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Abstrakt 

Vzdelávanie pôrodných asistentiek prešlo a v niektorých krajinách aj prechádza 

mnohými zmenami. Aj napriek zjednotenému vzdelávaniu pôrodných asistentiek v štátoch 

Európskej únie a tomu, že pôrodná asistencia je regulovaným odborom, pracovné 

podmienky a imidž povolania sú v jednotlivých štátoch odlišné. Cieľom práce bola analýza 

imidžu povolania pôrodná asistentka, odhalenie silných a slabých stránok povolania, zistenie 

úrovne spokojnosti v zamestnaní a porovnanie všetkých zistených komponentov na 

Slovensku a v Rakúsku. 
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Úvod 

Z dôvodu, že pôrodná asistencia patrí medzi regulované povolania, členské štáty majú 

pre oprávnenie pôrodných asistentiek začať a vykonávať prax zabezpečiť, aby pôrodné 

asistentky ovládali aspoň nasledujúce činnosti: 

1. poskytovať správne informácie a poradenstvo o plánovaní rodiny, 

2. diagnostikovať tehotenstvo a monitorovať priebeh normálneho tehotenstva; vykonávať 

vyšetrenia potrebné pre monitorovanie vyvíjania sa (priebehu) normálneho tehotenstva, 

3. predpisovať alebo poradiť vo veciach vyšetrení potrebných pre čo najskoršie možnú 

diagnostiku rizikového tehotenstva, 

4. poskytnúť programy na prípravu na rodičovstvo a kompletnú prípravu pre pôrod, vrátane 

rád na úseku hygieny a výživy, 

5. vykonávať starostlivosť o matku a pomáhať jej počas pôrodných fáz a pri monitorovaní 

plodu v maternici  pomocou primeraných klinických a technických (odborných) prostriedkov, 

6. odvádzať spontánne pôrody vrátane takých, pri ktorých sa vyžaduje epiziotómia a v 

naliehavých prípadoch tiež pôrody panvovým koncom, 
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7. poznať varovné signály abnormít u matky alebo plodu (dieťaťa), ktoré si vyžadujú lekársku 

starostlivosť a prípadne pomáhať lekárovi, vykonávať potrebné núdzové (nevyhnutné) 

opatrenia, ak lekár nie je prítomný,  

8. vyšetriť novorodenca a poskytnúť mu starostlivosť; podniknúť všetky iniciatívne kroky, 

ktoré sú potrebné a vykonávať podľa potreby okamžitú resuscitáciu (na mieste), 

9. vykonávať starostlivosť o šestonedieľky a monitorovať priebeh postnatálneho obdobia, 

poskytovať kompletné poradenstvo matke o starostlivosti o dojča,  

10. vykonávať lekárom predpísanú terapiu (ošetrenie), 

11. viesť všetky potrebné záznamy (www.nrsr.sk). 

Vzdelávanie pôrodných asistentiek v Rakúsku sa dlhú dobu realizovalo na úrovni 

akadémie a výučba trvala 3 roky. Absolventky získali titul diplomovaná pôrodná asistentka. V 

súčasnej dobe je v Rakúsku možné študovať v odbore pôrodná asistencia na univerzitnej 

úrovni, s vysokoškolskou bakalárskou hodnosťou.  

Vzdelávanie pôrodných  asistentiek by sa malo v budúcnosti presunúť na trojstupňový 

systém. 

• Prvý stupeň je bakalárska hodnosť. Prvý stupeň vysokoškolského štúdia v odbore 

pôrodná asistencia je v Rakúsku možné študovať od roku 2006. Prebieha v 6- 

semestrálnom štúdiu (3 roky plného času). Ukončenie tohto vzdelania oprávňuje 

pôrodné asistentky k výkonu povolania vo všetkých krajinách Európskej únie. 

• Druhý stupeň magisterské štúdium - buď na vysokej odbornej škole alebo univerzite v 

oblastiach výskumu, vychovávateľstve a manažmente.  

• Tretí stupeň akademickej kariéry s phd. V oblasti pôrodná asistencia 

(www.zeitung.hebammen.at). 

• V súčasnosti sa na Slovensku vzdelávanie pôrodných asistentiek uskutočňuje v 

trojročnej dennej a externej forme štúdia, ukončením ktorého získa absolvent 

vysokoškolský titul Bc. Zaujímalo nás, ako sa pomerne vysoké nároky kladené na 

vzdelanie pôrodnej asistentky odrazia v samotnom povolaní, aký imidž má toto 

povolanie v očiach samotných absolventov a aké sú odlišnosti pri jeho porovnávaní so 

susednou krajinou Rakúsko.  

http://www.zeitung.hebammen.at/�
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Materiál a metodika  

Skúmanú vzorku tvorili pôrodné asistentky z dvoch pracovísk: FNsP J. A. Reimana 

Prešov- Gynekologicko - pôrodnícka klinika (15 respondentiek vo vekovej skupine 28 - 49 so 

vzdelaním pôrodná asistentka (Bc.) - 7 respondentiek, diplomovaná pôrodná asistentka - 5 

respondentiek, ženská sestra - 3 respondentky) a Landeskrankenhaus Bruck an der Mur v 

Rakúsku - pôrodnícke oddelenie (15 respondentiek vo vekovej skupine 24 - 57 rokov so 

vzdelaním diplomovaná pôrodná asistentka). 

Na meranie imidžu povolania sme zvolili metódu sémantického diferenciálu, na 

základe ktorého sme zostavili dotazník obsahujúci 14 položiek. Pomocou získaných údajov, 

ktoré boli zaznamenané do tabuliek a vyjadrené graficky sme mohli určiť silné a slabé stránky 

imidžu povolania pôrodnej asistentky na Slovensku a v Rakúsku a zistiť ako svoje povolanie 

vnímajú samotné pôrodné asistentky.  

 

Výsledky 

Tabuľka 1 Analýza imidžu povolania pôrodnej asistentky v Rakúsku 
(Landeskrankenhaus Bruck an der Mur) 

položka 5 4 3 2 1 priemer 
1 4 8 3 0 0 4,06 
2 8 5 2 0 0 4,40 
3 10 4 0 0 0 4,40 
4 13 2 0 0 0 4,80 
5 3 8 4 0 0 3,93 
6 2 5 6 2 0 3,47 
7 3 9 3 0 0 4,00 
8 2 9 4 0 0 3,87 
9 0 0 2 10 3 1,93 

10 1 10 4 0 0 3,80 
11 6 7 2 0 0 4,53 
12 9 6 0 0 0 4,60 
13 3 9 3 0 0 4,00 
14 0 3 10 2 0 3,07 

 

Môžeme konštatovať, že: 

• Pôrodné asistentky v landeskrankenhaus bruck an der mur ohodnotili náročnosť 

štúdia pre dosiahnutie vzdelania priemerom 4,06. 

• Využívanie vedomostí / zručností zo štúdia v praxi je podľa ich názoru veľké, svedčí o 

tom hodnota 4,40. 
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• Pre väčšinu respondentiek je ich práca veľmi zaujímavá, čo dokumentuje priemerná 

hodnota položky 4,40. 

• Priateľská atmosféra na pracovisku získala hodnotu 4,80, čo hovorí o dobrých a 

priateľských vzťahoch na pracovisku. 

• Podpora rastu sebavedomia zo strany nadriadeného má hodnotu 3,93. 

• Na ďalšie vzdelávanie existuje dostatok možností - 3,47. 

• Podľa vyjadrení pôrodných asistentiek majú u nadriadeného veľkú podporu v ďalšom 

vzdelávaní, táto položka získala hodnotu 4,00. 

• Vyslovenie pochvaly a uznania nadriadeným je časté - 3,87. 

• Podľa vyjadrení respondentiek je pracovné zaťaženie veľké, o čom svedčí aj fakt, že 

táto položka získala najnižší priemer - 1,93. 

• Finančné ohodnotenie práce je v Rakúsku primerané, pôrodné asistentky vyjadrili 

spokojnosť - 3,80. 

• Pôrodné asistentky považujú budovu nemocnice za úplne vyhovujúcu - 4,53. 

• Taktiež vysokú hodnotu získala položka týkajúca sa vybavenia oddelenia - 4,60. 

• Materiálne vybavenie oddelenia je veľmi dobré - 4,00 a personálne obsadenie 

oddelenia primerané - 3,07 (tabuľka 1). 

 

Tabulka 2 Priemerné hodnoty položiek imidžu povolania pôrodnej asistentky  
na Slovensku a v Rakúsku 

položka 
priemer 

Slovensko 
priemer 
Rakúsko 

rozdiel v imidži  
povolania 

1 2,80 4,06 1,26 
2 3,73 4,40 0,67 
3 4,60 4,40 0,20 
4 2,87 4,80 1,93 
5 2,07 3,93 1,86 
6 3,60 3,47 0,13 
7 2,73 4,00 1,27 
8 1,73 3,87 2,14 
9 1,53 1,93 0,40 

10 1,80 3,80 2,00 
11 2,13 4,53 2,40 
12 1,67 4,60 2,93 
13 2,07 4,00 1,93 
14 2,6 3,07 0,47 
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Položka 1: pôrodné asistentky (ďalej PA) na Slovensku hodnotia náročnosť štúdia na 

dosiahnutie vzdelania hodnotou 2,80 a PA v Rakúsku hodnotou 4,06. Z toho vyplýva, že PA 

na Slovensku považujú vzdelávanie za menej náročné ako pôrodné asistentky v rakúsku. 

Položka 2: v tejto položke sme zisťovali mieru využívania vedomostí / zručností získaných 

štúdiom pri výkone praxe. Na Slovensku táto položka získala priemernú hodnotu 3,73 a v 

Rakúsku 4,40. Obidve hodnoty sú nad priemerom, čo nasvedčuje tomu, že využívanie 

vedomostí / zručností získané štúdiom je v praxi dostatočné. 

Položka 3: vysoké priemerné hodnoty položky v oboch krajinách na Slovensku 4,60 a v 

Rakúsku 4,40 svedčia o zaujímavosti a prestíži povolania PA. 

Položka 4: zistili sme, že v nemocnici Landeskrankenhaus Bruck an der Mur vládne 

priateľskejšia atmosféra -  4,80, než na pracovisku PA vo FNsP v Prešove  - 2,87. 

Položka 5: PA na Slovensku ohodnotili položku týkajúcu sa podpory rastu sebavedomia zo 

strany nadriadeného podpriemernou hodnotou - 2,07, kým v Rakúsku dosiahla uvedená 

položka priemernú hodnotu 3,93. Z toho vyplýva, že PA v Rakúsku majú zo strany 

nadriadeného väčšiu podporu rastu sebavedomia ako PA na Slovensku. 

Položka 6: v položke, ktorá udávala možnosti ďalšieho vzdelávania PA na Slovensku a v 

Rakúsku sme zistili, že PA na Slovensku - 3,60 aj v Rakúsku - 3,47 považujú možnosti na ďalšie 

vzdelávanie za primerané.  

Položka 7: analýzou položky, v ktorej mali PA na Slovensku a v Rakúsku hodnotiť záujem 

nadriadeného o ďalšie vzdelávanie sme zistili značný rozdiel medzi Slovenskom a Rakúskom. 

Zatiaľ čo PA na Slovensku ohodnotili túto položku priemerom 2,73, v Rakúsku táto položka 

získala hodnotu 4,00. To poukazuje na to, že v Rakúsku majú PA väčšiu podporu ďalšieho 

vzdelávania zo strany nadriadeného ako PA na Slovensku. 

Položka 8: výsledné priemerné hodnoty položky na Slovensku - 1,73 a v Rakúsku - 3,87 

svedčia o tom, že PA v Rakúsku dostávajú pochvalu a uznanie od nadriadeného častejšie ako 

PA na Slovensku. 

Položka 9: ako ukazujú hodnoty uvedené v tabuľke, položka pracovné zaťaženie získala na 

Slovensku, ale aj v Rakúsku nízke hodnoty (Slovensko 1,53, Rakúsko 1,93), čo poukazuje na 

veľké pracovné zaťaženie PA v oboch krajinách. 

Položka 10: jeden z najvýraznejších rozdielov medzi Slovenskom a Rakúskom sa ukázal v 

položke finančné ohodnotenie, kde PA na Slovensku túto položku ohodnotili priemerom 

1,80, čo je hlboko pod priemerom, zatiaľ čo PA v Rakúsku pridelili položke priemernú 
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hodnotu 3,80, z čoho vyplýva, že finančné ohodnotenie PA v Rakúsku je dostatočné, pričom 

na Slovensku je značne podpriemerné - nedostatočné. 

Položka 11: v danej položke sme zisťovali nakoľko PA vyhovuje budova nemocnice, v ktorej 

sa nachádza ich pracovisko. Pri porovnávaní obidvoch krajín, boli medzi Slovenskom - 2,13 a 

Rakúskom - 4,53 zistené výrazné rozdiely.  

Položka 12: ďalší veľký rozdiel bol zistený v modernosti vybavenia oddelenia, na ktorom 

pracujú PA na Slovensku a v Rakúsku. Na Slovensku táto položka získala hodnotu 1,67, čo je 

hlboko pod priemerom (nemoderné až zastaralé vybavenie oddelenia), v Rakúsku to bola 

hodnota 4,60, čo svedčí o modernom vybavení oddelenia v Rakúsku. 

Položka 13: v tejto položke sme chceli zistiť aké je materiálne vybavenie oddelenia. znovu sa 

ukázali podstatné rozdiely v názoroch PA na Slovensku a v Rakúsku. Na Slovensku bola 

zistená priemerná hodnota odpovedí PA 2,70 a v Rakúsku 4,00. To znamená, že materiálne 

vybavenie oddelenia je v Rakúsku lepšie než na Slovensku. 

položka 14: pri analýze položky týkajúcej sa dostatočného personálneho obsadenia 

oddelenia, na ktorom pracujú PA na Slovensku a v Rakúsku sme dospeli k zisteniu, že s 

počtom zamestnancov sú skôr spokojné PA v Rakúsku - 3,07 ako na Slovensku - 2,60. 

Tabuľka 3 Najväčšie rozdiely v položkách medzi Slovenskom a Rakúskom 

miesto číslo položky Slovensko  Rakúsko rozdiel 

1. 12 1,67 4,60 2,93 

2. 11 2,13 4,53 2,40 

3. 8 1,73 3,87 2,14 

4. 10 1,80 3,80 2,00 

5. - 6. 4 2,87 4,80 1,93 

5. - 6. 13 2,07 4,00 1,93 

7. 5 2,07 3,93 1,86 

8. 7 2,73 4,00 1,27 

9. 1 2,80 4,06 1,26 

10. 2 3,73 4,40 0,67 

11 14 2,60 3,07 0,47 

12. 9 1,53 1,93 0,40 

13. 3 4,60 4,40 0,20 

14. 6 3,60 3,47 0,13 

Priemerný 
imidž 

 2,57 3,92 1,35 
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Tabuľka 3 poukazuje na najpodstatnejšie rozdiely, ktoré sú medzi imidžom povolania PA v 

Rakúsku a na Slovensko. Najväčší rozdiel v prospech Rakúska sa týka položky 12 - vybavenia 

oddelenia (rozdiel 2,93) položky 11 -  budovy nemocnice (rozdiel 2,40), položky 8 -  

vyslovenia uznania a pochvaly nadriadeným (rozdiel 2,14) a položky 10 - finančného  

ohodnotenia  (rozdiel 2,00). 

Naopak najmenšie, málo podstatné rozdiely medzi imidžom povolania PA na 

Slovensku a v Rakúsku boli zistené u položiek 14 - dostatočné personálne zabezpečenie 

(rozdiel 0,47), položky 9 - veľké pracovné zaťaženie (rozdiel 0,40), položky 3 - zaujímavá 

práca (rozdiel 0,20), položky 6 - dostatok možností na ďalšie vzdelávanie (rozdiel 0,13). Tu sú 

názory PA v oboch krajinách takmer totožné. 

Záver 
Podľa názorov skúmanej vzorky pracovníkov v odbore pôrodná asistencia v Rakúsku 

patria k silným stránkam povolania priateľská atmosféra na pracovisku, podpora rastu 

sebavedomia zo strany nadriadeného a jeho záujem o ďalšie vzdelávanie PA.  

Tabuľka 4 Silné a slabé miesta povolania pôrodná asistentka na Slovensku a v Rakúsku 

SILNÉ STRÁNKY /SLOVENSKO/ SILNÉ STRÁNKY /RAKÚSKO/ 
 zaujímavá práca 
 využitie vedomostí/  
 zručností v praxi 
 dostatok možností na  
 ďalšie vzdelávanie 

 zaujímavá práca a priateľská atmosféra na 
pracovisku 

 budova nemocnice a vybavenie oddelenia 
 využitie vedomostí/zručností v praxi 
 záujem nadriadeného o ďalšie vzdelávanie 

a podpora rastu sebavedomia z jeho 
strany 

 finančné ohodnotenie 
PRIEMERNÉ STRÁNKY /SLOVENSKO/ PRIEMERNÉ STRÁNKY 

/RAKÚSKO/ 
• priateľská atmosféra na prac. 
• náročnosť štúdia na dosiahnutie vzdelania 
• záujem nadriadeného o ďalšie vzdelávanie 
• personálne obsadenie oddelenia 

• možnosti na ďalšie vzdelávanie 
• personálne obsadenie oddelenia 

SLABÉ STRÁNKY /SLOVENSKO/ SLABÉ STRÁNKY /RAKÚSKO/ 
 

• budova nemocnice 
• podpora rastu sebavedomia zo strany 

nadriadeného 
• finančné ohodnotenie 
• vybavenie oddelenia  
• pracovné zaťaženie 

• pracovné zaťaženie 
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Medzi silné stránky imidžu povolania PA v Landeskrankenhaus Bruck an der Mur patrí 

tiež budova nemocnice, ktorá je podľa ich vyjadrení veľmi vyhovujúca, moderné vybavenie 

oddelenia a s tým spojené dostatočné materiálne vybavenie oddelenia. Nadpriemernú 

hodnotu získala aj spokojnosť PA s finančným ohodnotením. Na Slovensku sú silné miesta 

imidžu povolania zaujímavá práca, využívanie vedomostí / zručností zo štúdia v praxi a 

dostatok možností na ďalšie vzdelávanie.  

Medzi priemerné stránky imidžu povolania PA v Rakúsku patria možnosti na ďalšie 

vzdelávanie a personálne obsadenie oddelenia. Podľa vyjadrení PA na Slovensku sú 

priemerné stránky: priateľská atmosféra na pracovisku, náročnosť štúdia pre dosiahnutie 

vzdelania a záujem nadriadeného o ďalšie vzdelávanie. 

Na rozdiel od Rakúska, na Slovensku sú budova nemocnice, vybavenie oddelenia a 

materiálne vybavenie oddelenia slabou stránkou imidžu povolania. Finančné ohodnotenie PA 

je na Slovensku veľmi nedostatočné a rovnako ako v Rakúsku, aj PA na Slovensku považujú za 

najslabšiu stránku imidžu povolania veľké pracovné zaťaženie, ktoré sa v oboch prípadoch 

umiestnilo na poslednom mieste. 
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