
Zápisnica z rokovania Programovej Rady pre študijný program Fyzioterapia  

 

Dátum: 24. 11. 2021 kombinovanou formou (prezenčná forma, prostredníctvom 

aplikácie MS Teams ) 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny / prítomní 5 členovia PrR 

Program rokovania: 

Úprava študijného programu (ŠP) Fyzioterapia I. stupeň externá forma štúdia 

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: 

Študijný program Fyzioterapia podľa nariadenia vlády 296/10 má stanovené štúdium 3 570 

hodín z toho 2040 hodín fyzioterapeutickej praxe – navrhované zosúladenie výučby 

s nariadením vlády: 

• Posilnenie PROFILOVÝCH PREDMETOV – vyšší počet kreditov a ukončenie      

skúškou 

• Zníženie hodinovej dotácie predmetov, ktoré nie sú profilové – ukončenie 

priebežným hodnotením 

Teória :  

Fyzioterapeutická prax : hodín 

Celkovo spolu : hodín 

Počet kreditov : 180 

Celková pripravovaná zmena je realizovaná z dôvodu zosúladenia študijného programu.  

 

Diskusia k predkladanej úprave ŠP: 

Otvorenie diskusie zúčastnených – stanoviská nižšie 

  

Stanovisko učiteľov profilových predmetov k predkladanej úprave ŠP 

prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.  

Nemá žiadne pripomienky a súhlasí s predloženým ŠP Fyzioterapia I. stupeň externá forma 

štúdia  

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.  

Predložila pripomienky k navrhovanému ŠP. 

- predmety fyzioterapeutickej praxe - doplniť o fyzioterapeutov – zástupcov , ktorí 

participujú pri realizácii praxe.  

- Zabezpečiť podľa metodického usmernenia – jedna osoba môže plniť funkciu osoby  

zabezpečujúcej profilový predmet maximálne  5 profilových predmetov na všetkých 

stupňoch štúdia.  

Dané pripomienky boli zapracované -  súhlasí s predloženým upraveným ŠP Fyzioterapia I. 

stupeň externá forma štúdia  

 

 



Stanovisko študenta k predkladanej úprave ŠP 

- Rút Kohútová 

Nemá pripomienky a súhlasí s predloženým zosúladeným ŠP Fyzioterapia I. stupeň 

externá forma štúdia 

 

Stanovisko zástupcu zamestnávateľov k predkladanej úprave ŠP 

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

- vyjadrenie a súhlasné stanovisko poslala elektronickou formou 

- súhlasí s predloženým zosúladeným ŠP Fyzioterapia I. stupeň externá forma štúdia 

 

Záverečné stanovisko Programovej rady k predkladanej úprave ŠP 

Všetci zúčastnení súhlasia s návrhom úpravy študijného plánu študijného programu 

Fyzioterapia.  

Hlasovanie:  

za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0 

Uznesenie: 

Programová rada zapracuje zmeny v  študijnom programe Fyzioterapia následne ho pošle na 

vedenie fakulty 

Termín: 24.11.2021 

 

 

Zapísala:  Monika Neumannová, v. r. 

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

V Bratislave, dňa 24. 11. 2021  

 

Prílohy: prezenčná listina, študijný plán 

 


