
Zápisnica z rokovania Programovej Rady pre študijný program Fyzioterapia  

 

Dátum: 11. 4. 2022 prostredníctvom aplikácie MS Teams 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny / prítomní 5 členovia PrR 

Program rokovania: 

1. prerokovanie a schvaľovanie  odporúčaného študijného plánu a  informačné listy 

predmetov Bc. denná a externá forma štúdia  

2. prerokovanie a schvaľovanie  opisu študijného programu Bc. denná a externá forma 

štúdia 

3. prerokovanie a schvaľovanie  vnútornej hodnotiacej správy študijného programu 

Bc. denná a externá forma štúdia 
4. prerokovanie a schvaľovanie  záznamníka klinickej praxe Bc. denná a externá forma 

štúdia 
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 odporúčaný  študijný plán a  informačné listy predmetov v Bc. denná 

a externá forma štúdia boli upravené na základe Nariadenia vlády 296/2010 – úprava sa 

týkala názov profilových predmetov z pôvodného názvu Masáže na Lymfomasáž a reflexná 

masáž a predmet z pôvodného názvu  Funkčná diagnostika lokomočného systému na 

Diagnostika funkčných porúch a lokomočného systému. 

 

Opis študijného programu a Vnútornej hodnotiacej správy študijného programu Bc. denná 

a externá forma štúdia sa spracovali na základe podkladov vyplývajúce z odporúčaného 

študijného plánu. 

 

Predkladaný Záznamník klinickej praxe Bc. denná a externá forma štúdia boli editované 

podľa študijného programu a doplnené o fyzioterapeutickú prax realizovanú v odborných 

učebniach.  
 

 

 

Diskusia k predkladaným podkladom 

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 denná 

a externá forma štúdia, Opisom študijného programu, Vnútornou hodnotiacou správou, 

Záznamníka klinickej praxe Bc. denná a externá forma štúdia.   

 

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.  



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

a externá forma štúdia, Opisom študijného programu, Vnútornou hodnotiacou správou. 

V záznamníku klinickej praxe Bc. denná a externá forma štúdia  upozornila na úpravu 

z odbornej praxe na fyzioterapeutickú prax  
Dané pripomienky boli zapracované -  súhlasí s predloženými podkladmi. 

 

PhDr. Jana Havlová, PhD.  

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

a externá forma štúdia, Opisom študijného programu, Vnútornou hodnotiacou správou, 

Záznamníka klinickej praxe Bc. denná a externá forma štúdia.   

 

Stanovisko študenta k predkladanej úprave ŠP 

- Rút Kohútová 

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

forma štúdia, Opisom študijného programu, Vnútornou hodnotiacou správou, 

Záznamníkom klinickej praxe Bc. denná a externá forma štúdia   

Pozitívne vyjadrenie k  úprave záznamníka klinickej praxe – pre prehľadnosť 

 

Stanovisko zástupcu zamestnávateľov k predkladanej úprave ŠP 

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

- Vyjadrila súhlasné stanovisko k predloženému ŠP Fyzioterapia I. stupeň denná 

a externá forma štúdia, Opisom študijného programu, Vnútornou hodnotiacou 

správou, Záznamníkom klinickej praxe Bc. denná a externá forma štúdia. 

- Pozitívne vyjadrenie k  úprave záznamníka klinickej praxe – pre prehľadnosť 

 

Záverečné stanovisko Programovej rady k predkladanej úprave ŠP 

Všetci zúčastnení súhlasia s  predloženými dokumentami pre  Fyzioterapiu I. stupeň denná 

a externá forma štúdia. 

Hlasovanie:  

za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

Uznesenie: 

Programová rada predkladané materiály  študijného  programu Fyzioterapia Bc. denná 

a externá forma predloží vedeniu fakulty. 

Termín: 11.4. 2022 

 

 

Zapísala:  Monika Neumannová, v. r. 

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

V Bratislave, dňa 11. 4. 2022  

 

Prílohy: prezenčná listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


