z častí skúšky len známkami A alebo B, pričom počet
hodnotení známkou A musí byť väčší ako počet hodnotení známkou B.
c) Stupňom „prospel“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak študent nespĺňa pravidlá
podľa bodu b a ani z jednej časti nebol hodnotený známkou nedostatočne (Fx).
d) Ak niektorý predmet štátnej skúšky bol hodnotený stupňom nedostatočne (Fx),
celkové hodnotenie štátnej skúšky je „neprospel“.
Schopnosť študenta tvorivo pracovať v študijnom odbore, v ktorom absolvoval
študijný program sa preukáže záverečnou prácou. V prípade študijných programov 2.
stupňa je záverečnou prácou diplomová práca. Témy diplomových prác vypisuje na návrh
skúšobnej komisie štátnej skúšky dekan fakulty najneskôr do začiatku predposledného
akademického roku štúdia. Odporúčané témy diplomových prác zverejňujú výučbové
pracoviská. Obhajoby záverečnej práce sa spravidla zúčastňuje okrem členov komisie
školiteľ záverečnej práce aj jej oponent. Školiteľ práce a oponent nie sú členmi komisie,
majú však právo navrhnúť hodnotenie záverečnej práce. Výsledok obhajoby záverečnej
práce sa hodnotí klasifikačným stupňom A až Fx.
m) udeľovaný akademický titul:
Absolventom 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Pôrodná asistencia
bude priznaný titul magister (Mgr.).

