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Cieľ projektu

→ prehlbovanie vedomostí a zručností sestier 

vo vedení a hodnotení odbornej praxe študentov 

ošetrovateľstva 

Odborný garant

Mgr. Martina Lepiešová



Mentor klinickej praxe v odbore 

ošetrovateľstvo

Efektívnosť vedenia odbornej praxe študentov 

ošetrovateľstva sestrou:

• objektívnejšie hodnotenie spôsobilostí študentov

• lepšia koordinácia odbornej praxe  

• integrácia študentov do interdisciplinárneho tímu 

pracoviska klinickej výučby



Východiská projektu

• rámcové kritériá zakomponované v Európskej stratégii 

SZO pre sestry a pôrodné asistentky, Oddiel 4, 6, 7

(Súbor dokumentov svetovej zdravotníckej organizácie 

pre sestry a pôrodné asistentky, 2003)

• medzinárodné dokumenty týkajúce sa prípravy mentorov 

- Preparation of Mentors and Teachers. A new 

framework of guidance

• závery medzinárodného pracovného seminára 

Profesionálna príprava mentorov, organizovaného 

Ústavom ošetrovateľstva JLF UK v Martine v dňoch 

11.9.–12. 9. 2006



Charakteristika projektu

Projekt je zameraný na prehlbovanie 

spôsobilostí sestier pri vedení a hodnotení 

odbornej praxe a podpore výučby 

v zdravotníckych zariadeniach. 



Rozsah a dĺžka trvania programu

• rozsah 15 týždňov 

• celková hodinová dotácia:

65 kontaktných hodín 

35 hodín kontrolovaného samoštúdia

• študijný program sa bude opakovať počas 

akademického roka cyklicky 1 krát (2-krát)



Rozsah a dĺžka trvania programu

→ z celkového počtu 100 hodín tvorí:

• úvodný modul, vedenie a hodnotenie výkonu 
praktických činností a behaviorálny modul
(prezenčný tútoriál)

25 hodín + 12 hodín kontrolované samoštúdium

• vedenie a hodnotenie výkonu praktických 
činností (účasť na klinických cvičeniach, 
náčuvy, vedenie odbornej praxe mentorom, 
hodnotenie študenta pre vypracovanie portfólia)

40 hodín + 23 hodín kontrolované samoštúdium



Počet kreditov za absolvovanie 

programu

Celkový počet: 10 kreditov

Vyhláška MZ SR 187/2006 ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe 

hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov.



Podmienky zaradenia do 

študijného programu

• registrácia v SK SaPA

• minimálne 2 roky klinickej praxe 

• ukončené minimálne vyššie odborné vzdelanie: 

diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná 

detská sestra, diplomovaná psychiatrická sestra, 

diplomovaná operačná sestra

• ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa 

v odbore ošetrovateľstvo



Profil absolventa programu

• Komunikačné zručnosti a pracovné vzťahy

• Podpora štúdia

• Hodnotenie štúdia

• Učenie príkladom



Profil absolventa programu

• Vytváranie prostredia pre praktickú výučbu

• Zlepšovanie praxe

• Vedomostná báza

• Vývoj študijných programov



Podmienky ukončenia programu

• 100% účasť na kontaktnej výučbe

• získanie minimálne 60 bodov v rámci priebežného 
a záverečného hodnotenia uchádzača

• vypracovanie a obhajoba portfólia mentora

(záznam iniciálneho, priebežného a záverečného 
hodnotenia študenta v priebehu dvoch týždňov na 
základe vymedzených kritérií, hodnotenie dosiahnutých 
cieľov u študenta, hodnotenie praktickej časti práce)



Záverečné zhodnotenie, 
evaluácia programu

Spätná väzba:

• každý modul programu a celý program 

• písomná forma (formulár spätnej väzby) - webová stránka 
pracoviska 

• sledované kritériá:

organizačné zabezpečenie programu, časová organizácia, 
spätná väzba poskytovaná lektormi, efektivita využívaných 
metód pri vedení a hodnotení programu, komunikácia 
v rámci tripartity – mentor / lektor / študent

• Clinical Learning Environment and Supervision (CLES) 
evaluation scale (2002)



Pedagogická dokumentácia

• Protokoly o hodnotení vedomostí a zručností 

uchádzača, ktoré by mal nadobudnúť v rámci 

študijného programu

• Záznamník výkonov 

• Portfólio Mentora



Personálne a lektorské 
zabezpečenie programu

Lektori pre teoretickú 
časť

• Mgr. Ivana Bóriková

• Mgr. Juraj Čáp, PhD.

• doc. Mgr. Katarína 
Žiaková, PhD. mim. prof.

Lektori pre praktickú 
časť

Mgr. Edita Hlinková 

• Mgr. Martina Lepiešová

• Mgr. Petronela Osacká 

• Mgr. Ľudmila Zimanová

• Mgr. Elena Gurková, PhD.

Počet študentov – uchádzačov pripadajúcich na jedného člena 

lektorského zboru (školiteľa) pre praktickú časť vzdelávacieho 

programu: 2 → 5



Ďakujeme za pozornosť...


