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Manažérske zhrnutie: 
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krátka anotácia:  

 

Dnešné stretnutie pedagogického klubu ošetrovateľstva, ktoré sa z dôvodu pandemickej situácie  

uskutočnilo na online zasadnutí, bolo venované vzdelávaniu sa v oblasti neurologického 

a neurochirurgického ošetrovateľstva. Hlavnou témou zasadnutia boli Náhle cievne mozgové príhody 

a  včasná diagnostika jej príznakov. Tému nám formou prezentácie predniesol PhDr. Jozef Gödölle, 

ktorý sa touto témou zaoberá niekoľko rokov a má dlhoročné osobné skúsenosti s prednemocničnou, 

nemocničnou a ponemocničnou ošetrovateľskou starostlivosťou o pacientov s touto diagnózou. 

Priblížil nám manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta po cievnej mozgovej príhode a 

zásady správneho ošetrovania.  

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 ,, Náhle cievne mozgové príhody, včasná diagnostika 

príznakov.“ 

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

poznatkom, kde sa všetci členovia v stručnosti vyjadrili k daným témam, ktorých 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: 
 

Naše dnešné stretnutie bolo prínosné z hľadiska oboznámenia sa s novými informáciami a výmeny 

skúseností z praxe. Stretnutie členov klubu prispelo k tvorbe návrhov tém na vytvorenie náučných 

prezentačných materiálov, v ktorých budú použité najaktuálnejšie informácie z oblasti 

ošetrovateľstva a k tvorbe edukačných video materiálov, ktoré je možné v budúcnosti využívať 

k skvalitneniu výučby odborných predmetov a samozrejme k zlepšeniu študijných výsledkov žiakov. 

Cieľom klubu je nielen získať nové informácie a skúsenosti z oblasti ošetrovateľského vzdelávania, 

ale hlavne sa zamerať  na ich odovzdávanie žiakom.  
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Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecifický cieľ:  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce. 

Prij ímateľ:  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojenie stredoškolského vzdelávania s  praxou v 

Trnavskom samosprávnom kraj i  2  

Kód ITMS projektu:  312011AGY5  

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub bez písomného výstupu - Klub 

ošetrovateľstva  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Online stretnutie prostredníctvom Google Meet (meet.google.com/wmq-fcjs-mkm) 

Dátum konania stretnutia: 18.1.2021 

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 

    

    

    

 

 


