
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA
Projekt č. 019UK-4/2018

Aplikovaný výskum orientovaný na vákuum medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou 
o pacienta po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia.

Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.

Zástupca hlavného riešiteľa: doc. MUDr. Vladimír Masaryk, PhD., Katolícka Univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva

PhDr. Pavol Kopinec, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce 

Spoluriešitelia: prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD., prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD., 

JUDr. Štefan Neszméry, PhD., LL.M., Mgr. Miroslava Šutvajová, 



1. Zavedenie do vysokoškolského vzdelávania nový spôsoby vzdelávania, založené na 
využití teoretických, výskumných a praktických vedomostiach. Príprava vysokoškolskej 
interdisciplinárnej učebnice. 

V rámci zavádzania nových inovatívnych prvkov do vyučovacieho 
procesu, Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave zaviedla v rámci hodnotenia kvality 
vyučovania hodnotenie každého predmetu študentami, kde študent 
v rámci hodnotenia nielen hodnotí samotný výučbový proces, ale aj 
navrhuje nové podnety pre inováciu predmetu. 

V roku 2020 - vysokoškolské skriptá k predmetnej monografií (Sociálna 
pomoc a zdravotná starostlivosť o pacienta po prepustení zo 
zdravotníckeho zariadenia ), tak aby bol zabezpečený dostatok 
kvalitných výučbových materiálov pre študentov v rámci predmetu 
Prechodová sociálno-zdravotná starostlivosť o pacienta po prepustení 
zo zdravotníckeho zariadenia .



2. Výskum zameraný na zmapovanie súčasnej situácie a na potreby pacientov 
(klientov) v rámci prechodovej starostlivosti. 

Výskumné zistenia nám potvrdili, že pri poskytovaní ́ošetrovateľskej 
starostlivosti a sociálnej pomoci klientom v domácom prostredí je 
nevyhnutné zamerať sa na zdravotný́ stav klientov, ich potreby a na 
kompetencie sestier, sociálnych pracovníkov, ktorí sú́ odborne spôsobilí 
poskytovať̌ odbornú́, dostupnú́ a bezpečnú starostlivosť pacientom po 
prepustení zo zdravotníckeho zariadenia. 

Dôležitým predpokladom v oblasti prepojenia zdravotnej starostlivosti a 
sociálnej pomoci je potreba legislatívnych zmien a akceptovanie požiadaviek 
verejnosti a vytváranie nových dostupných sociálno - zdravotných služieb pre 
pacientov po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia po operačných 
výkonoch a ľudí s onkologickým ochorením. Okrem legislatívnej podpory je 
dôležité riešenie rôznych etických dilem, ktoré by prinášali porušenia 
základných ľudských práv.



3. Vytvorenie nového študijného modulu v sociálnej práci zameraného na prechodovú 
starostlivosť medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou. 

V rámci praxových zariadení Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave uzavrela nové zmluvy s praxovými
zariadeniami v rámci Bratislavského kraja. 

Ide o skvalitnenia samotného výučbového procesu prepojenia teórie 
a praxe. Študenti získavajú možnosť otestovať si svoje teoretické 
poznatky, ktoré nadobudli počas výučbového procesu v praxových
zariadeniach a tak overiť svoje vedomosti. 

Študenti následne zaznamenané podnety z praxe využívajú pri riešení 
konkrétnych prípadových štúdií v rámci výučby.  Vedenie katedry sa 
snaží reflektovať vo výučbovom procese aktuálne sociálne potreby 
obyvateľstva a posúvať tak aj samotnú kvalitu pracoviska



4. Vytvorenie špecializovaného praktického výučbového pracoviska Univerzity 
Komenského v Bratislave pod supervíziou interdisciplinárneho tímu odborníkov. 

Významný prínosom je aj plánované vytvorenie výučbového 
laboratória v rámci  študijného programu sociálna práca v 
nasledujúcom akademickom roku. Výučbové laboratórium je zamerané 
na prechodnú starostlivosť medzi zdravotnou  starostlivosťou 
a sociálnou pomocou pod supervíziou interdisciplinárneho tímu 
odborníkov.

Vznikom tohto výučbového laboratória sa napĺňa štandard kvality vo 
vzdelávacom procese, ktorým je  spojenia teórie s praxou. Študenti  sa  
oboznamujú s poskytovaním  odborných zdravotno-sociálnych služieb.



Realizované výstupy projektu

Výstupy projektu KEGA KSP PdF UK v Bratislave FZ KU v Ružomberku

Príspevky na domácich 

konferenciách 10 6

Príspevky v recenzovaných 

domácich časopisoch 2 2

Vydané zborníky + edičná 

činnosť 1

Vydané monografie ( % 

podiel)
1 ks

70% 30%

Príspevky v registrovaných 

databázach
1

ERIH PLUS

Spolu 15 8

Celkovo za projekt 23



Riziká a ich identifikácia

• Počas realizácie výskumu sa identifikovali aj možné riziká v rámci odporúčaní pre 
prax. Riziká sa týkajú najmä legislatívnych opatrení a financovania zavedenia 
nového inštitútu  prechodnej starostlivosti, ako integračného prvku medzi 
zdravotnou starostlivosťou a sociálnou pomocou.

• Projektový tím navrhuje a odporúča ako jednu z možností riešenia uvedených 
rizík, informovanosť zainteresované subjekty o spoločenskej potrebe zavedenia 
prechodnej starostlivosti.

• Táto potreba by mala vychádzať  z indikátorov kvality 

• Bolo by spoločensky prospešné iniciovať verejnú diskusiu k dosiahnutiu 
celospoločenského konsenzu vo veci nastavenia a implementácie opatrení, ktoré 
budú nosnými piliermi systémového zabezpečenia prechodnej  sociálno-
zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov.


