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Manažérske zhrnutie: 
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krátka anotácia:  

Na dnešnom stretnutí pedagogického klubu ošetrovateľstva sme sa z dôvodu pandemickej situácie  

stretli na online zasadnutí, kde sme sa oboznámili s dnešnou témou. Bola venovaná vzdelávaniu sa v 

oblasti neonatologického ošetrovateľstva, konkrétne prvému ošetreniu novorodenca a starostlivosti o 

asfyktického novorodenca. Tému nám formou prezentácie pod názvom ,,Prvé ošetrenie novorodenca, 

Apgarovej skóre, asfyktický novorodenec“ predniesla Mgr. Linda Vargová, ktorá sa tejto práci 

venovala v praxi niekoľko rokov. Pomocou prezentácie nám priblížila zásady správneho spôsobu 

ošetrovania novorodenca po narodení, hodnotenie prvých známok života dieťaťa podľa Apgarovej 

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


skóre ale aj  niečo z histórie tohto hodnotenia. 

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

 PhDr. Zuzana Fenešová v úvode privítala členov klubu a informovala ich o programe 

zasadnutia. 

 Nasledovala prezentácia s názvom ,,Prvé ošetrenie novorodenca, Apgarovej skóre, asfyktický 

novorodenec“. Po ukončení prezentácie prebehla diskusia, ktorá viedla k zaujímavým a 

prakticky využiteľným poznatkom, všetci členovia sa vyjadrili k danej téme a kládli 

zaujímavé otázky. 

 Následne sa diskutovalo o návrhoch implementácie hlavných bodov tejto témy do vybraných 

hodín vyučovacích predmetov Základy ošetrovania a asistencie a Ošetrovateľské techniky. 

Diskusiou sa dospelo k záveru, že použitie prezentácie by bolo vhodným doplnkom k učivu 

IV. ročníka, nakoľko sa touto tematikou zaoberajú hlavne žiaci maturitného ročníka. 

Myslíme si, že je potrebné zvýšiť informovanosť žiakov o správnych zásadách ošetrovania 

novorodencov a takisto o možných rizikách nesprávnej manipulácie s dieťaťom po narodení. 

Závery a odporúčania: 
 

Dnešné stretnutie bolo prínosné z hľadiska oboznámenia sa s novými informáciami a z oblasti 

neonatologického ošetrovateľstva. Ide o poznatky, ktoré je možné v budúcnosti využívať 

k skvalitneniu výučby odborných predmetov. Našim cieľom je nielen získať nové informácie 

a skúsenosti z oblasti ošetrovateľského vzdelávania, ale hlavne sa zamerať  na ich ďalšie 

odovzdávanie žiakom.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Online stretnutie prostredníctvom Google Meet: 

meet.google.com/uxp-wkcz-dfr 

Dátum konania stretnutia: 8.3.2021 

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 

http://meet.google.com/uxp-wkcz-dfr


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 

    

    

    

 

 


