
 

 

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania pre zdravotnícke 

povolanie sestra 

MENTOR KLINICKEJ PRAXE V ODBORE OŠETROVATEĽSTVO 

 

Charakteristika študijného programu 

Študijný program sústavného vzdelávania sa zameriava na  prehlbovanie vedomostí 

a zručností sestier vo vedení a hodnotení praktických činností a podpore študentov 

ošetrovateľstva pri výkone ich odbornej praxe v zdravotníckych zariadeniach. Ďalej sa 

zameriava na rozšírenie možností odborného rastu sestier a tým aj zabezpečenie efektivity 

spolupráce medzi pracovníkmi v zdravotníctve a zdravotníckom školstve. 

 

Cieľ študijného programu 

Hlavným cieľom programu je prehlbovanie a upevňovanie spôsobilostí sestier vo výučbe 

študentov ošetrovateľstva v rámci klinických a praktických ošetrovateľských predmetov so 

zameraním na vedenie a hodnotenie výkonu praktických činností a podporu študentov počas 

odbornej praxe na jednotlivých pracoviskách zdravotníckych zariadení. 

Po absolvovaní programu bude sestra-mentor preukazovať nasledovné vedomosti, 

spôsobilosti (schopnosti a zručnosti) a postoje: 

Kognitívne (poznávacie) ciele 

- upevnenie vedomostí z oblasti výchovy a vzdelávania dospelých s dôrazom na ich 

špecifické využitie v ošetrovateľstve (princípy, didaktické zásady a vyučovacie metódy 

špecifické pre výučbu v ošetrovateľstve), 

- nadobudnutie vedomostí a zorientovanie sa relevantných pojmoch a princípoch z oblasti 

základných pedagogických dokumentov v študijnom odbore ošetrovateľstvo (profil 

absolventa študijného programu ošetrovateľstvo, študijné plány predmetov v jednotlivých 

ročníkoch - ich zameranie, ciele, obsah a rozsah výučby, spôsoby ukončenia predmetu), 

- získanie podstatných faktov, pojmov, princípov z oblasti ošetrovateľskej praxe založenej 

na dôkazoch (Evidence Based Practice), z oblasti interpersonálnej komunikácie,  

komunikácie v tíme a tímovej práce, z oblasti klinickej supervízie, z oblasti formatívneho 

a sumatívneho hodnotenia spôsobilostí študentov vykonávať praktické činnosti a 

poskytovania spätnej väzby študentom, 

Psychomotorické (výcvikové) ciele 

- podpora  a vedenie študenta pri výkone praktických činností, 

- implementácia efektívnych postupov formatívneho a sumatívneho hodnotenia študentov 

a poskytovania spätnej väzby, 

- vytváranie vhodného prostredia, príležitostí a možností pre získavanie príslušných 

skúseností a pre progres študentov (progres v oblasti dosiahnutých výsledkov v rámci 

celého študijného programu, progres v spôsobilosti vykonávať príslušné praktické činnosti 



  

 

klinicky správne, progres v oblasti klinického rozhodovania, progres v oblasti sebadôvery 

a sebavedomia študentov pri výkone praktických činností a pod.), 

- schopnosť delegovania úloh v tíme s cieľom integrácie študentov do interdisciplinárneho 

tímu pracoviska klinickej výučby, 

Afektívne (postojové) ciele 

- pozitívny prístup k vedeniu a hodnoteniu praktických činností a podpore študentov 

ošetrovateľstva pri výkone ich odbornej praxe, 

- pozitívny prístup k implementácii relevantných výsledkov výskumu v praxi 

(ošetrovateľstvo založené na dôkazoch – Evidence Based Nursing), 

- podieľanie sa na efektívnejšej integrácii teórie s praxou. 

 

Profil absolventa študijného programu 

- Komunikačné zručnosti a pracovné vzťahy – mentor by mal byť schopný nadviazať a 

rozvíjať fungujúce vzťahy s kolegami na pracovisku, pedagógmi fakulty a študentmi 

ošetrovateľstva založené na vzájomnej dôvere a úcte, poskytovať a rozvíjať kontinuálnu a 

konštruktívnu podporu a vedenie študentov, porozumieť procesu integrácie študentov do 

interdisciplinárneho tímu pracoviska klinickej výučby. 

- Podpora štúdia – mentor na základe svojich vedomostí o kurikule študijného programu 

ošetrovateľstvo podporuje študentov v identifikácii aktuálnych študijných potrieb, vytvára 

dostatok možností pre stanovenie a následné zažitie skúseností u študentov, ktoré sú 

relevantné vo vzťahu k ich študijným potrebám a cieľom študijného programu, podporuje 

študentov v kooperácii s ostatnými členmi tímu, demonštruje stratégie, ktoré pomáhajú 

integrovať teóriu s praxou. 

- Posúdenie štúdia –  mentor pozná a aplikuje účinné stratégie posudzovania a hodnotenia 

spôsobilostí študentov vykonávať praktické činnosti, poskytuje spätnú väzbu študentom. 

- Učenie príkladom – mentor je vzorom dobrej praxe v komunikácii s pacientom, prispieva k 

vytvoreniu prostredia, v ktorom sú široko implementované princípy ošetrovateľstva  

založeného na dôkazoch (Evidence Based Nursing). 

- Vytváranie prostredia pre praktickú výučbu – mentor vytvára pozitívne prostredie, v 

ktorom si študenti môžu stanoviť a následne zažiť skúsenosti, ktoré oni sami považujú za 

relevantné vo vzťahu ku svojim študijným potrebám, implementuje stratégie hodnotenia 

kvality (audit) poskytovanej starostlivosti. 

- Zlepšovanie praxe – mentor vytvára prostredie, ktoré je otvorené zmenám. 

- Vedomostná báza – mentor identifikuje relevantné závery výskumu a implementuje ich do 

praxe. 

- Vývoj študijných programov – mentor participuje v procese vývoja a revízii študijného 

programu. 

 

Vstupné požiadavky na uchádzačov 

Študijný program sústavného vzdelávania je určený pre zdravotnícke povolanie sestra, pričom 

uchádzači musia spĺňať nasledovné podmienky: 

 



  

 

- ukončené minimálne vyššie odborné vzdelanie (v odbore diplomovaná všeobecná sestra, 

diplomovaná detská sestra, diplomovaná psychiatrická sestra, diplomovaná operačná 

sestra) alebo minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore 

ošetrovateľstvo, 

- minimálne 2 roky klinickej praxe. 

Uchádzači
1
 sa na program budú prihlasovať prostredníctvom vypísania prihlášky a jej 

doručenia na adresu odborného garanta programu. Prihláška je zverejnená na web stránke 

Oddelenia pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov JLF UK v Martine: 

http://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/SpecMed_Files/Tlaciva/Prihlaska_n

a_VA_sustavne_vzdelavanie.xls 

 

Rozsah a dĺžka trvania študijného programu 

Študijný program sústavného vzdelávania bude realizovaný v rozsahu 15 týždňov s celkovou 

hodinovou dotáciou 60 hodín – t.j. 50 kontaktných hodín a 10 hodín kontrolovaného 

samoštúdia. Študijný program sa môže opakovať počas akademického roka cyklicky 2 

krát/ročne. 

Z celkového počtu 60 hodín tvorí: 

- teoretická časť programu – prezenčný tútoriál (pozostáva z nasledovných modulov: 

Úvodný modul; Behaviorálny modul; Vedenie a hodnotenie výkonu praktických činností – 

teoretická časť): 22 hodín skupinovej kontaktnej výučby pod vedením lektorského zboru 

pre teoretickú časť programu, 

- praktická časť programu – modul Vedenie a hodnotenie výkonu praktických činností – 

praktická časť: 38 hodín, z toho 12 hodín riadenej a 16 hodín individuálnej didaktickej 

praxe a 10 hodín kontrolovaného samoštúdia pod vedením lektorského zboru pre praktickú 

časť programu. 

 

Rámcový obsah vzdelávania (tematický plán) 

Úvodný modul  

- rozsah: 5 hodín skupinovej kontaktnej výučby v rámci prezenčného tútoriálu 

- obsah: charakteristika odborného profilu študijného odboru ošetrovateľstvo, profilu 

absolventa študijného programu ošetrovateľstvo, študijné plány predmetov v jednotlivých 

ročníkoch - ich zameranie, ciele, obsah a rozsah, spôsoby ukončenia, nadväznosť 

praktických skúseností na vedomosti, rola a kompetencie mentora 

 

Behaviorálny modul  

- rozsah: 7 hodín skupinovej kontaktnej výučby v rámci prezenčného tútoriálu 

- obsah: interpersonálna komunikácia, komunikácia v tíme a pracovné vzťahy, tímová práca, 

integrácia študentov do interdisciplinárneho tímu, vedenie ľudí a spätná väzba 

                                                 
1
 Pozn.: počet prijatých uchádzačov bude závisieť od voľnej kapacity lektorského zboru pre praktickú časť 

študijného programu – na jedného lektora pre praktickú časť programu navrhujeme ako maximálny možný počet 

5 účastníkov programu. 

http://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/SpecMed_Files/Tlaciva/Prihlaska_na_VA_sustavne_vzdelavanie.xls
http://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/SpecMed_Files/Tlaciva/Prihlaska_na_VA_sustavne_vzdelavanie.xls


  

 

Vedenie a hodnotenie výkonu praktických činností – teoretická časť 

- rozsah: 10 hodín skupinovej kontaktnej výučby v rámci prezenčného tútoriálu 

- obsah: klinická supervízia študentov, stratégie hodnotenia spôsobilostí študentov vykonávať 

praktické činnosti – formatívne a sumatívne hodnotenie študentov, aplikácia ošetrovateľstva 

založeného na dôkazoch v praxi, príprava portfólia mentora 

 

Vedenie a hodnotenie výkonu praktických činností – praktická časť 

- rozsah: 38 hodín, z toho  

- 12 hodín riadenej didaktickej praxe – „náčuvy“ (účasť na klinických 

cvičeniach/seminároch vedených členmi lektorského zboru), 

- 16 hodín individuálnej didaktickej praxe – vedenie praktickej výučby v klinických 

a praktických ošetrovateľských predmetoch účastníkom programu pod supervíziou lektora 

pre praktickú časť programu, kritériá hodnotenia študenta pre vypracovanie portfólia 

mentora, 

- 10 hodín  kontrolované samoštúdium – vypracovanie portfólia mentora, t.j. písomného 

výstupu hodnotenia študenta ošetrovateľstva na základe jeho vedenia účastníkom 

programu v počte minimálne 40 hodín odbornej praxe. 

 

Časový harmonogram študijného programu 

Program bude prebiehať vo vyššie uvedených moduloch.  

Úvodný modul, Behaviorálny modul a Vedenie a hodnotenie výkonu praktických činností – 

teoretická časť budú prebiehať v rozsahu 22 hodín skupinovej kontaktnej výučby v jednom 

bloku prezenčného tútoriálu sústredeného do 1 týždňa/4 dní pod vedením lektorského zboru 

pre teoretickú časť programu. 

Modul Vedenie a hodnotenie výkonu praktických činností – praktická časť bude prebiehať po 

absolvovaní predchádzajúcich troch modulov. Jednému členovi lektorského zboru pre 

praktickú časť programu budú pridelení maximálne piati účastníci programu. Každý lektor 

vypracuje individuálne s každým prideleným účastníkom programu harmonogram praxe – t.j. 

plán „náčuvov“ (riadená didaktická prax) a plán praktickej výučby v klinických a praktických 

ošetrovateľských predmetoch vedenej účastníkom programu (individuálna didaktická prax). 

Po absolvovaní riadenej a individuálnej didaktickej praxe bude nasledovať priebežné 

hodnotenie každého účastníka programu prideleným lektorom.  

Po priebežnom hodnotení pridelí lektor každému účastníkovi programu jedného študenta 

ošetrovateľstva za účelom vedenia a supervízie študenta v rámci odbornej praxe (predmety: 

Letná prax 1 / Letná prax 2 / Zimná prax) na pracovisku účastníka programu, a to na obdobie 

minimálne 40 hodín. Počas tohto obdobia bude vykonávať samostatné vedenie a hodnotenie 

študenta, na základe ktorého vypracuje písomný výstup hodnotenia študenta, tzv. portfólio 

mentora (príloha 2). 

V celom priebehu modulu Vedenie a hodnotenie výkonu praktických činností – praktická časť, 

lektor pre praktickú časť programu s prideleným účastníkom programu neustále komunikuje, 

spolupracuje s dôrazom na poskytnutie supervízie, podpory a následne debriefingu skúseností 

(t.j. podrobnej metodickej analýzy výkonu praktických činností, ktoré študent ošetrovateľstva 

realizoval, ako aj jeho hodnotenia účastníkom programu – tzn. čo sa stalo, prečo...). 



  

 

Miesto realizácie študijného programu 

Teoretická aj praktická časť študijného programu budú prebiehať na Jesseniovej lekárskej 

fakulte UK v Martine, konkrétne na jej teoretických a klinických výučbových pracoviskách: 

- Ústav ošetrovateľstva JLF UK, Malá Hora 5, 036 01 Martin, 

- Simulačné výučbové centrum JLF UK, Novomeského 10894/ 7 A, 036 01 Martin, 

- výučbové klinické pracoviská JLF UK v Univerzitnej nemocnici Martin, Kollárova 2, 036 

01 Martin 

 

Hodnotenie účastníka študijného programu 

Účastníci študijného programu budú v jeho priebehu hodnotení nasledovne: 

- priebežné hodnotenie bude zahŕňať hodnotenie účasti na výučbe, t.j. riadenej 

a individuálnej didaktickej praxi, hodnotenie prípravy na klinické cvičenie a hodnotenie 

vedenia jedného klinického cvičenia (príloha 2), 

- záverečné hodnotenie bude zahŕňať vypracovanie a predloženie portfólia mentora po 

samostatnom vedení študenta v rámci odbornej praxe (v rámci predmetu Letná prax 1 / 

Letná prax 2 / Zimná prax), t.j. písomného výstupu hodnotenia prideleného študenta 

(obsahujúceho iniciálne posúdenie študenta, záznam priebežného a záverečného 

hodnotenia študenta na základe vymedzených kritérií, hodnotenie dosiahnutých cieľov u 

študenta, hodnotenie písomnej práce praktického charakteru) (príloha 2). 

 

Spôsob ukončenia študijného programu 

Podmienkou ukončenia študijného programu bude: 

- 100% účasť na kontaktnej výučbe (50 kontaktných hodín), 

- získanie minimálne 60 bodov v rámci priebežného a záverečného hodnotenia účastníka 

programu, 

- verejná obhajoba/prezentácia portfólia mentora. 

Ukončenie študijného programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore 

ošetrovateľstvo bude realizované v priestoroch JLF UK, resp. Ústavu ošetrovateľstva JLF UK 

v Martine obhajobou portfólia ako písomného výstupu supervízie študenta pred komisiou 

tvorenou lektormi vzdelávacieho programu, odbornými asistentmi Ústavu ošetrovateľstva JLF 

UK zodpovednými za predmety Letná prax 1, Letná prax 2 a Zimná prax a zástupcami 

Univerzitnej nemocnice Martin. Obhajoba sa uskutoční verejnou prezentáciou výsledkov 

klinickej supervízie študentov účastníkmi programu, po jej absolvovaní bude nasledovať 

slávnostné ukončenie programu a odovzdanie potvrdení o jeho absolvovaní. 

 

Počet kreditov prislúchajúcich za absolvovanie programu 

8 kreditov v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia 

sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v platnom znení, t.j. v zmysle Vyhlášky 

MZ SR č. 616/2007 Z. z., čl. I., odseku 3 (doplnený bod 19) 
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