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Manažérske zhrnutie: 
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krátka anotácia:  

Na dnešnom stretnutí pedagogického klubu ošetrovateľstva, ktoré sa uskutočnilo na pôde školy sa 

účastníci oboznámili so všetkými nasledujúcimi rámcovými programami  stretnutí v školskom roku 

2021/2022 a ich obsahovou náplňou. Zároveň boli zadefinované priority, ktoré budú predmetom 

ďalších stretnutí a stanovili sa kritériá fungovania klubu. Zároveň sa predložili návrhy na skvalitnenie 

vyučovacieho procesu odborných predmetov pomocou didaktických technológií. 

 

 

 

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


Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

• PhDr. Anita Szolnokiová v úvode privítala členov klubu, oboznámila ich s plánom úloh 

pedagogického klubu, s pracovným zameraním klubu a systémom práce  a informovala ich 

o rámcovom programe, témach stretnutí, predbežných termínoch a dĺžke trvania jednotlivých 

stretnutí na prvý polrok školského roka 2021/2022.  

• Ďalej PhDr. Anita Szolnokiová oboznámila členov s rámcovými programami stretnutí 

v školskom roku 2021/2022 kde sa zároveň dohodli témy týchto programov. 

• Činnosť klubu bude zameraná predovšetkým na skvalitnenie vzdelávania a zlepšenie 

študijných výsledkov žiakov, vzdelávanie pedagógov, výmenu skúseností z vlastnej 

vyučovacej činnosti, výmenu skúseností z praxe a výmenu skúseností pri využívaní 

moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní. 

• Po rozdelení úloh na prvý polrok školského roka sa všetci členovia v rámci diskusie v 

stručnosti vyjadrili k daným témam stretnutí, ktorých cieľom je podporiť rozvoj kľúčových 

kompetencií pedagógov, ktoré im umožnia zlepšovať vzdelávací proces a rozvíjať ich tvorivú 

činnosť týkajúcu sa výchovy a vzdelávania.  

 

Závery a odporúčania: 

 

Členovia klubu ošetrovateľstva berú na vedomie, že budú dodržiavať vopred určený plán činností 

klubu, termíny stretnutí,  rozdelenie úloh, pri tvorbe prezentačných materiálov budú používať 

najaktuálnejšie informácie z oblasti ošetrovateľstva, klásť dôraz na zlepšenie a identifikáciu 

osvedčených pedagogických skúseností. Stretnutie členov prinieslo inšpiratívnu diskusiu, ktorá 

viedla k zaujímavým a prakticky využiteľným poznatkom. Cieľom klubu ostáva naďalej nielen  

získavať 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: demonštračná miestnosť č.1  

Dátum konania stretnutia: 13.9.2021 

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  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    

             

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 

      

    

    

 


