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Charakteristika absolventa 
 
     Študijný odbor asistent výživy pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať 
základné činnosti v oblasti fyziologickej výživy pre všetky skupiny obyvateľstva v stravovacích 
zariadeniach rôzneho typu  a v oblasti liečebnej výživy v stravovacích zariadeniach, zdravotníckych 
zariadeniach, kúpeľoch, zariadeniach sociálnej starostlivosti, úradoch verejného zdravotníctva a 
v ďalších zariadeniach. 
     Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné 
vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať 
nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, projektovať, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť 
prácu svoju i svojich kolegov. 
 
 Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o 
zdravie a jeho ochranu, fyziologickej výživy, dietoterapie, hygieny a bezpečnosti práce.  
 
V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent je 
pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny 
zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačuje 
sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na 
ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností 
a je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.  
 
Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi 
spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť 
samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo 
všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch.  
 
Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent tohto typu strednej školy mohol 
ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni. 

Absolvent študijného odboru je pripravený: 

 kvalifikovane a kompetentne pôsobiť na všetkých úsekoch činností súvisiacich so 

stravovaním a výživou obyvateľstva  

 edukovať a ovplyvňovať výživový stav nielen pacientov, klientov v zdravotníckych 

zariadeniach, ale aj širšiu verejnosť 

 poskytovať odborné služby, sprístupňovať a obhajovať odborné informácie nepodliehajúce 

komercionalizmu v oblasti výživy pre plnenie národných programov starostlivosti o výživu 

ľudu v prevencii civilizačných chorôb a nefarmakologických postupov 



 zabezpečovať odborné činnosti v oblasti liečebnej výživy pri základných a špecifických 

skupinách chorôb v rámci celkovej liečby 

 spolupracovať s lekárom v oblasti dietoterapie v liečebnom režime všeobecnej 

a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, uspokojovať potreby pacientov pri stravovaní 

 vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu spojenú so stravovaním a  výživou  

 poskytovať odbornú prvú pomoc 
 
Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu. 

 


