
 

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 Mgr. externá forma štúdia  
2. prerokovanie a schvaľovanie  opisu študijného programu Mgr. externá forma štúdia 

3. prerokovanie a schvaľovanie  vnútornej hodnotiacej správy študijného programu 

Mgr. externá forma štúdia 

4. prerokovanie a schvaľovanie  záznamníka klinickej praxe Mgr. 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: 

 Predkladaný odporúčaný  študijný plán a  informačné listy predmetov v Mgr. externá 

forma štúdia boli pripravované na základe vnútorných predpisov fakulty.  

Opis študijného programu a Vnútornej hodnotiacej správy študijného programu Mgr. 

externá forma štúdia sa spracovali na základe podkladov vyplývajúce z odporúčaného 

študijného plánu. 

Predkladaný záznamník klinickej praxe Mgr. externá forma štúdia boli editované podľa 

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 predloženými dokumentami ŠP, Informačných listov, 

Vnútornej hodnotiacej správy, Opisu a Záznamníka klinickej praxe pre  Fyzioterapiu II. 

stupeň externá forma štúdia. 

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.  

Nemá žiadne pripomienky a súhlasí s predloženými dokumentami ŠP, Informačných listov, 

Vnútornej hodnotiacej správy, Opisu a Záznamníka klinickej praxe pre  Fyzioterapiu II. 

stupeň externá forma štúdia.  

PhDr. Jana Havlová, PhD. 

Nemá žiadne pripomienky a súhlasí s predloženými dokumentami ŠP, Informačných listov, 

Vnútornej hodnotiacej správy, Opisu a Záznamníka klinickej praxe pre  Fyzioterapiu II. 

stupeň externá forma štúdia. 

 

Stanovisko študenta k predkladanej úprave ŠP 



Bc. Kristína Šálková 

Nemá pripomienky a súhlasí s s predloženými dokumentami ŠP, Informačných listov, 

Vnútornej hodnotiacej správy, Opisu a Záznamníka klinickej praxe pre  Fyzioterapiu 

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 predloženými dokumentami ŠP, Informačných 

listov, Vnútornej hodnotiacej správy, Opisu a Záznamníka klinickej praxe pre  Fyzioterapiu 

II. stupeň externá forma štúdia. 

 

Záverečné stanovisko Programovej rady k predkladanej úprave ŠP 

Všetci zúčastnení súhlasia  s  predloženými dokumentami pre  Fyzioterapiu II. stupeň externá 

forma štúdia. 

Hlasovanie:  

za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

Uznesenie: 

Programová rada predkladané materiály  študijného  programu Fyzioterapia Mgr. 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 

 

 

 


