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Opis študijného programu – osnova  
 

Názov vysokej školy   Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o.  

Sídlo vysokej školy   Palackého 1, 811 02 Bratislava    

Identifikačné číslo vysokej školy  318 219 79 

Názov fakulty   Ústav zdravotníckych disciplín 

Sídlo fakulty   Námestie 1 mája 1, 810 00 Bratislava 

 
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:  Programová rada  
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu: 10. 01. 2022 
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:  
Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou:  
Programová rada -10. 01. 2022     
http://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada  
 
 
1. Základné údaje o študijnom programe  
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.  

Fyzioterapia: 
denná forma: Kód:  183986            UIPŠ kód: 5618V04         Odbor:  Zdravotnícke vedy 5618        Kód odboru: 5611 
https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/183986  
 

b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania. 
Stupeň: tretí 
ISCED-F kód:  762  alebo 0915 Terapia a rehabilitácia 
Fyzioterappia 
864 – Doktorandské štúdium na vysokých školách - profesijne orientované študijné programy 
 

c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.  
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Námestie 1 mája 1, 810 00 Bratislava 
 

d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia 
dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ 
odborov.  
Odbor: Zdravotnícke vedy,   Kód odboru: 5611 
ISCED-F kód: 762 
Študijný program: Fyzioterapia 
 
V zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010  
§ 17, Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut 
§ 18, Výkon pracovných činností fyzioterapeuta 
§ 19, Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut 
Link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/ 

 
e) Typ študijného programu:  akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením 

aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na 
výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá. 
 

f) Udeľovaný akademický titul. 
Doktor filozofie, PhD. (v odbore fyzioterapia 5618) 
 

g) Forma štúdia: denná 
 

h) Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej 
vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách). Neaplikuje sa 

 
i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.  

Slovenský jazyk  
 

j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.  
3 roky 
 

k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.  
Plánovaný počet študentov v 1. ročníku: 5 
 

2. Profil absolventa a ciele vzdelávania  
 

http://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/183986
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Profil absolventa študijného programu Fyzioterapia v PhD. stupni štúdia je v zhode s misiou a víziou VŠ ZSP sv. Alžbety a jej 

poslaním. Upravuje sa v súlade s  dokumentom „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠ ZSP“ (VS 3.2.f.2)  

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/pre%C4%8Do%20u%20n%C3%A1s%20%C5%A1tudova%C

5%A5/VS3.2.f.2.tud.prpgramy-profilabs.vstupyzodp.poslaniuV.pdf  

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa 

Absolvent 3. stupňa študijného odboru fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným 
a vedeckým profilom. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na nové odborné, vedecké poznatky  použiteľné 
v diagnostike a intervencii na riešenie problémov  verejného zdravotníctva. Je schopný samostatnej tvorivej vedeckej činnosti 
v oblasti fyzioterapie. 
Absolvent študijného odboru fyzioterapia – 3. stupeň: 

a) aplikuje a inovuje hodnotiace škály a nástroje používané vo fyzioterapii,  

 b) monitoruje požiadavky na výskum vo fyzioterapii, uskutočňuje výskum a jeho výsledky využíva v zdravotníckej praxi,  

 c) hodnotí a posudzuje efektivitu a kvalitu fyzioterapeutickej starostlivosti, posudzuje a vyhodnocuje vhodnosť fyzioterapeutického 

postupu zvoleného fyzioterapeutom, kontroluje poskytovanie fyzioterapeutických techník, všeobecných bezpečnostných opatrení, 

ktoré sa vzťahujú na starostlivosť o všetky osoby,  

 d) koordinuje činnosť členov fyzioterapeutického tímu. 

Absolvent Fyzioterapie (3. stupeň) si absolvovaním programu osvojí: 

 proces vzdelávania,  výskumu a  implementovania nových  poznatkov vo Fyzioterapii 

 zásady vedeckej práce a vedecké formulovanie problému 

 právne, etické a spoločenské stránky vedeckej práce  

 prezentáciu výsledkov v publikačnej a prednáškovej forme rozvoj študijného odboru fyzioterapia a jeho prínos pre prax 

 

a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné 
výstupy vzdelávania. 
 
Cieľom študijného programu je získanie vedomostí a zručností z vedeckých disciplín a osvojiť si nástroje kritického vedeckého 

myslenia. Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v študijnom odbore Fyzioterapia  v externej forme v zmysle zákona č. 131/2002 

Z. z. o  vysokých školách je stanovená na šturi roky. Študent počas štúdia získava teoretické vedomosti na úrovni súčasného stavu 

poznania v odbore fyzioterapia spolu s väzbou na pridružené a príbuzné teoretické vedné disciplíny v rozsahu potrebnom na 

riešenie zadaného vedeckého problému. Je schopný samostatnej vedeckej práce  a prináša vlastné riešenia problémov v odbore 

fyzioterapia. Ovláda výskumné metódy v odbore Fyzioterapia, ovláda problematiku fyzioterapeutického jadra, zahrňujúcu 

kineziológiu a patokineziológiu, funkčnú diagnostiku lokomočného systému, metódy kinezioterapie, balneoterapiu, 

klimatoterapiu, hydroterapiu, termoterapiu, elektroterapiu, fototerapiu a ďalšie súčasti odboru v rozsahu potrebnom pre klinický 

aplikovaný výskum.  

Osvojí si zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, právne aspekty výskumu  fyzioterapeutického výskumu, etické a 

spoločenské stránky vedeckej práce, schopnosť prezentácie výsledkov vedeckého výskumu  v publikačnej a prednáškovej forme. 

Presadzuje rozvoj študijného odboru fyzioterapia a jeho  prínos pre prax. Získa znalosti potrebné na výkon pedagogickej činnosti.  

Študijný program sa zameriava na zabezpečenie spôsobilosti  uchádzača neustále vedecky pracovať a vypracovať ucelené vedecké 

dielo formou PID práce s vlastným výskumom, alebo výsledky sa obhája pred minimálne 5 člennou komisiou z domácich 

i nezávislých odborníkov.  

Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v externej forme štúdia. Študijný program doktoranda  sa uskutočňuje podľa individuálneho 

študijného plánu, ktorý vypracúva školiteľ v súčinnosti s doktorandom a schvaľuje odborová komisia. 

Študijný program doktoranda pozostáva zo študijnej časti, ktorá sa končí  dizertačnou skúškou, z vedeckej časti a obhajoby 

dizertačnej práce.  

Individuálny študijný plán pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Súčasťou doktorandského štúdia v externej forme je 

vykonávanie pedagogickej činnosti  v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha 

výučba.   

Na riadne skončenie štúdia v doktorandskom študijnom programe v externej forme štúdia je potrebné získať 180 kreditov, vrátane 

kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce, ak bola prijatá k obhajobe. Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda počas 

akademického roka sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom v externej forme. V externej forme 

doktorandského štúdia musí doktorand pre svoj postup z prvého do druhého roka štúdia získať minimálne 60 kreditov a pre svoj 

postup z druhého do tretieho roka štúdia minimálne 60 kreditov za akademický rok pri zohľadnení odporúčanej štruktúry kreditov. 

Nesplnenie podmienok, uvedených v predchádzajúcom odseku, môže  byť dôvodom na to, aby školiteľ v ročnom hodnotení podal  

rektorovi návrh na vylúčenie doktoranda zo štúdia. Doktorand počas svojho štúdia získava kredity za tieto činnosti:  

a)  absolvovanie študijnej časti :doktorand musí absolvovať povinné predmety, ktoré určuje jeho individuálny študijný plán. Za 

úspešne absolvovanú dizertačnú skúšku získava 20 kreditov. 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/pre%C4%8Do%20u%20n%C3%A1s%20%C5%A1tudova%C5%A5/VS3.2.f.2.tud.prpgramy-profilabs.vstupyzodp.poslaniuV.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/pre%C4%8Do%20u%20n%C3%A1s%20%C5%A1tudova%C5%A5/VS3.2.f.2.tud.prpgramy-profilabs.vstupyzodp.poslaniuV.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
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b)  samostatná tvorivá  činnosť v oblasti vedy: publikácie ( minimálne 3), ukončenie definovanej etapy vo vlastnej výskumnej práci, 

vystúpenie na domácom odbornom alebo vedeckom podujatí, vystúpenie na zahraničnom alebo medzinárodnom odbornom alebo 

vedeckom podujatí, odborná alebo vedecká stáž doma alebo v zahraničí, preklady zahraničných odborných alebo vedeckých 

článkov a ich uverejnenie, aktívna účasť pri organizovaní domácich a medzinárodných odborných alebo vedeckých seminárov  

a konferencií a iná vedecká činnosť. 

Vypracovanie dizertačnej práce: ak bola dizertačná práca prijatá na obhajobu, získa doktorand 30 kreditov. 

Ak doktorand absolvoval časť svojho štúdia na inom ako svojom pracovisku (napr. v zahraničí), kredity získané na tomto 

pracovisku sa započítavajú v plnom rozsahu, ak bol na toto pracovisko vyslaný v rámci plnenia svojho študijného plánu. 180 

kreditov za celé doktorandské štúdium zahrňuje: 

- pedagogickú činnosť min. 60 kreditov 

- vedeckú činnosť min. 60 kreditov 

- doktorandskú dizertačnú prácu 30 kreditov 

 
b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu 

z pohľadu uplatnenia absolventov. 
 
Zdravotnícke povolanie: Fyzioterapeut v zmysle Nariadenia vlády 296/2010. 
 
V zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010  
§ 17, Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut 
§ 18, Výkon pracovných činností fyzioterapeuta 
§ 19, Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut 
Link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/ 
 
Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so 
sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
 
Link:  https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa  

         https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  

 
 
3. Uplatniteľnosť  
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.  

 
Absolvent študijného odboru sa uplatní ako fyzioterapeut – doktor filozofie v rehabilitačnej praxi ústavných zdravotníckych 
zariadení, kúpeľných zariadení, ústavov, v komunite, centrách a strediskách zabezpečujúcich poskytovanie rehabilitačných služieb 
na úrovni primárnej, sekundárnej a následnej rehabilitačnej starostlivosti v spolupráci s rehabilitačným lekárom. Fyzioterapeut – 
PhD. je profesionálne spôsobilý sa uplatniť v procese poskytovania rehabilitačnej starostlivosti jednotlivcom, rodine, skupine či 
komunite v zdraví alebo chorobe. Fyzioterapeut – PhD., je spôsobilý samostatne riadiť rehabilitačný tím a participovať v 
multidisciplinárnom tíme. Môže sa uplatniť v súkromnej rehabilitačnej praxi v súlade s platnou legislatívou. Je spôsobilý sa uplatniť 
v oblasti služieb zabezpečujúce dôstojné umieranie a smrť. Je spôsobilý manažovať a realizovať výchovu a vzdelávanie v profesií 
fyzioterapeut. Fyzioterapeut PhD. sa môže ďalej vzdelávať v rámci celoživotného vzdelávania podľa Nariadenia vlády SR č. 
296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov  v súlade 
s horizontálnou a vertikálnou priestupnosťou výchovne – vzdelávacieho systému. Miera uplatnenia sa je založená na 
profesionálnej príprave, výsledkoch vedy a výskumu. 
https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=724000000&faculty=&field=7761R00&year=2019 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  
 
 

b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.  
Jedná sa o nový študijný program, ešte nemal hodnotenie 
 
 

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba). 
 
Jedná sa o nový študijný program, ešte nemal hodnotenie 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Smernicaodoktorandskomtdiu.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice  

 

4. Štruktúra a obsah študijného programu 
 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=724000000&faculty=&field=7761R00&year=2019
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Smernicaodoktorandskomtdiu.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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Návrh na tvorbu a úpravu študijného programu predkladá osoba zodpovedná za študijný program rektorovi VŠ ZSP sv. Alžbety. 

Presný postup vytvárania a schvaľovania nového študijného programu alebo úpravu aktuálneho študijného programu či jeho zánik 

upravuje dokument „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠZaSP“ schválená rektorom VŠ ZSP sv. Alžbety. 

Riadi sa pritom, okrem platnej legislatívy, kritériami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.  

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice  

 
a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe. 

 
Doktorandské vzdelávanie fyzioterapie má interdisciplinárny charakter. Zabezpečuje sa v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej 
asociácie škôl fyzioterapie (ICS Physiotherapy Committee), Medzinárodnej konfederácie fyzioterapie (World Confederation for 
Physical Therapy), smernicami Európskej únie a v súlade s odborným a hodnotovým smerovaním VŠ ZSP sv. Alžbety v Bratislave. 
 
Teoretické vedomosti (3. stupeň) 

Absolvent 3.stupňa odboru fyzioterapia:  

- vedecky báda a prináša vlastné návrhy riešenia problémov v oblasti fyzioterapie.  

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň) a definuje klinické otázky potrebné pre odbor fyzioterpia v kontexte inte- 

a multidisciplinárneho vedeckého prístupu. 

Absolvent 3.stupňa odboru fyzioterapia si osvojí: 

- proces vzdelávania,  výskumu a  implementovania nových  poznatkov vo fyzioterapii, 

- zásady vedeckej práce a vedecké formulovanie problému, 

- právne, kultúrne a environmentálne aspekty činností, etické a spoločenské stránky vedeckej práce,  

- prezentácia výsledkov v publikačnej a prednáškovej forme, 

- rozvoj študijného odboru  fyzioterapia a jeho prínos pre prax,  

- zdravotná starostlivosť založená na dôkazoch (Evidence-based Health Care) 

 

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň) 

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa t.j. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na Vedu vo fyzioterapii. 

 

Jadro obsahuje len rámcové témy (vybrané state): 

Študijná časť : 

Teoretický fundament, metodologický aparát, špecializácia:  

 metodológia, štatistika,  

 odhad a hodnotenie rizika, 

 formulácia klinických otázok, cieľov a premenných, 

 dizajnovanie dotazníka alebo iných nástrojov pre zber dát, 

 procesy, techniky a metódy zberu, analýz a interpretácií dát z pohľadu teórie, 

 komparácia zdrojov s nameranými dátami a princípy odvodzovania záverov pre prax, prípadne ďalší výskum vo 

fyzioterapii. 

 

Vedecká časť : 

 výskum aktuálneho vedeckého problému z odboru fyzioterapia 

 zásady vedeckej práce a vedecké formulovanie problému  

 právne, kultúrne a environmentálne aspekty činností  

 právne aspekty experimentálneho a klinického výskumu vo fyzioterapii 

 etické a spoločenské stránky vedeckej práce  

 prezentácia výsledkov v publikačnej a prednáškovej forme  

 rozvoj študijného odboru (fyzioterapia) a jeho prínos pre prax  

 potrebné znalosti na výkon pedagogickej činnosti na fakulte v prípade doktorandov externej formy štúdia 

 

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce 

(záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky. 

Absolvent ovláda základy metód, foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania vo výchove k zdraviu, pozitívne ovplyvňovanie 
zdravotného uvedomenia klientov a sociálnych skupín, metód ich získavania pre aktívnu účasť na ochrane a upevňovaní vlastného 
zdravia 
- ovláda profesionálnu efektívnu komunikáciu a správanie sa, je schopný empatie a asertívneho správania vo vzťahu ku klientom 
- ovláda základné ošetrovateľské techniky, všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vzťahujú na starostlivosť o pacientov, ich 
využitie vo fyzioterapii 
- ovláda princípy kvality a bezpečnosti pacienta 
- ovláda kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život a pri hromadných udalostiach 
- ovláda základy práce s informačnými technológiami v profesionálnych činnostiach 
- spôsobilosti identifikovať a zhodnotiť etické, psychosociálne a právne súvislosti zdravotnej starostlivosti 
- schopnosť aktívne spolupracovať s kolegami a odborníkmi z iných profesií v rámci interdisciplinárneho prístupu 
a multidisciplinárnych tímov 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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- schopnosť samostatne získavať nové poznatky v odbore a rozširovať svoje vedomosti. 
 
b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.  

Študenti si môžu svoj študijný plán štúdia prispôsobiť pomocou voliteľných predmetov, za predpokladu splnenia ostatných 
podmienok štúdia. Škola ponúka len jeden študijný plán v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek pre odbornú spôsobilosť 
v odbore verejné zdravotníctvo podľa Nariadenia vlády č. 296/2010.  
Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101     
 

 
c) V študijnom pláne spravidla uvedie:  

- jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že 
prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové 
predmety, 

- v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), 
- pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli 

naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky 
vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu),  

- prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu,  
- pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, 

záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, 
prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,  

- metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami 
predmetov), 

- osnovu/ sylaby predmetu,  
- pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne),  
- kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,  
- osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu,  
- učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),  
- miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách). 
 
Študijný program: Fyzioterapia  

3. stupeň PhD. – externá forma  

Program je pripravený v zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 296/2010  

 

Doktorandské štúdium v študijnom odbore Fyzioterapia je tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania s cieľom prípravy 
doktoranda na samostatnú tvorivú vedecko-výskumnú a pedagogickú prácu. Doktorandský študijný plán sa skladá zo 
študijnej, vedeckej, publikačnej a pedagogickej časti.  
Študijný program doktoranda sa uskutočňuje podľa individuálneho študijného plánu, ktorý vypracúva školiteľ v súčinnosti s 
doktorandom a schvaľuje odborová komisia. Študijný program doktoranda pozostáva zo študijnej časti, ktorá sa končí 
dizertačnou skúškou, z vedeckej časti a obhajoby dizertačnej práce. Individuálny študijný plán pozostáva zo študijnej a 
vedeckej časti. Súčasťou doktorandského štúdia v externej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti v rozsahu najviac 
štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba. 
Individuálny študijný plán doktoranda obsahuje v študijnej časti najmä: 
a) zoznam a termíny ukončenia povinných predmetov, 
b) zoznam predmetov dizertačnej skúšky, 
c) otvorený zoznam povinnej a odporúčanej študijnej literatúry, 
d) študijné pobyty a stáže, 
e) termín dizertačnej skúšky, 
f) účasť na pedagogickom procese, 
g) iné študijné úlohy. 
Individuálny študijný plán doktoranda obsahuje vo vedeckej časti najmä: 
a) postup a harmonogram skúmania a riešenia témy dizertačnej práce, 
b) zoznam a termíny ukončenia povinnej a výberovej vedeckej činnosti, 
c) vedeckovýskumné pobyty a stáže, 
d) iné vedecké úlohy spojené s dizertačnou prácou. 
Na konci každého akademického roka zašle školiteľ na referát doktorandského štúdia ročné hodnotenie plnenia študijného 
plánu doktoranda (vrátane počtu pridelených kreditov) s vyjadrením, či odporúča alebo neodporúča jeho pokračovanie v 
štúdiu. Školiteľ pritom hodnotí stav a úroveň plnenia študijného plánu doktoranda, dodržiavanie termínov, a v prípade 
potreby predkladá návrh na úpravu jeho individuálneho študijného plánu. Predseda odborovej komisie rozhodne na základe 
ročného hodnotenia doktoranda o tom, či doktorand môže v štúdiu pokračovať, ako aj o prípadných zmenách v jeho 
študijnom programe. 
Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na Fyzioterapiu ako vedu. Obsahujú najmä: 
Fyzioterapeutické jadro – klinickú kineziológiu a patokineziológiu, funkčnú diagnostiku lokomočného systému, klinické 
metódy kinezioterapie, kinezioterapiu v internistických a chirurgických disciplínach, pediatrii a gynekológii a pôrodníctve, 
balneoterapiu, klimatoterapiu, hydroterapiu, termoterapiu, elektroterapiu, fototerapiu, jednotlivé druhy masáží, rekondično-
relaxačné cvičenia a ergoterapiu.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101
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Ďalej aplikovaný manažment vo fyzioterapii, (fyziatrii, balneológii, liečebnej rehabilitácii),  organizáciu zdravotníctva, 
komunikáciu vo fyzioterapii,  etiku vo fyzioterapii. 

 

Pedagogická a študijná činnosť doktoranda 

 Absolvovanie povinných prednášok 5 kreditov 

 Vlastná  pedagogická činnosť doktoranda ( v rozsahu 24 h) 10 kreditov 

 Vedenie  bc. a dipl. prác a ŠVOČ (max. 24 kreditov/štúdium)  8 kreditov 

 Vypracovanie oponentských posudkov (max. 12 kreditov/ štúdium)  3 kredity 

 Individuálne štúdium vedeckej literatúry 5 kreditov 

 Spoluautorstvo na učebných textoch 10 kreditov 

 Zahraničný študijný pobyt (3 mesiace) 15 kreditov 

 Rigorózna skúška z odboru  vykonaná počas PhD. štúdia  10 kreditov 

 Dizertačná skúška 20 kreditov  

 Cudzí jazyk 10 kreditov 

2. Vedecká činnosť doktoranda 

Publikácie  vedecké alebo odborné  v zahraničnom karentovanom / nekarentovanom časopise 30/25 kreditov 

Publikácie  vedecké alebo odborné  v domácom nekarentovanom / nekarentovanom časopise 20/10 kreditov 

Publikácia v zahraničnom  zborníku 20 kreditov 

Publikácia v domácom  zborníku 15kreditov 

Aktívna účasť  na konferencii/odbornom seminári 10 kreditov 

Pasívna účasť  na konferencii/odbornom seminári  5  kreditov 

Spoluúčasť na organizovaní konferencie 10 kreditov 

Citácie/ domáce, zahraničné/ 10/15 kreditov 

Iné vedecké aktivity študenta, napr. granty, projekty a pod. 20 kreditov 

Obhajoba dizertačnej práce (záverečnej) 30 kreditov 

 

 

 
Fyzioterapia – externá forma  – doktorandský študijný program   

 

 

Ročník  

Predmet Semester Počet kreditov Prednášk
y 

Cvičenia Prednášajúci 

Klinická kineziológia a patokineziológia 1 
1. 4 

 
8 

4 Prof.. MUDr. Milan Luliak, PhD.. 
PhDr. Komačeková Dagmar, PhD. 

Metodológia vedeckej práce 1 
1. 

4 8 
4 prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc. 

 

Cudzí jazyk - seminár 
1. 2 

 
8 

0 
 

Klinická kineziológia a patokineziológia 2 2. 4 8 
4 doc. MUDr. Eva Vaňásková, PhD. 

 

Metodológia vedeckej práce 2 2. 4 8 
4 Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca PhD. MPH 

 

Cudzí jazyk - seminár 2. 2 8 
0 

 

Jazyková skúška  10 0 
0 

komisia 

Pedagogická a študijná činnosť 
 

10  
  

Vedecká činnosť 
 

20  
  

Spolu  
 

60  
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2.  Ročník  

Predmet Semester Počet kreditov Prednášk
y 

Cvičenia Prednášajúci 

Klinická kineziológia a patokineziológia 3 
3. 

4 8 
4 doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD., mim.prof. 

 

Metodológia vedeckej práce 3 
3. 

4 8 
4 prof. MUDr. Milan Luliak, PhD. 

 

Dizertačná skúška (vrátane skúšky 

z odborných predmetov) 

3. 
20 0 

0 
komisia 

Pedagogická a študijná činnosť 4. 
12  

  

Vedecká činnosť 
4. 

20  
  

Spolu  
 

60  
  

 
 

3.  Ročník  

Predmet Semester Počet kreditov Prednášk
y 

Cvičenia Prednášajúci 

Prístupy založené na dôkazoch 
5.  

4 8 
4 prof.. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. 

 

Preventívna medicína, podpora zdravia a 

obezitológia 

5. 
4 8 

 
4 prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. 

Metodológia vedeckej práce 4 
5. 

4 8 
4 prof. MUDr. Milan Luliak, PhD. 

 

Pedagogická a študijná činnosť 6. 
18  

  

Vedecká činnosť 
6. 

30  
  

Spolu  
 

60  
  

 
 

4.  Ročník  

Predmet Semester Počet kreditov Prednášky Cvičenia Prednášajúci 

Obhajoba dizertačnej práce 
7. 

30 0 
0 

komisia 

Pedagogická a študijná činnosť 2 x24 hod) 
7 

20  
  

Vedecká činnosť 
7. 

10  
  

Spolu  
 

60  
  

 
 

 

 

Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré 
musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, 
pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.  

 
Na riadne ukončenie štúdia je potrebné dosiahnuť minimálne 180 ECTS kreditov vrátane kreditov za štátnu záverečnú skúšku. 

 
d)  Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup 

študenta v študijnom programe v štruktúre:  
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- počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 kreditov 
- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 0 kreditov 
- počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 0 kreditov  
- počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o 

učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program, 
- počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 30 kreditov 
- počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: neaplikujeme 
 
e)  Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči 

tomuto hodnoteniu.  
 
Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu sú 
uvedené v Študijnom poriadku a Skúšobnom poriadku VŠ ZSP sv. Alžbety, ktoré sú uvedené na webstránke školy 
(https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice) a sú v súlade s dokumentom „Tvorba, aplikácia a hodnotenie 
vnútorného systému kvality VŠZaSP“ (https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice), kapitola 2, článok 4, str.91. 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Smernicaodoktorandskomtdiu.pdf  
 
f)  Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.  

 
O prihláške študenta inej vysokej školy, ktorej súčasťou je aj výpis výsledkov štúdia, o zápise na štúdium rozhoduje dekan 
príslušnej fakulty alebo inštitútu vysokej školy do 30 dní od doručenia prihlášky. Postup študenta v študijnom programe, 
podmienky absolvovania jednotlivých častí programu a uznávanie štúdia sa riadia Študijným poriadkom a Nariadením rektora, 
ktoré sa týka uznávania a podmienok uznávania štúdia:  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Smernicaodoktorandskomtdiu.pdf  
 
 
g) Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).  

 
- Jedná sa o nový študijný program, preto témy vypísané nie sú 
 
h) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na: 
- pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe,  
- možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,  
- pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,  
- postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,  
- postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.  
 
V predmetných situáciách sa postupuje v zmysle Študijného poriadku a Nariadení rektora. Viac na webe vysokej školy: 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 
 
Cieľom záverečnej doktorandskej práce je predovšetkým preukázať schopnosť študenta samostatne pracovať s literatúrou, tvorivo 
riešiť a písomne spracovať zvolený predmetný problém a uskutočniť k nemu relevantný empirický výskum, ktorý by mal priniesť 
nové, inovujúce, prípadne transformujúce poznatky v oblasti bádania . Študent musí v dizertačnej práci zachovať zásady 
vedeckého citovania a odkazovania na literatúru. Školiteľ dizertačnej  práce vypracuje jej písomné hodnotenie. Oponenti vypracujú 
tiež jej písomné hodnotenie. 
 
Záverečnou prácou a jej obhajobou študent preukáže schopnosť: 
-  samostatne vedecky pracovať v oblasti misijnej, charitatívnej a rozvojovej činnosti, 
-  samostatne získavať teoretické poznatky a tvorivo riešiť problémy z oblasti misijnej, charitatívnej a rozvojovej činnosti, 
-  samostatne riešiť úlohy v rámci misijnej, charitatívnej a rozvojovej činnosti, jej manažmentu , výskumu, edukačného procesu a 
etiky, 
-  samostatne, tvorivo a komplexne riešiť a vysvetliť zvolený problém, ktorý bude študent v práci analyzovať a skúmať, 
- utvárať prehľad o teoretických a aplikačných problémoch v študijnom odbore sociálna práca, so zameraním na misijnú, 
charitatívnu a rozvojovú prácu,  
- uplatniť metódy a techniky empirického poznávania vzhľadom na zvolenú problematiku práce. 
 
Záverečná práca má teoretickú a empirickú časť, ktoré navzájom úzko súvisia, alebo sa celá píše vo formáte IMRAD. 
Vypracovanú záverečnú prácu doktorand odovzdá v predpísanom termíne. Rektor po tom, ako dostal návrh predsedu odborovej 
komisie, vymenuje komisiu pre obhajobu a jej predsedu vrátane oponentov dizertačnej práce. Rektor vymenúva oponentov na 
základe návrhu predsedu odborovej komisie, ktorý môže vychádzať z návrhu školiteľa. Oponenti sa vyberajú spomedzi odborníkov 
v odbore alebo špecializácii odboru doktorandského štúdia, pričom nesmú byť zamestnancami tej istej katedry alebo inštitútu. 
 
Aspoň jeden oponent je z iného pracoviska ako VŠ ZSP sv. Alžbety. Najmenej jeden oponent musí byť nositeľom vedecko-
pedagogického titulu profesor, alebo byť nositeľom vedeckej hodnosti DrSc., alebo byť výskumným pracovníkom s priznaným 
kvalifikačným stupňom I. Ďalšími oponentmi môžu byť významní odborníci s akademickým titulom PhD. 
 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Smernicaodoktorandskomtdiu.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Smernicaodoktorandskomtdiu.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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Predseda komisie pre obhajobu najneskôr do 60 dní po tom, ako dostal materiály o obhajobe dizertačnej práce, navrhne rektorovi 
čas a miesto obhajoby dizertačnej práce. Rektor na základe návrhu určí čas a miesto konania obhajoby dizertačnej práce. Príslušný 
útvar rektorátu VŠ ZSP sv. Alžbety zabezpečí uverejnenie oznamu o obhajobe dizertačnej práce. Každý, kto má o skúmanú 
problematiku a obhajobu dizertačnej práce záujem, môže podať najneskôr týždeň pred konaním obhajoby predsedovi obhajovacej 
komisie svoje vyjadrenie, alebo môže svoje poznámky predniesť ústne pri obhajobe. Pri obhajobe dizertačnej práce doktorand 
zaujme k takýmto vyjadreniam alebo poznámkam stanovisko. Samotná obhajoba dizertačnej práce pozostáva z troch častí:  
1. doktorand prezentuje problematiku a doterajšiu úroveň znalostí, metodiku, výsledky, porovnania a odporúčania výskumu, 
2. vyjadrenie oponentov k prezentovanej dizertačnej práci, predstavenie otázok a poznámok k práci a k danej vedeckej 

problematike, 
vyjadrenie doktoranda k položeným otázkam a vedecká diskusia pod vedením predsedu komisie. 

 
5. Informačné listy predmetov študijného programu  

V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z. 
 

Obsah informačných listov je v súlade s dokumentom „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému kvality VŠZaSP“ 

(https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice).  

 
 Abecedný zoznam informačných listov 

 

Cudzí jazyk + jazyková skúška  

Klinická kineziológia a patokineziológia  

Metodológia vedeckej práce  

Obhajoba dizertačnej práce  

Obhajoba teoretickej časti práce – dizertačná skúška  

  

 
Zoznam informačných listov jednotlivých predmetov je uvedený v abecednom podarí:  

 

Linky:-  https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie  
            https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty  
               http://www.scopus.org/name/publications/citations  
               https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/  
                http://cms.crepc.sk/   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://cms.crepc.sk/
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Informačné listy povinných predmetov 

 
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 
Fakulta: centrálne pracovisko 

Kód predmetu:  Názov predmetu:  Cudzí jazyk  
Druh:  externá forma: prednášky/cvičenia  
Rozsah:  externá forma (týždenne): 0/8  
Metóda vzdelávacích činnosti:  
 externá forma: prezenčná 
Počet kreditov: 2 
Odporúčaný semester štúdia:  2. 
Stupeň štúdia: 3.  

Podmieňujúce predmety: bez  nadväznosti 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Počas semestra: aktívna účasť na cvičeniach, dve ústne previerky vedomostí, za ktorú je možné získať maximálne 20 bodov. Príprava prezentácie na 
vedeckú zahraničnú konferenciu. Za prezentáciu je možné získať 40 bodov. Účasť na  jazykovej skúške je podmienená získaním 20 bodov z ústnych 
previerok a 40 bodov za prezentáciu.  
Záverečné hodnotenie:  jazyková skúška pred komisiou. 
Hodnotenie predmetu:  
 A –  100 %-91 % 
 B –   92 %-85 % 
 C –  84 %-77 % 
 D –  76 %-69 % 
 E –  68 %-60 % 
 FX –  59 %-  0 % 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľ predmetu: cieľom predmetu je viesť doktoranda k samostatnej práci s cudzojazyčným textom, k ovládaniu zákonitostí správneho prekladu 
a ku komunikačným zručnostiam.  Doktorand  si má osvojiť odbornú slovnú zásobu a komunikačné zručnosti v tematických okruhoch 
stanovených v stručnej osnove predmetu. 
Teoretické poznatky:  
Doktorand dokáže správne aplikovať gramatické javy uvedené v stručnej osnove predmetu pri rozhovore  na dané tematické okruhy. 
Praktické zručnosti:  
Doktorand aktívne ovláda komunikovanie v cudzom jazyku a dokáže porovnať zahraničné prostredie s domácim. Dokáže napísať vedecký článok, 
zostaviť abstrakt k vedeckému príspevku a prezentáciu na vedeckú konferenciu. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Scientific literature. Writing a scientific article. 
2. International medical meetings. Programme planning. Conference presentation. 
3. Latin and Greek Terminology in scientific  Medical English for Physiotherapy. 
4. Acronyms and abbreviations used in Physiotherapy. 
5. The Clinical History. Communication skills. 
6. Writing minuts from the meeting. Records in research. 
7. Medical ethics and statement in research and writings.. 
8. Explaining diagnosis. 
9. Simple Past vs.Past Continuous and Past Perfect vs. Past Perfect Continuous in scientific writig. 
10. Conditionals in scientific writig. 

Odporúčaná literatúra.   
GLENDINNING, E.H.: Professional English in Use Medicine, Cambridge University Press, Cambridge 2007 
RIBES, R., Ros, P.R.: Medical English, Berlin, Springer 2006 
ANDRIČÍK, M.: Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník, Košice, Pezolt, 2006 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk 

Hodnotenie predmetov: 
 Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: 
 doc. MUDr. Andrea Shahum, PhD.,  mim. prof. 

Poznámky: 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: centrálne pracovisko 
Kód predmetu: Názov predmetu:  Klinická kineziológia a patokineziológia 1 

Druh:  externá forma: prednášky/cvičenia  
Rozsah:  externá forma (týždenne): 8/4  
Metóda vzdelávacích činnosti:  
 externá forma: prezenčná 
Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez nadväznosti 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Záverečné hodnotenie: ústna skúška  
Hodnotenie predmetu:  
 A –  100%-93% 
 B –   92%-85% 
 C –  84%-77% 
 D –  76%-69% 
 E –  68%-60% 
 FX –  59%-  0% 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľ predmetu:   
Preukázať teoretické vedomosti na úrovni súčasného stavu poznania v odbore Fyzioterapia spolu s väzbou na pridružené a príbuzné teoretické 
vedné disciplíny v rozsahu potrebnom na riešenie zadaného vedeckého problému. 
Teoretické poznatky: 
Študent ovláda problematiku fyzioterapeutického jadra, zahrňujúcu kineziológiu a patokineziológiu, funkčnú diagnostiku lokomočného systému, 
metódy kinezioterapie, balneoterapiu, klimatoterapiu, hydroterapiu, termoterapiu, elektroterapiu, fototerapiu a ďalšie súčasti odboru v rozsahu 
potrebnom pre klinický aplikovaný výskum. 
Praktické zručnosti:  
Študent je schopný samostatnej vedeckej práce a prináša vlastné riešenia problémov v odbore Fyzioterapia. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Kineziológia prototypových činnosti. 
2. Posturálna a lokomočná (hrubá) motorika. Vzájomné prepojenie posturálnej a lokomočnej motoriky, súvislosti a odlišnosti. Význam pre 

klinickú prax. 
3. Systém obratnej hybnosti – jemná motorika. Vzťah medzi jemnou a hrubou motorikou. 
4. Charakteristika základných posturálnych činnosti za fyziologických podmienok, možné prejavy patológie. Prehľadné vyšetrenie pohybovej 

sústavy pre potreby fyzioterapie v klinickej praxi. 
5. Špeciálna kineziológia a patokineziológia osového orgánu. 
6. Pohyb v komunikačnom systéme. 

Odporúčaná literatúra:  
1. GÚTH, A. 2006. Propedeutika v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. Bratislava : Liečreh Gúth, 2006, 1.vyd. 98 s. ISBN 80-889-32-24-6 
2. GÚTH, A. 2005. Liečebné metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov : učebnica určená pre fyzioterapeutov, rehabilitačných pracovníkov, 

rehabilitačných asistentov a iných študujúcich v oblasti rehabilitácie. Bratislava : Liečreh Gúth, 2005. 1. vyd. 468 s. ISBN 80-88932-16-5 
3. GÚTH, A. 2006. Výchovná rehabilitácia, alebo, Ako učiť Pilatesa v škole chrbtice : odborná publikácia o problematike školy chrbtice určená 

pre odbornú a laickú verejnosť s cvikmi realizovanými Luciou Mercekovou. Bratislava, 2006. 111 s. ISBN  80-88932-19-X 
4. VÉLE, F. 2006. Kineziologie : přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Praha : 

Triton, 2006. 1. vyd. 375 s. ISBN 80-7254-837-9  
5. DYLEVSKÝ, I. 2007. Obecná kineziologie . Praha : Grada. 2007. 1. vyd. 190 s. ISBN 978-80-247-1649-7 
6. DYLEVSKÝ, I. 2009. Kineziologie . Praha : Grada. 2009. 1. vyd. 235 s. ISBN 978-80-7387-324-0 
7. GÚTH, A. 1998. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava : Liečreh Gúth, 2005. 1. vyd. 448 s. ISBN 80-88932-02-5 
8. HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ, L. 2010. Vyšetřovací metody hybného systému. Vydavateľ Brno : Národní centrum ošetřovatelství a 

nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 135 s. ISBN 978-80-7013-516-7 
9. TICHÝ, M. 2000. Funkční diagnostika pohybového aparátu. Praha, Triton, 2000. 1. prepr. Vyd. 94 s. ISBN  80-7254-022-X 
10. KOLÁŘ, P. : Rehabilitace v klinické praxi. Galen, Praha 2010. 
11. RYCHLÍKOVÁ, E.: Manuální medicína. 4.rozšírené vyd. Praha: Maxdorf, 2009. 504s. ISBN: 9788073451691 
12. PAVLŮ, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metódy, Akademické nakladatelství CERM s.r.o 2003. 239 s.,  ISBN: 8072043129 
13. MCKENZIE, R.: Léčíme si záda sami. 1. autorizované vyd. prekladu knihy R. A. McKenzie z anglického originálu Treat Your Own Back 

vydaného nakladateľstvom Spinal Publications New Zealand Ltd. Praha: Rehabilitace a neurologie, 2005. 82s. ISBN 80-239-4861-X. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov:  

https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:8899912&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:1563029&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:1563029&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:8887626&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:8996608&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:8996608&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:1563029&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:10312442&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:8823958&theme=kuruk
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A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: 
 Prednáška, cvičenia:  doc. MUDr. Milan Luliak, PhD., mim. prof.,  
                                              PhDr. Komačeková Dagmar, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: centrálne pracovisko 
Kód predmetu: Názov predmetu:  Klinická kineziológia a patokineziológia 2 

Druh:  externá forma: prednášky/cvičenia  
Rozsah:  externá forma (týždenne): 8/4  
Metóda vzdelávacích činnosti:  
 externá forma: prezenčná 
Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Klinická kineziológia a patokineziológia 1 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Záverečné hodnotenie: ústna skúška  
Hodnotenie predmetu:  
 A –  100%-93% 
 B –   92%-85% 
 C –  84%-77% 
 D –  76%-69% 
 E –  68%-60% 
 FX –  59%-  0% 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľ predmetu:   
Preukázať teoretické vedomosti na úrovni súčasného stavu poznania v odbore Fyzioterapia spolu s väzbou na pridružené a príbuzné teoretické 
vedné disciplíny v rozsahu potrebnom na riešenie zadaného vedeckého problému. 
Teoretické poznatky: 
Študent ovláda problematiku fyzioterapeutického jadra, zahrňujúcu kineziológiu a patokineziológiu, funkčnú diagnostiku lokomočného systému, 
metódy kinezioterapie, balneoterapiu, klimatoterapiu, hydroterapiu, termoterapiu, elektroterapiu, fototerapiu a ďalšie súčasti odboru v rozsahu 
potrebnom pre klinický aplikovaný výskum. 
Praktické zručnosti:  
Študent je schopný samostatnej vedeckej práce a prináša vlastné riešenia problémov v odbore Fyzioterapia. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Testy a škály vo funkčnej diagnostike pohybového systému. 
2. Svalová slučka. 
3. Svalové zreťazenie. 
4. Algoritmus vyšetrenia v chirurgii, traumatológii a ortopédii. 
5. Algoritmus vyšetrenia v chirurgii v neurológii. 

Odporúčaná literatúra:  
1. GÚTH, A. 2006. Propedeutika v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. Bratislava : Liečreh Gúth, 2006, 1.vyd. 98 s. ISBN 80-889-32-24-6 
2. GÚTH, A. 2005. Liečebné metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov : učebnica určená pre fyzioterapeutov, rehabilitačných 

pracovníkov, rehabilitačných asistentov a iných študujúcich v oblasti rehabilitácie. Bratislava : Liečreh Gúth, 2005. 1. vyd. 468 s. ISBN 
80-88932-16-5 

3. GÚTH, A. 2006. Výchovná rehabilitácia, alebo, Ako učiť Pilatesa v škole chrbtice : odborná publikácia o problematike školy chrbtice 
určená pre odbornú a laickú verejnosť s cvikmi realizovanými Luciou Mercekovou. Bratislava, 2006. 111 s. ISBN  80-88932-19-X 

4. VÉLE, F. 2006. Kineziologie : přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Praha 
: Triton, 2006. 1. vyd. 375 s. ISBN 80-7254-837-9  

5. DYLEVSKÝ, I. 2007. Obecná kineziologie . Praha : Grada. 2007. 1. vyd. 190 s. ISBN 978-80-247-1649-7 
6. DYLEVSKÝ, I. 2009. Kineziologie . Praha : Grada. 2009. 1. vyd. 235 s. ISBN 978-80-7387-324-0 
7. GÚTH, A. 1998. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava : Liečreh Gúth, 2005. 1. vyd. 448 s. ISBN 80-88932-02-

5 
8. HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ, L. 2010. Vyšetřovací metody hybného systému. Vydavateľ Brno : Národní centrum ošetřovatelství a 

nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 135 s. ISBN 978-80-7013-516-7 
9. TICHÝ, M. 2000. Funkční diagnostika pohybového aparátu. Praha, Triton, 2000. 1. prepr. Vyd. 94 s. ISBN  80-7254-022-X 
10. KOLÁŘ, P. : Rehabilitace v klinické praxi. Galen, Praha 2010. 
11. RYCHLÍKOVÁ, E.: Manuální medicína. 4.rozšírené vyd. Praha: Maxdorf, 2009. 504s. ISBN: 9788073451691 

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: 
 Prednáška,  cvičenia:  doc. MUDr. Eva Vaňásková, PhD.  

https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:8899912&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:1563029&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:1563029&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:8887626&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:8996608&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:8996608&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:1563029&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:10312442&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:8823958&theme=kuruk
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Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 

 
  



VYSOKÁ  ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 
SV.  ALŽBETY, N. O. 

 

 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 15 z 28 

 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: centrálne pracovisko 
Kód predmetu: Názov predmetu:  Klinická kineziológia a patokineziológia 3 

Druh:  externá forma: prednášky/cvičenia  
Rozsah:  externá forma (týždenne): 8/4  
Metóda vzdelávacích činnosti:  
 externá forma: prezenčná 
Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Klinická kineziológia a patokineziológia 2 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Záverečné hodnotenie: ústna skúška  
Hodnotenie predmetu:  
 A –  100%-93% 
 B –   92%-85% 
 C –  84%-77% 
 D –  76%-69% 
 E –  68%-60% 
 FX –  59%-  0% 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľ predmetu:   
Preukázať teoretické vedomosti na úrovni súčasného stavu poznania v odbore Fyzioterapia spolu s väzbou na pridružené a príbuzné teoretické 
vedné disciplíny v rozsahu potrebnom na riešenie zadaného vedeckého problému. 
Teoretické poznatky: 
Študent ovláda problematiku fyzioterapeutického jadra, zahrňujúcu kineziológiu a patokineziológiu, funkčnú diagnostiku lokomočného systému, 
metódy kinezioterapie, balneoterapiu, klimatoterapiu, hydroterapiu, termoterapiu, elektroterapiu, fototerapiu a ďalšie súčasti odboru v rozsahu 
potrebnom pre klinický aplikovaný výskum. 
Praktické zručnosti:  
Študent je schopný samostatnej vedeckej práce a prináša vlastné riešenia problémov v odbore Fyzioterapia. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Algoritmus vyšetrenia v chirurgii v gynekológii a pôrodníctve. 
2. Algoritmus vyšetrenia vo vnútornom lekárstve a ostatných klinických odboroch. 
3. Zobrazovacie metódy. 
4. Vyšetrenie komunikačnej funkcie. 
5. Poznatky zo súčasného stavu v odbore Fyzioterapia. 

Odporúčaná literatúra:  
1. GÚTH, A. 2005. Liečebné metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov : učebnica určená pre fyzioterapeutov, rehabilitačných pracovníkov, 

rehabilitačných asistentov a iných študujúcich v oblasti rehabilitácie. Bratislava : Liečreh Gúth, 2005. 1. vyd. 468 s. ISBN 80-88932-16-5 
2. GÚTH, A. 2006. Výchovná rehabilitácia, alebo, Ako učiť Pilatesa v škole chrbtice : odborná publikácia o problematike školy chrbtice určená 

pre odbornú a laickú verejnosť s cvikmi realizovanými Luciou Mercekovou. Bratislava, 2006. 111 s. ISBN  80-88932-19-X 
3. VÉLE, F. 2006. Kineziologie : přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Praha : 

Triton, 2006. 1. vyd. 375 s. ISBN 80-7254-837-9  
4. DYLEVSKÝ, I. 2007. Obecná kineziologie . Praha : Grada. 2007. 1. vyd. 190 s. ISBN 978-80-247-1649-7 
5. DYLEVSKÝ, I. 2009. Kineziologie . Praha : Grada. 2009. 1. vyd. 235 s. ISBN 978-80-7387-324-0 
6. GÚTH, A. 1998. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava : Liečreh Gúth, 2005. 1. vyd. 448 s. ISBN 80-88932-02-5 
7. HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ, L. 2010. Vyšetřovací metody hybného systému. Vydavateľ Brno : Národní centrum ošetřovatelství a 

nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 135 s. ISBN 978-80-7013-516-7 
8. TICHÝ, M. 2000. Funkční diagnostika pohybového aparátu. Praha, Triton, 2000. 1. prepr. Vyd. 94 s. ISBN  80-7254-022-X 
9. KOLÁŘ, P. : Rehabilitace v klinické praxi. Galen, Praha 2010. 

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: 
 Prednáška,  cvičenia: doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim.prof. 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 

https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:1563029&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:1563029&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:8887626&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:8996608&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:8996608&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:1563029&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:10312442&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:8823958&theme=kuruk
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: centrálne pracovisko 
Kód predmetu:  Názov predmetu: Metodológia vedeckej práce 1 

Druh:  externá forma: prednášky/cvičenia  
Rozsah:  externá forma (týždenne): 8/4  
Metóda vzdelávacích činnosti:  
 externá forma: prezenčná 
Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 1. semester  

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  bez nadväznosti 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Počas semestra: študent odovzdá seminárnu prácu s konkrétnym zadaním úlohy k téme jeho práce, na základe ktorej bude hodnotený  
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 
Hodnotenie predmetu:  
 A –  100%-93% 
 B –   92%-85% 
 C –  84%-77% 
 D –  76%-69% 
 E –  68%-60% 
 FX –  59%-  0% 
Výsledky vzdelávania:  

Cieľ predmetu:  
Poznať a riadiť sa etickými a právnymi normami upravujúcimi postupy vo vede a výskume, vrátane zásad písania vedeckej práce. Ovládať 
odborné, technické aspekty práce s literatúrou. Ovládať postupnosť krokov vyhľadávania reprezentatívnych literárnych zdrojov, zásady kritického 
hodnotenia literatúry, základné vzťahy.  
Teoretické poznatky:  
Študent teoreticky zvláda metodológiu výskumnej práce, vie formulovať výskumné 
problémy, ciele, stanoviť hypotézy, pripraviť stratégiu výskumu a jeho realizáciu, publikovať  
a prezentovať výsledky výskumu. Rozširuje si  poznatky o vedeckej metodológii, tvorbe vedeckej práce a jej projektov. Osvojuje si praktické 
postupy pri realizácii projektu výskumu. Adekvátne a eticky publikuje a prezentuje nadobudnuté teoretické vedomosti. 
Praktické zručnosti:  
Študent praktický zvláda metodológiu výskumnej práce, vie formulovať výskumné 
problémy, ciele, stanoviť hypotézy, pripraviť stratégiu výskumu a jeho realizáciu, publikovať a prezentovať výsledky výskumu. Zvláda štandardný 
aplikačný softvér a aplikuje praktické zručnosti pri tvorbe databáz a spracovaní údajov. Vie správne aplikovať základné štatistické metódy pri 
riešení vedecko-výskumných problémov v odbore fyzioterapia.  Interpretuje výsledky svojho experimentu. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Úvod do vedecko-výskumnej činnosti. 
2. Etické a právne aspekty vo vede a výskume. 
3. Práca s odbornou literatúrou a inými dokumentmi (bibliografické databázy, indexové časopisy, citačný index, impakt faktor). 
4. Vyhľadávanie literárnych prameňov, ich použitie a spracovanie. 
5. Kvalitatívny, kvantitatívny, zmiešaný výskum v ošetrovateľstve. 
6. Klinické štúdie. 

Odporúčaná literatúra:  
BENČO, J. Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava: Iris, 2001. 200 s. 
HANÁČEK, J, JAVORKA, K. Vedecká príprava. Martin: Osveta, 2010. 220 s.  
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava: UK, 2001. 236 s 
KAHN, N. B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha: Portál, 2001. 149 s.  
KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Nitra: Enigma, 2009. 162 s. 
KEITH F. PUNCH. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 2008. 152 s.  
MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D., FINDRA, J. a kol. Akademická príručka. Martin: Osveta, 2005. 496 s 
ONDREJKOVIČ, P. Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. Bratislava: Veda, 2007. 245 s. SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. 
Bratislava: Ikar, 2005. 327 s.  
ŽIAKOVÁ, K. a kol. Ošetrovateľstvo teória a vedecký výskum. Martin: Osveta, 2009. 323 s.  
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: 
 Prednáška: prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc. 
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Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: centrálne pracovisko 
Kód predmetu Názov predmetu: Metodológia vedeckej práce 2 

Druh:  externá forma: prednášky/cvičenia  
Rozsah:  externá forma (týždenne): 8/4  
Metóda vzdelávacích činnosti:  
 externá forma: prezenčná 
Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  Metodológia vedeckej práce 1 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Počas semestra: študent odovzdá seminárnu prácu s konkrétnym zadaním úlohy k téme jeho práce, na základe ktorej bude hodnotený . 
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 
Hodnotenie predmetu:  
 A –  100%-93% 
 B –   92%-85% 
 C –  84%-77% 
 D –  76%-69% 
 E –  68%-60% 
 FX –  59%-  0% 
Výsledky vzdelávania:  

Cieľ predmetu:  
Poznať a riadiť sa etickými a právnymi normami upravujúcimi postupy vo vede a výskume, vrátane zásad písania vedeckej práce. Ovládať 
odborné, technické aspekty práce s literatúrou. Ovládať postupnosť krokov vyhľadávania reprezentatívnych literárnych zdrojov, zásady kritického 
hodnotenia literatúry, základné vzťahy.  
Teoretické poznatky:  
Študent teoreticky zvláda metodológiu výskumnej práce, vie formulovať výskumné 
problémy, ciele, stanoviť hypotézy, pripraviť stratégiu výskumu a jeho realizáciu, publikovať  
a prezentovať výsledky výskumu. Rozširuje si  poznatky o vedeckej metodológii, tvorbe vedeckej práce a jej projektov. Osvojuje si praktické 
postupy pri realizácii projektu výskumu. Adekvátne a eticky publikuje a prezentuje nadobudnuté teoretické vedomosti. 
Praktické zručnosti:  
Študent praktický zvláda metodológiu výskumnej práce, vie formulovať výskumné 
problémy, ciele, stanoviť hypotézy, pripraviť stratégiu výskumu a jeho realizáciu, publikovať a prezentovať výsledky výskumu. Zvláda štandardný 
aplikačný softvér a aplikuje praktické zručnosti pri tvorbe databáz a spracovaní údajov. Vie správne aplikovať základné štatistické metódy pri 
riešení vedecko-výskumných problémov v odbore fyzioterapia.  Interpretuje výsledky svojho experimentu. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Kvalitatívny, kvantitatívny, zmiešaný výskum v ošetrovateľstve. 
2. Klinické štúdie. 
3. Plánovanie, postup a spracovanie vedeckých projektov. 
4. Granty a grantové agentúry. Miery centrálnej tendencie a rozptylu. 
5. Odhady. 
6. Vedecká metodológia. 

Odporúčaná literatúra:  
BENČO, J. Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava: Iris, 2001. 200 s. 
HANÁČEK, J, JAVORKA, K. Vedecká príprava. Martin: Osveta, 2010. 220 s.  
HOVORKA, D. a kol. Ako písať a komunikovať. Martin: Osveta, 2011. 247 s. 
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava: UK, 2001. 236 s 
KAHN, N. B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha: Portál, 2001. 149 s.  
KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Nitra: Enigma, 2009. 162 s. 
KEITH F. PUNCH. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 2008. 152 s.  
MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D., FINDRA, J. a kol. Akademická príručka. Martin: Osveta, 2005. 496 s 
ONDREJKOVIČ, P. Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. Bratislava: Veda, 2007. 245 s. SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. 
Bratislava: Ikar, 2005. 327 s.  
ŽIAKOVÁ, K. a kol. Ošetrovateľstvo teória a vedecký výskum. Martin: Osveta, 2009. 323 s.  
 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 
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Vyučujúci: 
 Prednáška: Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: centrálne pracovisko 
Kód predmetu:  Názov predmetu: Metodológia vedeckej práce 3 

Druh:  externá forma: prednášky/cvičenia  
Rozsah:  externá forma (týždenne): 8/4  
Metóda vzdelávacích činnosti:  
 externá forma: prezenčná 
Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  Metodológia vedeckej práce 2 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 
Hodnotenie predmetu:  
 A –  100%-93% 
 B –   92%-85% 
 C –  84%-77% 
 D –  76%-69% 
 E –  68%-60% 
 FX –  59%-  0% 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľ predmetu:  
Poznať a riadiť sa etickými a právnymi normami upravujúcimi postupy vo vede a výskume, vrátane zásad písania vedeckej práce. Ovládať 
odborné, technické aspekty práce s literatúrou. Ovládať postupnosť krokov vyhľadávania reprezentatívnych literárnych zdrojov, zásady kritického 
hodnotenia literatúry, základné vzťahy.  
Teoretické poznatky:  
Študent teoreticky zvláda metodológiu výskumnej práce, vie formulovať výskumné 
problémy, ciele, stanoviť hypotézy, pripraviť stratégiu výskumu a jeho realizáciu, publikovať  
a prezentovať výsledky výskumu. Rozširuje si  poznatky o vedeckej metodológii, tvorbe vedeckej práce a jej projektov. Osvojuje si praktické 
postupy pri realizácii projektu výskumu. Adekvátne a eticky publikuje a prezentuje nadobudnuté teoretické vedomosti. 
Praktické zručnosti:  
Študent praktický zvláda metodológiu výskumnej práce, vie formulovať výskumné 
problémy, ciele, stanoviť hypotézy, pripraviť stratégiu výskumu a jeho realizáciu, publikovať a prezentovať výsledky výskumu. Zvláda štandardný 
aplikačný softvér a aplikuje praktické zručnosti pri tvorbe databáz a spracovaní údajov. Vie správne aplikovať základné štatistické metódy pri 
riešení vedecko-výskumných problémov v odbore fyzioterapia.  Interpretuje výsledky svojho experimentu. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Overovanie hypotéz. 
2. Analýza rozptylu. 
3. Regresia a korelácia. 
4. Chí-kvadrát a neparametrické štatistiky. 
5. Publikovanie výsledkov výskumu. 
6. Príprava a prezentovanie výsledkov výskumu- ústna a písomná prezentácia. 
7. Príprava a realizácia odbornej prednášky. 
8. Vydávanie monografie, učebnice na Slovensku a v zahraničí. 
9. Príprava, spracovanie a prezentovanie dizertačnej práce, autoreferát dizertačnej práce. 

Odporúčaná literatúra:  
1. FOTR, J., HNILICA, J. 2014. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. Praha, Grada, 2014. 2 vydaní. 

262 s. ISBN: 978-80-247-5104-7 
2. HANÁČEK, J, JAVORKA, K. Vedecká príprava. Martin: Osveta, 2010. 220 s.  
3. HENDL, J. 2014. Statistika v aplikacích. Praha : Portál, 2014, 1.vyd. 455 s. ISBN 978-80-262-0700-9978-80-262-0700-9 
4. CHAJDIAK, J. 2013. Štatistika jednoducho v Exceli. Bratislava, Statis, 2013. 1.vyd. 341 s. ISBN 978-80-85659-74-0 
5. ALMAŠIOVÁ, A. KOHÚTOVÁ, K. 2016. Štatistické spracovanie dát sociálneho výskumu v programe SPSS. Ružomberok : Verbum, 2016. 173 s. 

ISBN 978-80-561-0407-1 
6. CHAJDIAK, J. 2010. Štatistika jednoducho, vyd. Statis, 2010, s.194, ISBN 9788085659603 
7. PAVLÍK, J. a kol. 2005. Aplikovaná štatistika, vyd. VŠCHT, 2005, s.172, ISBN 8070805692 
8. SKALSKÁ, H. 2014. Aplikovaná štatistika, Gaudeamus, 2014, s.234, EAN 9788074353208 
9.  HOVORKA, D. a kol. Ako písať a komunikovať. Martin: Osveta, 2011. 247 s. 
10. KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Nitra: Enigma, 2009. 162 s. 
11. KEITH F. PUNCH. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 2008. 152 s.  
12. MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D., FINDRA, J. a kol. Akademická príručka. Martin: Osveta, 2005. 496 s 
13. ONDREJKOVIČ, P. Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. Bratislava: Veda, 2007. 245 s.  
14.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:10602551&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:10650272&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:10491806&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:11618828&theme=kuruk
callto:8070805692
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Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: 
 Prednáška: doc. MUDr. Milan Luliak, PhD., mim. prof.  

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: centrálne pracovisko 
Kód predmetu:   Názov predmetu: Obhajoba dizertačnej  práce 

Druh:  externá forma: prednášky/cvičenia  
Rozsah:  externá forma (týždenne)  0/0  
Metóda vzdelávacích činnosti:   
 externá forma: prezenčná 
Počet kreditov:  30 

Odporúčaný semester štúdia: 6. semester  

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  všetky 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Dizertačná práca  je záverečnou prácou študenta doktorandského štúdia. Doktorand ňou preukazuje schopnosť samostatne a tvorivo pracovať, ovláda 
metódy vedeckej práce a prináša nové poznatky pre oblasť, na ktorú sa špecializuje. Výsledok práce doktoranda je publikovateľný, dizertácia 
zodpovedá obsahovým, metodologickým aj formálnym  kritériám kladeným na vedecké práce. Dokumentuje znalosť konvencií vedeckého textu 
(spôsob citovania, znalosť normy bibliografických odkazov atď.), preukazuje ovládanie grafickej prezentácie poznatkov (grafy, schémy, obrázky). 
Záverečné hodnotenie:  
Zohľadňuje hodnotenie školiteľa a oponenta dizertačnej práce, protokol o kontrole originality a obhajobu dizertačnej práce pred skúšobnou komisiou. 
Výsledky vzdelávania:  
Študent vie pracovať s domácou aj zahraničnou odbornou literatúrou, vyberá z nej podstatné informácie pre tému dizertačnej práce, uplatňuje 
odborné vedomosti pri zhromažďovaní, interpretácii a spracúvaní základnej odbornej literatúry. 
  

Stručná osnova predmetu:  
Je definovaná v informačných listoch Metodológia vedeckej práce 1-3, Klinická kineziológia a patokineziológia 1-3. 

Odporúčaná literatúra:  
1. . HENDL, J. 2014. Statistika v aplikacích. Praha : Portál, 2014, 1.vyd. 455 s. ISBN 978-80-262-0700-9978-80-262-0700-9 
2. CHAJDIAK, J. 2013. Štatistika jednoducho v Exceli. Bratislava, Statis, 2013. 1.vyd. 341 s. ISBN 978-80-85659-74-0 
3. ALMAŠIOVÁ, A. KOHÚTOVÁ, K. 2016. Štatistické spracovanie dát sociálneho výskumu v programe SPSS. Ružomberok : Verbum, 2016. 173 s. 

ISBN 978-80-561-0407-1 
4. CHAJDIAK, J. 2010. Štatistika jednoducho, vyd. Statis, 2010, s.194, ISBN 9788085659603 
5. PAVLÍK, J. a kol. 2005. Aplikovaná štatistika, vyd. VŠCHT, 2005, s.172, ISBN 8070805692 
6. SKALSKÁ, H. 2014. Aplikovaná štatistika, Gaudeamus, 2014, s.234, EAN 9788074353208 
7.  HOVORKA, D. a kol. Ako písať a komunikovať. Martin: Osveta, 2011. 247 s. 
8. KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Nitra: Enigma, 2009. 162 s. 
9. KEITH F. PUNCH. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 2008. 152 s.  
10. MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D., FINDRA, J. a kol. Akademická príručka. Martin: Osveta, 2005. 496 s 
11.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: komisia 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:10650272&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:10491806&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:11618828&theme=kuruk
callto:8070805692
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Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: centrálne pracovisko 
Kód predmetu:   Názov predmetu: Obhajoba teoretickej časti práce – dizertačná skúška 

Druh:  externá forma: prednášky/cvičenia  
Rozsah:  externá forma (týždenne) 0/0  
Metóda vzdelávacích činnosti:  
 externá forma: prezenčná 
Počet kreditov:  20 

Odporúčaný semester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  všetky 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Študent preukáže schopnosť samostatne a tvorivo pracovať, ovláda metódy vedeckej práce a prináša nové poznatky pre vednú oblasť, na ktorú sa 
špecializuje. Výsledky práce doktoranda majú byť publikovateľné,  dizertačná práca má prísnu kompozíciu, dokumentuje znalosť konvencií vedeckého 
textu (spôsob citovania, znalosť normy bibliografických odkazov atď.) 
Záverečné hodnotenie   
Zohľadňuje hodnotenie školiteľa a oponenta dizertačnej práce, protokol o kontrole originality a obhajobu dizertačnej práce pred skúšobnou komisiou. 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľ predmetu:  
Schopnosť pracovať s domácou aj zahraničnou odbornou literatúrou, vybrať z nej podstatné informácie pre tému dizertačnej práce, uplatniť odborné 
vedomosti pri zhromažďovaní, interpretácii a spracúvaní základnej odbornej literatúry. 
Praktické zručnosti:  
Formálne spracovať zadanú tému.  
Stručná osnova predmetu:  
Je definovaná v informačných listoch predmetov Metodológia vedeckej práce 1-3, Kinezioloógia a patokineziológia 1-3 

Odporúčaná literatúra:  
1. HANÁČEK, J, JAVORKA, K. Vedecká príprava. Martin: Osveta, 2010. 220 s.  
2. HENDL, J. 2014. Statistika v aplikacích. Praha : Portál, 2014, 1.vyd. 455 s. ISBN 978-80-262-0700-9978-80-262-0700-9 
3. CHAJDIAK, J. 2013. Štatistika jednoducho v Exceli. Bratislava, Statis, 2013. 1.vyd. 341 s. ISBN 978-80-85659-74-0 
4. ALMAŠIOVÁ, A. KOHÚTOVÁ, K. 2016. Štatistické spracovanie dát sociálneho výskumu v programe SPSS. Ružomberok : Verbum, 2016. 173 s. 

ISBN 978-80-561-0407-1 
5. CHAJDIAK, J. 2010. Štatistika jednoducho, vyd. Statis, 2010, s.194, ISBN 9788085659603 
6. PAVLÍK, J. a kol. 2005. Aplikovaná štatistika, vyd. VŠCHT, 2005, s.172, ISBN 8070805692 
7. SKALSKÁ, H. 2014. Aplikovaná štatistika, Gaudeamus, 2014, s.234, EAN 9788074353208 
8.  HOVORKA, D. a kol. Ako písať a komunikovať. Martin: Osveta, 2011. 247 s. 
9. KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Nitra: Enigma, 2009. 162 s. 
10. KEITH F. PUNCH. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 2008. 152 s.  
11. MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D., FINDRA, J. a kol. Akademická príručka. Martin: Osveta, 2005. 496 s 
12. ONDREJKOVIČ, P. Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. Bratislava: Veda, 2007. 245 s.  

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: komisia 

Dátum poslednej zmeny: 10. 01. 2022 

Schválil: Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 

 

 
6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh (alebo hypertextový odkaz).  

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/UZD/fyzioterapia 

7. Personálne zabezpečenie študijného programu  
a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). 

 

Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH  

https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:10650272&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:10491806&theme=kuruk
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:11618828&theme=kuruk
callto:8070805692
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/UZD/fyzioterapia
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prof. MUDr. Milan Luliak, PhD.   https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18659      xxxxxxxxxxxxxxx 

 

b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register 
zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne). 
 
Prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 
 

c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu:  
 
Vedecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú v tomto zozname:  
Linky:  https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch  
            https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie  
           https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty  
            http://www.scopus.org/name/publications/citations  
            https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/  
             http://cms.crepc.sk/  
 

 
d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl,  

s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).  

Výber učiteľov študijného programu Fyzioterapia sa riadi podľa štandardov dokumentu „Tvorba, aplikácia a hodnotenie 

vnútorného systému kvality VŠZaSP“, kapitola 2 článok 6, str. 113 (https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-

smernice). 

 

Názov predmetu Priezvisko a meno Funkcia Kvalifikácia 
Pracovný 
úväzok 

Typ 
vzdelávacej 

činnosti 

Jadro 
ŠO 

áno/nie 

Cudzí jazyk + jazyková skúška 
 9U 21 80 P Nie 

Klinická kineziológia 
a patokineziológia 

Luliak Milan  9U 31 80 P Nie 

Metodológia vedeckej práce 
Michal Kratochvíľa 3O 31 80 P Áno 

Obhajoba dizertačnej práce 
Juraj Benca 2D 11 100 P Áno 

Prístupy založené na 
dôkazoch 

Jozef Šuvada 1P 11 100 P Áno 

Obhajoba teroretizkej časti 
práce – dizertačná skúška 

Luliak Milan 3O 31 80 P 

 
Áno 

 
e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).   

 
Vzhľadom na nový študijný program ešte tieto nie sú k dispozícii 

 
f) Odkaz na vedecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác:  

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch  
 

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).  
 
Vzhľadom na nový študijný program ešte tieto nie sú k dispozícii 
 

h) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).   
 
Prof MUDr. Milan Luliak, PhD.  – xxxxxxxxxxxxxxx 
streda 15.00 – 17.00  
piatok 14.00 – 15.00 
 

i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát 
a podobne (s kontaktami).  

 
PhDr. Monika Pešková, Administratívny pracovník ÚZP 
Mgr. Andrea Pavlíková,  Administratívny pracovník ÚZP 
Mgr Beáta Bábiková, Administratívny pracovník ÚZP  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18659
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://cms.crepc.sk/
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
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8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora 

 
Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a jeho podpora sú v súlade so štandardami zdrojov na 

zabezpečenie štúdia a podporu študentov, ktoré sú uvedené v dokumente „Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému 

kvality VŠZaSP“ (https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice) v kapitole 2, článok 7, str. 124.  

 
a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu 

(laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické 
parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, 
športoviská).   

 
VŠZaSP sv. Alžbety disponuje tromi výučbovými pracoviskami a to na Nám. 1. Mája, na Palackého č. 1 a na Poliankach pod Brehmi, 
kde sú k dispozícií dve budovy. Na Nám. 1.mája sa nachádza v suteréne Aula /poslucháreň A/ s kapacitou 120 miest, ktorá má 
rôznorodé využitie. Okrem prednáškovej miestnosti slúži aj ako reprezentačná miestnosť pre promócie a konferencie. Na prízemí, 
prvom a druhom poschodí sa nachádza spolu 5 /posluchárne B, C, D, E, F/ prednáškových miestností s kapacitou v každej z nich po 
80 miest. Okrem toho je tu knižnica, miestnosti pre pedagógov, laboratória a a 1 demonštračná miestnosť. Na Palackého č. 1 sa 
nachádzajú štyri prednáškové miestnosti s kapacitou poslucháreň „A“100, poslucháreň „B“47, poslucháreň „C“22 a poslucháreň 
„D"15 miest.  Vysoká škola má  k dispozícií  na pracovisku Polianky - Pod Brehmi 4/A, v Bratislave   v dvoch budovách 13 
posluchární a jednu učebňu  informatiky s 15 počítačmi s prístupmi na internet a WIFI pripojenie neobmedzene v obidvoch 
budovách. Študenti majú k dispozícii bufet. Polianky 1 disponujú piatimi prednáškovými miestnosťami s kapacitou na prízemí 100 a 
35 miest a predajňou skrípt, ktorá slúži pre študentov.  Na poschodí sú prednáškové miestnosti s kapacitou 80, 20, 40 a 35 miest. V 
učebni pre 80 osôb je nainštalovaná interaktívna tabuľa. Okrem toho tu majú svoje pracoviská aj pedagógovia. Prízemie budovy I: 
Poslucháreň „005“  kapacita 35 miest, poslucháreň  „009“  kapacita 100 miest, predajňa skrípt. Poschodie budovy I : Poslucháreň 
„102  kapacita 80 miest, poslucháreň „104  kapacita 20 miest, poslucháreò „105  kapacita 40 miest, poslucháreň „107  kapacita 35 
miest. Polianky II majú na prízemí prednáškové miestnosti - poslucháreň „A“ s kapacitou 160, poslucháreň „C“  s kapacitou 80, 
poslucháreň „B“  s kapacitou 45 miest a poslucháreň „D“  s kapacitou 50 miest. Na poschodí sú 2 miestnosti s kapacitou po 30 
miest – poslucháreň „E“, a Učebňa informatiky , poslucháreň „F“ s kapacitou 70 , poslucháreň „E“ s kapacitou 78 miest a 
nachádzajú sa tu aj miestnosti pre pedagógov. Vzájomná poloha priestorov na Námestí 1.Mája è.1 - budova rektorátu VŠZaSP sv. 
Alžbety, n.o, a Palackého ul. è.1 je bezproblémová, presun študentov časovo predstavuje rozsah v rozmedzí 10-15 min.  
 
Učebne 
Špecializovaná výučba sa realizuje v učebniach vysokej školy v Bratislave. Škola disponuje plne vybavenou multimediálnou 
miestnosťou, ktorá obsahuje interaktívnu digitálnu tabuľu s nadštandardným zvukovým vybavením vhodným najmä na 
prehrávanie multimediálnych súborov. Škola ma sieťovú licenciu programu SPSS (štatistický softvér pre sociálne javy) pre 25 
počítačov, ktoré sa môžu paralelne používať, ako aj program Atlas – TI pre kvalitatívny výskum. Ďalšia špecializovaná učebňa je 
zariadená 15 počítačmi obsahujúcimi 30 kusov štandardného softwarového vybavenie – Windows XP, kancelársky balík Microsoft 
Office s programami (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Power Point) – ako aj komunikačnými 
prostriedkami, najmä prostriedkami založenými na využívaní počítačových sietí, multimedialnych prostriedkov. 
 
Materiálno-technické zabezpečenie potrebné na výučbu študijného programu. 
Učebne sú zriadené stoličkami s vyklápacím pultom určeným na písanie. V učebniach sú nainštalované keramické tabule, v 
posluchárni 102 je interaktívna tabuľa. K prednáškovej činnosti sú k dispozícii prenosné počítače a premietacia technika 
dataprojektor, spätný projektor a zvuková technika podľa požiadaviek vyučujúcich. 
 

Odborné učebne sú špecializované na osvojovanie si praktických zručností študentov študijného odboru fyzioterapia. Odborné 

učebne v budove na Námestí Slobody v Bratislave slúžia na praktickú výučbu predmetov fyzioterapia, rehabilitačná propedeutika, 

funkčné vyšetrenia v rehabilitácii, rehabilitačné metodiky a techniky, fyziatria a balneológia. Učebne sú vybavené v súlade s 

Kritériami MZ SR.  

1. Odborná učebňa anatómie a fyziológie je vybavená anatomickými obrazmi, programom "Instant Anatomy" na portáli University 

of Cambridge. 

2. Odborná učebňa pre poskytovanie prvej pomoci zodpovedá vyhláške č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz 

prvej pomoci a je vybavená 2 resuscitačnými modelmi (dospelý a dieťa) s elektronickým vyhodnocovačom s pripojením na PC na 

vyhodnotenie efektívnosti resuscitácie,  figurína na nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacich ciest –Heimlichov manéver, 

celkovou figurínou s traumatologickými poraneniami. 

3. Odborná učebňa pre nácvik metód kinezioterapie, funkčnej diagnostiky, pohybového aparátu, kondičných cvičení vo fyzioterapii  

a masáži  je vybavená masérskym  stolom, modelom ľudskej kostry, anatomickými obrazmi svalov,  pomôckami na nácvik chôdze, 

pomôckami na cvičenie (fitbally, therabandy, ribstoly, bežecký pás, bosu lopty), Goniometre.  

Pre odborné predmety slúži demonštračná učebňa, ktorá je vybavená 2 modelmi ľudského tela určená na praktickú  výučbu v 

laboratórnych podmienkach, ďalej je vybavená1 modelom novorodenca a 2 modelmi dojčaťa, 1 modelom určeným na nácvik 

resuscitácie. Učebňa je zabezpečená 2 modelmi hornej končatiny, sterilizátorom, 5 infúznymi stojanmi, 3 váhami - pre 

novorodenca, dojča a pre dospelých,  prebaľovacím stolom, 1 postieľkou pre novorodenca, pre dospelého, preväzovým stolíkom, 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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ideálkou, nosítkami, Braunovou dlahou a inými druhmi dláh, obväzovým materiálom, tlakomermi, telesnými  teplomermi a inými 

pomôckami. V učebni sa nachádzajú stoly pre študentov, stoličky a sú v nej priestory pre nácvik a osvojovanie si praktických 

zručností a vedomostí. Na klinické predmety ako anatómia, fyziológia, patologická anatómia, patologická fyziológia slúži 

anatomická učebňa na Palackého ul. č.1, ktorá je vybavená nasledujúcimi modelmi v životnej veľkosti ako sú : 2x skelet - kostra 

ľudského tela, 1x chrbtica, 1x ľudské torzo, 1x faciés, 2x ľudská lebka, 2x srdce, 2x obličky, 1x slezina, 1x Pankreas, 2x pečeň a 

žlčník - prierez, 1x očnica, 2x pľúca, 1x hrtan, 1x pľúcny parenchým, 2xmozog, 1xmozoče /extra/, 1x prierez kože - jej skladba a 

súčasti, 1 x prierez plodu v maternice a maternica, 4x vývoj plodu.  

Okrem toho je učebňa vybavená množstvom názorných obrazov a tabúľ znázorňujúce fyziologické fungovanie orgánových 
systémov, žliaz, ako i patologické fyziologické pochody a procesy v ľudskom tele.    
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy  

 
b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov 

predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).  
 

Ústav zdravotníckych disciplín a ŠP fyzioterapia má k dispozícií knižnicu s 18 SCI časopismi a vyše 200 knižnými titulmi v oblasti 
verejného zdravotníctva  a počítačovú učebňu s prístupom na internet.  Knižnica  má knižné tituly a skriptá v slovenskom aj v 
anglickom jazyku. Knižnica vysokej školy je budovaná ako komplexný automatizovaný informačný a knižničný systém. Je pripojená 
na internet a je vybavená informačnými sieťami. K dispozícii je požičovňa monografií, učebných textov a elektronických 
dokumentov, ale aj kvalifikačných prác (diplomových, dizertačných, rigoróznych, habilitačných). Na prezenčné požičiavanie je k 
dispozícii multimediálne vybavená študovňa s  počítačmi a dátovým projektorom. Knižnično-informačné služby sú zamerané na: 
- výpožičné absenčné 
- výpožičné prezenčné 
- medziknižničné 
- konzultačné, pri využívaní informačných technológií 
- edičné, služby so zabezpečením ISBN pri vydávaní publikácií v rámci celoškolského vydavateľstva 
- reprografické služby pre užívateľov knižnice, 
- predaj odbornej literatúry autorov vysokoškolských pedagógov VŠ ZSP sv. Alžbety 
- vstupy do centrálnych registrov. 
Viacero učebných textov k predmetom študijného programu pochádza priamo z vydavateľskej činnosti samotnej vysokej školy. 
Aktuálne informácie o knižnici je možné získať na domovskej stránke knižnice, ktorá je priebežne 
aktualizovaná na adrese : http://www.vssvalzbety.sk/kniznica   
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie  

 
c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-

learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.  
 
Dištančné vzdelávanie je zabezpečené interným online systémom vzdelávania s názvom ELIX, ktorý bol pripravený len pre potreby 
vysokej školy. Systém umožňuje prednášanie v reálnom čase s aktívnou spätnou väzbou ako aj  zabezpečenie spätnej väzby a 
názorov študentov cez ankety. Systém umožňuje aj individuálne skúšanie formou testu, kedy je možné pripraviť pre každého 
študenta iný test na špecifický čas. Link: https://elix.seuniversity.eu  
Zároveň má vysoká škola k dispozícii elektronický systém CISCO Webex (webex.com).  Na Nám. 1. mája 1 je miestnosť 
s kompletným multimediálnym vybavením na konferenčný prenos. 

 
d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.  

 
Partneri pre odborné praxe študentov: 
Pobytové zariadenie pre rodiny bez domova Cífer – Jarná 
Útulok sv. Lujzy de Marillac, Bratislava 
Ošetrovňa sv. Alžbety, nízkoprahové denné centrum pre ľudí bez domova, Bratislava   
Útulok pre týrané ženy Jozefínum, Dolná Krupá  
OZ Vagus, projekt Domec, Račianska 78, Bratislava 
OZ Ichtys, Štefana Králika 1, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves 
OZ Dvojfarebný svet, Bratislava 
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, Bratislava 
Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, Bratislava 
Misijná kongregácia sv. Vincenta de Paul, Tomášikova, Bratislava 
Zdravotnícke zariadenia určené pre prax študentov: Národný ústav detských chorôb, Národný onkologický ústav, Onkologický 
ústav sv. Alžbety, FNsP v Nových Zámkoch. 
Zahraničné projekty vysokej školy určené pre prax študentov: Rusko, Ukrajina, Kambodža, Bolívia, Keňa, Uganda, Rwanda, 
Honduras. 
Zazmluvnené zariadenia pre seniorov. 
Zoznam uzatvorených zmlúv o vzájomnej spolupráci : https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy  

 
e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.  

 
Ústav zdravotníckych disciplín má spoluprácu s pastoračným strediskom Saleziánov Don Bosca v Petržlke na Mamateyovej ul. 
Športový areál tohto strediska môžu študenti využívať na športové vyžitie. 
 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
http://www.vssvalzbety.sk/kniznica
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
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f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na 
prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.  
 
Stáže na vykonávanie fyzioterapeutických praxí:  
 
Jedná sa o nový študijný program, ešte nemal hodnotenie 

 
 

9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu  
https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/prijimacie-konanie  

 
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium. 
 

Podmienky prijatia pre uchádzačov na externú formu PhD. štúdia odboru fyzioterapia:  
- úspešné absolvovanie  druhého stupňa vysokoškolského štúdia  v študijnom odbore fyzioterapia, 

VŠZaSP vypíše spravidla dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávania prihlášok na doktorandské štúdium témy 

dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať (ak ide o tému vypísanú externou vzdelávacou 

inštitúciou, uvedie aj názov tejto inštitúcie). Pri každej vypísanej téme sa uvádza názov študijného odboru, meno školiteľa, forma 

štúdia, podmienky prijatia, forma a rámcový obsah prijímacej skúšky, lehota na podávanie prihlášok, dátum prijímacieho konania a 

výška školného. Témy dizertačných prác spolu s uvedenými náležitosťami sa zverejňujú na úradnej výveske alebo na internetovej 

stránke vysokej školy. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky v písomnej alebo 

elektronickej forme. K prihláške doloží uchádzač potrebné doklady, požadované vysokou školou. Základnou podmienkou prijatia 

na externé doktorandské štúdium v študijnom odbore Fyzioterapia  je získanie vysokoškolského vzdelania 2. stupňa, predloženie 

projektu dizertačnej práce a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. Prijímacia skúška na doktorandské štúdium pozostáva z 

ústneho pohovoru zo študijného odboru Fyzioterapia, z obhajoby návrhu zamerania témy dizertačnej práce a z písomného testu z 

cudzieho jazyka . Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred komisiou pre prijímacie skúšky. Komisia pre prijímacie skúšky pozostáva z 

predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých na návrh predsedu odborovej komisie vymenúva rektor VŠZaSP. výsledku prijímacej 

skúšky sa vyhotoví zápisnica alebo sa na zadnej strane prihlášky vykoná záznam. Komisia predloží návrh na prijatie úspešných 

uchádzačov rektorovi VŠZaSP. Rektor rozhodne na základe výsledkov prijímacej skúšky o prijatí alebo neprijatí uchádzača do 30 dní 

odo dňa konania prijímacej skúšky. V písomnom rozhodnutí o prijatí uchádzača na doktorandské štúdium sa uvedie spravidla 

študijný program, forma štúdia, meno školiteľa a téma dizertačnej práce. Písomné rozhodnutie musí okrem uvedeného obsahovať 

výrok, odôvodnenie, poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a doručuje sa uchádzačovi do vlastných rúk. 

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na doktorandské štúdium, má právo na požiadanie nahliadnuť do dokumentácie 

svojho prijímacieho konania a môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Prijatý uchádzač sa stáva študentom 

doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín určuje rektor. 

Vysoká škola má právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Uchádzač je povinný takú 

informáciu poskytnúť vysokej škole do začiatku akademického roku (§ 61). Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo 

informáciu v určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a vysoká škola môže 

ponúknuť miesto ďalšiemu  uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania. 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/prijimacie-konanie  

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/REKTORAT/2011Smernica102011PhDstudium.pdf  

 
b) Postupy prijímania na štúdium.  

 
Súčasťou prijímacieho konania môže byť test alebo ústny pohovor, ktorého cieľom je zistiť motiváciu, jazykovú a mentálnu úroveň 
uchádzača. 
V zmysle § 58 ods. 6  zákona o vysokých školách o prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje 
dekan. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje VŠ, rozhoduje rektor. 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/prijimacie-konanie  
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/REKTORAT/2011Smernica102011PhDstudium.pdf  

 
c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie. 

 
Výsledky sú dostupné na Oddelení doktorandského štúdia VŠ ZSP sv. Alžbety, Nám. 1. mája, Bratislava. 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/kontakty  
 

10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania: 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  

 
Odkaz na Správu o monitorovaní kvality vzdelávania na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. : 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  

https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/prijimacie-konanie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/prijimacie-konanie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/REKTORAT/2011Smernica102011PhDstudium.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/prijimacie-konanie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/REKTORAT/2011Smernica102011PhDstudium.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/kontakty
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
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Výročná správa vysokej školy ktorej súčasťou je aj meranie kvality štúdia (kapitola XII.): 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VyrocnaSPRAVA/VyrocnaspravaocinnostiVSZaSPsv.Alzbetyzarok2020.pdf  

 
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu. 
 
Linky: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola  
http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy  
 
b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu. 
Linky: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 
http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik  
 
c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov  
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania  

 
11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného 

programu(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské 

pôžičky a podobne). 

- Smernice o poplatkoch sú k dispozícii tu: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/poplatky  

- Sociálne štipendiá: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/socialne-stipendium  

- Štipendijný poriadok: 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.p

df  

- Tehotenské štipendiá: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/tehotenske-stipendium  

- Motivačné štipendiá: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/motivacne-stipendium,  

- Centrum sociálneho poradenstva pre študentov: https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp  

- Centrum kariérneho poradenstva: https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp  

- Dlhodobý zámer : https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/dlhodoby-zamer  

- Domáce a zahraničné akreditácie : https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie  

- Úspechy VŠZaSP: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs  

- Uplatnenie absolventov VŠZaSP a hodnotenie ich zamestnávateľmi : https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-

absolventov  

- Vnútorný systém VŠZaSP: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system  
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