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DOTERAJŠIA PRAX

▪80% našich praktikantov
vo 4. ročníku nepozná
zákulisie lekárne ešte menej 
nemocničnej lekárne!

▪Rozdielne očakávania pri
nástupe na prax – osobný
dotazník



DOTERAJŠIA PRAX
1/Zmluva SleK a FaFUK stanovuje  rámec výučbovej lekárne a 
praktikanta

2/ Sylaby 6 mesačnej praxe stanovujú okruhy, ktoré praktikant 
absolvuje v lekárni

3/ Vysokoškolské skriptá Lekárenská prax 2017



DOTERAJŠIA PRAX

3/ Adaptácia praktikanta na 6 mesačnú pracovnú 
rutinu v lekárni  zapojenie do pracovného procesu v 
lekárni.

4/ Spracovanie denníka o vykonanej praxi v 
mesačnom hlásení.

5/ Hodnotenie lekárenskej praxe študenta lekárnikom 
by mohlo mať  väčšiu výpovednú hodnotu keby 
obsahovalo prílohy o konkrétnych situačných 
pozorovaniach – vyplnené kompetenčné formuláre.



ZVÝŠENIE KVALITY 6 MESAČNEJ 
PRAXE

1/ Definícia nenahraditeľnej úlohy 
inštruktora v a podpora inštruktorov 
v lekárňach  zo strany SLeK v novom 
Štatúte o výučbových lekárňach by 
mohla byť na programe Snemu SLeK 
možno už aj tento rok (2019)



Inštruktor v lekárni/v autoškole je sústredený
na odovzdávanie praktických zručností (teraz a hneď situačné kompetencie)

▪ Sprevádza praktikanta počas 6 mesačnej praxe

od prvých výkonov až k prevzatiu jednotlivých

kompetencií.

▪Analógia s inštruktorom v autoškole hodiny

strávené spolu s kandidátom v aute pri nácviku

praktických zručností končia ostrou jazdou „ 

vodičák“ s potvrdením inštruktora o 

spôsobilosti na riadenie vozidla vo forme 

protokolu.

▪Hodnotenie praktických zručností sa vykonáva

„praktickou jazdou“ Pozorovaním situácie počas 

procesu a kompetenčným dotazníkom.

▪Takisto hodnotíme našich praktikantov -

Pozorovaním situácie počas procesu a zápismi  

v kompetenčnom dotazníku.



Inštruktor v lekárni/v autoškole je sústredený
na hodnotenie praktických zručností kompetenčný formulár 



Inštruktor je sústredený
na hodnotenie praktickcých zručností

▪ Sprevádza praktikanta počas 6 
mesačnej praxe od prvých výkonov až k 
prevzatiu jednotlivých kompetencií.

▪Analógia s inštruktorom v autoškole
hodiny strávené spolu v aute pri nácviku
praktických zručností končia ostrou 
jazdou „ vodičák“ s potvrdením 
inštruktora o spôsobilosti na riadenie 
vozidla vo forme protokolu.

▪Hodnotenie praktických zručností sa
vykonáva „praktickou jazdou“
Pozorovaním situácie počas procesu a 
kompetenčným dotazníkom

▪Takisto hodnotíme našich praktikantov
- Pozorovaním situácie počas procesu a 
kompetenčným dotazníkom



Inštruktor autoškole je sústredený
na odovzdávanie a hodnotenie praktickcých zručností.



THE “FOUR-STAGE APPROACH” 
TO TEACHING PRACTICAL SKILLS



Inštruktor je sústredený
na odovzdávanie a hodnotenie praktickcých zručností.

▪ Kľúčové slová

▪Definícia inštruktora a podpora inštruktora zo strany 
SLeK

▪Situačná analýza pri preukazovaní získaných 
zručností praktikanta. 

▪ Nácvik Kolbsovho cyklu praktického vzdelávania, 
alebo podľa Peytona

▪Kompetenčný formulár, preukázanie praktických 
zručností a prepustenie do praxe z pohľadu 
inštruktora.

▪Vyplnený kompetenčný formulár. Príloha k 
záverečnému komplexnému hodnoteniu študenta

▪Hodnotenie praktických zručností praktikanta

▪Porovnávanie praktických zručností praktikanta

▪tibor.zonnenschein@ousa.sk


