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Abstrakt 

Zmeny, ktoré zasiahli vzdelávanie sestier na Slovensku po vstupe do Európskej únie 

veľkou mierou sa odzrkadľujú vo všetkých aspektoch ich života. Zvyšujúce nároky na 

vzdelanie a kompetencie sestry ovplyvňujú motiváciu pre výber sesterského povolania. 

Dominantné miesto v pracovnom procese má stres. Medzi demotivačné faktory sesterského 

povolania patrí finančné a morálne nedocenenie, fyzická a psychická náročnosť povolania, 

frekventované zmeny legislatívy.   

 

Kľúčové slová: Motivácia. Demotivácia. Sestry. Faktory. Stres. 

 

Abstract 

 The changes that affected the education of nurses in Slovakia after joining the 

European Union, they are largely reflected in all aspects of nurse lives. The increasing and 

growing demands for education and competencies of nurses are affecting of motivation for 

choice professional nurse. Significant position in the work process has stress. Among the 

disincentives factors of nursing profession can be include the insufficient financial and moral 

evaluation, physical and mental fatigue of the profession and frequent changes in legislation. 
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Úvod  

Vstup SR do Európskej únie si vyžiadal prispôsobenie vzdelávania sestier 

požiadavkám príslušných smerníc Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Prelomovým v 

zmysle legislatívnej úpravy vzdelávania sestier v SR bol rok 2004, keď nadobudli platnosť 

reformné zákony a nariadenia ako zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej 
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starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. 

Doplnený bol Nariadením vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon 

zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, 

sústave špecializačných odborov a ústave certifikovaných pracovných činností.  

 

Pre svoju prácu sestry potrebujú značnú dávku motivácie, aby svoje povolanie 

vykonávali s potrebným entuziazmon a ľudskou ochotou pomáhať tým, ktorí sú na ich pomoc 

odkázaní. Počas svojej práce sa musia neustále vzdelávať. Motiváciou k ďalšiemu 

vzdelávaniu je zdokonaliť poznatky, schopnosti a zručnosti jednotlivcov. Na motiváciu 

pôsobí aj hodnota, ktorú prikladajú učebným aktivitám vo vzťahu k svojmu súčasnému 

pracovnému zaradeniu a budúcej kariére. Presné kompetencie sestry uvádza Vyhláška MZ SR 

č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou 

samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej 

pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom. Jedným zo spôsobov ďalšieho 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov je podľa § 2 tohto nariadenia: príprava 

zdravotníckych pracovníkov na výkon práce v zdravotníctve; odborné štúdium; certifikačná 

príprava a sústavné vzdelávanie. Potreba celoživotného vzdelávania je jedným zo základných 

znakov ošetrovateľského povolania. Vzdelaná sestra si v dnešnej dobe musí rozširovať a 

udržiavať svoje profesionálne umenie, predpokladať svoju úlohu do budúcnosti a rozširovať 

bázu profesionálnych poznatkov (Beňadiková, Rapčíková, 2009). Sústavné vzdelávanie 

predpokladá priebežné obnovovanie a udržiavanie získaných odborných spôsobilostí, ktoré sú 

v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.  

 

Motivácia sa považuje za dynamický proces, ktorý nás „vedie“ vo výbere činností, 

voľnočasových aktivít, ale veľmi výrazne sa prejavuje aj pri výbere profesie. Ako uvádza 

Hoskovec (2002, s. 48) motivácia nám pomáha pri učení, aktivizuje naše poznávacie procesy 

a mobilitu k dosahovaniu určitých cieľov, podnecuje k správaniu, ktoré udržiava dynamický 

rast osobnosti a jej vnútornú rovnováhu. Iný pohľad na motiváciu sestier majú autori Škrla, 

Škrlová (2003), ktorí uvádzajú ako praktický nástroj motivácie tzv. networking. Ide o 

budovanie siete priateľov, spolupracovníkov a profesionálov, ktorí akoby dopĺňali životnú 

energiu, resp. odčerpávali našu energiu. Na to, aby mohol človek motivovať iných, musí byť 

sám niekým alebo niečím motivovaný. Džuka (2005) udáva, že v 90. rokoch 20. storočia sa 

začal používať termín motív pre predpoklad konania človeka s cieľom dosiahnuť určitý cieľ. 

Herzberg zhrnul motivátory do šiestich tried – úspech, uznanie, možnosť rastu, povýšenie, 
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zodpovednosť, samotná práca (Adair, 2004). Mnohokrát sa pojem motivácia zamieňa so 

stimuláciou. Stimulácia možno chápať ako pôsobenie externého prostredia na psychickú 

stránku človeka (Fuchsová, Kravčáková, 2004). Pôsobenie kladnej alebo zápornej stimulácie 

je priamoúmerné výkonom motivovaných alebo demotivovaných ľudí. Motiváciu vo 

všeobecnosti podľa  Fuchsovej, Kravčákovej (2004) delíme na:  

• Vnútornú motiváciu - na vykonávanie týchto činností motivácie sa nežiada vplyv 

vonkajších faktorov. Samotná činnosť je pre motivovaného dostatočným uspokojením 

a odmenou. Takúto činnosť robíme mimovoľne, pretože sa chceme niečo dozvedieť, 

zo zvedavosti, v záujme pre vysvetlenie niečoho alebo pre vlastné presvedčenie. 

• Vonkajšia motivácia – jej konečný, cieľom je dosiahnutie hmotného objektu, ako sú 

napríklad peniaze, sociálny benefit, prémia, práca pod tlakom. Vo všeobecnosti 

môžeme za zdroje motivácie považovať potreby, návyky, záujmy, ideály a hodnoty. 

Priaznivý priebeh práce ošetrovateľského úseku v zdravotníckom zariadení je možné 

udržiavať racionálnou aplikáciou motivačných stimulov zo strany zamestnávateľa, prípadne 

vedúceho pracovníka. 

Motivačné činitele pre prácu sestry:  

1. Spoločenské postavenie sestry - povolanie sestry má v spoločnosti významné 

postavenie. Medzi 70 povolaniami zastupuje profesia sestry 7.-10. miesto. Spomínaný 

status ovplyvňuje imidž sestry, predstava spoločnosti o povolaní, úžitok pre 

prijímateľov starostlivosti. Poukazuje na dôležitosť pozície a prestíže, aj keď celkový 

imidž povolania sestry sa v spoločnosti pomerne pomaly mení (Farkašová a kol., 

2001). Každá kultúra vníma sestru inak, rovnako ako jej status.  

2. Túžba pomáhať iným osobám – má jednoznačne charakter filantropie a vznešeného 

zmyslu života. 

Škrla, Škrlová (2003) poukazujú na faktory, ktoré dokážu priamo alebo nepriamo 

ovplyvňovať imidž sestry:  

• verbálna a neverbálna komunikácia;  

• spôsob akým sestra dokáže vnímať a počúvať pacienta;  

• prístup, ktorý sestra zaujíma k pacientovi;  

• reakcie sestry;  

• nadobúdanie vyššej kvalifikácie;  

• sebadôvera spojená so zviditeľnením seba samej.  
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Demotiváciou pre prácu sestier je stav deprivácie, frustrácie a osobného pocitu 

nespokojnosti. Magurová a kol. (2009) uvádza, že deprivácia súvisiaca s demotiváciou je 

duševný stav, ktorý začína vtedy, keď človek dlhodobo neuspokojuje svoje potreby v plnom 

rozsahu alebo nerealizuje stanovené ciele. Deprivácia je podľa iných autorov neuspokojenie 

potrieb, ktoré sú pre človeka subjektívne významné. Jedinec je často deprivovaný počas 

choroby alebo pobytu v nemocnici pre čiastočné alebo neúplné naplnenie jeho potrieb 

(Farkašová a kol., 2001). Frustrácia je podľa Magurovej  a kol. (2009) správanie človeka a 

duševný stav, ktorý nastáva v dôsledku zablokovania možnosti uspokojiť potreby alebo 

dosiahnuť vytýčené ciele. Farkašová a kol. (2001) definujú tento pojem ako prekážku pri 

praktizovaní niečoho, na čom jednotlivcovi záleží. Človek počas frustrácie často reaguje 

agresívne, čo je následok jeho sklamania. Demotivácia je súbor jednotlivých prvkov, ktoré 

môžeme súhrne nazvať aj ako demotivačné činitele. Tieto činitele predstavujú konkrétne 

nebezpečenstvo, ktoré si v procese rozhodovania uvedomujeme. Nebezpečenstvo demotivácie 

môžeme posudzovať z rôznych hľadísk, v ktorých pôsobia. Ide najmä o pohyb na trhu práce, 

sociálnu politiku konkrétneho štátu či morálne zásady každého jedinca a mnoho ďalších 

demotivačných činiteľov.  

Demotivačné činitele pre prácu sestry: 

1. Dĺžka a náročnosť štúdia sestier - prvý odrádzajúci jav, s ktorým sa už na základných 

školách stretávame, je potreba vzdelávania pre výkon daného oboru. V tomto prípade 

sa zvažuje nielen jeho dĺžka trvania, ale i náročnosť. V mnohých situáciách má veľký 

vplyv aj vzdialenosť vzdelávacej inštitúcie od domova. Závodná (2010) sa zmieňuje o 

novele vysokoškolského zákona, ktorá platí na území Slovenska od 1. septembra 

2007. Podmienkou pre prijatie na magisterské štúdium v zdravotníckych študijných 

odboroch ošetrovateľstvo, fyzioterapia a laboratórne vyšetrovacie metódy, vrátane 

bakalárskeho vzdelania je jeden rok odbornej zdravotníckej praxe v zdravotníckom 

zariadení. Podľa MZ SR študenti majú nedostatok praktických skúseností. Ako 

konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. 

Lévyová: „nové študijné podmienky počty sestier nezvýšia, naopak, bakalárky pôjdu 

za lepšie platenou prácou do zahraničia, kde im postačí aj toto vzdelanie“ (Janík, 

2008) 

2. Časté zmeny v legislatíve - nestabilná politika vo sfére zdravotníctva má vplyv pri 

rozhodovaní o tomto povolaní. Súčasný, ale aj predpokladaný budúci stav legislatívy 

má rozhodujúcu váhu pri zatraktívnení povolania sestry. Nové legislatívne zmeny sa 
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môžu týkať väčším rozsahom povinností sestier, predpokladaným znižovaním stavu v 

zdravotníctve a podobne. Farkašová a kol. (2001) uvádzajú, že k zmenám v 

zdravotníctve patrí aj ošetrovateľstvo. Sestra je autonómnym pracovníkom a jej miesto 

vo vykonávaní starostlivosti o zdravie je nenahraditeľné. Počas zmien sa zvyšuje jej 

odborná spôsobilosť, pracuje samostatnejšie, jej kompetencie sú rozsiahlejšie, na čo 

nadväzuje väčšia zodpovednosť. Zmeny v odbore aj v praxi ošetrovateľstva sú 

predpokladom zmien v ošetrovateľskom vzdelaní. Odborná príprava sestry je 

zameraná na charakteristický okruh aktivít, ktoré sú prepojené vedomosťami a 

zručnosťami sestry na vyššom stupni a je cielená na interaktívne a morálne schopnosti 

osobnosti (Farkašová a kol., 2001).  

3. Fyzická a psychická náročnosť práce sestry - pri rozhodovaní o voľbe akéhokoľvek 

povolania je potrebné zvážiť, či daná osoba má fyzické a psychické predpoklady na 

zvládanie danej práce. Sestra musí byť schopná zvládať krízové situácie. Mnohokrát je 

potrebné upokojiť neracionálne sa správajúceho pacienta, rýchlo a správne reagovať 

na jeho akútny zdravotný stav. Fyzický a psychický predpoklad zvládania danej roly je 

rozhodujúci pre vykonávanie tohto povolania. Kadučáková (2010) poukazuje na 

zmenu životného štýlu ako na jednu z možných ciest zachovania zdravia každej sestry. 

Autorka tiež uvádza, že sestra svoju pozornosť venuje pacientovým potrebám a jej 

vlastné potreby sú druhoradé, resp. sústredenie sa na tieto potreby je pre sestru 

náročné. Pre poskytovanie starostlivosti a vykonávanie pracovných výkonov sa musí 

sestra venovať aj sebe samej a musí sa cítiť v dobrom celkovom stave. Ako prevenciu 

psychickej a fyzickej záťaže autorka uvádza nasledovné technické opatrenia: 

ergonomická úprava pracoviska; zákaz alebo obmedzovanie používania výrobkov, 

zariadení a technologických postupov, ktoré zvyšujú fyzickú záťaž pri práci; 

obmedzenie senzorickej záťaže a primerané mikroklimatické podmienky v 

zdravotníctve. Medzi najčastejšie psychické rizikové faktory ohrozujúce zdravie 

sestier patria napr. časový stres, nepredvídateľné situácie u problémových pacientov, 

množstvo povinností, nevyjasnené kompetencie a iné.  

4.  Vykonávanie pracovných činností, ktoré nepatria do kompetencií sestry - uviedli sme 

Vyhlášku MZ SR č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe 

poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej 

asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom. 

Sekáčová (2009) v tejto vyhláške poukazuje na presne stanovené kompetencie, ktoré 

sú dôležité pri uzatváraní pracovnej zmluvy medzi zamestnávateľom a sestrou. 
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Zamestnávateľ si je vedomý požiadaviek, ktoré vyžaduje jeho pracovisko, a tak spolu 

so sestrou stanovia výkony, ktoré sestra bude vykonávať. Ak je lekár v role 

zamestnávateľa alebo nadriadeného a správne chápe pojem spolupráca, dokáže viesť 

sestru k pozitívnej pracovnej motivácii. Na pracovisku sa so sestry takto stáva 

kolegyňa, na ktorú sa lekár môže plne spoľahnúť.  

5.  Nedostatočne ohodnotená práca sestry a nedostatok pracovných miest - v súčasnosti je 

povolanie sestry nedostatočne finančne a morálne ohodnotené. Mnohokrát sestry kvôli 

slabým finančným možnostiam alebo nedostatku pracovných miest opúšťajú krajinu a 

uplatňujú sa v zahraničí s lepšou perspektívou. Kilíková (2008) tvrdí, že deficit sestier 

a pokles ich záujmu o funkčné zaradenie sú zreteľné najmä v posledných rokoch. 

Tento fakt je čiastočne podmienený premenami v systéme odmeňovania a vzdelávania 

sestier. Morálne a finančné nedocenenie, nízky profesionálny imidž určujú vysokú 

mieru migrácie sestier do západných krajín Európy. Skutočnosť je taká, že v obvodnej 

ambulancii v priemere s 3 000 klientmi, po 15 odpracovaných rokoch v zdravotníctve, 

pri maximálnej pracovnej činnosti ako sú administratíva, odbery, asistencia, aplikácia 

liekov, edukácia a realizácia preventívnych prehliadok, je priemerný mesačný plat 

mnohých sestier približne 280 eur (Lunterová, 2010). Autorka rovnako poukazuje na 

rozdiely vo finančnom ohodnocovaní sestier v jednotlivých regiónoch Slovenska. 

 

Reálnou hrozbou, ktorú by si mali sestry uvedomiť, je tzv. „syndróm vyhorenia“ 

(„burnout“). Prvýkrát sa tento termín objavil u amerického psychoanalytika Freudenbergera. 

Vysvetľuje ho ako opakované a zdĺhavé prežívanie stresu z práce, resp. sklamanie z pracovnej 

reality od nej očakávanej. Často je spúšťačom uvedeného syndrómu aj kontakt so smrťou 

(Peřinová, Baňasová, 2009). Je potrebné si uvedomiť, že každé povolanie so sebou prináša 

mnohé neželané javy. Voľba povolania je vec každého jedinca, ktorý disponuje 

individuálnymi psychickými a fyzickými vlastnosťami.  

 

Cieľ prieskumu 

 V rámci problematiky pracovnej motivácie sestier sme realizovali prieskum, ktorého 

cieľom bolo poukázať na motivačné a demotivačné činitele v pracovnom procese sestier. 

Rovnako sme chceli zmonitorovať pomocou dotazníka pôsobenie stresu v pracovnom procese 

sestier vzhľadom na dĺžku ich odbornej praxe. 
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Metodika a charakteristika prieskumnej vzorky 

Na získanie potrebných informácii sme použili empirickú metódu – dotazník. 

Prieskum sme realizovali v časovom horizonte február - marec 2011, po predchádzajúcom 

zaslaní žiadosti o možnosť realizácie prieskumu v uvedených nemocniciach. Prieskumnú 

vzorku tvorilo 100 respondentov - sestier, pracujúcich v ústavných zdravotníckych 

zariadeniach, ktoré boli vybratí náhodným výberom. Bolo distribuovaných 128 dotazníkov, 

vyplnených sa vrátilo 100, čo je 78,13% návratnosť. 

 

Interpretácia a analýza výsledkov 

Pre pracujúceho jedinca je potrebná hybná sila, ktorá mu umožňuje uspokojenie 

potreby sebarealizácie. Motivácia je rovnako nevyhnutná pre povolanie sestry. Z uvedeného 

dôvodu sme chceli zistiť, aké motivačné činitele pôsobia v ich práci. 

 
Graf 1 Identifikácia motivačných činiteľov v práci sestier 

 

 V závislosti od dĺžky praxe sestry považujú za najväčšie pozitívum v pracovnom 

procese dobré výsledky práce, čo je nevyhnutné pre efektivitu fungovania konkrétnej 

ošetrujúcej jednotky. Usmerňovanie práce iných ľudí malo značné zastúpenie v našom 

prieskume. Zaujímavé je, že medziľudské vzťahy (u sestier s 15- ročnou praxou a viac je to 

16, 67%) sú pre sestry dôležitejšie ako spoločenské uznanie (5, 55%). Vyplýva to zo 

základných princípov ošetrovateľstva (múdrosť, láska a pomoc). 
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 Demotivačné činitele sa vyskytujú vo väčšom rozsahu ako motivačné stimuly. 

V rámci sesterského povolania je to spomínaná dĺžka a náročnosť štúdia, nedostatočné 

finančné ohodnotenie, časté zmeny v legislatíve. Neodmysliteľnou je aj fyzická a psychická 

náročnosť práce sestry. V prieskume sme sa zamerali aj na negatívne medziľudské vzťahy 

a vysokú mieru zodpovednosti. 

 
Graf 2 Najväčšie demotivačné činitele v práci sestier 

 

Dĺžka praxe sestier koreluje s nástupom prekážok v práci. Potvrdzuje to aj rovnaký 

podiel zhodnotených položiek, pričom prvenstvo v demotivačných činiteľoch dosahuje 

finančné ohodnotenie (u najdlhšie pracujúcich sestier - 50%), medziľudské vzťahy (u 

dlhodobo pracujúcich – 27,88%). Naopak - vysoká miera zodpovednosti je najviac zastúpená 

u sestier s najnižšou dĺžkou praxe (menej ako 1 rok – 35%).  

 Každá sestra je individualitou s osobným štýlom a nevenuje každej bariére rovnakú 

pozornosť. Predpokladáme, že príčinou sú viackrát uvádzané nepriaznivé medziľudské 

vzťahy na pracovisku, v ktorých často chýba rešpektovanie osobnosti a nedosahujúce 

finančné ohodnotenie. 

 

 Stres na pracovisku je veľmi aktuálnym fenoménom súčasného pracovného 

procesu a „neodmysliteľne“ patrí aj k sesterskému povolaniu. Veľmi často súvisí s časovou 

tiesňou, množstvom nepriaznivých reakcií pacienta, kumulovaním nepredvídaných 

skutočností a reakcií pacienta a jeho príbuzných. Vzhľadom na fakt, že fenomén stresu nie je 

možné úplne vylúčiť, v našich zisteniach sme sa zamerali na jeho intenzitu.  

0%
10%

35%

20%

35%

0%

27,59%

31,03%

24,14%

17,24%

9,09%

18,18%

12,12%

24,14%

36,37%

11,11%
0%

11,11%

27,78%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

menej ako 1
rok

1 až 5 rokov 6 až 15
rokov

viac ako 15
rokov

finančné ohodnotenie

medziľudské vzťahy na
pracovisku

vysoká miera zodpovednosti

nevhodné pracovné prostredie

iné

429



 
Graf 3 Intenzita pracovného stresu u sestier vzhľadom na dĺžku praxe 

 

 Prítomnosť stresu v pracovnom živote sestier je evidentná. Najväčší vplyv má 

stres na prácu sestry, ktoré vo svojej pozícií pracujú menej ako 5 rokov. Podľa päťstupňovej 

škály miery stresu označilo prežívanie veľkej intenzity nepokoja v priemere až 43% sestier. 

Vyplýva to z nedostatočných odborných skúseností, z kumulácie nových postupov, ktoré si 

musí sestra osvojiť i pre mnohé ďalšie príčiny. Naopak, sestry, ktoré sú vo svojej pozícii 

dlhšie, hodnotia stres miernejšie. V kategórii nad 15 rokov praxe označila polovica 

z opýtaných stres za mierny, a približne jedna tretina za stredný. Adamková (2010) dospela 

pri vyhodnocovaní svojho prieskumu k rovnakému výsledku, a síce, že vyšší stupeň záťaže 

a stresu zažívajú sestry s menším počtom rokov praxe. Ako dôvod uvádza neznalosť 

a neskúsenosť začínajúcich sestier. Na základe týchto výsledkov môžeme povedať, že 

dlhoročná prax má veľký význam pri výkone povolania.  

 

Záver   

 Výsledky nášho prieskumu ukázali, že stres je naozaj ako tvrdia mnohí odborníci, 

súčasťou pracovného života. Rozdiel je len v jeho prežívaní a miere jeho pôsobenia. Naše 

výsledky sme porovnali so zisteniami podobnej štúdie Adamkovej (2010), kde sa zaoberala 

psychickou záťažou sestier a porovnávala medzi nimi rozdiely v závislosti na typu pracoviska 

a dĺžky praxe v súčasnej pozícii. Môžeme tvrdiť, že v princípe sú všetky sestry manažérkami, 

keďže každý deň plánujú, realizujú a hodnotia starostlivosť o pacientov a ich spoločným 

cieľom je dosiahnuť spokojnosť pacienta. Druhý výskum realizovala Balogová (2009) pod 
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názvom: „Stres v práci sestier na oddeleniach anestézie a intenzívnej medicíny“. Cieľom tejto 

práce bolo identifikovať stresory, ktoré sú príčinou nadmernej záťaže sestier na danom 

oddelení vzhľadom na ich dĺžku praxe. Vychádzajúc z výsledkov celého prieskumu môžeme 

potvrdiť prítomnosť mnohých záťažových situácii v práci sestier. Respondenti, ktorí sú 

v pozícii sestry menej ako 5 rokov považujú za najviac záťažové faktory vo svojej práci 

medziľudské vzťahy na pracovisku, nedostatočnú komunikáciu, nedostatok personálu na 

oddelení a nedostatok času na vykonanie vlastnej práce. Naše zistenia potvrdili , že prioritný 

záťažový faktor, ktorý sestrám manažérkam najviac prekáža je práve finančné ohodnotenie. 

Rovnako ako ďalšie najčastejšie možnosti udávali vysokú mieru zodpovednosti a 

medziľudské vzťahy na pracovisku. Do popredia vystupuje okrem iného problematika 

starostlivosti o umierajúceho, kde sestra musí dodržiavať základné princípy paliatívnej 

starostlivosti a kodifikované práva pacientov (Németh a kol., 2009).   

 

Literatúra 

ADAIR, J. Efektívní motivace. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2004. 184 s. ISBN 80-86851-

00-1.  

ADAMKOVÁ, L. Problematika psychické zátěže práce sestry. [online]. 2010,  [cit. 2010-12-

22]. Dostupné na: 

http://is.muni.cz/th/69585/lf_b/Problematika_psychicke_zateze_prace_sestry.pdf. 

BALOGOVÁ, E. Stres v práci sestier na oddeleniach anestézie a intenzívnej medicíny. In 

Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík. ISSN 1335 - 5090, 2009, 

roč. 15, č. 2, s. 63 – 67.  

 

BEŇADIKOVÁ, D., RAPČÍKOVÁ, T. Sestra jako poskytovatelka ošetrovateľské peče a její 

postavení ve zdravotnickém týmu. 2009. [online] [cit. 2010-12-09]. Dostupné na: 

http://www.zdn.cz/clanek/sestra/sestra-jako-poskytovatelka-osetrovatelske-pece-a-jeji-

postaveni- ve-zdravotnickem-tymu-448617. 

 

DŽUKA, J. Motivácia a emócie človeka. 2. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej 

univerzity v Prešove. 2005, 250 s. ISBN 80-8068-324-7.  

 

FARKAŠOVÁ, D. a kol. Ošetrovateľstvo – teória. Martin: Osveta. 2001. 134 s. ISBN 80-

8063-086-0.  

 

431



FUCHSOVÁ, K., KRAVČÁKOVÁ, G. Manažment pracovnej motivácie. 1. vyd. 

Vydavateľstvo IRIS. 2004, 170 s. ISBN 80-89018-66-1.  

 

HOSKOVEC, J. Psychologie. Praha: Triton, 2002. 105 s. ISBN 80 – 7254 – 219 - 2 

 
JANÍK, B. Odchod sestier do zahraničia. [online] [cit. 2010-12-05]. Dostupné: 

http://www.farmakoekonomika.sk/images/stories/tlacovy_monitor/zn/DT_200801/zn_10/10_

03_37t8.htm.  

 

KADUČÁKOVÁ, H. Faktory ovplyvňujúce prácu sestry v zariadeniach sociálnych služieb. In 

Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. 

Zborník z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. 2. 2010 v Ružomberku. 

Ružomberok: Katolícka univerzita. 2010. ISBN 978-80-7318-978-5.  

 

KILÍKOVÁ, M., JAKUŠOVÁ, V. Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve. Martin: 

Osveta, 2008, 148 s. ISBN 978-80-8063-290-8. 

 

LUNTEROVÁ, J. Sestra: kolegyňa alebo podriadená? In Sestra a lekár v praxi. 2010. č. 5-6. 

s. 16-17. ISSN 1335-9444. 2010, 5-6 s.16-17.  

 

MAGUROVÁ, D. a kol. Demotivačné faktory ovplyvňujúce pracovný výkon sestry 

vyplývajúce z výsledkov výskumu. Zborník príspevkov: Cesta k profesionálnímu 

ošetřovatelství  V., s. 162 – 169. Opava: Slezská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7248-607-6.  

 

NÉMETH, F., BABČÁK, M., ELIÁŠOVÁ, A., HUDÁKOVÁ, A., DERŇÁROVÁ, Ľ.: 

Geriatria a geriatrické ošetrovateľstvo, vysokoškolská učebnica. Martin: Osveta, 2009, 193 

str. ISBN 978-80-8063-314-1. 

 

PEŘINOVÁ, N., BAŇASOVÁ, V. Globalizácia a kvalita života a zdravia. Zborník 

príspevkov V. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou v Košiciach v dňoch 

23.-24. októbra 2009. Košice: EQUILIBRIA. 2010. ISBN 978- 80- 89284-66-5.  

 

SEKÁČOVÁ, M. Kompetencie sestry. [on-line] [cit. 17. 11. 2010]. Dostupné na: 

http://www.sksapa.sk/20091120269/Aktuality-a-oznamy/kompetencie-sestry.html.  

432



ŠKRLA, ., ŠKRLOVÁ, M. Kreativní ošetřovatelský manažment. Praha: Advent – 

Orion, 2003, 477 s. ISNB 80-7172-841-1. 

 

Vyhláška MZ SR č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe 

poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie 

poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom  

 

ZÁVODNÁ, V. História ošetrovateľstva po roku 1990. In Farkašová, D. a kol. História 

ošetrovateľstva. Martin: Osveta. 2010, s. 48-90. ISBN 978-80-8063-332-5.  

 

Zákon 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Nariadenie vlády SR 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, 

spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov 

a sústave certifikovaných pracovných činností. 

 

Kontakt 
 
PhDr. Ľudmila Majerníková, PhD. 
Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove 
Partizánska1, 080 01 Prešov 
majernikova@unipo.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

433




