
 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

• Prioritná os Vzdelávanie 

• Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce. 

• Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 

• Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou 

v Trnavskom samosprávnom kraji 2 

• Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY5 

• Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub bez písomného výstupu - Klub 

ošetrovateľstva 

• Dátum stretnutia  pedagogického klubu 23.11.2020 

• Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná zdravotnícka škola – 

EgészségügyiKözépiskola  Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda  

Miestnosť č.1 

Pre epidemiologickú situáciu realizované online 

cez aplikáciu Google Meet 

 

• Meno koordinátora pedagogického klubu PhDr. Zuzana Fenešová 

• Odkaz na webové sídlo zverejnenej 
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Manažérske zhrnutie: 
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krátka anotácia:  

Tretie stretnutie pedagogického klubu ošetrovateľstva, ktoré sa z dôvodu pandemickej situácie  

uskutočnilo na online zasadnutí,bolo venované vzdelávaniu sa v oblasti ošetrovania chronických 

rán.Tému nám predniesla formou prezentácie a náučného videa kolegyňa PhDr. Tímea Ládiová ktorá 

sa touto témou zaoberá niekoľko rokov. Priblížila nám manažment ošetrovateľskej starostlivosti 

o pacienta s chronickou ranou a zásady správneho ošetrovania. Okrem klasickej metódy ošetrovania 

nám predstavila alternatívne metódy, ktoré sa u nás ešte nevyužívajú natoľko, ako v zahraničí, aj keď 

ich využívanie prináša obrovský úspech v liečbe týchto rán. 

http://www.szsds.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/


Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

• PhDr. Zuzana Fenešová v úvode privítala všetkých členov klubu a informovala ich 

o programe zasadnutia. 

• Nasledovala prezentácia s názvom ,,Alternatívne metódy v ošetrovaní chronických rán“ktorej 

súčasťou bol prieskum zameraný na zistenie informovanosti pacientov a ich rodinných 

príslušníkov o liečbe chronických rán alternatívnymi spôsobmi, najmä larválnou metódou. 

• Po ukončení prezentácie prebehla diskusia medzi členmi klubu, kde sa zhodli na skutočnosti, 

že takýto edukačný materiál  prispieva kuskvalitneniu vzdelávacieho procesu. 

• Pokračovalo sa edukačným videoms názvom ,,Ošetrujeme chronické rany“. 

• Následne prebehla inšpiratívna diskusia, ktorá viedla k zaujímavým a prakticky využiteľným 

poznatkom, kde sa všetci členovia v stručnosti vyjadrili k danej téme, vymenili si svoje 

skúsenosti z praxes cieľom ich čo najefektívnejšie využívaťv rámci moderného vyučovania,  

postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní. 

• V rámci diskusie sa zhodli na tom, že je potrebné nové metódy ošetrovania zakomponovať 

do tematických plánov predmetov Ošetrovateľstvo a Ošetrovateľské techniky za účelom 

rozvoja odborných kompetencií. 

Závery a odporúčania: 
 

Toto stretnutie bolo prínosné z hľadiska oboznámenia sa s novými informáciami a výmeny 

skúseností z praxe. Stretnutie členov klubu prispelo k tvorbe návrhov tém na vytvorenie náučných 

prezentačných materiálov,v ktorých budú použité najaktuálnejšie informácie z oblasti ošetrovateľstva 

a k tvorbe edukačných video materiálov, ktoré je možné zrealizovať v našich podmienkach. Ďalšie 

stretnutie členov pedagogického klubu sa uskutoční dňa 7.12.2020. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola – EgészségügyiKözépiskola  Športová ulica 

349/34 929 01 Dunajská Streda . Miestnosť č.1 - Online stretnutie prostredníctvom Google Meet 

 

Dátum konania stretnutia: 23.11.2020 

Trvanie stretnutia: od 14.45 hod . do 17.45 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PhDr. Zuzana Fenešová  Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 
2. Mgr. Gabriela Feketeová 

 

 

 

 

 Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 



3. PhDr. Anita Szolnokiová  Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 

4. Mgr. Terézia Vasmeraová  Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 

5. Mgr. Linda Vargová  Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 

6. PhDr. Eva Pódaová  Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 

7. PhDr. Jozef Gödölle  Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 

8. PhDr. Tímea Ládiová  Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 

9. Mgr. Anita Lang Takács  Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 

10. PhDr. Mária Horváthová  Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 

 

 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 


