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Manažérske zhrnutie: 

 

kľúčové slová: edukačné video, vyučovacia hodina, edukačný proces, klyzma, prehlbovanie učiva, 

pomôcky, ošetrovateľský výkon, tematický plán 

 

krátka anotácia:  

 

Dnešné stretnutie pedagogického klubu ošetrovateľstva, ktoré sa uskutočnilo na pôde školy, bolo 

venované tvorbe edukačných video materiálov na predmety odbornej výučby na našej škole. S touto 

témou  nás oboznámila učiteľka odborných predmetov Mgr. Annamária Farkas. Hlavným jej cieľom 

bolo informovať nás o tvorbe a využití týchto materiálov, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj 

profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti využívania 

informačnokomunikačných technológií v edukačnom procese v oblasti tvorby, spracovania a využitia 

videa v edukačnom procese. 

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


Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

• PhDr. Anita Szolnokiová v úvode privítala členov klubu a  informovala ich o programe 

zasadnutia. Zdôraznila nevyhnutnosť získavania zručnosti pri práci s tvorbou a využívaním 

edukačných videí na vyučovacích hodinách. 

• Nasledovalo predstavenie videa s názvom ,,Aplikácia klyzmy“, na základe ktorého nás 

informovala o všetkých krokoch jeho tvorby, ako je výber témy, strih videa, vloženie 

prechodov snímok, nastavenie dĺžky, vloženie titulkov na začiatku a konci videa, vkladanie 

vlastného zvukového komentáru a iné. 

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

všetci členovia sa vyjadrili k danej téme a kládli zaujímavé otázky. Diskutovalo sa 

o návrhoch implementácie videomateriálov do vybraných hodín odborných vyučovacích 

predmetov ako sú Ošetrovateľstvo a Ošetrovateľské techniky. Dospelo sa k záveru, že tvorba 

a prezentácia videí je vhodným doplnkom moderného vzdelávania, ktoré je možné využívať 

počas dištančnej ale aj prezenčnej formy výučby.  

 

Závery a odporúčania: 

 

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

videomateriálov. Našim cieľom je nielen získať nové informácie a skúsenosti z tejto oblasti hlavne sa 

zamerať  na ich ďalšie odovzdávanie žiakom. Stretnutie členov klubu prispelo k tvorbe návrhov tém 

na vytvorenie náučných videomateriálov, v ktorých budú použité najaktuálnejšie informácie z oblasti 

ošetrovateľstva, ktoré je možné v budúcnosti využívať k skvalitneniu výučby odborných predmetov 

v rámci moderného vyučovania  a samozrejme k zlepšeniu študijných výsledkov žiakov.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: demonštračná miestnosť č.1  

Dátum konania stretnutia: 7.3.2022 

Trvanie stretnutia: od 14.45 hod . do 17.45 hod.  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Annamária Farkas  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. Mgr. Eleonóra Halász Absencia Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 

8. Mgr. Anita Lang Takács  Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 

9. PhDr. Mária Horváthová   Absencia 

             

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 

      

    

    

 


