
Zápisnica z rokovania Programovej Rady pre študijný program Fyzioterapia  

 

Dátum: 14. 2. 2023 prostredníctvom aplikácie MS Teams 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny / prítomní 4 členovia PrR 

                  PhDr. Katarína Melicherčíková, PhD. – neprítomná,  ospravedlnená 

Program rokovania: 

Schvaľovanie  hodnotenia kvality vzdelávania profilových predmetov pre študijný program  

Fyzioterapia II. stupeň externá forma štúdia na akademický rok 2022/23 

Členovia PrR s programom rokovania súhlasia 

 

Predkladateľ: 

Prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.  - 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 II. stupeň  externá forma štúdia podľa jednotlivých ročníkov na 

akademický rok 2022/23. 
Študijný program / forma štúdia: Fyzioterapia/ externá forma II. Stupeň Mgr. 

Ročník Profilové predmety 

prvý 1. Fyzioterapia a špeciálne metodiky 

2. Patofyziológia a fyzioterapia bolesti 

3. Vývojová kineziológia a patokineziológia 

druhý 1. Fyzioterapia a špeciálne metodiky 

2. Ergoterapia a ergodiagnostika 

3. Ekonomika vo fyzioterapii  

tretí 1. Manažment vo fyzioterapii 

2. Zdravotnícke právo a legislatíva 

3. Zdravotnícke a sociálne poisťovníctvo 
 

 

Diskusia k predkladanému návrhu: 

Otvorenie diskusie zúčastnených – stanoviská nižšie 

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD. 

Zdôraznila výber profilových predmet, v ktorom osoby zabezpečujú kvalitu študijného 

programu. A preto navrhuje zmenu výberu profilového predmetu miesto Ekonomika vo 

fyzioterapii za Výskum vo fyzioterapii. Predmet Zdravotnícke a sociálne poisťovníctvo zameniť 

za predmet Diplomový seminár.  

  

Stanovisko učiteľov  

prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.  

Po zapracovaní pripomienok  súhlasí s predloženým návrhom hodnotenia kvality 

vzdelávania profilových predmetov študijného programu Fyzioterapia II. stupeň externá 

forma štúdia na akademický rok 2022/2023. 

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.  

Po zapracovaní pripomienok  súhlasí s predloženým návrhom hodnotenia kvality 



vzdelávania profilových predmetov študijného programu Fyzioterapia II. stupeň 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 II. stupeň externá 

forma štúdia na akademický rok 2022/2023. 

 

Stanovisko študenta k predkladanej úprave ŠP 

Bc. Kristína Šálková 

Po zapracovaní pripomienok  súhlasí s predloženým návrhom hodnotenia kvality 

vzdelávania profilových predmetov študijného programu Fyzioterapia II. stupeň externá 

forma štúdia na akademický rok 2022/2023. 

 

Stanovisko zástupcu zamestnávateľov k predkladanej úprave ŠP 

PhDr. Katarína Melicherčíková, PhD. 

Nebola prítomná, ospravedlnená 

 

Záverečné stanovisko Programovej rady k predkladanej úprave ŠP 

Všetci zúčastnení súhlasia s návrhom  

Hlasovanie:  

za – 4, proti – 0, zdržal sa – 1 

Uznesenie: 

Fakulta: FOaZOŠ 

Akademický rok: 2022/2023 

Študijný program / forma štúdia: Fyzioterapia/ externá forma II. stupeň Mgr. 

Ročník Profilové predmety 

prvý 4. Fyzioterapia a špeciálne metodiky I. a II. 

5. Patofyziológia a fyzioterapia bolesti 

6. Vývojová kineziológia a patokineziológia I. a II. 

druhý 4. Fyzioterapia a špeciálne metodiky III. a IV. 

5. Ergoterapia  I. a II. 

6. Výskum vo fyzioterapii 

tretí 4. Manažment vo fyzioterapii II. 

5. Zdravotnícke právo  

6. Diplomový seminár III. 

Programová rada schválila návrh hodnotenia kvality vzdelávania profilových predmetov 

pre študijný program Fyzioterapia II. stupeň 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

