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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:  183692            UIPŠ kód: 5611T00             Odbor:  Zdravotnícke vedy 5618        Kód odboru: 5611 
https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/183692 
 

b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania. 
Stupeň: druhý 
ISCED-F kód:  5611T00 alebo 0915 Terapia a rehabilitácia 
Fyzioterappia 
767 - Magisterské štúdium na vysokých školách – pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania  
 

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: 5611T00 
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. 
Magister (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 / Český jazyk / Anglický jazyk 
 

j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.  
externá forma 3 roky 
 

k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.  
Plánovaný počet študentov v 1. ročníku: 30 
 

2. Profil absolventa a ciele vzdelávania  
 

Profil absolventa študijného programu Fyzioterapia v Mgr. 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)  

http://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
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https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/pre%C4%8Do%20u%20n%C3%A1s%20%C5%A1tudova%C

5%A5/VS3.2.f.2.tud.prpgramy-profilabs.vstupyzodp.poslaniuV.pdf  

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

Absolvent 2. stupňa študijného odboru fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. 
Absolvent s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností v 2. stupni študijného odboru fyzioterapia samostatne:  

 a) posudzuje a určuje potreby fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti osoby,  
 b) plánuje fyzioterapeutickú starostlivosť a reintegráciu osoby do prirodzeného prostredia,  
 c) zhodnocuje stav osoby a určuje fyzioterapeutické postupy v závislosti od zistených potrieb,  
 d) využíva posudzovacie stupnice a hodnotiace škály vo fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti,  
 e) vykonáva fyzioterapeutické vyšetrenie a kineziologické vyšetrenie neuromuskulárneho systému, kardiovaskulárneho systému, 

respiračného systému, elektrodiagnostiku, fyzioterapeutické vyšetrenia v oblasti pracovnej, psychosociálnej, výchovnej a 
preventívnej,  

 f) určuje a vykonáva fyzioterapeutické postupy zamerané na prevenciu vzniku imobilizačného syndrómu,  
 g) meria fyziologické funkcie osobe v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie fyzioterapeutickej starostlivosti,  
 h) vzdeláva osobu, rodinu a komunitu o fyzioterapeutickej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť a navrátenie zdravia osoby, 

posturálnej životospráve, režimových opatreniach, používaní kompenzačných pomôcok, rehabilitačných pomôcok a prístrojov 
vrátane možnosti ďalšej fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti,  

 i) spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi, poskytuje fyzioterapeutickú starostlivosť ako člen multiodborového tímu pri 
zabezpečovaní komplexnej zdravotnej starostlivosti,  

 j) zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia osoby a ochranu jej intimity pri uskutočňovaní fyzioterapeutickej a rehabilitačnej 
starostlivosti,  

 k) zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov a zariadení používaných pri 
poskytovaní fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti,  

 l) podieľa sa na zavedení systému kvality fyzioterapeutickej starostlivosti,  
 m) vedie zdravotnú dokumentáciu, vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,  
 n) poskytuje odbornú prvú pomoc pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život človeka,  
 o) podieľa sa na praktickom vyučovaní žiakov v študijnom odbore masér a diplomovaný fyzioterapeut a praktickom vyučovaní 

študentov v študijnom odbore fyzioterapia.  
Absolvent vykonáva nasledujúce odporúčania lekára samostatne:  

 a) kinezioterapiu, respiračnú fyzioterapiu a inhalačnú liečbu,  
 b) aktívne cvičenia a aktívne asistované cvičenia, pasívne cvičenia, rezistované cvičenia s využitím mechanoterapie, kineziotejpingu a 

hydrokinezioterapie,  
 c) reflexnú periostálnu a segmentálnu masáž,  
 d) fyzioterapeutickú starostlivosť v domácom prostredí a v inom prirodzenom sociálnom prostredí osoby,  
 e) komplexnú fyzikálnu terapiu, aplikuje fyziatrické, balneologické a elektroterapeutické procedúry (mechanoterapia, svetloterapia, 

termoterapia, kryoterapia, balneoterapia a elektroterapia galvanickými a nízkofrekvenčnými prúdmi, strednofrekvenčnými prúdmi a 
vysokofrekvenčnými prúdmi).  

 Absolvent vykonáva odborné pracovné a certifikované pracovné činnosti v špecializačných odboroch podľa príslušnej legislatívy. Riadi sa 
poľa štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov, ktoré vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
a zverejňuje na svojom webovom sídle. 
Absolvent 2. stupňa magisterského štúdia s pokročilou praxou v študijnom odbore fyzioterapia, s odbornou spôsobilosťou na výkon 
špecializovaných pracovných činností a najmenej päťročnou odbornou praxou v príslušnom špecializačnom odbore podľa osobitného 
predpisu 1a) okrem činností uvedených vyššie aj samostatne  

 a) aplikuje a inovuje hodnotiace škály a nástroje používané vo fyzioterapii,  
 b) monitoruje požiadavky na výskum vo fyzioterapii, uskutočňuje výskum a jeho výsledky využíva v zdravotníckej praxi,  

 c) hodnotí a posudzuje efektivitu a kvalitu fyzioterapeutickej starostlivosti, posudzuje a vyhodnocuje vhodnosť fyzioterapeutického 
postupu zvoleného fyzioterapeutom, kontroluje poskytovanie fyzioterapeutických techník, všeobecných bezpečnostných opatrení, 
ktoré sa vzťahujú na starostlivosť o všetky osoby, 
d) koordinuje činnosť členov fyzioterapeutického tímu. 

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. 

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
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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. 
Základom predmetov praktického charakteru sú predmety diferenciálna diagnostika funkčných porúch motoriky a metódy kinezioterapie, 
na ktoré nadväzujú predmety fyzioterapia - klinická prax a súvislá klinická prax. 
Absolventi štúdia 2. stupňa v prvom ročníku magisterského štúdia:  

 Prostredníctvom predmetu  antropomotorika si študenti prehlbujú vedomosti z morfológie  a fyziológie jednotlivých systémov 
s dôrazom na neuromuskulárny aparát  a chápu organizmus ako dynamický adaptabilný celok.  

 Vývinová kineziológia a patokineziológia sú predmetmi, vo výučbe ktorých študenti získajú prehľad o ontogenéze a fylogenéze 
pohybu človeka a v spojitosti s vedomosťami z neurofyziológie a riadenia pohybu môžu uplatniť získané vedomosti v klinickej 
praxi v interakcii s pacientom. 

 Prehlbujú si vedomosti  o patomorfologických  a patofyziologických prejavoch chorobných procesov a stavov v ľudskom 
organizme na predmete klinická patofyziológia telesnej záťaže v spojitosti so získanými vedomosťami z predmetu zobrazovacie 
vyšetrovacie metódy a patofyziológia a terapia bolesti. 

 Osvojujú si základné poznatky z predmetu klinická psychológia, ktorá je dôležitým východiskom  pre zabezpečenie kvality 
fyzioterapie. 

 Prostredníctvom predmetov balneológia a fyziatria študenti získajú vedomosti, ktorými si upevnia a prehĺbia už získané 
vedomosti a praktické zručnosti z predchádzajúceho stupňa štúdia. 

 Špeciálnymi kapitolami z odboru chirurgia získavajú vedomosti, ktoré môžu uplatniť v klinickej praxi počas štúdia, ale aj 
v zamestnaní. 

 Osvojujú si základné poznatky zo všeobecnej pedagogiky, ktoré následne môžu využiť vo vzdelávacom procese. 

 Získaním vedomostí zo špeciálnej pedagogiky môžu skvalitniť a medziodborovo prepojiť vedomosti a praktické zručnosti 
z alternatívnych terapeutických postupov, animoterapie, muzikoterapie. 

 Metodológia výskumu pomáha študentom získať zručnosti potrebné k voľbe vhodnej metódy zberu a analýzy údajov,  pri práci 
s odbornou a vedeckou literatúrou a k príprave diplomovej práce.  

 Vedomosti z metodológie rozvoja pohybových schopností môžu študenti uplatniť najmä pri práci s handicapovanými osobami. 
Absolventi štúdia 2. stupňa v druhom ročníku magisterského štúdia: 

 Pre napísanie diplomovej práce a jej úspešnú obhajobu môžu využiť poznatky získané na predmete základy štatistiky 
a propedeutika vedeckej práce. 

 Rozšíria svoje vedomosti vo fyziatrii. 

 Získajú vedomosti z oblasti neurologických vyšetrení vo fyzioterapii a klinickej kineziológie, ktoré následne môžu uplatniť vo 
významnej miere v predmetoch  telovýchovné lekárstvo, ako aj v terapii posturálnych porúch. 

 Nadväzujúc na predchádzajúce vedomosti v medziodborovom prepojení získajú a prehĺbia svoje vedomosti v špeciálnych 
kapitolách vo vnútornom lekárstve, neurológii, traumatológii a ortopédii a pediatrii. 

 Vedomosti z ortopedickej protetiky môžu študenti uplatniť najmä pri práci s handicapovanými osobami. 

 Vo výučbe ergonómie si osvoja vedomosti, ktoré významnou mierou prispievajú k zvyšovaniu kvality práce fyzioterapeuta, čo 
značne ovplyvňuje výsledok poskytovanej komplexnej fyzioterapeutickej starostlivosti. 

 Ekonomika vo fyzioterapii prináša základný náhľad na ekonómiu a prehľad v ekonomike rezortu, finančných tokoch, 
základných ekonomických kategóriách, trhovom prostredí a zdravotníckych službách. Priblíži problematiku podnikania 
v zdravotníctve, konkrétne vo fyzioterapii. 
V predmete terapia lymfedému študenti získajú celkový pohľad na možnosti a následné kroky v terapii uvedeného 
zdravotného problému. 

Absolventi štúdia 2. stupňa v treťom ročníku magisterského štúdia: 

 Získajú základné vedomosti a zručnosti z manažmentu vo všeobecnej rovine a zároveň aj manažmentu aplikovaného do 
fyzioterapeutickej praxe, ktorý môžu využiť na všetkých stupňoch vedenia vo svojej práci. 

 Pre napísanie diplomovej práce a jej úspešnú obhajobu môžu využiť poznatky získané na predmetoch seminár k záverečnej 
práci a záverečná práca a obhajoba. 

 Získajú vedomosti z oblasti diferenciálnej diagnostiky funkčných porúch motoriky,  ktoré následne môžu uplatniť v predmetoch 
telesná výchova a šport hendikepovaných a telovýchovné lekárstvo, ako aj v terapii posturálnych porúch. 

 Nadväzujúc na predchádzajúce vedomosti v medziodborovom prepojení získajú a prehĺbia svoje vedomosti v špeciálnych 
kapitolách v geriatrii a gerontológii a pediatrii. 

 Vo výučbe ergoterapie a ergodiagnostiky si osvoja vedomosti, ktoré významnou mierou prispievajú k zvyšovaniu kvality práce 
fyzioterapeuta, čo následne ovplyvňuje výsledok poskytovanej komplexnej fyzioterapeutickej starostlivosti. 

 Osvojením vedomostí z predmetu farmakológia a fytoterapia si rozšíria svoj obzor o možnosti využitia prírodných zdrojov 
v terapii. 

 Získajú poznatky o postavení sociológie v štruktúre vied, sociálnej práce s možnosťou využitia s rôznymi skupinami osôb 
a zdravotníckeho práva a legislatívy, s následným využitím v pracovnom, ale aj osobnom živote. 

Nadobudnuté vedomosti z predmetu technika v rehabilitácii pomôžu výrazne zlepšiť kvalitu práce fyzioterapeuta. 
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa 
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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.  

 

Absolvent študijného odboru sa uplatní ako fyzioterapeut – magister 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 – magister je profesionálne 
spôsobilý sa uplatniť v procese poskytovania rehabilitačnej starostlivosti jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v zdraví alebo chorobe. 
Fyzioterapeut – magister 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 magister 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.  
c)  

Jedná sa o nový študijný program, ešte nemal absolventov. 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  
 
 

d) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba). 
 

Jedná sa o nový študijný program, ešte nemal hodnotenie. 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. 

 

Magisterské vzdelávanie fyzioterapie má 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 druhého stupňa v študijnom programe Fzyioterapia v odbore Zdravotnícke vedy je, aby absolventi nadobudli také 
odborné vedomosti, praktické zručnosti a kompetencie, aby  ovládal vyšetrovacie a liečebné postupy, metódy vo fyziatrii, balneológii a 
liečebnej rehabilitácii, vedel manažérsky koordinovať práci v tíme, rozumieť postupov, odporúčaniam a intervenciám založeným na 
dôkazoch a implementovať ich do praxe. 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, manažérskej a výchovnej činnosti. Tiež má byť schopný indikovať, 
plánovať a vykonávať špecializované, prípadne certifikované techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, základné fyziatrické a 
balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kineziológiu. Ďalším cieľom magisterského stupňa štúdia fyzioterapie je 
podporovanie schopnosti študentov myslieť celostne a tvorivo, analyticky, synteticky, odborne ale aj kriticky, manažérsky a rozvíjať 

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
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
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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osobnostný potenciál študentov. Magisterské vzdelávanie vedie študentov k získaniu schopnosti analyzovať a implementovať teoretické 
poznatky do praxe. Absolvent počas štúdia nadobudne: 
 

Štruktúra a obsah predmetov študijného plánu magisterského študijného programu v odbore fyzioterapia vychádza z legislatívnych 
noriem. Jadro študijného programu povinných a povinne voliteľných predmetov akceptuje minimálne požiadavky na obsah vzdelávania 
v zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2010 z  9. júna 2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. Vzdelávanie 
v rámci študijného programu je realizované formou prednášok, seminárov, praktických cvičení v laboratórnych a prirodzených 
podmienkach s kontrolovanými praktickými výstupmi. Študijný plán odboru pokrýva všetky nosné témy jadra. Je zostavený tak, aby jeho 
absolvovaním študent splnil podmienky na riadne ukončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky a naplnil sa profil absolventa. 

Študijný plán pozostáva z predmetov teoretickej výučby majúcich predovšetkým fyzioterapeutický a klinický charakter, ktoré sú kľúčové 
pre formovanie vedomostnej úrovne absolventa študijného odboru fyzioterapia. Prostredníctvom predmetov praktickej výučby študent 
formuje a zdokonaľuje svoje zručnosti a pripravuje sa na poskytovanie fyzioterapeutickej starostlivosti v prirodzených podmienkach.  
Nosné témy jadra obsahujú predmety fyzioterapeutické:  
balneológia, ekonomika vo fyzioterapii, fyziatria (1, 2), fyzioterapia – klinická prax (1, 2, 3, 4), chirurgia – špeciálne kapitoly, klinická 
kineziológia (1, 2), klinická psychológia, metodológia výskumu, metódy kinezioterapie (1, 2, 3, 4), neurofyziológia  a riadenie pohybu, 
ortopedická protetika, propedeutika vedeckej práce, súvislá klinická prax (1, 2, 3), traumatológia a ortopédia - špeciálne kapitoly, 
všeobecná pedagogika, vývinová kineziológia a patokineziológia, odborná komunikcia v anglickom jazyku (1, 2), diferenciálna diagnostika 
funkčných porúch motoriky, ergoterapia a ergodiagnostika, farmakológia a fytoterapia, geriatria a gerontológia, manažment vo 
fyzioterapii, neurológia - špeciálne kapitoly, pediatria – špeciálne kapitoly, sociológia, vnútorné lekárstvo, zdravotnícke právo a legislatíva. 
Absolvent 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, všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vzťahujú na starostlivosť o pacientov, ich využitie 
vo fyzioterapii 
- ovláda princípy kvality a bezpečnosti pacineta 
- 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 

2. stupeň (magisterský) – externá forma / Master’s Degree  

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

(pozn. ZS – zimný semester, LS – letný semester) 
 
Fyzioterapia, Mgr., Ext, 2. stupeň, ZS 1. ročník 

Predmety   Počet 
kreditov 

Typ  Počet hodín  
P/C/Px 

Spôsob 
hodnotenia 

Vyučujúci 

Antropomotorika 2 P 10/0/0 
S Luliak, Knap  

Chirurgia – špeciálne kapitoly 2 P 10/0/0 
PH Benca, Murgová 

Metódy kinezioterapie (1) 4 P 15/30/0 
S Luliak, Knap 

Neurofyziológia  a riadenie pohybu 3 P 10/30/0 
S Rudinský 

Patofyziológia a terapia bolesti 2 P 10/0/0 
S Belovičová 

Súvislá klinická prax (1) 4 P 0/0/120 
PH Belovičová, Knap 

Všeobecná pedagogika 2 P 10/0/0 
PH Schavel 

Vývinová kineziológia a  patokineziológia 2 P 10/30/0 
S Komačeková,  Luliak 

Zobrazovacie vyšetrovacie metódy 2 P 10/30/0 
S Luliak 

Alternatívne terapeutické postupy (1) 1 PV 10/20/0 
PH Belovičová, Kováč 

Špeciálna pedagogika (1) 1 PV 10/0/0 
PH Schavel 

Spolu 25    
    

 
Fyzioterapia, Mgr., Ext, 2. stupeň, LS 1. ročník 

 
 
 
 

   
  

Balneológia 3 P 10/30/0 
S Komačeková, Belovičová 

Fyziatria (1) 2 P 10/0/0 
PH Hrušovský, Vaňásková 

Klinická patofyziológia telesnej záťaže   2 P 10/30/0 
S Komačeková, Knap 

Klinická psychológia 2 P 10/0/0 
S Nociar 

Metodológia rozvoja pohybových schopností 2 P 10/30/0 
S Kováč, Ištoňová 

Metodológia výskumu 2 P 10/0/0 
PH Benca, Komačeková 

Metódy kinezioterapie (2) 4 P 15/30/0 
S Knap, Komačeková 

Súvislá klinická prax (2) 4 P 0/0/120 
PH Knap, Komačeková 

Alternatívne terapeutické postupy 2 2 PV 10/20/0 
PH Belovičová, Kováč 

Špeciálna pedagogika (2) 1 PV 10/0/0 
PH Schavel 

Akupresúra  1 V 8/22/0 
PH Knap 

Spolu  21   315 
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Fyzioterapia, Mgr., Ext, 2. stupeň, ZS 2. ročník 

Predmety Počet 
kreditov 

Typ  Počet hodín  Spôsob 
hodnotenia 

Vyučujúci 

Fyziatria (2) 2 P 10/25/0 
S Hrušovský, Vaňásková 

Fyzioterapia – klinická prax (1) 5 P 0/30/120 
S Komačeková, Luliak  Vaňásková 

Klinická kineziológia (1) 2 P 10/0/0 
PH Belovičová, Knap 

Metódy kinezioterapie (3) 4 P 15/30/0 
S Vaňásková, Knap 

Neurológia – špeciálne kapitoly 2 P 10/0/0 
PH Rudinský 

Ortopedická protetika 2 P 10/0/0 
S Benca 

Propedeutika vedeckej práce 2 P 10/0/0 
PH Kilíková 

Telovýchovné lekárstvo 2 P 10/30/0 
S Hrušovský 

Traumatológia a ortopédia - špeciálne kapitoly 2 P 10/0/0 
PH Benca 

Neurologické vyšetrenie vo fyzioterapii 1 PV 8/0/0 
PH Rudinský 

Terapia lymfedému 1 PV 8/30/0 
PH Benca 

Akupunktúra  1 V 8/22/0 
PH Knap 

Odborná komunikácia v anglickom jazyku (1)  1 V 15/0/0 
PH Nociar 

Spolu  24    
    

 
 

   
  

Fyzioterapia, Mgr., Ext, 2. stupeň, LS 2. ročník 

 

   
  

Ekonomika vo fyzioterapii 2 P 10/0/0 
S Kollár 

Fyzioterapia – klinická prax (2) 4 P 0/7/143 
S Komačeková, Luliak Vaňásková 

Geriatria a gerontológia 3 P 10/0/0 
PH Hrušovský 

Klinická kineziológia (2) 2 P 10/0/0 
S Luliak, Knap 

Pediatria – špeciálne kapitoly 2 P 10/0/0 
PH Mikloško, Murgová 

Súvislá klinická prax (3) 4 P 0/0/120 
PH Komačeková,  Vaňásková 

Vnútorné lekárstvo – špeciálne kapitoly 2 P 10/0/0 
PH Hrušovský  Krčméry 

Základy štatistiky 2 P 10/0/0 
PH Schavel 

Ergonómia 1 PV 8/0/0 
PH Knap 

Terapia posturálnych porúch 1 PV 8/0/0 
PH Komačeková 

Odborná komunikácia v AJ (2)  1 V 15/0/0 
PH Nociar 

Psychoterapia 1 V 8/0/0 
PH Nociar 

Spolu  23    
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Fyzioterapia, Mgr., Ext, 2. stupeň, ZS 3. ročník 

 
 Predmety  3.ročník Počet 

kreditov 
Typ Počet hodín Spôsob 

hodnotenia 
Vyučujúci 

Diferenciálna diagnostika funkčných 
porúch motoriky 

3 P 15/30/0 
S Komačeková 

Ergoterapia a ergodiagnostika 3 P 15/30/0 
S Luliak 

Fyzioterapia – klinická prax  (3) 5 P 0/7/143 
PH Komačeková Luliak  Vaňásková 

Manažment vo fyzioterapii 2 P 10/0/0 
S Kilíková 

Psychosomatika 2 P 10/30/0 
S Komačeková 

Seminár k záverečnej práci  2 P 10/0/0 
PH Kováč, Komačeková 

Sociálna práca  2 P 10/0/0 
PH Vansač, Barkasi 

Technika v rehabilitácii 2 P 10/0/0 
PH Luliak 

Telesná výchova a šport 
hendikepovaných 

3 P 10/20/0 
S Hrušovský 

Spolu 24   
  

      

Fyzioterapia, Mgr., Ext, 2. stupeň, LS 3. ročník 

 

    

Farmakológia a fytoterapia 2 P 10/0/0 
PH Krčméry 

Fyzioterapia - klinická prax (4) 5 P 0/7/143 
PH Komačeková, Luliak Vaňásková 

Sociológia 1 P 8/0/0 
S Berešová 

Záverečná práca a obhajoba 14 P 350/0/0 
PH Benca + Školitelia ZP 

Zdravotnícke právo a legislatíva 1 P 8/0/0 
PH Tkáč 

Klinická výživa 1 V 8/0/0 
PH Hrušovský, Belovičová 

Spolu  23   
  

 

 

Vysvetlivky: S – skúška,  PH – priebežné hodnotenie 

 

 

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: 0 kreditov 
- počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 0 kreditov  
- 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 
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(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.  

 
V predmetných situáciách sa postupuje v zmysle Študijného poriadku a Nariadení rektora. Viac na webe vysokej školy: 
www.vssvalzbety.sk 

 
 

Cieľom magisterskej práce je preukázať schopnosti absolventa študijného programu systematicky pracovať so zvolenou témou. 

Záverečnou prácou pri štúdiu magisterského študijného programu je diplomová práca. Kritéria pre napísanie diplomovej práce 

stanovuje Smernica č. 07/2011, ktorá upravuje jednotný postup pri vypracúvaní, registrovaní, uchovávaní, sprístupňovaní, zbere a 

kontrole originality záverečných, rigoróznych a habilitačných prác na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v 

Bratislave (ďalej len VŠZaSP). Smernica je vypracovaná na základe Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o vysokých školách), Zákona č. 618/2003 Z. z. o 

autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len autorský 

zákon), Zákona č. 6/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, Vyhláška MŠ SR č. 233/2011 

Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, metodických pokynov, noriem a Študijného poriadku VŠZaSP. 

Rozsah diplomovej práce je ustanovený smernicou rektora t.j. 60 - 80 strán. Abstrakt diplomovej práce sa vypracúva v anglickom 

jazyku. Študent si volí tému diplomovej práce z tém vypísaných menovanými vedúcimi prác najneskôr do 31. augusta  druhého  

semestra štúdia.  

Diplomová práca dokazuje samostatný prístup študenta k riešeniu problémov fyzioterapeutickej praxe v empirickej rovine. CIeľom 

diplomovej práce je preukázať schopnosti z oblasti metodológie základného výskumu vo fyzioterapii 

Študent, ktorý spracováva výskum, má stanovené hypotézy musí ich verifikovať. Diplomová práca môže mať kompilačný charakter 

a empirický charakter. Študent preukazuje schopnosti a praktické zručnosti pri práci s literatúrou, vrátane práce so zahraničnou 

literatúrou. Práce teoreticko-empirického charakteru je syntézou teoretických východísk a základov výskumu vo fyzioterapii. 

Študent v empirickej časti práce preukazuje zručnosti v implementácii vedeckých metód základného výskumu. Aplikuje základy 

štatistiky a informačných technológii. Cieľom teoreticko-empirickej práce je integrovať teoretické poznatky s praktickými 

zručnosťami v oblasti základného výskumu.   

Tému záverečnej práce spravidla navrhuje školiteľ záverečnej práce (ďalej len školiteľ) v spolupráci so školiacim pracoviskom 

VŠZaSP. Tému môže školiteľ navrhnúť aj po dohode so študentom. Študent sa môže ešte pred vypísaním tém kontaktovať s 

potenciálnym školiteľom práce a predložiť mu návrh témy záverečnej práce. Po vzájomnej konzultácii môže školiteľ práce navrhnúť 

takú tému, ktorú si so študentom dohodne na základe návrhu študenta. 

Školiteľ záverečnej práce je vysokoškolský učiteľ alebo vedením práce poverený externý zamestnanec vysokej školy, ktorý vedie 

študenta pri vypracúvaní práce a vypracúva posudok k práci predkladanej na obhajobu vopred dohodol. 

Témy záverečných prác podliehajú prerokovaniu a schváleniu vedúceho školiaceho pracoviska VŠZaSP. Záverečnú prácu si študent 

zadáva do systému EZP. Školiteľ zapíše hodnotenie záverečnej práce do indexu a známku (známky A - Fx) zapíše do EZP. 

Hodnotenie školiteľa je podkladom pre hodnotenie štátnej skúšky Obhajoba diplomovej práce. Diplomová práca ako študijný 

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
http://www.vssvalzbety.sk/
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predmet má byť primerane ohodnotená v kreditovom vyjadrení. Hodnotenie školiteľa sa započítava do váženého študijného 

priemeru. 

Oponenta záverečnej práce schvaľuje vedúci pracoviska. Vedúci pracoviska umožní študentovi oboznámiť sa so všetkými 

posudkami vrátane návrhu na klasifikáciu najneskôr do troch dní pred termínom konania obhajoby diplomovej práce. Študent má 

právo zúčastniť sa na obhajobe diplomovej práce aj v prípade keď je posudok oponenta negatívny. Obhajoba diplomovej práce sa 

koná za účasti oponentov. Prípadnú neúčasť oponentov môže ospravedlniť predseda komisie pre štátnu skúšku. 

Posudok vypracúva elektronicky a zadáva ho do EZP. vytlačenú a podpísanú verziu  spolu s protokolom o originalite školského diela 

zašle na príslušnú katedru. Záverečná práca sa považuje za predmet a študent získa za prácu 14 kreditov ECTS. Štátna skúška (§ 63 

ods. 1 zákona) sa nepovažuje za predmet. 

Školiteľ pri hodnotení práce posudzuje:  

- štruktúru práce a spôsob spracovania práce  (jej súlad s témou a cieľom práce, rozsah a nadväznosť jednotlivých častí práce) 

- preukázanie teoretických vedomostí k danej téme, spracovanie teoretických východísk k danej problematike 

- metodologickú a metodickú stránku práce stanovenie problému, cieľov a výber  výskumných  metód použitých v práci ich 

aplikáciu)  

- analytickosť a originalitu práce (stupeň analýzy, pomer medzi opisom a vlastným postojom 

- dosiahnuté výsledky a praktický prínos pre ošetrovateľskú teóriu a prax 

- práca s literatúrou (dodržanie citovanej normy) 

- formálnu, grafickú, jazyková  úpravu práce 

- prístup študenta k tvorbe práce, účasť na konzultáciách, 

- schopnosť študenta samostatne pracovať  

- nedostatky, ktoré sa v práci vyskytujú,  

Oponent sa v oponentskom posudku zameriava najmä na: 

- na štruktúru práce, jej proporcionalitu, súlad so zadanou témou a cieľom práce 

- splnenie cieľov práce 

- úroveň vedomostí pre spracovanie  teoretických východísk 

- metodologickú a metodickú stránku práce (stanovenie problémy, cieľov, metód použitých v práci a ich správnu aplikáciu) 

- analytickosť a originalitu práce (stupeň analýzy, miera originality práce) 

- prácu s literárnymi zdrojmi a dodržiavanie citačnej normy 

- dosiahnuté výsledky, správnosť ich interpretácie a praktický prínos pre ošetrovateľskú teóriu a prax 

- celkové hodnotenie diplomovej práce, (zhodnotí klady a konkrétne pripomienky, námietky a otázky, napíše do posudku.  

Študent vysvetlí pri obhajobe nesprávne alebo neúplné informácie, na ktoré sa oponent pýta). Hodnotenie oponenta je 

podkladom pre hodnotenie štátnej skúšky Obhajoba diplomovej práce. Posudok vypracúva elektronicky a zadáva ho do EZP. 

vytlačenú a podpísanú verziu zašle na príslušnú katedru. Magisterský študijný program obsahuje záverečnú prácu v primeranom 

rozsahu a náročnosti (§ 52 ods. 4 zákona).  Diplomová práca nesmie mať charakter plagiátorstva a nesmie porušovať autorské 

práva iných  autorov.  
 
 

Kritériá stanovené pre hodnotenie posudku na magisterskú prácu - Bodové maximum  
1. Aktuálnosť zvolenej témy magisterskej práce – 10  
2. Formálne spracovanie magisterskej 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 

 

Antropometrika Akupresúra 

Balneológia Akupunktúra 

Diferenciálna diagnostika funkčných porúch motoriky Alternatívne terapeutické postupy 

Ekonomika vo fyzioterapii Ergonómia 

Ergoterapia a ergodiagnostika Klinická výživa 

Farmakológia a farmakoterapia Neurologické vyšetrenie vo fyzioterapii 

Fyziatria Odborná komunikácia v anglickom jazyku 

Fyzioterapia – klinická prax Obezitolóigia a diabezita 

Geriatria a gerontológia Prístupy založené na dôkazoch 

Chirurgia – špeciálne kapitoly Psychoterapia 

Klinická kineziológia Špeciálna pedagogika 

Klinická patofyziológia telesnej záťaže Terapia lymedému 

Klinická psychológia Terapia posturálnych porúch 

Manažment vo fyzioterapii  

Metodológia rozvoja pohybových schopností  

Metodológia výskumu  

Metodológia kinezioterapie  

Neurofyziológia a riadenie pohybu  

Neurológia – špeciálne kapitoly  

Ortopedická protetika  

Patofyziológia a terapia bolesti  

Právo a legislatíva  

Propedeutika vedeckej práce  

Psychosomatika  

Seminár k záverečnej práci  

Sociálna práca a včasná intervencie  

Aplikovaná sociológia  

Súvislá klinická prax  

Technika v rehabilitácii  

Telesná výchova a šport zdravotne znevýhodnených  

Telovýchovné lekárstvo  

Traumatológia a ortopédia – špeciálne kapitoly  

Všeobecný pedagogika  

Vývinová kineziológia a patokineziológia  

Aplikovaná štatistika  

Záverečná práca a obhajoba  

 
Zoznam informačných listov jednotlivých predmetov je uvedený v abecednom podarí:  

 

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, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Antropomotorika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                              Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent úspešne absolvuje dva testy. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda základné poznatky o motorických prejavoch človeka vo vzťahu k morfologickým a funkčným predpokladom,   
2. je schopný využiť poznatky o teoretických aspektoch telesného pohybu a ľudskej motoriky. 
3. je schopný využiť poznatky z antropomotoriky v diagnostike a terapii pacienta. 

Stručná osnova predmetu:  

ŠPORT VERZUS TELESNÁ KULTÚRA – systém vied o pohybovej činnosti -  zákonitosti a zákony o pohybovej činnosti. VŠEOBECNÁ 

CHARAKTERISTIKA POHYBOVEJ ČINNOSTI - historická a prognostická analýza pohybovej činnosti, jej funkčná analýza a riadenie, POHYBOVÉ 

PREDPOKLADY ČLOVEKA - pohybové schopnosti a zručnosti, genetická podmienenosť pohybových predpokladov človeka. POHYBOVÉ PREJAVY 

- charakteristika telesných cvičení, biologické a motorické základy telesných cvičení, delenie a štruktúra telesných cvičení,  ekonomickosť a 

harmónia pohybu, technika pohybových činností. ONTOGEGÉZA MOTORIKY - činitele a zákonitosti motorického vývinu, štádiá motorického 

vývinu, vývin motoriky v prenatálnom období,  v období novorodenca a dojčaťa,  v období batoľaťa, v období predškolskom veku,  v období 

predbuperty a  puberty,  v období adolescencie,  v období dospelosti a staroby, rozdiely v motorike podľa pohlavia,  lateralita v motorike. 

Odporúčaná literatúra: 

1. BENCE, L. Základy antropomotoriky. Banská Bystrica: KTVŠ FHV UMB, 2001.  
2. KASA, J. Pohybová činnosť v telesnej kultúre. Bratislava: UK, 1990.  
3. KASA, J. Športová antropomotorika. Bratislava: UK, 2002.  
4. STARŠÍ, J., JANČOKOVÁ, Ľ. Teória a didaktika športu. Banská Bystrica: FHV UMB, 2001.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10  hodín 

Doštudovanie odporúčanej literatúry: 10 hodín 

Príprava na I. test: 20 hodín 

Príprava na II. test: 20 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: doc. MUDr. Milan Luliak, PhD., Mgr. Viliam Knap, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Balneológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                               Za semester: 10                

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent absolvuje ústnu skúšku,  na ktorej si bude voliť otázky z 3 okruhov. Podmienkou pre prihlásenie sa na ústnu skúšku je   100 %-ná účasť 

na cvičeniach predmetu a vypracovanie seminárnej práce pojednávajúcej o nových trendoch v balneológii v súvislosti s fyzioterapeutickou 

praxou. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda vedomosti z oblasti balneoterapie a vplyvu balneoterapie na ANS, 
2. ovláda indikácie a kontraindikácie procedúr balneoterapie,  
3. je schopný navrhnúť terapiu s využitím prírodných liečivých zdrojov. 

Stručná osnova predmetu:  

Balneológia – úvod, indikácie, kontraindikácie, účinky. ANS (anatómia, fyziológia), jeho ovplyvnenie balneologickými procedúrami. 

Termoterapia v balneológii (základné pojmy, termoregulácia, procedúry, účinky na jednotlivé systémy). Tradičné procedúry balneoterapie 

(hydroterapia ). Prírodné liečivé zdroje – definície, prírodné liečivé vody – rozdelenie, účinky, miesta výskytu. Prírodné liečivé zdroje – peloidy, 

žriedlový plyn – definícia, rozdelenie, účinky, miesta výskytu. Bioklimatológia – definícia, účinky, aeroterapia, helioterapia, talasoterapia, 

speleoterapia, meteorosenzitivita. Vnútorná balnelógia – inhalácie, pitné kúry. 

Odporúčaná literatúra: 

1. JANDOVÁ,  D.  Balneologie. Praha: Grada Publishing, 2009. 
2. HUPKA,  J. Fyzikálna terapia. Martin: Osveta, 2003. 
3. KOLESÁR,  J.  Bioklimatológia a klimatoterapia. Martin: Osveta, 1989. 
4. ŠPIŠÁK, L. Klinická balneologie. Praha: Karolinum, 2010. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 90 hodín 

Prezenčné štúdium: 10  hodín 

Získanie nových zručností: 30 hodín 

Vypracovanie seminárnej práce: 30 hodín 

Príprava na skúšku: 20 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: PhDr. Komačeková Dagmar, PhD., prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD., mim.prof.. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Diferenciálna diagnostika funkčných porúch motoriky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                          Za semester: 15 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Pre úspešné ukončenie predmetu musí študent zvládnuť prakticko-teoretickú skúšku. Na skúšku sa študent môže prihlásiť len po zvládnutí 

písomného testu s minimálnou úspešnosťou 60 %. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda rozsiahlu škálu špeciálnych funkčných testov, ktoré sú nevyhnutné pre stanovenie základnej poruchy v systéme, a teda aj smer a 
spôsob terapie tejto poruchy, 

2. je schopný pracovať s prakticky zameranými postupmi a demonštráciami pacientov a výkladom základných postupov pri diferenciálnej 
diagnostike uvedených porúch, 

3. je schopný posúdiť stav pacienta na základe vykonanej diagnostiky. 

Stručná osnova predmetu:  

Hodnotenie bariéry (sval, fascia,  koža, kĺb). Posúdenie funkčných vzťahov na základe hodnotenia stoja. Skúšky stabilizačných schopností vo 

vertikále a horizontále. Rozbor pohybových programov  -  bežných denných činností,  pracovného zaťaženia, športového zaťaženia. Prenesená 

bolesť - vzťahy bolestivých  bodov na perioste, úponových bolestí,  ligamentových bolestí a trigger points  Posúdenie RTG snímkov z hľadiska 

funkčných vzťahov. Hodnotenie reaktibility organizmu. Poruchy v oblasti Th-L a C- Th prechodu a dýchania. Poruchy v oblasti orofaciálnej a AO 

skĺbenia,  vzťah k C chrbtici. Poruchy v oblasti pleca a lopatky.  Diferenciálna diagnostika porúch v oblasti panvy a bedrových kĺbov, dysfunkcia 

v oblasti panvy, spúšťové body, kostrčový syndróm. Poruchy funkcie chodidla a ich význam pre posturálnu funkciu. Diferenciálna diagnostika 

syndrómov ochorení vnútorných orgánov a neuromuskulárnych ochorení.  Diferenciálna diagnostika koreňových syndrómov a prenesená 

bolesť v pohybovom aparáte.   

Odporúčaná literatúra: 

1. JENDRICHOVSKÝ, M. Neuro-muskulo-skeletálny koncept diagnostiky pre fyzioterapeutov I. Prešov: Petra, 2011. 
2. JENDRICHOVSKÝ, M. Neuro-muskulo-skeletálny koncept diagnostiky pre fyzioterapeutov II. Stará Ľubovňa: Fyzio plus, 2013.  
3. HERMACHOVÁ, H. Dysfunkce svalů pánevního dna. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1995. 
4. KOLÁŘ,  P. et al.  Rehabilitace v klinické praxi.  Praha: Galén, 2009. 
5. HNÍZDIL,  J. et al.  Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové.  Praha: Grada Publishing, 1996. 
6. ROKYTA, R. a kol. Rehabilitační metóda Ludmily Mojžíšové očima fyziológa. Praha: UK, 1992. 
7. LEWIT, K. Manipulační léčba. Praha: Sdělovací technika, 2003. 
8. OTÁHAL, S., TICHÝ, M. Zřetězené spasmy - aspekt neurologický a biomechanický. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1996. 
9. SCHWARZ, E. Vnitřní orgány a pohybové ústrojí (páteř). Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1995. 
10. TRAVEL, J. G., SIMONS, D. G. Myofascial Pain and Dysfunction: Volume 2. Wiliams and Wilkins, 1992. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 90 hodín 

Prezenčné štúdium: 15  hodín 

Príprava na písomný test: 25 hodín 

Získanie praktických zručností: 25 hodín 

Príprava na skúšku: 25 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: PhDr. Dagmar Komačeková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Ekonomika vo fyzioterapii 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                                Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Podmienkou pre úspešné absolvovanie predmetu je písomný test  s úspešnosťou minimálne  60 %. Pre prihlásenie na test je nutné odovzdať 

seminárnu prácu zameranú na súvislosti ekonomiky a fyzioterapie. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. je schopný porozumieť základným makroekonomickým (trh a zásahy regulátora)  
a mikroekonomickým pojmom, 

2. je schopný vysvetliť  zákonitosti ekonomiky aplikovaných na zdravotníctvo. 

Stručná osnova predmetu:  

Ekonomika a financovanie zdravotnej starostlivosti, kolobeh finančných tokov v rezorte zdravotníctva. Trh zdravotníckych služieb. Organizácia 

a riadenie zdravotnej starostlivosti. Nákup zdravotnej starostlivosti. Ekonomický aspekt podnikania, daňový systém. 

Odporúčaná literatúra: 

1. KOVÁČ, E. Zdravotné poistenie.  Bratislava:  Herba, 2009. 
2. GLADKIJ, I. a kol.  Management ve zdravotnictví. Brno: Computer Press, 2003. 
3. ZLÁMAL,  J.,  Ulrich, M. Základy ekonomie pro management  zdravotnictví.  Olomouc:  Univerzita Palackého,  2003. 
4. KUVÍKOVÁ, H., MURGAŠ, M.,  NEMEC, J.  Ekonómia zdravotníctva. Banská Bystrica: Phoenix, 1995.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Vypracovanie seminárnej práce: 20 hodín 

Príprava na písomnú prácu: 30 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: Ing. Miroslav Kollár 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Ergoterapia a ergodiagnostika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                              Za semester: 15 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je praktické zvládnutie ergoterapeutických metodík, vypracovanie návrhu liečby konkrétneho 

pacienta a vykonanie písomnej skúšky s minimálnym hodnotením E. 

Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny. 

Hodnotenie:         92 – 100 % - A 

                      84 – 91 % - B 

                      76 – 83 % - C 

                      68 – 75 % - D 

                      60 – 67 % - E 

                            59 % a menej – FX 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda význam a  postavenie ergoterapie v rámci celkového liečebného programu a ergoterapeutickými postupmi pri vybraných 
diagnózach. 

2. je schopný vytvoriť terapeutický plán na základe výsledkov ergodiagnostiky 
3. aplikuje ergoterapeutické postupy pri rôznych ochoreniach. 

Stručná osnova predmetu:  

Základné pojmy v ergoterapii, činnosť ako prostriedok terapie, historický vývoj ergoterapie. Výtvarné techniky v ergoterapii. Keramika a 

modelovanie, práca s drevom a kovom, 

práca s textilom, kancelárske práce, práce s počítačom, práca s papierom.  Nácvik bežných činností v ergoterapii. Bezpečnosť  pri práci. 

Aplikácia technických pomôcok v rámci ergoterapie. Ergoterapia  po poraneniach miechy, cievnych mozgových príhodách a pri ďalších 

neurologických diagnózach. Ergoterapia amputovaných. Ergoterapia  v reumatológii a  interných chorobách. Ergoterapia  v geriatrii. 

Ergoterapia  v psychiatrii. Problematika zmyslových chýb. Terapia ruky. Ergoterapia  detí, využitie hier v ergoterapii. Diagnostika v ergoterapii. 

Odporúčaná literatúra: 

1. HOPKINS, H. D.,  SMITH, H. D. Willard and Spackman’s Occupational Therapy. J. B. Lippincot Comp., 1993. 
2. KLUSOŇOVÁ, E., ŠPIČKOVÁ, J. Ergoterapie I. Praha: Avicenum, 1990. 
3. PFEIFFER, J. a kol. Rehabilitace. Praha: SPN, 1989. 
4. PFEIFFER, J. Ergoterapie II. Praha : Avicenum, 1990. 
5. JELÍNKOVÁ, J., KRIVOŠÍKOVÁ, M., ŠAJTAROVÁ, L. Ergoterapie. Praha: Portál, 2009. 
6. KRIVOŠÍKOVÁ, M. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada Publishing, 2011. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 90 hodín 

Prezenčné štúdium: 15 hodín 

Získanie praktických zručností: 30 hodín 

Vypracovanie návrhu liečby: 15 hodín 

Príprava na záverečný test: 30 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: doc. MUDr. Milan Luliak, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Farmakológia a fytoterapia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška                   

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                           Za semester: 10  

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.  

Stupeň štúdia: 2.   

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Podmienkou pre získanie hodnotenia z predmetu je úspešne absolvovaný písomný test s minimálnou úspešnosťou 60 %. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda základné vedomosti o hlavných účinkoch liekov, ich dávkovaní, kontraindikáciách, nežiaducich účinkoch,  
2. pozná spôsoby uskladnenia, označenia liekov a prácu s opiátmi, 
3. je schopný zdôvodniť metódy a zásady správneho podávania liečiv v klinickej praxi, 
4. ovláda základy toxikológie. 

Stručná osnova predmetu:  

Charakteristika odboru, interdisciplinárne postavenie, historický pohľad. Liečba a jej druhy (fyzikálna terapia, farmakoterapia, psychoterapia, 

fytoterapia). Zameranie liečby (kauzálna, substitučná, symptomatická, patogenetická). Recept a jeho stavba. Osud lieku v organizme 

(resorbcia, distribúcia, transformácia, eliminácia). Účinky liekov (na molekulárnej úrovni, celkový účinok na organizmus). Rôzne spôsoby 

aplikácie liekov. Zásady farmakoterapie v detskom veku, farmakoterapia v staršom veku. Účelná farmakoterapia. Liekové interakcie. Vývoj 

nových liečiv. 

Odporúčaná literatúra:  

1. HOLOMÁŇ, J., GLASA, J. Základy farmakológie a klinickej farmakológie. Bratislava: Skriptá SZU, 2004. 
2. KRIŽANOVÁ, G. a kol. Farmakológia pre SZŠ. Martin: Osveta, 1998. 
3. LULLMAN, H. a kol. Farmakologie a toxikologie. Praha: Grada Publishing, 2001. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk  

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Príprava na písomný test a osvojenie si vedomostí:  50 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:   

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. Dr h.c.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Fyziatria (1) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                                Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent je povinný absolvovať 80 % prednášok. 

Študent v priebehu semestra vypracuje seminárnu prácu  v rozsahu 10 strán. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda princípy využitia jednotlivých druhov fyzikálnych energií pre účely terapie pacientov s rôznymi druhmi postihnutia,  
2. pozná  technické parametre prístrojového vybavenia, ktoré sa používajú k aplikácii energií v praxi  vrátane nácviku jeho obsluhy. 

Stručná osnova predmetu:  

Fyziatria - pojem, postavenie, účinky fyzikálnych podnetov. Mechanoterapia. Ultrazvuk, infrazvuk. Elektroliečba - základné poznatky, formy a 

druhy prúdov. Zásady bezpečnosti práce v elektroliečbe. Galvanoterapia: galvanizácia a ionoforéza. 

Odporúčaná literatúra: 

1. CAPKO, J. Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada Publishing, 1998.  
2. PODĚBRADSKÝ, J., VAŘEKA, I. Fyzikální terapie I. Praha: Grada Publishing, 2009.  
3. PODĚBRADSKÝ, J., VAŘEKA, I. Fyzikální terapie II. Praha: Grada Publishing, 2009.  
4. PODĚBRADSKÝ, J. Fyzikální terapie. Manuál a algoritmy. Praha: Grada Publishing, 2009. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Vypracovanie seminárnej práce: 20 hodiny 

Samoštúdium: 30 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS, doc. MUDr. Eva Vaňásková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Fyziatria (2) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                            Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: Fyziatria (1) 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Úspešné ukončenie predmetu je podmienené minimálne 90 % účasťou študenta  na praktickej výučbe a vykonaním  praktickej a ústnej 

skúšky. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

4. je schopný pracovať s princípmi využitia jednotlivých druhov fyzikálnych energií pre účely terapie pacientov s rôznymi druhmi 
postihnutia, 

5. prakticky zvládne technické parametre prístrojového vybavenia, ktoré sa k aplikácii energií v praxi používajú, vrátane nácviku obsluhy. 
6. je schopný indikovať fyzikálnu liečbu. 

Stručná osnova predmetu:  

Impulzoterapia, elektrostimulácia. Diadynamické, zmiešané prúdy. Impulzné prúdy. Elektrodiagnostika - I/t krivka. Strednofrekvenčné prúdy. 

Vysokofrekvenční prúdy. Magnetoterapia. 

Odporúčaná literatúra: 

7. CAPKO,  J.  Základy fyziatrické léčby.  Praha: Grada Publishing, 1998.  
8. PODĚBRADSKÝ,  J.,  VAŘEKA,  I.  Fyzikální terapie I. Praha: Grada Publishing, 2009.  
9. PODĚBRADSKÝ,  J.,  VAŘEKA,  I.  Fyzikální terapie II. Praha: Grada Publishing,  2009.  
10. PODĚBRADSKÝ, J. Fyzikální terapie. Manuál a algoritmy. Praha: Grada Publishing, 2009. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Príprava na praktickú časť záverečnej skúšky: 25 hodín 

Príprava na teoretickú časť záverečnej skúšky: 25 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS, doc. MUDr. Eva Vaňásková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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 Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Fyzioterapia - klinická prax (1) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: odborná prax                  

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                           Za semester:   120              

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov:  5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.  

Stupeň štúdia: 2.   

Podmieňujúce predmety:   

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

V priebehu semestra študenti absolvujú odbornú prax, na ktorej budú aktívne participovať. Podmienkou je 100 % účasť na odbornej praxi. 

Po ukončení semestra absolvujú skúšku z predmetu prakticko-teoretickou formou. Obsahom skúšania budú vedomosti a zručnosti získané na 

jednotlivých pracoviskách, kde odborná prax prebiehala. Študent si vyžrebuje  otázky zo všetkých pracovísk. Výsledné hodnotenie bude 

aritmetickým priemerom hodnotení  z jednotlivých pracovísk, pričom musí byť splnená podmienka, že ani jedno hodnotenie nesmie byť FX. 

Študent má právo na dva opravné termíny skúšky.  

Hodnotenie:         92 – 100 % - A 

                      84 – 91 % - B 

                      76 – 83 % - C 

                      68 – 75 % - D 

                      60 – 67 % - E 

                          59 % a menej - FX 

Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa minimálne 60 bodov zo 100 bodov. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda podstatu a princípy vybraných metód, techník a postupov vo funkčnej diagnostike lokomočného systému, 
2. má zručnosť v technike vybraných diagnostických metód, 
3. preukáže schopnosť profesionálnej komunikácie s pacientom,  
4. je schopný vyvodiť závery z použitých metód diagnostiky, dokáže popísať a zhrnúť vyšetrenie pacienta v jednotlivých klinických 

odboroch z hľadiska fyzioterapie.   

Stručná osnova predmetu:  

Pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta na pracovisku FBLR:  zvyšovanie erudície v získavaní anamnestických údajov, vykonanie 

komplexného kineziologického rozboru pacienta, navrhnutie smeru terapie a aplikovanie vybraných terapeutických postupov. Vedenie 

zdravotníckej dokumentácie. Kinezioterapia v indikačnej oblasti ortopédie: Kinezioterapia pri vývojových chybách a deformitách pohybového 

aparátu. Kinezioterapia v indikačnej oblasti traumatológie: Kinezioterapia v štádiu doliečovania a rekonvalescencie. Liečebná výchova k 

sebestačnosti. Škola chrbta. Kinezioterapia v indikačnej oblasti pediatrie: Kinezioterapia pri vrodených ochoreniach kardiovaskulárneho, 

endokrinného systému, pri ochoreniach krvi, pri skolióziach, CHDT, pri vývojových poruchách CNS. Kinezioterapia v indikačnej oblasti 

neurológie: Kinezioterapia pri ochoreniach CNS, miechy a pri primárnych svalových ochoreniach. Kinezioterapia v indikačnej oblasti 

neurochirurgie: Kinezioterapia po operáciách hlavy a po operáciách mozgu. Kinezioterapia v plastickej chirurgii. Kinezioterapia v geriatrii. 

Kinezioterapia v psychiatrii. 

Odporúčaná literatúra:  

1. GÚTH, A. a kol. Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh, 1995. 
2. GÚTH, A. a kol. Liečebné metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh, 2005. 
3. KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha:  Galén, 2009. 
4. GROSS, J. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton, 2005. 
5. TAKÁČ, P. Klinická propedeutika v rehabilitácii. Trnava: SAP, 2003. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 150 hodín 

Prezenčné štúdium : 120 hodín 

Príprava a nácvik manuálnych zručností: 30 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:   

A B C D E FX 

      

Vyučujúci:  doc. MUDr. Milan Luliak, PhD., PhDr.. Dagmar Komačeková, PhD., doc. MUDr. Eva Vaňásková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 
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Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Fyzioterapia - klinická prax (2) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: odborná prax                  

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                           Za semester:  143              

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov:  5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.  

Stupeň štúdia: 2.   

Podmieňujúce predmety:  Fyzioterapia - klinická prax (1) 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

V priebehu semestra študenti absolvujú odbornú prax, na ktorej budú aktívne participovať. Podmienkou je 100 % účasť na odbornej praxi. 

Po ukončení semestra absolvujú skúšku z predmetu prakticko-teoretickou formou. Obsahom skúšania budú vedomosti a zručnosti získané na 

jednotlivých pracoviskách, kde odborná prax prebiehala. Študent si vyžrebuje  otázky zo všetkých pracovísk. Výsledné hodnotenie bude 

aritmetickým priemerom hodnotení  z jednotlivých pracovísk, pričom musí byť splnená podmienka, že ani jedno hodnotenie nesmie byť FX. 

Študent má právo na dva opravné termíny skúšky.  

Hodnotenie:         92 – 100 % - A 

                      84 – 91 % - B 

                      76 – 83 % - C 

                      68 – 75 % - D 

                      60 – 67 % - E 

                          59 % a menej - FX 

Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa minimálne 60 bodov zo 100 bodov. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

5. ovláda podstatu a princípy vybraných metód, techník a postupov vo funkčnej diagnostike lokomočného systému, 
6. má zručnosť v technike vybraných diagnostických metód, 
7. preukáže schopnosť profesionálnej komunikácie s pacientom,  
8. je schopný vyvodiť závery z použitých metód diagnostiky, dokáže popísať a zhrnúť vyšetrenie pacienta v jednotlivých klinických 

odboroch z hľadiska fyzioterapie.   

Stručná osnova predmetu:  

Pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta na pracovisku FBLR:  zvyšovanie erudície v získavaní anamnestických údajov, vykonanie 

komplexného kineziologického rozboru pacienta, navrhnutie smeru terapie a aplikovanie vybraných terapeutických postupov. Vedenie 

zdravotníckej dokumentácie. Kinezioterapia v indikačnej oblasti ortopédie: Kinezioterapia pri vývojových chybách a deformitách pohybového 

aparátu. Kinezioterapia v indikačnej oblasti traumatológie: Kinezioterapia v štádiu doliečovania a rekonvalescencie. Liečebná výchova k 

sebestačnosti. Škola chrbta. Kinezioterapia v indikačnej oblasti pediatrie: Kinezioterapia pri vrodených ochoreniach kardiovaskulárneho, 

endokrinného systému, pri ochoreniach krvi, pri skolióziach, CHDT, pri vývojových poruchách CNS. Kinezioterapia v indikačnej oblasti 

neurológie: Kinezioterapia pri ochoreniach CNS, miechy a pri primárnych svalových ochoreniach. Kinezioterapia v indikačnej oblasti 

neurochirurgie: Kinezioterapia po operáciách hlavy a po operáciách mozgu. Kinezioterapia v plastickej chirurgii. Kinezioterapia v geriatrii. 

Kinezioterapia v psychiatrii. 

Odporúčaná literatúra:  

6. GÚTH, A. a kol. Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh, 1995. 
7. GÚTH, A. a kol. Liečebné metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh, 2005. 
8. KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha:  Galén, 2009. 
9. GROSS, J. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton, 2005. 
10. TAKÁČ, P. Klinická propedeutika v rehabilitácii. Trnava: SAP, 2003. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 150 hodín 

Prezenčné štúdium : 143 hodín 

Príprava a nácvik manuálnych zručností: 7 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:   

A B C D E FX 

      

Vyučujúci:  doc. MUDr. Milan Luliak, PhD., PhDr.. Dagmar Komačeková, PhD., doc. MUDr. Eva Vaňásková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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 Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Fyzioterapia - klinická prax (3) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: odborná prax                  

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                           Za semester:  143              

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov:  5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.  

Stupeň štúdia: 2.   

Podmieňujúce predmety:  Fyzioterapia - klinická prax (2) 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

V priebehu semestra študenti absolvujú odbornú prax, na ktorej budú aktívne participovať. Podmienkou je 100 % účasť na odbornej praxi. 

Po ukončení semestra absolvujú skúšku z predmetu prakticko-teoretickou formou. Obsahom skúšania budú vedomosti a zručnosti získané na 

jednotlivých pracoviskách, kde odborná prax prebiehala. Študent si vyžrebuje  otázky zo všetkých pracovísk. Výsledné hodnotenie bude 

aritmetickým priemerom hodnotení  z jednotlivých pracovísk, pričom musí byť splnená podmienka, že ani jedno hodnotenie nesmie byť FX. 

Študent má právo na dva opravné termíny skúšky.  

Hodnotenie:         92 – 100 % - A 

                      84 – 91 % - B 

                      76 – 83 % - C 

                      68 – 75 % - D 

                      60 – 67 % - E 

                          59 % a menej - FX 

Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa minimálne 60 bodov zo 100 bodov. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

9. ovláda podstatu a princípy vybraných metód, techník a postupov vo funkčnej diagnostike lokomočného systému, 
10. má praktickú zručnosť v technike vybraných diagnostických metód, 
11. preukáže schopnosť profesionálnej komunikácie s pacientom,  
12. je schopný vyvodiť závery z použitých metód diagnostiky, dokáže popísať a zhrnúť vyšetrenie pacienta v jednotlivých klinických 

odboroch z hľadiska fyzioterapie.   

Stručná osnova predmetu:  

Pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta na pracovisku FBLR:  zvyšovanie erudície v získavaní anamnestických údajov, vykonanie 

komplexného kineziologického rozboru pacienta, navrhnutie smeru terapie a aplikovanie vybraných terapeutických postupov. Vedenie 

zdravotníckej dokumentácie. Kinezioterapia v indikačnej oblasti ortopédie: Kinezioterapia pri vývojových chybách a deformitách pohybového 

aparátu. Kinezioterapia v indikačnej oblasti traumatológie: Kinezioterapia v štádiu doliečovania a rekonvalescencie. Liečebná výchova k 

sebestačnosti. Škola chrbta. Kinezioterapia v indikačnej oblasti pediatrie: Kinezioterapia pri vrodených ochoreniach kardiovaskulárneho, 

endokrinného systému, pri ochoreniach krvi, pri skolióziach, CHDT, pri vývojových poruchách CNS. Kinezioterapia v indikačnej oblasti 

neurológie: Kinezioterapia pri ochoreniach CNS, miechy a pri primárnych svalových ochoreniach. Kinezioterapia v indikačnej oblasti 

neurochirurgie: Kinezioterapia po operáciách hlavy a po operáciách mozgu. Kinezioterapia v plastickej chirurgii. Kinezioterapia v geriatrii. 

Kinezioterapia v psychiatrii. 

Odporúčaná literatúra:  

11. GÚTH, A. a kol. Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh, 1995. 
12. GÚTH, A. a kol. Liečebné metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh, 2005. 
13. KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha:  Galén, 2009. 
14. GROSS, J. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton, 2005. 
15. TAKÁČ, P. Klinická propedeutika v rehabilitácii. Trnava: SAP, 2003. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 150 hodín 

Prezenčné štúdium : 143 hodín 

Príprava a nácvik manuálnych zručností: 7 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:   

A B C D E FX 

      

Vyučujúci:  doc. MUDr. Milan Luliak, PhD., PhDr.. Dagmar Komačeková, PhD., doc. MUDr. Eva Vaňásková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Fyzioterapia - klinická prax (4) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: odborná prax                  

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                           Za semester:  143              

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov:  5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.  

Stupeň štúdia: 2.   

Podmieňujúce predmety:  Fyzioterapia - klinická prax (3) 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

V priebehu semestra študenti absolvujú odbornú prax, na ktorej budú aktívne participovať. Podmienkou je 100 % účasť na odbornej praxi. 

Po ukončení semestra absolvujú skúšku z predmetu prakticko-teoretickou formou. Obsahom skúšania budú vedomosti a zručnosti získané na 

jednotlivých pracoviskách, kde odborná prax prebiehala. Študent si vyžrebuje  otázky zo všetkých pracovísk. Výsledné hodnotenie bude 

aritmetickým priemerom hodnotení  z jednotlivých pracovísk, pričom musí byť splnená podmienka, že ani jedno hodnotenie nesmie byť FX. 

Študent má právo na dva opravné termíny skúšky.  

Hodnotenie:         92 – 100 % - A 

                      84 – 91 % - B 

                      76 – 83 % - C 

                      68 – 75 % - D 

                      60 – 67 % - E 

                          59 % a menej - FX 

Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa minimálne 60 bodov zo 100 bodov. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

13. ovláda podstatu a princípy vybraných metód, techník a postupov vo funkčnej diagnostike lokomočného systému, 
14. má zručnosť v technike vybraných diagnostických metód, 
15. preukáže schopnosť profesionálnej komunikácie s pacientom,  
16. je schopný vyvodiť závery z použitých metód diagnostiky, dokáže popísať a zhrnúť vyšetrenie pacienta v jednotlivých klinických 

odboroch z hľadiska fyzioterapie.   

Stručná osnova predmetu:  

Pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta na pracovisku FBLR:  zvyšovanie erudície v získavaní anamnestických údajov, vykonanie 

komplexného kineziologického rozboru pacienta, navrhnutie smeru terapie a aplikovanie vybraných terapeutických postupov. Vedenie 

zdravotníckej dokumentácie. Kinezioterapia v indikačnej oblasti ortopédie: Kinezioterapia pri vývojových chybách a deformitách pohybového 

aparátu. Kinezioterapia v indikačnej oblasti traumatológie: Kinezioterapia v štádiu doliečovania a rekonvalescencie. Liečebná výchova k 

sebestačnosti. Škola chrbta. Kinezioterapia v indikačnej oblasti pediatrie: Kinezioterapia pri vrodených ochoreniach kardiovaskulárneho, 

endokrinného systému, pri ochoreniach krvi, pri skolióziach, CHDT, pri vývojových poruchách CNS. Kinezioterapia v indikačnej oblasti 

neurológie: Kinezioterapia pri ochoreniach CNS, miechy a pri primárnych svalových ochoreniach. Kinezioterapia v indikačnej oblasti 

neurochirurgie: Kinezioterapia po operáciách hlavy a po operáciách mozgu. Kinezioterapia v plastickej chirurgii. Kinezioterapia v geriatrii. 

Kinezioterapia v psychiatrii. 

Odporúčaná literatúra:  

16. GÚTH, A. a kol. Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh, 1995. 
17. GÚTH, A. a kol. Liečebné metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh, 2005. 
18. KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha:  Galén, 2009. 
19. GROSS, J. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton, 2005. 
20. TAKÁČ, P. Klinická propedeutika v rehabilitácii. Trnava: SAP, 2003. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 150 hodín 

Prezenčné štúdium : 143 hodín 

Príprava a nácvik manuálnych zručností: 7 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:   

A B C D E FX 

      

Vyučujúci:  doc. MUDr. Eva Vaňásková, PhD., doc. MUDr. Milan Luliak, PhD., PhDr. Dagmar Komačeková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Geriatria a gerontológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                                     Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent vypracuje kazuistiku geriatrického pacienta. 

Študent absolvuje test formou elektronického testovania s minimálnou úspešnosťou 60 %. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda somatické a psychické involučné zmeny starnúceho organizmu.  
2. zvládne ovplyvnenie psychickej a telesnej zdatnosti prostredníctvom zdravotných cvičení a relaxácie. 

Stručná osnova predmetu:  

Biologické, psychické a sociálne starnutie. Involučné zákonitosti. Somatické involučné zmeny v jednotlivých systémoch. Psychológia a 

psychopatia senia. Pozitívne ovplyvňovanie pamäti – brain jogging. Funkčná diagnostika. Zdravie v starobe – aktívny štýl života v starobe. 

Harmonizujúci pohyb a dýchanie. Rytmus ako princíp života. Rovnováha protikladov ako podmienka zdravej výživy. Myseľ a jej úloha – význam 

duševnej výchovy. Poznatky z výskumného sledovania cvičiacich seniorov. 

Odporúčaná literatúra: 

1. KALVACH, Z., ZADÁK, Z., JIRÁK, R., ZAVÁZALOVÁ, H., SUCHARDA, P. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada Publishing, 2004. 
2. KUBÍČKOVÁ, M. Vůle ke zdravému životu.  Praha: SPN Onyx, 1996. 
3. EGER, L. Čínská zdravotní cvičení. Brno: Schneider, 1991. 
4. SLÁMA, J. Jóga. Kurzy pro zdraví. Brno: EPA, 2008. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 90 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Vypracovanie kazuistiky: 20 hodín 

Príprava na test: 20 hodín 

Samo-štúdium: 40 hodín   

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS, 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Chirurgia - špeciálne kapitoly 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                                Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Podmienkou úspešného absolvovania je 70 % účasť na prednáškach a vypracovanie krátkej seminárnej práce. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. má  vedomosti získané v bakalárskom štúdiu,  
2. je schopný použiť vedomosti pri aplikácii fyzioterapie z ohľadom na najnovšie metódy diagnostiky a terapie v odbore chirurgia. 

Stručná osnova predmetu:  

Podstata a histórie chirurgie, nadstavbové odbory, vzťah chirurgie k rehabilitácii. Rana - fyziológia hojenia rán, infekcia v chirurgii, anestézia, 

základy resuscitácie. Vyšetrovacie metódy v chirurgii, anamnéza, chorobopis, objektívne vyšetrenia v chirurgii, príprava pacienta na operáciu. 

Onkochirurgia. Gastroenterochirurgia. Neurochirurgia Kardiochirurgia. chirurgia tepien a žíl. Pôrodnícke operácie. Gynekologická problematika 

u športovkýň. Etické problémy v chirurgii. 

Odporúčaná literatúra: 

1. OLEJNÍK,  J.  Perioperačný manuál chirurga.  Bratislava: Ebner,  2002. 
2. ZEMAN,  M.  Chirurgická propedeutika.  Praha: Grada Publishing,  2000. 
3. HOCH, J., LEFFLER, J. Speciální chirurgie. Praha: Maxdorf, 2011. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Vypracovanie seminárnej práce: 20 hodín 

Samo-štúdium:  30 hodín  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH, doc. PhDr. Anna Murgová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Klinická kineziológia (1) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                                  Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent je povinný absolvovať  80  %  prednášok. Študent v priebehu semestra vypracuje seminárnu prácu  v rozsahu 10 strán. Hodnotenie 0 -

20 bodov. 

Záverečná skúška – elektronické testovanie. 

Hodnotenie:  minimum 60 %. 

Dva opravné termíny. 

Kredity budú udelené študentovi,  ktorý získa minimálne 15 bodov zo seminárnej práce, minimálne 60 % z písomného testu. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

3. je schopný vytvoriť podklady pre analýzu, opis a hodnotenie jednotlivých spôsobov pohybu v zdraví, pri vrodených a získaných 
anomáliách, v chorobe a po úrazoch. 

Stručná osnova predmetu:  

Kineziológia – všeobecná. Nerv, sval a práca, stavba a funkcia nervovej a svalovej bunky,  pokojový membránový potenciál, akčný potenciál, 

vedenie akčného potenciálu, motorická platnička, mobilita a druhy svalov, motorická jednotka kostrového svalu, kontraktilný aparát priečne 

pruhovaného svalu, kontrakcia priečne pruhovaného svalu, zdroje energie svalovej kontrakcie. Biomechanika: stabilita polohy telesa, význam 

rozsahov pohybov a ich určovanie, páka, rovnováha na páke (typy pákového usporiadania v tele, kladka a iné jednoduché stroje), pôsobenie 

gravitačnej sily na telo človeka, pôsobenie svalu na páku pohybovanej časti (utilizácia svalovej sily na pohyb), vzájomný vplyv gravitačnej a 

svalovej sily na pohybovanú časť, tvar svalov a ich funkcia (jednokĺbové a viackĺbové svaly), statika a stabilizácia. Kineziológia prototypových 

činností. Základné posturálne činnosti. Ľah – charakteristika ľahov, sadanie z ľahu na chrbte, pohyby hlavy a krku, akcia svalov brušnej steny, 

odvíjanie hrudníka od podložky, fáza inklinácie panvy. 

Sed – rozdelenie typov sedenia, vyšetrenie aktivity chrbtových svalov pri predklone a úklone v sede, opis niektorých pracovných sedov.  Stoj – 

všeobecné charakteristiky,  postavenie panvy a panvový sklon, hrudníková kyfóza ako kompenzačný jav.  Chôdza – statokinetický, podklad 

chôdze: dynamika chôdze, aktívna a pasívna fáza chôdze, pohyby stojnej končatiny, analýza pohybu bedrového kĺbu, vertikálne oscilácie 

ťažiska, odraz, fáza vykročenia, fáza dostupu, súhyby trupom, hlavou a hornými končatinami, držanie trupu pri chôdzi, celkové charakteristiky 

chôdze. 

Odporúčaná literatúra: 

LÁNIK, V. Kineziológia. Martin:  Osveta, 1990. 

DYLEVSKÝ, I. Obecná kineziologie. Praha: Grada Publishing, 2007. 

DYLEVSKÝ, I.  Speciální kineziologie. Praha: Grada Publishing, 2009. 

JANÍKOVÁ,  D.  Fyzioterapia - Funkčná diagnostika pohybového aparátu. Martin: Osveta,  1998. 

DYLEVSKÝ, I.  Kineziológie. Základy strukturální kineziologie. Praha: Triton, 2009. 

VÉLE, F. Kineziologie posturálního systému. Praha: UK, 1995.  

VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Praha: Triton,  1997. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Príprava seminárnej práce: 20 hodín 

Príprava na test: 30 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD., mim.prof..,  Mgr. Viliam Knap, PhD. 

 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Klinická kineziológia (2) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                               Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: Klinická kineziológia (1) 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Úspešné vykonanie ústnej skúšky. Študent má právo na  jeden  riadny a dva opravné termíny. Podmienkou zapísania sa na skúšku je 

zvládnutie elektronického test s minimálnou úspešnosťou 60 %. Pri elektronickom testovaní má študent právo na jeden opravný termín. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. je schopný vytvoriť podklady pre analýzu, opis a hodnotenie jednotlivých spôsobov pohybu v zdraví, pri vrodených a získaných 
anomáliách, v chorobe a po úrazoch. 

2. dokáže použiť získané vedomosti pri aplikácii fyzioterapie. 

Stručná osnova predmetu:  

Špeciálna kineziológia. Špeciálna kineziológia chrbtice. Špeciálna kineziológia hrudníka. Špeciálna kineziológia dolných končatín, bedrový kĺb, 

kolenný kĺb, členkový kĺb. Špeciálna kineziológia horných končatín, ramenný kĺb, lakťový kĺb. Kineziológia manuálnych činností. Pohyb 

neživého objektu a živého subjektu (srovnání). 

Odporúčaná literatúra: 

7. LÁNIK, V.  Kineziológia, Martin: Osveta, 1990. 
8. DYLEVSKÝ, I.  Obecná kineziologie. Praha: Grada Publishing, 2007. 
9. DYLEVSKÝ, I.  Speciální kineziologie. Praha: Grada Publishing, 2009. 
10. JANÍKOVÁ,  D.  Fyzioterapia - Funkčná diagnostika pohybového aparátu. Martin: Osveta,  1998. 
11. DYLEVSKÝ, I.  Kineziológie. Základy strukturální kineziologie. Praha: Triton, 2009. 
12. VÉLE, F. Kineziologie posturálního systému. Praha: UK, 1995.  
13. VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Praha: Triton,  1997. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín  

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Príprava na test: 20 hodín 

Príprava na skúšku: 30 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:   

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: doc. MUDr. Milan Luliak, PhD., Mgr. Viliam Knap, PhD. 

 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Klinická patofyziológia telesnej záťaže 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                            Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je praktické zvládnutie klinických testov a  

písomný test typu multichoice. Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny. 

Hodnotenie:         92 – 100 % - A 

                      84 – 91 % - B 

                      76 – 83 % - C 

                      68 – 75 % - D 

                      60 – 67 % - E 

                             59 % a menej – FX 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

3. získa stručný ucelený pohľad poznatkov z fyziológie a patofyziológie telesnej záťaže,  
4. si osvojí vzájomné vzťahy medzi nimi a zákonitosti adaptačných mechanizmov na rozličné formy telesnej záťaže. 
5. aplikuje získané poznatky pri tvorbe fyzioterapeutického plánu 

Stručná osnova predmetu:  

Kostrové svalstvo, štruktúra kostrového svalu a základy svalovej kontrakcie, typy svalových vláken.  Zdroje energie na svalovú prácu, štiepenie 

ATP, anaeróbna resyntéza ATP, aeróbna resyntéza ATP, zdroje energie na aeróbnu a anaeróbnu resyntézu ATP. Energetický výdaj, bazálny 

metabolizmus, výdaj energie pri pohybových činnostiach, celkový energetický výdaj. Reakcia orgánových systémov na telesnú záťaž, dýchací 

systém, srdcovo-cievny systém, pohybová sústava, hormonálny systém, nervová sústava, imunitný systém, zloženie krvi. Termoregulácia. 

Pohybová aktivita a telesná hmotnosť.                                                      

Odporúčaná literatúra: 

1. LÁNIK, V.  Kineziológia.  Martin: Osveta, 1990. 
2. DYLEVSKÝ, I.  Obecná kineziologie. Praha: Grada Publishing, 2007. 
3. DYLEVSKÝ, I.  Speciální kineziologie. Praha: Grada Publishing, 2009. 
4. JANÍKOVÁ, D.  Fyzioterapia - Funkčná diagnostika pohybového aparátu. Martin: Osveta, 1998. 
5. DYLEVSKÝ, I. Kineziológie. Základy strukturální kineziologie. Praha: Triton, 2009. 
6. DYLEVSKÝ, I., KORBELÁŘ, P., KUČERA, M. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada Publishning, 2004. 
7. MÁČEK, M., RADVANSKÝ, J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Príprava na praktické zvládnutie klinických testov: 30 hodín 

Príprava na test: 20 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: PhDr. Komačeková Dagmar, PhD., Mgr. Viliam Knap, PhD. 

 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Klinická psychológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                                Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Pre udelenie kreditov musí študent úspešne absolvovať ústnu skúšku. Študent má právo na jeden riadny a dva opravné termíny. Podmienkou 

pre zapísanie na skúšku je absolvovanie písomného testu prostredníctvom elektronického testovania s úspešnosťou minimálne 60 % 

a vypracovanie seminárnej práce deklarujúcej prepojenie klinickej psychológie a fyzioterapie. Študent má právo na jeden opravný termín pri 

elektronickom testovaní. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. získa prehľad v odbore klinická psychológia, predovšetkým v témach súvisiacich s prácou fyzioterapeuta. 
2. hodnotí súvislosti psychiky pacienta s jeho ochorením. 

Stručná osnova predmetu:  

Úvod – definícia odboru, história, profesiogram klinického psychológa, etika. Vývinová psychológia – Ericksonovo poňatie. Poruchy 

psychického vývoja v detskom a dorasteneckom veku. Psychológia chorých a zdravotne postihnutých detí, psychosomatické poruchy v 

detstve a v dospievaní. Špecifické poruchy učenia a správania sa. Mentálna retardácia. Emocionálne poruchy, poruchy príjmu potravy, 

poruchy spánku u detí a v dospelom veku. Závislosť na alkohole a iných návykových látkach, gamblerstvo. Psychosexuálny vývin a jeho 

poruchy. Deti ohrozené prostredím. Školská zrelosť a jej poruchy. Klinická psychológia,  psychoterapia a náboženstvo. Klinická 

psychodiagnostika. 

Odporúčaná literatúra: 

1. LANGMEIER, J.,  BALCAR,  K.,  ŠPITZ, J.  Dětská psychoterapie.  Praha: Avicenum,  1989. 
2. ŘÍČAN, P.,  KREJČÍŘOVÁ, D.  Dětská klinická psychologie.  Praha:  Avicenum,  1997. 
3. HERETIK, A., HERETIK, A. jr. a kol. Klinická psychológia. Bratislava: Psychoprof, 2007. 
4. BAŠTECKÁ, B. Klinická psychológie v praxi.  Praha: Portál, 2003. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Vypracovanie seminárnej práce: 20 hodín 

Príprava na test: 15 hodín 

Príprava na záverečnú skúšku: 15 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Manažment vo fyzioterapii 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                            Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Podmienkou  ukončenia predmetu je absolvovanie ústnej skúšky s minimálnym hodnotením E. Študent má právo na jeden riadny a dva 

opravné termíny. Podmienkou prihlásenia sa na skúšku je vypracovanie Power Pointovej prezentácie a jej prezentácia na tému z oblasti 

zdravotníckeho manažmentu. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. dokáže definovať disciplínu manažment, vysvetliť manažment v zdravotníctve – jeho špecifiká, 
2. je schopný charakterizovať jednotlivé kategórie manažmentu v podmienkach zdravotníckeho zariadenia: riadenie, vedenie, 

organizovanie, kontrola, plánovanie, 
3. pozná techniky vedenia ľudských zdrojov a motiváciu, komunikáciu, manažment fyzioterapeutického procesu, 
4. ovláda marketing v zdravotníctve, vymedzenie stratégie, segmentáciu trhu a nástroje marketingového mixu, 
5. ovláda manažérske techniky. 

Stručná osnova predmetu:  

Základné teórie manažmentu a ich charakteristika. Hlavné manažérske funkcie. Rola a funkcie manažéra v zdravotníckom zariadení. 

Manažment vo fyzioterapii. Výkon manažérskej práce. Riadenie ľudských zdrojov. Informácie v práci manažéra zdravotníckeho zariadenia. 

Rozhodovanie v činnosti manažéra zdravotníckeho zariadenia, manažment zmeny. Úloha kontroly v procese riadenia. Motivácia, techniky 

motivácie. Organizácia, organizačné štruktúry. Komunikácia, komunikačné štýly. Teórie medziľudských vzťahov. Manažment kvality v 

zdravotníctve. Manažment fyzioterapeutického procesu. Implementácia manažmentu zlepšovania kvality zdravotnej starostlivosti. Marketing 

v zdravotníckom zariadení. 

Odporúčaná literatúra: 

1. GLADKIJ I., IVANOVÁ K., KOLDOVÁ Z., KRÁLOVÁ J., STRNAD L., ZLÁMAL J.  Management ve zdravotníctví.  Brno: Computer Press,  
2003. 

2. TAKÁČ,  P.  Manažment a právne predpisy pre fyzioterapeutov.  Košice: Aprilla,  2006. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Príprava prezentácie: 15 hodín 

Príprava na vlastné prezentovanie: 15 hodín 

Príprava na ústnu skúšku: 20 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:   

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Metodológia rozvoja pohybových schopností 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                               Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent vypracuje tréningovú jednotku so zreteľom na špecifiká konkrétneho pacienta. 

Študent absolvuje písomný test. 

Hodnotenie:  maximálny počet  100 bodov  (A = 100-94 b; B = 93 – 87 b; C = 86 – 80 b; D = 79 – 73 b; E = 72 – 65 B; FX = 64 b a menej). 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. získa základné poznatky z oblasti optimálneho rozvoja pohybových schopností, 
2. použije poznatky pri tvorbe cvičebnej jednotky, 
3. vytvorí adekvátny cvičebný program pre konkrétneho pacienta. 

Stručná osnova predmetu:  

Charakteristika pohybových schopností, senzitívne obdobia, všeobecné východiská rozvoja pohybových schopností.  Kondičné pohybové 

schopnosti. Rozvoj a diagnostika vytrvalostných schopností.  Rozvoj a diagnostika silových schopností.  Rozvoj a diagnostika rýchlostných 

schopností.  Rozvoj a diagnostika ohybnosti.  Rozvoj koordinačných schopností. Diagnostika koordinačných schopností. 

Odporúčaná literatúra: 

1. ČILLÍK, I.  Športová príprava v atletike. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. 
2. DOVALIL, J. et. al.  Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002.  
3. GLESK, P.,  HARSÁNYI,  L.  Metódy rozvoja kondičných schopností. Bratislava: OSS, 1992. 
4. MORAVEC,  R. et al.  Teória a didaktika výkonnostného a vrcholového športu. Bratislava: FTVŠ UK, 2007.  
5. SÝKORA, F.  Základy telovýchovného procesu. Bratislava: Šport, 1989. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium 10 hodín 

Vypracovanie a prezentácia tréningovej jednotky: 30 hodín 

Príprava na písomný test: 20 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: :  Prof. MUDr. Michal Kováč, CS.,   PhDr. Miriam Ištoňová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Metodológia výskumu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                               Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent vypracuje návrh výskumného projektu s podrobným popisom metodiky výskumu, ktorý odovzdá v písomnej podobe (akceptuje sa aj 

elektronická forma) vyučujúcemu predmetu. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda základné pojmy a metódy výskumnej práce, 
2. je schopný vytvoriť projekt výskumnej práce, 
3. je schopný zvoliť správnu metódu výskumu pre svoj výskumný zámer. 

Stručná osnova predmetu:  

Hypotézy. Závislé a nezávislé premenné. Spôsob a charakteristika výberu. Výskumné metódy. Validita a reliabilita meracieho nástroja. 

Spracovanie údajov. Experiment. Štruktúra vedecko-výskumnej práce. Zdroje získavania údajov. Spôsoby citácie. 

Odporúčaná literatúra: 

3. KUSÁ, Z. Kvalitatívna analýza údajov. Bratislava: UK, 1992.  
4. BAJGAR, J. et al. Základy vedeckej práce v medicíne: príručka pre mladých vedeckých pracovníkov. Martin: Osveta, 1980. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Predpríprava projektu: 15 hodín 

Vypracovanie metodiky výskumu: 15 hodín 

Príprava vlastného konečného projektu: 20 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH,   PhDr.Dagmar Komačeková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Metódy kinezioterapie (1) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                                 Za semester: 15 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Kredity budú udelené študentovi na základe vykonania prakticko-teoretickej skúšky. Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny. 

Podmienkou prihlásenia sa na prakticko-teoretickú skúšku je 100 % účasť na cvičeniach predmetu. Akceptuje sa len neúčasť uznaná 

vyučujúcim predmetu. V takomto prípade si študent  nahradí cvičenia v termíne dohodnutom s vyučujúcim predmetu.  

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. sa zoznamuje s teoretickými základmi hlavných terapeutických smerov a škôl v kinezioterapii, 
2. pochopí  súvislosti vzniku jednotlivých ucelených  prístupov k terapii najrôznejších porúch motoriky a s nimi súvisiacimi ďalšími 

funkciami, vývoj a súčasný stav danej techniky, základy prvkov jej metodiky a zhodnotenie ich terapeutických možností,  
3. pochopí  neurofyziologické zákonitosti  príslušnej techniky,  
4. porovná jednotlivé  smery  kinezioterapie navzájom so zovšeobecnenými a  spoločnými prvkami. 

Stručná osnova predmetu:  

Analytické postupy vo fyzioterapii,  Elizabeth Kenny. Funkčné poruchy pohybového systému, Alois Brügger, Ludmila Mojžíšová. Panvové dno. 

Posturálna korekcia, M. A. R. Freeman, Joseph  Hubertus Pilates.  Metóda podľa Alexandra.  Metóda podľa Feldenkraisa. 

Odporúčaná literatúra: 

5. HNÍZDIL, J. Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové.  Praha: Grada Publishing,  1996. 
6. KOLÁŘ, P. et al.  Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 
7. KUČERA, M.,  KOLÁŘ, P.,  DYLEVSKÝ, I. Dítě,  sport a zdraví. Praha:  Galén,  2011. 
8. LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Praha: Sdělovací technika,  2003. 
9. PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, I.  Akrální koaktivační terapie. Praha:  REHASPRING, 2011. 
10. PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, I. Funkce diagnostika, terapie hlubokého stabilizačního systému.  Praha: REHASPRING, 2010. 
11. PAVLŮ, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. Brno:  Cerm, 2002.  
12. ROCK, C., PETAK, S. Agisticko-excentrické kontrakční postupy k ovlivnění funkčních poruch pohybového systému.  Zürich : 

Brügger;  Benglen : Verlag, 2000.  
13. TROJAN, S. a kol. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha:  Grada Publishing  1996.  
14. VOJTA, V.,  PETERS, A.  Vojtův princip. Praha: Grada Publishing, 2010. 
15. SMOLÍKOVÁ, L., MÁČEK,  M.  Fyzioterapie a pohybová léčba  u chronických plícnich onemocnění. Praha:  Blue wings,  2006.   
16. VOJTA, V.  Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku.  Praha: Grada Publishing, 2005. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 120 hodín 

Prezenčné štúdium: 15 hodín 

Osvojenie si praktických zručností: 30 hodín 

Príprava na praktickú časť skúšky: 30 hodín 

Príprava na teoretickú časť skúšky: 45 hodín  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci:  doc. MUDr. Milan Luliak, PhD., Mgr. Viliam Knap, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Metódy kinezioterapie (2) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                                    Za semester: 15 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: Metódy kinezioterapie (1) 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Kredity budú udelené študentovi na základe vykonania prakticko-teoretickej skúšky. Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny. 

Podmienkou prihlásenia sa na prakticko-teoretickú skúšku je 100 % účasť na cvičeniach predmetu. Akceptuje sa len neúčasť uznaná 

vyučujúcim predmetu. V takomto prípade si študent  nahradí cvičenia v termíne dohodnutom s vyučujúcim predmetu. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda teoretické základy hlavných terapeutických smerov a škôl v kinezioterapii,  
2. chápe súvislosti vzniku jednotlivých ucelených prístupov k terapii najrôznejších porúch motoriky a s nimi súvisiacimi ďalšími funkciami, 

vývoj a súčasný stav danej techniky,  
3. ovláda základy prvkov jej metodiky a zhodnotenie ich terapeutických možností, 
4. chápe neurofyziologické zákonitosti  príslušnej techniky, porovnanie jednotlivých smerov kinezioterapie navzájom so zovšeobecnením 

spoločných  prvkov a kritické zhodnotenie prvkov špecifických pre jednotlivé školy. 

Stručná osnova predmetu:  

Koncept Klein-Vogelbachovej. Nešpecifické mobilizácie, Kaltenborn. Metóda podľa Robina McKenzieho. Hĺbkový stabilizačný systém, 

austrálska škola. Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, Pavel Kolář. Terapia bolesti metódami fyzioterapie. 

Odporúčaná literatúra: 

1. HNÍZDIL, J.  Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Praha: Grada Publishing,  1996. 
2. KOLÁŘ, P. et  al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 
3. KUČERA, M.,  KOLÁŘ, P.,  DYLEVSKÝ, I. Dítě, sport a zdraví. Praha: Galén, 2011. 
4. LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně.  Praha: Sdělovací technika, 2003. 
5. PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, I. Akrální koaktivační terapie.  Praha:  REHASPRING, 2011. 
6. PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, I.  Funkce, diagnostika, terapie hlubokého stabilizačního systému.  Praha: REHASPRING, 2010. 
7. PAVLŮ,  D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody.  Brno: Cerm,  2002.  
8. ROCK, C., PETAK, S.  Agisticko-excentrické kontrakční postupy k ovlivnění funkčních poruch pohybového systému. Zürich: Brügger; 

Benglen: Verlag, 2000.  
9. TROJAN, S. a kol. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha: Grada Publishing, 1996.  
10. VOJTA, V., PETERS, A. Vojtův princip. Praha: Grada Publishing, 1995. 
11. SMOLÍKOVÁ, L., MÁČEK, M.  Fyzioterapie a pohybová léčba  chronických plícnich onemocnění. Praha: Blue wings, 2006.   
12. VOJTA,V. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha: Grada Publishing, 2005. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 120 hodín 

Prezenčné štúdium: 15 hodín 

Osvojenie si praktických zručností: 30 hodín 

Príprava na praktickú časť skúšky: 30 hodín 

Príprava na teoretickú časť skúšky: 45 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: PhDr. Dagmar Komačeková, PhD., Mgr. Viliam Knap, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Metódy kinezioterapie (3) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                              Za semester: 15 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: Metódy kinezioterapie (2) 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Kredity budú udelené študentovi  na základe úspešného vykonania prakticko-teoretickej skúšky z jednotlivých metodík. Študent má nárok na 

jeden riadny a dva opravné termíny. 

Podmienkou  prihlásenia sa na  prakticko-teoretickú skúšku  je odovzdanie 2 vypracovaných kazuistík a 100 % účasť na cvičeniach predmetu. 

Akceptuje sa len neúčasť uznaná vyučujúcim predmetu. V takomto prípade si študent cvičenia nahradí v termíne dohodnutým s vyučujúcim 

predmetu. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda teoretické základy hlavných terapeutických smerov a škôl v kinezioterapii, 
2. pochopí súvislosti vzniku jednotlivých ucelených prístupov k terapii najrôznejších porúch motoriky a s nimi súvisiacimi ďalšími funkciami, 

vývoj a súčasný stav danej techniky, základy prvkov jej metodiky a zhodnotenie ich terapeutických možností, 
3. je schopný vysvetliť neurofyziologické  zákonitosti  príslušnej techniky, porovnať jednotlivé smery kinezioterapie navzájom so 

zovšeobecnením spoločných prvkov a kritické zhodnotenie prvkov špecifických pre jednotlivé školy. 

Stručná osnova predmetu:  

Reťazenie činnosti svalov. Respiračná fyzioterapia. Idiopatické skoliózy metóda podľa Klappa; metóda podľa Schrottovej. Vývoj  motoriky 

človeka, Václav Vojta,  G. Tardieu. Proprioceptívna neuromuskulárna stabilizácia, Hermann Kabat. Roswitha Brunkow. 

Odporúčaná literatúra: 

1. HNÍZDIL, J.  Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Praha: Grada Publishing, 1996. 
2. KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi.  Praha: Galén,  2009. 
3. KUČERA, M., KOLÁŘ, P, DYLEVSKÝ, I.  Dítě, sport a zdraví.  Praha: Galén,  2011. 
4. LEWIT,  K.  Manipulační léčba.  Praha: Sdělovací technika, 2003. 
5. PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, I.  Akrální koaktivační terapie.  Praha: Rehaspring,  2011. 
6. PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, I.  Funkce,  diagnostika, terapie hlubokého stabilizačního systému.  Praha:  Rehaspring, 2010. 
7. PAVLŮ,  D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody.  Brno: Cerm,  2002. 
8. ROCK,  C., PETAK,  S. Agisticko-excentrické kontrakční postupy k ovlivnění funkčních poruch pohybového systému. Zürich: Brügger; 

Benglen: Verlag, 2000. 
9. TROJAN, S. a kol. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka.  Praha: Grada Publishing, 1996.  
10. VOJTA, V., PETERS, A. Vojtův princip. Praha:  Grada Publishing, 1995. 
11. SMOLÍKOVÁ, L., MÁČEK, M.  Fyzioterapie a pohybová léčba  chronických  plícnich onemocnění. Praha: Blue wings, 2006.   
12. VOJTA,V.  Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha: Grada Publishing, 2005. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 120 hodín. 

Prezenčné štúdium: 15 hodín 

Vypracovanie 2 kazuistík: 30 hodín 

Príprava na praktickú časť skúšky: 30 hodín 

Príprava na teoretickú časť skúšky: 45 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: doc. MUDr. Eva Vaňásková, PhD., Mgr. Viliam Knap, PhD.,  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Neurofyziológia a riadenie pohybu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                               Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Písomný test typu multichoice. Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny. 

Hodnotenie:         92 – 100 % - A 

                      84 – 91 % - B 

                      76 – 83 % - C 

                      68 – 75 % - D 

                      60 – 67 % - E 

                             59 % a menej – FX 

Ďalšou podmienkou je vypracovanie prednášky s názornou prezentáciou vybranej témy z neurofyziológie a riadenia pohybu. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

5. získa prehľad o činnosti neurálnych sietí rôznych úrovní vo vzťahu k ich softwarovým a hardwarovým  poruchám, vzhľadom k riadeniu,   
6. získa informácie o kontrole a programovaní ľudskej motoriky za fyziologických aj patologických podmienok. 

Stručná osnova predmetu:  

Analógia medzi fungovaním počítačov a nervového systému. Vstupné informácie (receptory), prenos dát. Spracovanie  informácie do celkov, 

program, uloženie, adresácia. Význam funkčných dvojíc – vzťah medzi držaním polohy a jej zmenou. Geneticky fixované programy a programy 

získané učením. Výstup informácií – logistika, motorika. Poruchy riadenia na spinálnej úrovni. Poruchy riadenia na kmeňovej úrovni – 

nastavovanie excitability, tonusu. Poruchy riadenia mozočkových funkcií. Poruchy riadenia na subkortikálnej úrovni (BG). Poruchy riadenia na 

kortikálnej úrovni, vedomá ideokinéza. Patofyziológia bolesti, ovplyvnenie tvorby motorických programov. Problematika emócií, pamäti 

(limbický systém). Lokomotorické, obratné a komunikačné funkcie. 

Odporúčaná literatúra: 

1. TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J. Centrální mechanismy řízení motoriky. Praha: Avicenum,  1991.  
2. VÍŠEK, L. a kol.  Kapitoly z moderní neurofyziologie a epileptologie. Praha: Karolinum, 1992.  
3. KRÁLIČEK, P. Úvod do speciální neurofyziológie. Praha: Galén, 2011. 
4. GÚTH, A. Fyziológia, neurofyziológia. Bratislava: VŠ Sv. Alžbety, 2009. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 90 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Vypracovanie prednášky: 20 hodín 

Príprava na prezentáciu prednášky: 30 hodín 

Príprava na písomný test: 30 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc. 

 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Neurológia - špeciálne kapitoly 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                                Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent absolvuje test (elektronické testovanie) s úspešnosťou minimálne 60 %. 

Študent vypracuje seminárnu prácu na zadanú tému 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda informácie z neurológie a riadenia pohybu, 
2. ovláda aktuálne informácie s poslednými novinkami v odbore, 
3. dokáže popísať prejavy jednotlivých chorôb v pohybovom aparáte. 

Stručná osnova predmetu:  

Základné funkcie nervového systému, vznik vzruchov v receptoroch, šírenie  v periférii a CNS, spracovanie vzruchov v CNS. Prenos informácie 

v CNS, "skreslenie" pri prenose, korekcia skreslenia. Ukladanie informácií v CNS: pamäť, učenie, holografický princíp  pamäti. Vyvolávanie 

informácií z CNS (čítanie z pamäti), vznik pattern, jeho uloženie a jeho adresovanie. Príklad medzi počítačom a CNS z hľadiska informatiky. 

Funkčná topografia mozgu. Poruchy motorickej funkcie, periférne, spinálne, kmeňové, subkortikálne, kortikálne. Poruchy senzitívnych funkcií 

na úrovni kmeňa, diencefala, bazálnych ganglií, cerebella, poruchy symbolických funkcií,  poruchy koordinácie. Vegetatívne poruchy. Cievne 

ochorenia NS (CMP arteriosklerotické, hypertenzívne, encephalopathie, SAK). Záchvatové ochorenia (epilepsie, migréna, m. Meniér). 

Demyelinizačné a tzv. degeneratívne ochorenia nervového systému (RM, m. Parkinson,  ALS, M. Wilsoni, M. Friedreich, chronická spinálna 

amyotrofia  a i.). Polyneuropatie metabolické a toxické. Svalové ochorenia. Neurologické komplikácie AIDS. 

Odporúčaná literatúra: 

1. JANDA, V., KRAUS, J. Neurologie pro rehabilitační pracovníky. Praha: Avicenum,  1975. 
2. KÁŠ, S. Neurologie v běžné lékařské praxi. Praha: Grada Publishing,  1997.  
3. KÁŠ, S. Neurologie pro praktické lékaře. Praha: Scientia Medica,  1993.  
4. VYMAZAL, J. a kol.  Základy obecné neurologie. Praha: Avicenum,  1980. 
5. BEDNAŘÍK, J. Klinická neurologie – část speciální I, II.  Praha: Triton, 2010. 
6. BROZMAN, M. Neurológia. Martin: Osveta, 2011. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Príprava na test: 25 hodín 

Vypracovanie seminárnej práce: 25 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc. 

 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Ortopedická protetika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                                Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Ústna skúška, študent má právo na jeden riadny a dva opravné termíny. Podmienkou pre prihlásenie na ústnu skúšku je vypracovanie 

seminárnej práce podrobne popisujúcej vybranú protetickú pomôcku v rátane fyzioterapie pacienta s takouto pomôckou. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. je schopný pracovať s indikáciami ortéz a protéz a s ich vplyvom na statiku a dynamiku tela,  
2. je schopný  otestovať pomôcky a analyzovať ichj vplyv na celkový pohyb pacienta. 

Stručná osnova predmetu:  

Indikácie ortéz a protéz a ich funkčné delenie. Základné princípy stavby protéz a ortéz. Ovládanie protéz a ortéz, problém biokompatibility. 

Nasadzovanie a snímanie ortopedických pomôcok. Chyby, poruchy a ich odstránenie. Úpravy a opravy ortéz a protéz. Modifikácie pomôcok 

podľa rozvoja hybnosti  nositeľa.  Škola chôdze a škola úchopu. Chyby pri chôdzi s protézou predkolenia. Chyby pri chôdzi s protézou stehna. 

Aplikácie myoelektrickej protézy a výcvik v jej užívaní. Analýza pohybu postihnutého s protetickou pomôckou, testovanie. 

Individuálne a sériové pomôcky alebo ich časti. Meranie v protetike a ortotike. Testovanie  úchopu. Elektrické, pneumatické a hydraulické  

ovládanie. Ovládacie zariadenia vybraných adjuvatík.. 

Odporúčaná literatúra: 

1. BROZMANOVÁ, B. a kol. Ortopedická protetika. Martin: Osveta, 1990.  
2. HADRABA, I. Protetika a ortotika: učební texty pro posluchače FTVS - obor rehabilitace. Praha: SPN, 1987. 
3. PFEIFFER, J., OBRDA, K.,  VOTAVA, J. Základy rehabilitace. Praha: SPN, 1991. 
4. VOTAVA, J. Základy rehabilitace. Praha: Karolinum, 1997. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Vypracovanie seminnárnej práce: 20 hodín 

Príprava na skúšku: 30 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof., MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 

 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 

 

  



 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 
SV.  ALŽBETY, N. O 

 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 39 z 81 

 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Patofyziológia a terapia bolesti 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                                   Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent absolvuje ústnu  skúšku. Študent má právo na jeden riadny a dva opravné termíny. 

Podmienkou na prihlásenie na skúšku je písomné vypracovanie manažmentu bolesti pri vybraných patologických stavoch. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda problematiku diagnostiky a liečby akútnej a chronickej bolesti, s možnosťami farmakoterapie bolesti neopioidovými a 
opioidovými analgetikami a adjuvantnými liekmi a ich kombináciami vzájomne, ale aj s nefarmakologickými postupmi,  

2. je schopný vysvetliť  význam aplikácie jednotlivých invazívnych a nefarmakologických postupov v liečbe bolesti a ich využitia v rámci 
fyzioterapeutickej praxe,  

3. je schopný prakticky aplikovať vybrané algeziologické postupy a techniky vo fyzioterapii chronických bolestivých stavov  lokomočného 
aparátu,  neuropatickej bolesti a pod. 

Stručná osnova predmetu:  

Algeziológia – multidisciplinárny odbor. Základy patofyziológie bolesti. Vznik a vedenie bolesti.  Farmakologické postupy  v liečbe bolesti 

všeobecne. Invazívne postupy liečby bolesti. Nefarmakologické postupy. Neopioidové analgetiká. Opioidové analgetiká. Adjuvanciá. 

Kombinácie farmák. Akútna bolesť - charakteristika, liečba. Algeziologické postupy vo fyzioterapii chronickej bolesti. 

Odporúčaná literatúra: 

1. KULICHOVÁ, M. a kol. Algeziológia. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. 
2. MARTULIAK, I.  Učebné texty liečby bolesti. Banská Bystrica: FZ SZU, 2009. 
3. KOLEKTIV AUTORU. Vše o léčbě bolesti.  Praha: Grada Publishing, 2006. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Vypracovanie písomnej práce: 20 hodín 

Príprava na skúšku: 30 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD., mim.prof. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Pediatria - špeciálne kapitoly 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                             Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Pre úspešné absolvovanie predmetu študent odovzdá krátku seminárnu prácu zameranú na nové preventívne, diagnostické či terapeutické 

postupy v odbore. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 1. ovláda etiopatogenézu vrodených a získaných zápalových a degeneratívnych chorôb pohybového aparátu v detskom veku, 2. má 

prehľad o ich prevencii a liečbe. 

Stručná osnova predmetu:  

Ehlers-Danlosov syndróm  a iné syndrómy menejcennosti kolagénu.  Najčastejšie aseptické kostné nekrózy.  Kostný metabolizmus.  

Osteoporóza detského veku.  Juvenilná idiopatická artritída.  Psoriatická artritída a systémové autoimunitné choroby detského veku.  Liečba 

kortikoidmi. 

Odporúčaná literatúra: 

1. ŠAŠINKA, M., ŠAGÁT, T., KOVÁCS, L.  Pediatria 1. a 2. Bratislava: Herba, 2008. 
2. ROVENSKÝ, J.,  PAVELKA, K.  Klinická reumatologie. Praha: Galén, 2003. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Vypracovanie seminárnej práce: 20 hodín 

Príprava na skúšku: 30 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. MUDr. Mikloško Jozef, PhD., doc. PhDr. Anna Murgová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 

 

  



 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 
SV.  ALŽBETY, N. O 

 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 41 z 81 

 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu Názov predmetu: Právo a legislatíva 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                                     Za semester: 8 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent absolvuje elektronické testovanie s minimálnou úspešnosťou  60 %. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. pozná základy práva vo vzťahu pochopenia postavenia a významu práva ako celku a jednotlivých odvetví systému práva SR.  
2. je schopný použiť rozsah poznatkov vychádzajúcich z ústavného princípu ochrany zdravia, z právnych odvetví systému, práva v SR 

umožňujúcich ich praktickú aplikáciu v profesionálnej činnosti zdravotníckeho pracovníka, najmä pochopenie súvislostí a vzájomné 
väzby práv a povinností účastníkov právnych vzťahov, následky a sankcie pri výkone zdravotníckeho povolania. 

Stručná osnova predmetu:  

Základné právne pojmy. Ústava SR, základná ľudské práva a slobody. Výkonná moc. Druhy zodpovedností zdravotníckych pracovníkov. 

Všeobecné predpoklady zodpovednosti zdravotníckych pracovníkov.  Pracovné právo. Pracovno-právna zodpovednosť zdravotníckych 

pracovníkov. Trestnoprávna zodpovednosť. Občianske právo.  Správno-právna  zodpovednosť.  Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov.  Rodinné právo. 

Odporúčaná literatúra: 

1. Ústava SR 
2. OTTOVÁ, E. Teória práva. Bratislava: Heuréka, 2010. 
3. KOVÁČ, P.  Súdne lekárstvo pre právnikov. Bratislava: Iura Edition, 2005. 
4. BARANCOVÁ, H. a kol. Medicínske právo. Bratislava: Veda, 2008. 
5. BARANCOVÁ, H. Zákonník práce s komentárom. Bratislava: C. H. Beck, 2011. 
6. VOJČÍK, P. a kol.  Občiansky zákonník s komentárom.  Bratislava: Iura Edition, 2009. 
7. BAJCURA, A a kol.  Občiansky súdny poriadok s komentárom. Bratislava: Eurounion, 1999. 
8. BALÁŽ, P.  Trestné právo hmotné. Bratislava: Veda, 2000. 
9. ČENTÉŠ, J. a kol.  Trestný zákon a trestný poriadok s komentárom. Bratislava: Eurokódex, 2014. 
10. SAMAŠ, O., STIFFEL, H., TOMAN, P.  Trestný zákon s komentárom. Bratislava: Iura Edition, 2007. 
11. PAVELEKOVÁ, B. et.al.  Zákon o rodine. Bratislava: C. H. Beck, 2011. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 30 hodín 

Prezenčné štúdium: 8 hodín 

Príprava na písomný test: 22 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. JUDr. Tkáč Vojtech, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Propedeutika vedeckej práce 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                               Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent vypracuje seminárnu prácu na vybranú tému schválenú vyučujúcim predmetu. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda výskumný proces a jeho fázy, 
2. dokáže použiť vhodnú metodológiu na zber dát, 
3. ovláda štatistické postupy pri analýze získaných údajov, 
4. dokáže spracovať výskumný projekt, 
5. ovláda spôsoby zverejnenia výsledkov vedeckej práce. 

Stručná osnova predmetu:  

Vedecko-výskumný proces a jeho fázy, činnosť výskumníka v jednotlivých fázach vedecko- výskumného procesu. Prehľad metód vedecko-

výskumnej práce a ich použitie. Stredové hodnoty v štatistike, meranie, testovanie hypotéz.  Dizajn výskumného projektu. Prezentácia 

výskumného projektu, spracovanie správy. Prehľadný článok o výsledkoch výskumného projektu. Ostatné spôsoby zverejnenia výsledkov 

vedeckej práce. Zhrnutie. 

Odporúčaná literatúra: 

1. MEŠKO, D. a kol. Akademická príručka. Martin: Osveta, 2005.  
2. MEŠKO, D. a kol. Mediinfo 1, praktická príručka pre lekárov, zdravotníkov a študentov. Martin: Osveta, 2005.  
3. KUSÁ, Z. Kvalitatívna analýza údajov.  Bratislava: UK, 1992. 
4. BAJGAR, J. et al. Základy vedeckej práce v medicíne: príručka pre mladých vedeckých pracovníkov. Martin: Osveta,  1980. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Vypracovanie seminárnej práce:  20 hodín 

Samo-štúdium: 30 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Psychosomatika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 

Týždenný:                                Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent vypracuje  seminárnu  prácu  v rozsahu  3-5 strán a aktívne participuje na výučbe. Záverečným hodnotením je zvládnutie diskusie 

formou kolokvia v oblasti psychosomatiky. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

3. sa oboznámi s teoretickými otázkami psychosomatickej medicíny,  
4. sa oboznámi s diagnostikou a terapiou psychosomatických porúch a psychosomatickou problematikou v jednotlivých medicínskych 

odboroch, predovšetkým vo fyzioterapii. 

Stručná osnova predmetu:  

Vymedzenie problematiky, základné teoretické východiská. História, koncepcia a teória psychosomatickej medicíny. Alternatívna medicína. 

Filozofické kontexty psychosomatickej medicíny. Psychosomatický prístup v klinickej praxi. Tímový spôsob práce. Diagnostika 

psychosomatických porúch, psychosomatická diferenciálna diagnostika. Psychické a somatické príznaky a ich hodnotenie. Psychosomatické 

väzby v oblasti pohybového aparátu. Psychosomatický prístup v praxi fyzioterapeuta.  Salutogenéza,  problematika životného štýlu. 

Somatopsychoterapia – definícia, história, metódy. Psychosomatické poruchy v kardiológii, v gastroenterológii, v gynekológii a pôrodníctve 

Psychosomatické respiračné poruchy. Psychogénne poruchy príjmu stravy. Obezita. Psychosomatické vzťahy v neurológii, psychosomatická 

problematika vertebrogénnych ochorení. Bio-psycho-sociálne aspekty nádorových ochorení. Psychosomatická medicína a bolesť. 

Psychosomatická problematika detských pacientov. Alergie z pohľadu psychosomatickej medicíny. 

Odporúčaná literatúra: 

1. PONĚŠNICKÝ, J.  Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky. Praha: Triton,  2002. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Vypracovanie seminárnej práce: 20 hodín 

Príprava na kolokvium: 30 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: PhDr. Komačeková Dagmar, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Seminár k záverečnej práci 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: seminár 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                              Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Podmienkou na úspešné absolvovanie predmetu je vypracovanie projektu diplomovej práce – anotácia a 90 % účasť na prednáškach. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent:prakticky  ovláda  koncepciu, tvorbu, obsahovú a formálnu úpravu diplomovej práce. 

Stručná osnova predmetu:  

Diplomová práca - definovanie obsahu, rozsahu, významu a formálnej úpravy DP. Centrálny register záverečných prác, vnútorná smernica 

univerzity. Všeobecné zásady písania DP, formulácia témy, zostavenie osnovy práce, vnútorné členenie obsahu.  Forma praktickej časti DP. 

Výskumný projekt. Dizajn výskumnej časti. Práca s literatúrou. Informačné zdroje pre písanie DP. Rešerš. Citácie, citovanie, zoznam 

bibliografických odkazov. Norma STN ISO 690. Anotácia/ abstrakt DP. Základy rétoriky a prednesu, premietaná obrazová prezentácia. 

Hodnotenie a obhajoba DP. 

Odporúčaná literatúra: 

1. MEŠKO, D. a kol. Akademická príručka. Martin: Osveta, 2005. 
2. Smernica rektora SZU k záverečným prácam. 
3. MEŠKO, D. a kol. Mediinfo 1, praktická príručka pre lekárov, zdravotníkov a študentov. Martin: Osveta, 2005. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium:  10 hodín 

Vypracovanie projektu: 20 hodín 

Samo-štúdium: 30 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. MUDr. Michal Kováč, CSc., PhDr. Dagmar Komačeková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Sociálna práca a včasná intervencia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                            Za semester:  10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent preukáže schopnosť diskutovať na témy týkajúce sa problematiky sociálnej práce.  

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda základy sociálnej práce pozostávajúce  z jej histórie a  filozofických smerov dôležitých pre sociálnu prácu, 
2. ovláda členenia jej metodiky, metód a foriem, definovania sociálnej práce ako odboru vzdelávania, definovania sociálneho pracovníka a 

klienta sociálnej práce a súčasné teórie sociálnej práce,  
3. je schopný rozoznávať poslanie a cieľ sociálnej práce a paradigmy sociálnej práce. 

Stručná osnova predmetu:  

Náboženstvá a spoločenská solidarita. Filozofické témy dôležité pre sociálnu prácu. Vývoj sociálnej práce v zahraničí. Domáca tradícia 

sociálnej práce. Súčasná sociálna práca ako odbor vzdelávania a pomoci. Sociálny pracovník a sociálny klient. Polia sociálnej práce. Metodika 

sociálnej práce. Metódy a formy sociálnej práce paradigmy v sociálnej práci. Základné teórie pre sociálnu prácu. 

Odporúčaná literatúra: 

1. NAVRÁTIL, P.  Teorie a metody sociální práce.  Brno: Marek Zeman, 2001. 
2. STRIEŽENEC, Š.  Úvod do sociálnej práce.  Trnava: Tripsoft, 2001. 
3. MOJTOVÁ, M.  Sociálna práca v zdravotníctve. Bratislava: VŠ Z a SP sv. Alžbety, 2010. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Samostatná príprava na diskusiu: 20 hodín 

Samo-štúdium: 30 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: doc. ThDr. Peter Vansač, PhD., RNDr. Mgr. Daniela Barkasi, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Aplikovaná Sociológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                                Za semester:  8 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent úspešne absolvuje ústnu skúšku. Podmienkou pre prihlásenie na skúšku je vypracovanie seminárnej práce z oblasti aplikovanej  

sociológie.  

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda sociológiu ako vedeckú disciplínu a jej základné prístupy pri štúdiu spoločnosti a sociálnych vzťahov,  
2. je schopný získať informácie o súčasných poznatkoch a usporiadaní slovenskej spoločnosti, sociálnych procesoch, ktoré v nej prebiehajú 

ako aj o základných princípoch, na ktorých moderný človek funguje ako člen spoločnosti i v jej jednotlivých štruktúrnych zložkách. 

Stručná osnova predmetu:  

Sociológia ako veda a nástroj poznávania spoločnosti. Vývojové typy spoločností:. Kultúra v procese zmeny.  Definovanie pojmu kultúra z 

pohľadu sociológie. Socializácia. Základné sféry socializácie   Sociálna štruktúra a sociálna stratifikácia spoločnosti. Formy združovania v 

spoločnosti.  Sociálne skupiny. Rodina a manželstvo v spoločnosti. Kolektívne správanie ako neštruktúrované správanie. Deviácia a sociálna 

kontrola. Moderné sociálne hnutie. Vymedzenie sociálnych hnutí. Druhy sociálnych hnutí a ich vývojový cyklus. Sociálna zmena a riziká v 

modernej spoločnosti. 

Odporúčaná literatúra: 

1. GIDDENS, A.  Sociologie. Praha: Argo, 2005. 
2. PLÁVKOVÁ, O. Úvod do sociológie. Bratislava:  Ekonóm, 2008. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 30 hodín 

Prezenčné štúdium: 8 hodín 

Vypracovanie seminárnej práce: 10 hodín 

Príprava na záverečnú skúšku: 12 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

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

 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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 Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Súvislá klinická prax (1) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: odborná prax                   

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                       Za semester:  120             

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.  

Stupeň štúdia: 2.   

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

V priebehu semestra študenti absolvujú odbornú prax, na ktorej budú aktívne participovať. Podmienkou je 100 % účasť na odbornej praxi 

a vypracovanie dvoch kazuistík pacientov s prezentáciou, za čo budú študentovi udelené kredity.  

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda podstatu a princípy vybraných metód, techník a postupov vo funkčnej diagnostike lokomočného systému, 
2. má zručnosť v technike vybraných diagnostických metód, 
3. preukáže schopnosť profesionálnej komunikácie s pacientom,  
4. je schopný vyvodiť závery z použitých metód diagnostiky, 
5. dokáže popísať a zhrnúť vyšetrenie pacienta v jednotlivých klinických odboroch z hľadiska fyzioterapie.   

Stručná osnova predmetu:  

Pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta na pracovisku FBLR:  zvyšovanie erudície v odbere anamnestických údajov, vykonanie komplexného 

kineziologického rozboru pacienta, navrhnutie smeru terapie a aplikovanie vybraných terapeutických postupov. 

Vedenie zdravotníckej dokumentácie. Kinezioterapia v indikačnej oblasti ortopédie: Kinezioterapia po operáciách kĺbov horných a dolných 

končatín, pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov  a po amputáciách končatín. Kinezioterapia v indikačnej oblasti traumatológie: 

Kinezioterapia po komplikovaných úrazoch horných a dolných končatín, pri polytraumách. Kinezioterapia v indikačnej oblasti pediatrie: 

Zvláštnosti fyzioterapie v detskom veku. Kinezioterapia pri ochoreniach respiračného systému, pohybového systému a v reumatológii. 

Kinezioterapia v indikačnej oblasti neurológie: Kinezioterapia pri ochoreniach periférneho nervového systému, pri cievnych ochoreniach 

mozgu, pri demyelinizačných ochoreniach CNS a pri vertebrogénnych bolestivých syndrómoch. Kinezioterapia v indikačnej oblasti 

neurochirurgie: Kinezioterapia po operáciách hernie disku a po operáciách chrbtice. 

Odporúčaná literatúra:  

1. GÚTH, A. a kol. Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh, 2004. 
2. GÚTH, A. a kol. Liečebné metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh, 2004. 
3. KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 
4. GROSS, J. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton, 2005. 
5. TAKÁČ , P. Klinická propedeutika v rehabilitácii. Trnava: SAP 2003. 
6. VÉLE, F. Vyšetření hybných funkcií z pohledu neurofyziológie. Praha: Triton, 2012. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk  

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta:   120 hodín 

Odborná prax: 110 hodín 

Spracovanie kazuistík pacientov: 10 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:   

A B C D E FX 

      

Vyučujúci:  prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD., mim.prof.,  

Mgr. Viliam Knap, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Súvislá klinická prax (2) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: odborná prax                   

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                       Za semester: 120              

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.  

Stupeň štúdia: 2.   

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

V priebehu semestra študenti absolvujú odbornú prax, na ktorej budú aktívne participovať. Podmienkou je 100 % účasť na odbornej praxi 

a vypracovanie dvoch kazuistík pacientov s prezentáciou, za čo budú študentovi udelené kredity.  

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda podstatu a princípy vybraných metód, techník a postupov vo funkčnej diagnostike lokomočného systému, 
2. má zručnosť v technike vybraných diagnostických metód, 
3. preukáže schopnosť profesionálnej komunikácie s pacientom,  
4. je schopný vyvodiť závery z použitých metód diagnostiky, 
5. dokáže popísať a zhrnúť vyšetrenie pacienta v jednotlivých klinických odboroch z hľadiska fyzioterapie.   

Stručná osnova predmetu:  

Pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta na pracovisku FBLR:  zvyšovanie erudície v odbere anamnestických údajov, vykonanie komplexného 

kineziologického rozboru pacienta, navrhnutie smeru terapie a aplikovanie vybraných terapeutických postupov. 

Vedenie zdravotníckej dokumentácie. Kinezioterapia v indikačnej oblasti ortopédie: Kinezioterapia po operáciách kĺbov horných a dolných 

končatín, pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov  a po amputáciách končatín. Kinezioterapia v indikačnej oblasti traumatológie: 

Kinezioterapia po komplikovaných úrazoch horných a dolných končatín, pri polytraumách. Kinezioterapia v indikačnej oblasti pediatrie: 

Zvláštnosti fyzioterapie v detskom veku. Kinezioterapia pri ochoreniach respiračného systému, pohybového systému a v reumatológii. 

Kinezioterapia v indikačnej oblasti neurológie: Kinezioterapia pri ochoreniach periférneho nervového systému, pri cievnych ochoreniach 

mozgu, pri demyelinizačných ochoreniach CNS a pri vertebrogénnych bolestivých syndrómoch. Kinezioterapia v indikačnej oblasti 

neurochirurgie: Kinezioterapia po operáciách hernie disku a po operáciách chrbtice. 

Odporúčaná literatúra:  

1. GÚTH, A. a kol. Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh, 2004. 
2. GÚTH, A. a kol. Liečebné metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh, 2004. 
3. KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 
4. GROSS, J. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton, 2005. 
5. TAKÁČ , P. Klinická propedeutika v rehabilitácii. Trnava: SAP 2003. 
6. VÉLE, F. Vyšetření hybných funkcií z pohledu neurofyziológie. Praha: Triton, 2012. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk  

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta:   120 hodín 

Odborná prax: 120 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:   

A B C D E FX 

      

Vyučujúci:  PhDr. Komačeková Dagmar, PhD., Mgr. Viliam Knap., PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Súvislá klinická prax (3) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: odborná prax                   

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                       Za semester: 120              

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.  

Stupeň štúdia: 2.   

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

V priebehu semestra študenti absolvujú odbornú prax, na ktorej budú aktívne participovať. Podmienkou je 100 % účasť na odbornej praxi 

a vypracovanie prípadovej štúdie s prezentáciou, za čo budú študentovi udelené kredity.  

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda podstatu a princípy vybraných metód, techník a postupov vo funkčnej diagnostike lokomočného systému, 
2. má zručnosť v technike vybraných diagnostických metód, 
3. preukáže schopnosť profesionálnej komunikácie s pacientom,  
4. je schopný vyvodiť závery z použitých metód diagnostiky, 
5. dokáže popísať a zhrnúť vyšetrenie pacienta v jednotlivých klinických odboroch z hľadiska fyzioterapie.   

Stručná osnova predmetu:  

Pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta na pracovisku FBLR:  zvyšovanie erudície v odbere anamnestických údajov, vykonanie komplexného 

kineziologického rozboru pacienta, navrhnutie smeru terapie a aplikovanie vybraných terapeutických postupov. 

Vedenie zdravotníckej dokumentácie. Kinezioterapia v indikačnej oblasti ortopédie: Kinezioterapia po operáciách kĺbov horných a dolných 

končatín, pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov  a po amputáciách končatín. Kinezioterapia v indikačnej oblasti traumatológie: 

Kinezioterapia po komplikovaných úrazoch horných a dolných končatín, pri polytraumách. Kinezioterapia v indikačnej oblasti pediatrie: 

Zvláštnosti fyzioterapie v detskom veku. Kinezioterapia pri ochoreniach respiračného systému, pohybového systému a v reumatológii. 

Kinezioterapia v indikačnej oblasti neurológie: Kinezioterapia pri ochoreniach periférneho nervového systému, pri cievnych ochoreniach 

mozgu, pri demyelinizačných ochoreniach CNS a pri vertebrogénnych bolestivých syndrómoch. Kinezioterapia v indikačnej oblasti 

neurochirurgie: Kinezioterapia po operáciách hernie disku a po operáciách chrbtice. 

Odporúčaná literatúra:  

1. GÚTH, A. a kol. Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh, 2004. 
2. GÚTH, A. a kol. Liečebné metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh, 2004. 
3. KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 
4. GROSS, J. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton, 2005. 
5. TAKÁČ , P. Klinická propedeutika v rehabilitácii. Trnava: SAP 2003. 
6. VÉLE, F. Vyšetření hybných funkcií z pohledu neurofyziológie. Praha: Triton, 2012. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk  

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta:   120 hodín 

Odborná prax: 120 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:   

A B C D E FX 

      

Vyučujúci:   PhDr. Komačeková Dagmar, PhD., doc. PhDr. Eva Vaňásková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Technika v rehabilitácii 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                                Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Podmienkou ukončenia predmetu je uspokojivá prezentácia spracovanej odbornej rešerše. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. je schopný pracovať s rehabilitačnou technikou a lekárskou elektronikou, ktoré sú v praxi bežne dostupné a používané, 
2. ovláda bezpečnosť práce s prístrojmi a popisovanými rizikami prenosu rôznych energií na človeka. 

Stručná osnova predmetu:  

Historické paralely, vývoj technických pomôcok. Bezpečnosť práce s lekárskymi prístrojmi a riziká prenosu rôznych energií na človeka resp. na  

jednotlivé systémy organizmu. Vznikajúce centrá technickej pomoci, špecializácie lekárov a iných zdravníckych  pracovníkov vo vzťahu k 

rehabilitačnému inžinierstvu. Dynamometria, akcelerometria a pedobarografia. Faktory určujúce ich medze, spoľahlivosť a subjektívne 

ovplyvnenie - prehľad podľa literatúry a firemnej dokumentácie. Praktické ukážky prístrojových techník na VZP, iné možné zdroje finančného 

krytia, legislatíva. Zásady bezbariérových priestorov. Princípy, legislatíva, testovanie pacienta kvôli potrebe odstraňovania prekážok v byte, na 

verejnom priestranstve a v pracovnom začlenení. Program independent living. Technické vybavenie centier regenerácie a rekondície.  

Zariadenie pre fyzikálnu terapiu. Základné princípy a technické parametre prístrojov, racionálne poňatie metód FT aj kritický postoj k 

využívaniu fyzikálnych energií k terapii. Kompenzačné pomôcky, typy  a základné technické parametre, legislatíva. Vyšetrenie pohybového 

systému metódou moire, stabilometria, elektromyografia, dynamometrie. 

Odporúčaná literatúra: 

1. HAMPTON,  H.  EKG v praxi. Praha: Grada Publishing, 1997. 
2. VYSKOTOVÁ, J. Přístrojová technika v rehabilitacii pro fyzioterapeuty. Ostrava: LF OU, 2006. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Vypracovanie rešerše: 15 hodín 

Príprava prezentácie: 15 hodín 

Samo-štúdium: 20 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: doc. MUDr. Milan Luliak, PhD. 

 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Telesná výchova a šport hendikepovaných 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                            Za semester:  10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Písomný test typu multichoice. Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny. 

Hodnotenie:         92 – 100 % - A 

                             84 – 91 % - B 

                             76 – 83 % - C 

                             68 – 75 % - D 

                             60 – 67 % - E 

                            59 % a menej – FX 

Ďalšou podmienkou je vypracovanie a prezentácia vybraného športu hendikepovaných z ohľadom na prepojenie z fyzioterapiou. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. je schopný orientovať sa v problematike aplikovaných pohybových aktivít a športu zdravotne postihnutých,  
2. ovláda rôzne aspekty jednotlivých typov zdravotných postihnutí, 
3. rozumie možnostiam pohybových aktivít pre postihnutých na rôznych úrovniach športovej činnosti. 

Stručná osnova predmetu:  

Úvod do problematiky a význam telesnej výchovy a športu pre zdravotne postihnutých. Základná terminológia. Definícia a rozdelenie 

zdravotných postihnutí. Zdroje informácií.  História telovýchovy a športu zdravotne postihnutých. Národné a medzinárodné organizácie 

združujúce zdravotne postihnutých športovcov a profesionálov pracujúcich v odbore. Prehľad vykonávaných športov. Sociálne  aspekty 

postihnutí a  aplikovaných telesných aktivít. Psychologické prístupy - motivácia, adherencia, hodnotenie. Komunikácia so zdravotne 

postihnutými ľuďmi. Testovanie a pohybový režim zdravotne postihnutých. Problematika klasifikácie vo vrcholovom športe. Problematika 

integrácie. Manažment športových a rekreačných aktivít pre zdravotne postihnutých. Vybrané letné a zimné športy pre zdravotne 

postihnutých (pravidlá, adaptácie, klasifikácie). Šport zrakovo a sluchovo postihnutých, šport psychosociálne postihnutých, šport vnútorne 

postihnutých, šport pohybovo postihnutých - biomedicínska charakteristika (príčiny, dôsledky, rozdelenie a špecifiká), možnosti, indikácie a 

kontraindikácie pohybových aktivít. Špeciálne pomôcky. Praktické ukážky športových aktivít zdravotne postihnutých. 

Odporúčaná literatúra: 

1. KÁBELE, J. Sport vozíčkářů. Praha: Olympia, 1992.  
2. RADA EVROPY.  Evropská charta sportu  pro všechny: zdravotně postižené osoby. MŠMT ČR: 1996.   

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 90 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Vypracovanie prezentácie: 20 hodín 

Príprava na prezentovanie: 30 hodín 

Príprava na záverečný test: 30 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS,  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Telovýchovné lekárstvo 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                              Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Podmienkou ukončenia predmetu je praktické zvládnutie rôznych foriem testovania a tréningu a písomný test typu multichoice. Študent má 

nárok na jeden riadny a dva opravné termíny. 

Hodnotenie:         92 – 100 % - A 

                      84 – 91 % - B 

                      76 – 83 % - C 

                      68 – 75 % - D 

                      60 – 67 % - E 

                             59 % a menej – FX 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. dokáže skúmať a posudzovať reakciu a adaptáciu zdravého, oslabeného a chorého človeka na rôzne typy pohybovej činnosti so 
zreteľom na vek, pohlavie, trénovanosť a zdravotný stav, 

2. je schopný zapracovať poznatky do fyzioterapeutickej praxe. 

Stručná osnova predmetu:  

Vplyv pohybovej aktivity na jednotlivé systémy ľudského tela, centrálny nervový systém, vegetatívny nervový systém, endokrinný systém, 

zmyslové vnímanie. Oporno-pohybový systém, kosti, kĺby, svaly. Zdroje energie pre pohybovú činnosť. Adaptácia na telesné zaťaženie, 

kardiovaskulárny systém, dýchací systém, pohybový a oporný systém. Tréning. Fyziologické zásady tréningu, vytrvalostný tréning, tréning na 

zvýšenie sily, tréning na zvýšenie rýchlosti. Stavy organizmu podmienené zaťažením, únava, prepätie, pretrénovanosť, abstinenčný syndróm, 

náhla smrť pri športe. Pohybové aktivity v rôznych podmienkach. Vplyv prostredí chladného, horúceho, vysokohorského, potápanie. Základy 

hodnotenia trénovanosti, na vytrvalosť, na silu, na rýchlosť. 

Odporúčaná literatúra: 

1. MARČEK, T.,  DZURENKOVÁ, D., HÁJKOVÁ, M.  Telovýchovné lekárstvo: Teoretická a klinická časť.  Bratislava: UK, 1999. 
2. KOMADEL, Ľ.,  HAMAR, D.  Telovýchovné lekárstvo. Bratislava: SPN, 1986. 
3. HANDZO, P.  a kol.  Telovýchovné lekárstvo. Martin: Osveta, 1988. 
4. KUČERA, M.,  DYLEVSKÝ, I. a kol.  Sportovní medicína. Praha: Grada Publishing, 1999. 
5. MEŠKO, D., KOMADEL, Ľ. Telovýchovnolekárske vademecum. Bratislava: Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 

2005. 
6. DYLEVSKÝ, I., KORBELÁŘ, P., KUČERA, M. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada Publishning, 2004. 
7. MÁČEK, M., RADVANSKÝ, J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Teoretické osvojenie si testovaní a foriem tréningu: 15 hodín 

Praktické osvojenie si testovaní a foriem tréningu: 15 hodín 

Príprava na záverečný  test: 20 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: :  prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS, 

 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Traumatológia a ortopédia - špeciálne kapitoly 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                               Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Pre úspešné absolvovanie predmetu študent odovzdá krátku seminárnu prácu zameranú na nové preventívne, diagnostické či terapeutické 

postupy v odbore. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. je schopný používať a prezentovať posledné novinky v odbore pri tvorbe terapeutického plánu, 
2. ovláda informácie o prejavoch jednotlivých ochorení v pohybovom aparáte. 

Stručná osnova predmetu:  

Stručné zopakovanie základov traumatológie (typy zlomenín, dislokácie, spôsoby ošetrení, šok, polytraumatizmus, poúrazové komplikácie, 

chorobopis, objektívne vyšetrenie v chirurgii). Príprava pacienta na operáciu. Pooperačná starostlivosť, komplikácie a ich prevencia. Termické 

poranenia, spôsoby ošetrenia. Poranenia hlavy. Chirurgie krku. Poranenia končatín, zlomeniny panvy. Poranenia hrudníka. Poranenia 

periférnych nervov a chrbtice. Všeobecná onkochirurgia. Nádory prsníka. Gastroenterochirurgia. Chirurgie tepien a žíl. Základné názvoslovie 

používané v ortopédii. Typy operácií pohybového ústrojenstva. Ortopedické a traumatologické problémy chrbtice. Ortopedické a 

traumatologické problémy ramena a pleca. Ortopedické a traumatologické problémy lakťa. Ortopedické a traumatologické problémy v oblasti 

bedrového kĺbu. Ortopedické a traumatologické problémy kolenného kĺbu. Ortopedické a traumatologické problémy členku a nohy. 

Gynekologické operácie. Gynekologická onkológia. Patologické tehotenstvo. Pôrodnícke operácie. Gynekologická problematika športovkýň. 

Odporúčaná literatúra: 

1. KUBÁT, R., MRZENA, V. Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Praha: SPN, 1985.  
2. KUDELA, M. Základy gynekologie a porodnictví. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996.  
3. ZEMAN, M. Chirurgická propedeutika. Praha: Grada Publishing, 2000. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Vypracovanie seminárnej práce: 20 hodín 

Samo-štúdium: 30 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof., MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Vnútorné lekárstvo - špeciálne kapitoly 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                                    Za semester:  10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent vypracuje seminárnu prácu nové metódy využívané vo vnútornom lekárstve. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda informácie rozširujúce obsah bakalárskeho štúdia, 
2. pozná novinky a posledné trendy v oblasti interných civilizačných chorôb a chorôb pohybového aparátu,  
3. ovláda informácie zo špeciálnych kapitol z kardiológie, pneumológie, endokrinológie diabetológie. 

Stručná osnova predmetu:  

Akútne koronárne syndrómy,  poruchy rytmu srdca, zlyhanie srdca.  Problematika vrodených a získaných chýb srdca. Hypertenzia. 

Transplantácie srdca. Invazívna a neinvazívna diagnostika v kardiológii. Choroby venózneho a arteriálneho riečišťa. Vyšetrovacie metódy v 

pneumológii . Obštrukčné  a reštrikčné choroby pľúc. Intersticiálne pľúcne choroby. Choroby  pleury.  Autoimunitné ochorenia pohybového 

aparátu. Endokrinológia, choroby hypotalamo-hypofyzárneho systému, štítnej žľazy, príštitných teliesok, nadobličiek, gonád. Poruchy 

metabolizmu a výživy, diabetes a jeho komplikácie, obezita, ateroskleróza, metabolické poruchy kostí. Zápalové a degeneratívne choroby 

kĺbov, osteoporóza a systémové choroby spojivového  tkaniva, choroby chrbtice z pohľadu reumatológa. Nefrológia. Hematológia. 

Imunológia. Nové aspekty terapie chorôb zažívacieho traktu. Poruchy vyprázdňovania, inkontinencia moču a stolice. Poruchy vnútorného 

prostredia. Otravy a poškodenia organizmu fyzikálneho charakteru. 

Odporúčaná literatúra: 

1. CAGÁŇ, S., HULÍN, I. Elektrokardiografia. Martin: Osveta, 1981. 
2. DIEŠKA, D. a kol. Vnútorné lekárstvo. Martin: Osveta, 1986. 
3. CHROBÁK, L. a kol. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha: Grada, 1997. 
4. PACOVSKÝ, J. a kol. Vnitřní lékařství. Praha: Avicenum, 1993.  
5. STŘEDA, M. Diabetologie. Praha: Avicenum, 1985.  
6. FEJFAR, Z., PŘEROVSKÝ, I. (eds.). Klinická fyziologie krevního oběhu. Praha:  Galén, 2002. 
7. ŠTEJFA, M. a kol. Kardiologie. Praha: Grada Publishing, 2006. 
8. TAKÁČ, M. Propedeutika vnútorného lekárstva. Martin: Osveta, 1998. 
9. TÁBORSKÝ, M. a kol. Interní propedeutika. Praha: Mladá Fronta, 2014. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 8 hodín 

Vypracovanie seminárnej práce: 22 hodín 

Samo-štúdium: 30 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS,  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu: Názov predmetu: Všeobecná pedagogika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška  

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                               Za semester:  10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent je povinný absolvovať 80 % prednášok. 

Študent v priebehu semestra vypracuje seminárnu prácu  v rozsahu 10 strán. 

Hodnotenie 0 - 20 bodov. Po úspešnom odovzdaní seminárnej práce môže študent pristúpiť k záverečnej skúške. 

Záverečná skúška – elektronické testovanie: 

Hodnotenie:  riadny termín 

                            92 – 100 % - A 

                      84 – 91 % - B 

                      76 – 83 % - C 

                      68 – 75 % - D 

                      60 – 67 % - E 

                             59 % a menej – FX 

Študent má právo na dva opravné termíny. Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa min. 15 bodov zo seminárnej práce, minimálne 60 % 

z písomného testu a minimálne hodnotenie „E“ z ústnej skúšky v opravnom termíne. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. pozná zmeny zamerané na podporu zdravia v oblasti výchovy k zdraviu, 
2. je schopný vysvetliť pojem výchovno - vzdelávací proces vo vzťahu k zdraviu, 
3. používa v praxi pojem edukácia,  
4. prakticky edukuje pacienta v podpore zdravia, 
5. ovláda pojmy zdravie, podpora zdravia, prevencia chorôb, udržiavanie zdravia, 
6. má vedomosti o hlavných  programoch podpory zdravia, 
7. definuje základný faktor ovplyvňujúci výchovno-vzdelávací proces vo vzťahu k vlastnému zdraviu – motiváciu. 

Stručná osnova predmetu:  

Úvod do pedagogiky, výchovy a výchovno-vzdelávacieho procesu vo vzťahu k zdraviu. Moderná edukácia v ošetrovateľstve, vymedzenie 

základných pojmov. Komunikácia v edukačnom procese. Proces edukácie v zdravotníckom zariadení. Špecifiká edukácie v ošetrovateľskej 

starostlivosti. Motivácia v edukácii pacienta. Výchova k zdraviu, zdravotná výchova, ciele a programy zdravia, NPPZ. Uplatnenie modelov 

zdravia v edukácii. 

Odporúčaná literatúra: 

1. NEMCOVÁ, J., HLINKOVÁ, E. a kol. Moderná edukácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2010.  
2. MAGUROVÁ, D., MAJERNÍKOVÁ, Ľ. Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2009. 
3. JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada  Publishing, 2010. 
4. KRISTOVÁ, J.  Komunikácia v ošetrovateľstve.Martin:Osveta,2004. 
5. ZÁVODNÁ, V. Pedagogika v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2002. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Príprava  seminárnej práce: 12 hodín 

Príprava na záverečný elektronický  test: 8 hodín 

Samo-štúdium: 30 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Vývinová kineziológia  

a patokineziológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                                        Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent absolvuje písomnú  skúšku pozostávajúcu z dvoch častí s minimálnou  úspešnosťou  60 %.  Prvá časť zahŕňa popis obrázku dieťaťa, 

druhá časť popis testov pre hodnotenie zdravého či patologického vývoja a tretia časť je všeobecná časť pozostávajúca z testu typu 

multichoice. Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny.  

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda  všeobecnú kineziológiu o pochopení vývojových princípov,  
2. je schopný pochopiť  dynamiky vývoja hybnosti súvisiacie  s postupným dozrievaním CNS a dokazuje, že vývinová kineziológia zameraná 

predovšetkým na obdobie prvých 12 až 18 mesiacov po narodení je významným prínosom pre štúdium pohybu a terapie pohybových 
porúch,  

3. pozná problematiku infantilnej cerbrálnej parézy  (centrálnych koordinačných a tonických porúch). 

Stručná osnova predmetu:  

Prenatálny vplyv na motoriku: genetické faktory, gestačné obdobie, fetálna motorika, interakcie zretia CNS a pohybových prejavov plodu 

(dieťaťa). Pôrod  a jeho vplyv na motoriku. Senzomotorika a primitívna reflexológia. Posturálna ontogenéza zdravého a postihnutého dieťaťa 

do prvého roku po narodení (vzpriamovacie mechanizmy až bipedálna lokomócia). Diferencované funkcie svalov počas vývinu, vývin 

uchopovania a motorický systém úmyselného pohybu. Centrálne koordinačné poruchy a patologické poruchy CNS. Testy určujúce stupeň 

vývinu v jednotlivých trimenonoch a relatívnu retardáciu. Normálny a patologický vývin dieťaťa do 3 a do 6 rokov. Klinická diagnostika stupňa 

vývinovej poruchy, stanovenie prognózy zistenej poruchy. Manipulácia s dieťaťom, senzomotorická stimulácia, facilitačno-inhibičné techniky, 

pomôcky. Inštruktáž a informácie rodičov pre príslušný postup pre postihnuté aj zdravé dieťa - prevencia dôsledkov nesprávnej pohybovej 

výchovy. 

Odporúčaná literatúra: 

1. KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén,  2009. 
2. LESNÝ, I. a kol. Obecná vývojová neurologie. Praha: Avicenum,  1987. 
3. TROJAN, S.a kol. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha: Grada Publishing, 1996. 
4. VLACH,V. Vybrané kapitoly kojenecké neurologie.  Praha: Avicenum, 1979.          
5. VOJTA, V., PETERS, A.  Vojtův princip.  Praha: Grada Publishing, 2010. 
6. VOJTA, V. Cerebrálne poruchy pohybového ústrojenstva v dojčenskom veku. Praha: Grada Publishing, 2005.   

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Príprava na zvládnutie obrázkovej časti testu: 15 hodín 

Osvojenie si testovania: 15 hodín 

Príprava na všeobecnú časť testu: 20 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: PhDr. Komačeková Dagmar, PhD., doc. MUDr. Milan Luliak, PhD. 

 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Základy štatistiky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                             Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent spracuje súbor dát  s použitím minimálne dvoch štatistických metód.  

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. pozná úvod do problematiky štatistickej analýzy dát, 
2. ovláda základy teórie pravdepodobnosti,  
3. je schopný aplikovať postupy najužívanejších metód testovania hypotéz a odhadu štatistických parametrov (exploračná analýza),  
4. dokáže realizovať výpočty pomocou štatistického softwaru. 

Stručná osnova predmetu:  

Základný súbor, náhodný výber, rozsah výberu, typy meraných znakov. Grafy znázornenia dát, histogram, zhlukový graf, box-graf. 

Charakteristiky polohy, rozptýlenosti a asociácie kvantitatívneho znaku. Popis kontingenčnej tabuľky, rôzne spôsoby vyjadrení. Náhodná 

veličina – zovšeobecnenie variability merania znaku v danej populácii. Rozdiel medzi teoretickou a empirickou charakteristikou, rozdiel v 

značení parametrov. Normálne rozloženie, počítanie pomocou tabuliek distribučnej funkcie normálneho rozloženia. Základná tabuľka 

rozhodnutí v štatistickom teste, chyba I. a II. druhu, hladina významnosti. Test  o priemeroch, pravdepodobnosti a závislosti, odhady. Bodový 

a intervalový odhad, vlastnosti odhadu, robustnosť. 

Odporúčaná literatúra: 

1. ZVÁROVÁ, J. Základy statistiky pro biomedicínské obory. Praha: Karolinum, 1998. 
2. KOMEŠTÍK, B.,  FEJTEK, M. Metodologie kinantropologického výzkumu. Hradec Králové: Gaudeamus, 1997. 
3. RIMARČÍK, M.  Štatistika pre prax. Košice: Marian Rimarčík, 2007. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Príprava dát : 30 hodín 

Spracovanie dát: 20 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. 

 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Záverečná  práca a obhajoba 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby:  

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                             Za semester: 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 14 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Kredity budú pridelené študentovi za:  

- úplné dopracovanie diplomovej práce v rozsahu 50 - 70 normostrán a jej odovzdanie v termíne danom dekanom FZ, podľa harmonogramu 

akademického roku, 

- absolvovanie minimálne troch konzultácií s vedúcim práce v letnom semestri.  

Vedúci práce hodnotí: 

- výber  vhodnosti témy, 

- aktuálnosť vybranej literatúry a prácu študenta s literatúrou, 

- samostatnosť práce študenta pri vypracovaní práce, 

- výber použitej metódy, 

- interpretáciu výsledkov, 

- jazykovú, grafickú a formálnu stránku bakalárskej práce. 

Rozhodujúcim pre pridelenie kreditov je úspešná obhajoba diplomovej práce pred štátnicovou komisiou. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. preukáže vedomosti a zručnosti pri vypracovaní diplomovej práce, 
2. zvládne predpísanú metodiku pre spracovanie záverečnej práce, 
3. zvládne prácu s odbornou literatúrou, 
4. pri spracovaní práce sa riadi etickými princípmi a zásadami antiplagiátorstva,  
5. pripraví PowerPointovú prezentáciu, 
6. obháji prácu pred štátnicovou komisiou. 

Stručná osnova predmetu:  

Vedúci práce pri konzultácii a hodnotení postupuje  v súlade: 

- so smernicou rektora VŠZaSP  č. 5/2012  

- v súlade  s odporúčanou formálnou úpravou záverečných prác vychádzajúc zo štandardov: STN 01 6910: 1999., STN ISO 2145: 1997., STN 

ISO 690: 1998., STN ISO 690-2: 2001, STN ISO214: 1998.  

Spracovanie praktickej časti práce môže obsahovať: prieskum/výskum (použitie vhodnej metódy a interpretácie výsledkov). 

Odporúčaná literatúra: 

1. MEŠKO, D. a kol.  Akademická príručka. Martin: Osveta, 2005. 
2. Smernica 5/2012 rektora SZU k záverečným prácam. Bratislava: SZU, 2012. 
3. MEŠKO, D. a kol. Mediinfo 1, praktická príručka pre lekárov, zdravotníkov a študentov.  Martin: Osveta, 2005.  
4. STN 01 6910. Pravidlá písania a úpravy písomností. Bratislava: 1999. 
5. STN ISO 2145. Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov. Bratislava: 1997. 
6. STN ISO 690. Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra. Bratislava: 1998. 
7. STN ISO 690-2.  Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti. 2001. 
8. STN ISO 214. Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu. 1998. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 420 hodín 

Prezenčná forma štúdia: 0 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. + Školiteľ záverečnej práce 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Zobrazovacie vyšetrovacie metódy 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška  

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                        Za semester: 10               

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.  

Stupeň štúdia: 2.   

Podmieňujúce predmety: FYZD1L002 Biofyzika a biomechanika, FYZD1Z002 Balneo-, klimato-, hydro- a  termoterapia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

V priebehu semestra študent absolvuje prednášky a cvičenia, podmienkou je účasť na prednáškach 75 % a na cvičeniach 100 % 

(ospravedlnenie neúčasti na cvičení je na individuálnom posúdení vyučujúceho predmetu). Počas  semestra bude študent na cvičeniach 

hodnotený  priebežne. Po ukončení semestra absolvuje ústnu záverečnú skúšku. 

Priebežné hodnotenie: 

praktická aplikácia procedúr: 0 – 20 bodov, 

spolu: 0 – 20 bodov. 

Študent musí získať minimálne 15 bodov v priebežnom hodnotení počas semestra, aby mohol absolvovať záverečnú ústnu skúšku. 

Záverečné hodnotenie: 

záverečná ústna skúška: hodnotenie  92 – 100 % - A 

                                                    84 – 91 % - B 

                                                    76 – 83 % - C 

                                                    68 – 75 % - D 

                                                    60 – 67 % - E 

                                                           59 % a menej - FX 

Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa najhoršie hodnotenie E. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. teoreticky zdôvodní princípy aplikácie jednotlivých procedúr elektroterapie a fototerapie, 
2. prakticky aplikuje procedúry elektroterapie a fototerapie, 
3. vysvetlí indikácie a kontraindikácie jednotlivých procedúr fototerapie a elektroterapie. 

Stručná osnova predmetu:  

Elektroterapia - základné pojmy, rozdelenie. Prietok elektrických prúdov tkanivami a ich fyziologické účinky. Použitie nízkofrekvenčných 

prúdov. Využitie impulzov v elektrodiagnostike, elektrogymnastika, elektrostimulácia, zmiešané prúdy. Strednofrekvenčné prúdy. 

Vysokofrekvenčné prúdy. Ultrazvuk. Magnetoterapia. Kombinovaná elektroterapia. Fototerapia – základné pojmy, rozdelenie. Fototerapia – 

polarizovaným svetlom. Fototerapia – nepolarizovaným svetlom. Elektroterapia a fototerapia pri jednotlivých chorobách. Nové trendy vo 

fototerapii a elektroterapii. 

Odporúčaná literatúra:  

1. PODĚBRADSKÝ, J. Fyzikální terapie. Praha: Grada Publishing, 2009. 
2. CAPKO, J. Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada Publishing, 2007. 
3. ŠAJTER, V. Elektroterapia a fototerapia. Martin: Osveta, 2005. 
4. HUPKA, J. a kol. Fyzikálna terapia. Martin: Osveta, 1993. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk  

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium (P, S, K): 15 hodín 

Príprava na priebežné hodnotenie: 15 hodín 

Príprava na záverečné hodnotenie: 30 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:   

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. MUDr. Milan Luliak, PhD.,  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Povinne voliteľné predmety a voliteľné predmety 

 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Akupresúra 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                                Za semester: 8 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Absolvovanie predmetu je podmienené účasťou na všetkých prednáškach a cvičeniach a osvojením si základných postupov a pravidiel 

akupresúry. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda praktické možnosti použitia akupresúry pri náhlych poruchách vzniknutých v súvislosti a počas  telovýchovnej a športovej 
činnosti.   

Stručná osnova predmetu:  

Teórie jin a jang. Základné princípy a pravidlá tradičnej čínskej medicíny. Akupresúra  a jej typy. Akupunktúrny bod a jeho charakteristika, 

vyhľadávanie bodov prístrojmi. Akupunktúrne dráhy – teória a prax. Príklady praktického použitia akupresúry pri drobných úrazoch, 

bolestiach pohybového aparátu, kolapse. Praktické  použitie akupresúry pi alergiách, vegetatívnych ťažkostiach, migréne, na podporu imunity. 

Mikrosystémy v akupresúre. 

Odporúčaná literatúra: 

1. MAREK, J. a kol. Akupresura a přírodní prostředky v domácí léčbě. Praha: Grada Publishing, 1997. 
2. MAREK, J., KYRALOVÁ, M. Akupresura. Praha: UK, 1990. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 30 hodín 

Prezenčné štúdium: 8 hodín 

Získanie teoretických vedomostí: 10 hodín 

Získanie základných zručností: 12 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: Mgr. Viliam Knap., PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Akupunktúra 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Druh a rozsah: 8/0/0 
Metóda vzdelávacích činností:  
                                                     externá forma  

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 

Stupeň štúdia: 2. stupeň štúdia 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Aktívna účasť na seminárnych cvičeniach.  
Priebežné hodnotenie  =  praktická ukážka realizácie vybraných  postupov, aplikácie akupunktúry na makro a mikrosystéme  (príprava 
študenta  = 24 h). Úspešnosť študenta musí byť minimálne 51% .  

- A (100 – 92 %) 
- B (91 – 84 %) 
- C (83 – 76 %) 
- D (75 – 65 %) 
- E (64 – 51 %) 
- FX (50 a menej %). 

 

Výsledky vzdelávania 
Absolvent predmetu dokáže: 

- popísať význam akupunktúry vo fyzioterapeutickej liečbe, 

- popísať jednotlivé metódy akupunktúry a ich význam v klinickej praxi, 

- popísať makro a mikrosystémy a ich využitie vo fyzioterapii,  

- vyhľadávať jednotlivé body pre akupunktúru,  

- využívať jednotlivé body pre akupunktúru v klinickej praxi, 

- aplikovať podporné formy a metódy akupunktúry. 

Stručná osnova predmetu:  
História a význam pôsobenia akupunktúry. 
Mechanizmus pôsobenia akupunktúry. 
Body s celkovým účinkom, body súhlasné, body poplašné. 
Akupunktúrne dráhy. 
Reflexoterapia a jej pôsobenie.  

Odporúčaná literatúra: 
Möhring W. Akupresura, Praha: Grada, 2008. 
Hillebrecht, M. Akupresura, Cesta ke zdraví a dobré pohodě. Praha: NS Svoboda, 2007. 
Pataky, B., Pataky, J. Reflexní diagnostika a katalog reflexních ploch. Praha: Eminent, 2006.  
Butzbach F. Nová reflexní terapie. Olomouc: Fontána, 2005. 
Kasperczyk, T. Meridiany, punkty i recepty chińskie, Kraków: Wydawnictwo JET, 2007. 
Mucha, D. Terapeutyczne mikrosystemy ludzkiego ciała, Kraków: wydawnictwo Terenia, 1997. 
Kasperczyk, T. a kol. Masaż z elementami rehabilitacji, Kraków: Rehmed, 2006. 
Rúžička R. Manupresúra (akupunktúra bez jehel). Praha: NDT, 1993. 
Striebel, W.H. Terapia chronických bolestí. Martin: Osveta, 1993 
 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: - Poznámky: Časová záťaž študenta 
Časová záťaž študenta: 30 hodín 
Prezenčné štúdium: 8 hodín 
Získanie teoretických vedomostí: 10 hodín 
Získanie základných zručností: 12 hodín 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci:  Mgr. Viliam Knap, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 

 

http://www.martinus.sk/knihy/autor/Maitri-Hillebrecht/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/NS-Svoboda/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Beata-Pataky/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Julius-Pataky/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Eminent/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Friedrich-Butzbach/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Fontana/
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Alternatívne terapeutické postupy  (1) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                                  Za semester:  10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent preukáže v diskusii teoretickú orientáciu v problematike a preukáže praktickú zručnosť v jednotlivých alternatívnych postupoch.  

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. pozná neštandardné metodiky terapie v oblasti rehabilitácie a princíp najznámejších techník alternatívnej medicíny s uvedomením si 
kladov a záporov. 

Stručná osnova predmetu:  

Akupunktúra a príbuzné odbory – Su – jok, elektropunktúra podľa Volla, metóda Ryodoraku apod. Shiatsu masáže, thajské masáže, čínské 

masáže, reiki masáže atď. Homeopatia, clusterova medicína – princíp, očistné kúry.  Aromaterapia, liečba farbou, kryštálmi. 

Odporúčaná literatúra: 

1. KOLEKTIV AUTORŮ. Alternativní medicína. Praha: Grada Publishing, 1995. 
2.   JANČA, J. Alternativní medicína. Praha: Eminent, 2000. 

3.   HEŘT, J. Alternativní medicína a léčitelství. Praha: Nosková Viera, 2011. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10  hodín 

Príprava na záverečnú diskusiu: 30 hodín 

Získanie zručností: 20 hodín  

Hodnotenie predmetov Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD., mim.prof., MPH, doc. MUDr. Michal Kováč, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Alternatívne terapeutické postupy  (2) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                              Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent preukáže v diskusii teoretickú orientáciu v problematike a preukáže praktickú zručnosť v jednotlivých alternatívnych postupoch.  

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda neštandardné metodiky terapie v oblasti rehabilitácie a princíp najznámejších techník alternatívnej medicíny 
s uvedomením si kladov a záporov. 

Stručná osnova predmetu:  

Lymfatické masáže, tlakové a bodové masáže. Muzikoterapia. Rôzne typy krátkodobých diét, makrobiotika. Energetické cvičebné rady, 

význam rôzne modifikovaného dýchania pri cvičení. 

Odporúčaná literatúra: 

1.      KOLEKTIV AUTORŮ. Alternativní medicína. Praha: Grada Publishing, 1995. 
2. JANČA, J. Alternativní medicína. Praha: Eminent, 2000. 
3. HEŘT, J. Alternativní medicína a léčitelství. Praha: Nosková Viera, 2011. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 60 hodín 

Prezenčné štúdium: 10  hodín 

Príprava na záverečnú diskusiu: 30 hodín 

Získanie zručností: 20 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD., mim.prof., MPH, doc. MUDr. Michal Kováč, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Ergonómia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                               Za semester:  8 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné písomne vypracovať projekt, so zameraním na ergonómiu pracovného prostredia.   

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. sa oboznámi so základnými pojmami používanými v ergonómii, ergonomike a rehabilitačnom inžinierstve,  
2. dokáže aplikovať odborné vedomosti vo fyzioterapeutickej praxi, 
3. aplikuje praktické zručnosti pri optimalizácii človeka, pracovného prostredia a pracovných prostriedkov,  
4. vypracuje  projekt – ergonómia pracovného prostredia. 

Stručná osnova predmetu:  

História a vývoj ergonómie. Ergonómia ako multidisciplinárny odbor. Pôsobenie rizikových faktorov. Pracovné miesto. Manipulácia 

s bremenami. Zdravotné problémy. Choroby z povolania. 

Odporúčaná literatúra: 

1. BAUER, R. L. Safety and health for engineers.  New Jersey : Wiley 
Interscience, 2006. 

2. KRÁL, M. Ergonomická příručka ve vybraných  normativech. Praha : VÚBP, 2007. 
3. KOVÁČ, J. Ergonómia. Košice: Technická univerzita, 2010.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 30 hodín 

Prezenčné štúdium: 8 hodín 

Vypracovanie projektu: 22 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: Mgr. Viliam Knap, PhD.,  

 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   
 

Názov predmetu: Klinická výživa 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška  

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                       Za semester:  8              

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.  

Stupeň štúdia: 2.   

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Vypracovanie prípadovej štúdie na zadanú tému. 

Písomný test s minimálnou úspešnosťou 60 %. 

Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda  základné vedomosti o potravinách a živinách, ich trávení, vstrebávaní a látkovej premene, 
2. dokáže sa oboznámiť s potrebou energie a živín vo výžive zdravého človeka, 
3. vie stanoviť potrebu energie a živín v potrave pre pacienta, a to podaním výživy orálne (diétou), enterálnou alebo parenterálnou cestou, 
4. ovláda poznatky o výžive v primárnej a sekundárnej prevencii infekčných ochorení, srdcovo – cievnych, gastrointestinálnych, 

metabolických, onkologických a iných ochorení. 

Stručná osnova predmetu:  

Výživa – potrava – poživatiny – makronutriety, mikronutriety. Anatómia a fyziológia tráviacich orgánov. Proteíny a aminokyseliny – biologická 

hodnota, metabolizmus, zdroje, potreba. Lipidy a mastné kyseliny – biologická hodnota, metabolizmus, zdroje, potreba. Sacharidy a glukóza – 

biologická hodnota, metabolizmus, vláknina, zdroje, potreba. Vitamíny – rozdelenie, funkcia, metabolizmus, zdroje, potreba. Minerálne látky 

– makro a mikroelementy, funkcia, metabolizmus, zdroje, potreba. Voda a elektrolyty – rozdelenie, funkcia, bilancia, zdroje, potreba. 

Fyziologické potreby – energie základných živín a ochranných látok. Správny výživa – deti, dospievajúcich, dospelí, vyšší vek, v 

gravidite/laktácii, pri fyzickej aktivite. Hodnotenie stavu výživy človeka – nutričná anamnéza, antropometria, biochémia. Liečebná výživa – 

organizácia, potreba energie a živín, diétny systém v nemocniciach. Určovanie stavu výživy – nutričná anamnéza, antropometrické a 

biochemické vyšetrenie. Malnutrícia, maldigescia, malabsorpcia – príčiny, prejavy, komplikácie, prevencia, liečba. Výživa pri ochoreniach GIT. 

Výživa pri metabolických ochoreniach. Výživa pri ochoreniach obličiek a močových ciest. Výživa pri ochoreniach kostí a pohybového aparátu. 

Výživa a rakovina. Výživa – intolerancia – alergia. Umelá výživa – parenterálna výživa. 

Odporúčaná literatúra:  

1. BEŇO, I. Náuka  výžive – fyziologická a liečebná výživa. Martin: Osveta, 2001. 
2. SVAČINA, Š. Klinická dietologie. Praha: Triton, 2012. 
3. SVAČINA, Š., MÜLLEROVÁ, D., BREČNAJDROVÁ, A. Dietologie pro lékaře, farmacetuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty. Praha: 

Triton, 2013. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk  

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 30 hodín 

Prezenčné štúdium: 6 hodín 

Vypracovanie prípadovej štúdie: 10 hodín 

Príprava na záverečný test: 14 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:   

A B C D E FX 

      

Vyučujúci:  prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS, 

prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD., mim.prof. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Neurologické vyšetrenie  

vo fyzioterapii 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                              Za semester:  8 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent absolvuje test formou  elektronického  testovania  s úspešnosťou minimálne 60 %. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda podrobnejšie informácie o neurologickom vyšetrení pohybovej funkcie hlavne pre použitie v diplomových prácach 
zameraných na analýzu posturálnych, dychových a lokomočných pohybov, 

2. prakticky aplikuje metódy neurologickej diagnostiky rôznych porúch motoriky. 

Stručná osnova predmetu:  

Nervové poruchy pohybu hardwarovej povahy. Nervové poruchy pohybu softwarovej povahy. Základy vyšetrovania  elementárnych 

senzorických funkcií. Základy vyšetrovania elementárnych  motorických funkcií. Komplexné vyšetrenie  periférnych motorických porúch. 

Komplexné vyšetrenie  centrálnych motorických porúch. Objektivizácia vyšetrení a tvorba diagnostických  záverov  pre diferenciálnu 

diagnostiku a terapiu. 

Odporúčaná literatúra: 

1. KÁŠ, S. Neurologie v běžné lékařské praxi. Praha: Grada Publishing, 1997. 
2. FULLER, G. Neurologické vyšetření snadno a rychle. Praha:  Grada Publishing, 2007. 
3. BEDNAŘÍK, J., KADAŇKA, Z. Vertebrogenní neurologické syndromy. Praha: Triton, 2000. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 30 hodín 

Prezenčné štúdium: 8 hodín 

Príprava na test: 22 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof.  MUDr. Bruno Rudinský, CSc. 

 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Odborná komunikácia v anglickom jazyku  1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška 
Rozsah P/S/C týždeň:  15/0/0 
Metóda:  prezenčná forma 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: priebežné hodnotenie 
účasť na všetkých 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:  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci:  doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

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

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Odborná komunikácia v anglickom jazyku  2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  prednáška 
Rozsah P/S/C týždeň:  15/0/0    
Metóda:  prezenčná forma 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4 

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: priebežné hodnotenie 
účasť na všetkých 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:  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci:  prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Psychoterapia  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby: prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:   Za semester: 8  
Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Predmet končí záverečným testom. Študent má jeden riadny a dva opravné termíny. 
Hodnotenie:  92 – 100 % - A; 84 – 91 % - B; 76 – 83 % - C; 68 – 75 % - D; 60 – 67 % - E; 59 % a menej - FX Kredity budú udelené študentovi, 
ktorý získa minimálne 60% zo záverečného testu v riadnom alebo opravnom termíne. 

Výsledky vzdelávania: 
Študent:  
1. ovláda zásady vedenia individuálnej a skupinovej terapie, 
2. pozná metódy psychoterapie, 
3. ovláda vedenia psychoterapie u detí a dospelých, 
4. chápe dôležitosť špecifického prístupu a komunikácie s pacientmi s rôznym ochorením. 
5. má vedomosti z teórie psychoterapie a ovláda zásady jej aplikácie do praxe, 
6. ovláda psychoterapeutické postupy, 
7. pozná a rešpektuje princípy psychoterapie v kontakte s osobami vyžadujúcimi zdravotnú starostlivosť. 

Stručná osnova predmetu:  
Úvod do psychoterapie - predmet, základné pojmy, predpoklady, prostriedky. História. Smery a teórie psychoterapie. Hlbinne orientované  
psychoterapie. Kognitívno-behaviorálna psychoterapia. Humanistická psychoterapia. Gestalt psychoterapia. Rogersov prístup zameraný na 
človeka. Existenciálna psychoterapia. Logoterapia. Metódy psychoterapie: racionálna a náhľadová, empatická, relaxačné a imaginatívne 
metódy. Autogénny tréning. Jacobsonova svalová relaxácia. Individuálna psychoterapia. Skupinová psychoterapia. Teória, ciele, zásady, 
zloženie, vedenie a priebeh. Metódy - diskusná skupinová psychoterapia, psychodráma, psychogymnastika, arteterapia, muzikoterapia, 
komunita, rodinná terapia. Psychoterapia u detí a mládeže. Špecifiká, terapia hrou, pomocné techniky. Psychoterapia v psychiatrii - úzkostné 
poruchy, depresie, psychózy, poruchy osobnosti, alkoholové a drogové závislosti, organické poruchy, mentálne retardácie. Psychoterapia v 
somatickej medicíne - neurológia, kožné, gynekológia, onkológia, interné. Osobnosť zdravotníckeho pracovníka, prístup k pacientovi, 
komunikácia. Choroba a jej vplyv na jedinca, akútne a chronické ochorenia. Adaptácia a maladaptácia. Bolesť, možnosti ovplyvňovania 
intenzity a prežívania bolesti. Psychohygiena zdravotníckeho pracovníka. 

Odporúčaná literatúra: 
1. HERETIK, A., HERETIK, A. jr. a kol. Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof, 2007. 
2. SKÁLA, J. a kol. Psychoterapie v medicínské praxi. Praha: Avicenum, 1989. 
3. KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing, 2001. 
4. SLOWÍK, J. Komunikace  s lidmi s postižením. Praha: Portál, 2010. 
5. PREISS, M., KUČEROVÁ, H. a kol. Neuropsychológia v neurológii. Praha: Grada Publishing. 2006. 
6. PREISS, M., KUČEROVÁ, H. a kol. Neuropsychológia v psychiatrii. Praha: Grada Publishing, 2006. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  
časová záťaž študenta: 30 hodín; prezenčné štúdium: 26; príprava na záverečný test: 4  

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Špeciálna pedagogika (1) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                                   Za semester:  10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Študent písomne vypracuje kazuistiku z oblasti špeciálnej pedagogiky. Študent preukáže schopnosť 

diskutovať v oblasti špeciálnej pedagogiky. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda základnú špeciálno-pedagogickú terminológiu, 
2. dokáže pracovať s príčinami vzniku chýb  a ich klasifikáciou, 
3. ovláda možnosti špeciálno-pedagogickej diagnostiky, 
4. dokáže charakterizovať jednotlivé postihy, 
5. pozná osobitosti výchovy a vzdelávania rôznorodo postihnutých jedincov, 
6. pozná možnosti kompenzácie jednotlivých porúch a integrácie postihnutých do spoločnosti. 

Stručná osnova predmetu:  

Špeciálna pedagogika v systéme humanitných vied. Predmet, ciele, disciplíny, základná pojmológia.  Historický pohľad na prístup spoločnosti 

ku handicapovaným jedincom. Príčiny vzniku porúch. Špeciálno–pedagogická diagnostika, terapia a poradenstvo. Špeciálna pedagogika 

telesne postihnutých. Hipoterapia a kanisterapia. Detská mozgová obrna. Špeciálna pedagogika duševne postihnutých. Možnosti integrácie 

duševne postihnutých do spoločnosti.  Inteligencia.  Inteligenčné testy.  Výchova a vzdelávanie nadaných detí. 

Odporúčaná literatúra: 

1. VAŠEK, Š. Špeciálna pedagogika.  Bratislava: Sapientia, 1996. 
2. KLEIN, F.,  MEINERTZ, F., KAUSEN, R. Liečebná pedagogika. Bratislava: Sapientia, 2001. 
3. RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. Speciální pedagogika.  Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 
4. PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006. 
5. SLOWIK, J. Speciální pedagogika.  Praha: Grada Publishing,  2007. 
6. KEJKLÍČKOVÁ, I. Logopedie v ošetřovatelské praxi.  Praha: Grada Publishing, 2011. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 30 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Príprava podkladov na vypracovanie kazuistiky: 6 hodín 

Vypracovanie kazuistiky: 10 hodín 

Príprava na záverečnú diskusiu: 4 hodiny 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Špeciálna pedagogika (2) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                                           Za semester: 10 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študent preukáže schopnosť diskutovať v oblasti špeciálnej pedagogiky. V písomnej forme odovzdá kazuistiku súvisiacu s jedincom trpiacim 

niektorým z postihov.  

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 

1. ovláda vedomosti zo špeciálnej pedagogiky vo výchove a vzdelávaní postihnutých jedincov, 
2. pozná základnú špeciálno-pedagogickú terminológiu, 
3. je schopný pracovať s príčinami vzniku chýb  a ich klasifikáciou, 
4. ovláda možnosti špeciálno-pedagogickej diagnostiky, 
5. dokáže charakterizovať jednotlivé postihy, 
6. ovláda osobitosti výchovy a vzdelávania rôznorodo postihnutých jedincov, 
7. pozná možnosti kompenzácie jednotlivých porúch a integrácie postihnutých do spoločnosti.  

Stručná osnova predmetu:  

Špeciálna pedagogika zrakovo postihnutých. Možnosti kompenzácie zrakového postihu. Špeciálna pedagogika sluchovo postihnutých. 

Možnosti kompenzácie sluchového postihu. Špeciálna pedagogika jedincov s poruchami reči. Diferenciácia a kompenzácia rečových vád. 

Špeciálna pedagogika jedincov s poruchami správania, konania a narušenou sociálnou adaptáciou. Špeciálna pedagogika osôb s 

kombinovaným postihom (DMO, hluchoslepota, hluchonemota, autizmus, Downov syndróm). Ľahká mozgová dysfunkcia. Syndrómy ADD a 

ADHD. Poruchy učenia. Lateralita. 

Odporúčaná literatúra: 

1. KLEIN, F., MEINERTZ, F., KAUSEN, R.  Liečebná pedagogika.  Bratislava: Sapientia, 2001. 
2. RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L.  Speciální pedagogika.  Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 
3. PIPEKOVÁ, J.  Kapitoly ze speciální pedagogiky.  Brno: Paido, 2006. 
4. SLOWÍK, J.  Speciální pedagogika. Praha: Grada Publishing, 2007. 
5. KEJKLÍČKOVÁ, I.  Logopedie v ošetřovatelské praxi.  Praha: Grada Publishing, 2011. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 30 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Príprava podkladov na vypracovanie kazuistiky: 6 hodín 

Vypracovanie kazuistiky: 10 hodín 

Príprava na záverečnú diskusiu: 4 hodiny 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Terapia lymfedému 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                                   Za semester:  8 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Pre ukončenie predmetu  študent prakticky prezentuje zvolený typ terapie. Vyžaduje sa 100 % účasť na praktických cvičeniach. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent: prakticky ovláda komplexnú problematiku ochorenia a možnosti  terapie lymfedému. 

Stručná osnova predmetu:  

Anatomické  základy, miazgové cievy, uzliny, hlavné lymfatické kmene. Lymfatické systémy kočatín, brucha, hrudníka, hlavy.  Klinický pohľad, 

mechanizmus edému, lymfedémy. Prevencia žilového zlyhania. Manuálna lymfodrenáž – základné hmaty a zostavy. Antifibrotické hmaty. 

Dychová terapia. Bandážovanie. Procedúry fyzikálnej terapie, presoterapia, vibračné masážne strojčeky. Kinezioterapia. Farmakoterapia. 

Odporúčaná literatúra: 

5. BECHYNĚ, M., BECHYŇOVÁ, R.: Mízní otok – lymfedém, Praha:  Phlebomedica,  1997. 
6. BENDA, K. Lymfedém. Praha: Národní centrum ošetřovatelství,  2007. 
7. MACHOVCOVÁ, A. Lymfedém – praktické rady pacientum. Praha: Mladá Fronta, 2011. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 30 hodín 

Prezenčné štúdium: 10 hodín 

Nácvik zvolenej terapie: 10 hodín 

Príprava na prezentáciu zvolenej terapie: 10 hodín 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

Fakulta: Centrálne pracovisko 

Kód predmetu:   Názov predmetu: Terapia posturálnych  porúch 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:                             Za semester:  8 

Metóda štúdia: prezenčná  

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Pre udelenie hodnotenia  predmetu  študent prakticky prezentuje zvolený typ terapie.  

Výsledky vzdelávania: 

Študent: 1. dokáže diferencovať príčiny posturálnych porúch, 

1. sa oboznámi s jednotlivými  metódani  pre terapeutické ovplyvnenie posturálnych   porúch 
2. dokáže prakticky aplikovať jednotlivé metódy na ovplyvnenie posturálnych porúch. 

Stručná osnova predmetu:  

Všeobecná kineziológia. Riadenie hybnosti. Kineziológia osového orgánu. Posturálne funkcie. Hlboký stabilizačný systém. Metódy všeobecnej 

posturálnej korekcie.  Senzomotorická stimulácia. Využitie pomôcok pri posturálnej korekcii.  

Odporúčaná literatúra: 

1. DYLEVSKÝ, I. Kineziologie. Praha: Triton, 2009. 
2. VELÉ, F. Vyšetření hybných  funkcí z pohledu neurofyziologie. Praha: Triton, 2012. 
3. DYLEVSKÝ, I. Speciální kineziologie. Praha: Grada Publishing, 2009. 
4. PALAŠČÁKOVÁ-ŠPRINGROVÁ, I. Funkce, diagnostika, terapie hlubokého stabilizačního systému. Praha: Rehaspring, 2010. 
5. KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 
6. GROSS, J. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton, 2005. 
7. KALICHOVÁ, M., BALÁŽ, J. Základy biomechaniky tělesných cvičení. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Časová záťaž študenta 

Časová záťaž študenta: 30 hodín 

Prezenčné štúdium: 8 hodín 

Príprava na praktickú prezentáciu metódy: 22 hodín 

Hodnotenie predmetov   Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: PhDr. Komačeková Dagmar, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 

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

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/UZS/pre-studentov 

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

 
prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 
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.  
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://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/UZS/pre-studentov
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18659
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
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              https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/  
              http://cms.crepc.sk/ 
 
d) 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 

1.Antropomotorika Luliak Milan  21 80 P Nie 

1.Antropomotorika Knap Viliam  31 80 P Nie 

2. Balneológia Komačeková Dagmar  31 80 P Áno 

2. Balneológia Belovičová Mária  11 100 P Áno 

3. Diferenciálna diagnostika 
funkčných porúch motoriky 

Komačeková Dagmar  31 80 P 

 
Áno 

4. Ekonomika vo fyzioterapii Kollár Miroslav  31 100 P Áno 

5. Ergoterapia a 
ergodiagnostika 

Luliak Milan  21 80 P Áno 

6. Farmakológia a fytoterapia Krčméry Vladimír 
 

 10 100 P Áno 

7. Fyziatria 1 Vaňásková Eva  21 100 P Áno 

7. Fyziatria 1 Hrušovský Štefan  11 100 P Áno 

8. Fyziatria 2 Vaňásková Eva  21 100 P Áno 

8. Fyziatria 2 Hrušovský Štefan  11 100 P Áno 

9. Fyzioterapia – klinická prax 1 Komačeková Dagmar  31 80 O Áno 

9. Fyzioterapia – klinická prax 1 Vaňásková Eva  21 100 O Áno 

9. Fyzioterapia – klinická prax 1 Luliak Milan  21 80 O Áno 

10. Fyzioterapia – klinická prax 
2 

Komačeková Dagmar  31 80 O Áno 

10. Fyzioterapia – klinická prax 
2 

Vaňásková Eva  21 100 O Áno 

10. Fyzioterapia – klinická prax 
2 

Luliak Milan  21 80 O Áno 

11. Fyzioterapia – klinická prax 
3 

Komačeková Dagmar  31 80 O Áno 

11. Fyzioterapia – klinická prax 
3 

Vaňásková Eva  21 100 O Áno 

11. Fyzioterapia – klinická prax 
3 

Luliak Milan  21 80 O Áno 

12. Fyzioterapia – klinická prax 
4 

Komačeková Dagmar  31 80 O Áno 

12. Fyzioterapia – klinická prax 
4 

Vaňásková Eva  21 100 O Áno 

12. Fyzioterapia – klinická prax 
4 

Luliak Milan  21 80 O Áno 

13. Geriatria a gerontológia Hrušovský Štefan  11 100 P Áno 

14. chirurgia – špeciálne 
kapitoly 

Benca Juraj 
 

 11 100 P Áno 

14. chirurgia – špeciálne Murgová Anna  21 100 P Áno 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://cms.crepc.sk/
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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kapitoly 

15. Klinická kineziológia 1 Belovičová Mária  11 100 P Áno 

15. Klinická kineziológia 1 Knap Viliam   31 80 P Áno 

16. Klinická kineziológia 2 Luliak Milan  21 80 P Áno 

16. Klinická kineziológia 2 Knap Viliam   31 80 P Áno 

17. Klinická patofyziológia 
telesnej záťaže 

Komačeková Dagmar 
 

 31 80 P Nie 

17. Klinická patofyziológia 
telesnej záťaže 

Knap Viliam   31 80 P Nie 

18. Klinická psychológia Nociar Alojz  11 100 P Áno 

19. Manažment vo fyzioterapii Kilíková Mária 
 

 11 100 P Áno 

20. Metodológia rozvoja 
pohybových schopností 

Kováč Michal 
 

 11 

 

100 

 

P 
Nie 

20. Metodológia rozvoja 
pohybových schopností 

Ištoňová Miriam  31 80 P Nie 

21. Metodológia výskumu Benca  Juraj 
 

 11 100 P Áno 

21. Metodológia výskumu Komačeková Dagmar 
 

 31 80 P Áno 

22. Metódy kinezioterapie 1 Luliak Milan  21 80 P Áno 

22. Metódy kinezioterapie 1 Knap Viliam   31 80 P Áno 

23. Metódy kinezioterapie 2 Komačeková Dagmar 
 

 31 80 P Áno 

23. Metódy kinezioterapie 2 Knap Viliam   31 80 P Áno 

24. Metódy kinezioterapie 3 Vaňásková Eva   21 100 P Áno 

24. Metódy kinezioterapie 3 Knap Viliam   31 80 P Áno 

25. Neurofyziológia  a riadenie 
pohybu 

Rudinský Bruno 
 

 11 100 P Áno 

25. Neurofyziológia  a riadenie 
pohybu 

Kováč Michal  11 100 P Áno 

26. Neurológia - špeciálne 
kapitoly 

Rudinský Bruno 
 

 11 100 P Áno 

26. Neurológia - špeciálne 
kapitoly 

Kováč Michal  11 100 P Áno 

27. Ortopedická protetika Benca Juraj  11 100 P Áno 

28. Patofyziológia a terapia 
bolesti 

Belovičová Mária  21 100 P Nie 

29. Pediatria – špeciálne 
kapitoly 

Šuvada Jozef 
 

 11 100 P Áno 

29. Pediatria – špeciálne 
kapitoly 

Mečiaková Michaela  21 100 P Áno 

30. Právo a legislatíva Tkáč Vojtech  11 100 P Áno 

30. Právo a legislatíva Marcela Virágová  21 100 P Áno 

31. Propedeutika vedeckej 
práce 

Kilíková Mária 
 

 11 100 P Áno 

32. Psychosomatika Komačeková Dagmar  31 80 P Nie 

33. Seminár k záverečnej práci Kováč Michal 
 

 11 100 P Nie 

33. Seminár k záverečnej práci Komačeková Dagmar  31 80 P Nie 
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34. Sociálna práca a včasná 
intervencia 

Vansač Peter  21 100 P Nie 

34. Sociálna práca a včasná 
intervencia 

Barkasi Daniela  31 100 P Nie 

35. Aplikovaná Sociológia Beréšová Anna  21 100 P Áno 

36. Súvislá klinická prax 1 Belovičová Mária  21 100 O Áno 

36. Súvislá klinická prax 1 Knap Viliam   31 80 O Áno 

37. Súvislá klinická prax 2 Komačeková Dagmar  31 80 O Áno 

37. Súvislá klinická prax 2 Knap Viliam   31 80 O Áno 

38. Súvislá klinická prax 3 Vaňásková Eva   21 100 O Áno 

38. Súvislá klinická prax 3 Komačeková Dagmar  31 80 O Áno 

39. Technika v rehabilitácii Luliak Milan  21 80 P Nie 

40. Telesná výchova a šport 
hendikepovaných 

Hrušovský Štefan 
 

 11 100 P Nie 

41. Telovýchovné lekárstvo Hrušovský Štefan 
 

 11 100 P Nie 

42. Traumatológia a ortopédia 
- špeciálne kapitoly 

Benca Juraj  11 100 P Áno 

43. vnútorné lekárstvo – 
špeciálne kapitoly 

Hrušovský Štefan 
 

 11 100 P Áno 

44. Všeobecná pedagogika Schavel Milan 
 

 11 100 P Áno 

45. Vývinová kineziológia 
a patokineziológia 

Komačeková Dagmar 
 

 31 80 P Áno 

45. Vývinová kineziológia a 
patokineziológia 

Luliak Milan  21 80 P Áno 

46. Základy štatistiky Schavel Milan 
 

 11 

 

100 

 

P 
Nie 

47. Záverečná práca a jej 
obhajoba 

Benca Juraj  11 100 P Nie 

48. Zobrazovacie vyšetrovacie 
metódy 

Luliak Milan  21 80 P Nie 

Povinne voliteľné predmety       

49. Akupresúra Knap Viliam   31 80 P Nie 

50. Akupunktúra Knap Viliam   31 80 P Nie 

51. Alternatívne terapeutické 
postupy  1 

Belovičová Mária 
 

 21 100 P Nie 

51. Alternatívne terapeutické 
postupy  1 

Kováč Michal 
 

 11 100 P Nie 

52. Alternatívne terapeutické 
postupy  2 

Kováč Michal 
 

 11 100 P Nie 

52. Alternatívne terapeutické 
postupy  2 

Belovičová Mária 
 

 21 100 P Nie 

53. Ergonómia Knap Viliam   31 80 P Nie 

54. Klinická výživa Hrušovský Štefan 
 

 11 100 P Nie 

54. Klinická výživa Belovičová Mária  21 100 P Nie 

55. Neurologické vyšetrenie  

vo fyzioterapii 

Rudinský Bruno 
 

 11 100 P Nie 

56. Obezitológia a diabezita Mariana Mrázová  11 100 P Nie 

57. Odborná komunikácia 
v anglickom jazyku 1 

Nociar Alojz  11 100  
 



 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 
SV.  ALŽBETY, N. O 

 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 77 z 81 

58. Odborná komunikácia v 
anglickom jazyku 2 

Nociar Alojz  11 
 

100 
 

P 
 

Nie 

59. Prístupy založené na 
dôkazoch 

Jozef Šuvada  11 
 

100 
 

P 
 

Nie 

60. Psychoterapia Nociar Alojz  11 100   

61. Špeciálna pedagogika  1 Schavel Milan  11 100 P Nie 

62. Špeciálna pedagogika  2 Schavel Milan  11 100 P Nie 

63. Terapia lymfedému Benca Juraj  11 100 P Nie 

64. Terapia posturálnych  
porúch 

Komačeková Dagmar     
 

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

 

Vzhľadom na nový študijný program ešte tieto nie sú k dispozícii 
 
f) Odkaz na vedecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác: viď bod 7.c) str. 12. 

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

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).  
 

Vzhľadom na nový študijný program ešte tieto nie sú k dispozícii 
 

h) 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 
 

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

 

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 
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 

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

Odborné učebne sú špecializované na osvojovanie si praktických zručností študentov študijného odboru fyzioterapia. Odborné 

učebne v budove na Námestí Slobody v Bratislave slúžia na praktickú výučbu predmetov fyzioterapia, rehabilitačná propedeutika, 

funkčné vyšetrenia v rehabilitácii, rehabilitačné metodiky a techniky, fyziatria a balneológia. Učebne sú vybavené v súlade s 

Kritériami MZ SR.  

1. Odborná učebňa anatómie a fyziológie je vybavená anatomickými obrazmi, programom "Instant Anatomy" na portáli University 

of Cambridge. 

2. Odborná učebňa pre poskytovanie prvej pomoci zodpovedá vyhláške č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz 

prvej pomoci a je vybavená 2 resuscitačnými modelmi (dospelý a dieťa) s elektronickým vyhodnocovačom s pripojením na PC na 

vyhodnotenie efektívnosti resuscitácie,  figurína na nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacich ciest –Heimlichov manéver, 

celkovou figurínou s traumatologickými poraneniami. 

3. Odborná učebňa pre nácvik metód kinezioterapie, funkčnej diagnostiky, pohybového aparátu, kondičných cvičení vo fyzioterapii  

a masáži  je vybavená masérskym  stolom, modelom ľudskej kostry, anatomickými obrazmi svalov,  pomôckami na nácvik chôdze, 

pomôckami na cvičenie (fitbally, therabandy, ribstoly, bežecký pás, bosu lopty), Goniometre.  

Pre odborné predmety slúži demonštračná učebňa, ktorá je vybavená 2 modelmi ľudského tela určená na praktickú  výučbu v 

laboratórnych podmienkach, ďalej je vybavená1 modelom novorodenca a 2 modelmi dojčaťa, 1 modelom určeným na nácvik 

resuscitácie. Učebňa je zabezpečená 2 modelmi hornej končatiny, sterilizátorom, 5 infúznymi stojanmi, 3 váhami - pre 

novorodenca, dojča a pre dospelých,  prebaľovacím stolom, 1 postieľkou pre novorodenca, pre dospelého, preväzovým stolíkom, 

ideálkou, nosítkami, Braunovou dlahou a inými druhmi dláh, obväzovým materiálom, tlakomermi, telesnými  teplomermi a inými 

pomôckami. V učebni sa nachádzajú stoly pre študentov, stoličky a sú v nej priestory pre nácvik a osvojovanie si praktických 

zručností a vedomostí. Na klinické predmety ako anatómia, fyziológia, patologická anatómia, patologická fyziológia slúži 

anatomická učebňa na Palackého ul. č.1, ktorá je vybavená nasledujúcimi modelmi v životnej veľkosti ako sú : 2x skelet - kostra 

ľudského tela, 1x chrbtica, 1x ľudské torzo, 1x faciés, 2x ľudská lebka, 2x srdce, 2x obličky, 1x slezina, 1x Pankreas, 2x pečeň a 

žlčník - prierez, 1x očnica, 2x pľúca, 1x hrtan, 1x pľúcny parenchým, 2xmozog, 1xmozoče /extra/, 1x prierez kože - jej skladba a 

súčasti, 1 x prierez plodu v maternice a maternica, 4x vývoj plodu.  

Okrem toho je učebňa vybavená množstvom názorných obrazov a tabúľ znázorňujúce fyziologické fungovanie orgánových 

systémov, žliaz, ako i patologické fyziologické pochody a procesy v ľudskom tele.    

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:   
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.  
 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
https://www.vssvalzbety.sk/kniznica
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
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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.  

 

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 na externú formu magisterského štúdia odboru fyzioterapia:  
- úspešné absolvovanie  prvého stupňa vysokoškolského štúdia  v študijnom odbore fyzioterapia, 

- najmenej jeden rok odbornej zdravotníckej praxe absolvovanej v zdravotníckom zariadení  po získaní vysokoškolského vzdelania 

prvého stupňa študijnom odbore fyzioterapia podľa § 57 ods. 6 zákona o vysokých školách. Prax v príslušnom odbore je študent 

povinný dokladovať najneskôr dňom zápisu na štúdium, potvrdenie lekára o zdravotnom stave uchádzača o štúdium. 

Po splnení daných podmienok môže byť uchádzač prijatý na štúdium zvoleného študijného programu bez prijímacích pohovorov. 

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 

je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov 

za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne 

skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. 

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na vysokej škole, ktorá 

uskutočňuje príslušný študijný program.  

O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje vysoká škola, rozhoduje rektor. 

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na 

štúdium. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Musí sa doručiť 

uchádzačovi do vlastných rúk. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej 

výveske vysokej školy alebo fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Žiadosť sa podáva 

orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Inak postúpi žiadosť AS VŠ. 

AS VŠ zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy. Inak žiadosť zamietne a 

pôvodné rozhodnutie potvrdí. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia žiadosti 

o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na vysokú školu 

Vysoká škola má právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Uchádzač je povinný takú 

informáciu poskytnúť vysokej škole do začiatku akademického roku (§ 61). Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
https://www.vssvalzbety.sk/projekty
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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informáciu v určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a vysoká škola môže 

ponúknuť miesto ďalšiemu  uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania. 

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. 

 

Vzhľadom na nový študijný program ešte tieto nie sú k dispozícii. 
 

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 

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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-  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 

 

- Vnútorný systém VŠZaSP:  https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system  

 

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
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system

