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Ústav ošetrovateľstva JLF UK

• zmena spôsobu kontaktovania mentorov za účelom zaradenia študentov k 
mentorom:

• ÚOSE: tvorba návrhu zaradenia študentov k mentorom

Mgr. Martina Lepiešová, PhD.; Mgr. Mária Zanovitová, PhD.; Mgr. Michaela 
Miertová, PhD.

Mgr. Anna Ovšonková, PhD., Prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

• UNM – sekretariát odboru OS:

Mgr. Irena Tkáčová    043/4203 291 sekroos@unm.sk

konečná (7.) verzia návrhu zaradenia študentov k mentorom pre LP

aktualizácia údajov mentorov (kontakt, vzdelanie, pracovisko, návrat z MD / RD...)

• Letná prax:  máj – august Bc. štúdium – LP1 / LP2;  Mgr. štúdium  LP1
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Letná prax 

• termín odovzdania podkladov pre absolvovanie LP:     23. august 2019 (študent)

• MENTOR → portfólio (nezmenené): 

1. časť Vstupné informácie a stanovenie cieľov

2. časť  Priebežné hodnotenie študenta za obdobie (polovica praxe)

3. časť Výstupné hodnotenie študenta + celkové hodnotenie mentorom 
+ spätná väzba od študenta

4. časť Hodnotenie písomnej práce praktického charakteru 

(dokumentácia OSP – priložiť ) – okrem mentorov z psychiatrie

Poznámka: podpisy mentora a študenta

• + v záznamníku klinickej ošetrovateľskej praxe:

• zadeľovací list

• absolvovanie BOZP

• záznam o príchodoch a odchodoch na pracovisko

• záznam o praktických výkonoch, ktoré študent realizuje (zoznam praktických 
výkonov)

problémy, otázky, pripomienky k LP 2019 → kontaktovať      zanovitova@jfmed.uniba.sk

mailto:zanovitova@jfmed.uniba.sk


• august 2019: ÚOSE → sekretariát odboru OS       

návrh vs. reálny, konečný stav zaradenia študentov k 
mentorom v LS 2018-19 

(počet hodín mentorstva → podklady pre odmeňovanie, 
pridelenie kreditov)

• Zimná prax:  december – január Bc. štúdium – ZP;  Mgr. štúdium  ZP1 / 
ZP2

(kontaktovanie mentorov cez sekretariát  odboru OS: október / november 
2019)



Koho kontaktovať?

• zmena / aktualizácia údajov mentorov (kontakt, vzdelanie, pracovisko, návrat 
z MD / RD...), otázka finančného ohodnotenia, žiadosti o potvrdenie 
mentorstva pre účely opätovnej registrácie v SK SaPA (50 kreditov)

Mgr. Irena Tkáčová    043/4203 291 sekroos@unm.sk

• problémy, otázky, pripomienky k študentovi / priebehu praxe a pod. počas LP 
2019

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.    043/2633435      zanovitova@jfmed.uniba.sk

• návrhy – spolupráca medzi mentormi a školou, príprava výstupov, prieskumy 
spokojnosti mentorov...

Mgr. Martina Lepiešová, PhD. 043/2633435     lepiesova@jfmed.uniba.sk
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Vízie spolupráce od septembra 2019

• zintenzívnenie osobného kontaktu s mentormi / skupinami mentorov 

(podľa disciplín) pred / počas / po LP / ZP        

• supervízia, podpora interakcie mentor – študent, hodnotenie študenta, 

podpora interakcie ÚOSE – UNM, prediskutovanie problémov / návrhov, 

možnosti ďalšej spolupráce...

• príručka pre mentorov

• priestor / zdieľané úložisko materiálov, podkladov pre mentorov (portfólio 

mentora,  pokyny k ošetrovateľskej dokumentácii pre študentov, pokyny k 

LP / ZP pre jednotlivé ročníky)

• otázka kontaktovania mentorov – spoločne zo strany ÚOSE (spoločný 

kontakt za UNM / za jednotlivé disciplíny / pracoviská) + individuálne 

študentmi (zverejnenie kontaktov?)



• organizácia praxe / zadeľovania študentov podľa profilovania študenta / 
požiadaviek pracovísk UNM (personálne otázky, zastabilizovanie počtu 
sestier)

• „nábor“ nových mentorov (3.-krát akreditovaný PSV Mentor klinickej 
praxe v odbore ošetrovateľstvo – do 8.1.2024)

• formálne / neformálne stretnutia

• „oficiálna“ spätná väzba – výskumné štúdie (pohľad mentorov, 
spokojnosť mentorov)

• spoločné projekty + prezentovanie spolupráce lektorov ÚOSE / 
mentorov UNM / študentov v klinickom výučbovom prostredí

• koordinátor za ÚOSE:   Martina Lepiešová
lepiesova@jfmed.uniba.sk
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Ďakujeme za pozornosť....

Otázky, návrhy, pripomienky, diskusia...


