
Zápisnica z online zasadnutia výboru Slovenskej sekcie sestier pracujúcich 

v neonatológii dňa 06.05.2021 

 

Prítomní: 

PhDr. Jana Bazárová 

Mgr. Ľubica Kaiserová 

PhDr. Gabriela Magyarová, PhD. 

Mgr. Katarína Chromčíková, PhD. 

PhDr. Vlasta Baňasová, PhD. 

Mgr. Michaela Galková, PhD. 

Ospravedlnení: M. V. 

Program: 

1. Otvorenie a privítanie členov výboru a dozornej rady. 

2. Informácie o výsledkoch volieb do Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii a voľba členov 

výboru a dozornej rady. 

3. Stanovisko členov výboru a dozornej rady Slovenskej sekcie sestier pracujúcich v neonatológii 

z online stretnutia so zástupcami MZ SR Odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií 

na MZ SR k Špecializačnému štúdiu v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii 

a neonatológii. 

4. Stanovisko členov výboru a dozornej rady Slovenskej sekcie sestier pracujúcich v neonatológii 

z online stretnutia so zástupcami MZ SR Odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií 

na MZ SR k uplatneniu zdravotníckeho asistenta v ošetrovateľskom tíme na neonatologických 

a pediatrických  pracoviskách. 

5. Predbežné dohodnutie termínu nasledujúcej konferencie. 

6. Rôzne. 

 

1. Členka výboru sekcie M. Galková privítala členky výboru a dozornej rady a otvorila zasadnutie výboru 

Slovenskej sekcie sestier pracujúcich v neonatológii.  

2. Na základe výsledkov korešpondenčných volieb novozvolení členovia výboru zvolili: 

- predsedu – Mgr. Katarína Chromčíková, PhD.,  

- podpredsedu – PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.,  

- vedeckého sekretára – PhDr. Jana Bazárová,  

- členov – PhDr. Vlasta Baňasová, PhD., Mgr. Ľubica Kaiserová, 

- Dozornú radu – Mgr. Michaela Galková, PhDr. Renáta Černáková.  

Volená členka výboru Mária V. sa vzdala členstva, preto členky výboru navrhli náhradníčky – PhDr. 

Ľubomíra K., dipl.s. a Valéria K., dipl.s., ako členky výboru. Výbor bude s oboma rokovať o ich 

menovaní.  



3. Členovia výboru diskutovali o návrhu Odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií MZ SR 

o zlúčení špecializačných štúdií intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii a intenzívna 

ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii.  

Po diskusii sa členky výboru dohodli, že: 

 je potrebné preštudovať návrh a prijať spoločné stanovisko,  

 výbor je za zachovanie samostatného špecializačného štúdia intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti 

v neonatológii,  

 rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností a skúseností by mal ostať nezmenený v rámci 

špecializačného štúdia sestier v neonatológii, 

 ak by výbor v budúcnosti zvažoval možnosť zlúčenia špecializačného štúdia v neonatológii       so 

špecializačným štúdiom v pediatrii, tak len za určitých podmienok, ako sú učebné osnovy (rozdeliť 

ich do jednotlivých modulov – modul pediatrie, modul neonatológie), názov špecializačného 

študijného programu musí obsahovať aj názov neonatológia, 

 snažiť sa o zmenu v pregraduálnej príprave sestier (navrhnúť viac praxe na detských 

a neonatologických pracoviskách),  

 je možné diskutovať o vytvorení certifikačných činností zameraných na neonatológiu          (napr. 

dojčenie, bazálna stimulácia...) 

4. Členovia výboru ďalej diskutovali o návrhu zástupcov MZ SR Odboru ošetrovateľstva a iných 

zdravotníckych profesií o rozšírení kompetencií zdravotníckych asistentov na neonatologických 

pracoviskách. Dohodli sa, že návrh je potrebné tiež naštudovať a zjednotiť požiadavky do ďalšieho 

stretnutia s predstaviteľmi Odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií MZ SR. Kompetencie 

súvisia aj s ich pregraduálnou prípravou. 

5. Členovia výboru sekcie po dôkladnom zvážení epidemiologickej situácie na Slovensku sa dohodli, že 

XVIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii sa uskutoční na jar 2022 

(zodpovedná J. Bazárová). 

6. Členky sekcie ďalej diskutovali o: 

 možnostiach vytvorenia neonatologickej sekcie v rámci SK SaPA a poverili J.Bazárovú získaním 

potrebných informácii pre vytvorenie takejto neonatologickej sekcie, 

 Ľ. Kaiserová informovala o zorganizovaní podujatia Purpurové srdce a semináru v novembri 2021, 

 M. Galková informovala členky o možnosti zorganizovať celodenný seminár zameraný na podporu 

dojčenia v Košiciach, 

 výbor sa uzniesol, že je potrebné osloviť a získať nových členov. 

 

 

Košice 12. 05. 2021 zapísal: Jana Bazárová 


