
Češi v Nitře 
První říjnová sobota začala skvěle. Nastoupili jsme do mikrobusu a vydali se 

za zkušenostmi přes české hranice do Nitry. Za několik málo hodin jsme 

dorazili na místo. Vzali jsme si naše zavazadla a šli se ubytovat do hotelu Atrium 

přímo na pěší zóně. Náš učitel, pan Malata, nám předal potřebné informace na další 

den. V neděli jsme se poprvé seznámili s nitranskou školou a navštívili Ponitrianské 

muzeum. Další den jsme se seznámili se slovenskými žáky. S krojovaným 

průvodcem Nitry jsme se prohlédli Nitrianský hrad a prošli jsme si historickou část 

města. V úterý byla na našem bohatém programu prohlídka místního hospicu 

Domu pokoje a zmieru u Bernadetky a také jsme se šli podívat do hostitelské školy. 

Tou nás ochotně provedli studenti třetího ročníku diplomované sestry a stejně jako 

oni i my jsme přednášeli naše připravené prezentace. Následující den jsme měli 

prohlídku ZPS v Nitře. Nadchla nás tvořivá dílna, tělocvična, rehabilitační vany a 

park. Poté se nás ujala koordinátorka hostitelské školy, paní Valovičová, která  nás 

provedla celou FN v Nitře a následovali další zajímavé prezentace a ukázka 

vyučovací hodiny slovenských vrstevníků. Ve čtvrtek a v pátek jsme poprvé 

nastoupili na jobshadowing do nitranské fakultní nemocnice. Rozprchli jsme se na 

různá oddělení v areálu nemocnice. My jako zdravotničtí asistenti jsme šli na 

rehabilitační oddělení, diplomované sestry byli na šestinedělí (gynekologie) a také na 

traumatologii. Poslední obor diplomovaný zdravotnický záchranáři byli na interním 

urgentním příjmu. Po uplynutí prvních dvou pracovních dnů na slovenských 

pracovištích nás čekal víkend. O víkendu jsme měli za úkol vypracovat koláž a 

fotokomiks na téma našich prezentací a multikulturního ošetřovatelství. Další 

pondělí jsme zahájili týden stínování ve slovenské nemocnici. Za uplynulý čas na 

odděleních jsme si všimli řady zajímavých rozdílů mezi ČR a SR ať už  ve vzdělávání 

nelékařských zdravotních pracovníků nebo používaných pomůckách ošetřovatelské 

péče. Zjistili jsme, že slovenští žáci si musí ředit dezinfekci na odděleních sami, ale 

my ji neředíme. Jen ji připravíme a za nás desinfekci naředí sestřička nebo odborná 

učitelka, kvůli bezpečnosti. Ve FN v Plzni máme na spoustě oddělení myčky na 

podložní mísy a vany s dezinfekcí na vyšetřovně, kam se vkládají emitní misky a 

lékovky, ale v SR je dezinfikují mechanicky hned po výkonu. Další rozdíl je v tom, 

jak podáváme obědy. Na Slovensku z kuchyně přivezou kastroly s jídlem a oni to 

musí na oddělení naservírovat a poté umýt. U nás nám z kuchyně přivezou rovnou 

připravené obědy.  Se slovenskými žáky a učiteli rozloučili prezentací o naší stáži, 



kterou jsme zakončili psaním článků a úvah na téma projektu.

 

Stážisti z ČR se slovenskými studenty v ZPS v Nitře 
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