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Abstrakt 

Transformácia vzdelávania sestier zo stredoškolského na vysokoškolské, predĺženie 

štúdia, trojstupňový systém vzdelávania nezmenil postavenie sestier v slovenskej spoločnosti. 

Ekonomika predstavuje najproblematickejšiu oblasť súčasného zdravotníctva na Slovensku. 

Nedostatok finančných zdrojov sa odráža na platovom ohodnotení sestier, ich motivácii 

k práci a ich sociálneho a spoločenského postavenia. Povolanie sestry je veľmi náročné 

a zodpovedné. Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazňuje strategický význam povolania 

sestry v systéme zdravotníctva tej ktorej krajiny. Súčasný stav je charakterizovaný 

nedostatočným odmeňovaním sestier na Slovensku a je vo veľkej miere príčinou migrácie 

sestier za prácou do zahraničia. Nedocenenie a náročnosť tohto povolania v SR má za 

následok to, že vzdelané sestry, ale aj iní pracovníci  zdravotníctva odchádzajú pracovať do 

štátov EÚ, kde sú pracovné i finančné podmienky neporovnateľne lepšie. 
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Abstract 

Transforming nursing education from secundary school to university, extension study, 

threetiered system of education nurses did not change position in the Slovak society. 

Economy is the most problematic area of the current health care in Slovakia. Lack of financial 

resources is reflected in the salaries of nurses, their motivation to work and their social and 

community status. Profession of nurse is very difficult and responsible. WHO emphasizes the 

strategic importance of nurse´s profession in the health system of each country. The current 

situation is characterized by inadequate remuneration of nurses in Slovakia and it is largely 

the cause of migration of nurses to work abroad. Underestimation and demands of this 

profession in the Slovak republic has resulted that nurses, but also other health workers leave 
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to work in the EU countries where the working and financial conditions are incomparably 

better. 

 

Key words : Free movement of nurses. EU. Migration. Equivalent education. 

 

Úvod           

V súvislosti s prebiehajúcimi zmenami vzdelávania v ošetrovateľstve je potrebné sa 

zaoberať kompetenciami sestier. V ošetrovateľstve vychádzajú kompetencie zo syntézy 

rôznych komponentov tak, aby zodpovedali normám požadovaných profesií. Reprezentujú 

dynamickú kombináciu etických hodnôt, postojov, osobnostných vlastností, kognitívnych 

zručností, vedomostí, interpersonálnych, intelektuálnych a praktických zručností (ICN, 2003; 

Tuning General Brochure, 2006). 

 

Farrugia, Zammit (2006) uvádzajú, že ošetrovateľstvo bolo prvým regulovaným 

zdravotníckym povolaním, ktoré bolo zahrnuté do projektu Tuning Educational Structures in 

Europe. V rokoch 2000 – 2004 sa na báze diverzity a autonómie edukačných konštruktov 

(kurikúl) riešila aj problematika generických a špecifických kompetencií. Cieľom projektu 

bolo vytvoriť podmienky pre kompatibilitu a transparentnosť vzdelávania v Európe. Projekt 

nadväzoval na výzvy Bolonskej deklarácie a na základe dotazníkovej prieskumnej štúdie boli 

formulované nasledujúce oblasti kompetencií sestry: 

• profesionálne hodnoty a rola sestry; 

• ošetrovateľská prax a klinický rozhodovací proces; 

• vedomosti a kognitívne kompetencie; 

• komunikačné a interpersonálne kompetencie; 

• vedenie, manažment a tímové kompetencie. 

Tuning kompetencie poskytujú flexibilitu a autonómiu pri ich tvorbe, sú opisované 

ako odporúčania pre návrh kurikúl a ich evaluáciu, nie ako rigidný príkaz (Žiaková, Bóriková, 

Tomagová, 2011). Štruktúra a zameranie kompetencií je odrazom profesionálnych rolí sestier, 

ich spoločenského, ale aj sociálneho statusu. Kompetencie sestier na Slovensku legislatívne 

upravuje Vyhláška MZ SR č. 364/2005. Vyhláška určuje rozsah ošetrovateľskej praxe 

poskytovanej sestrou samostatne – zahŕňa posudzovanie, diagnostiku, plánovanie, realizáciu 

a vyhodnotenie ošetrovateľskej starostlivosti uskutočňovanej metódou ošetrovateľského 

procesu. V rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti sestra vykonáva samostatne 
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jednotlivé výkony a činnosti zamerané na uspokojovanie potrieb, riešenie problémov 

a zlepšovanie stavu jedincov a skupín, ďalej na základe indikácie lekára sestra samostatne 

vykonáva výkony, ktoré sú súčasťou diagnostického a terapeutického procesu a poskytuje 

ošetrovateľskú starostlivosť počas týchto výkonov a po ich skončení. Sestra poskytuje 

ošetrovateľské výkony v spolupráci s lekárom, ktoré súvisia s diagnostickými a liečebnými 

výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár (Vyhláška MZ SR 364/2005). 

S takto formulovanými kompetenciami a rozsahom ošetrovateľskej praxe vo vyhláške 

364/2005 nesúhlasí SKSaPA a ani vykonávatelia ošetrovateľskej starostlivosti. Kompetencie 

nie sú upravené v súlade s rôznou úrovňou vzdelania sestier na Slovensku, nerozlišujú medzi 

nižším a vyšším vzdelaním, a tak neplnia svoju funkciu (Hanzlíková, 2011). Exaktné 

vymedzenie kompetencií zmierňuje rozpor medzi očakávaniami a požiadavkami, ktoré sa 

vzťahujú na profesijnú rolu sestry. Priveľký rozsah rôznorodých činností, nedostatočná 

ustálenosť deľby práce medzi príslušníkmi jednotlivých profesií v zdravotníckych 

zariadeniach môžu mať za následok migráciu sestier, čo sa prejaví na ich nedostatku a na 

zníženej kvalite poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti (Matulníková In Botíkova a kol., 

2009). Jednotlivé príčiny migrácie sestier za prácou do zahraničia sa rôzne kombinujú 

a prelínajú. Keďže požiadavky na prácu sestier sa neustále zvyšujú, je dôležité aby pracovné 

prostredie a podmienky v ktorých sestry pracujú boli vytvorené tak, aby sestry neodchádzali 

za prácou do zahraničia (Kingma, 2006). Postavenie profesie sestry sa v dnešnej dobe vníma 

aj cez rovinu príjmov. Intenzita tohto problému závisí od toho, ako si konkrétna spoločnosť 

cení konkrétnu profesiu. Politicko – ekonomický model trhového hospodárstva, ktoré je pre 

našu krajinu transformačným cieľom predpokladá, že cenu profesie stanoví konkrétne, tak 

ako v prípade každej inej komodity, trh. Mzdy mnohých sestier sa znížili, ale práce neubudlo, 

naopak pribudlo a pribudli i kompetencie a zodpovednosť sestry. Sestry sú preto pred 

dilemou, či sa rekvalifikovať a robiť niečo iné, alebo odísť za prácou do zahraničia, ktorá im 

zabezpečí lepší ekonomický základ (Blanáriková, 2008). Aby sestry boli spokojné vo svojom 

povolaní je potrebné vytvoriť vhodné pracovné prostredie a podmienky, rovnako aj finančné 

ohodnotenie sestier. V našich podmienkach to nemajú často krát sestry zabezpečené a preto 

odchádzajú za prácou do iných štátov EÚ. V rámci EÚ pracujú sestry v nemocniciach, alebo 

sa ich zamestnávateľom stáva agentúra, to znamená, že pracujú väčšinou 24 hodín 

v dvojtýždňových intervaloch. V zahraničí majú nielen dobré finančné a pracovné 

podmienky, ale aj väčší rešpekt zo strany nadriadených – zamestnávateľa, a väčšiu úctu zo 

strany pacientov. Má to aj svoju negatívnu stránku, pretože mnohé musia odísť od svojich 

rodín (Vörösová, 2010).  
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Veľkú pozornosť migrácii sestier v EÚ a jej možným rizikám, ktoré by mohla priniesť, 

sa venuje Annette Kennedyová, prezidentka European Federation of Nurses 21. storočie 

označila za charakteristické mobilitou nielen pre sestry, ale aj pre ostatné profesie. Uvádza, že 

je otázne, či migrácia sestier zaručí rovnakú úroveň kvality ošetrovateľskej starostlivosti 

v krajine, do ktorej prichádzajú sestry z iných krajín a či je sestra rovnako dobre vyškolená vo 

všetkých krajinách EÚ (Hanzlíková, Závodský, 2006). Voľný pohyb sestier by sa mal 

podporiť a uľahčiť, pretože sestry získavajú veľké potenciálne skúsenosti a to štúdiom, alebo 

prácou v zahraničí. Prináša to úžitok pre sestry, ale aj pre pacientov. V jednotnom európskom 

trhu, kde sú sestry zodpovedné za poskytovanie všeobecnej starostlivosti, majú právo 

pracovať v hociktorom členskom štáte. Z toho pohľadu nadobudne význam plánovanie 

sesterských ľudských zdrojov požadovaných na európskej úrovni. Najefektívnejšie to možno 

zabezpečiť tak, že sa aj naďalej bude udržiavať systém automatického uznania kvalifikácie 

registrovaných sestier, poskytujúcich všeobecnú starostlivosť podľa smerníc európskeho 

úseku (Kuberová, 2003). Smernica Európskeho parlamentu a Rady pod číslom 36/2005/ES 

o uznávaní odborných kvalifikácií má za cieľ odstraňovať prekážky v mobilite sestier 

a ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktoré vyplývajú z existencie rozdielov v národných 

vzdelávacích systémoch. Uznanie vzdelania, alebo odbornej kvalifikácie v príslušnom štáte 

má podľa postupov právnych noriem danej krajiny význam pre toho, kto plánuje študovať, 

alebo vykonávať povolanie v inom štáte, ako v krajine kde získal vzdelanie (Kuriplachová, 

Magurová, Cibríková, 2011).  

      Zdravotnícki pracovníci každého členského štátu podliehajú regulácií v oblasti 

získaného vzdelania čo znamená, že ich vzdelanie musí spĺňať isté požiadavky, ktoré sú 

kladené na obsah a rozsah získaného vzdelania, odbornú prípravu, ale i vykonávanú odbornú 

prax. O vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií sa hovorí vtedy, keď vzdelanie získané 

na území jedného členského štátu sa považuje za rovnocenné vzdelaniu získanému na území 

iného členského štátu. Ak ste získali zdravotnícke vzdelanie na Slovensku, alebo v bývalom 

Československu a chceli by ste pracovať v zdravotníctve krajiny Európskeho hospodárskeho 

priestoru alebo vo Švajčiarsku potrebujete od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

doklad o rovnocennosti získaného vzdelania s požiadavkami uloženými právnymi predpismi 

EÚ. Osoby, ktoré začali študovať (len v študijných odboroch všeobecné lekárstvo, zubné 

lekárstvo, farmácia, ošetrovateľstvo, diplomovaná všeobecná sestra, pôrodná asistencia, 

diplomovaná pôrodná asistentka) na území Slovenskej republiky po 1. máji 2004, teda po dni 

pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii a mienia vykonávať zdravotnícke 

povolanie lekár, zubný lekár, sestra, farmaceut alebo pôrodná asistentka v inom členskom 
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štáte potvrdenia o rovnocennosti vzdelania už nepotrebujú. Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií sa vzťahuje na nich a automatické 

uznávanie kvalifikácií podľa tejto smernice.  

      Rovnocennosť vzdelania zdravotníckych pracovníkov, ktorí získali vzdelanie na území 

Slovenskej republiky alebo v bývalom Československu, a ktorého získavanie sa začalo pred 1. 

májom 2004, teda pred dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii a mienia 

vykonávať zdravotnícke povolanie v inom členskom štáte, potvrdzuje MZ SR, okrem 

diplomov o špecializácií, ktoré potvrdzuje Slovenská zdravotnícka univerzita. MZ SR po 

posúdení žiadosti a dokladov vydá: 

• potvrdenie o rovnocennosti získaného vzdelania, alebo 

• potvrdenie spolu s osvedčením o odbornej praxi, alebo 

• vyjadrenie ku vzdelaniu. 

V prípade, ak je potrebné potvrdenie o rovnocennosti vzdelania zaslať priamo 

príslušnému kompetentnému orgánu v inom členskom štáte, žiadateľ písomne uvedie túto 

informáciu na poslednej strane žiadosti spolu s presnou adresou kompetentného orgánu iného 

členského štátu, na ktorú má MZ SR uvedené potvrdenie zaslať.  

SESTRA k vyplnenému tlačivu žiadosti priloží nasledujúce doklady:  

Sestra s ukončeným II. stupňom vysokoškolského vzdelania:  

• overenú kópiu apostilovaného vysokoškolského magisterského diplomu (Mgr.) a 

overenú kópiu apostilovaného vysokoškolského bakalárskeho diplomu (Bc.);  

• neoverenú kópiu občianskeho preukazu – obojstranne občania SR narodení na 

Slovensku alebo v bývalom Československu; alebo kópiu dokladu, z ktorej vyplýva 

informácia o štátnom občianstve – predložia iba osoby, ktoré nemajú štátne občianstvo 

SR;  

Sestra s ukončeným I. stupňom vysokoškolského vzdelania: 

• overenú kópiu apostilovaného vysokoškolského bakalárskeho diplomu (Bc.); 

•  neoverenú kópiu občianskeho preukazu - obojstranne občania SR narodení na 

Slovensku alebo v bývalom Československu; alebo kópiu dokladu, z ktorej vyplýva 

informácia o štátnom občianstve – predložia iba osoby, ktoré nemajú štátne 

občianstvo SR;  

V prípade záujmu o vydanie potvrdenia o vykonávaní odbornej zdravotníckej praxe 

sestry na území Slovenskej republiky je potrebné predložiť doklad vydaný personálnym 

oddelením zamestnávateľa o vykonávaní odbornej praxe sestry. 
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Sestra s ukončeným vyšším odborným vzdelaním: 

• overenú kópiu absolventského diplomu v študijnom odbore diplomovaná všeobecná 

sestra zo strednej zdravotníckej školy;  

•  neoverenú kópiu občianskeho preukazu - obojstranne občania SR narodení na 

Slovensku alebo v bývalom Československu; alebo kópiu dokladu, z ktorej vyplýva 

informácia o štátnom občianstve – predložia iba osoby, ktoré nemajú štátne 

občianstvo SR;  

Sestra s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním: 

• overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške v študijnom odbore všeobecná sestra, 

zdravotná sestra, detská sestra alebo ženská sestra zo strednej zdravotníckej školy; 

•  originál alebo notársky overenú kópiu dokladu vydaného personálnym oddelením 

zamestnávateľa o vykonávaní odbornej praxe na území Slovenskej republiky v 

zdravotníckom povolaní sestra v dĺžke minimálne troch rokov za posledných päť 

rokov;  

•  neoverenú kópiu občianskeho preukazu - obojstranne občania SR narodení na 

Slovensku alebo v bývalom Československu; alebo kópiu dokladu, z ktorej vyplýva 

informácia o štátnom občianstve – predložia iba osoby, ktoré nemajú štátne 

občianstvo SR;  

V prípade výkonu povolania sestry v neštátnom zdravotníckom zariadení vyplnený 

doklad o praxi doplní o termín odovzdávania poplatkov do sociálnej poisťovne osoba, ktorá 

takýto úkon vykonávala pre príslušný právny subjekt a doplní ho svojím podpisom 

a pečiatkou (MZ SR, 2011).  
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