
Zápisnica z rokovania Programovej Rady pre študijný program Fyzioterapia  

 

Dátum: 8. 12. 2021 prostredníctvom aplikácie MS Teams 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny / prítomní 4 členovia PrR 

Program rokovania: 

Úprava študijného programu (ŠP) Fyzioterapia II. 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 v externej forme štúdia tri roky v rozsahu 750 až 1440 hodín 

za akademický rok (2250 – 4320 hodín) vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej 

činnosti a praxe.  

• Posilnenie PROFILOVÝCH PREDMETOV – vyšší počet kreditov a ukončenie      

skúškou 

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

priebežným hodnotením 

Študijný program Fyzioterapia v externej forme štúdia tri roky  

Teória :  284 hodín samoštúdium 2 091 hodín 

Fyzioterapeutická prax :  750 hodín 

Celkovo spolu : 3 125 hodín 

Počet kreditov : 120 

Predložený študijný program Fyzioterapia v externej forme štúdia dva roky 

Teória :  224 hodín samoštúdium 1 970 hodín 

Fyzioterapeutická prax :  750 hodín 

Celkovo spolu : 2 944 hodín 

Počet kreditov : 120 

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 II. stupeň externá forma 

štúdia  

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.  

súhlasí s predloženým navrhovaným ŠP Fyzioterapia II. stupeň externá forma štúdia  

 

 

Stanovisko študenta k predkladanej úprave ŠP 

Kristína Šálková 

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

externá forma štúdia  



 

 

Stanovisko zástupcu zamestnávateľov k predkladanej úprave ŠP 

PhDr. Katarína Melicherčíková, PhD. – zástupca programovej rady pre Mgr. štúdium 

- nemá pripomienky k návrhu a súhlasí s predloženým návrhom ŠP Fyzioterapia II. stupeň 

externá forma štúdia  

 

Záverečné stanovisko Programovej rady k predkladanej úprave ŠP 

Všetci zúčastnení súhlasia s návrhom  študijného plánu študijného programu Fyzioterapia 

II. stupeň externá forma štúdia  

Hlasovanie:  

za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0 

Uznesenie: 

Programová rada  študijný program Fyzioterapia  pošle na vedenie fakulty. 

Termín: 9.12.2021 

 

 

Zapísala:  Monika Neumannová, v. r. 

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

V Bratislave, dňa 9. 12. 2021  

 

Prílohy: prezenčná listina, študijný plán 

 

 


