
...v profesionálnej príprave sestier 

SME JEDEN TÍM
sestry-mentori UNM  pedagógovia ÚOSE JLF UK



Význam mentorstva

sestra-mentor (špecifická príprava v oblasti mentorstva) → efektívne vedenie študentov ošetrovateľstva 

v rámci ich profesionálnej prípravy:

• rozvoj klinických kompetencií študentov (= pilier zdravotníckeho vzdelávania)

• objektívnejšie hodnotenie klinických kompetencií 

• lepšia koordinácia výučby v reálnych podmienkach klinickej praxe 

• integrácia študentov do interdisciplinárneho tímu pracoviska klinickej výučby

→ spoluúčasť sestier-mentorov na výučbe (klinických, praktických ošetrovateľských predmetov, 

odbornej praxe, súvislej praxe) v rámci (najmä) pregraduálneho vzdelávania študentov ošetrovateľstva ~ 

požiadavka:

• posilniť efektívnu interdisciplinárnu klinickú výučbu a jej reflexiu študentmi

• zvýšiť záujem študentov ošetrovateľstva o prácu v zdravotníctve / v konkrétnom ZZ, ktoré 

participovalo na ich odbornom raste 

• umožniť efektívnejší výber / nábor zamestnancov, resp. ich profilovanie sa už v čase 

pregraduálneho vzdelávania 

• stabilizovať počty sestier v ZZ / na konkrétnej OJ

• komplexné, 

špecializované

• nové požiadavky 

(posledné desaťročia: 

zmeny, výzvy, koncepty, 

bezpečnosť pacientov...)

• viac ako len zručnosti a 

vedomosti

= technické, procedurálne, 

inštrumentálne, manuálne 

zručnosti 

= netechnické, 

komunikačné zručnosti 

= postoje, motívy, kritické 

myslenie, rozhodovanie, 

interpretačné schopnosti, 

adaptabilita, zrelosť a 

sebahodnotenie

Klinické kompetencie



PSV Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo na JLF UK

akreditácia (2008):

rozhodnutie MZ SR 

19128/2008 – OP 

→ vydanie osvedčenia o 

akreditácii pre JLF UK v 

Martine (z 25. júla 2008)

• právoplatnosť dňa 19. 

augusta 2008

• platnosť 5 rokov

• 100 hod.

• 8 kreditov

→ 7-krát

1. re-akreditácia (2013):

rozhodnutie MZ SR Z57113-

2013-OZdV

→ vydanie osvedčenia o 

akreditácii pre JLF UK v 

Martine (z 13. decembra

2013)

• právoplatnosť do 7. januára 

2019

• platnosť 5 rokov

• 60 hod.

• 8 → 18 kreditov

→ 3-krát

2. re-akreditácia (2018):

rozhodnutie MZ SR S0863-

2018-OZdV-2

→ vydanie osvedčenia o 

akreditácii pre JLF UK v 

Martine (z 2. novembra 2018)

• právoplatnosť do 8. januára 

2024

• 60 hod.

• 18 → 24 kreditov

• od 2020: zmena vstupných 

podmienok pre uchádzačov 

(z hľadiska vzdelania –

získaná odborná 

spôsobilosť na výkon 

povolania sestra)

→ 3-krát

3. re-akreditácia (2023):

podanie akreditačného spisu 

na MZ SR do 7. júla 2023

• znížime počet hodín

(> 40 hod.)

• ostáva 24 kreditov

188

vyškolených 

sestier-

mentorov

• Svet zdravia: 7

• Agel: 20

• FNsP ZA: 5

• záujem: Bory BA



1

vznik pozície 12/21→

skvalitnenie 
komunikácie a 

spolupráce medzi 
sestrami-mentormi 

UNM 

a 

ÚOSE JLF UK

2

+ zefektívnenie 
spolupráce 

sestier-mentorov UNM

so 

študentmi 
ošetrovateľstva

3

+ budovanie vzťahov 
medzi sestrami-
mentormi UNM 

navzájom

plánovanie aktivít 

neformálne stretnutia –
SME JEDEN TÍM

+ odborné podujatia

4

aktívna komunikácia 

s námestníčkou pre 
ošetrovateľskú 

starostlivosť UNM 

a 

garantom PSV Mentor 
klinickej praxe...

5

aktívna tvorba web 
stránky 

pre sestry-mentorov 
UNM, pedagógov 
ÚOSE, študentov 
ošetrovateľstva, 

odbornú verejnosť

www.mentoriunm.eu 

6

organizácia podujatí 
pre študentov 

ošetrovateľstva
v spolupráci so 

sestrami-mentormi 
UNM a ÚOSE 

workshopy 

„Buďte pripravení, nie 
prekvapení...“



Webová stránka

www.mentoriunm.eu



? Formy komunikácie (kontaktovanie v rámci prípravy praxe/predmetu) – osobne, telefonicky, 
email

? Komunikácia v priebehu praxe – koordinácia stretnutí mentor-študent-pedagóg

... problémy riešiť okamžite...



UNM AKO DOMOVSKÁ VÝUČBOVÁ ZÁKLADŇA PRE ÚOSE JLF UK

• aktuálny počet sestier-mentorov v UNM 110 (lôžkové OJ) + ambulancie, MD/RD

• konkurencieschopnosť / konkurencia – príprava sestier na rolu mentorov aj v iných nemocniciach

• workshopy pre študentov v UNM pred letnou praxou (zatiaľ) – zapojenie ďalších sestier-mentorov? 

rôznych disciplín? z ďalších kliník UNM? (návrh tém, ktoré by ste mohli prezentovať / ponúknuť)

• MedGames and NURSES – zapojenie sestier-mentorov (aj nových)

• aktívne podieľanie sa na výučbe vo vybraných predmetoch (forma workshopov v demonštračnej učebni 

č. 23 / na klinických predmetoch)

• „Centrum klinických zručností ÚOSE JLFUK a UNM“ (pripravuje sa) – aktívne podieľanie sa sestier-

mentorov



? ZATRAKTÍVNENIE MENTORSTVA

• pravidelné neformálne stretnutia sestier-mentorov – napr. fašiangy, guláš, nemocničná chata

(kreovať organizačný tím takýchto akcií, otázka financovania, sponzoring...)

• formálne stretnutia → odborné podujatia (workshopy), semináre, tematické bloky na

konferenciách...

• teambuilding ?

• prestíž mentora (detailná QUANT spätná väzba študentov, „Mentor roka“, oceňovanie sestier-

mentorov pri príležitosti Medzinárodného dňa mentorstva 17. januára...)

• ďalšie motivačné faktory ? 

SESTRY-MENTORI pre seba / sami sebe...



• ošetrovateľská dokumentácia študentov

• portfólio mentora

• kreditové a finančné ohodnotenie sestier-mentorov

• spoločný email / online skupina (MS Teams, mailová skupina) – pre zdieľanie informácií (zoznam 

emailov všetkých sestier-mentorov) pre efektívnejšiu komunikáciu...

• vytvorenie užších pracovných / poradných skupín sestier-mentorov dľa disciplín / kliník / dľa záujmu / 

zamerania akcie / aktivity (pomoc koordinátorovi UNM na riadení mentorstva v UNM, vo formálnych / 

neformálnych záležitostiach, spolupráca na workshopoch, organizácia teambuildingu, príprava 

spätnej väzby študentov.... tvorba nápadov, tém, vízií...)

... A teraz ste na rade vy 



Ďakujeme za pozornosť.

lepiesova@jfmed.uniba.sk   k.mentorovunm@gmail.com


