
Študijní poradcovia na akademický rok 2021/2022  

podľa študijných programov 

 

 

Študijný poradca pomáha študentom pri riešení ich študijných problémov v priebehu 

vysokoškolského vzdelávania. Poskytuje poradenské služby študentom pri: 

• oboznámení sa s akademickým prostredím pri nástupe na vysokoškolské štúdium, 

• zostavovaní študijného plánu, 

• objasňovaní kreditového systému, 

• výklade študijného poriadku a ďalších predpisov univerzity a fakulty, 

• riešení problémov spojených so štúdiom. 

 

 

Študijný program:  OŠETROVATEĽSTVO (bakalársky študijný program) 

PhDr. Zuzana Bachratá, PhD. 

e-mail: meno.priezvisko@szu.sk  
denná  forma  

a externá forma 
1. OSE + 1. OSEx 

Mgr. Jana Mušinská, PhD. 

e-mail: meno.priezvisko@szu.sk 

denná  forma  

a externá forma 
2. OSE + 2. OSEx 

PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH 

e-mail: meno.priezvisko@szu.sk 
denná  forma  

a externá forma 
3. OSE + 3. OSEx 

 

 

Študijný program:  OŠETROVATEĽSTVO (magisterský študijný program) 

PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH 

e-mail: meno.priezvisko@szu.sk  externá forma všetky ročníky 

 

 

Študijný program:  PÔRODNÁ ASISTENCIA (bakalársky študijný program) 

 

 

Študijný program:  RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA (bakalársky študijný program) 

PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD. 

e-mail: meno.priezvisko@szu.sk 
denná forma všetky ročníky 

Mgr. Martin Chudý 

e-mail: meno.priezvisko@szu.sk 
externá forma všetky ročníky 

PhDr. Janka Hrabčáková, PhD. 

e-mail: janka.hrabcakova@szu.sk denná forma všetky ročníky 
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Študijný program:  FYZIOTERAPIA (bakalársky študijný program) 

PhDr. Jana Havlová, PhD. 

e-mail: meno.priezvisko@szu.sk 

denná forma  

a externá forma 
1. FZT + 4. FZTx 

PhDr. Mikuláš Marci, MPH 

e-mail: meno.priezvisko@szu.sk 
denná forma 2. FZT 

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD. 

e-mail: meno.priezvisko@szu.sk  

denná forma  

a externá forma 
3. FZT 

 

 

Študijný program:  FYZIOTERAPIA (magisterský študijný program) 

PhDr. Jana Havlová, PhD. 

e-mail: meno.priezvisko@szu.sk 
externá forma všetky ročníky 

 

 

Študijný program:  DENTÁLNA HYGIENA (bakalársky študijný program) 

 

 

Študijný program:  URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

(bakalársky študijný program) 

PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH 

e-mail: meno.priezvisko@szu.sk  denná forma všetky ročníky 

PhDr. Ing.  Bc. Alena Dudeková, PhD. 

e-mail: meno.priezvisko@szu.sk 
externá forma všetky ročníky 

 

 

Študijný program:  FYZIOLOGICKÁ KLINICKÁ VÝŽIVA  

(bakalársky študijný program) 

RNDr. Martina Valachovičová, PhD. 

e-mail: meno.priezvisko@szu.sk  externá forma všetky ročníky 

 

MUDr. Marek Šupler. MPH 

e-mail: meno.priezvisko@szu.sk 
externá forma všetky ročníky 
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