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krátka anotácia:  

 

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

venované vzdelávaniu v oblasti urgentného ošetrovateľstva. Hlavnou témou zasadnutia boli nové 

trendy v poskytovaní prvej pomoci. Túto tému nám formou prezentácie priblížila PhDr. Zuzana 

Fenešová.  

 

 

 

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


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 ,,Nové trendy v poskytovaní prvej pomoci“, ktorá nám 

priblížila nielen zásady poskytovania prvej pomoci, ale aj jej manažment. Oboznámili sme sa 

s novými trendami využívanými nielen na Slovensku ale i v zahraničí spoločne sme navrhli 

odporúčania, ktoré chceme v blízkej budúcnosti aplikovať do vyučovacie procesu. 

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

kde sa všetci členovia v stručnosti vyjadrili k danej téme, ktorej cieľom je podporiť rozvoj 

kľúčových kompetencií pedagógov, ktoré im umožnia zlepšovať vzdelávací proces a rozvíjať 

ich tvorivú činnosť týkajúcu sa výchovy a vzdelávania. Všetci zúčastnení si vymieňali 

skúsenosti z praxe s cieľom ich čo najefektívnejšie využívať v rámci moderného vyučovania,  

postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní.  

  

 

Závery a odporúčania: 

 

Dnešné stretnutie členov klubu bolo prínosné z hľadiska oboznámenia sa s novými informáciami 

z oblasti poskytovania prvej pomoci a výmeny skúseností z praxe.  Ide o poznatky, ktoré je možné 

v budúcnosti využívať ku skvalitneniu výučby odborných predmetov. Do vyučovacieho procesu sme 

navrhli pre žiakov našej školy aplikovať v rámci predmetu Prvá pomoc odborné semináre, zhotoviť 

informačné tabule alebo plagáty, ktoré by boli užitočné a slúžili by ako pomôcka, pomocou ktorej by 

bolo možné priblížiť širokej verejnosti túto problematiku, nakoľko má v poskytovaní prvej pomoci. 

verejnosť veľké nedostatky.  Všetci sme sa zhodli na tom, že je potrebné venovať patričnú pozornosť 

tejto problematike, obzvlášť v prípade žiakov, kedže sú žiakmi zdravotníckej školy a upovedomiť ich 

o nutnosti poskytovania prvej pomoci vždy keď je to potrebné. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: demonštračná miestnosť č.1  

Dátum konania stretnutia: 7.6.2021 

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 

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 

      

    

    

 


