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V bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo (denná, externá forma) študenti 

vykonávajú odborné súvislé praxe (Letná prax 1,2; Zimná prax) na vybraných klinických 

pracoviskách UNM pod supervíziou mentorov klinickej praxe alebo v nemocniciach v mieste 

bydliska, s ktorými má JLF UK uzatvorenú zmluvu. Pokiaľ študent vykonáva prax v mieste 

svojho bydliska, musí ju vykonávať pod vedením sestry – mentorky / mentora, respektíve 

pod vedením poverenej sestry z vybraného pracoviska.  

 

V magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo (denná forma) študenti vykonávajú 

odborné súvislé praxe (Letná prax 1,2; Zimná prax 1,2) na vybraných klinických pracoviskách 

UNM pod supervíziou mentorov klinickej praxe alebo v nemocniciach v mieste bydliska, s 

ktorými má JLF UK uzatvorenú zmluvu. Pokiaľ študent vykonáva prax v mieste svojho 

bydliska, musí ju vykonávať pod vedením sestry – mentorky / mentora, resp. pod vedením 

poverenej sestry z vybraného pracoviska.  

 

V prípade komunitných zariadení študent realizuje prax v zariadeniach, s ktorými má JLF UK 

uzatvorený zmluvný vzťah (podmienka mentorstva v prípade DSS neplatí).  

Benetrix – domov sociálnych služieb Martin – Priekopa  

(poskytuje sociálnu a zdravotnú starostlivosť sestrami).                                                                                                                                                        

Dom sv. Martina – domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov Martin 

(poskytuje sociálnu a zdravotnú starostlivosť sestrami).                                                                                  

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Martin  

(poskytuje sociálnu a opatrovateľskú starostlivosť, zdravotná starostlivosť je poskytovaná 

prostredníctvom ADOS).                                                                                                                                                         

SENIOR – zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky  



(poskytuje sociálnu a opatrovateľskú starostlivosť, zdravotná starostlivosť je poskytovaná 

prostredníctvom ADOS ).                                                                                                                                                          

Senior Martin, N. O. (poskytuje sociálnu a opatrovateľskú starostlivosť, zdravotná 

starostlivosť je poskytovaná prostredníctvom ADOS). 

Centrum pre deti a rodiny Martin (poskytuje sociálnu a zdravotnú starostlivosť sestrami).                                                                                                        

                                                                                                                                                      

Na odborné súvislé praxe zadeľujú študentov k jednotlivým mentorom garanti 

zodpovední za predmety  v spolupráci s  odborným garantom programu sústavného 

vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo. 

Bakalársky  študijný program  

Letná prax 1 (denná forma)     Mgr. Radka Kurucová, PhD. 

Letná prax 1 (externá forma)    Mgr. Mária Zanovitová, PhD. 

Letná prax 2 (denná forma)    Mgr. Michaela Miertová, PhD. 

Letná prax 2 (externá forma)    Mgr. Michaela Miertová, PhD.  

Zimná prax  (denná forma)    Mgr. Anna Ovšonková, PhD  

     

Magisterský študijný program (denná forma) 

Ošetrovateľská prax  1      doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. 

Zimná prax 1        Mgr. Anna Ovšonková, PhD. 

Ošetrovateľská prax  2     doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD. 

Letná  prax 1      Mgr. Martina Lepiešová, PhD. 

Ošetrovateľská prax  3    Mgr. Michaela Miertová, PhD. 

Zimná prax 2       Mgr. Martina Lepiešová, PhD. 

Ošetrovateľská prax  4     Mgr. Michaela Miertová, PhD. 

 

Mgr. Martina Lepiešová, PhD. (martina.lepiešova@uniba.sk) – odborný garant programu 

sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo, koordinátor 

spolupráce medzi Ústavom ošetrovateľstva JLF UK a UNM. 

Mgr. Lukáš Blahút (k.mentorovunm@gmail.com) – koordinátor mentorov v UNM.  

 

Odkaz na internetovú stránku: https://www.mentoriunm.eu/ 

 

https://www.mentoriunm.eu/


 


