
 

 

 

 

Výučbové pracoviská zdravotníckych zariadení, na ktorých sa realizuje 

praktická časť ďalšieho vzdelávania (školiace miesta) 

V nadväznosti na § 40, ods.12 pís. j) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných 

štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zverejňuje zoznam výučbových 

zdravotníckych zariadení, v ktorých prebieha praktická časť vzdelávania pre príslušné študijné 

programy.  

 

Zdravotnícke 

povolanie 

Názov špecializačného 

odboru / certifikačnej 

prípravy 

Výučbové zdravotnícke pracoviská 

SESTRA 

anestéziológia a intenzívna 

starostlivosť 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• Klinika anestéziológie 

a intenzívnej medicíny 

Národný ústav detských chorôb, 

Bratislava 

• Detská klinika anestéziológie 

a intenzívnej medicíny 

Národný ústav srdcových a cievnych 

chorôb, Bratislava 

• Oddelenie anestéziológie 

a intenzívnej medicíny 

inštrumentovanie v operačnej 

sále 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• Komplex operačných sál 

Národný ústav srdcových a cievnych 

chorôb, Bratislava 

• Úsek operačných sál Kliniky 

kardiochirurgie LF UK a LF 

SZU 

• Úsek operačných sál Kliniky 

cievnej chirurgie LF SZU 

Národný onkologický ústav, Bratislava 

• Centrálne operačné sály  

Národný ústav detských chorôb, 

Bratislava 

• Oddelenie centrálnych 

operačných sál 

• Oddelenie centrálnej sterilizácie 

 

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdií 

  



SESTRA 

intenzívna ošetrovateľská 

starostlivosť v neonatológii 

Národný ústav detských chorôb, 

Bratislava 

• Neonatologická klinika 

intenzívnej medicíny LF UK 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• Novorodenecká klinika M. 

Rusnáka LF SZU 

intenzívna ošetrovateľská 

starostlivosť v pediatrii 

Národný ústav srdcových a cievnych 

chorôb, Bratislava 

• Jednotka intenzívnej 

starostlivosti Detského 

kardiocentra 

Národný ústav detských chorôb, 

Bratislava 

• Oddelenie urgentného príjmu 

ošetrovateľská starostlivosť  

o dialyzovaných pacientov 

FMC – dialyzačné služby s. r. o., 

Piešťany 

ošetrovateľská starostlivosť 

o dospelých 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• Klinika hrudníkovej chirurgie 

• Ortopedicko-traumatologická 

klinika LF UK, SZU 

• Klinika pneumológie, ftizeológie 

a funkčnej diagnostiky SZU 

• IV. Chirurgická klinika LF UK 

• II. Neurologická klinika LF UK 

• Interná klinka SZU 

Národný onkologický ústav, Bratislava 

• Klinika klinickej onkológie SZU 

• Klinika onkohematológie 

ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite 
SALVUS, ADOS, Bratislava  

ošetrovateľská starostlivosť 

v pediatrii 

Národný ústav detských chorôb, 

Bratislava 

• Detská klinka 

• Klinika detskej chirurgie 

• Oddelenie urgentného príjmu 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• Klinika pre deti a dorast A. 

Getlíka, LF SZU 

ošetrovateľská starostlivosť 

v psychiatrii 

Psychiatrická nemocnica Philippa 

Pinela, Pezinok 

revízne ošetrovateľstvo VšZP, Bratislava 

audiometria 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• Klinika otorinolaryngológie, 

chirurgie hlavy a krku LF UK 

 



SESTRA 

endoskopické vyšetrovacie 

metódy v jednotlivých 

odboroch 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• Gastroenterologická klinika 

• Klinika pneumológie, ftizeológie 

a funkčnej diagnostiky SZU 

• Oddelenie Centrálnych 

operačných sál – urologická OS 

funkčné vyšetrovacie metódy 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• Klinika pneumológie, ftizeológie 

a funkčnej diagnostiky SZU 

Národný ústav srdcových a cievnych 

chorôb, Bratislava 

• Oddelenie neinvazívnej 

kardiológie 

ortoptika a pleoptika 

Národný ústav detských chorôb, 

Bratislava 

• Klinika detskej oftalmológie 

ošetrovateľská starostlivosť 

o diabetikov 

Národný ústav detských chorôb, 

Bratislava 

• Detské diabetické centrum pri 

detskej klinike LF UK 

Ambulancia diabetológie a porúch 

látkovej premeny a výživy, DIABEDA 

s. r. o., Bratislava 

ošetrovateľská starostlivosť  

o chronické rany 

Národný onkologický ústav, Bratislava 

• Oddelenie gynekologickej 

onkológie 

• Klinika chirurgickej onkológie 

SZU 

• Oddelenie radiačnej onkológie 

• Klinika onkohematológie LF UK 

• Klinika klinickej onkológie LF 

UK  

Národný ústav srdcových a cievnych 

chorôb, Bratislava 

• Oddelenie zlyhávania a 

transplantácie srdca 

• Oddelenie anestéziológie 

a intenzívnej medicíny 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• II. chirurgická klinika LF UK 

• Oddelenie cievnej chirurgie 

• Klinika popálenín a rekonštrukčnej 

chirurgie LF UK 

sterilizácia a dezinfekcia 

zdravotníckych pomôcok 

Národný ústav detských chorôb, 

Bratislava 

• Oddelenie centrálnej sterilizácie 

https://www.nusch.sk/sk/oddelenie-zlyhavania-a-transplantacie-srdca
https://www.nusch.sk/sk/oddelenie-zlyhavania-a-transplantacie-srdca


 

PÔRODNÁ 

ASISTENTKA 

intenzívna starostlivosť  

v pôrodnej asistencii 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• I. Gynekologicko - pôrodnícka 

klinika SZU 

pôrodná asistencia v rodine  

a komunite 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• II. Gynekologicko - pôrodnícka 

klinika LF UK  

Gynekologická ambulancia MUDr. Petra 

Hrabčáka, Bratislava 

psychofyzická príprava  

na pôrod 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• II. Gynekologicko - pôrodnícka 

klinika LF UK 

Gynekologická ambulancia MUDr. Petra 

Hrabčáka, Bratislava 

FYZIOTERAPEUT 

fyzioterapia funkčných  

a štrukturálnych porúch 

pohybového systému 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• Fyziatricko-rehabilitačné 

oddelenie 

fyzioterapia porúch 

psychomotorického vývoja 

Národný ústav detských chorôb, 

Bratislava 

• Fyziatricko-rehabilitačné 

oddelenie 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• Fyziatricko-rehabilitačné 

oddelenie 

Reocentrum, Bratislava 

fyzioterapia vybraných 

ochorení pohybového 

systému 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• Fyziatricko-rehabilitačné 

oddelenie 

mobilizačné techniky 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• Fyziatricko-rehabilitačné 

oddelenie 

reflexná terapia podľa Vojtu RC Harmony, Bratislava 

techniky terapie lymfedému 

Národný onkologický ústav, Bratislava 

• Oddelenie fyziatrie, balneológie 

a liečebnej rehabilitácie 

ZDRAVOTNÍCKY 

LABORANT 

laboratórne metódy  

v klinickej biochémii 
Synlab Slovakia s. r. o., Bratislava 

vyšetrovacie metódy  

v klinickej mikrobiológii 

Medirex, a.s., Bratislava 

Alpha Medical, Bratislava 

vyšetrovacie metódy  

v hematológii 

a transfúziológii 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• Klinika hematológie a 

transfúziológie LFUK, SZU  
 

 

 

 



 

 

NUTRIČNÝ 

TERAPEUT 
liečebná výživa 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• Oddelenie liečebnej výživy 

a stravovania 

Národný ústav detských chorôb, 

Bratislava 

• Oddelenie liečebnej výživy 

a stravovania 

RÁDIOLOGICKÝ 

TECHNIK 

nukleárna medicína 

Onkologický ústav sv. Alžbety, 

Bratislava 

• Klinika nukleárnej medicíny LF 

UK a OÚSA a SZU  

radiačná onkológia 

Onkologický ústav sv. Alžbety, 

Bratislava 

• Klinika radiačnej onkológie  

SZU 

špeciálna rádiológia 

Onkologický ústav sv. Alžbety, 

Bratislava 

• II. Rádiologická klinika LF UK  

Národný ústav srdcových a cievnych 

chorôb, Bratislava 

• Klinika diagnostickej a 

intervenčnej rádiológie LF SZU 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• I. Rádiologická klinika LF UK, 

SZU 

magnetická rezonancia – MR 

Národný onkologický ústav, Bratislava 

• Rádiologické oddelenie 

Národný ústav detských chorôb, 

Bratislava 

• Rádiologické oddelenie 

mamografia 
Onkologický ústav sv. Alžbety, 

Bratislava 

• II. Rádiologická klinika LF UK 

manažment v rádiologickej 

technike 
SZU, Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 



ZDRAVOTNÍCKY 

ZÁCHRANÁR 

operačné stredisko 

záchrannej zdravotnej služby 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• Centrálne prijímacie oddelenie 

Operačné stredisko záchrannej 

zdravotnej služby Slovenskej republiky 

starostlivosť o kriticky 

chorých 

Národný ústav detských chorôb, 

Bratislava 

• Detská klinika anestéziológie 

a intenzívnej medicíny 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• Klinika anestéziológie 

a intenzívnej medicíny  

• JIS chirurgická 

Národný ústav srdcových a cievnych 

chorôb, Bratislava 

• Oddelenie akútnej kardiológie 

• Oddelenie anestéziológie 

a intenzívnej medicíny 

Záchranná zdravotná služba, Bratislava 

manažment v urgentnej 

zdravotnej starostlivosti 
SZU, Bratislava 

FARMACEUTICKÝ 

LABORANT 

lekárenstvo 

Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• Nemocničná lekáreň  

verejná lekáreň "Lekáreň pri radnici", 

spol. s. r. o., Bratislava  

verejná lekáreň "Pilula", Minela, spol. s. 

r. o., Bratislava 

zdravotnícke pomôcky 
Univerzitná nemocnica, Bratislava 

• Nemocničná lekáreň 

 


