
Zápisnica z rokovania Programovej Rady pre študijný program Fyzioterapia  

 

Dátum: 14. 2. 2023 prostredníctvom aplikácie MS Teams 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny / prítomní 5 členovia PrR 

Program rokovania: 

Schvaľovanie  hodnotenia kvality vzdelávania profilových predmetov pre študijný program  

Fyzioterapia I. stupeň denná a externá forma štúdia na akademický rok 2022/23 

Členovia PrR s programom rokovania súhlasia 

 

Predkladateľ: 

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD. - osoba zodpovedná za rozvoj a kvalitu študijného 

programu (ďalej garant) 

 

Navrhované zmeny a ich zdôvodnenie: 

Predkladaný návrh  hodnotenia kvality vzdelávania profilových predmetov pre  študijný 

program Fyzioterapia I. stupeň denná a externá forma štúdia podľa jednotlivých ročníkov 

na akademický rok 2022/23. 
Študijný program / forma štúdia: Fyzioterapia/ denná forma 

Ročník Profilové predmety 

prvý 1. Diagnostika funkčných porúch a lokomočného systému 

2. Rekondično-relaxačné cvičenia 

3. Elektrofototerapia 

druhý 1. Funkčná diagnostika lokomočného systému 

2. Kineziológia a patokineziológia 

3. Metódy kinezioterapie 

tretí 1.     Kinezioterapia v klinických odboroch 

2.     Kineziológia a patokineziológia 

3.      Metódy kinezioterapie 

Akademický rok: 2022/2023 

Študijný program / forma štúdia: Fyzioterapia/ externá forma 

Ročník Profilové predmety 

prvý 1. Diagnostika funkčných porúch a lokomočného 
systému 

2. Elektrofototerapia 

3. Balneo-,klimato-,hydro-, termoterapia 

druhý 1. Elektrofototerapia 

2. Funkčná diagnostika lokomočného systému 

3. Lymfomasáž, reflexná masáž 

tretí 1. Kineziológia a patokineziológia 

2. Metódy kinezioterapie 

3. Základy výskumu vo fyzioterapii ( nie je profilový 
predmet) 

štvrtý 1. Kineziológia a patokineziológia 

2. Kinezioterapia v klinických odboroch 

3. Neurológia ( nie je profilový predmet) 
 

Diskusia k predkladanému návrhu: 



Otvorenie diskusie zúčastnených – stanoviská nižšie 

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.  

pripomienky k návrhu profilových predmetov u ktorých sa bude hodnotiť kvalita 

vzdelávania. Zdôraznila výber profilových predmet, v ktorom osoby zabezpečujú kvalitu 

študijného programu. A preto navrhuje zmenu výberu profilového predmetu v 1 

ročníku  elektrofototerapia za profilový predmet Metódy kinezioterapie, dopučuje 

upresnenie profilových predmetov podľa študijného plánu.  Z dôvodu, že v nižších  

ročníkoch externej formy štúdia  (1-3 ročník) nie je štúdium aktívne ( nemáme študentov)  

doporučuje odsúhlasenie profilových predmetov pre zhodnotenie kvality vzdelávania pre 

externú formu len pre 4 ročník.  

PhDr. Jana Havlová, PhD. 

Pripomienky:  z dôvodu, že predmet Neurológia v externej forme 4 ročník  nie je profilový 

predmet doporučuje úpravu  za  predmet Metódy kinezioterapie. 

Pripomienky sa zapracovali a následne sa členovia PR vyjadrili k upravovanému návrhu. 

  

Stanovisko učiteľov profilových predmetov  

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.  

Po zapracovaní pripomienok  súhlasí s predloženým návrhom hodnotenia kvality 

vzdelávania profilových predmetov študijného programu Fyzioterapia I. stupeň denná 

a externá forma štúdia na akademický rok 2022/2023. 

prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.  

Po zapracovaní pripomienok  súhlasí s predloženým návrhom hodnotenia kvality vzdelávania 

profilových predmetov študijného programu Fyzioterapia I. stupeň denná a externá forma 

štúdia na akademický rok 2022/2023. 

PhDr. Jana Havlová, PhD.  

Po zapracovaní pripomienok  súhlasí s predloženým návrhom hodnotenia kvality vzdelávania 

profilových predmetov študijného programu Fyzioterapia I. stupeň denná a externá forma 

štúdia na akademický rok 2022/2023. 

 

Stanovisko študenta 

- Rút Hlúbiková rod. Kohútová 

Po zapracovaní pripomienok  súhlasí s predloženým návrhom hodnotenia kvality 

vzdelávania profilových predmetov študijného programu Fyzioterapia I. stupeň denná 

a externá forma štúdia na akademický rok 2022/2023. 

 

Stanovisko zástupcu zamestnávateľov 

PhDr. Eva Zubaľová – zástupca programovej rady pre Bc. štúdium  

Po zapracovaní pripomienok  súhlasí s predloženým návrhom hodnotenia kvality 

vzdelávania profilových predmetov študijného programu Fyzioterapia I. stupeň denná 

a externá forma štúdia na akademický rok 2022/2023. 

 

Záverečné stanovisko Programovej rady k  

Všetci zúčastnení súhlasia s upraveným návrhom hodnotenia kvality vzdelávania profilových 

predmetov študijného programu Fyzioterapia I. stupeň denná a externá forma  

Hlasovanie:  

za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

Uznesenie: 

Akademický rok: 2022/2023 

Študijný program / forma štúdia: Fyzioterapia/ denná forma I. stupeň 



Ročník Profilové predmety 

prvý 1.Diagnostika funkčných porúch a lokomočného 

systému I. a II. 

2. Rekondično-relaxačné cvičenia I. a II. 

3. Metódy kinezioterapie I.  

4. Fyzioterapeutická prax I. 

druhý 1. Funkčná diagnostika lokomočného systému III. 

a IV. 

2. Kineziológia a patokineziológia I. a II. 

3. Metódy kinezioterapie II. a III. 

4. Fyzioterapeutická prax II. a III. 

tretí 1. Kinezioterapia v klinických odboroch II. a III.  

2. Kineziológia a patokineziológia III. 

3. Metódy kinezioterapie IV. a V. 

4. Fyzioterapeutická prax IV. a V. 

Fakulta: FOaZOŠ 

Akademický rok: 2022/2023 

Študijný program / forma štúdia: Fyzioterapia/ externá forma I. stupeň 

Ročník Profilové predmety 

prvý nie sú zapísaní študenti 

 

 

druhý nie sú zapísaní študenti 

 

 

tretí nie sú zapísaní študenti 

 

 

štvrtý 1. Kineziológia a patokineziológia 

2. Kinezioterapia v klinických odboroch 

3. Metódy kinezioterapie 

Programová rada schválila návrh hodnotenia kvality vzdelávania profilových predmetov 

pre študijný program Fyzioterapia I. stupeň denná a externá forma štúdia na akademický 

rok 2022/23 

PR schválenie hodnotenia kvality vzdelávania profilových predmetov pre jednotlivé ročníky 

a študijné programy pošle na vedenie fakulty a predseda PR zašle vyplnenú 

tabuľku  do 15.2.2023 na mailovú adresu jakub.kralik@szu.sk 
Zapísala:  Monika Neumannová, v. r. 

Overila:  PhDr. Jana Havlová, PhD., v. r. 

V Bratislave, dňa 14. 2. 2023  

 

Prílohy: prezenčná listina, dokument schválených hodnotení kvality vzdelávania profilových 

predmetov pre jednotlivé ročníky a študijné programy. 

mailto:jakub.kralik@szu.sk

