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Abstrakt 

Cieľ Cieľom prierezovej štúdie bolo zhodnotiť, aký je vzťah medzi pracovnou 

spokojnosťou sestier a ich úvahami zmeniť pracovisko, profesiu, resp. odísť pracovať do 

zahraničia. Ďalším cieľom bolo zistiť, či sú rozdiely vo vyššie uvedených premenných medzi 

slovenskými a českými sestrami.  

Metodika Výskumný súbor tvorilo 1055 sestier pracujúcich v lôžkových zariadeniach. 

Pracovnú spokojnosť sestier sme merali prostredníctvom McCloskeyovej a Muellerovej škály 

pracovnej spokojnosti sestier. Rozdiely vo vybraných premenných medzi slovenskými a českými 

sestrami sme zisťovali jednorozmernou analýzou rozptylu (ANOVA) a  Pearsonovým chí-

kvadrátovým testom. Na zistenie závislosti medzi premennými sme použili Perasonov korelačný 

koeficient a viacnásobnú lineárnu regresiu. 

Výsledky Spokojnosť sestier s ich zodpovednosťou a kompetenciami, ako aj s ich 

harmonogramom práce sme identifikovali ako významné prediktory uvažovania sestier o odchode 

z pracoviska, z ošetrovateľskej profesie a odchodu pracovať do zahraničia. České sestry 

v porovnaní so sestrami zo SR uvádzali signifikantne vyššiu spokojnosť s jednotlivými aspektmi 

práce a menej uvažovali o odchode za prácou do zahraničia.  

Kľúčové slová: Pracovná spokojnosť. Úvahy o odchode. Ošetrovateľstvo. 
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Abstract 

Aim  To investigate the relationship between turnover intentions and job satisfaction among 

Czech and Slovak nurses and to determine how the related variables differ between the two groups.  

Methods A cross-sectional descriptive survey was used to investigate the intended turnover 

and job satisfaction relationship among 1055 hospital nurses recruited from the Czech and Slovak 

Republics. Data were collected using a set of questionnaires that included questions regarding 

leaving intentions of nurses, The McCloskey/Mueller Satisfaction Scale and three further sets of 

questionnaires were used. For determining the associations between variables, the Pearson 

correlations and multiple regression analyses were used. For group comparisons, one way and 

multifactorial ANOVA and Pearson’s chi-square test procedure were performed.  

Findings The intention to leave the workplace, nursing profession and the intention to work 

abroad were predicted by the levels of satisfaction of nurses with their control/responsibility and 

scheduling. Czech nurses reported higher satisfaction in all subscale of the job satisfaction and less 

frequent intention to work abroad.  

Conclusion Results highlight the importance of understanding nurses’ leaving intentions 

and related factors and their impact on nurses' lives in both countries so that health care 

organizations can implement effective strategies to improve the retention of their nursing 

workforce.  

Keywords: Job satisfaction. Turnover intention. Nursing. 

Úvod 

Prečo je dôležité sledovať pracovnú spokojnosť sestier?  

Pracovná spokojnosť má významný vplyv na zotrvanie sestier v práci, resp. na ich pracovnú 

fluktuáciu (Boyle et al., 1999; Larrabee et al., 2003; Lynn & Redmann, 2005; Tourangeau & 

Cranley, 2006 a; Tourangeau et al., 2010; Hasselhorn et al., 2008; Simon et al., 2010); produktivitu 

a práceneschopnosť (Lynn & Redman 2005). Zároveň recipročne ovplyvňuje spokojnosť pacientov 

a tým ich vnímanie kvality poskytovanej starostlivosti. Systematické prehľady (Hayes et al., 2006; 

2012) a významné medzinárodné štúdie (napríklad Aiken et al., 2001; Lu et al., 2007; Hasselhorn et 

al., 2008; Tourangeau et al., 2010), publikované v poslednom období, jednoznačne potvrdzujú, že 

pracovná spokojnosť predstavuje najvýznamnejší prediktor zotrvania sestier nielen na aktuálnom 

pracovisku, ale aj v profesii sestry vôbec. Nárast záujmu o problematiku pracovnej spokojnosti 

vystupuje do popredia v súvislosti so sociálno-politickými aspektmi našej profesie, s ktorými sme 
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v európskom kontexte konfrontovaní. Najvýznamnejšie problémy, ktoré zintenzívňujú záujem 

o danú problematiku, predstavujú – nedostatok sestier súvisiaci so štrukturálnymi zmenami 

zdravotnej starostlivosti, predčasný odchod sestier z profesie a ich migrácia (Hasselhorn et al., 

2003). Nedostatok sestier je jedným z najdiskutovanejších problémov ošetrovateľskej profesie 

v rámci členských štátov EU. V správe Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD), zaoberajúcej sa (štrukturálnym a reálnym) deficitom sestier, boli vymenované nasledujúce 

dôvody pre požiadavky zvýšenia počtu sestier – ekonomický nárast, populačný rast, starnutie 

populácie, vedecko-technický pokrok, vyššie očakávania a nároky pacientov (Hasselhorn et al., 

2008). Nedostatok sestier sa spája s viacerými indikátormi insuficientnej starostlivosti – mortalita 

pacientov, nozokomiálne infekcie, škodlivé účinky, pracovné úrazy a mnohé ďalšie. Môže závisieť 

od faktorov, akými sú potreba ošetrovateľskej starostlivosti, prezentácia sestier v spoločnosti, 

ochota sestier pracovať a zotrvať v profesii, finančné náklady na zdravotnú starostlivosť a mnohé 

ďalšie. Relevantnosť vyššie spomínaných faktorov je podľa Hasselhorna et al. (2008) rozdielna  

v rámci jednotlivých krajín EU (napríklad krajiny strednej a východnej Európy verzus škandinávske 

krajiny a podobne).  

Význam sledovania pracovnej spokojnosti na Slovenskej a Českej republike 

Zotrvanie zdravotníckych pracovníkov v organizácii je výzvou, ktorá pomáha zabezpečiť 

kvalitu starostlivosti a zníženie celkových nákladov (Vévoda, 2005, s. 196).1 Vo väčšine prípadov 

sa v našich podmienkach (českom a slovenskom zdravotníctve) pravidelne hodnotí  pracovná 

spokojnosť sestier len za účelom získania akreditácie nemocníc, resp. iných zdravotníckych 

zariadení. Skutočný  záujem o zistenie spokojnosti  zamestnancov však absentuje. Taktiež výskumy 

zamerané na hodnotenie faktorov pracovnej spokojnosti sestier sú u nás v porovnaní s inými 

krajinami realizované v menšej miere. Situácia môže byť podľa Vévodu (2005, s. 196) 

komplikovaná aj tým, že v našich podmienkach je rozvoj ľudských zdrojov často krát chápaný len 

ako nákladová, ale nie ako investičná položka. Na Slovensku a v Českej republike nie sme 

v súčasnosti konfrontovaní s kritickým a výrazným  nedostatkom sestier (Vévoda et al. 2005, s. 

195). Podľa nášho názoru môžeme byť však v neskoršom období konfrontovaní v slovenskom 

zdravotníctve so situáciou, kedy nás nedostatok sestier v produktívnom veku zaskočí. K uvedenej 

situácii môžu prispieť faktory, akými sú: 

� zlepšujúca sa jazyková úroveň absolventov vysokých škôl v odbore ošetrovateľstvo,  

                                                           

1 Riešenie nedostatku a nábor nových pracovných síl prináša nielen odborné straty, ale aj finančné náklady. 
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� eliminácia bariér uznania vzdelania sestier v zahraničí a tým zvyšujúca sa migrácia sestier 

do zahraničia,2 

� transformácia pregraduálneho vzdelávania sestier, vznik nových špecializácií a 

certifikovaných odborov a klesajúci záujem o profesiu sestry, 

� kontinuálne klesajúci počet absolventov odboru ošetrovateľstvo,3 

� starnutie produktívnej pracovnej sily, starnutie populácie, klesajúca pôrodnosť,  

� stupňujúca sa pracovná neistota sestier, 4 

� nespokojnosť sestier v súvislosti s nedodržiavaním zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych 

mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek.  

Nízka miera pracovnej spokojnosti sestier môže mať za následok zvýšenú mieru ich fluktuácie. 

Únikové správanie môžeme rozdeliť do troch fáz – časté premýšľanie o odchode z pracoviska, 

aktívne hľadanie nových alternatív a následne odchod, opustenie organizácie. Sestry, ktoré sa 

dostali do tretej fázy odchádzajú. V našej práci sme sa zamerali na identifikáciu prvej fázy a jej 

vzťahu ku miere pracovnej spokojnosti sestier. V tejto fáze je možné realizovať ešte nápravné 

opatrenia, ktoré by zamedzili odchodu sestier z pracoviska.  

Ciele 

Cieľom našej práce bolo zhodnotiť, aký je vzťah medzi pracovnou spokojnosťou sestier a 

ich plánmi zmeniť pracovisko, profesiu, resp. odísť pracovať do zahraničia. Ďalej sme zisťovali, 

aké sú rozdiely vo vyššie uvedených premenných medzi slovenskými a českými sestrami.  

 

Súbor 

Výskumný súbor tvorilo 1055 sestier z 34 lôžkových zariadení. Respondenti boli do 

výskumného súboru vybraní na základe vopred stanovených kritérií, so zaručením anonymity. 
                                                           

2 Špecifickým fenoménom je odchod sestier za prácou z SR do ČR alebo ich odchod do Rakúska, kde vykonávajú prácu 
opatrovateľky. 
 
3 Podľa údajov SKSaPA bol v roku 2011 pomer absolventov v povolaní sestra na 100 000 obyvateľov 8:100 000.  
Priemer v rámci krajín EU je 31: 100 000.   
 
4 Medzinárodná štúdia The European Nurses’ Early Exit Study (The European NEXT-Study), realizovaná na vzorke 
56 000 sestier z desiatich európskych krajín, zistila, že sestry z bývalých postkomunistických krajín (Slovenska, Poľska) 
uvádzali nielen najnižšiu pracovnú spokojnosť, ale aj neistotu zo straty zamestnania, zlé pracovné podmienky, fyzické 
a duševné zdravie. Až 21% sestier z týchto krajín uvažovalo o odchode pracovať do zahraničia. (Hasselhorn et al. 
2003). Taktiež Vévoda et al. (2010) v longitudinálnej štúdii potvrdili, že istota pracovného miesta patrí u sestier medzi 
faktory s najvyššou pracovnou hodnotou. 
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Výskum bol realizovaný od októbra 2011 do marca 2012. Distribuovaných bolo 1200 

dotazníkových setov. Návratnosť dotazníkov bola 87,9 %. Výskum spĺňa základné etické 

princípy kladené na výskum na ľudskom subjekte, bol schválený Etickou komisiou Jesseniovej 

lekárskej fakulty v Martine a Etickou komisiou Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity v 

Ostrave. 556 (52,7 %) sestier bolo zo Slovenskej a 499 sestier (47,3 %) z Českej republiky (Tab. 

1). 98,4 % sestier tvorili ženy; priemerná dĺžka praxe v rámci našej vzorky bola 19,13 (±11,04) 

rokov; priemerná dĺžka na súčasnom pracovisku bola 10,77 (±9,06) rokov. 1002 sestier (95 %) 

pracovalo na plný úväzok, 60,6 % sestier bolo vydatých a 72,5 % malo minimálne jedno dieťa. 

Významnú časť sestier (50,5 %) v našej vzorke tvorili sestry, ktoré uvádzali najvyššie vzdelanie 

ukončené úplné stredoškolské vzdelanie (SZŠ).  

Tabuľka 1 Demografické charakteristiky vzorky 

Premenná 

 

Celá 
vzorka 

Slovenská 
republika (SR) 

Česká 
republika 

(ČR) 

p 

Pohlavie: 

Muži: N (%) 

Ženy: N (%) 

Vek: Priemer (SD) 

Vzdelanie: N (%) 

SZŠ 

VOŠ  

Bc 

Mgr. 

Rodinný stav: N (%) 

S partnerom / manželom 

Bez partnera / manžela 

Počet detí: Priemer  (SD) 

Roky praxe: M (SD) 

Roky praxe na súčasnom 
pracovisku: Priemer (SD) 

 

17 (1,6) 

1034 (98,4) 

39,80 
(10,06) 

 

533 (50,5) 

241 (22,8) 

191 (18,1) 

90 (8,5) 

 

639 (60,7) 

414 (39,3) 

1,34 (1,02) 

19,13 
(11,04) 

 

9 (0,9) 

543 (51,7) 

39,51 (9,48) 

 

179 (17,0) 

153 (14,5) 

146 (13,8) 

78 (7,4) 

 

362 (34,4) 

192 (18,2) 

1,42 (1,03) 

19,29 (10,74) 

 

12,39 (9,89) 

 

8 (0,8) 

491 (46,7) 

40,12 (10,67) 

 

354 (33,6) 

88 (8,3) 

45 (4,3) 

12 (1,1) 

 

277 (26,3) 

222 (21,1) 

1.25 (0,99) 

18,95 (11,38) 

 

8,99 (7,67) 

 

0,972 

 

0,322 

 

0,000 

 

 

 

 

0,001 

 

0,008 

0,619 

 

0,000 
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10,77 
(9,06) 

 

 

Metodika 

Pracovnú spokojnosť sestier sme merali prostredníctvom McCloskeyovej a Muellerovej 

škály pracovnej spokojnosti sestier (McCloskey/Mueller Satisfaction Scale, ďalej MMSS). Aktuálna 

verzia MMSS vychádza z práce Muellera a McCloskeyovej z roku 1990 (Mueller, McCloskey, 

1990). Nástroj obsahuje 31 položiek, hodnotených na päťstupňovej Likertovej škále, zoskupených 

do ôsmich subškál – spokojnosť s vonkajšími odmenami; plánovanie a harmonogram práce; 

rovnováha medzi prácou a rodinou; vzťahy so spolupracovníkmi; interakcie na pracovisku; 

možnosti profesionálneho rastu; pochvala a uznanie; kontrola a zodpovednosť. Tri subškály, 

spokojnosť s vonkajšími odmenami, plánovanie/harmonogram práce a rovnováha medzi prácou 

a rodinou, autori širšie konceptualizovali ako doménu bezpečia (safety). Interakcie na pracovisku, 

vzťahy so spolupracovníkmi a podporu zo strany nadriadených konceptualizovali ako sociálne 

motivačné činitele pracovnej spokojnosti. Možnosti profesionálneho rastu, pochvala a uznanie 

a kontrolu, zodpovednosť (kompetencie) ako psychologické motivačné činitele (incentíva) 

pracovnej spokojnosti. Každá položka v MMSS je hodnotená na stupnici od 1 (úplná nespokojnosť) 

po 5 (úplná spokojnosť). Vypočítava sa skóre jednotlivých subškál a celkové skóre. Frekvenciu 

úvah odchodu zo súčasného pracoviska, z profesie sestry, ako aj frekvenciu úvah odísť pracovať do 

zahraničia sme zisťovali na päťstupňovej škále od 0 (‘nikdy‘) do 4 (‘veľmi často‘). Na štatistické 

spracovanie dát bol použitý štatistický software pre sociálne vedy – SPSS verzia 15. Deskriptívna 

štatistika bola použitá na zisťovanie priemerov a smerodajnej odchýlky jednotlivých položiek 

MMSS, demografických údajov a frekvencie úvah. Rozdiely v pracovnej spokojnosti medzi 

slovenskými a českými sestrami sme zisťovali jednorozmernou analýzou rozptylu (ANOVA) a vo 

frekvencii výskytu úvah Pearsonovým chí-kvadrátovým testom. Na zistenie závislosti medzi 

frekvenciou výskytu vyššie uvedených úvah (nikdy – veľmi často) a pracovnou spokojnosťou 

sestier sme použili Perasonov korelačný koeficient. Vzťah medzi frekvenciou výskytu vyššie 

uvedených úvah a pracovnou spokojnosťou sestier sme zisťovali prostredníctvom viacnásobnej 

lineárnej regresie. Výsledky boli spracované na hladine štatistickej významnosti α ≤ 0,05. 
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Výsledky 

Rozdiely v oblasti frekvencie úvah odchodu 

28,8 % sestier v našej vzorke (16,2 % zo Slovenska a 13,5 % z Českej republiky) uvádzalo, 

že v posledných mesiacoch uvažovalo o odchode z profesie sestry. 46,1 % (24,6 % zo Slovenska 

a 21,5 % z Českej republiky) uvažovalo o odchode zo súčasného pracoviska a 28,2 % (20,5 % zo 

Slovenska a 7,8 % z Českej republiky) uvažovalo o možnosti odísť pracovať do zahraničia. 

Štatisticky významné rozdiely vo frekvencii úvah sme potvrdili len v položke týkajúcej sa odchodu 

do zahraničia (Pearsonov chí kvadrátový test = 66,01; p = 0,000). Rozdiely vo frekvencii úvah 

odchodu z aktuálneho pracoviska a profesie sestry neboli medzi sestrami zo SR a ČR signifikantné. 

Rozdiely v pracovnej spokojnosti  

Slovenské a české sestry uvádzali rovnako najvyššiu spokojnosť so vzťahmi so 

spolupracovníkmi. Najnižšia spokojnosť bola v oboch skupinách zistená v subškále vonkajšieho 

hodnotenia. (Tab. 2). České sestry zároveň uvádzali signifikantne vyššiu spokojnosť nielen v 

celkovom skóre MMSS, ale aj v jeho jednotlivých subškálach.  

 

Tabuľka 2 Rozdiely v pracovnej spokojnosti medzi slovenskými a českými sestrami (one way 

ANOVA) 

Premenná N Priemer SD F p 

 

SR 

 

ČR 

 

SR 

 

ČR 

 

SR 

 

ČR 

Pracovná 
spokojnosť 
(celkové skóre) 

502 499 3,09 3,38 0,52 0,49 77,9
0 

0,00
0 

Subškály         

Vonkajšie 
ohodnotenie 

549 499 2,50 2,99 0,78 0,79 100,
6 

0,00
0 

Plánovanie 
a harmonogram 
práce 

535 499 3,11 3,40 0,78 0,72 35,8
4 

0,00
0 
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Rovnováha medzi 
prácou a rodinou 

529 498 2,99 3,13 0,71 0,68 8,82 0,00
3 

Vzťahy so 
spolupracovníkmi 

551 499 3,69 3,83 0,84 0,36 8,96 0,00
3 

Interakcie na 
pracovisku 

546 499 3,37 3,65 0,70 0,61 49,4
7 

0,00
0 

Možnosti 
profesionálneho 
rastu 

550 499 3,08 3,19 0,65 0,59 7,35 0,00
7 

Pochvala a uznanie 545 498 3,26 3,60 0,81 0,73 49,9
3 

0,00
0 

Kontrola a 
zodpovednosť 

547 499 3,01 3,26 0,74 0,64 34,8
7 

0,00
0 

 

Korelačná a regresná analýza 

Pracovná spokojnosť slabo negatívne korelovala s frekvenciou úvah opustiť súčasné 

pracovisko (r = -0,25; p < 0,01); profesiu sestry (r = -0,23; p < 0,01) a odísť pracovať do zahraničia 

(r = -0,23; p < 0,01). Zároveň pozitívne korelovala s vekom sestier (r = 0,09; p < 0,01), ako aj rokmi 

ich klinickej praxe (r = 0,08; p < 0,05). S cieľom objasniť vzťah medzi frekvenciou úvah odísť (z 

aktuálneho pracoviska; profesie sestry; pracovať do zahraničia) a pracovnou spokojnosťou sestier 

sme použili viacnásobnú lineárnu regresnú analýzu. Vek, roky praxe boli zaradené v prvom bloku 

ako možné intervenujúce premenné. Jednotlivé subškály pracovnej spokojnosti boli do modelu 

zaradené ako možné prediktory (nezávislé premenné) a frekvencie úvah ako závislé premenné. 

Tento regresný model ukázal, že frekvencia úvah opustiť súčasné pracovisko bola predikovaná 

štyrmi oblasťami (subškálami MMSS) pracovnej spokojnosti – kontrolou a zodpovednosťou; 

harmonogramom práce; vzťahmi so spolupracovníkmi a možnosťami pre interakciu. Uvedený 

lineárny regresný model vysvetľoval len 10 % variability v úvahách opustiť pracovisko. Frekvencia 

úvah opustiť profesiu sestry bola predikovaná tromi oblasťami (subškálami MMSS) pracovnej 

spokojnosti – kontrolou a zodpovednosťou; harmonogramom práce; vzťahmi so spolupracovníkmi. 

Uvedený lineárny regresný model vysvetľoval len 5 % variability v úvahách pustiť pracovisko. 

Frekvencia úvah odísť pracovať do zahraničia bola predikovaná dvomi oblasťami (subškálami 

MMSS) pracovnej spokojnosti – kontrolou a zodpovednosťou a harmonogramom práce. Uvedený 

lineárny regresný model vysvetľoval len 4 % variability v úvahách pustiť pracovisko. Vyššia 

spokojnosť sestier vo vyššie uvedených oblastiach sa spája s nižšou frekvenciou úvah odchodu. 
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Tabuľka 3 Regresná analýza frekvencií úvah a pracovnej spokojnosti sestier 

Prediktor 

 

R R²  ß koeficient T p 

Úvahy odísť z pracoviska  

Kontrola a zodpovednosť 0,220*** 0,048 -0,296 -3,969 0,000 

Plánovanie a harmonogram 
práce 

0,252*** 0,015 -0,250 -3,879 0,000 

Vzťahy so spolupracovníkmi 0,266** 0,007 -0,221 -3,563 0,000 

Interakcie na pracovisku 0,276* 0,006 0,204 2,471 0,014 

Constant   2,983   

      

Úvahy odísť z profesie  

Kontrola a zodpovednosť 0,195*** 0,038 -0,211 -3,320 0.001 

Plánovanie a harmonogram 
práce 

0,215** 0,008 -0,147 -2,549 0,011 

Vzťahy so spolupracovníkmi 0,224* 0,004 -0,104 -2,034 0,042 

Constant   2,280   

      

Úvahy odísť do zahraničia  

Kontrola a zodpovednosť 0,189*** 0,036 -0,233 -3,741 0,000 

Plánovanie a harmonogram 
práce 

0,211** 0,009 -0,175 -3,047 0,002 

Constant   2,018   

p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. Beta koeficient – regresný koeficient pre nezávislé premenné – 
vyjadruje vplyv nezávislej premennej na premennú závislú  "zbavenú" vplyvu pôsobenia ostatných 
premnných, vyjadruje o koľko sa zmení hodnota závislej premennej, pokiaľ sa nezávislá premenná 
zmení o jednotku.  

adjusted R2 – upravený (korigovaný, zohľadňujúci počet nezávislých premenných) koeficient 
determinácie, jeho stonásobok určuje, aké percento celkovej variability závislej premennej (úvahy o 
odchode) možno vysvetliť regresným modelom. 

 

51



Diskusia 

V súlade so zahraničnými štúdiami (Boyle et al., 1999; Larrabee et al., 2003; Lynn & 

Redmann, 2005; Tourangeau & Cranley, 2006; Tourangeau et al., 2010; Hasselhorn et al., 2008; 

Simon et al., 2010) sme potvrdili, že pracovná spokojnosť sestier predstavuje signifikantný 

prediktor ich uvažovania o odchode nielen zo súčasného pracoviska, ale aj z profesie sestry vôbec. 

Spokojnosť sestier s ich zodpovednosťou  a kompetenciami, ako aj s ich harmonogramom práce 

(práca na smeny, cez víkendy a pod.) sme identifikovali ako významné prediktory uvažovania 

sestier o odchode z pracoviska, z ošetrovateľskej profesie a odchodu pracovať do zahraničia. 

Jedným z možných vysvetlení uvedených výsledkov môže byť štruktúra práce sestry, resp. 

divergencia v ich kompetenciách. Aikenová et al. (2001) vo svojej medzinárodnej štúdii 

(realizovanej v 5 krajinách) potvrdili, že vysoké percento sestier vykonáva práce, ktoré nie sú v ich 

kompetenciách (napríklad práce pomocného zdravotného personálu), zatiaľ čo ich odborné 

schopnosti a zodpovednosť nie sú využité. Podobná situácia nastáva aj u nás. Sestry vykonávajú 

častokrát výkony, ktoré varírujú od kompetencií lekárov až po kompetencie pomocného 

zdravotného personálu. Medzinárodná štúdia NEXT (Hasselhorn et al., 2003) poukázala na 

skutočnosť, že slovenské sestry uvádzali vyšší počet odpracovaných hodín a víkendov v mesiaci 

v porovnaní so sestrami z iných európskych krajín. Zároveň uvádzali nižšiu úroveň telesného, 

duševného zdravia, horšie pracovné podmienky a nízku pracovnú spokojnosť. Nespokojnosť sestier 

s harmonogramom ich práce, divergenciou v ich kompetenciách  spojená s nedostatočným 

ohodnotením,  môže byť jedným z dôvodov, prečo napríklad naše sestry odchádzajú do menej 

kvalifikovaných a lepšie platených pozícií, napríklad  ako opatrovateľky do zahraničia (najčastejšie 

do Rakúska). Jedným zo zaujímavých výsledkov našej štúdie je komparácia pracovnej spokojnosti 

slovenských a českých sestier. České sestry boli viac spokojné  s jednotlivými aspektmi práce, čo 

potvrdzuje aj skutočnosť, že slovenské sestry odchádzajú pracovať do ČR (napríklad z dôvodu 

vyššieho platu, minimálnych jazykových bariér, podobnosti charakteru práce) a častokrát tak 

kompenzujú nedostatok sestier v nemocniciach v ČR.  

Záver 

Spokojnosť sestier s ich zodpovednosťou  a kompetenciami, ako aj s ich harmonogramom 

práce (práca na smeny, cez víkendy a pod.) sme identifikovali ako významné prediktory uvažovania 

sestier o odchode z pracoviska, z ošetrovateľskej profesie a odchodu pracovať do zahraničia. České 

sestry v porovnaní so sestrami zo SR uvádzali signifikantne vyššiu spokojnosť s jednotlivými 

aspektmi práce a menej uvažovali o odchode za prácou do zahraničia.  
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