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Opis študijného programu – osnova  
 

Názov vysokej školy   Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o.  

Sídlo vysokej školy   Palackého 1, 811 02 Bratislava    

Identifikačné číslo vysokej školy  31821979 

Názov fakulty   Ústav zdravotníckych disciplín 

Sídlo fakulty   Námestie 1. mája 1, 810 00 Bratislava 

 
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:  Programová rada  
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu: 10. 01. 2022 
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:  
Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou:  
Programová rada - 10. 01. 2022     
http://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada  
 
1. Základné údaje o študijnom programe  
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.  

Fyzioterapia 
Externá forma: Kód:  182883            UIPŠ kód: 5611P00             Odbor:  Zdravotnícke vedy 5618        Kód odboru: 5611 
 

b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania. 
Stupeň: prvý 
ISCED-F kód:  5611P00 alebo 0915 Terapia a rehabilitácia 
Fyzioterapia 
665 - Bakalárske štúdium na vysokých školách - profesijne orientované študijné programy 
 

c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.  
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Námestie 1. mája 1, 810 00 Bratislava 
 

d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia 
dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ 
odborov.  
Odbor: Zdravotnícke vedy,   Kód odboru: 5611 
ISCED-F kód: 5611P00 
Študijný program: Fyzioterapia 
 
V zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010  
§ 17, Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut 
§ 18, Výkon pracovných činností fyzioterapeuta 
§ 19, Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut 
Link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/ 

 
e) Typ študijného programu:  akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením 

aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na 
výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá. 
Profesijne orientovaný 

f) Udeľovaný akademický titul. 
Bakalár (v odbore fyzioterapia 5618) 

g) Forma štúdia:  externá 
h) Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej 

vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách). Neaplikuje sa 
i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.  

Slovenský jazyk  
 

j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.  
externá forma 4 roky 
 

k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.  
 

Akad. rok Plánovaný počet študentov Počet uchádzačov Počet všetkých 

študentov Bc. 

2020/2021 50 50 38 

2021/2022 50 30 32 

 

http://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
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2. Profil absolventa a ciele vzdelávania  
 
Profil absolventa študijného programu Fyzioterapia v Bc. stupni štúdia je v zhode s misiou a víziou VŠ ZSP sv. Alžbety a jej 

poslaním. Upravuje sa v súlade s  dokumentom „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠ ZSP“ (VS 3.2.f.2)  

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/pre%C4%8Do%20u%20n%C3%A1s%20%C5%A1tudova%C5%A

5/VS3.2.f.2.tud.prpgramy-profilabs.vstupyzodp.poslaniuV.pdf  

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa 

Absolvent 1. stupňa študijného odboru fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným 
profilom. Ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Je pripravený 
samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v 
liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, 
poradenskej a výchovnej činnosti. Indikuje, plánuje a vykonáva základné techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, 
základné fyziatrické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kineziológiu. Môže vykonávať pedagogickú 
činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Charakteristickým znakom absolventa je hlboký, morálno-etický a humánny 
prístup k ľuďom, najmä chorým, telesne, mentálne postihnutým a hendikepovaným, vychádzajúci z pochopenia, vcítenia sa, z lásky 
k človeku a snahy pomôcť, vedieť ho akceptovať v najnáročnejších životných situáciách a akceptovať jeho právo na 
individualizovanú starostlivosť, účasť na nej, vrátane rozhodovania, zabezpečiť mu súkromie, byť schopný pochopiť pacienta a 
pomôcť mu riešiť jeho zdravotné problémy, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho 
osobnosť, jeho spôsob vnímania zdravia, choroby, hendikepu, jeho prežívanie a správanie sa pod vplyvom zmien zdravotného 
stavu, získať ho a motivovať pre spoluprácu. Absolvent sa uplatní v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných 
liečebných zariadeniach, v odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch, iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a 
liečebnú zdravotnú starostlivosť, alebo ochranu a podporu zdravia. Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné 
a kontinuálne vzdelávanie. 
Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností absolvent musí mať široký odborný profil s nevyhnutným predchádzajúcim 
všeobecným vzdelaním, byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté 
vedomosti a schopnosti pri riešení problémov. Schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o 
vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, ovládať dôležité manuálne zručnosti, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v 
súlade s právnymi a etickými normami. 
 

 

a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné 
výstupy vzdelávania. 
 
Cieľom študijného programu je získanie vedomostí a zručností z teoretických, aplikovaných disciplín a získanie praktických 
zručnosti pre výkon  povolania fyzioterapeut v zmysle súčasnej platnej legislatívy. Absolventi po ukončení štúdia sú schopní plniť 
požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje fyzioterapeutické teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre 
poskytovanie  zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj starostlivosti v 
chorobe, rehabilitácii a doliečovaní. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch a dôkazoch vedy a výskumu.  
Cieľom VŠ je pripraviť absolventov s týmito vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami: Ovládať princípy fyzioterapie a byť 
schopný ich uplatniť vo svojom povolaní. Byť všeobecne vzdelaným a odborne pripraveným tak, aby chápal súvislosti medzi 
základnými vednými disciplínami, spoločenskými vedami a vedami o človeku a toto poznanie dokázal transformovať do celostného 
prístupu v praxi. 
Cieľom vzdelávania študijného programu je aj orientovať sa na upevňovanie interdisciplinárnych vzťahov v systéme vzdelávania 
fyzioterapeutov a na ich formovanie a uplatňovanie v multidisciplinárnom tíme. 
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa 

 
b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu 

z pohľadu uplatnenia absolventov. 
 
Zdravotnícke povolanie: Fyzioterapeut v zmysle Nariadenia vlády 296/2010. 
 
V zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010  
§ 17, Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut 
§ 18, Výkon pracovných činností fyzioterapeuta 
§ 19, Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut 
Link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/ 
Link:  https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa  

        https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  
 
Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so 
sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  

 
 

3. Uplatniteľnosť  
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.  

 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/pre%C4%8Do%20u%20n%C3%A1s%20%C5%A1tudova%C5%A5/VS3.2.f.2.tud.prpgramy-profilabs.vstupyzodp.poslaniuV.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/pre%C4%8Do%20u%20n%C3%A1s%20%C5%A1tudova%C5%A5/VS3.2.f.2.tud.prpgramy-profilabs.vstupyzodp.poslaniuV.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
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Absolvent študijného odboru sa uplatní ako fyzioterapeut – bakalár v rehabilitačnej praxi ústavných zdravotníckych zariadení, 
kúpeľných zariadení, ústavov, v komunite, centrách a strediskách zabezpečujúcich poskytovanie rehabilitačných služieb na úrovni 
primárnej, sekundárnej a následnej rehabilitačnej starostlivosti v spolupráci s rehabilitačným lekárom. Fyzioterapeut – bakalár je 
profesionálne spôsobilý sa uplatniť v procese poskytovania rehabilitačnej starostlivosti jednotlivcom, rodine, skupine či komunite 
v zdraví alebo chorobe. Fyzioterapeut – bakalár je spôsobilý samostatne riadiť rehabilitačný tím a participovať v 
multidisciplinárnom tíme. Môže sa uplatniť v súkromnej rehabilitačnej praxi v súlade s platnou legislatívou. Je spôsobilý sa uplatniť 
v oblasti služieb zabezpečujúce dôstojné umieranie a smrť. Je spôsobilý manažovať a realizovať výchovu a vzdelávanie v profesií 
fyzioterapeut. Fyzioterapeut bakalár sa môže ďalej vzdelávať v rámci celoživotného vzdelávania podľa Nariadenia vlády SR č. 
296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov  v súlade 
s horizontálnou a vertikálnou priestupnosťou výchovne – vzdelávacieho systému. Miera uplatnenia sa je založená na 
profesionálnej príprave, výsledkoch vedy a výskumu 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  
 
 

b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.  
Vzhľadom na nový študijný program ešte tieto nie sú k dispozícii 
 

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba). 
Hodnotenie sa bude vykonávať v zmysle dokumentu „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠZaSP“, ako aj  
Študijného poriadku a Nariadení rektora, dostupné na: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  
 

4. Štruktúra a obsah študijného programu  
 
Návrh na tvorbu a úpravu študijného programu predkladá osoba zodpovedná za študijný program rektorovi VŠ ZSP sv. Alžbety. 
Presný postup vytvárania a schvaľovania nového študijného programu alebo úpravu aktuálneho študijného programu či jeho zánik 
upravuje dokument „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠZaSP“ schválená rektorom VŠ ZSP sv. Alžbety. 
Riadi sa pritom, okrem platnej legislatívy, kritériami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice  
 

a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe. 
 
Bakalárske vzdelávanie fyzioterapie má extenzívny a interdisciplinárny charakter. Zabezpečuje sa v súlade s odporúčaniami 
Medzinárodnej asociácie škôl fyzioterapie (ICS Physiotherapy Committee), Medzinárodnej konfederácie fyzioterapie (World 
Confederation for Physical Therapy), smernicami Európskej únie a v súlade s odborným a hodnotovým smerovaním VŠ ZSP sv. 
Alžbety v Bratislave. 
 
Cieľom vzdelávania prvého stupňa v študijnom programe Fzyioterapia v odbore Zdravotnícke vedy je, aby absolventi nadobudli 
také odborné vedomosti, praktické zručnosti a kompetencie, aby  ovládal základné vyšetrovacie a liečebné postupy, metódy vo 
fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Absolvent má byť pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú 
erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej 
zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Tiež má indikovať, plánovať 
a vykonávať základné techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, základné fyziatrické a balneologické metódy, 
hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kineziológiu. Ďalším cieľom bakalárskeho stupňa štúdia fyzioterapie je podporovanie 
schopnosti študentov myslieť celostne a tvorivo, analyticky, synteticky, odborne ale aj kriticky, a rozvíjať osobnostný potenciál 
študentov. Bakalárske vzdelávanie vedie študentov k získaniu schopnosti analyzovať a implementovať teoretické poznatky do 
praxe. Absolvent počas štúdia nadobudne: 
 
Odborné vedomosti: 
- pozná morfológiu a fyziológiu jednotlivých systémov ľudského tela s dôrazom na pohybový a podporný aparát a chápanie 
ľudského organizmu ako dynamického a adaptabilného celku 
- má základné poznatky o patomorfologických a patofyziologických prejavoch chorobných procesov a stavov v ľudskom organizme 
- má základné poznatky z epidemiológie, hygieny, prevencie a zdravotníckej štatistiky 
- chápe prostredníctvom získaných poznatkov jednotu organizmu a prostredia v zdraví a chorobe, význam preventívnych opatrení v 
zmysle ochrany a podpory zdravia 
- má základné poznatky zo všeobecnej a špeciálnej farmakológie, o účinku liečiv 
- ovláda základné ošetrovateľské techniky s následnou schopnosťou využívať získané poznatky vo fyzioterapii 
- ovláda teoretické princípy zásad prvej pomoci všeobecne pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných udalostiach 
- má základné poznatky o faktoch, pojmoch, vzťahoch, súvislostiach a princípoch pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, psychológie a 
sociológie 
- ovláda teoretické základy a spôsoby efektívnej komunikácie v profesionálnej činnosti 
- ovláda základné princípy zdravotníckej etiky 
- má teoretické základy zo všeobecnej kineziologickej propedeutiky, špeciálnej kineziológie a patokineziológie 
- ovláda základný okruh poznatkov, údajov a metód z funkčnej diagnostiky najmä lokomočného systému, ktoré sú predpokladom 
pre prevenciu, správnu diagnostiku, účelnú terapiu a vyhodnotenie procesu liečebnej rehabilitácie 
- ovláda základný okruh poznatkov kinezioterapie všeobecne a podľa konkrétneho stavu, charakteru ochorenia, postihnutia v 
jednotlivých klinických odboroch a v jednotlivých vekových obdobiach 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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- ovláda základný okruh poznatkov o fyzikálnej podstate fyziatrických, balneologických a elektroterapeutických procedúr, ich 
fyziologických účinkoch a dejoch uskutočňujúcich sa v organizme so zameraním na prevenciu, diagnostiku a terapiu 
- ovláda základný okruh teoretických poznatkov z rekondično-relaxačných cvičení, ich využití a fyziologických účinkoch s následnou 
schopnosťou využitia v kinezioterapii 
- ovláda teoretické poznatky, návody a postupy ergoterapie v liečebnej rehabilitácii 
- má základné poznatky z medicínskej informatiky zamerané hlavne na profesionálnu činnosť fyzioterapeuta 
- ovláda latinský jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu a osvojenie si odbornej profesnej terminológie  
- ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre a profesnú komunikáciu  
 
Praktické schopnosti a zručnosti: 
- komplexne ovláda  opis, analýzu, vyhodnocovanie kineziologických záverov a je schopný využiť ich v kinezioterapii, 
- ovláda základný okruh jednotlivých metód a techník funkčnej diagnostiky lokomočného systému ako aj vnútorných systémov s 
následnou schopnosťou vyhodnocovať ich a vytvárať závery pre tvorbu kineziologických a rehabilitačných programov 
- ovláda základný okruh metód, techník a postupov používaných v kinezioterapii  v jednotlivých klinických odboroch podľa stavu a 
charakteru ohrozenia, ochorenia, postihnutia a hendikepu v jednotlivých vekových obdobiach 
- ovláda základné indikácie, kontraindikácie a aplikácie fyziatrických, balneologických a elektroterapeutických procedúr 
- ovláda základné indikácie, kontraindikácie a aplikácie jednotlivých druhov a techník masáží 
- ovláda pohybové činnosti rekondično-relaxačných cvičení, ich demonštrovanie a aplikovanie do procesu liečebnej rehabilitácie 
- ovláda základnú funkčnú diagnostiku, stavbu a realizáciu rehabilitačného programu z hľadiska ergoterapie 
- ovláda základné zručnosti z rôznych oblastí pracovných činností a metodické návody na konkrétne postupy v ergoterapii 
- ovláda základy metód, foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania vo výchove k zdraviu, pozitívne ovplyvňovanie zdravotného 
uvedomenia klientov a sociálnych skupín, metód ich získavania pre aktívnu účasť na ochrane a upevňovaní vlastného zdravia 
- ovláda profesionálnu efektívnu komunikáciu a správanie sa, je schopný empatie a asertívneho správania vo vzťahu ku klientom 
- ovláda základné ošetrovateľské techniky, všeobené bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vzťahujú na starostlivosť o pacientov, ich 
využitie vo fyzioterapii 
- ovláda kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život a pri hromadných udalostiach,  
- ovláda základy práce s informačnými technológiami v profesionálnych činnostiach 
- spôsobilosti identifikovať a zhodnotiť etické, psychosociálne a právne súvislosti zdravotnej starostlivosti 
- schopnosť aktívne spolupracovať s kolegami a odborníkmi z iných profesií v rámci interdisciplinárneho prístupu 
a multidisciplinárnych tímov 
- schopnosť samostatne získavať nové poznatky v odbore a rozširovať svoje vedomosti. 

 
b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.  

Študenti si môžu svoj študijný plán štúdia prispôsobiť pomocou voliteľných predmetov, za predpokladu splnenia ostatných 
podmienok štúdia. 

 
c) V študijnom pláne spravidla uvedie:  

- jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že 
prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové 
predmety, 

- v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), 
- pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli 

naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky 
vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu),  

- prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu,  
- pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, 

záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, 
prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,  

- metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami 
predmetov), 

- osnovu/ sylaby predmetu,  
- pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne),  
- kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,  
- osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu,  
- učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),  
- miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách). 
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Študijný program: Fyzioterapia / Study Programme: Physiotherapy 

1. stupeň (bakalársky) – externá forma / Bachelor’s Degree  

1. ročník – zimný semester (1. semester) / 1. Year – Winter Semester (1. semester) 

(pozn. ZS – zimný semester, LS – letný semester) 
 
Fyzioterapia, Bc., Ext, 1. ročník, ZS  

 

Predmet 
Kredit 

Typ 

predmetu 

Hodinová 

dotácia za 

týždeň 

 

Prednášajúci 

Anatómia 1 2 P 2/1 Prof. MUDr. Jozef Šidlo, PhD. 

MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. 

Fyziológia 1 2 p 2/0/0 Prof. MUDr. Luliak, PhD. 

Balneoterapia a klimatoterapia 2 P 1/1 Belovičová 

Benӧcz 

Švirková 

Biológia 2 P 1/1 Prof. MUDr. Jozef Šidlo, PhD. 

MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. 

Funkčná diagnostika lokomočného systému 

a fyziológia cvičenia 

3 P 1/2  
 

Knap 
Komačeková 

Metódy kinezioterapie 1 2 P 1/0/2 Vaňásková 

Ištoňová 

Knap 

Mentorky 

Klinické cvičenia vo fyzioterapii 1 2 P 0/0/4 Belovičová 

Škachová Mihaľová 

Pejová 

Švirková 

mentorky 

Latinský jazyk  2 PV 1/1 Závadská 

Anglický jazyk 1 2 PV 1/1 Zvalčáková 

Profesijná etika 2 PV 2/0 prof. MUDr. Eva Grey, PhD., MPH 

SPOLU KREDITOV 

 

24    

 

 
Fyzioterapia, Bc., Ext, 1. ročník, LS 

Predmet  Kredit  
Typ 

predmetu  

Hodinová 

dotácia za 

týždeň 

 

Prednášajúci 

Anatómia 2 3 P 2/0/1 Prof. MUDr. Jozef Šidlo, PhD. 

MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. 

Fyziológia 2 3 p 2/0/1 Prof. MUDr. Milan Luliak, PhD. 

Ošetrovateľstvo 

 

2 P 1/0/1 Prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. 

PhDr. Zuzana Fabiánová, MBA 

Masáže 2 P 0/0/2 Komačeková 

Benӧcz 
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Metódy kinezioterapie 2 4 P 1/0/2 Vaňásková 

Ištoňová 

Knap 

Mentorky 

Klinické cvičenia vo fyzioterapii 2 2 P 0/0/4 Belovičová 

Škachová Pejová 

Benӧcz 

Švirková 

Mentorky 

Súvislá odborná prax 1 2 P 0/0/40 Ištoňová 
Knap 

Mihaľová 
Švirková 

Mentorky 

Sociológia 2 PV 2/0 PhDr. Jana Tretiaková, PhD. 

Mgr. Michal Kratochvíľa, PhD. 

Anglický jazyk 2 2 PV 1/1  

Prvá pomoc 1 PV 1/1 Prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 

 

Biomechanika 1 V 1/1  

SPOLU KREDITOV 

 

24    

 
 
Fyzioterapia, Bc., Ext, 2. ročník, ZS  

Predmet  Kredit  
Typ 

predmetu  

Hodinová 

dotácia za 

týždeň 

 

Prednášajúci 

Patológia 2 P 2/0/0 Prof. MUDr. Jozef Šidlo, PhD. 

MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. 

Farmakológia 2 P 2/0/0 Prof. MUDr. Milan Luliak, PhD. 

Ortopédia a protetika 2 P 2/0/0 Prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 

 

Chirurgia a úrazová chirurgia 2 P 2/0/0 Prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 

 

Vnútorné lekárstvo 

a geriatria 

2 P 2/0/0 Hulíková 

Vaňásková 

Koval 

Metódy kinezioterapie 3 6 P 3/0/6                                Vaňásková 

Ištoňová 

Knap 

Mentorky 
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Klinické cvičenia vo fyzioterapii 3 2 P 0/0/4 Belovičová 

Škachová Pejová 

Benӧcz 

Švirková 

Mentorky 

Náuka o výžive 2 PV 2/0/0 Prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MPH 

Doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. 

Psychológia 2 

 

PV 2/0 prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. 

Rekondično – relaxačné cvičenia 1 PV 0/0/1 Mihaľová 

Benӧcz 

Obezitológia a diabezita 1 V 2/0 Prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MPH 

Doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. 

SPOLU KREDITOV 24    

 
 

Fyzioterapia, Bc., Ext, 2. ročník, LS 

Predmet  Kredit  
Typ 

predmetu  

Hodinová 

dotácia za 

týždeň 

 

Prednášajúci 

Termoterapia a hydroterapia   2 P 1/0/1  

Komačeková 

Benӧcz 

Švirková 

Gynekológia a pôrodníctvo 2 P 2/0/0 Matulníková 
Korpová 

Neurológia a neuroveda 1 P 1/0/0 Kováč 

Pediatria 

 

1 P 1/0/0 Prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. 

Kinezioterapia  v klinických odboroch 1 6 P 3/0/6 Knap 

Mihaľová 

Mentorky 

Metódy kinezioterapie 4 5 P 3/0/6 Vaňásková 

Ištoňová 

Benӧcz 

Mentorky 

Klinické cvičenia vo fyzioterapii 4 2 P 0/0/4 Belovičová Škachová Mihaľová 

Pejová 

Švirková 

Mentorky 
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Súvislá odborná prax 2 3 P 0/0/80 Ištoňová 
Škachová Knap 

Benӧcz 
Švirková 

Mentorky 

Právo a legislatíva 1 PV 1/0/0 Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD. 

JUDr. Marcela Virágová, MBA 

Pedagogika a základy vzdelávacieho procesu 2 PV 1/0 Prof. PaedDr. Pavol Tománek, PhD. 

SPOLU KREDITOV 24    

 
Fyzioterapia, Bc., Ext, 3. ročník, ZS  

Predmet  Kredit  Typ predmetu  

Hodinová 

dotácia za 

týždeň 

 

Prednášajúci 

Elektrofototerapia1 2 P 1/0/1 Ištoňová 

Kinezioterapia  v klinických odboroch 2 7 P 3/0/9 Knap 

Škachová Mihaľová 

Mentorky 

Klinické cvičenia vo fyzioterapii 5 6 P 0/0/12 Belovičová Škachová Mihaľová 

Pejová 

Švirková 

Mentorky 

Súvislá odborná prax 3 3 P 0/0/80 Ištoňová 
Škachová Pejová 

Benӧcz 
Švirková 

Mentorky 

Kineziológia a patokineziológia 1 4 P 2/0/1 Komačeková 

Knap 

Ergoterapia 

 

1 PV 0/0/1 Ištoňová  

Mihaľová 

Komunikácia vo fyzioterapii 2 PV 0/0/2 Komačeková 

Hrindová 

Seminár k bakalárskej práci 1 1 PV 1/0 Wiczmándyová 

Tkáčová 

SPOLU KREDITOV 24    

 
 
Fyzioterapia, Bc., Ext, 3. ročník, LS 

Predmet  Kredit  Typ predmetu  

Hodinová 

dotácia za 

týždeň 

 

Prednášajúci 

Elektrofototerapia2 2 P 1/0/1 Ištoňová 



 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY, N. O 
 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 9 z 85 

Základy výskumu 

 

2 P 2/0/0 PhDr. Jana Tretiaková, PhD. 

Mgr. Michal Kratochvíľa, PhD. 

Kinezioterapia  v klinických odboroch 3 7 P 3/0/3 Knap 

Benӧcz 

Mentorky 

Klinické cvičenia vo fyzioterapii 6 6 P 0/0/12 Belovičová Škachová Mihaľová 

Pejová 

Švirková 

Mentorky 

Súvislá odborná prax 4 3 P 0/0/80 Ištoňová 
Škachová Benӧcz 

Mihaľová 
Švirková 

Mentorky 

Kineziológia a patokineziológia 2 2 P 2/0/0 Komačeková 

Knap 

Seminár k záverečnej práci 2 1 PV 0/1/0 Wiczmándyová 

Tkáčová 

Preventívna medicína  2 PV 2/0/0 Prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. 

Prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. 

Organizácia zdravotníctva 1 V 1/0/0 Komačeková 

Hrindová 

SPOLU KREDITOV 24    

 
 
Fyzioterapia, Bc., Ext, 4. ročník, ZS  

Predmet  Kredit  Typ predmetu  

Hodinová 

dotácia 

za týždeň 

 

Prednášajúci 

Klinické cvičenia 

vo fyzioterapii 

v ortopédii 

3 P 0/0/6 Benca 
Knap 

Benӧcz 
Mentorky 

Klinické cvičenia vo fyzioterapii 

vo vnútornom lekárstve a geriatrii 

3 P 0/0/6 Hulíková 
Ištoňová 
Pejová 

Mentorky 

Kinezioterapia  v klinických odboroch 4 6 P 3/0/3 Knap 

Benӧcz 

Mentorky 

Súvislá odborná prax 5 3 P 0/0/80 Ištoňová 
Škachová Mihaľová 

Pejová 
Švirková 

Mentorky 
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Krízová intervencia  2 PV 1/1  

Kondičná príprava  1 PV 0/0/1 Hajdúková 

SPOLU KREDITOV 15    

 
 
 

Fyzioterapia, Bc., Ext, 4. ročník, LS 

Predmet  Kredit  
Typ 

predmetu  

Hodinová 

dotácia za 

týždeň 

 

Prednášajúci 

Klinické cvičenia vo fyzioterapii 

v neurológii 

4 P 0/0/8 Kováč 
Ištoňová 
Mihaľová 

Mentorky 

Klinické cvičenia vo fyzioterapii 7 3 P 0/0/6 Belovičová Mihaľová 

Švirková 

Škachová 

Benӧcz 

mentorky 

Klinické cvičenia 

vo fyzioterapii 

na chirurgii a úrazovej chir. 

4 P 0/0/8 
 

Knap 
Mihaľová  

Pejová 
mentorky 

Súvislá odborná prax 6 3 P 0/0/80 Ištoňová 
Knap 

Mihaľová 
Švirková 

Škachová 

mentorky 

Prístupy založené na dôkazoch 2 PV 1/0/ Prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. 

Financovanie v zdravotníctve 1 V 1/0 Prof. MUDr. Milan Luliak, PhD. 

PhDr. Ľubomír Nebeský, PhD. 

Mgr. Zuzana Foldesova, MSc. 

SPOLU KREDITOV 

 

14    

 
 
 

Predmet  Kredit  
Typ 

predmetu  

Hodinová 

dotácia za 

týždeň 

 

Prednášajúci 
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Bakalárska práca 10 P 0/0/10 Komačeková 

Belovičová 

ŠZS 

Obhajoba záverečnej práce 

10 P 0/0/10 Komisia ŠZS 

 

 
d) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí 

študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na 
opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.  
 

Na riadne ukončenie štúdia je potrebné dosiahnuť minimálne 180 ECTS kreditov vrátane kreditov za štátnu záverečnú skúšku. 
 

e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta 
v študijnom programe v štruktúre:  
- počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 kreditov 
- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:  
- počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:   
- počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o 

učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program, 
- počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 10 kreditov 
- počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 10 kreditov 
 

f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči 
tomuto hodnoteniu.  
 
Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu sú 

uvedené v Študijnom poriadku a Skúšobnom poriadku VŠ ZSP sv. Alžbety, ktoré sú uvedené na webstránke školy 

(https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice) a sú v súlade s dokumentom „Tvorba, aplikácia a hodnotenie 

vnútorného systému kvality VŠZaSP“ (https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice), kapitola 2, článok 4, str.91. 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/VS-3-2-f-1-Verifikacia-st-skuskou-E-V.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  

 

g) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.  
 

O prihláške študenta inej vysokej školy, ktorej súčasťou je aj výpis výsledkov štúdia, o zápise na štúdium rozhoduje dekan 

príslušnej fakulty alebo inštitútu vysokej školy do 30 dní od doručenia prihlášky. Postup študenta v študijnom programe, 

podmienky absolvovania jednotlivých častí programu a uznávanie štúdia sa riadia Študijným poriadkom a Nariadením rektora, 

ktoré sa týka uznávania a podmienok uznávania štúdia:  https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf  
 

h) Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).  
 

- Jedná sa o nový študijný program, preto témy vypísané nie sú 
 

i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na: 
- pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe,  
- možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,  
- pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,  
- postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,  
- postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.  
 
Cieľom bakalárskej práce je preukázať schopnosti absolventa študijného programu systematicky pracovať so zvolenou témou na 
základe použitej domácej a zahraničnej literatúry, ako aj preukázanie zvládnutia teoretických základov a odbornej terminológie, 
základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia. Bakalárska 
práca môže mať prvky pôvodnosti, kompilácie, sumarizácie a prehľadového spracovania témy. Kritéria na bakalársku prácu v 
študijnom programe nevyžadujú uskutočnenie empirického výskumu. V odôvodnených prípadoch je vhodné, aby študent priniesol 
náčrt možného  empirického výskumu (ciele a metodika výskumu). Cieľom záverečnej práce je zmapovanie, riešenie a navrhovanie 
výstupov pre prax v oblasti zdravotníckych vied a fyzioterapie, so zameraním sa na pacientov s rôznym stupňom postihnutia, či 
vrodeného alebo získaného a poruchou funkčnosti pohybového ústrojenstva. Dôraz sa kladie na zmapovanie a popísanie nových 
fenoménov objavujúcich sa najmä v praktickej činnosti fyzioterapeuta. Odporúčaný rozsah bakalárskej práce je 40-50 strán. Tému 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/VS-3-2-f-1-Verifikacia-st-skuskou-E-V.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf


 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY, N. O 
 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 12 z 85 

práce si študent vyberá z portfólia tém zadávaných každoročne Katedrou zdravotníckych disciplín alebo navrhne vlastnú tému, 
ktorú schvaľuje vedúci ústavu alebo katedry. 
 
Každému študentovi je pridelený školiteľ bakalárskej práce, ktorý má ukončený minimálne 2. stupeň VŠ štúdia z radov 
pedagogických zamestnancov vysokej školy alebo externých spolupracovníkov – odborníkov z praxe. Pod vedením školiteľa 
študent vypracuje bakalársku prácu a minimálne 6 týždňov pred obhajobou ju odovzdá na sekretariáte katedry.  
 
Obhajoba bakalárskej práce prebieha v troch častiach. V prvej časti študent prezentuje bakalársku prácu a jej zistenia a výsledky 
bádania. V druhej časti obhajoby sa predstaví školiteľský a oponentský posudok a študent sa vyjadruje k pripomienkam a 
položeným otázkam v posudkoch. Treťou časťou obhajoby je diskusia k téme a spracovaniu práce, vedená predsedom štátnej 
skúšobnej komisie. 
 
Každú záverečnú bakalársku prácu hodnotí školiteľ a oponent vo svojom posudku. Hodnotia sa tieto parametre bakalárskej práce:  
– aktuálnosť zvolenej témy,  
– formálne spracovanie práce: hodnotí sa najmä členenie kapitol, jazyková stránka, úprava textu, grafy, tabuľky, práca s citačnou a 
bibliografickou normou, dodržanie stanoveného rozsahu bakalárskej práce, 
– úroveň spracovania teoretickej časti: hodnotí sa najmä držanie sa témy práce, spracovanie nových poznatkov, logická nadväznosť 
v texte, prínos teoretickej časti, 
– úroveň spracovania náčrtu empirického prieskumu (pokiaľ ho práca obsahuje): hodnotí sa najmä cieľ, adekvátnosť zvolených 
prieskumných metód, plánovaný spôsob získavania údajov,  
– práca s použitou literatúrou: hodnotí sa použitie domácej a zahraničnej literatúry, vhodnosť použitej literatúry vo vzťahu k téme, 
zaradenie literatúry nad rámec povinnej, 
– školiteľ hodnotí tiež spoluprácu so študentom. 
Školiteľ i oponent dostane predtlač posudku, v ktorom priradia k jednotlivým parametrom body podľa uváženia. Každý parameter 
má stanovený maximálny počet bodov. Celkový maximálny počet bodov je 100.   
 
Kritériá stanovené pre hodnotenie posudku na bakalársku prác - Bodové maximum  
1. Aktuálnosť zvolenej témy bakalárskej práce – 10  
2. Formálne spracovanie bakalárskej práce – 20  
3a. Úroveň spracovania teoretickej časti – 30  
3b. Úroveň spracovania empirickej časti – 30 (pozn.:  prípade, ak ide o prácu čisto teoretickú, je možné prideliť až 60 bodov) 
4. Práca s použitou literatúrou – 10  
5. Celkový počet získaných bodov – 100  
 
Počet bodov známka Počet bodov známka 
100 – 95 bodov      A 87 – 76 bodov      D 
94 – 90 bodov      B 75 – 65 bodov      E 
89 – 82 bodov      C 64 a menej bodov      Fx 
 
V ďalších predmetných situáciách sa postupuje v zmysle dokumentu „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality 
VŠZaSP“, ako aj  Študijného poriadku a Nariadení rektora.  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice  

 
5. Informačné listy predmetov študijného programu  

V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z. 
 

Obsah informačných listov je v súlade s dokumentom „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠZaSP“ 

(https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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 Abecedný zoznam informačných listov 
 

Anatómia Ortopédia a protetika 

Anglický jazyk Ošetrovateľstvo 

Bakalárska práca Patológia 

Balneoterapia a klimatoterapia Pedagogika a základy vzdelávacieho procesu 

Biológia bunky a histológia Pediatria 

Elektrofototerapia Právo a legislatíva  vo fyzioterapii 

Ergoterapia Preventívna medicína 

Farmakológia Prístupy založené na dôkazoch 

Financovanie v zdravotníctve Profesionálna etika 

Fyziológia Prvá pomoc 

Funkčná diagnostika lokomočného systému a fyziológia 
cvičenia 

Psychológia 

Gynekológia a pôrodníctvo Rekondično-relaxačné cvičenia 

Chirurgia a úrazová chirurgia Seminár k záverečnej  práci   

Kineziológia a patokineziológia Sociológia 

Kinezioterapia v klinických odboroch Súvislá odborná prax 

Klinické cvičenia vo fyzioterapii Termo a hydroterapia 

Komunikácia vo fyzioterapii Vnútorné lekárstvo 

Kondičná príprava Základy výskumu 

Krízová intervencia  

Latinský jazyk  

Masáže   

Metódy kinezioterapie  

Náuka o výžive  

Neurológia a neuroveda  

Ohajoba záverečnej práce  

Obezita a diabezita  

Organizácia zdravotníctva  

 
Linky:  https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie  
             https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty  
             http://www.scopus.org/name/publications/citations  
             https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/  
             http://cms.crepc.sk/ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://cms.crepc.sk/
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Informačné listy povinných predmetov 

 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Anatómia 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 2/0/1 
Metóda:  externá forma 

Počet kreditov: 3 ECTS (záťaž študenta 75h=39/36 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: priebežne 60 %, záverečné 40 % 
Priebežné hodnotenie: 2x priebežné hodnotenia počas semestra –2x 30 % (vedomostný test) 
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia a záverečného písomného preverovania (vedomostný test) – 40 %. 
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 
71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov a na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom disciplíny je získať odpovedajúce informácie, vedomostí, poznatky a zručností v kontexte vnímania človeka ako bio-psycho-sociálnej 
štruktúry. Získať základné vedomosti o anatómii ľudského tela so zameraním na pohybový systém (opis kostí, ich spojení  a svalov).  
 
Absolvent dokáže: 

- popísať orgány pasívneho a aktívneho  pohybového aparátu, 
- porovnať funkcie aktívneho a pasívneho aparátu, 
- analyzovať na základe získaných vedomostí poruchy pohybového aparátu. 

Stručná osnova predmetu:  
Úvod do štúdia anatómie 
Všeobecná anatómia kostí, svalov a kĺbov 
Sústava kostry 
Svalová sústava 
Srdcovo cievna sústava 
Lymfatický systém 

Odporúčaná literatúra:  
MRÁZ a kol.: Anatómia človeka I., II. 
GALBAVÝ, Štefan (1946-) - ŠRAMKA, Miron. Somatológia - základy anatómie a fyziológie pre humanitné smery. 4., rozšír. a preprac. vyd. 
Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., 2012. s. 95. ISBN 978-80-89464-19-7. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  Prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Anatómia 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 2/0/1 
Metóda:  externá forma 

Počet kreditov: 3 ECTS (záťaž študenta 75h=39/36 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety: Anatómia 1 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: skúška 
                                                                                     priebežne 60 %, záverečné 40 % 
Priebežné hodnotenie: 2x priebežné hodnotenia počas semestra –2x 30 % (vedomostný test) 
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia a záverečného písomného preverovania (vedomostný test) – 40 %. 
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 
71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov a na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  
V 2.semestri je cieľom získavanie základných vedomostí  o vnútorných orgánoch ľudského tela, ich uložení a základných funkciách. 
Absolvent dokáže: 
- popísať  orgány nervového,  tráviaceho, dýchacieho, vylučovacieho systému a pohlavné orgány, 
- klasifikovať zrakové orgány, 
- klasifikovať sluchové orgány, 
- vysvetliť vzájomné vzťahy jednotlivých systémov ľudského tela za fyziologických podmienok. 
 

Stručná osnova predmetu:  
Nervová sústava  
Tráviaci systém  
Dýchací systém 
Močový systém 
Pohlavný systém  
Zmyslové orgány a koža. 

Odporúčaná literatúra:  
MRÁZ a kol.: Anatómia človeka I., II. 
GALBAVÝ, Štefan (1946-) - ŠRAMKA, Miron. Somatológia - základy anatómie a fyziológie pre humanitné smery. 4., rozšír. a preprac. vyd. 
Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., 2012. s. 95. ISBN 978-80-89464-19-7. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  Prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Bakalárska  práca 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/10 
Metóda:  externá forma – kombinovaná 
 

Počet kreditov: 10   (záťaž študenta  250/-/250) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety: Seminár k bakalárskej práci 1,2 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na konzultáciách 
Záverečné hodnotenie :  skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je zvládnuť metodológiu a štruktúru vypracovania bakalárskej práce. 
Absolvent dokáže: 
- samostatne interpretovať a vysvetliť teoretickú bázu  zvolenej témy bakalárskej práce 
- definovať východiská v oblasti poznania k danej téme  
- popísať, charakterizovať, porozumieť a vysvetliť pojmy, súvislosti a vzťahy v oblasti zvolenej témy  
- zdôvodňovať a argumentovať  použité metódy a prístupy k spracovaniu témy  
- interpretovať výsledky, výstupy a spôsoby ich implementácie z danej práce a možnosti ich teoretickej a praktickej aplikácie  

Stručná osnova predmetu:  
Voľba problému, ciele práce, voľba metodiky a metódy spracovania práce. Analýza získaných údajov a  syntéza výsledkov a výstupov pre 
prax a vzdelávanie v oblasti fyzioterapie. 

Odporúčaná literatúra:  
SMERNICA č. 07/2011 o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, 
uchovávaní a sprístupňovaní. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 
ORENDÁČ, P. 2008. Ako písať školské a záverečné práce. Metodická pomôcka pre študentov. Bratislava : VŠZaSP - sv. Alžbety, 2008. 47 s. 
ISBN 978-80-89271-43-6. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v letnom semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD., mim. prof., prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Balneoterapia a klimatoterapia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 1/0/2 
Metóda:  externá forma 

Počet kreditov: 3 ECTS (záťaž študenta 75h=39/36) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach, prednáškach 
Priebežné hodnotenie: praktické a písomné preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Vyhodnotenie priebežných  písomných testov a záverečnej ústnej a praktickej skúšky. 
Na získanie  absolvovania predmetu nemôže študent byť hodnotený Fx z teoretickej alebo praktickej časti. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s  mechanizmom účinku jednotlivých komponentov  kúpeľného liečebného komplexu, vysvetliť  
indikácie a kontraindikácie kúpeľnej liečby a pochopiť postavenie balneoterapie a klimatoterapie  v súčasnom zdravotníckom systéme. 

Stručná osnova predmetu:  
Definícia balneológie. Balneoterapia. Kúpeľný liečebný komplex. Liečebné metódy komplexnej balneoterapie. Všeobecná balneológia. 
Prírodné liečivé zdroje.  Liečebné využitie minerálnych vôd a peloidov. Vonkajšia balneoterapia. Kúpeľná liečba . Všeobecné indikácie 
kúpeľnej liečby. Organizácia kúpeľnej liečby v Slovenskej republike. Kontraindikácie kúpeľnej liečby. Klimatoterapia. Liečebné inhalácie.  
Zdravotná výchova v kúpeľoch. 
Absolvent dokáže: 

- popísať zásady bezpečnosti pri aplikácii procedúr 
- popísať druhy a formy fyzikálnej terapie a balneológie. 
- Definuje indikácie fyzikálnej terapie podľa štádia ochorenia a všeobecné kontraindikácie. 
- Dokáže aplikovať príslušné procedúry fyzikálnej terapie. 

Odporúčaná literatúra:  
ZVONÁR J. a kol., Termoterapia, hydroterapia, balneoterapia a klimatoterapia,  Osveta  Martin 2005, 192 s. ISBN 80-8063-175-1 
ŠKAPÍK, M. a kol.: Využití balneoterapie ve vnitřním lékařství. 1. vyd. , Praha, Grada Publishing 1994, 160 s. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v zimnom semestri . Realizácia predmetu v kúpeľoch 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
Cvičiaci:  Mgr. Benӧcz  Vladimíra, Mgr. Hana Švírková 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Elektrofototerapia 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 1/0/1 
Metóda:  externá forma 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: priebežne 60 %, záverečné 40 % 
Priebežné hodnotenie: 2x priebežné hodnotenia počas semestra –2x 30 % (vedomostný test) 
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia a záverečného písomného preverovania (vedomostný test) – 40 %. 
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 
71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov a na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľ predmetu je získať  vedomosti o  aplikácii  elektroliečby, využití elektrodiagnostiky v komplexnej rehabilitačnej liečbe využitie 
elektroliečby v komplexnom  rehabilitačnom  procese pri konkrétnych diagnózach s prihliadnutím k celkovému stavu pacienta.  
Absolvent dokáže: 
- Popísať spôsoby aplikácie ultrazvuku, nežiadúce účinky, indikácie, kontraindikácie. 
- Interpretuje elektrofototerapia pri jednotlivých chorobách. 

Stručná osnova predmetu:  
Elektromyografia,  
Spôsoby aplikácie ultrazvuku, nežiadúce účinky, indikácie, kontraindikácie.  
Magnetoterapia.  
Kombinovaná elektroterapia.  
Elektroterapia pri jednotlivých chorobách.  

Odporúčaná literatúra:  
ŠAJTER V. A KOL.:Elektroterapia a fototerapia, Martin, Osveta 2005, 126 
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha: Grada Publishing 2001, s. 
195- 215, ISBN  80-2470-031-X 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  PhDr. Ištoňová Miriam, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY, N. O 
 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 19 z 85 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Elektrofototerapia 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 1/0/1 
Metóda:  externá forma 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety: Elektrofototerapia 1 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: skúška 
                                                                                     priebežne 60 %, záverečné 40 % 
Priebežné hodnotenie: 2x priebežné hodnotenia počas semestra –2x 30 % (vedomostný test) 
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia a záverečného písomného preverovania (vedomostný test) – 40 %. 
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 
71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov a na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľ predmetu je získať  vedomosti o  aplikácii  elektroliečby, využití elektrodiagnostiky v komplexnej rehabilitačnej liečbe využitie 
elektroliečby v komplexnom  rehabilitačnom  procese pri konkrétnych diagnózach s prihliadnutím k celkovému stavu pacienta. 
Ultrasonoterapia, fyzikálne aspekty, formy, mechanizmus účinku. 
Absolvent dokáže: 
- Popísať spôsoby aplikácie ultrazvuku, nežiadúce účinky, indikácie, kontraindikácie. 
- Interpretuje elektrofototerapia pri jednotlivých chorobách. 

Stručná osnova predmetu:  
Galvanoterapia.  
Diadynamické prúdy – využitie v komplexnej liečbe pacienta.  
Impulzoterapia. elektrodiagnostika – klasická, skrátená I/T krivka.  
Prevedenie elektrostimulácie, indikácie.  
Elektrogymnastika, používané typy prúdov.   

Odporúčaná literatúra:  
ŠAJTER V. A KOL.:Elektroterapia a fototerapia, Martin, Osveta 2005, 126 
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha: Grada Publishing 2001, s. 
195- 215, ISBN  80-2470-031-X 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  PhDr. Ištoňová Miriam, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Farmakológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška 
Rozsah P/S/C týždeň: 2/0/0 
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: priebežne 60 %, záverečné 40 % 
Priebežné hodnotenie: 2x priebežné hodnotenia počas semestra –2x 30 % (vedomostný test) 
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia a záverečného písomného preverovania (vedomostný test) – 40 %. 
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 
71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov a na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľ predmetu je zvládnutie základných princípov farmakológie a získanie prehľadu o jednotlivých skupinách liečiv používaných  pri 
ochoreniach pohybového aparátu. 
Absolvent dokáže: 

- Popísať liekové formy, spôsoby podania liekov. 
- Popísať vzťah dávka – účinok 
- Pozná osobitosti farmakoterapie pri ochoreniach pohybového aparátu. 

Stručná osnova predmetu:  
Liečivá a lieky, rozdelenie podľa stupňa inovatívnosti, liekové formy, spôsoby podania liekov. Farmakológia ako veda. Základy 
farmakokinetiky a farmakodynamiky, mechanizmy účinku liečiv, vzťah dávka - účinok. Terapeutické monitorovanie koncentrácií liečiv. 
Osobitosti farmakoterapie pri ochoreniach pohybového aparátu. 

Odporúčaná literatúra:  
Kriška, M., a kol.: Memorix klinickej farmakológie. Bratislava: Slovak Academic Press. I. alebo II. vydanie.  
Lullmann, H., Mohr, K., Ziegler, A., Bieger, D.: Barevný atlas farmakologie. Praha: Grada -Avicenum 2001 alebo ďalšie nasledujúce vydanie. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v zimnom semestri 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  prof. MUDr. Vladimír Kŕčmery, DrSc. Dr h.c. mult.,     prof. MUDr. Kalanin Peter, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Fyziológia  1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška 
Rozsah P/S/C týždeň: 2/0/0 
Metóda: externá forma: kombinovaná  
 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety: anatómia 1 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: : priebežne 60 %, záverečné 40 % 
Priebežné hodnotenie: 2x priebežné hodnotenia počas semestra –2x 30 % (vedomostný test) 
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia a záverečného písomného preverovania (vedomostný test) – 40 %. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti  o funkciách jednotlivých systémov v dynamike vzájomných vzťahov s regulačnými mechanizmami u 
zdravého človeka s cieľom názorného poukázania a pochopenia úzkych vzťahov medzi normálnymi procesmi prebiehajúcimi v zdravom 
organizme a samotným priebehom ochorenia.   
Absolvent dokáže: 

- definovať základné pojmy z fyziológie človeka; 
- popísať a vysvetliť funkciu orgánových systémov ľudského tela; 

Stručná osnova predmetu:  
Fyziologické princípy.  
Homeostáza.  
Krv.  
Respiračný systém.  
Kardiovaskulárny systém.  
Vylučovací systém.  
Tráviaci systém.  

Odporúčaná literatúra:  
GALBAVÝ, Štefan (1946-) - ŠRAMKA, Miron. Somatológia - základy anatómie a fyziológie pre humanitné smery. 4., rozšír. a preprac. vyd. 
Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., 2012. s. 95. ISBN 978-80-89464-19-7. 
ŠRÁMKA, M. a kol. Klinická fyziológia. Slovak Academic Press: Bratislava, 2001. 264 s. ISBN 80-89104-47-9 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:   

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  Prof. MUDr. Galbavý Štefan, DrSc.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Fyziológia  2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 2/0/1 
Metóda: externá forma: kombinovaná  
 

Počet kreditov: 3 ECTS (záťaž študenta 75h=39/36) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety: anatómia 1,2  ,   fyziológia  1 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: : skúška 
                                                                                     priebežne 60 %, záverečné 40 % 
Priebežné hodnotenie: 2x priebežné hodnotenia počas semestra –2x 30 % (vedomostný test) 
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia a záverečného písomného preverovania (vedomostný test) – 40 %. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti  o funkciách jednotlivých systémov v dynamike vzájomných vzťahov s regulačnými mechanizmami u 
zdravého človeka s cieľom názorného poukázania a pochopenia úzkych vzťahov medzi normálnymi procesmi prebiehajúcimi v zdravom 
organizme a samotným priebehom ochorenia.   
Absolvent dokáže: 

- charakterizovať funkciu jednotlivých orgánov ľudského tela; 
- vysvetliť hormonálne a nervové riadenie činnosti organizmu 

Stručná osnova predmetu:  
Termoregulácia.  
Všeobecná neurofyziológia.  
Fyziológia zmyslov.  
Motorický nervový systém.  
Autonómny nervový systém.  
Vyššie CNS funkcie.  
Endokrinológia. 

Odporúčaná literatúra:  
GALBAVÝ, Štefan (1946-) - ŠRAMKA, Miron. Somatológia - základy anatómie a fyziológie pre humanitné smery. 4., rozšír. a preprac. vyd. 
Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., 2012. s. 95. ISBN 978-80-89464-19-7. 
ŠRÁMKA, M. a kol. Klinická fyziológia. Slovak Academic Press: Bratislava, 2001. 264 s. ISBN 80-89104-47-9 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  Prof. MUDr. Galbavý Štefan, DrSc.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Funkčná diagnostika lokomočného systému   

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 1/0/2    
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 3 ECTS (záťaž študenta 75h=39/36 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: skúška 
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach, prednáškach 
Priebežné hodnotenie: praktické a písomné preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Vyhodnotenie priebežných  písomných testov a záverečnej ústnej a praktickej skúšky. 
Na získanie  absolvovania predmetu nemôže študent byť hodnotený Fx z teoretickej alebo praktickej časti. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti funkčnej diagnostiky a osvojiť si funkčný prístup k diagnostike pohybového aparátu, naučiť 
sa funkčné vyšetrenie pohybového systému a správne interpretovať funkčné poruchy. 
Absolvent dokáže: 

- vykonať základné analytické vyšetrenia a merania vo fyzioterapii 
- vykonať základné a špeciálne vyšetrovacie postupy fyzioterapii 
- vyhodnotiť a reprodukovať údaje získané z meraní a vyšetrení 
- pracovať so zdravotnou dokumentáciou vo vzťahu k vyšetrovacím postupom vo fyzioterapii. 

Stručná osnova predmetu:  
Základné pojmy  vo funkčnej diagnostike. Funkčný prístup k ochoreniam pohybového aparátu.Posudzovanie držania tela.. Kľúčové miesta vo 
funkčnej patológii pohybového systému. Svalové dyzbalancie. Osové odchýlky chrbtice. Hypermobilita. Posudzovanie stereotypov chôdze. 
Posudzovanie základných posturálnych stereotypov. Posudzovanie základných posturálnych stereotypov. Posudzovanie klenby nohy a 
dysfunkcie chodidla. Komplexná funkčná diagnostika podľa topografických regiónov. Pomocné metódy v oblasti funkčnej diagnostiky. 
Základy diferenciálnej diagnostiky organických a funkčných porúch. 

Odporúčaná literatúra:  
Tichý M.: Funkční diagnostika pohybového aparátu. 2. vydanie, Triton, Praha 2000,  94 s. 
ISBN 80-7254-022-x 
Gúth A. et al. 1998.:  Vyšetrovacie a liečebné metodiky v rehabilitácii, Bratislava, 1998, In.: Gúth A. Gúthová M..: Funkčné poruchy 
pohybového aparátu v rámci výchovnej rehabilitácie. Ortopedie, 4/2010, č. 2., s. 89-97, ISSN 1802-1727. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v zimnom semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  Mgr. Villiam Knap, PhD., 
Cvičiaci:  PhDr. Dagmar Komačeková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Gynekológia a pôrodníctvo 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška 
Rozsah P/S/C týždeň: 2/0/0 
Metóda: externá forma: kombinovaná 
 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: skúška 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie : ústna skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti  o základných vyšetrovacích a terapeutických  postupoch  z gynekológie a pôrodníctva. 
Absolvent dokáže: 
- popísať priebeh fyziologickej a patologickej tehotnosti 
- popísať fyziologický a patologický pôrod 
- poznať stavy v gynekológii a pôrodníctve preukázať vedomosti v starostlivosti o rodičku a šestonedieľku 

Stručná osnova predmetu:  
Základné vyšetrovacie metódy v gynekológii a pôrodníctve, priebeh fyziologickej a patologickej tehotnosti, fyziologický a patologický pôrod, 
poruchy menštruačného cyklu, zápaly v gynekológii, benígne a malígne nádory ženských pohlavných orgánov, neplodnosť, urogynekológia, 
ochorenia prsníka, starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve vo vzťahu k fyzioterapii. 

Odporúčaná literatúra:  
SIMOČKOVÁ V. 2011. Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2011. S. 114. ISBN: 9788080633622. 
CITTERBART, K., et al.,Gynekologie, 2001 
MARTIUS G., et al., Gynekológia a pôrodníctvo, 1997 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v zimnom semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD. 
Cvičiaci: PhDr. Drahomíra Korpová 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Chirurgia a úrazová chirurgia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška 
Rozsah P/S/C týždeň:2/0/0 
Metóda:  externá forma 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: skúška 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie : ústna skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti  o základných vyšetrovacích a diagnostických metódach, princípy starostlivosti o chirurgického 
pacienta, vybrané kapitoly zo špeciálne chirurgie a  ich teoretické a praktické zvládnutie s prihliadnutím na rozsah znalostí potrebných  pre  
fyzioterapeutov. 
Absolvent dokáže: 

- popísať základné vyšetrovacie a diagnostické metódy v chirurgii a úrazovej chirurgii 
- charakterizovať základné operačné techniky 
- pozná zásady predoperačnej a pooperačnej starostlivosti vrátane zásad poskytovania starostlivosti urgentných stavov 

Stručná osnova predmetu:  
Chirurgia. Postavenie a úloha fyzioterapeuta v chirurgii.  Základné vyšetrovacie a diagnostické metódy. Operačný trakt, základné chirurgické 
techniky a inštrumentárium. Komplexná príprava pacienta k operácii. Drény a stómie,  Komplikácie obehového systému po operáciách. 
.Komplikácie respiračného systému v pooperačnom období. Zásady  výživy chirurgického pacienta. Mobilizácia a pohybová aktivita v 
prevencii. Dekubity a ich liečba. Špecifické problémy fyziatrie po hrudných a brušných operáciách. Špecifické problémy pacientov po 
operáciách neurochirurgických a pohybového aparátu. 

Odporúčaná literatúra:  
ČERNÝ, J. a kolektív: Chirurgia – Základy všeobecnej a špeciálnej chirurgie, r. 1996 
ČERNÝ, J.: Špeciálna chirurgia I.-V. 
HUDEC – STEINER: Úrazová chirurgia 
NOVÁK, K, CHUDÁČEK Z., NEORAL Č. a kol.: Infekcie v chirurgii, Miniinvazivaní radiodiagnostické a chirurgické trendy a další aktuální pohledy 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v zimnom  semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  prof. MUDr. Benca Juraj, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Kineziológia a patokineziológia  1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 2/0/1     
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 4 ECTS (záťaž študenta 100h=39/61 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: priebežné hodnotenie 
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach, prednáškach 
Priebežné hodnotenie: praktické a písomné preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Vyhodnotenie priebežných  písomných testov a účasť. 
Na získanie  absolvovania predmetu nemôže študent byť hodnotený Fx z teoretickej alebo praktickej časti. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky kineziológie do klinickej praxe. 
Absolvent dokáže: 

- definovať metódy kineziologického poznávania a objektivizácie 
- definovať základné pojmy pri analýze pohybu 
- klasifikovať typy pohybov, určovanie angulárnych, rotačných pohybov, meranie a vyjadrovanie rozsahu pohybov. 

Stručná osnova predmetu:  
Definícia a rozdelenie kineziológie, Metódy kineziologického poznávania a objektivizácie ( meranie, stabilita polohy telesa,) predmety jej 
analýz, základné pojmy pri analýze pohybu. Statika, dynamika, ťažisko tela a jeho častí, stabilita polohy tela. Typy pohybov, určovanie 
angulárnych, rotačných pohybov, meranie a vyjadrovanie rozsahu pohybov. Dynamometria, ergometria, hodnotenie svalovej sily. Vzájomný 
vplyv gravitačnej a svalovej sily na pohybovanú časť, Utilizácia svalovej sily pri pohybe, účinky tretej sily pri pohybe. Sval, typy, vzájomné 
funkčné vzťahy svalov pri pohybe, motorická jednotka.  

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 
VÉLE F. Kineziológie pro klinickou praxi, Grada Publishing, 1997, 271 s ISBN 80-7169-256-5   
VÉLE F. Kineziológie pro klinickou praxi, Trinitron, 2006, 375 s ISBN 80-7254-837-9 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  PhDr. Dagmar Komačeková, PhD. 
Cvičiaci: Mgr. Villiam Knap, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Kineziológia a patokineziológia  2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 2/0/0    
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety: Kineziológia a patokineziológia  1 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: skúška 
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach, prednáškach 
Priebežné hodnotenie: praktické a písomné preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Vyhodnotenie priebežných  písomných testov a záverečná ústna a praktická skúška. 
Na získanie  absolvovania predmetu nemôže študent byť hodnotený Fx z teoretickej alebo praktickej časti. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky kineziológie do klinickej praxe. 
Absolvent dokáže: 

- popísať kineziológiu prototypových činností, základné posturálne činnosti, ľah, Sed, kineziologické charakteristiky 
- definovať a interpretovať kinetiku jednotlivých pohybov. 
- klasifikovať špeciálnu kineziológiu. 

Stručná osnova predmetu:  
Ontogenetický vývoj motoriky človeka. Kineziológia prototypových činností, základné posturálne činnosti, ľah, Sed, kineziologické 
charakteristiky. Rozdelenie. Stoj, všeobecné charakteristiky stoja, opis stoja, panvový sklon,  kompenzačné javy Chrbtica ako osový orgán, 
špeciálna kineziológia chrbtice funkcia, pohyby,  rozmery a zakrivenia, kinetika chrbtice,  Dynamika a poruchy chrbtice. Noha ako funkčný 
celok. Kinetika jednotlivých pohybov. Špeciálna kineziológia lakťového kĺbu, anatomické osobitosti. Dynamika pohybov v lakťovom kĺbe. 
Špeciálna kineziológia zápästného kĺbu. Kineziologický rozbor  ruky, typy úchopov. 

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 
VÉLE F. Kineziológie pro klinickou praxi, Grada Publishing, 1997, 271 s ISBN 80-7169-256-5   
VÉLE F. Kineziológie pro klinickou praxi, Trinitron, 2006, 375 s ISBN 80-7254-837-9 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  PhDr. Dagmar Komačeková, PhD. 
Cvičiaci: Mgr. Villiam Knap, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Kinezioterapia v klinických odboroch 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 3/0/6   
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 6 ECTS (záťaž študenta 125h=65/60 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach, prednáškach 
Priebežné hodnotenie: praktické a písomné preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : praktické a písomné preskúšanie 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky kinezioterapie  do klinickej praxe. 
Absolvent dokáže: 

- popísať praktické zručnosti pri aplikovaní kinezioterapie v klinických podmienkach  
- aplikuje vybrané fyzioterapeutické metodiky a postupy v rámci jednotlivých klinických odborov.  

Stručná osnova predmetu:  
Fyzioterapeutické postupy v chirurgii 
Fyzioterapeutické postupy v ortopédii, 
 Fyzioterapeutické postupy v traumatológii  
Fyzioterapeutické postupy vo vnútornom lekárstve 
Fyzioterapeutické postupy v gynekológii a pôrodníctve.  

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 
IŠTOŇOVÁ, M., KOCIOVÁ, K. a kol.: Všeobecná fyzioterapia. 1. vyd. Prešov: FZ PU v Prešove. 2008. 
VÉLE F. Kineziológie pro klinickou praxi, Grada Publishing, 1997, 271 s ISBN 80-7169-256-5   
VÉLE F. Kineziológie pro klinickou praxi, Trinitron, 2006, 375 s ISBN 80-7254-837-9 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri počas troch rokov 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Cvičiaci: Mgr. Villiam Knap, PhD. , PhDr. Mariana Miháľová, mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Kinezioterapia v klinických odboroch 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 3/0/9   
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 7 ECTS (záťaž študenta 175h=156/19 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety: Kinezioterapia v klinických odboroch 1 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach, prednáškach 
Priebežné hodnotenie: praktické a písomné preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : praktické a písomné preskúšanie 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky kinezioterapie  do klinickej praxe. 
Absolvent dokáže: 

- popísať praktické zručnosti pri aplikovaní kinezioterapie v klinických podmienkach  
- aplikuje vybrané fyzioterapeutické metodiky a postupy v rámci jednotlivých klinických odborov.  

Stručná osnova predmetu:  
Fyzioterapeutické postupy v neurológii  
Fyzioterapeutické postupy v pediatrii, 
 Fyzioterapeutické postupy v geriatrii 
Fyzioterapeutické postupy u dlhodobo chorých 

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 
IŠTOŇOVÁ, M., KOCIOVÁ, K. a kol.: Všeobecná fyzioterapia. 1. vyd. Prešov: FZ PU v Prešove. 2008. 
VÉLE F. Kineziológie pro klinickou praxi, Grada Publishing, 1997, 271 s ISBN 80-7169-256-5   
VÉLE F. Kineziológie pro klinickou praxi, Trinitron, 2006, 375 s ISBN 80-7254-837-9 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri počas troch rokov 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Cvičiaci: Mgr. Villiam Knap, PhD. , PhDr. Oľga Škachová, PhD. PhDr. Mariana Miháľová, mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY, N. O 
 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 30 z 85 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Kinezioterapia v klinických odboroch 3 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 3/0/3   
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 7 ECTS (záťaž študenta 175h=156/19 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety: Kinezioterapia v klinických odboroch 1,2 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach, prednáškach 
Priebežné hodnotenie: praktické a písomné preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : praktické a písomné preskúšanie 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky kinezioterapie  do klinickej praxe. 
Absolvent dokáže: 

- popísať praktické zručnosti pri aplikovaní kinezioterapie v klinických podmienkach  
- aplikuje vybrané fyzioterapeutické metodiky a postupy v rámci jednotlivých klinických odborov.  

Stručná osnova predmetu:  
Fyzioterapeutické postupy v psychiatrii 
Fyzioterapeutické postupy v pediatrii, 
Fyzioterapeutické postupy pri chorých s funkčnými pohybovými poruchami 

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 
IŠTOŇOVÁ, M., KOCIOVÁ, K. a kol.: Všeobecná fyzioterapia. 1. vyd. Prešov: FZ PU v Prešove. 2008. 
VÉLE F. Kineziológie pro klinickou praxi, Grada Publishing, 1997, 271 s ISBN 80-7169-256-5   
VÉLE F. Kineziológie pro klinickou praxi, Trinitron, 2006, 375 s ISBN 80-7254-837-9 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri počas troch rokov 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Cvičiaci: Mgr. Villiam Knap, PhD., Mgr. Benӧcz Vladimíra, mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Kinezioterapia v klinických odboroch 4 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 3/0/3   
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 6 ECTS (záťaž študenta 150h=128/22 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety: Kinezioterapia v klinických odboroch 1,2,3 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: skúška 
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach, prednáškach 
Priebežné hodnotenie: praktické a písomné preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : praktické a písomné preskúšanie 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky kinezioterapie  do klinickej praxe. 
Absolvent dokáže: 

- popísať praktické zručnosti pri aplikovaní kinezioterapie v klinických podmienkach  
- aplikuje vybrané fyzioterapeutické metodiky a postupy v rámci jednotlivých klinických odborov.  

Stručná osnova predmetu:  
Fyzioterapeutické postupy v intenzívnej starostlivosti 
 Fyzioterapeutické postupy pri chorých s funkčnými pohybovými poruchami 

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 
IŠTOŇOVÁ, M., KOCIOVÁ, K. a kol.: Všeobecná fyzioterapia. 1. vyd. Prešov: FZ PU v Prešove. 2008. 
VÉLE F. Kineziológie pro klinickou praxi, Grada Publishing, 1997, 271 s ISBN 80-7169-256-5   
VÉLE F. Kineziológie pro klinickou praxi, Trinitron, 2006, 375 s ISBN 80-7254-837-9 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri počas  troch rokov 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Cvičiaci: Mgr. Villiam Knap, PhD., Mgr. Benӧcz Vladimíra, mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY, N. O 
 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 32 z 85 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Klinické cvičenia  vo fyzioterapii 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/4 
Metóda:  prezenčná - externá forma 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 52 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach 
Priebežné hodnotenie: praktické preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Vyhodnotenie priebežnej záverečnej praktickej skúšky. 
Na získanie  absolvovania predmetu nemôže študent byť hodnotený Fx z  praktickej časti. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky do klinickej praxe. 
 
Absolvent dokáže: 

- interpretovať  pasívne cvičenia a aktívne cvičenia (cvičenia s pomôckami, cvičenia s odporom),  
- predviesť cievnu a dýchaciu gymnastiku, analytické a reedukačné postupy.  
- Popísať a interpretovať meranie rozsahov pohyblivosti kĺbov, meranie dĺžok a obvodov končatín a trupu. 

Stručná osnova predmetu:  
Pohybová liečba, prevádzka pracoviska, organizácia práce, vedenie zdravotnej dokumentácie, vykonávanie jednotlivých foriem pohybovej 
liečby, liečebný výcvik sebestačnosti pacienta, nácvik chôdze, Základné metodiky pohybovej  liečby u poúrazových stavov, neurologických 
stavov, v internej medicíne, ortopédii, pediatrii, geriatrii, psychiatrii, gynekológii a pôrodníctve, chirurgických odboroch, kondičné cvičenia, 
relaxačné cvičenia. Základy facilitačných techník. Cvičenie individuálne a skupinové. Poslucháč vykonáva cvičenia pod supervíziou 
zodpovedného pracovníka. Diagnostické metódy v rehabilitácii- goniometrické vyšetrovacie metódy, svalový test, antropometria, testovanie 
sebestačnosti, základný kineziologický rozbor, vykonávanie a záznam pod dohľadom zodpovedného pracovníka.   

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 
HROMÁDKOVÁ J.: Fyzioterapia, Praha: H+H, 2002, 843 s. 
KAŇOVSKÝ P. Spasticita, Maxdorf 2004, 425s, ISBN 80-7345-042-9 
JANÍKOVÁ, D.: Fyzioterapia. Funkčná diagnostika lokomočného systému I. Martin: Osveta 1998, 239 s, ISBN 80-8063-015-1 
KOLESÁR, J., ĎURIANOVÁ, J., HUPKA, J., PAVLÍK, I.: Fyziatria. Učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta 1975, 230 s. 
LÁNIK, V.: Kineziológia. 1. vyd., Martin, Osveta 1990, 248 s. ISBN 80-217-0136-6 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri počas štyroch  rokov Realizácia predmetu v UNB a v kúpeľoch 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú 
aktualizáciu 

A B C D E FX 

a b c d e f 

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f 
je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Cvičiaci:  prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD., PhDr. Oľga Škachová, PhD., PhDr. Mariana Miháľová, Mgr. Pejová, Mgr. Švírková, mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 
Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Klinické cvičenia  vo fyzioterapii 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/4 
Metóda:  prezenčná - externá forma 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 52 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach 
Priebežné hodnotenie: praktické preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Vyhodnotenie priebežnej záverečnej praktickej skúšky. 
Na získanie  absolvovania predmetu nemôže študent byť hodnotený Fx z  praktickej časti. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky do klinickej praxe. 
Absolvent dokáže: 

- popísať základné terapeutické postupy vo fyzioterapii 
- prakticky aplikovať fyzioterapeutické metodiky  
- realizovať vybrané vyšetrovacie postupy v klinických podmienkach.  

Stručná osnova predmetu:  
Pohybová liečba, prevádzka pracoviska, organizácia práce, vedenie zdravotnej dokumentácie, vykonávanie jednotlivých foriem pohybovej 
liečby, liečebný výcvik sebestačnosti pacienta, nácvik chôdze, Základné metodiky pohybovej  liečby u poúrazových stavov, neurologických 
stavov, v internej medicíne, ortopédii, pediatrii, geriatrii, psychiatrii, gynekológii a pôrodníctve, chirurgických odboroch, kondičné cvičenia, 
relaxačné cvičenia. Základy facilitačných techník. Cvičenie individuálne a skupinové. Poslucháč vykonáva cvičenia pod supervíziou 
zodpovedného pracovníka. Diagnostické metódy v rehabilitácii- goniometrické vyšetrovacie metódy, svalový test, antropometria, testovanie 
sebestačnosti, základný kineziologický rozbor, vykonávanie a záznam pod dohľadom zodpovedného pracovníka.   

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 
HROMÁDKOVÁ J.: Fyzioterapia, Praha: H+H, 2002, 843 s. 
KAŇOVSKÝ P. Spasticita, Maxdorf 2004, 425s, ISBN 80-7345-042-9 
JANÍKOVÁ, D.: Fyzioterapia. Funkčná diagnostika lokomočného systému I. Martin: Osveta 1998, 239 s, ISBN 80-8063-015-1 
KOLESÁR, J., ĎURIANOVÁ, J., HUPKA, J., PAVLÍK, I.: Fyziatria. Učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta 1975, 230 s. 
LÁNIK, V.: Kineziológia. 1. vyd., Martin, Osveta 1990, 248 s. ISBN 80-217-0136-6 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri počas štyroch  rokov. Realizácia predmetu v UNB a v kúpeľoch 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

 Cvičiaci:  prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD., PhDr. Oľga Škachová, PhD., Mgr. Benӧcz Vladimíra, Mgr. Pejová, Mgr. Švírková, mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Klinické cvičenia  vo fyzioterapii 3 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/4 
Metóda:  prezenčná - externá forma 
 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 52 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach 
Priebežné hodnotenie: praktické preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Vyhodnotenie priebežnej záverečnej praktickej skúšky. 
Na získanie  absolvovania predmetu nemôže študent byť hodnotený Fx z  praktickej časti. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky do klinickej praxe. 
 
Absolvent dokáže: 
Vykonávať  metodíky: PNF, metódy sestry Kenny, Bobathovej metodiky, spinálne cvičenia, cvičenia podľa Kaltenborna, Beckerovej, Klappa, 
Schrothovej, Freemana, Brunkowovej, cvičenia pri poruchách rovnováhy, mobilizačné techniky. 

Stručná osnova predmetu:  
Pohybová liečba, prevádzka pracoviska, organizácia práce, vedenie zdravotnej dokumentácie, vykonávanie jednotlivých foriem pohybovej 
liečby, liečebný výcvik sebestačnosti pacienta, nácvik chôdze, Základné metodiky pohybovej  liečby u poúrazových stavov, neurologických 
stavov, v internej medicíne, ortopédii, pediatrii, geriatrii, psychiatrii, gynekológii a pôrodníctve, chirurgických odboroch, kondičné cvičenia, 
relaxačné cvičenia. Základy facilitačných techník. Cvičenie individuálne a skupinové. Poslucháč vykonáva cvičenia pod supervíziou 
zodpovedného pracovníka. Diagnostické metódy v rehabilitácii- goniometrické vyšetrovacie metódy, svalový test, antropometria, testovanie 
sebestačnosti, základný kineziologický rozbor, vykonávanie a záznam pod dohľadom zodpovedného pracovníka. PNF, metódy sestry Kenny, 
Bobathovej metodiky, spinálne cvičenia, cvičenia podľa Kaltenborna, Beckerovej, Klappa, Schrothovej, Freemana, Brunkowovej, cvičenia pri 
poruchách rovnováhy, mobilizačné techniky. 

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 
HROMÁDKOVÁ J.: Fyzioterapia, Praha: H+H, 2002, 843 s. 
VOJTA V. 1995. Vojtův princip. Grada,  Praha. ISBN 807169004X 
KAŇOVSKÝ P. Spasticita, Maxdorf 2004, 425s, ISBN 80-7345-042-9 
JANÍKOVÁ, D.: Fyzioterapia. Funkčná diagnostika lokomočného systému I. Martin: Osveta 1998, 239 s, ISBN 80-8063-015-1 
KOLESÁR, J., ĎURIANOVÁ, J., HUPKA, J., PAVLÍK, I.: Fyziatria. Učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta 1975, 230 s. 
LÁNIK, V.: Kineziológia. 1. vyd., Martin, Osveta 1990, 248 s. ISBN 80-217-0136-6 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri počas štyroch  rokov. Realizácia predmetu v UNB a v kúpeľoch 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Cvičiaci:  prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD., PhDr. Oľga Škachová, PhD., Mgr. Benӧcz Vladimíra, Mgr. Pejová, Mgr. Švírková, mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Klinické cvičenia  vo fyzioterapii 4 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/4 
Metóda:  prezenčná - externá forma 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 52 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach 
Priebežné hodnotenie: praktické preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Vyhodnotenie priebežnej záverečnej praktickej skúšky. 
Na získanie  absolvovania predmetu nemôže študent byť hodnotený Fx z  praktickej časti. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky do klinickej praxe. 
Absolvent dokáže: 

- vykonať základné a špeciálne vyšetrovacie metódy fyzioterapii v klinických podmienkach 
- prakticky aplikovať fyzioterapeutické metodiky 

Stručná osnova predmetu:  
Pohybová liečba, prevádzka pracoviska, organizácia práce, vedenie zdravotnej dokumentácie, vykonávanie jednotlivých foriem pohybovej 
liečby, liečebný výcvik sebestačnosti pacienta, nácvik chôdze, Základné metodiky pohybovej  liečby u poúrazových stavov, neurologických 
stavov, v internej medicíne, ortopédii, pediatrii, geriatrii, psychiatrii, gynekológii a pôrodníctve, chirurgických odboroch, kondičné cvičenia, 
relaxačné cvičenia. Základy facilitačných techník. Cvičenie individuálne a skupinové. Poslucháč vykonáva cvičenia pod supervíziou 
zodpovedného pracovníka. Diagnostické metódy v rehabilitácii- goniometrické vyšetrovacie metódy, svalový test, antropometria, testovanie 
sebestačnosti, základný kineziologický rozbor, vykonávanie a záznam pod dohľadom zodpovedného pracovníka.  

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 
HROMÁDKOVÁ J.: Fyzioterapia, Praha: H+H, 2002, 843 s. 
KAŇOVSKÝ P. Spasticita, Maxdorf 2004, 425s, ISBN 80-7345-042-9 
JANÍKOVÁ, D.: Fyzioterapia. Funkčná diagnostika lokomočného systému I. Martin: Osveta 1998, 239 s, ISBN 80-8063-015-1 
KOLESÁR, J., ĎURIANOVÁ, J., HUPKA, J., PAVLÍK, I.: Fyziatria. Učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta 1975, 230 s. 
LÁNIK, V.: Kineziológia. 1. vyd., Martin, Osveta 1990, 248 s. ISBN 80-217-0136-6 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri počas štyroch  rokov. Realizácia predmetu v UNB a v kúpeľoch 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Cvičiaci:  prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD., PhDr. Oľga Škachová, PhD., Mgr. Mariana Miháľová, Mgr. Pejová, Mgr. Švírková, mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Klinické cvičenia  vo fyzioterapii 5 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/12 
Metóda:  prezenčná - externá forma 
 

Počet kreditov: 6 ECTS (záťaž študenta 156 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach 
Priebežné hodnotenie: praktické preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Vyhodnotenie priebežnej záverečnej praktickej skúšky. 
Na získanie  absolvovania predmetu nemôže študent byť hodnotený Fx z  praktickej časti. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky do klinickej praxe. 
 
Absolvent dokáže: 

- Využiť vedomosti a zručnosti zo špeciálnej klinickej kineziológie a rehabilitácie pri vyšetrovaní pohybového systému 
- Zostaviť fyzioterapeutické programy 

Stručná osnova predmetu:  
Pohybová liečba, prevádzka pracoviska, organizácia práce, vedenie zdravotnej dokumentácie, vykonávanie jednotlivých foriem pohybovej 
liečby, liečebný výcvik sebestačnosti pacienta, nácvik chôdze, Základné metodiky pohybovej  liečby u poúrazových stavov, neurologických 
stavov, v internej medicíne, ortopédii, pediatrii, geriatrii, psychiatrii, gynekológii a pôrodníctve, chirurgických odboroch, kondičné cvičenia, 
relaxačné cvičenia. Základy facilitačných techník. Cvičenie individuálne a skupinové. Poslucháč vykonáva cvičenia pod supervíziou 
zodpovedného pracovníka. Diagnostické metódy v rehabilitácii- goniometrické vyšetrovacie metódy, svalový test, antropometria, testovanie 
sebestačnosti, základný kineziologický rozbor, vykonávanie a záznam pod dohľadom zodpovedného pracovníka.   
 

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 
HROMÁDKOVÁ J.: Fyzioterapia, Praha: H+H, 2002, 843 s. 
KAŇOVSKÝ P. Spasticita, Maxdorf 2004, 425s, ISBN 80-7345-042-9 
JANÍKOVÁ, D.: Fyzioterapia. Funkčná diagnostika lokomočného systému I. Martin: Osveta 1998, 239 s, ISBN 80-8063-015-1 
KOLESÁR, J., ĎURIANOVÁ, J., HUPKA, J., PAVLÍK, I.: Fyziatria. Učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta 1975, 230 s. 
LÁNIK, V.: Kineziológia. 1. vyd., Martin, Osveta 1990, 248 s. ISBN 80-217-0136-6 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri počas štyroch  rokov. Realizácia predmetu v UNB a v kúpeľoch 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Cvičiaci:  prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD., PhDr. Oľga Škachová, PhD., PhDr. Mariana Miháľová, Mgr. Pejová, Mgr. Švírková, mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Klinické cvičenia  vo fyzioterapii 6 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/12 
Metóda:  prezenčná - externá forma 
 

Počet kreditov: 6 ECTS (záťaž študenta 156 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach 
Priebežné hodnotenie: praktické preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Vyhodnotenie priebežnej záverečnej praktickej skúšky. 
Na získanie  absolvovania predmetu nemôže študent byť hodnotený Fx z  praktickej časti. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky do klinickej praxe. 
 
Absolvent dokáže: 

- Interpretovať vyšetrovanie pohybového systému, pohybových stereotypov, hypermobility, špecifické funkčné testy.  
- interpretovať cvičenia porúch rovnováhy , mobilizačné techniky.  

Stručná osnova predmetu:  
Pohybová liečba, prevádzka pracoviska, organizácia práce, vedenie zdravotnej dokumentácie, vykonávanie jednotlivých foriem pohybovej 
liečby, liečebný výcvik sebestačnosti pacienta, nácvik chôdze, Základné metodiky pohybovej  liečby u poúrazových stavov, neurologických 
stavov, v internej medicíne, ortopédii, pediatrii, geriatrii, psychiatrii, gynekológii a pôrodníctve, chirurgických odboroch, kondičné cvičenia, 
relaxačné cvičenia. Základy facilitačných techník. Cvičenie individuálne a skupinové. Poslucháč vykonáva cvičenia pod supervíziou 
zodpovedného pracovníka. Diagnostické metódy v rehabilitácii- goniometrické vyšetrovacie metódy, svalový test, antropometria, testovanie 
sebestačnosti, základný kineziologický rozbor, vykonávanie a záznam pod dohľadom zodpovedného pracovníka. PNF, metódy sestry Kenny, 
Bobathovej metodiky, spinálne cvičenia, cvičenia podľa Kaltenborna, Beckerovej, Klappa, Schrothovej, Freemana, Brunkowovej, cvičenia pri 
poruchách rovnováhy, mobilizačné techniky. 

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 
HROMÁDKOVÁ J.: Fyzioterapia, Praha: H+H, 2002, 843 s. 
VOJTA V. 1995. Vojtův princip. Grada,  Praha. ISBN 807169004X 
KAŇOVSKÝ P. Spasticita, Maxdorf 2004, 425s, ISBN 80-7345-042-9 
JANÍKOVÁ, D.: Fyzioterapia. Funkčná diagnostika lokomočného systému I. Martin: Osveta 1998, 239 s, ISBN 80-8063-015-1 
KOLESÁR, J., ĎURIANOVÁ, J., HUPKA, J., PAVLÍK, I.: Fyziatria. Učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta 1975, 230 s. 
LÁNIK, V.: Kineziológia. 1. vyd., Martin, Osveta 1990, 248 s. ISBN 80-217-0136-6 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri počas štyroch  rokov. Realizácia predmetu v UNB a v kúpeľoch  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Cvičiaci:  prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD., PhDr. Oľga Škachová, PhD., PhDr. Mariana Miháľová, Mgr. Pejová, Mgr. Švírková, mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Klinické cvičenia  vo fyzioterapii 7 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/6 
Metóda:  prezenčná - externá forma 
 

Počet kreditov: 3 ECTS (záťaž študenta 78hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach 
Priebežné hodnotenie: praktické preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Vyhodnotenie priebežnej záverečnej praktickej skúšky. 
Na získanie  absolvovania predmetu nemôže študent byť hodnotený Fx z  praktickej časti. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky do klinickej praxe. 
 
Absolvent dokáže: 

-  vykonať základné a špeciálne vyšetrovacie metódy fyzioterapii v klinických podmienkach 
- prakticky aplikovať fyzioterapeutické metodiky 

Stručná osnova predmetu:  
Pohybová liečba, prevádzka pracoviska, organizácia práce, vedenie zdravotnej dokumentácie, vykonávanie jednotlivých foriem pohybovej 
liečby, liečebný výcvik sebestačnosti pacienta, nácvik chôdze, Základné metodiky pohybovej  liečby u poúrazových stavov, neurologických 
stavov, v internej medicíne, ortopédii, pediatrii, geriatrii, psychiatrii, gynekológii a pôrodníctve, chirurgických odboroch, kondičné cvičenia, 
relaxačné cvičenia. Základy facilitačných techník. Cvičenie individuálne a skupinové. Poslucháč vykonáva cvičenia pod supervíziou 
zodpovedného pracovníka. Diagnostické metódy v rehabilitácii- goniometrické vyšetrovacie metódy, svalový test, antropometria, testovanie 
sebestačnosti, základný kineziologický rozbor, vykonávanie a záznam pod dohľadom zodpovedného pracovníka. PNF, metódy sestry Kenny, 
Bobathovej metodiky, spinálne cvičenia, cvičenia podľa Kaltenborna, Beckerovej, Klappa, Schrothovej, Freemana, Brunkowovej, cvičenia pri 
poruchách rovnováhy, mobilizačné techniky. 

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 
HROMÁDKOVÁ J.: Fyzioterapia, Praha: H+H, 2002, 843 s. 
VOJTA V. 1995. Vojtův princip. Grada,  Praha. ISBN 807169004X 
KAŇOVSKÝ P. Spasticita, Maxdorf 2004, 425s, ISBN 80-7345-042-9 
JANÍKOVÁ, D.: Fyzioterapia. Funkčná diagnostika lokomočného systému I. Martin: Osveta 1998, 239 s, ISBN 80-8063-015-1 
KOLESÁR, J., ĎURIANOVÁ, J., HUPKA, J., PAVLÍK, I.: Fyziatria. Učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta 1975, 230 s. 
LÁNIK, V.: Kineziológia. 1. vyd., Martin, Osveta 1990, 248 s. ISBN 80-217-0136-6 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri počas štyroch  rokov.  Realizácia predmetu v UNB a v kúpeľoch.  

Hodnotenie predmetov 
 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Cvičiaci:  prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD., PhDr. Oľga Škachová, PhD., Mgr. Benӧcz Vladimíra, PhDr. Mariana Miháľová, Mgr. Švírková, 
mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Klinické cvičenia  vo fyzioterapii v neurologii 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/8 
Metóda:  prezenčná - externá forma 
 

Počet kreditov: 4 ECTS (záťaž študenta 104 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: priebežné hodnotenie 
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach 
Priebežné hodnotenie: praktické preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Predmet je ukončený priebežným hodnotením. Hodnotenie praktických zručností na základe hodnotenia 
vyučujúceho v priebehu semestra 
 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky do klinickej praxe. 
 
Absolvent dokáže: 

- Využiť vedomosti a zručnosti zo špeciálnej klinickej kineziológie a rehabilitácie pri vyšetrovaní pohybového systému 
- Zostaviť fyzioterapeutické programy 
- Prakticky aplikovať vybrané fyzioterapeutické metódy 

Stručná osnova predmetu:  
Pohybová liečba, vykonávanie jednotlivých foriem pohybovej liečby, liečebný výcvik sebestačnosti pacienta, nácvik chôdze, Základné 
metodiky pohybovej  liečby u  neurologických stavov, kondičné cvičenia, relaxačné cvičenia. Základy facilitačných techník. Cvičenie 
individuálne a skupinové. Poslucháč vykonáva cvičenia pod supervíziou zodpovedného pracovníka.  

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 
HROMÁDKOVÁ J.: Fyzioterapia, Praha: H+H, 2002, 843 s. 
KAŇOVSKÝ P. Spasticita, Maxdorf 2004, 425s, ISBN 80-7345-042-9 
JANÍKOVÁ, D.: Fyzioterapia. Funkčná diagnostika lokomočného systému I. Martin: Osveta 1998, 239 s, ISBN 80-8063-015-1 
KOLESÁR, J., ĎURIANOVÁ, J., HUPKA, J., PAVLÍK, I.: Fyziatria. Učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta 1975, 230 s. 
LÁNIK, V.: Kineziológia. 1. vyd., Martin, Osveta 1990, 248 s. ISBN 80-217-0136-6 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v  letnom  semestri.   .  Realizácia predmetu v UNB 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Cvičiaci:  prof., MUDr. Michal Kováč, PhD., PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., PhDr. Mariana Miháľová, mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Klinické cvičenia  vo fyzioterapii v ortopédii 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/6 
Metóda:  prezenčná - externá forma 
 

Počet kreditov: 3 ECTS (záťaž študenta 75 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: priebežné hodnotenie 
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach 
Priebežné hodnotenie: praktické preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Predmet je ukončený priebežným hodnotením. Hodnotenie praktických zručností na základe hodnotenia 
vyučujúceho v priebehu semestra 
 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky do klinickej praxe. 
 
Absolvent dokáže: 

- Využiť vedomosti a zručnosti zo špeciálnej klinickej kineziológie a rehabilitácie pri vyšetrovaní pohybového systému 
- Zostaviť fyzioterapeutické programy 
- Prakticky aplikovať vybrané fyzioterapeutické metódy 

Stručná osnova predmetu:  
Pohybová liečba, vykonávanie jednotlivých foriem pohybovej liečby, liečebný výcvik sebestačnosti pacienta, nácvik chôdze, Základné 
metodiky pohybovej  liečby u ortopedických stavov, kondičné cvičenia, relaxačné cvičenia. Základy facilitačných techník. Cvičenie 
individuálne a skupinové. Poslucháč vykonáva cvičenia pod supervíziou zodpovedného pracovníka.  

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 
HROMÁDKOVÁ J.: Fyzioterapia, Praha: H+H, 2002, 843 s. 
KAŇOVSKÝ P. Spasticita, Maxdorf 2004, 425s, ISBN 80-7345-042-9 
JANÍKOVÁ, D.: Fyzioterapia. Funkčná diagnostika lokomočného systému I. Martin: Osveta 1998, 239 s, ISBN 80-8063-015-1 
KOLESÁR, J., ĎURIANOVÁ, J., HUPKA, J., PAVLÍK, I.: Fyziatria. Učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta 1975, 230 s. 
LÁNIK, V.: Kineziológia. 1. vyd., Martin, Osveta 1990, 248 s. ISBN 80-217-0136-6 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom  semestri .  Realizácia predmetu v UNB 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Cvičiaci:  doc. MUDr. Benca Juraj, PhD., Mgr. Villiam Knap, PhD., Mgr. Vladimíra Benӧcz, mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Klinické cvičenia  vo fyzioterapii v chirurgii a úrazovej chirurgii 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/8 
Metóda:  prezenčná - externá forma 
 

Počet kreditov: 4 ECTS (záťaž študenta 104 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: priebežné hodnotenie 
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach 
Priebežné hodnotenie: praktické preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Predmet je ukončený priebežným hodnotením. Hodnotenie praktických zručností na základe hodnotenia 
vyučujúceho v priebehu semestra 
 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky do klinickej praxe. 
 
Absolvent dokáže: 

- Využiť vedomosti a zručnosti zo špeciálnej klinickej kineziológie a rehabilitácie pri vyšetrovaní pohybového systému 
- Zostaviť fyzioterapeutické programy 
- Prakticky aplikovať vybrané fyzioterapeutické metódy 

Stručná osnova predmetu:  
Pohybová liečba, vykonávanie jednotlivých foriem pohybovej liečby, liečebný výcvik sebestačnosti pacienta, nácvik chôdze, Základné 
metodiky pohybovej  liečby u chirurgických  stavov, kondičné cvičenia, relaxačné cvičenia. Základy facilitačných techník. Cvičenie 
individuálne a skupinové. Poslucháč vykonáva cvičenia pod supervíziou zodpovedného pracovníka.  

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 
HROMÁDKOVÁ J.: Fyzioterapia, Praha: H+H, 2002, 843 s. 
KAŇOVSKÝ P. Spasticita, Maxdorf 2004, 425s, ISBN 80-7345-042-9 
JANÍKOVÁ, D.: Fyzioterapia. Funkčná diagnostika lokomočného systému I. Martin: Osveta 1998, 239 s, ISBN 80-8063-015-1 
KOLESÁR, J., ĎURIANOVÁ, J., HUPKA, J., PAVLÍK, I.: Fyziatria. Učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta 1975, 230 s. 
LÁNIK, V.: Kineziológia. 1. vyd., Martin, Osveta 1990, 248 s. ISBN 80-217-0136-6 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v  letnom  semestri . Realizácia predmetu v UNB 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Cvičiaci:  Mgr. Viliam Knap, PhD., PhDr. Mariana Miháľová, Mgr. Pejová, mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Klinické cvičenia  vo fyzioterapii vo vnútornom lekárstve a 
geriatrii 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/6 
Metóda:  prezenčná - externá forma 
 

Počet kreditov: 3 ECTS (záťaž študenta 75 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: priebežné hodnotenie 
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach 
Priebežné hodnotenie: praktické preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Predmet je ukončený priebežným hodnotením. Hodnotenie praktických zručností na základe hodnotenia 
vyučujúceho v priebehu semestra 
 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky do klinickej praxe. 
 
Absolvent dokáže: 

- Využiť vedomosti a zručnosti zo špeciálnej klinickej kineziológie a rehabilitácie pri vyšetrovaní pohybového systému 
- Zostaviť fyzioterapeutické programy 
- Prakticky aplikovať vybrané fyzioterapeutické metódy 

Stručná osnova predmetu:  
Pohybová liečba, vykonávanie jednotlivých foriem pohybovej liečby, liečebný výcvik sebestačnosti pacienta, nácvik chôdze, Základné 
metodiky pohybovej  liečby u interných a kardiologických  stavov, kondičné cvičenia, relaxačné cvičenia. Základy facilitačných techník. 
Cvičenie individuálne a skupinové. Poslucháč vykonáva cvičenia pod supervíziou zodpovedného pracovníka.  

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 
HROMÁDKOVÁ J.: Fyzioterapia, Praha: H+H, 2002, 843 s. 
KAŇOVSKÝ P. Spasticita, Maxdorf 2004, 425s, ISBN 80-7345-042-9 
JANÍKOVÁ, D.: Fyzioterapia. Funkčná diagnostika lokomočného systému I. Martin: Osveta 1998, 239 s, ISBN 80-8063-015-1 
KOLESÁR, J., ĎURIANOVÁ, J., HUPKA, J., PAVLÍK, I.: Fyziatria. Učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta 1975, 230 s. 
LÁNIK, V.: Kineziológia. 1. vyd., Martin, Osveta 1990, 248 s. ISBN 80-217-0136-6 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom   semestri . Realizácia predmetu v UNB 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  doc. MUDr. Hulíková Mária, PhD., PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., Mgr. Pejová, mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Masáže 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:   cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň:  0/0/2 
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=38/12) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
účasť na všetkých cvičeniach,  
Priebežné hodnotenie: test 
Záverečné hodnotenie :písomná a praktická  skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je oboznámiť sa so jednotlivými typmi  masáží, ich indikácie, kontraindikácie a zásadami aplikácie, vysvetliť mechanizmus 
pôsobenia jednotlivých typov masáží, prakticky aplikovať jednotlivé zostavy masáži. 
 
Absolvent dokáže: 
-  charakterizovať jednotlivé typy masáží, ich indikácie, kontraindikácie a zásadami aplikácie 
-  prakticky aplikovať jednotlivé zostavy masáži 

Stručná osnova predmetu:  
Masáž – pojem, rozdelenie. 
Klasické masáže, zásady aplikácie, ich využitie v klinickej praxi, indikácie, kontraindikácie. 
Reflexné typy masáží – rozdelenie, charakteristika, špecifiká ich účinkov, praktická aplikácia, indikácie, kontraindikácie. Reflexné zmeny v 
organizme a cielený výber vhodnej reflexnej techniky masáže. 
Účinky jednotlivých typov masáži na systémy ľudského tela. 

Odporúčaná literatúra:  
GÚTH, A. a kol. 2005. Liečebné metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov.1.vyd.        Bratislava: Liečreh Gúth, 2005. 470 s. ISBN 80-88932-
16-5. 
GÚTH, A. a kol. 2005. Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácií pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh Gúth, 2005. 400 s. ISBN 80-88932-13-0. 
HAGOVSKÁ, M. – MIHALEČKOVÁ, N. 2012.  Najčastejšie používané liečebné metodiky vo fyzioterapii. 1. vyd. Košice: Lekárska fakulta klinika 
fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, 2012. 216 s. ISBN 978-80-7097-931-0. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v letnom  semestri. Realizácia predmetu v UNB 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

A b c d e f 
 

Vyučujúci:  PhDr. Dagmar Komačeková, PhD. 
Cvičiaci: Mgr. Vladimíra Benӧcz,  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Metódy kinezioterapie 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň:  1/0/2 
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 3 ECTS (záťaž študenta 75h=39/36) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach, prednáškach 
Priebežné hodnotenie: praktické a písomné preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Vyhodnotenie priebežných  písomných testov a záverečnej ústnej a praktickej skúšky. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať zručností  v oblasti kinezioterapie. 
 
Absolvent dokáže: 

- osvojiť si vybrané vyšetrovacie postupy 
- získať praktické skúsenosti a schopnosť realizovať vyšetrovacie postupy v klinických podmienkach 
- prakticky aplikovať fyzioterapeutické metodiky  
- realizovať vybrané vyšetrovacie postupy v klinických podmienkach 

Stručná osnova predmetu:  
Prostriedky, formy, typy cvičení v LVT, základné polohy a ciele LTV.  
Didaktika postupov  jednotlivých cvičení.  
 

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 
HROMÁDKOVÁ J.: Fyzioterapia, Praha: H+H, 2002, 843 s. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a  letnom semestri počas dvoch rokov 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  
 

A B C D E FX 

A B c d e f 

 
 

Vyučujúci:  doc. MUDr. Vaňásková Eva, PhD. 
Cvičiaci: PhDr. Miriam ištoňová, PhD., Mgr. Villiam Knap, PhD., mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Metódy kinezioterapie 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň:  1/0/2 
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 4 ECTS (záťaž študenta 100h=52/48) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach, prednáškach 
Priebežné hodnotenie: praktické a písomné preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Vyhodnotenie priebežných  písomných testov a záverečnej ústnej a praktickej skúšky. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať zručností  v oblasti kinezioterapie. 
 
Absolvent dokáže: 

- pochopiť princípy funkčného hodnotenia pohybového systému  
- osvojiť si svalový test, goniometrické vyšetrenia a vybrané merania a postupy  

Stručná osnova predmetu:  
Didaktika postupov  jednotlivých cvičení. Cvičenie podľa svalového testu. Bobathov koncept I. II. Mäkké techniky, fasciálne techniky. 
Zvláštnosti kinezioterapie u skolióz. Hydrokinezioterapia a jej metodiky. Vojtova metóda. Kabátova metodika, PNF. Technika podľa Klapa, 
Kalternborn metodóda. Kinezioterapia periférnych paréz. Stabilizácia hlbokého systému. Stabilizácia hlbokého systému. Spinálne cvičenia. 
Mobilizačné techniky chrbtice. Mobilizačné techniky chrbtice. Mobilizačné techniky periférnych kĺbov I .II.. Metodika  podľa Robina Mc- 
Kenzieho. Využitie pilatesových cvičení v kinezioterapii. Senzomotorická stimulácia, balančný výcvik. Freeman. 
Iné metodiky kinezioterapie. 

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 
HROMÁDKOVÁ J.: Fyzioterapia, Praha: H+H, 2002, 843 s. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a  letnom semestri počas dvoch rokov 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  doc. MUDr. Vaňásková Eva, PhD. 
Cvičiaci: PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., Mgr. Villiam Knap, PhD., mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Metódy kinezioterapie 3 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň:  2/0/2 
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 4 ECTS (záťaž študenta 100h=52/48) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach, prednáškach 
Priebežné hodnotenie: praktické a písomné preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Vyhodnotenie priebežných  písomných testov a záverečnej ústnej a praktickej skúšky. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať zručností  v oblasti kinezioterapie. 
 
Absolvent dokáže: 

- realizovať vybrané vyšetrovacie postupy vo fyzioterapii 
- realizovať vybrané pohybové programy pri rôznych ochoreniach 

Stručná osnova predmetu:  
Prostriedky, formy, typy cvičení v LVT, základné polohy a ciele LTV.  
Didaktika postupov  jednotlivých cvičení. Bobathov koncept I. II. Mäkké techniky, fasciálne techniky. Zvláštnosti kinezioterapie u skolióz. 
Hydrokinezioterapia a jej metodiky. Vojtova metóda. Kabátova metodika, PNF. Technika podľa Klapa, Kalternborn metodóda. Kinezioterapia 
periférnych paréz. Stabilizácia hlbokého systému. Stabilizácia hlbokého systému. Spinálne cvičenia. Mobilizačné techniky chrbtice. 
Mobilizačné techniky chrbtice. Mobilizačné techniky periférnych kĺbov I .II.. Metodika  podľa Robina Mc- Kenzieho. Využitie pilatesových 
cvičení v kinezioterapii. Senzomotorická stimulácia, balančný výcvik. Freeman. 
Iné metodiky kinezioterapie. 

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 
HROMÁDKOVÁ J.: Fyzioterapia, Praha: H+H, 2002, 843 s. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a  letnom semestri počas dvoch rokov 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  doc. MUDr. Vaňásková Eva, PhD. 
Cvičiaci: PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., Mgr. Villiam Knap, PhD., mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Metódy kinezioterapie 4 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň:  3/0/6 
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 5 ECTS (záťaž študenta 150h=117/33) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach, prednáškach 
Priebežné hodnotenie: praktické a písomné preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Vyhodnotenie priebežných  písomných testov a záverečnej ústnej a praktickej skúšky. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať zručností  v oblasti kinezioterapie. 
 
Absolvent dokáže: 

- vykonať základné a špeciálne vyšetrovacie metódy fyzioterapii  
- prakticky aplikovať fyzioterapeutické metodiky  
- realizovať vybrané vyšetrovacie postupy vo fyzioterapii 

Stručná osnova predmetu:  
Prostriedky, formy, typy cvičení v LVT, základné polohy a ciele LTV.  
Didaktika postupov  jednotlivých cvičení. Bobathov koncept I. II. Mäkké techniky, fasciálne techniky. Zvláštnosti kinezioterapie u skolióz. 
Hydrokinezioterapia a jej metodiky. Vojtova metóda. Kabátova metodika, PNF. Technika podľa Klapa, Kalternborn metodóda. Kinezioterapia 
periférnych paréz. Stabilizácia hlbokého systému. Stabilizácia hlbokého systému. Spinálne cvičenia. Mobilizačné techniky chrbtice. 
Mobilizačné techniky chrbtice. Mobilizačné techniky periférnych kĺbov I .II.. Metodika  podľa Robina Mc- Kenzieho. Využitie pilatesových 
cvičení v kinezioterapii. Senzomotorická stimulácia, balančný výcvik. Freeman. 
Iné metodiky kinezioterapie. 

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 
HROMÁDKOVÁ J.: Fyzioterapia, Praha: H+H, 2002, 843 s. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a  letnom semestri počas dvoch rokov 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  doc. MUDr. Vaňásková, PhD. 
Cvičiaci: PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., Mgr. Vladimíra Benӧcz, mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Neurológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška 
Rozsah P/S/C týždeň: 1/0/0 
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 1 ECTS (záťaž študenta 25h=13/12) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: skúška 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie : ústna skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti o neurologických ochoreniach, patofyziológii porúch hybnosti a pohybového aparátu, 
indikáciách pre fyzioterapeutickú liečbu, ako aj s klinickým obrazom neurologických ochorení s ktorými sa môžu stretnúť u pacientov 
absolvujúcich rehabilitáciu. 
 
Absolvent dokáže: 

- popísať neurologické ochorenia,  
- pozná patofyziológiu  porúch hybnosti a pohybového aparátu,  
- indikuje fyzioterapeutickú liečbu aj s klinickým obrazom neurologických ochorení 

Stručná osnova predmetu:  
Cievne mozgové príhody. Subarachnoidálne krvácanie. Nádory mozgu. Bolesti hlavy. Úrazy CNS. Demyelinizačné ochorenia CNS - skleróza 
multiplex. Veretebrogénne ochorenia.  Svalové ochorenia. Extrapyramídové ochorenia. Demencie. Lézie periférnych nervov. 
Polyneuropatie. Záchvatové ochorenia, epilepsia.   Neuroinfekacie hlavne polyradikuloneuritída, periférna obrna n. facialis. 

Odporúčaná literatúra:  
PFEIFFER J.: Neurologie v rehabilitaci. Grada, 2007. S. 350. ISBN: 8024711355 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v letnom semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  prof., MUDr. Michal Kováč, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Obhajoba záverečnej práce 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/10 
Metóda:  externá forma – kombinovaná 
 

Počet kreditov: 10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety: Seminár k bakalárskej práci 1,2 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na konzultáciách 
Záverečné hodnotenie :  skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je zvládnuť metodológiu a štruktúru vypracovania bakalárskej práce. 
 
Absolvent dokáže: 
- samostatne interpretovať a vysvetliť teoretickú bázu  zvolenej témy bakalárskej práce 
- definovať východiská v oblasti poznania k danej téme  
- popísať, charakterizovať, porozumieť a vysvetliť pojmy, súvislosti a vzťahy v oblasti zvolenej témy  
- zdôvodňovať a argumentovať  použité metódy a prístupy k spracovaniu témy  
- interpretovať výsledky, výstupy a spôsoby ich implementácie z danej práce a možnosti ich teoretickej a praktickej aplikácie  

Stručná osnova predmetu:  
Voľba problému, ciele práce, voľba metodiky a metódy spracovania práce. Analýza získaných údajov a  syntéza výsledkov a výstupov pre 
prax a vzdelávanie v oblasti fyzioterapie. 

Odporúčaná literatúra:  
SMERNICA č. 07/2011 o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, 
uchovávaní a sprístupňovaní. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 
ORENDÁČ, P. 2008. Ako písať školské a záverečné práce. Metodická pomôcka pre študentov. Bratislava : VŠZaSP - sv. Alžbety, 2008. 47 s. 
ISBN 978-80-89271-43-6. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v letnom semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  komisia pre štátne skúšky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Ortopédia a protetika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška 
Rozsah P/S/C týždeň: 2/0/0 
Metóda:  externá forma – kombinovaná 
 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: skúška 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie : ústna skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti o liečbe a rehabilitácii po akútnych úrazoch, poúrazových stavoch a komplikáciách. 
 
Absolvent dokáže: 

- Popísať špeciálne diagnostické postupy a základné princípy liečby v ortopédii. Uplatniť a  
- využívať poznatky z ostatných odborov a implementovať ich pri poskytovaní starostlivosti v klinickej praxi. 

Stručná osnova predmetu:  
Liečba a rehabilitácia pri poraneniach hrudníka a brucha, úrazoch panvy, veľkých kĺbov a ostatného skeletu, vrátane patologických fraktúr, 
poškodeniach ciev a nervov, replantáciách vo všetkých vekových kategóriách. 

Odporúčaná literatúra:  
ROZKYDAL,Z., CHALOUPKA, R. 2012. Vyšetřovací metody v ortopedii. Brno: Masaryková univerzita, 2012. S. 70. ISBN 9788021059023 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v zimnom semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  prof. MUDr. Benca Juraj, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Ošetrovateľstvo 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 1/0/1 
Metóda:  externá forma – kombinovaná 
 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: priebežné hodnotenie 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie : písomný test 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať základné vedomosti a praktické zručnosti z ošetrovateľstva a ošetrovateľských techník. 
 
Absolvent dokáže: 
- monitorovať a meria fyziologické funkcie pacienta 
- aplikovať základný ošetrovateľský proces, 
-ovláda polohovanie pacienta, stabilizačný výcvik, nácvik chôdze, vertikalizáciu, presunu a posadzovania, 
-aplikovať obväzové techniky. 

Stručná osnova predmetu:  
Ošetrovateľstvo ako vedná disciplína, obväzový materiál a obväzy, obväzová technika, dezinfekcia, sterilizácia, základné polohy a 
polohovanie pacienta, sledovanie a zaznamenávanie fyziologických funkcií, podávanie liekov, aplikácia injekcií, odber krvi. 

Odporúčaná literatúra:  
KOZIEROVÁ, B., ERBENOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R.: Ošetrovateľstvo 1,2., Osveta Martin, 1995 
KRIŠKOVÁ A KOL. 2006. Ošetrovateľské techniky. Martin : Osveta, 2006. 804 s. ISBN 80-8086-202-2. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v letnom semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD., mim. prof. 
Cvičiaci: doc. PhDr. Ľubomíra Tkáčová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Patológia  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška 
Rozsah P/S/C týždeň: 2/0/0 
Metóda:  externá forma – kombinovaná 
 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: :  
                                                                                     priebežne 60 %, záverečné 40 % 
Priebežné hodnotenie: 2x priebežné hodnotenia počas semestra –2x 30 % (vedomostný test) 
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia a záverečného písomného preverovania (vedomostný test) – 40 %. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom patologickej anatómie je oboznámenie študentov s patologickými procesmi, s ktorými sa budú stretávať v klinickej praxi. Patológia je 
v hierarchii zdravotníckych odborov svojimi metódami, najmä cytológiou a biopsiou základným paraklinickým odborom pri diagnóze. 
Nekroptické metódy slúžia zasa na posúdenie úrovne diagnostiky a terapie. Klinicko – patologické konferencie sú najvýznamnejší spôsob 
doškoľovania zdravotníckych pracovníkov. Patológia tvorí prechod medzi rýdzo teoretickými medicínskymi odbormi a klinickými disciplínami 
a tak slúži k lepšiemu pochopeniu chorobných stavov. 
 
Absolvent dokáže: 

- Popísať patologické funkcie systémov tela v rozsahu potrebnom pre pochopenie ďalších teoretických a praktických disciplín.   

Stručná osnova predmetu:  
Vymedzenie pojmov v patológii, oboznamenie sa s ich príčinami a priebehom chorôb, s regresívnymi a progresívnymi zmenami organizmu, s 
nešpecifickými a špecifickými zápalmi, miestnymi a celkovými poruchami krvného obehu, teratológiou a nádorovým bujnením. 

Odporúčaná literatúra:  
KOPECKÝ Š.: Základy patologickej anatómie. SAP, Bratislava 2006. 
MAČÁK J., MAČÁKOVÁ J.: Patologie, Grada Publishing Avicenum, Praha, 2004, 347 s. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v zimnom semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  Prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc., prof. MUDr., Galbavý Štefan DrSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Pediatria 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška 
Rozsah P/S/C týždeň: 1/0/0 
Metóda:  externá forma – kombinovaná 
 

Počet kreditov: 1 ECTS (záťaž študenta 25h=13/12) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: skúška 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie : ústna skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti  o fyziológii a významných patologických stavoch u detí.  
 
Absolvent dokáže: 

- Poznať  základné a špeciálne diagnostické a liečebné metódy v pediatrii.  
- Využívať získané teoretické vedomosti k identifikácii špecifík rehabilitácie detí s vybranými ochoreniami. 

Stručná osnova predmetu:  
Základné patologické stavy v neonatológii, pediatrii a dorastovom lekárstve. Osobitosti diagnostických a terapeutických postupov v 
závislosti od vekových období. Špecifiká liečebných postupov v neonatológii a pediatrii. 

Odporúčaná literatúra:   
ŠAŠINKA,M., ŠAGÁT, T., KOVÁCS, L.  2007. Pediatria 1+2 . 2007. S. 1450. ISBN  8089171491. 
KAPELLEROVÁ, A. a kol.: Propedeutika detského lekárstva. Bratislava, UK 1997, 227 s. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v letnom  semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  prof. MUDr. Mikloško Jozef, PhD., MUDr. Dana Jurečková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Súvislá odborná prax 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/40          
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=40/10 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:2 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach 
Priebežné hodnotenie: praktické a písomné preskúšanie Študent odovzdá kazuistiku 
Záverečné hodnotenie : Predmet je ukončený absolvovaním. Hodnotenie praktických zručností na základe hodnotenia vyučujúceho v 
priebehu odbornej praxe.  

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky do klinickej praxe. 
 
Absolvent dokáže: 

- viesť zdravotnú dokumentáciu, 
- pomenovať základné formy fyzioterapie,  
- monitorovať a merať fyziologické funkcie P 
- opísať základné terapeutické postupy vo fyzioterapii, 
- prakticky aplikovať fyzioterapeutické metodiky,  

Stručná osnova predmetu:  
Zásady bezpečnosti práce. Pracoviská - oboznámenie sa s prevádzkou jednotlivých úsekov: ambulantná časť, lôžková časť, elektroliečba, 
vodoliečba, masáž, parafín, pohybová liečba, ergoterapia, rehabilitačné pracoviská. Organizácia práce jednotlivých pracovísk. Zdravotná 
dokumentácia: záznam o priebehu rehabilitačnej starostlivosti, lekárska správa- nález, poukaz na vyšetrenie, sprievodný lístok na 
vyšetrenia, záznamy meraní, rehabilitačný denník, katalóg zdravotných výkonov, dokumentácia pre zdravotné poisťovne. Diagnostické 
metódy v rehabilitácii- goniometrické vyšetrovacie metódy, svalový test, antropometria, testovanie sebestačnosti, základný kineziologický 
rozbor, vykonávanie a záznam pod dohľadom zodpovedného pracovníka. 

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský Realizácia predmetu v UNB a v kúpeľoch 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri počas štyroch  rokov. Realizácia predmetu v UNB a v kúpeľoch 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Cvičiaci:  PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., Mgr. Viliam Knap, PhD., PhDr. Mariana Miháľová, Mgr. Hana Švírková, mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Súvislá odborná prax 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/80           
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 3 ECTS (záťaž študenta 80 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety: Súvislá odborná prax 1 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach 
Priebežné hodnotenie: praktické a písomné preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Predmet je ukončený absolvovaním. Hodnotenie praktických zručností na základe hodnotenia vyučujúceho v 
priebehu odbornej praxe. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky do klinickej praxe. 
 
Absolvent dokáže: 

- pomenovať základné formy fyzioterapie,  
- odoberať anamnézu a pracovať so zdravotníckou dokumentáciou 
- opísať základné terapeutické postupy vo fyzioterapii 
- prakticky aplikovať fyzioterapeutické metodiky  

Stručná osnova predmetu:  
Zásady bezpečnosti práce. Pracoviská - oboznámenie sa s prevádzkou jednotlivých úsekov: ambulantná časť, lôžková časť, elektroliečba, 
vodoliečba, masáž, parafín, pohybová liečba, ergoterapia, rehabilitačné pracoviská. Organizácia práce jednotlivých pracovísk. Zdravotná 
dokumentácia: záznam o priebehu rehabilitačnej starostlivosti, lekárska správa- nález, poukaz na vyšetrenie, sprievodný lístok na 
vyšetrenia, záznamy meraní, rehabilitačný denník, katalóg zdravotných výkonov, dokumentácia pre zdravotné poisťovne. Diagnostické 
metódy v rehabilitácii- goniometrické vyšetrovacie metódy, svalový test, antropometria, testovanie sebestačnosti, základný kineziologický 
rozbor, vykonávanie a záznam pod dohľadom zodpovedného pracovníka. 

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri počas  štyroch rokov. Realizácia predmetu v UNB a v kúpeľoch 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 

Realizácia predmetu v UNB a v kúpeľoch 

Cvičiaci:  PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., PhDr. Oľga Škachová, PhD., Mgr. Viliam Knap, PhD., Mgr. Vladimíra Benӧcz, Mgr. Hana Švírková, 
mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Súvislá odborná prax 3 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/80           
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 3 ECTS (záťaž študenta 80 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:5 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety: Súvislá odborná prax 1,2 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach 
Priebežné hodnotenie: praktické a písomné preskúšanie  
Záverečné hodnotenie :  Predmet je ukončený absolvovaním. Hodnotenie praktických zručností na základe hodnotenia vyučujúceho v 
priebehu odbornej praxe. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky do klinickej praxe. 
 
Absolvent dokáže: 

- prakticky aplikovať fyzioterapeutické metodiky  
- realizovať vybrané vyšetrovacie postupy v klinických podmienkach.  
- realizovať vybrané pohybové programy 

Stručná osnova predmetu:  
Zásady bezpečnosti práce. Pracoviská - oboznámenie sa s prevádzkou jednotlivých úsekov: ambulantná časť, lôžková časť, elektroliečba, 
vodoliečba, masáž, parafín, pohybová liečba, ergoterapia, rehabilitačné pracoviská. Organizácia práce jednotlivých pracovísk. Zdravotná 
dokumentácia: záznam o priebehu rehabilitačnej starostlivosti, lekárska správa- nález, poukaz na vyšetrenie, sprievodný lístok na 
vyšetrenia, záznamy meraní, rehabilitačný denník, katalóg zdravotných výkonov, dokumentácia pre zdravotné poisťovne. Diagnostické 
metódy v rehabilitácii- goniometrické vyšetrovacie metódy, svalový test, antropometria, testovanie sebestačnosti, základný kineziologický 
rozbor, vykonávanie a záznam pod dohľadom zodpovedného pracovníka. 

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri počas štyroch rokov. Realizácia predmetu v UNB a v kúpeľoch 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Cvičiaci:  PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., PhDr. Oľga Škachová, PhD., Mgr. Pejová, Mgr. Vladimíra Benӧcz, Mgr. Hana Švírková, mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Súvislá odborná prax 4 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/80        
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 3 ECTS (záťaž študenta 80 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:6 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety: Súvislá odborná prax 1,2,3 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach 
Priebežné hodnotenie: praktické a písomné preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Predmet je ukončený absolvovaním. Hodnotenie praktických zručností na základe hodnotenia vyučujúceho v 
priebehu odbornej praxe. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky do klinickej praxe. 
 
Absolvent dokáže: 

- prakticky aplikovať fyzioterapeutické metodiky  
- realizovať vybrané vyšetrovacie postupy v klinických podmienkach.  
- realizovať vybrané pohybové programy 

Stručná osnova predmetu:  
Zásady bezpečnosti práce. Pracoviská - oboznámenie sa s prevádzkou jednotlivých úsekov: ambulantná časť, lôžková časť, elektroliečba, 
vodoliečba, masáž, parafín, pohybová liečba, ergoterapia, rehabilitačné pracoviská. Organizácia práce jednotlivých pracovísk. Zdravotná 
dokumentácia: záznam o priebehu rehabilitačnej starostlivosti, lekárska správa- nález, poukaz na vyšetrenie, sprievodný lístok na 
vyšetrenia, záznamy meraní, rehabilitačný denník, katalóg zdravotných výkonov, dokumentácia pre zdravotné poisťovne. Diagnostické 
metódy v rehabilitácii- goniometrické vyšetrovacie metódy, svalový test, antropometria, testovanie sebestačnosti, základný kineziologický 
rozbor, vykonávanie a záznam pod dohľadom zodpovedného pracovníka. 

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri počas  štyroch rokov. Realizácia predmetu v UNB a v kúpeľoch  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Cvičiaci:  PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., PhDr. Oľga Škachová, PhD., PhDr. Mariana Miháľová,  Mgr. Vladimíra Benӧcz, Mgr. Hana Švírková, 
mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY, N. O 
 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 58 z 85 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Súvislá odborná prax 5 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/80        
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 3 ECTS (záťaž študenta 80 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:7 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety: Súvislá odborná prax 1,2,3,4 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach 
Priebežné hodnotenie: praktické a písomné preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Predmet je ukončený absolvovaním. Hodnotenie praktických zručností na základe hodnotenia vyučujúceho v 
priebehu odbornej praxe. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky do klinickej praxe. 
 
Absolvent dokáže: 
- prakticky aplikovať fyzioterapeutické metodiky  
- realizovať vybrané vyšetrovacie postupy v klinických podmienkach.  
- realizovať vybrané pohybové programy 

Stručná osnova predmetu:  
Zásady bezpečnosti práce. Pracoviská - oboznámenie sa s prevádzkou jednotlivých úsekov: ambulantná časť, lôžková časť, elektroliečba, 
vodoliečba, masáž, parafín, pohybová liečba, ergoterapia, rehabilitačné pracoviská. Organizácia práce jednotlivých pracovísk. Zdravotná 
dokumentácia: záznam o priebehu rehabilitačnej starostlivosti, lekárska správa- nález, poukaz na vyšetrenie, sprievodný lístok na 
vyšetrenia, záznamy meraní, rehabilitačný denník, katalóg zdravotných výkonov, dokumentácia pre zdravotné poisťovne. Diagnostické 
metódy v rehabilitácii- goniometrické vyšetrovacie metódy, svalový test, antropometria, testovanie sebestačnosti, základný kineziologický 
rozbor, vykonávanie a záznam pod dohľadom zodpovedného pracovníka. 

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri počas štyroch  rokov. Realizácia predmetu v UNB a v kúpeľoch 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  Nový študijný program 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Cvičiaci:  PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., PhDr. Oľga Škachová, PhD., PhDr. Mariana Miháľová, Mgr. Pejová, Mgr. Hana Švírková, mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Súvislá odborná prax 6 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/80          
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 3 ECTS (záťaž študenta 80 hodín) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:8 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety: Súvislá odborná prax 1,2,3,4,5 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach 
Priebežné hodnotenie: praktické a písomné preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : praktické preskúšanie 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti a aplikovať tieto poznatky do klinickej praxe. 
 
Absolvent dokáže: 

- pomenovať základné formy fyzioterapie, 
- opísať základné terapeutické postupy vo fyzioterapii 
- prakticky aplikovať fyzioterapeutické metodiky  
- realizovať vybrané vyšetrovacie postupy v klinických podmienkach 

Stručná osnova predmetu:  
Zásady bezpečnosti práce. Pracoviská - oboznámenie sa s prevádzkou jednotlivých úsekov: ambulantná časť, lôžková časť, elektroliečba, 
vodoliečba, masáž, parafín, pohybová liečba, ergoterapia, rehabilitačné pracoviská. Organizácia práce jednotlivých pracovísk. Zdravotná 
dokumentácia: záznam o priebehu rehabilitačnej starostlivosti, lekárska správa- nález, poukaz na vyšetrenie, sprievodný lístok na 
vyšetrenia, záznamy meraní, rehabilitačný denník, katalóg zdravotných výkonov, dokumentácia pre zdravotné poisťovne. Diagnostické 
metódy v rehabilitácii- goniometrické vyšetrovacie metódy, svalový test, antropometria, testovanie sebestačnosti, základný kineziologický 
rozbor, vykonávanie a záznam pod dohľadom zodpovedného pracovníka. 

Odporúčaná literatúra:  
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2001, 
228 s., ISBN 80-2470-031-X 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri počas  štyroch  rokov. Realizácia predmetu v UNB a v kúpeľoch 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Cvičiaci:  PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., PhDr. Oľga Škachová, PhD., PhDr. Mariana Miháľová,  Mgr. Viliam Knap, PhD., Mgr. Hana Švírková, 
mentorky 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Termoterapia  a hydroterapia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 1/0/1 
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety: Balneoterapia a klimatoterapia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých praktických cvičeniach 
Priebežné hodnotenie: praktické a písomné preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Vyhodnotenie priebežných  písomných testov a záverečnej ústnej a praktickej skúšky. 
Na získanie  absolvovania predmetu nemôže študent byť hodnotený Fx z teoretickej alebo praktickej časti. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti pre výber príslušnej procedúry fyzikálnej terapie a  cielene aplikovať príslušné procedúry 
fyzikálnej terapie. 
 
Absolvent dokáže: 

- interpretovať zručnosti pre výber príslušnej procedúry fyzikálnej terapie  
- cielene aplikovať príslušné procedúry fyzikálnej terapie. 

Stručná osnova predmetu:  
- prístrojová lymfodrenáž 
- magnetoterapia 
- elektrostimulácia, elektrogymnastika,  
- prírodné liečivé zdroje – vody, plyny, peloidy 
- klimatoterapia 
- inhalácie 

Odporúčaná literatúra:  
PODĚBRADSKÝ, J.: Úvod do hydrotherapie. Rehabilitation and Physical Therapy, 2, 1995 
PODĚBRADSKÝ, J.: Úvod do termoterapie and phototherapy. Rehabilitation and Physical Therapy, 2, 1995 
PODĚBRADSKÝ, J.: Úvod do elektroterapie. Rehabilitation and Physical Therapy, 2, 1995 
PODĚBRADSKÝ, J.: Úvod do mechanoterapie. Rehabilitation and Physical Therapy, 2, 1995   

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v letnom semestri 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  PhDr. Komačeková Dagmar, PhD. 
Cvičiaci: Mgr. Vladimíra Benӧcz,  Mgr. Hana Švírková 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Vnútorné lekárstvo a geriatria 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška 
Rozsah P/S/C týždeň: 2/0/0 
Metóda: externá forma: kombinovaná  
 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: skúška 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie : ústna skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti  kardiológie, pneumológie, gastroenterológie, endokrinológie , metabolizmu diabetologie, 
reumatológie, základy neinvazívnej diagnostiky chorých ako aj ich využitie v rehabilitácií s prihliadaním na vek. 
 
Absolvent dokáže: 

- na základe teoretických vedomostí  dokáže rozlíšiť pôvod a patogenézu zistených funkčných zmien vo funkcii základných  
systémov organizmu chorého s prihliadnutím na vek pacientov, vykonať dôkladnú funkčnú diferenciálnu diagnostiku. 

- je schopný na základe rozboru získaných údajov navrhnúť najúčinnejšie fyzioterapeutické postupy za účelom kompenzácie 
zistených funkčných porúch vzhľadom na vek 

- popísať indikačné okruhy pre rehabilitáciu v geriatrii 
- pozná kontraindikácie rehabilitácie v geriatrii 
- interpretuje špecifiká rehabilitácie  u osôb vyššieho veku. 

Stručná osnova predmetu:  
Kardiológia.Angiológia.Pneumológia.Hematológia.Transfuziológia.Ochorenia pažeráka. Ochorenia žalúdka a dvanástnika. Choroby čriev. 
Ochorenia pankreasu. Ochorenia žlčníka a žlčových ciest. Ochorenia pečene. Choroby obličiek. Poruchy metabolizmu vody  a minerálov 
.Endokrinológia.  Reumatológia. Fyziatria. Akútne stavy. Infekčné ochorenia. Rozdelenie ľudského veku podľa SZO, definícia staroby . Bio -
psycho- sociálne aspekty starnutia a staroby. Starnutie jednotlivých orgánových systémov. Teórie starnutia. Základné geriatrické syndrómy. 
Najčastejšie Indikačné okruhy pre rehabilitáciu v geriatrii. Kontraindikácie rehabilitácie v geriatrii. Posudzovanie kognitívnych funkcií a 
sebestačnosti v geriatrii pre potreby rehabilitácie. Špecifiká rehabilitácie interných chorôb u osôb vyššieho veku. Špecifiká rehabilitácie 
neurologických  a psychiatrických chorôb. Rehabilitácia ochorení pohybového aparátu v geriatrii. 

Odporúčaná literatúra:   
KRČMÉRY,S., DÚBRAVA, M (edit): Interná medicína I, TU, Trnava, 1999 
KRČMÉRY, S., HRUŠOVSKÝ, Š., DÚBRAVA,M.: Interná medicína II, TU, Trnava, 2004 
KRAJČÍK. Š. 2005. Geriatria. Bratislava : VŠZaSP sv. Aôžbety, 2005. S. 82. ISBN: 808890868X. 
PALÁT, M., IŠTOŇOVÁ, M. 2009. Súčasný vývoj rehabilitačnej medicíny vo vzťahu k populačnému starnutiu a narastajúcemu počtu 
chronických ochorení. In: Geriatria : odborný časopis slovenských a českých geriatrov, 2009. ISSN 1335-1850. roč. XV, č. 3, s. 133 -137. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v zimnom  semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  doc., MUDr. Hulíková Mária, PhD.,  doc. MUDr., Vaňasková Eva , PhD., prof. MUDr. Koval Štefan, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Základy výskumu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prednáška 
Rozsah P/S/C týždeň: 2/0/0 
Metóda:  externá forma 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na prednáškach  
Záverečné hodnotenie :  písomná  skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je priblížiť študentom základne aspekty výskumnej činnosti vo vednom odbore fyzioterapia . 
 
Absolvent dokáže: 

- Vymedziť problém, cieľ a hypotézy vo výskume. 
- Vybrať metódu vo výskume. 
- Interpretovať výsledky výskumu.  

Stručná osnova predmetu:  
Výskum, základné pojmy, rozdelenie. 
Historický pohľad na výskum. 
Vedecký prístup vo fyzioterapii.  
Výskumný proces vo fyzioterapeutickomvýskume. 
Vymedzenie problému, cieľa a hypotéz vo výskume. 
Výber metód vo výskume. 
Výsledky a interpretácia.  
Závery, diskusia a odporúčania pre  teóriu a prax. 
Práca na výskumných projektoch.  

Odporúčaná literatúra:  
KRČMÉRY, V. a kol.: Základy VVČ, skriptá FZaSP Trnavskej univerzity, Trnava, 1999. 
TUREK, J.: Učiteľ a pedagogický výskum, Bratislava, Metodické centrum, 1998. 
ŽIAKOVÁ, K. a kol.: Ošetrovateľstvo – teória a vedecký výskum, Martin, Osveta, 2009. 
FARKAŠOVÁ, D. a kol.: Výskum v ošetrovateľstve, Martin, Osveta, 2002 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v letnom  semestri 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD., mim. prof., doc. PhDr. Ľubomíra Tkáčová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Informačné listy povinne voliteľných predmetov 

 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Anglický jazyk 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň:  0/0/2    
Metóda:  externá forma 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: priebežné hodnotenie 
účasť na všetkých cvičeniach, prednáškach 
Priebežné hodnotenie: test 
Záverečné hodnotenie :písomná  skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je osvojenie si základných anglických  termínov, ich zložiek  a spôsobov ich tvorenia. 
 
Absolvent dokáže: 

- používať slová, slovné spojenia a základné vetné modely,   
- napísať krátke jednoduché poznámky z počutého a napísaného textu, 
- porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch a interpretovať ich, 

Stručná osnova predmetu:  
úvod do medicínskej terminológie 
časti tela, zmyslové orgány 
systémy a dutiny v tele 
kostrovo svalový systém 
dýchací, tráviaci, močový, obehový, nervový, rozmnožovací systém 
zdravotnícka starostlivosť 

Odporúčaná literatúra:  
GLENDINNING, E., H., HOWARD, R. Professional English in Use, Cambridge University Press, 2007, 175p., ISBN 978-0-521-68211-5  
KENYON J, KENYON K.: The physioterapist's posket book. Churchill, 2004 
OXFORD Advanced Learner´s Dictionary, 8th edition, Oxford,  ISBN: 978-0-19-479900-3 
TOPILOVÁ V.: Angličtina pro zdravotníky, Tobiáš, 1999 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  Mgr. Renáta Zvalčáková 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Anglický jazyk 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň:  0/0/2    
Metóda:  externá forma 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: priebežné hodnotenie 
účasť na všetkých cvičeniach, prednáškach 
Priebežné hodnotenie: test 
Záverečné hodnotenie :písomná  skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je osvojenie si základných anglických  termínov, ich zložiek  a spôsobov ich tvorenia. 
 
Absolvent dokáže: 

- interpretovať prečítaný odborný text 
- -napísať súhrn odborného textu 

Stručná osnova predmetu:  
ochorenia kostí, liečba 
choroby svalov a kĺbov 
definícia fyzioterapie, príbuzné disciplíny 
metódy fyzioterapie 
masáže  

Odporúčaná literatúra:  
GLENDINNING, E., H., HOWARD, R. Professional English in Use, Cambridge University Press, 2007, 175p., ISBN 978-0-521-68211-5  
KENYON J, KENYON K.: The physioterapist's posket book. Churchill, 2004 
OXFORD Advanced Learner´s Dictionary, 8th edition, Oxford,  ISBN: 978-0-19-479900-3 
TOPILOVÁ V.: Angličtina pro zdravotníky, Tobiáš, 1999 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a letnom  semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  Mgr. Renáta Zvalčáková 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Ergoterapia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/1 
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 1 ECTS (záťaž študenta 25h=13/12) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: priebežné hodnotenie 
Priebežné hodnotenie: praktické a písomné preskúšanie  
Záverečné hodnotenie : Vyhodnotenie priebežných  písomných testov a záverečnej  praktickej skúšky. 
Na získanie  absolvovania predmetu nemôže študent byť hodnotený Fx z teoretickej alebo praktickej časti. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľ predmetu je naučiť študentov implementovať ergoterapeutické postupy do rehabilitačných programov 
využívať ergoterapiu špecificky podľa druhu postihnutia s prihliadnutím na osobnosť pacienta. 
 
Absolvent dokáže: 
- Využívať  ergoterapiu podľa veku, podľa postihnutia. 
- Interpretuje základné pravidlá pri práci s pacientmi. 
- Pozná požiadavky na pracovné prostredie a bezpečnosť pri  práci. 

Stručná osnova predmetu:  
Základné pojmy v ergoterapii, diagnostika v ergoterapii. Využívanie ergoterapie podľa veku, podľa postihnutia. základné pravidlá pri práci s 
pacientmi. Požiadavky na pracovné prostredie a bezpečnosť pri  práci. Ergoterapia v rôznych typoch zdravotníckych a sociálnych zariadení, 
vzťah ergoterapie k pracovnej rehabilitácii.  

Odporúčaná literatúra:  
IŠTOŇOVÁ, M., PALÁT, M., ČECHOVÁ – ŠPIRKOVÁ, A. 2010. Ergonomické princípy v pracovnej činnosti sestry. In: Dolista, Josef (ed.): Práce 
pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictva a sociální péče. Praha : Evropské vzdělávací centrum, 2010. s. 137-149. ISBN 978-80-87386-10-
1. 
KLUSOŇOVÁ, E. a i..: Ergoterapia 1. 1. vyd. Martin : Osveta, 1986. 199 s. 
PFEIFFER, J.: Ergoterapia 2. 1. vyd. Martin : Osveta, 1990. 201 s. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v zimnom semestri 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  PhDr. Ištoňová Miriam, PhD., PhDr. Mariana Miháľová 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Komunikácia vo fyzioterapii 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň:  0/0/2     
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: priebežné hodnotenie 
účasť na všetkých cvičeniach, prednáškach 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie : písomná  skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je definovať komunikáciu a jej význam vo fyzioterapii, popísať komunikáciu, jej druhy, štýly, zameranie, zdôrazniť a 
preukázať ich efektívne využívanie v praxi. 
 
Absolvent dokáže: 

- popísať komunikáciu, jej druhy, štýly, zameranie,  
- zdôrazniť a preukázať ich efektívne využívanie v praxi. 

Stručná osnova predmetu:  
Sociálna komunikácia v zdravotníctve                            
Komunikačný proces                                                       
Komunikácia a jej funkcia vo fyzioterapii  
Druhy komunikácie  
Štýly a modely komunikácie  
Zásady efektívnej komunikácie s pacientom 
Neverbálna komunikácia 
Verbálna komunikácia 
Základné komunikačné zručnosti  
Prekážky v komunikácii  
Rozhovor  
Umenie naslúchať 
Empatia a empatické správanie  
Komunikačné a jazykové bariéry 
Komunikácia s nevidiacimi pacientmi 
Komunikácia s nepočujúcimi pacientmi 
Komunikácia s hluchoslepými pacientmi 
Komunikácia s pacientmi so špecifickými potrebami 

Odporúčaná literatúra:  
KRISTOVÁ, J. - TOMAŠKOVÁ, Z.: Komunikácia v ošetrovateľstve, Martin, Osveta, 2002 
CAPPONI, V., NOVÁK, T.: Asertivně do života, Praha, Grada, 1994 
DE VITO, J. A.: Základy mezilidské komunikace 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v zimnom semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  PhDr. Dagmar Komačeková, PhD., PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Kondičná príprava  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/1 
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 1 ECTS (záťaž študenta 25h=13/12) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:3 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
100% účasť na všetkých , cvičeniach 
Priebežné hodnotenie: 100% účasť na všetkých 
Záverečné hodnotenie : Vyhodnotenie priebežnej a záverečnej    skúšky. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej 
športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej. 
 
Absolvent dokáže: 

- zdôvodniť význam pohybovej aktivity, čím sa aktívne podieľa na ochrane vlastného zdravia  
- aplikovať naučené vedomostí k vypracovaniu vlastného pohybového programu na upevnenie zdravia  

Stručná osnova predmetu:  
V rámci výberového predmetu telesná výchova sú k dispozícii pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, , plávanie, 
posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. 

Odporúčaná literatúra:  
 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom  semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  PaedDr. Hajduková Radomila 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Latinský jazyk  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška, cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň:  1/0/1    
Metóda:  externá forma 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: priebežné hodnotenie 
účasť na všetkých cvičeniach, prednáškach 
Priebežné hodnotenie: test 
Záverečné hodnotenie :písomná  skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je osvojenie si základných latinských lekárskych  termínov, ich zložiek  a spôsobov ich tvorenia. 
 
Absolvent dokáže: 

- rozumieť a tvoriť všetky pády latinského skloňovacieho systému substantív; 
-  rozumieť a tvoriť všetky pády latinského skloňovacieho systému adjektív; 

Stručná osnova predmetu:  
Latinské substantíva I-V. deklinácie, grécke substantíva I.-III. deklinácie 
Latinské adjektíva I-III. deklinácie, stupňovanie adjektív 
Latinské a grécke odvodené a zložené slová 

Odporúčaná literatúra:  
ŠIMON, F.: Latinčina  pre medikov. Košice, Vienala 2003, 143 s. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom  semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  Mgr. Zavadská Gabriela  

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Náuka o výžive 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prednáška 
Rozsah P/S/C týždeň: 2/0/0 
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na prednáškach  
Záverečné hodnotenie :  písomná  skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je oboznámiť sa so základnými pojmami v diabetológii, určovaním stavu výživy, výživou zdravých vzhľadom na vek a 
špecifické obdobia života človeka, vplyvom chorôb na stav výživy a liečebnou výživou pri vybraných ochoreniach, osvojiť si vedomosti o 
diétnom systéme, prakticky precvičiť získavanie výživovej anamnézy, tvorbu jedálnych lístkov, edukačných materiálov. 
 
Absolvent dokáže: 

- definovať základne  pojmy v diabetológii,  
- určiť  stav výživy vzhľadom na vek a špecifické obdobia života človeka, vplyvom chorôb na stav výživy a liečebnou výživou pri 

vybraných ochoreniach, 

Stručná osnova predmetu:  
Výživa dospelých a zásady správnej výživy 
Výživa detí a dospievajúcich 
Výživa v tehotnovsti a laktácií 
Výživa v starobe a osteoporóza 
Kardiovaskulárne ochorenia 
Diabetes mellitus 
Ochorenia GITu a diéty pri nich 
Výživa chorých osôb – liečebná vyživa 
Obezita 
Alternatívne spôsoby správnej výživy 

Odporúčaná literatúra:  
BEŇO, I.: Náuka o výžive – fyziologická a liečebná výživa. Osveta. Martina, 200, 2003 
 KELLER, U., a spol: Klinická výživa. Scencia Medica 1993 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v zimnom  semestri 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:   prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Organizácia  zdravotníctva 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška 
Rozsah P/S/C týždeň: 1/0/0 
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 1 ECTS (záťaž študenta 25h=13/12) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na prednáškach 
Záverečné hodnotenie : písomná skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti  o organizácii poskytovania zdravotníckych služieb, poznávanie systému zdravotníckej starostlivosti, 
potrieb poskytovania zdravotníckej starostlivosti, hodnotenie jej kvality a príslušné intervencie. Tieto činnosti sa predstavujú na rôznych 
úrovniach: spoločnosť (štát, okres, mesto, obec, rodina, etnicky alebo ináč definovaná skupina obyvateľov), alebo nemocnica, praktický 
lekár, štátne orgány a organizácie a mimovládne organizácie a združenia občanov.  
 
Absolvent dokáže: 

- definovať organizáciu poskytovania zdravotníckych služieb 
- poznať  systém  zdravotníckej starostlivosti, potrieb poskytovania zdravotníckej starostlivosti 

Stručná osnova predmetu:  
Štátna zdravotná správa 
Systém zdravotnej starostlivosti 
Zdravotnícke zariadenia 
Pracovníci v zdravotníctve 
 Stavovské organizácie a odborné spoločnosti 
 Správa sociálnej starostlivosti 
 Zariadenia sociálnej starostlivosti 
Systém sociálnej starostlivosti 
 Zdravotné a sociálne poistenie 
 Právne predpisy v zdravotníctve 
 Právne postavenie zdravotníckeho pracovníka 

Odporúčaná literatúra:   
Aktuálne platné právne predpisy 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v letnom semestri 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  PhDr. Dagmar Komačeková, PhD.PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Právo a legislatíva  vo fyziterapii 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška 
Rozsah P/S/C týždeň: 1/0/0 
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 1 ECTS (záťaž študenta 25h=13/12) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na prednáškach 
Záverečné hodnotenie : písomná  skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti  právnej problematiky. 
 
Absolvent dokáže: 

- interpretovať základné právne pojmy s platného práva a legislatívy. 

Stručná osnova predmetu:  
Európsky súd pre ľudské práva, Ústava Slovenskej republiky, Charta práv pacienta. Listina základných práv a slobôd, Dohovor o ochrane 
ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny.  
Etický kódex zdravotníckeho pracovníka. Zákon o priestupkoch. Trestný zákon- vybrané predpisy. Občiansky zákonník- vybrané predpisy. 
Zákonník práce.  Zákon o zdravotnej starostlivosti, Zákon o rozsahu ZS, Zákon o poskytovateľoch ZS, Zákon o zdravotnom poistení. 
Nariadenie vlády SR o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania. Vyhláška MZ o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Nariadenie vlády SR o spôsobe ďalšieho vzdelávania a sústave špecializačných odborov a 
certifikovaných pracovných činností. Zákon o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. Zákon o prírodných liečivých vodách, 
prírodných kúpeľoch a kúpeľných miestach.  Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Zákon o ochrane osobných údajov. 

Odporúčaná literatúra:   
Aktuálne platné právne predpisy 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v letnom semestri 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  prof. JUDr. Tkáč Vojtech, CSc.  

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Preventívna medicína 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prednáška 
Rozsah P/S/C týždeň: 2/0/0 
Metóda:  externá forma – kombinovaná 
 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  priebežné hodnotenie 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie : test 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je  špecifikovať organizáciu práce na oddeleniach epidemiológie, preventívneho pracovného 
lekárstva, hygieny životného prostredia, hygieny výživy, hygieny detí a mládeže, výchovy k zdraviu. 
 
Absolvent dokáže. 

- špecifikovať organizáciu práce na oddeleniach epidemiológie, preventívneho pracovného 
lekárstva, hygieny životného prostredia, hygieny výživy, hygieny detí a mládeže, výchovy k zdraviu. 

Stručná osnova predmetu:  
EPIDEMIOLÓGIA: 
-organizácia práce na oddelení 
-hlásenie prenosných ochorení, EPIS (epidemiologický informačný systém), hlásenie chrípky a 
chrípke podobných ochorení 
-práca v ohnisku nákazy 
-kontrola očkovania 
-zdravotnícke zariadenia (HER) 
PREVENTÍVNE PRACOVNÉ LEKÁRSTVO: 
-organizácia práce na oddelení 
-štátny zdravotný dozor v prevažujúcej problematike preventívneho pracovného lekárstva v danom 
regióne 
-choroby z povolania 

Odporúčaná literatúra:  
Aktuálne platné právne predpisy 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v letnom  semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  prof. , MVDr. Juriš Peter, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Profesijná etika  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška 
Rozsah P/S/C týždeň: 2/0/0 
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: priebežné hodnotenie 
Priebežné hodnotenie: projekt  
Záverečné hodnotenie : Vyhodnotenie projektu. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľ predmetu je analyzovať problematiku etiky  pri výkone povolania s dôrazom na humánny prístup k ľuďom, pacientom, zvlášť k telesne, 
mentálne postihnutým a hendikepovaným. Predmet má napomôcť k formovaniu morálnych postojov študentov ako budúcich 
zdravotníckych pracovníkov. 
 
Absolvent dokáže: 
- analyzovať problematiku etiky   
- klasifikuje morálne postoje a ľudské konanie.  
- popísať dilemu  svedomia a slobody v postojoch a rozhodovaní 

Stručná osnova predmetu:  
Etika. Etické normy, princípy, hodnoty. Rešpektovanie dôstojnosti človeka, princíp beneficencie, nonmaleficencie, spravodlivosti. Morálne 
postoje a ľudské konanie. Dilema svedomia a slobody v postojoch a rozhodovaní.. Eutanázia ako etický problém. Tanatológia. Staroba a 
zomieranie. Právo na smrť. Vzťah človeka k životu. Interrupcia, asistovaná reprodukcia, klonovanie kmeňových embryonálnych buniek. 
Kódexy so zameraním na príslušný odbor.  

Odporúčaná literatúra:  
Ladislav Šoltés - Rudolf Pullmann a kol. 2008. Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Martin: OSVETA, 2008. s. 256.  ISBN: 978-80-8063-287-8. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v zimnom semestri 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD., mim. prof.,  

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Prvá pomoc 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/2 
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: priebežné hodnotenie 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie :  praktická  skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti a zručnosti prvej pomoci. 
 
Absolvent dokáže: 

- Popísať prvú pomoc jej charakteristiku, druhy, zásady poskytovania PP 
- interpretovať vedomosti a zručnosti prvej pomoci. 

Stručná osnova predmetu:  
Prvá pomoc jej charakteristika, druhy, zásady poskytovania PP, vyšetrenie postihnutého, PP u postihnutého v bezvedomí, so zástavou obehu 
a dýchania, pri krvácaní, šoku, stavoch vyvolaných fyzikálnymi a chemickými príčinami, pri poraneniach, zlomeninách, poraneniach hlavy a 
mozgu, chrbtice a miechy hrudníka, brucha, pri otravách a náhlych stavoch. 

Odporúčaná literatúra:  
ŠANTA, M., DERŇÁROVÁ, Ľ. 2006. Základy prvej pomoci pre urgentnú zdravotnú starostlivosť. Prešov : Prešovská univerzita, 2006, 339 s. 
ISBN 80-8068548-7 Dostupné na internete: <http://www.pulib.sk/elpub/FZ/Dernarova1/index.htm/> 
PRÍRUČKA PRVEJ POMOCI I. 2006. Príručka prvej pomoci. Bratislava : Perfect, 2007, 356 s 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v letnom semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  prof. MUDr. Kalanin Peter, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY, N. O 
 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 75 z 85 

 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Psychológia a pedagogika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška 
Rozsah P/S/C týždeň: 2/0/0 
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 2 ECTS (záťaž študenta 50h=26/24) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: priebežné hodnotenie 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie : písomná  skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti  zo všeobecnej a špeciálnej psychológie. 
 
Absolvent dokáže: 

- Popísať psychológiu, jej ciele, predmet, odvetvia a metódy 
- Popísať pedagogiku, jej ciele, predmet, odvetvia a metódy 

Stručná osnova predmetu:  
Psychológia, jej ciele, predmet, odvetvia a metódy. Človek ako bio-psycho-sociálna bytosť. Prežívanie a správanie. Biologické a sociálne 
determinanty ľudskej psychiky. Kognitívne (poznávacie) procesy. Pociťovanie a vnímanie. Pozornosť a vedomie. Vnemy, predstavy a pamäť. 
Myslenie a učenie. Psychologické koncepcie osobnosti. Vymedzenie pojmu osobnosť. Dynamika osobnosti. Teórie osobnosti. Vývinová 
psychológia – obdobie prenatálne, novorodenecké, dojčenské, batolivé, predškolské, školské, adolescencie, dospelosti a staroby. 
Pedagogika a možnosti využitia jej princípov a metód v rámci praktického kontextu činnosti zdravotníckeho profesionála, predovšetkým v 
problematike výchovy k zdraviu. 

Odporúčaná literatúra:   
BOROŠ, J. a kol.: Psychológia. Vydavateľstvo IRIS, Bratislava 1999, ISBN 80-88778-87-5 
BOROŠ, J.: Úvod do psychológie. Vydavateľstvo IRIS, Bratislava 2002, ISBN 80-89018-35-1 
ČÁBALOVÁ, D. 2011.  Pedagogika. Praha: Grada, 2011, 272 s. ISBN 978-80-247-2993-0. 
LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie. GradaPublishing, Praha 1998, ISBN 80-7169-195-X 
JAKABČIC, I.: Základy vývinovej psychológie Vydavateľstvo IRIS, Bratislava 2002, ISBN 80-89018-34-3 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v zimnom  semestri  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD., mim. prof.,   Doc., PhDr., Štencl Juraj,  PhD.,  

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Rekondično – relaxačné cvičenia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: cvičenia 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/0/1 
Metóda:  externá forma – kombinovaná 
 

Počet kreditov: 1 ECTS (záťaž študenta 25h=13/12) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  priebežné hodnotenie 
Priebežné hodnotenie:  
Záverečné hodnotenie : projekt 

Výsledky vzdelávania:  
 
Absolvent dokáže: 

- zdôvodniť význam pohybovej aktivity, čím pozitívne  ovplyvňovaní zdravotné uvedomenie občanov a ich aktívnu účasť na 
ochrane vlastného zdravia a zdravia detí 

- aplikovať naučené vedomostí k vypracovaniu edukačného programu, ktorý je schopný realizovať v praxi 

Stručná osnova predmetu:  
pohybové programy zamerané na vybrané skupiny podľa veku, zdravotného stavu,  aktuálnej  kondície 
realizácia jednotlivých typov rekreačného športu a možnosti ich využitia v praxi fyzioterapeuta 

Odporúčaná literatúra:  
BURSOVÁ, M. : Kompenzační cvičení: uvoľňovací, protahovací, posilňovací. Praha. Grada, 2005 
ZUMR,T – JEBAVÝ,R.: Posilování s balančnými pomůckami. Praha. Grada, 2009 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v zimnom  semestri.  Realizácia predmetu v UNB a v kúpeľoch 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Cvičiaci:  Mgr. Vladimíra Benӧcz, PhDr. Mihálová Mariana 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Seminár k záverečnej práci 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: seminár 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/1/0 
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 1 ECTS (záťaž študenta 25h=13/12) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na seminároch 
Záverečné hodnotenie :  skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je vybrať problémy a zdôvodniť ich význam pre súčasnú fyzioterapiu, zhodnotiť možnosti vybraných problémov ako tému 
bakalárskej práce, popísať spôsoby spracovania témy, navrhnúť koncepciu bakalárskej práce a obhájiť zvolené postupy. 
 
Absolvent dokáže: 
- vybrať problémy a zdôvodniť ich význam pre súčasnú fyzioterapiu, 
-  zhodnotiť možnosti vybraných problémov ako tému bakalárskej práce, 

Stručná osnova predmetu:  
Bakalárska práca – úvod do problematiky 
Príprava bakalárskej práce 
Formálna stránka bakalárskej práce 
Obhajoba bakalárskej práce 
Práca s literatúrou a inými prameňmi 

Odporúčaná literatúra:  
SMERNICA č. 07/2011 o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, 
uchovávaní a sprístupňovaní. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 
ORENDÁČ, P. 2008. Ako písať školské a záverečné práce. Metodická pomôcka pre študentov. Bratislava : VŠZaSP - sv. Alžbety, 2008. 47 s. 
ISBN 978-80-89271-43-6. 
RYBÁROVÁ, Ľ., BAČIŠINOVÁ, J., RYBÁROVÁ, D.: Metodika písania bakalárskej práce, Martin: Osveta, 2006. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a  letnom semestri 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vedenie semináru:  doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD., mim. prof., doc.PhDr. Ľubomíra Tkáčová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Seminár k záverečnej práci 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: seminár 
Rozsah P/S/C týždeň: 0/1/0 
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 1 ECTS (záťaž študenta 25h=13/12) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na seminároch 
Záverečné hodnotenie :  skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je vybrať problémy a zdôvodniť ich význam pre súčasnú fyzioterapiu, zhodnotiť možnosti vybraných problémov ako tému 
bakalárskej práce, popísať spôsoby spracovania témy, navrhnúť koncepciu bakalárskej práce a obhájiť zvolené postupy. 
 
Absolvent dokáže: 

- popísať spôsoby spracovania témy, 
-  navrhnúť koncepciu bakalárskej práce  
- obhájiť zvolené postupy. 

Stručná osnova predmetu:  
Bakalárska práca – úvod do problematiky 
Príprava bakalárskej práce 
Formálna stránka bakalárskej práce 
Obhajoba bakalárskej práce 
Práca s literatúrou a inými prameňmi 

Odporúčaná literatúra:  
SMERNICA č. 07/2011 o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, 
uchovávaní a sprístupňovaní. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 
ORENDÁČ, P. 2008. Ako písať školské a záverečné práce. Metodická pomôcka pre študentov. Bratislava : VŠZaSP - sv. Alžbety, 2008. 47 s. 
ISBN 978-80-89271-43-6. 
RYBÁROVÁ, Ľ., BAČIŠINOVÁ, J., RYBÁROVÁ, D.: Metodika písania bakalárskej práce, Martin: Osveta, 2006. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje v zimnom a  letnom semestri 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vedenie semináru:  doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD., mim. prof., doc. PhDr. Ľubomíra Tkáčová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Sociológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška 
Rozsah P/S/C týždeň: 1/0/0 
Metóda:  externá forma 
 

Počet kreditov: 1 ECTS (záťaž študenta 25h=13/12) 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4 

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na prednáškach 
Záverečné hodnotenie : písomná skúška 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom predmetu je získať vedomosti  o základných pojmoch a kategóriách sociológie, pochopiť základné súvislosti prebiehajúcich procesov 
v jednotlivých oblastiach spoločenského života a dokázať ich využiť vo svojej práci. 
 
Absolvent dokáže: 

- pochopiť základné súvislosti prebiehajúcich procesov v jednotlivých oblastiach spoločenského života a dokázať ich využiť vo 
svojej práci. 

Stručná osnova predmetu:  
Vznik sociológie, jej vývojové etapy a hlavní predstavitelia. Predmet, funkcie a metódy sociológie. Teoreticko-empirický charakter sociológie. 
Systémové chápanie spoločnosti. Sociálna zmena a jej úloha v spoločenskom živote. Sociálna štruktúra spoločnosti. Vzťah organizácií a 
inštitúcií. Teória byrokracie. Miesto človeka v sociálnej štruktúre spoločnosti. Charakteristika potrieb, záujmov a hodnôt človeka. Sociálne 
pozície a sociálny status. Rola, rolové konflikty, rolová dištancia. Miesto rodiny v sociálnej štruktúre spoločnosti. Rodina ako primárna 
inštitúcia a jej sociálne funkcie. Spôsob života a životný štýl. Voľný čas a jeho výskum. Sociálna deviácia a sociálna kontrola. Kultúra, kultúrny 
kapitál a intelektuálna elita. Vzťah kultúry a civilizácie. Globalizácia ako tendencia spoločenského vývinu. Príčiny vzniku globálnych 
problémov a ich sociálne dôsledky 

Odporúčaná literatúra:   
CSAMPAI, O.: Sociológia pre nesociológov. Trnava, Oliva 2007,  
BAUMAN, Z.: Myslet sociologicky. Praha, SLON 1997,  
KELLER, J.: Úvod do sociologie. Praha, SLON 1992, 1994, 1997 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v letnom  semestri 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  doc., PhDr. Bérešová Anna, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022 

Schválil: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 

 

 
 
6.       Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh (alebo hypertextový odkaz).  

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/uzd/fyzioterapia  

 
7.       Personálne zabezpečenie študijného programu  
a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). 

 
prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD.  
prof. Milan Luliak, PhD.   https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18659      xxxxxxxxxxxxxxx 
 

b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register 
zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne). 
 
Prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 
 

c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu:  
 
Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú uvedené na 

stránke vysokej školy.  

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/uzd/fyzioterapia
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18659
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Linky:- https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch  
           https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie  
           https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty  
              http://www.scopus.org/name/publications/citations  
              https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/  
              http://cms.crepc.sk/  
 

 

 Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl,  
s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).  

Výber učiteľov študijného programu Fyzioterapia sa riadi podľa štandardov dokumentu „Tvorba, aplikácia a hodnotenie 

vnútorného systému kvality VŠZaSP“, kapitola 2 článok 6, str. 113 (https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-

smernice). 

 

Názov predmetu Priezvisko a meno Funkcia Kvalifikácia 
Pracovný 

úväzok 

Typ 
vzdelávacej 

činnosti 

Jadro 
ŠO 

áno/nie 

Anatómia 
Doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD. 

MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. 
     

Anglický jazyk       

Bakalárska práca Prof. MUDr. Milan Luliak, PhD.      

Balneoterapia 
a klimatoterapia 

      

Biológia bunky a histológia 
MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. 

Doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD. 
     

Elektrofototerapia       

Ergoterapia       

Farmakológia Prof. MUDr. Milan Luliak, PhD.      

Financovanie v zdravotníctve 
prof. MUDr. Milan Luliak, PhD. 
PhDr. Ľubomír Nebeský, PhD. 

     

Fyziológia 
MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. 

prof. MUDr. Milan Luliak, PhD. 
     

Funkčná diagnostika 
lokomočného systému 
a fyziológia cvičenia 

      

Gynekológia a pôrodníctvo 
 

     

Chirurgia a úrazová chirurgia prof. MUDr. Juraj Benca, PhD.      

Kineziológia 
a patokineziológia 

      

Kinezioterapia v klinických 
odboroch 

      

Klinické cvičenia vo 
fyzioterapii 

      

Komunikácia vo fyzioterapii       

Kondičná príprava       

Krízová intervencia 
prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. 
MUDr. Branislav Chrenka, MHA 

     

Latinský jazyk 
 

     

Masáže        

Metódy kinezioterapie       

Náuka o výžive 
prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. 
doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. 

     

Neurológia a neuroveda 
 

     

Ohajoba záverečnej práce 
 

     

Obezita a diabezita 
prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. 
doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. 

     

Organizácia zdravotníctva 
prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD. 

MUDr., Mgr., RNDr. Ján Mikas, PhD. 
     

Ortopédia a protetika 
 

     

Ošetrovateľstvo Prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD.      

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://cms.crepc.sk/
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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PhDr. Zuzana Fabiánová, MBA 

Patológia doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD.      

Pedagogika a základy 
vzdelávacieho procesu 

prof. PaedDr. Pavol Tománek, PhD.      

Pediatria prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.      

Právo a legislatíva  vo 
fyzioterapii 

JUDr. Marcela Virágová, MBA      

Preventívna medicína 
prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. 

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. 
     

Prístupy založené na 
dôkazoch 

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.      

Profesionálna etika prof. MUDr. Eva Grey, PhD.      

Prvá pomoc prof. MUDr. Juraj Benca, PhD.      

Psychológia 
Prof. PhDr. Alozj Nociar, CSc. 

PhDr. Barbora Kuchárová. PhD. 
     

Rekondično-relaxačné 
cvičenia  

     

Seminár k záverečnej  práci         

Sociológia 
PhDr. Jana Tretiaková, PhD. 

Mgr. Michal Kratochvíľa, PhD. 
     

Súvislá odborná prax       

Termo a hydroterapia       

Vnútorné lekárstvo       

Základy výskumu 
PhDr. Jana Tretiaková, PhD. 

Mgr. Michal Kratochvíľa, PhD. 
     

 
d) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).   

 
Vzhľadom na nový študijný program ešte tieto nie sú k dispozícii 

 
e) Odkaz na vedecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác: viď bod 7.c) str. 12. 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch . 
 

f) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).  
 
Vzhľadom na nový študijný program ešte tieto nie sú k dispozícii 
 

g) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).   
 
Prof MUDr. Milan Luliak, PhD.  – xxxxxxxxxxxxxxx 
streda 15.00 – 17.00  
piatok 14.00 – 15.00 
 

h) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát 
a podobne (s kontaktami).  

 
Mgr. Zuzana Ryšánková;  xxxxxxxxxxxxxxx 

 
8.      Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora 

 
Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a jeho podpora sú v súlade so štandardami zdrojov na 

zabezpečenie štúdia a podporu študentov, ktoré sú uvedené v dokumente „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému 

kvality VŠZaSP“ (https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice) v kapitole 2, článok 7, str. 124.  

 
a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu 

(laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické 
parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, 
športoviská).   

 
VŠZaSP sv. Alžbety disponuje tromi výučbovými pracoviskami a to na Nám. 1. Mája, na Palackého č. 1 a na Poliankach pod Brehmi, 
kde sú k dispozícií dve budovy. Na Nám. 1.mája sa nachádza v suteréne Aula /poslucháreň A/ s kapacitou 120 miest, ktorá má 
rôznorodé využitie. Okrem prednáškovej miestnosti slúži aj ako reprezentačná miestnosť pre promócie a konferencie. Na prízemí, 
prvom a druhom poschodí sa nachádza spolu 5 /posluchárne B, C, D, E, F/ prednáškových miestností s kapacitou v každej z nich po 
80 miest. Okrem toho je tu knižnica, miestnosti pre pedagógov, laboratória a a 1 demonštračná miestnosť. Na Palackého č. 1 sa 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice


 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY, N. O 
 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 82 z 85 

nachádzajú štyri prednáškové miestnosti s kapacitou poslucháreň „A“100, poslucháreň „B“47, poslucháreň „C“22 a poslucháreň 
„D"15 miest.  Vysoká škola má  k dispozícií  na pracovisku Polianky - Pod Brehmi 4/A, v Bratislave   v dvoch budovách 13 
posluchární a jednu učebňu  informatiky s 15 počítačmi s prístupmi na internet a WIFI pripojenie neobmedzene v obidvoch 
budovách. Študenti majú k dispozícii bufet. Polianky 1 disponujú piatimi prednáškovými miestnosťami s kapacitou na prízemí 100 a 
35 miest a predajňou skrípt, ktorá slúži pre študentov.  Na poschodí sú prednáškové miestnosti s kapacitou 80, 20, 40 a 35 miest. V 
učebni pre 80 osôb je nainštalovaná interaktívna tabuľa. Okrem toho tu majú svoje pracoviská aj pedagógovia. Prízemie budovy I: 
Poslucháreň „005“  kapacita 35 miest, poslucháreň  „009“  kapacita 100 miest, predajňa skrípt. Poschodie budovy I : Poslucháreň 
„102  kapacita 80 miest, poslucháreň „104  kapacita 20 miest, poslucháreò „105  kapacita 40 miest, poslucháreň „107  kapacita 35 
miest. Polianky II majú na prízemí prednáškové miestnosti - poslucháreň „A“ s kapacitou 160, poslucháreň „C“  s kapacitou 80, 
poslucháreň „B“  s kapacitou 45 miest a poslucháreň „D“  s kapacitou 50 miest. Na poschodí sú 2 miestnosti s kapacitou po 30 
miest – poslucháreň „E“, a Učebňa informatiky , poslucháreň „F“ s kapacitou 70 , poslucháreň „E“ s kapacitou 78 miest a 
nachádzajú sa tu aj miestnosti pre pedagógov. Vzájomná poloha priestorov na Námestí 1.Mája è.1 - budova rektorátu VŠZaSP sv. 
Alžbety, n.o, a Palackého ul. è.1 je bezproblémová, presun študentov časovo predstavuje rozsah v rozmedzí 10-15 min.  
 
Učebne 
Špecializovaná výučba sa realizuje v učebniach vysokej školy v Bratislave. Škola disponuje plne vybavenou multimediálnou 
miestnosťou, ktorá obsahuje interaktívnu digitálnu tabuľu s nadštandardným zvukovým vybavením vhodným najmä na 
prehrávanie multimediálnych súborov. Škola ma sieťovú licenciu programu SPSS (štatistický softvér pre sociálne javy) pre 25 
počítačov, ktoré sa môžu paralelne používať, ako aj program Atlas – TI pre kvalitatívny výskum. Ďalšia špecializovaná učebňa je 
zariadená 15 počítačmi obsahujúcimi 30 kusov štandardného softwarového vybavenie – Windows XP, kancelársky balík Microsoft 
Office s programami (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Power Point) – ako aj komunikačnými 
prostriedkami, najmä prostriedkami založenými na využívaní počítačových sietí, multimedialnych prostriedkov. 
 
Materiálno-technické zabezpečenie potrebné na výučbu študijného programu. 
Učebne sú zriadené stoličkami s vyklápacím pultom určeným na písanie. V učebniach sú nainštalované keramické tabule, v 
posluchárni 102 je interaktívna tabuľa. K prednáškovej činnosti sú k dispozícii prenosné počítače a premietacia technika 
dataprojektor, spätný projektor a zvuková technika podľa požiadaviek vyučujúcich. 
 
Vysoká škola na účely SPV využíva aj Vzdelávacie a rozvojové stredisko Bl. Matky Terezy v Dolnej Krupej. Nachádzajú sa tu tri 
školiace miestnosti, každá s kapacitou 60 osôb s nasledovným technickým vybavením: TV, PC,  dataprojektor,  flipchart tabuľa, 
prístup na internet. Pre viacdňové výcviky má k dispozícii aj 6 izieb na ubytovanie s kapacitou 20 miest. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy  
 

 
b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov 

predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).  
 

Ústav zdravotníckych disciplín a ŠP Fyzioterapia má k dispozícií knižnicu s 18 SCI časopismi a vyše 200 knižnými titulmi v oblasti 
verejného zdravotníctva  a počítačovú učebňu s prístupom na internet.  Knižnica  má knižné tituly a skriptá v slovenskom aj v 
anglickom jazyku. Knižnica vysokej školy je budovaná ako komplexný automatizovaný informačný a knižničný systém. Je pripojená 
na internet a je vybavená informačnými sieťami. K dispozícii je požičovňa monografií, učebných textov a elektronických 
dokumentov, ale aj kvalifikačných prác (diplomových, dizertačných, rigoróznych, habilitačných). Na prezenčné požičiavanie je k 
dispozícii multimediálne vybavená študovňa s  počítačmi a dátovým projektorom. Knižnično-informačné služby sú zamerané na: 
- výpožičné absenčné 
- výpožičné prezenčné 
- medziknižničné 
- konzultačné, pri využívaní informačných technológií 
- edičné, služby so zabezpečením ISBN pri vydávaní publikácií v rámci celoškolského vydavateľstva 
- reprografické služby pre užívateľov knižnice, 
- predaj odbornej literatúry autorov vysokoškolských pedagógov VŠ ZSP sv. Alžbety 
- vstupy do centrálnych registrov. 
Viacero učebných textov k predmetom študijného programu pochádza priamo z vydavateľskej činnosti samotnej vysokej školy. 
Aktuálne informácie o knižnici je možné získať na domovskej stránke knižnice, ktorá je priebežne aktualizovaná na adrese 
www.vssvalzbety.sk   (http://www.vssvalzbety.sk/kniznica).  
Ďalšie informácie sú k dispozícii na:   https://www.vssvalzbety.sk/kniznica 
    https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie  

 
c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-

learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.  
 
Dištančné vzdelávanie je zabezpečené interným online systémom vzdelávania s názvom ELIX, ktorý bol pripravený len pre potreby 
vysokej školy. Systém umožňuje prednášanie v reálnom čase s aktívnou spätnou väzbou ako aj  zabezpečenie spätnej väzby a 
názorov študentov cez ankety. Systém umožňuje aj individuálne skúšanie formou testu, kedy je možné pripraviť pre každého 
študenta iný test na špecifický čas. Link: https://elix.seuniversity.eu  
Zároveň má vysoká škola k dispozícii elektronický systém CISCO Webex (webex.com).  Na Nám. 1. mája 1 je miestnosť 
s kompletným multimediálnym vybavením na konferenčný prenos. 

 
d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.  

 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
http://www.vssvalzbety.sk/kniznica
https://www.vssvalzbety.sk/kniznica
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
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Partneri pre odborné praxe študentov: 
Pobytové zariadenie pre rodiny bez domova Cífer – Jarná 
Útulok sv. Lujzy de Marillac, Bratislava 
Ošetrovňa sv. Alžbety, nízkoprahové denné centrum pre ľudí bez domova, Bratislava   
Útulok pre týrané ženy Jozefínum, Dolná Krupá  
OZ Vagus, projekt Domec, Račianska 78, Bratislava 
OZ Ichtys, Štefana Králika 1, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves 
OZ Dvojfarebný svet, Bratislava 
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, Bratislava 
Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, Bratislava 
Misijná kongregácia sv. Vincenta de Paul, Tomášikova, Bratislava 
Zdravotnícke zariadenia určené pre prax študentov: Národný ústav detských chorôb, Národný onkologický ústav, Onkologický 
ústav sv. Alžbety, FNsP v Nových Zámkoch 
Zahraničné projekty vysokej školy určené pre prax študentov: Rusko, Ukrajina, Kambodža, Bolívia, Keňa, Uganda, Rwanda, 
Honduras. 
Zoznam uzatvorených zmlúv o vzájomnej spolupráci :  https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy  
 

 
e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.  

 
Ústav zdravotníckych disciplín má spoluprácu s pastoračným strediskom Saleziánov Don Bosca v Petržlke na Mamateyovej ul. 
Športový areál tohto strediska môžu študenti využívať na športové vyžitie. 
 

f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na 
prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.  
 
Stáže na vykonávanie fyzioterapeutických praxí: xxxxxxx 
https://www.vssvalzbety.sk/projekty  
 
 

9.       Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu  
 

Prijímacie konanie na študijný program Fyzioterapia sa riadi štandardami dokumentu „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného 

systému kvality VŠZaSP“ (https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice), kapitola 2, článok 5, str. 105. 

a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium. 
 

Podmienky prijatia pre uchádzačov:  
1. Stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.  
2. Vyplnená prihláška na VŠ štúdium (tlačivo zakúpiť v ŠEVTe alebo stiahnuť http://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-
prihlaska-na-vs/) obsahuje: - overenú kópiu maturitného vysvedčenia, Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2020/2021 
doložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia a kópiu (neoverenú) koncoročného vysvedčenia zo 4. ročníka dodatočne (§ 58 
ods. 1 6 zák.455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov) pred 
termínom zápisu, aby bolo včas zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium. Bez odovzdania overenej kópie maturitného vysvedčenia 
nebude uchádzač zapísaný na štúdium (§ 59 ods. 3 zák.455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v 
znení neskorších predpisov).  
- kópie (neoverené) koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + výpis známok s vyrátaným priemerom v 
prihláške,  
- uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej strednej škole - Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní 
(fotokópia rozhodnutia musí byť úradne overená) zároveň dokladajú aj neoverenú kópiu zahraničného dokladu o vzdelaní,  
- životopis (podpísaný),  
- uchádzač o externú formu štúdia uvedie v prihláške na str. 3 údaje o zamestnaní. 
V zmysle § 58 ods. 6  zákona o vysokých školách o prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje 
dekan. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje VŠ, rozhoduje rektor. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf  

 https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie  
 

b) Postupy prijímania na štúdium.  
 

Súčasťou prijímacieho konania môže byť test alebo ústny pohovor, ktorého cieľom je zistiť motiváciu, jazykovú a mentálnu úroveň 
uchádzača. 
V zmysle § 58 ods. 6  zákona o vysokých školách o prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje 
dekan. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje VŠ, rozhoduje rektor. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf  

 https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie    
 
c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie. 

 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
https://www.vssvalzbety.sk/projekty
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
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Akad. rok Počet uchádzačov  Počet prijatých    Počet zapísaných 

2020/2021 50 0 0 

2021/2022 30 0 0 

 
10.     Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania:         https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  

           https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  

           https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  

 

Odkaz na Správu o monitorovaní kvality vzdelávania na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. : 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  

 

Výročná správa vysokej školy  ktorej súčasťou je aj meranie kvality štúdia (kapitola XII.): 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VyrocnaSPRAVA/VyrocnaspravaocinnostiVSZaSPsv.Alzbetyzarok2020.pdf 

 

a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.  

          Linky:  https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice  

                    https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  

                        http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik  

                        https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 

 

b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.  

 

           Linky: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  

                       https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy  

                       https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  

                       http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik  

 

c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.  

 

Link:  https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  

          https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  

 

 

11.  Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu(napr. 

sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).  

 

- Smernice o poplatkoch sú k dispozícii tu: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/poplatky 

 

- Sociálne štipendiá: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/socialne-stipendium 

 

- Štipendijný poriadok: 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.p

df 

 

- Tehotenské štipendiá: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/tehotenske-stipendium 

 

- Motivačné štipendiá: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/motivacne-stipendium, 

 

- Centrum sociálneho poradenstva pre študentov: https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp 

 

- Centrum kariérneho poradenstva: https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp 

 

-  Dlhodobý zámer : https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/dlhodoby-zamer  

 

- Domáce a zahraničné akreditácie : https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie  

 

- Úspechy VŠZaSP: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs  

 

- Uplatnenie absolventov VŠZaSP a hodnotenie ich zamestnávateľmi :    https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-

absolventov 

 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VyrocnaSPRAVA/VyrocnaspravaocinnostiVSZaSPsv.Alzbetyzarok2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik
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https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/tehotenske-stipendium
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/motivacne-stipendium
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/dlhodoby-zamer
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
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- Vnútorný systém VŠZaSP:  https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system  
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