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Editoriál 
 

 
„Nenosím vo svojej hlave takéto informácie, nakoľko ich možno ľahko vyčítať z kníh. Hodnota vysoko-

školského vzdelania nespočíva v naučení sa mnohých faktov, ale vo vycvičení mysle myslieť.“ 

(Albert Einstein v reakcii na to, že nevedel povedať z hlavy rýchlosť zvuku) 
 

Vzdelanie je základom sebarealizácie, zvyšuje funkčnú gramotnosť, uľahčuje pozitívnu adaptáciu na 
rýchlo sa meniace životné podmienky. Dokonca sa považuje za jedno z kritérií určujúcich kvalitu života. 
Vzdelanie by v modernej spoločnosti malo byť dostupné každému, bez ohľadu na zdravotné, kultúrne, geo-
grafické, ekonomické a sociálne podmienky. Dá sa povedať, že aj bez ohľadu na vek. Dôkazom sú stále 
populárnejšie univerzity tretieho veku. 

Štartovacou čiarou pre získanie kvalitného vzdelania je škola. Pre súčasnosť je typická explózia infor-
mácií a poznatkov, v dôsledku čoho má obsah vzdelávania rastúcu tendenciu, ale zároveň sa vďaka moder-
ným informačným technológiám dostávajú do popredia aj nové formy a metódy vzdelávania. Tie posúvajú 
vzdelanie ďalej – za brány školských zariadení a dávajú mu podobu celoživotného procesu.  

Celosvetovým trendom je elektronizácia vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach. Pojem e-learning 
sa v podmienkach slovenského školstva intenzívne skloňuje najmä v ostatných 10 rokoch. E-learning je 
v širšom zmysle slova vzdelávací proces využívajúci informačné technológie. Nejde tu však iba o sprostred-
kovanie učebného materiálu. Keďže rozvoj informačných technológií napreduje veľmi rýchlo, aj vzdeláva-
nie prostredníctvom e-learningu nesie stále vo väčšej miere prvky interakcie, online komunikácie, kolabo-
rácie a métou je vyučovanie prostredníctvom simulácie a riešenia problémov. Cieľom vzdelávania v súčas-
nosti nie je spraviť z ľudí „chodiace encyklopédie“, ale naučiť ich tvorivo a logicky pristupovať k riešeniu 
problémov. Dôraz sa kladie na rozvoj kritického myslenia. Je potrebné poskytnúť a ukázať im zdroje, kde 
si potrebné informácie dokážu v prípade potreby vyhľadať, ale ešte dôležitejšie je naučiť ich myslieť. 

E-learning si našiel cestu aj do vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Dôkazom je rastúci počet pub-
likácií v e-learningovej podobe. Ich výhodou je, že sú dostupné nielen študentom, ale aj zdravotníckym 
pracovníkom s  už ukončeným vzdelaním, ktorí takýmto spôsobom získavajú možnosť si svoje poznatky 
aktualizovať a overovať. Odborné informácie si prostredníctvom e-learningu nájdu cestu aj k širokej verej-
nosti, u ktorej sa takýmto spôsobom môže zvýšiť zdravotné povedomie. 

Celoživotné vzdelávanie v zdravotníctve a implementácia nových poznatkov do praxe je zárukou posky-
tovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Veríme, že aj aktuálne číslo Zdravotníckych listov predostrie 
čitateľom pestrú paletu zaujímavých a inšpiratívnych informácií. 
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