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Manažérske zhrnutie: 
 

kľúčové slová: prezentácia, edukačné video, operačná sála, asepsa, antisepsa, úloha sestry, úlohy 

zdravotníckeho asistenta, úloha sanitára, nozokomiálne nákazy 

 

 

 

krátka anotácia:  

Štvrté stretnutie pedagogického klubu ošetrovateľstva sa z dôvodu pandemickej situácie znova 

uskutočnilo na online zasadnutí a bolo venované vzdelávaniu sa v oblasti práce na operačných sálach. 

S touto témou nás formou prezentácie a náučných videí oboznámili dvaja absolventi našej školy, 

ktorí pracujú na úseku operačných sál v NsP v Dunajskej Strede, pán Gábor Nagy a pán Tibor 

Szalay. Priblížili nám prácu na operačných sálach, dodržiavanie zásad asepsy a antisepsy v praxi 

a odovzdali nám informácie o prevencii nozokomiálnych nákaz na týchto pracoviskách. 

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 ,,Práca na operačných sálach“, vďaka ktorej sme sa 

dozvedeli  aké nevyhnutné je, aby bolo technické vybavenie operačných sál NsP Dunajská 

Streda, a.s. v súlade s požiadavkami modernej medicíny, aká dôležitá je pre bezchybné 

fungovanie operačných sál úzka spolupráca s ostatnými pracoviskami, aké výkony sa na 

týchto sálach realizujú, kto tieto výkony manažuje a uskutočňuje. 

• Po ukončení prezentácie prebehla medzi členmi klubu diskusia, kde si členovia klubu 

vymieňali svoje vlastné skúsenosti z praxe na operačných sálach. 

• Pokračovalo sa edukačným videom s názvom ,,Pracujem na operačnej sále“, pomocou   

ktorého sme si uvedomili, aká náročná je práca na týchto úsekoch nemocnice nielen po 

fyzickej, ale hlavne po psychickej stránke. Druhé video, ktoré nám bolo spustené nieslo 

názov ,, Ako sa chrániť pred nozokomiálnou nákazou“. 

• Nakoniec prebehla podnetná diskusia, ktorá viedla k zaujímavým a prakticky využiteľným 

poznatkom, kde sa všetci členovia zhodli na skutočnosti, že by bolo vhodné do vyučovacieho 

procesu zaviesť v rámci odborných vyučovacích predmetov Ošetrovateľstvo 

a Ošetrovateľské techniky za účelom rozvoja odborných kompetencií exkurzie na operačných 

sálach NsP v Dunajskej Strede.  

 

Závery a odporúčania: 
 

Toto stretnutie bolo pre členov klubu Ošetrovateľstva prínosné nielen z hľadiska oboznámenia sa 

s novými informáciami, výmeny skúseností z praxe ale aj pre dosiahnutie lepších študijných 

výsledkov s cieľom rozvíjať kompetencie našich žiakov. Preto je nevyhnutné organizovať exkurzie 

na špecializovaných pracoviskách, ktoré by slúžili ako jeden z prostriedkov na obohacovanie nie len 

teoretických vedomostí, ale v prvom rade ako prostriedok, ktorý žiakom otvorí bránu do praktického 

života. Ďalšie stretnutie členov pedagogického klubu sa uskutoční dňa 11.1.2020. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Online stretnutie prostredníctvom Google Meet 

Dátum konania stretnutia: 07.12.2020 

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 

1. Gábor Nagy  NsP Dun. Streda 

2. Tibor Szalay  NsP Dun. Streda 

    

 

 


