INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDANA1
Názov predmetu: Anatómia (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:
Za semester: 15 hodín prednášok (75 hodín – celková
pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú prednášky, na ktorých budú aktívne participovať.
Podmienkou je 75 % účasť na prednáškach a 100 % účasť na cvičeniach z predmetu.
Študent je hodnotený priebežne testom z každého tematického celku. Úspešnosť študenta musí
byť minimálne 70 %. Má nárok na dva opravné termíny ku každému testu.
Záverečné hodnotenie:
Podmienkou pre získanie kreditov za úspešné ukončenie predmetu je úspešné absolvovanie
všetkých testov.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. nadobudne odborné vedomosti v predmete anatómia,
2. aplikuje získané vedomosti základných anatomických pojmov v kontexte fyziológie,
3. zvládne anatomické názvoslovie,
4. si osvojí podrobné vedomostí o anatómii skeletu a svalovej sústavy.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do štúdia anatómie, základné pojmy, história, anatomické názvoslovie. Orientácia na
ľudskom tele. Bunka, tkanivá, orgány, orgánové sústavy. Základné pojmy pohybovej sústavy.
Osteológia - stavba, funkcia, zloženie a tvar kostí, vývin a rast kostí, architektonika kostí,
prestavba a hojenie kostí. Artrológia - spojenia kostí, rozdelenie, stavba kĺbu, ligamentózny
aparát, pohyby. Osová kostra, spojenia kostí lebky, chrbtice a hrudníka. Kosti a kĺby končatín.
Myológia - stavba svalu a jeho funkcia, fascie, osteofasciálne septá. Svaly hlavy, trupu,
končatín. Stavba a funkcie kože.
Odporúčaná literatúra:
1. MRÁZ, P. 2021. Anatómia ľudského tela 1. Bratislava: Slovac Academic Press.
2. ČIHÁK, R. 2011. Anatomie 1. Praha: Grada Publishing.
3. PETROVICKÝ, P. 2001. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi 1. Martin:
Osveta.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta

Celková pracovná záťaž študenta: 75 hodín
Prezenčné štúdium: 15 hodín
Samoštúdium: 60 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 40
A
B
C
D
2%
13 %
33 %
27 %
Vyučujúci:
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDBF
Názov predmetu: Biofyzika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test typu multichoice. Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny.
Získanie kreditov je podmienené minimálne 70 % úspešnosťou v teste.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. charakterizuje základy biofyziky z oblasti termomechaniky, hydromechaniky.
2. charakterizuje základy biofyziky z oblasti optiky,
3. identifikuje základy biofyziky z oblasti elektriny a magnetizmu.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do biofyziky, základné fyzikálne pojmy, zákony, veličiny, jednotky. Mechanika tuhých
a poddajných telies a sústav. Roztoky a koloidy. Vibrácia, vlnenie, akustika, termika.
Elektrina a magnetizmus. Bioelektrická aktivita. Optika. Ionizačné žiarenie.
Odporúčaná literatúra:
1. ROSINA, J. 2021. Biofyzika pre zdravotnícke a biomedicínske odbory. Praha: Grada
Publishing.
2. KALICHOVÁ, M., BALÁŽ, J. 2011. Základy biomechaniky tělesných cvičení. Brno:
Masarykova univerzita.
3. ŠAJTER, V. 2006. a kol. Biofyzika, biochémia a rádiológia. Martin: Osveta.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: PaedDr. Marek Balážovič, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1

§ 108e zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDFDLS1
Názov predmetu: Diagnostika funkčných porúch a
lokomočného systému (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok, 5 hodín cvičení (50 hodín – celková
pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity budú udelené študentovi na základe úspešného vykonania prakticko-teoretickej
skúšky. Študent má celkovo nárok na jeden riadny a dva opravné termíny. Skúška pozostáva z
písomnej a praktickej časti. K praktickej forme skúšky bude pripustený len ten študent, ktorý
po absolvovaní vstupného písomného testu dosiahne úspešnosť minimálne 70 %. Po
úspešnom absolvovaní vstupného testu študenti absolvujú praktickú skúšku z predmetu.
Podmienkami absolvovania prakticko-teoretickej skúšky sú: 100 % účasť na cvičeniach
predmetu. Akceptuje sa len neúčasť uznaná vyučujúcim predmetu. V takomto prípade si
študent cvičenia nahradí v termíne dohodnutom s vyučujúcim predmetu.
Záverečné hodnotenie:
Záverečná teoreticko-praktická skúška, hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa najhoršie hodnotenie E.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. definuje predmet, ciele a základné pojmy fyzioterapeutickej diagnostiky, ako aj
zorientovať sa v pojmoch vyšetrenie, hodnotenie a meranie,
2. identifikuje a rozpozná zmeny na pohybovom aparáte človeka palpáciou a aspexiou,
3. vyhodnocuje základné somatometrické vyšetrenia pri vyšetrení a hodnotení rozsahu
pohybu a pri základných analytických vyšetreniach svalu.
Stručná osnova predmetu:
Využitie anamnestických údajov pre fyzioterapeutickú diagnostiku. Manipulácia a
komunikácia s pacientom. Základné telesné rozmery. Meranie dĺžok končatín a ich častí.
Meranie telesnej výšky. Meranie telesnej hmotnosti. Vzťah medzi hmotnosťou a výškou.

BMI. Rozmery trupu. Meranie obvodov hrudníka, výpočet respiračnej amplitúdy a hodnotenie
respiračnej amplitúdy. Hodnotenie trofiky svalstva. Vyšetrenie a meranie rozsahov
pohyblivosti. Vyšetrenie a meranie rozsahov pohyblivosti chrbtice. Vyšetrenie a meranie
rozsahov pohyblivosti v kĺboch končatín, záznam výsledkov vyšetrenia metódou SFTR.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. GÚTH, A. 2004. a kol. Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov.
Bratislava: Liečreh.
3. JANÍKOVÁ, D. 1998. Fyzioterapia – funkčná diagnostika pohybového systému.
Martin: Osveta.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 15 hodín
Samoštúdium: 35 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D., PhDr. Denisa Ivaničová
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDIT
Názov predmetu: Informatika a základy
administratívy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín cvičení (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na cvičeniach minimálne 80 %. Vypracovanie prezentácie na zadanú tému vo
vybranom programe. Po skončení semestra študent absolvuje záverečný test, v ktorom musí
dosiahnuť minimálne 70 %-nú úspešnosť. Test sa uskutoční prostredníctvom elektronického
testovania.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. prezentuje praktické zručnosti v oblasti kancelárskeho balíka MS Office,
2. charakterizuje teoretické princípy fungovania informačných systémov v zdravotníctve,
3. prezentuje praktické zručnosti s prácou v medicínskom informačnom systéme.
Stručná osnova predmetu:
Kancelársky balík Microsof Office so zameraním hlavne na MS Word a MS Excel. Základná
charakteristika informačných systémov v zdravotníctve. NIS. Základná štruktúra
informačných systémov v ambulantnej forme zdravotnej starostlivosti. Základná štruktúra
informačných systémov v ústavnej forme zdravotnej starostlivosti.
Odporúčaná literatúra:
1. KOKLES, M., ROMANOVÁ, A. 2019. Informatika. Sprint Dva.
2. MAJERNÍK, J., KOTLÁROVÁ, K. 2010. Medicínska informatika II - Nemocničný
informačný systém. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.
3. MAJERNÍK, J., ŠVÍDA, M., MAJERNÍKOVÁ, Ž. 2010. Medicínska informatika.
Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.
4. MAJERNÍK, J. 2008. Základy informatiky. Košice: Aprilla.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A
B
C
0
0
0
Vyučujúci: Ing. Juraj Beňadik
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDKP1
Názov predmetu: Klinická prax (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: odborná prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 60 hodín cvičení (60 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú klinickú prax, na ktorej budú aktívne participovať.
Podmienkou je 100 % účasť na klinickej praxi.
Študenti budú skúšaní priebežne počas semestra. Obsahom skúšania budú vedomosti
a zručnosti získané na jednotlivých pracoviskách, kde odborná prax prebiehala. Študent bude
hodnotený zo všetkých pracovísk, pričom musí byť splnená podmienka, že ani jedno
hodnotenie nesmie byť FX.
Ak mentor navrhne študentovi hodnotenie FX na konkrétnom pracovisku, vedúci katedry
zostaví najmenej 3 člennú komisiu pre preskúšanie študenta. Mentor, ktorý navrhuje
hodnotenie FX, je spravidla členom komisie.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. identifikuje problémy pacientov,
2. poskytuje pacientovi základnú ošetrovateľskú a fyzioterapeutickú starostlivosť,
3. uspokojuje biologické a psycho-sociálne problémy chorých,
4. disponuje ošetrovateľskými a fyzioterapeutickými zručnosťami v starostlivosti o pacienta
v rámci kompetencií fyzioterapeuta.
Stručná osnova predmetu:
Ošetrovateľstvo:
Základná ošetrovateľská starostlivosť o chorých. Hygienická starostlivosť, polohovanie
chorých, prevencia dekubitov. Vyprázdňovanie. Starostlivosť o posteľ. Manipulácia s
pacientom. Obväzová technika. Podávanie stravy. Sledovanie, meranie a záznamy
fyziologických funkcií. Práca s centrálnym rozvodom kyslíka. Účasť na vizite. Zásady
aplikácie liečiv.
Fyzioterapia:
Praktická aplikácia zostáv klasickej masáže v prevencii a terapii.
Praktická aplikácia balneo-, termo- a hydroterapeutických procedúr.
Vyšetrenie a meranie rozsahov pohyblivosti v kĺboch končatín a chrbtice. Záznam metódou
SFTR. Meranie telesnej výšky a hmotnosti, rozmerov trupu a končatín. Záznam.
Relaxácia. Pasívne cvičenia, fixácia a vedenie pohybu.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.

2. GÚTH, A. a kol. 2004. Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov.
Bratislava: Liečreh.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 60 hodín
Prezenčné štúdium: 60 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD., PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., Mgr. Zuzana
Frčová, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDKOM
Názov predmetu: Komunikácia vo fyzioterapii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
V závere semestra študenti pripravia Power Pointovú prezentáciu na určenú tému. Hodnotí sa
úroveň pripraveného príspevku, spôsob prezentácie a komunikácie s auditóriom.
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa za prezentáciu minimálne 70 bodov z celkového
počtu 100 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. charakterizuje teoretické východiská komunikácie,
2. uplatňuje teoretické a etické zásady komunikácie v praxi fyzioterapeuta,
3. aplikuje špecifiká komunikácie s pacientmi s rôznym typom postihnutia,
4. aplikuje špecifiká komunikácie v rôznych krízových situáciách,
5. interpretuje správny spôsob komunikácie v kontakte s inými zdravotníckymi pracovníkmi,
6. analyzuje a rieši chyby v komunikácii v zdravotníckom tíme,
7. uplatňuje etiku komunikácie v multiodborovom tíme.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do komunikácie. Druhy komunikácie. Verbálna komunikácia – zložky verbálnej
komunikácie. Špeciálne komunikačné zručnosti. Komunikačné zručnosti s pacientmi s rôznou
diagnózou a rôznym stupňom postihnutia. Neverbálna komunikácia. Devalvácia, evalvácia
v komunikácii. Asertivita. Empatia. Komunikácia v zdravotníckom tíme. Praktické cvičenie
rôznych modelových komunikačných situácií.
Odporúčaná literatúra:
1. LOŠŤÁKOVÁ, O. 2020. Empatická a asertivní komunikace. Praha: Grada Publishing.
2. KRISTOVÁ, J. 2020. Komunikácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta.
3. JANICZEKOVÁ, E. 2017. Neverbálna komunikácia pre sestry. Vysokoškolské skriptá. Banská
Bystrica: DALI-BB.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium:17 hodín
Hodnotenie predmetu: Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDLJ
Názov predmetu: Latinský jazyk a odborná
terminológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežný test zo slovných druhov - úspešnosť minimálne 70 %.
Písomný test na záver semestra – úspešnosť minimálne 70 %.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. aplikuje gramatické minimum potrebné pre praktické využitie odbornej terminológie,
2. uplatňuje získané vedomosti z odbornej medicínskej terminológie v latinsko–gréckej
podobe,
3. aplikuje získané vedomosti pri zápise vyšetrenia a terapie v odbornej terminológii.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do štúdia, história medicínskej terminológie, latinčina a gréčtina v lekárskom
názvosloví. Čítanie a prízvuk v latinčine. Deklinácia substantív so zameraním na frekvenciu
genitívu a lokálu. Adjektíva, skloňovanie, stupňovanie, zhodnosť. Príslovky. Číslovky. Nácvik
správneho čítania latinských medicínskych termínov. Praktické používanie viacslovných
termínov a ich jednoduchá tvorba. Grécke ekvivalenty základných anatomických termínov a
terminológia používaná v klinike. Aktívna práca s terminologickými výrazmi a automatizácia
bežných spojení. Latinské sentencie platné aj v tejto dobe.
Odporúčaná literatúra:
1.
ŠIMON, F., BUJALKOVÁ, M. 2012. Latinský jazyk pre medikov. Martin: Hanzluvka.
2.
KÁBRT, J. 2011. Latinský jazyk. Martin: Osveta.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, latinský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín

Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 44
A
B
C
43 %
25 %
16 %
Vyučujúci: PhDr. Tomáš Oravec
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDLM
Názov predmetu: Lymfomasáž, reflexná masáž
(1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- Pre ukončenie predmetu študent prakticky prezentuje zvolený typ terapie a realizoval 100
%-nú účasť na praktických cvičeniach. Pre udelenie hodnotenia PH študent odprezentuje
zvolený typ terapie a absolvuje 100 % praktickej výučby.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. teoreticky ovláda základnú anatómiu a fyziológiu lymfatického systému,
2. teoreticky zdôvodňuje príčiny a následky ochorení lymfatického systému,
3. aplikuje manuálnu lymfodrenáž.
Stručná osnova predmetu:
Anatomické základy, miazgové cievy, uzliny, hlavné lymfatické kmene. Lymfatické systémy
končatín, brucha, hrudníka, hlavy. Klinický pohľad na mechanizmus edému, lymfedémy.
Prevencia žilového zlyhania. Manuálna lymfodrenáž – základné hmaty a zostavy. Antifibrotické
hmaty. Dychová terapia. Bandážovanie.
Odporúčaná literatúra:
TESAŘ, V. 2015. Lymfatické masáže. Praha: Grada
WITTLINGER, H. 2013. Manuální lymfodrenáž podle dr. Voddera. Praha: Grada
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 15 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D., PhDr. Mgr. Marta Výbohová
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDMKT1
Názov predmetu: Metódy kinezioterapie (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:
Za semester: 10/5 Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok,
5 hodín cvičení (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity budú udelené študentovi na základe úspešného vykonania prakticko-teoretickej
skúšky. Študent má celkovo nárok na jeden riadny a dva opravné termíny. Skúška pozostáva z
písomnej a praktickej časti. K praktickej forme skúšky bude pripustený len ten študent, ktorý
po absolvovaní vstupného písomného testu dosiahne úspešnosť minimálne 70 %. Po
úspešnom absolvovaní vstupného testu študenti absolvujú praktickú skúšku z predmetu.
Podmienkami absolvovania prakticko-teoretickej skúšky sú: 100 % účasť na cvičeniach
predmetu. Akceptuje sa len neúčasť uznaná vyučujúcim predmetu. V takomto prípade si
študent cvičenia nahradí v termíne dohodnutom s vyučujúcim predmetu.
Záverečné hodnotenie:
záverečná teoretická aj praktická skúška: hodnotenie
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa najhoršie hodnotenie E.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. uplatňuje vedomosti o terapeutických možnostiach pohybu,
2. uplatňuje praktické zručnosti vo vykonávaní základných metód a techník kinezioterapie,
3. realizuje správnu odbornú terminológiu,
4. zdôvodňuje podstatu a účinok vybraných metód kinezioterapie.
Stručná osnova predmetu:
Teoretické základy kinezioterapie, základné pojmy, rozdelenie metód a cvičení. Základné
prvky kinezioterapie – pasívny pohyb, aktívny asistovaný a aktívny pohyb, fixácia a vedenie
pohybu. Polohovanie. Relaxácia. Práca s dychom – techniky nácviku správneho stereotypu
dýchania. Kondičné, skupinové a individuálne cvičenie. Kaltenbornova metóda,

automobilizačné techniky, spinálne cvičenia. Uvoľňovacie cvičenia. Nácvik chôdze
s pomôckami. Mobilizácia pacienta. Metodické zásady a stavba cvičebnej jednotky, stavba
liečebného programu a plánu.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. GÚTH, A. et al. 2004. Liečebné metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov.
Bratislava: Liečreh.
3. DVOŘÁK, R. 2003. Základy kinezioterapie. Olomouc: UP FTK.
4. LEWIT, K. 2003 Manipulační léčba. Praha: Sdělovací technika.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 15 hodín
Samoštúdium: 35 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D., PhDr. Denisa Ivaničová
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDOSE
Názov predmetu: Ošetrovateľstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 5 hodín prednášok, 10 hodín cvičení (50 hodín – celková
pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent je povinný absolvovať 90 % prednášok a cvičení.
Študent v priebehu semestra preukáže praktické zručnosti z ošetrovateľských techník.
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa minimálne 70 % zo záverečného písomného
testu.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. identifikuje termín ošetrovateľstvo a oboznámi sa s predmetom a úlohami
ošetrovateľstva ako vedného odboru,
2. definuje jednotlivé historické etapy vývoja ošetrovateľstva doma a v zahraničí,
3. opisuje významných predstaviteľov ošetrovateľstva doma aj v zahraničí,
4. demonštruje a používa v praxi vybranú medicínsku a ošetrovateľskú terminológiu,
5. realizuje úlohy ošetrovateľstva v ústavnej starostlivosti,
6. realizuje úlohy ošetrovateľstva v domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
7. uplatňuje vedomosti o intervenciách sestra a iných zdravotníckych pracovníkov pri
poskytovaní základnej a následnej ošetrovateľskej starostlivosti,
8. disponuje základnými zručnosťami pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti o
pacientov v závislosti od veku, diagnózy a stupňa zdravotného postihnutia,
9. realizuje ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta v spolupráci sestra – fyzioterapeut.
Stručná osnova predmetu:
Ošetrovateľstvo ako vedná disciplína. Historický vývoj ošetrovateľstva a osobnosti
ošetrovateľstva. Druhy ošetrovateľskej starostlivosti. Úloha ošetrovateľstva v preventívnej
starostlivosti o jedincov. Základy dezinfekcie a sterilizácie. Obväzová technika a ošetrovanie
rán. Hygienická starostlivosť o chorých. Starostlivosť o kožu, prevencia dekubitov.
Polohovanie chorých. Výživa a spôsoby výživy pacientov v ústavnej a domácej starostlivosti.
Aplikácia liekov a formy liekov. Manažment zvládania bolesti u pacientov v akútnom
a chronickom štádiu ochorenia. Vyprázdňovanie hrubého čreva a močového mechúra.
Meranie fyziologických funkcií. Starostlivosť o pacienta v terminálnom štádiu ochorenia.
Základy odberov a vyšetrení biologického materiálu. Inzulínoterapia. Aplikácia subkutánnych
injekcií. Základy transfuziológie. Invazívne a neinvazívne vyšetrovacie metódy. Meracie škály
v ošetrovateľstve.

Odporúčaná literatúra:
1. LIBOVÁ, Ľ. 2020. Ošetrovateľstvo v chirurgii. Martin: Osveta.
2. HANZLÍKOVÁ, A. 2011. Profesionálne ošetrovateľstvo. Martin: Osveta.
3. VÖRÖSOVÁ, G. 2011. Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve. Martin:
Osveta.
4. SCHMIDTOVÁ, Z. a kol. 2008. Vybrané odbory ošetrovateľstva. Martin: Osveta.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 15 hodín
Samoštúdium: 35 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: PhDr. Júlia Jankovičová, MPH, PhDr. Jana Lauková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1

§ 108e zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDPRL
Názov predmetu: Propedeutika liečebnej
rehabilitácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent absolvuje prednášky, podmienkou je 75 % účasť na prednáškach
(ospravedlnenie neúčasti na prednáškach je na individuálnom posúdení vyučujúceho
predmetu). Po ukončení výučby absolvuje študent záverečný test, v ktorom musí byť úspešný
min. na 70 % a má nárok na jeden opravný termín záverečného testu. Po úspešnom
absolvovaní záverečného testu môže na konci semestra reralizovať záverečnú ústnu skúšku.
Záverečné hodnotenie:
záverečná ústna skúška: hodnotenie
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa najhoršie hodnotenie E.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. definuje predmet, ciele rehabilitácie, základné pojmy liečebnej rehabilitácie a fyzioterapie,
ich rozdelenie, interdisciplinárne postavenie a vzťah k iným odborom,
2. prezentuje koncepciu a históriu odboru,
3. zdôvodňuje vývoj profesie z rôznych hľadísk,
4. charakterizuje fyzioterapeutický proces, jeho jednotlivé fázy, ciele a metódy,
5. popisuje jednotlivé postupy a metódy využívané v liečebnej rehabilitácii,
6. aplikuje získané poznatky v iných predmetoch,
7. prezentuje systém vzdelávania fyzioterapeutov a ich profesijné zaradenie v systéme
zdravotníckej starostlivosti.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do rehabilitácie. Charakteristika, základné pojmy: rehabilitácia, liečebná rehabilitácia,
sociálna rehabilitácia, pedagogická rehabilitácie a pracovná rehabilitácia, fyzioterapeutický
proces, fyzioterapeutický plán, program, metóda, metodika, postup a pod. Koncepcia odboru,
vzťah k iným odborom, historický prehľad, vývoj profesie, rast profesionalizmu a

profesionálne správanie fyzioterapeuta. Interdisciplinárne postavenie fyzioterapie.
Fyzioterapeutická prax. Príjemcovia fyzioterapie; jej zameranie sa na prevenciu, podporu,
ochranu, obnovu zdravia a terapiu ochorení a stavov; miesta výkonu; neklinické služby;
profesionálna etika, povinnosti a zodpovednosť, výskum vo fyzioterapeutickej praxi;
regulácia a status profesie, sebadôvera kvality, zákony a normy fyzioterapeutickej praxe.
Profesijné organizácie fyzioterapeutov. Socializácia v profesionálnej fyzioterapeutickej praxi
a roly fyzioterapeuta. Terapeut, manažér, výskumník, učiteľ, poradca. Vzdelávanie
fyzioterapeutov (pregraduálne, postgraduálne a kontinuálne vzdelávanie). Fyzioterapeutický
proces - definícia, ciele, fázy - posudzovanie, diagnostika, plánovanie, realizácia,
vyhodnotenie. Dokumentácia vo fyzioterapeutickom procese. Edukačná činnosť vo
fyzioterapeutickom procese. Riadenie fyzioterapeutického procesu. Hodnotenie kvality
fyzioterapeutického procesu.
Odporúčaná literatúra:
1. GÚTH, A. 2004. Propedeutika v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh.
2. TAKÁČ, P. 2003. Klinická propedeutika v rehabilitácii. Trnava: Trnavská univerzita.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 15 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 188
A
B
C
D
E
FX
31 %
27 %
22 %
12 %
5%
3%
Vyučujúci: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDPP
Názov predmetu: Prvá pomoc
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 5 hodín prednášok, 10 hodín cvičení (50 hodín – celková
pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú prednášky a cvičenia, na ktorých budú aktívne
participovať. Podmienkou je 75 % účasť na prednáškach a cvičeniach. V priebehu semestra
bude študent prakticky preskúšaný zo základnej kardiopulmonálnej resuscitácie dospelých.
Teoretické poznatky týkajúce sa KPR budú preverené písomným testom. Úspešnosť testu je
minimálne 70 %. Jedna možnosť opravy testu a dve možnosti opravy praktického vykonania
KPR.
Záverečné hodnotenie:
- k záverečnému hodnoteniu budú pripustení len študenti, ktorí úspešne absolvujú test
z KPR a preukážu schopnosť prakticky vykonať KPR,
- záverečné hodnotenie - písomný test z poskytovania prvej pomoci - úspešnosť testu je
minimálne 70 %.
a) riadny a prvý opravný termín – písomný test,
b) druhý opravný termín – ústne skúšanie.
Pri ústnej skúške si študent vyžrebuje tri otázky. Ak z troch otázok adekvátne nezodpovie dve,
je hodnotený hodnotením FX.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. teoreticky zdôvodňuje etiológiu, prejavy a všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci
pri náhlom zhoršení zdravotného stavu a pri úrazoch,
2. realizuje laickú prvú pomoc na základe zhodnotenia okolností, mechanizmu úrazového
deja a vyšetrenia postihnutého s dôrazom na zabezpečenie základných životných funkcií,
3. aplikuje KPR,
4. opisuje organizáciu PP pri nehodách s hromadným postihnutím osôb, dokáže aktivovať
jednotlivé zložky integrovaného záchranného systému,
5. identifikuje základné právne a etické aspekty súvisiace s poskytovaním PP.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika predmetu, základné pojmy, reťaz života, všeobecné zásady poskytovania PP,
volanie na tiesňovú linku. Bezpečnosť pri poskytovaní PP. Súvisiaca legislatíva. Základné
životné funkcie - základy anatómie a fyziológie kardiovaskulárneho a respiračného systému

vo vzťahu k poskytovaniu PP. Transport kyslíka. Vyšetrenia pacienta - zhodnotenie
základných životných funkcií, vyšetrenie pacienta od hlavy po päty, zistenie okolností
a mechanizmu úrazového deja. Kardiopulmonálna resuscitácia detí a dospelých (Basic Life
Support). AED. Krvácanie - typy krvácania, vonkajšie a vnútorné krvácanie, krvácanie
z telesných otvorov, rozdelenie rán, PP. Šok - patofyziológia, príčiny, príznaky, PP. Akútny
koronárny syndróm, príznaky, PP. Poruchy dýchania - základná terminológia, príčiny porúch
dýchania, príznaky, PP. Poruchy vedomia - kvalitatívne a kvantitatívne poruchy, príčiny
bezvedomia, PP. Poranenia lebky a mozgu - mechanizmus poranenia, príznaky, PP. Topenie,
obesenie, škrtenie, otrava oxidom uhoľnatým, PP. Kŕčové stavy, etiológia, PP. Intoxikácie rozdelenie, príznaky, PP. Uštipnutie hadom, príznaky, PP. Termické poranenia - popáleniny,
poleptanie, úpal, podchladenie, omrzliny, PP. Úrazy elektrickým prúdom a bleskom.
Poranenia končatín- vytknutie, vykĺbenie, zlomeniny, príznaky, PP. Poranenia chrbtice
a miechy, poranenia hrudníka, príčiny, príznaky, PP. Vyslobodzovanie, polohovanie
a transport ranených, nehody s hromadným postihnutím osôb, autonehoda.
Odporúčaná literatúra:
1. KURUCOVÁ, A. 2012. První pomoc. Praha: Grada Publishing.
2. KOPPL, J. 2008. Prvá pomoc. Bratislava: Epos.
3. KURUCOVÁ, A. 2008. První pomoc. Praha: Grada Publishing.
4. ŠANTA, M. 2006. Prvá pomoc. Martin: Osveta.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 15 hodín
Samoštúdium: 35 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 185
A
B
C
D
E
FX
55 %
21 %
12 %
6%
3%
3%
Vyučujúci: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., PhDr. Eva Balogová, PhD., MPH
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDSKP1
Názov predmetu: Súvislá klinická prax (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: odborná prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 90 hodín cvičení (90 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú súvislú klinickú prax, na ktorej budú aktívne
participovať. Podmienkou je 100 % účasť na súvislej praxi a spracovanie analytického
merania pacienta, za čo budú študentovi udelené kredity.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. poskytuje pacientovi základnú ošetrovateľskú a fyzioterapeutickú starostlivosť,
2. identifikuje problémy pacientov,
3. uspokojuje biologické a psycho - sociálne problémy chorých,
4. realizuje ošetrovateľské a fyzioterapeutické zručnosti v starostlivosti o pacienta v rámci
kompetencií fyzioterapeuta.
Stručná osnova predmetu:
Ošetrovateľstvo:
Základná ošetrovateľská starostlivosť o chorých. Hygienická starostlivosť, polohovanie
chorých, prevencia dekubitov. Vyprázdňovanie. Starostlivosť o posteľ. Manipulácia s
pacientom. Obväzová technika. Podávanie stravy. Sledovanie, meranie a záznamy
fyziologických funkcií. Práca s centrálnym rozvodom kyslíka. Účasť na vizite. Zásady
aplikácie liečiv.
Fyzioterapia:
Vyšetrenie a meranie rozsahov pohyblivosti v kĺboch končatín a chrbtice. Záznam metódou
SFTR. Meranie telesnej výšky a hmotnosti, rozmerov trupu a končatín. Záznam. Vyšetrenie a
hodnotenie hypermobility, vyšetrenia skrátených svalových skupín, vedenie záznamov a
dokumentácie. Relaxácia. Polohovanie. Pasívne cvičenia, fixácia a vedenie pohybu, aktívny a
aktívny asistovaný pohyb, posilňovacie a uvoľňovacie cvičenia, metódy postizometrickej a
antigravitačnej relaxácie. Kondičné skupinové a individuálne cvičenie.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. GÚTH, A. a kol. 2004. Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov.
Bratislava: Liečreh.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 90 hodín
Prezenčné štúdium: 90 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
0
0
0
Vyučujúci: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

D
0

E
0

FX
0

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDAJ1
Názov predmetu: Anglický jazyk (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa priebežné hodnotenie za:
- aktívnu účasť na hodinách (80 %),
- vypracovávanie zadaných úloh,
- ústnu prezentáciu s tematikou z preberaného učiva (10 min.),
- záverečný test – úspešnosť 70 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. disponuje slovnou zásobou z oblasti zdravotníckej terminológie,
2. deminštruje jazykové zručnosti,
3. aplikuje základné gramatické štruktúry,
4. pracuje s online-slovníkmi a zdrojmi.
Stručná osnova predmetu:
Slovná zásoba z oblastí: ľudské telo, kostra a kosti, svaly, krv, srdce a obehová sústava,
lymfatický systém, dýchací systém, nervový systém. Čítanie s porozumením, posluch s
porozumením, hovorený prejav, písomný prejav. Opakovanie vybraných jazykových štruktúr.
Odporúčaná literatúra:
1. DŽUGANOVÁ, B. 2010. Medical English in Use. Martin: Osveta.
2. PARKER, S. 2007. The Human Body Book. DK.
3. POHL, A. 2007. Test your Professional English-Medical. Essex: Pearson Ltd.
4. GRICE, T. 2006. Everyday English for Nursing. Edinburg: Elsevier.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0

Vyučujúci: Mgr. Mária Snitková, PhD., Mgr. Martin Hrubala
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDNJ1
Názov predmetu: Nemecký jazyk (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa priebežné hodnotenie za:
- aktívnu účasť na hodinách (80 %),
- vypracovávanie zadaných úloh,
- ústnu prezentáciu s tematikou z preberaného učiva (10 min.),
- záverečný test – úspešnosť 70 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. disponuje slovnou zásobou z oblasti zdravotníckej terminológie,
2. deminštruje jazykové zručnosti,
3. aplikuje základné gramatické štruktúry,
4. pracuje s online-slovníkmi a zdrojmi.
Stručná osnova predmetu:
Slovná zásoba z oblastí: ľudské telo, kostra a kosti, svaly, krv, srdce a obehová sústava,
lymfatický systém, dýchací systém, nervový systém. Čítanie s porozumením, posluch s
porozumením, hovorený prejav, písomný prejav. Opakovanie vybraných jazykových štruktúr.
Odporúčaná literatúra:
1. FIRNHABER-SENSEN. 2009. Deutsch im Krankenhaus. Langenscheidt.
2. DUSILOVÁ, D., KOLOCOVÁ, V. 2004. Sprechen Sie Deutsch pro zdravotnické obory.
Bratislava: Polyglot.
3. KARASOVÁ, E. 2004. Němčina pro zdravotní sestry. Bratislava: Informatorium.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, nemecký jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0

Vyučujúci: PhDr. Erika Vozníková
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDANA2
Názov predmetu: Anatómia (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 15 hodín prednášok (75 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDANA1 Anatómia (1)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú prednášky, na ktorých budú aktívne participovať.
Podmienkou je 75 % účasť na prednáškach a 100 % účasť na cvičeniach predmetu.
Študent je hodnotený priebežne testom z každého tematického celku. Počas semestra tak
absolvuje testy z každého tematického okruhu. Úspešnosť má byť minimálne 70 %
a možnosť dvoch opráv z každého testu.
Záverečné hodnotenie: predmetová ústna skúška.
Možnosť prihlásenia sa na skúšku majú len študenti, ktorí úspešne absolvujú všetky priebežné
testy s priemernou úspešnosťou viac ako 70 %.
Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny na skúšku.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. identifikuje organizmus ako dynamický, adaptabilný celok,
2. osvojí si o štruktúre a funkcii obehového, dýchacieho, tráviaceho, vylučovacieho a
reprodukčného systému,
3. aplikuje získané vedomosti o jednotlivých systémoch ľudského organizmu v kontexte
fyziológie,
4. zdôvodňuje vzájomné súvislosti v systéme riadenia ľudského organizmu.
Stručná osnova predmetu:
Stavba a funkcie kože. Homeostáza. Telové tekutiny, funkcia a zloženie krvi, lymfy.
Anatómia a práca srdca. Cirkulácia, prehľad ciev, krvný a lymfatický obeh. Anatómi a
dýchacích ciest a orgánov, mechanika dýchania. Stavba a funkcia tráviacej rúry, pečeň,
pankreas, tráviace šťavy. Metabolizmus. Obličky, močové cesty - stavba a funkcia. Anatómia
pohlavných orgánov muža a ženy, reprodukcia. Riadenie činnosti organizmu. Anatómia a
funkcia orgánov endokrinného systému. Nervová sústava, periférne nervy. Stavba a funkcia
centrálnej nervovej sústavy: mozog, miecha. Autonómna nervová sústava. Zmyslové orgány.
Odporúčaná literatúra:
1. HUDÁK, R., VOLNÝ, O., KACHLÍK, D., 2021. Memorix anatomie. Praha: Triton.
2. MRÁZ, P. 2021. Anatómia ľudského tela 2. Bratislava: Slovac Academic Press.
3. ČIHÁK, R. 2016. Anatomie 3. Praha: Grada Publishing.
4. ČIHÁK, R. 2013. Anatomie 2. Praha: Grada Publishing.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 75 hodín
Prezenčné štúdium: 15 hodín
Samoštúdium: 60 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 228
A
B
C
D
E
8%
15 %
21 %
14 %
4%
Vyučujúci: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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FX
38 %

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDBKHT
Názov predmetu: Balneo-, klimato-, hydroa termoterapia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 5 hodín prednášok, 10 hodín cvičení (50 hodín – celková
pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia:1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent absolvuje prednášky a cvičenia, podmienkou je účasť na
prednáškach 75 % a na cvičeniach 100 % (ospravedlnenie neúčasti na cvičení je na
individuálnom posúdení vyučujúceho predmetu). Počas semestra bude študent na cvičeniach
hodnotený priebežne. Po ukončení výučby absolvuje študent záverečný test, v ktorom musí
získať 10 bodov a študent má nárok na jeden opravný termín. Na konci semestra študent
absolvuje záverečnú ústnu skúšku.
Priebežné hodnotenie:
praktická aplikácia procedúr: 0 – 20 bodov
záverečný test: 10 bodov (min. 70 %- ná úspešnosť)
spolu: 0 – 30 bodov.
Študent musí získať minimálne 25 bodov v priebežnom hodnotení počas semestra, aby mohol
absolvovať záverečnú ústnu skúšku.
Záverečné hodnotenie:
záverečná ústna skúška: hodnotenie
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa najhoršie hodnotenie E.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. porozumie historickej podmienenosti fyzikálnej terapie,
2. charakterizuje základné pojmy ako fyzikálna terapia, termoterapia, hydroterapia,
balneoterapia a klimatoterapia,
3. teoreticky popíše princípy aplikácie jednotlivých procedúr termoterapie, hydroterapie,
balneoterapie a klimatoterapie,

4. teoreticky zdôvodní účinky jednotlivých procedúr na ľudský organizmus,
5. kategorizuje jednotlivé procedúry termoterapie, hydroterapie, balneoterapie a
klimatoterapie podľa viacerých hľadísk,
6. definuje indikácie a kontraindikácie jednotlivých procedúr hydroterapie, termoterapie,
balneoterapie a klimatoterapie,
7. teoreticky zdôvodňuje indikácie a kontraindikácie jednotlivých procedúr termoterapie,
hydroterapie, balneoterapie a klimatoterapie,
8. prakticky aplikuje procedúry hydroterapie, termoterapie a vybrané procedúry
balneoterapie a klimatoterapie.
Stručná osnova predmetu:
História fyzikálnej terapie, termoterapia – definícia, teplo, termoregulácia, mechanizmy
tvorby tepla v ľudskom organizme, procedúry pozitívnej a negatívnej termoterapie.
Hydroterapia – definícia, účinky na ľudský organizmus, procedúry. Balneoterapia –
definícia, rozdelenie, prírodné liečivé zdroje - peloidy, liečivé vody. Procedúry vnútornej
balneoterapie (pitná liečba, inhalácie, plynové injekcie, výplachy). Procedúry vonkajšej
balneoterapie (kúpele, streky, omývanie, polevy). Klimatoterapia – história, definícia, faktory
a komplexy, aklimatizácia, meteosenzitivita, meteotropizmus, rozdelenie (aeroterapia,
helioterapia, speleoterapia, talasoterapia).
Odporúčaná literatúra:
1. NAVRÁTIL, L. 2019. Fyzikální léčebné metódy pro praxi. Praha: Grada Publishing.
2. PODĚBRADSKÝ, J. 2009. Fyzikální terapie. Praha: Grada Publishing.
3. JANDOVÁ, D. 2008. Balneológie. Praha: Grada Publishing.
4. CAPKO, J. 2007. Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada Publishing.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 15 hodín
Samoštúdium: 35 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 99
A
B
C
D
E
FX
24 %
26 %
25 %
11 %
12 %
1%
Vyučujúci: prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., PhDr. Mgr. Šárka Tomková,
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDBIOCH
Názov predmetu: Biochémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na prednáškach 65 %.
Písomná skúška počas semestra – úspešnosť minimálne 70 %.
- jedna možnosť opravy,
- elektronické testovanie.
Záverečná skúška – možnosť prihlásiť sa na skúšku budú mať len študenti, ktorí úspešne
absolvujú priebežnú písomnú skúšku:
- jeden riadny a dva opravné termíny na skúšku,
- riadny a prvý opravný termín – elektronické testovanie,
- druhý opravný termín – ústne skúšanie.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. opisuje základné informácie o štruktúre a funkcii biologických molekúl a o základoch
metabolizmu,
2. identifikuje základné poznatky o zložení živých sústav, štruktúre a funkcii sacharidov,
lipidov, bielkovín, aminokyselín a iných významných biologických zlúčenín,
3. disponuje celkovým pohľadom na metabolizmus a jeho základné dráhy, súvislosti a
spojivá medzi jednotlivými metabolickými dráhami.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do biochémie. Predmet a obsah. Bunka, bunkový cyklus. Základné stavebné molekuly
a látky v živých organizmoch. Typy väzieb v organizmoch. Reakcie uskutočňujúce sa
v organizmoch. Energetika biochemických reakcií. Základy metabolizmu. Integrácia
metabolizmu. Enzýmy, enzymatické reakcie. Sacharidy – klasifikácia, vzorce, biologicky
významné sacharidy. Monosacharidy a polysacharidy. Metabolizmus sacharidov 1 –
Degradácia glykogénu. Glykolýza a Krebsov cyklus. Metabolizmus sacharidov 2 – Dýchací

reťazec a oxidatívna fosforylácia, pentózový cylus. Glukoneogenéza. Syntéza glykogénu.
Regulácia metabolizmu sacharidov. Lipidy, lipoproteíny Metabolizmus lipidov.
Aminokyseliny a ich metabolizmus. Proteíny. Nukleotidy, nukleové kyseliny. Metabolizmus
nukleotidov. Tetrapyroly a ich metabolizmus. Membránový transport, vnútrobunkový
transport. Vitamíny. Hormóny. Receptory. Druhí poslovia. Biogénne prvky a ich
metabolizmus. Základy funkčnej biochémie. Biochémia kostrového svalu. Biochémia vedenia
nervového vzruchu.
Odporúčaná literatúra:
1. KOOLMAN, J. et. al. 2013. Color Atlas of Biochemistry. Thieme.
2. DOBROTA, D. a kol. 2012. Lekárska biochémia. Martin: Osveta.
3. MURRAY, R. a kol. 2012. Harperova ilustrovaná biochemie. Praha: Galén.
4. ŘEZÁČOVÁ, M., STOKLASOVÁ, A. 2012. Základy biochemie lidského organizmu.
Praha: Karolinum.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 218
A
B
C
D
E
FX
39 %
26 %
23 %
5%
4%
2%
Vyučujúci: Ing. Katarína Michalcová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDFDLS2
Názov predmetu: Diagnostika funkčných porúch a
lokomočného systému (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 5 hodín prednášok, 10 hodín cvičení (50 hodín – celková
pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDFDLS1 Diagnostika funkčných porúch a lokomočného
systému (1)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity budú udelené študentovi na základe úspešného vykonania prakticko-teoretickej
skúšky. Študent má celkovo nárok na jeden riadny a dva opravné termíny. Skúška pozostáva z
písomnej a praktickej časti. K praktickej forme skúšky bude pripustený len ten študent, ktorý
po absolvovaní vstupného písomného testu dosiahne úspešnosť minimálne 70 %. Po
úspešnom absolvovaní vstupného testu študenti absolvujú praktickú skúšku z predmetu.
Podmienkami absolvovania prakticko-teoretickej skúšky sú: 100 % účasť na cvičeniach
predmetu. Akceptuje sa len neúčasť uznaná vyučujúcim predmetu. V takomto prípade si
študent cvičenia nahradí v termíne dohodnutom s vyučujúcim predmetu.
Záverečné hodnotenie:
záverečná teoreticko-praktická skúška: hodnotenie
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa najhoršie hodnotenie E.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. definuje predmet, ciele a základné pojmy fyzioterapeutickej diagnostiky, ako aj
zorientovať sa v pojmoch vyšetrenie, hodnotenie a meranie,
2. disponuje praktickou zručnosťou vnímať a rozpoznať zmeny na pohybovom aparáte
človeka palpáciou a aspexiou,
3. analyzuje základné somatometrické vyšetrenia pri vyšetrení a hodnotení rozsahu
pohybu a pri základných analytických vyšetreniach svalu.
Stručná osnova predmetu:
Využitie svalového testu pre fyzioterapeutickú diagnostiku: historický pohľad, analytické

hodnotenie svalovej sily, stupne svalovej sily, zásady vyšetrenia. Testy mierneho oslabenia.
Záznamy, dokumentácia. Vyšetrenie pohybových stereotypov. Hypermobilita. Vyšetrenie
skrátených svalových skupín.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. GÚTH, A. a kol. 2004. Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov.
Bratislava: Liečreh.
3. JANÍKOVÁ, D. 1998. Fyzioterapia – funkčná diagnostika pohybového systému.
Martin: Osveta.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 15 hodín
Samoštúdium: 35 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD., Ph.D., PhDr. Denisa Ivaničová, Mgr. Zuzana
Frčová, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDFYZ
Názov predmetu: Fyziológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FYZD1Z001 Anatómia (1)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test typu multichoice. Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. zdôvodňuje fungovanie organizmu ako dynamického, adaptabilného celku,
2. analyzuje jednotlivé funkcie orgánových systémov ľudského tela v pokoji a počas záťaže,
3. je si vedomý fyziologických súvislostí v kontexte fyzioterapeutickej diagnostiky a terapie.
Stručná osnova predmetu:
Vnútorné prostredie, krv: množstvo, zloženie, hematokrit, erytrocyty, suspenzná stabilita krvi,
krvné skupiny, transfúzia krvi, leukocyty, imunita, trombocyty, hemostáza, hemokoagulácia,
fibrinolýza. Fyziológia srdca: vlastnosti myokardu, srdcový vzruch, EKG, práca srdca.
Hemodynamika, zvláštnosti regionálnych cirkulácií. Ventilácia, mechanika dýchania,
transport dýchacích plynov, regulácia dýchania, oxygenoterapia, umelá ventilácia. Funkčná
spirometria a spiroergometria. Fyziológia gastrointestinálneho traktu a výživa. Fyziológia
obličiek, vývodových močových ciest a močenia. Fyziológia nervového systému, reflexy,
mechanizmy pamäti. Autonómny nervový systém, bolesť, EEG, spánok. Fyziológia zmyslov.
Kostrové a hladké svalstvo. Termoregulácia, fyziológia horúčky. Fyziológia endokrinného
systému.
Odporúčaná literatúra:
1. JAVORKA, K. 2020. Lekárska fyziológia. Martin: Osveta.
2. ČALKOVSKÁ, A., 2017. Fyziológia človeka pre nelekárske študijné programy.
Martin: Osveta.
3. MOUREK, J. 2005. Fyziológie. Praha: Grada Publishing.
4. SILBERNAGL, S. 2004. Atlas fyziologie človeka. Praha: Grada Publishing.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 197
A
B
C
D
E
FX
19 %
38 %
27 %
10 %
5%
1%
Vyučujúci: prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., MUDr. Dušana Moravčíková
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDKP2
Názov predmetu: Klinická prax (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: odborná prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 90 hodín cvičení (90 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FYZD1L005 funkčná diagnostika lokomočného systému (2), FYZ
D1L008 Metódy kinezioterapie (2), Klinická prax (1)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú odbornú prax, na ktorej budú aktívne participovať.
Podmienkou je 100 % účasť na odbornej praxi.
Po ukončení semestra absolvujú skúšku z predmetu prakticko-teoretickou formou. Obsahom
skúšania budú vedomosti a zručnosti získané na jednotlivých pracoviskách, kde odborná prax
prebiehala. Študent si vyžrebuje otázky zo všetkých pracovísk. Výsledné hodnotenie bude
aritmetickým priemerom hodnotení z jednotlivých pracovísk, pričom musí byť splnená
podmienka, že ani jedno hodnotenie nesmie byť FX.
Študent má právo na dva opravné termíny skúšky.
Hodnotenie :
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa minimálne 70 bodov zo 100 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. používa základné metódy fyzioterapeutickej diagnostiky,
2. aplikuje vybrané postupy pohybovej terapie,
3. osvojí si erudíciu v zostavovaní plánu liečebnej rehabilitácie,
4. osvojí si spôsoby profesionálnej komunikácie s klientom, asertívne a empatické správanie
sa.
Stručná osnova predmetu:
Fyzioterapeutická diagnostika v klinickej praxi, vyšetrenie a meranie rozsahov pohyblivosti v
kĺboch, záznam metódou SFTR, vyšetrenie a hodnotenie hypermobility, skrátených svalových
skupín, testovanie oslabenia svalových skupín, vyšetrenie držania tela, chôdze a úchopovej
schopnosti ruky, vedenie záznamov a dokumentácie.
Metódy kinezioterapie v klinickej praxi, kondičné skupinové a individuálne cvičenie,
relaxácia, polohovanie, posilňovacie cvičenia, uvoľňovacie a mobilizačné metódy,

automobilizačné cvičenia, využitie pomôcok, reedukácia držania tela v rôznych posturálnych
polohách, nácvik chôdze, chôdza s pomôckami.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. GROSS, J. 2005. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton.
3. TAKÁČ, P. 2003. Klinická propedeutika v rehabilitácii. Trnava: SAP.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 90 hodín
Prezenčné štúdium: 90 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD., PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., Mgr. Zuzana
Frčová, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDLMK
Názov predmetu: Letný metodický kurz
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 30 hodín cvičení (30 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na všetkých cvičeniach, aktívne zapájanie do telesných aktivít, splnenie záverečných
výkonnostných limitov. Študent absolvuje na záver metodického kurzu teoreticko-praktickú
skúšku.
Kredity budú udelené študentovi, ktorý absolvuje všetky cvičenia a aktívne sa zapojí do
plánovaných aktivít a splní záverečné výkonnostné limity.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. prakticky zvláda metodický rad jednotlivých plaveckých spôsobov,
2. prakticky realizuje
možnosti využitia plaveckých prvkov v rámci
hydrokinezioterapie,
3. aplikuje základné zásady vodnej záchrany,
4. zdôvodňuje možnosti využitia plávania pri jednotlivých diagnózach a telesných
obmedzeniach,
5. realizuje náročnú túru.
Stručná osnova predmetu:
Význam plávania pre telesný rozvoj. Hry vo vode. Metodický rad plaveckých spôsobov –
prsia, kraul, znak. Základy vodnej záchrany. Metódy hydrokinezioterapie. Možnosti využitia
plávania pri jednotlivých diagnózach a obmedzeniach. Možnosti využitia turistiky v práci
fyzioterapeuta. Metódy, ktoré využívajú základné princípy turistiky (Nordic walking...)
Odporúčaná literatúra:
1. ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. 2019. Didaktika Plavání, Praha:Karolinum.
2. HOFER, Z. 2011. Technika plaveckých způsobů. Praha: Karolinum.
3. NEUMAN, J. a kol. 2000. Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 30 hodín
Prezenčné štúdium: 30 hodín
Samoštúdium: 0 hodín
Hodnotenie predmetov

Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
0
0
0
0
Vyučujúci: Mgr. Milan Beňačka, PhD., Mgr. Martin Hrubala
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

E
0

FX
0

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDMKT2
Názov predmetu: Metódy kinezioterapie (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 5 hodín prednášok, 10 hodín cvičení (50 hodín – celková
pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDANA1 Anatómia (1), FDMKT1 Metódy kinezioterapie (1),
FDFDLS1 Funkčná diagnostika lokomočného systému (1)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity budú udelené študentovi na základe úspešného vykonania prakticko-teoretickej
skúšky. Študent má celkovo nárok na jeden riadny a dva opravné termíny. Skúška pozostáva z
písomnej a praktickej časti. K praktickej forme skúšky bude pripustený len ten študent, ktorý
po absolvovaní vstupného písomného testu dosiahne úspešnosť minimálne 70 %. Po
úspešnom absolvovaní vstupného testu študenti absolvujú praktickú skúšku z predmetu.
Podmienkami absolvovania prakticko-teoretickej skúšky sú: 100 % účasť na cvičeniach
predmetu. Akceptuje sa len neúčasť uznaná vyučujúcim predmetu. V takomto prípade si
študent cvičenia nahradí v termíne dohodnutom s vyučujúcim predmetu.
Záverečné hodnotenie:
záverečná teoretická aj praktická skúška: hodnotenie
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa najhoršie hodnotenie E.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. získa zručnosť vo vykonávaní vybraných metód a techník kinezioterapie,
2. ovláda a používa správnu odbornú terminológiu,
3. pochopí podstatu a účinok vybraných metód kinezioterapie,
4. aplikuje metódy kinezioterapie a manuálnych techník podľa aktuálneho stavu pacienta.
Stručná osnova predmetu:
Posilňovacie cvičenia, využitie pomôcok, strečing. Uvoľňovacie a mobilizačné metódy v
kinezioterapii – techniky (Muscle Resistance Technique), mäkké techniky, PIR, AGR,
recipročná inhibícia, postfacilitačný strečing, mobilizačné techniky periférnych kĺbov.
Funkčné poruchy, reflexné zmeny a ich terapia: triger point, tender point, hyperalgická zóna,

funkčné a štrukturálne skrátenie svalu. Špeciálne metódy: reedukácia pohybu podľa sestry
Kenny, cvičenie podľa svalového testu.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. GÚTH, A. et al. 2004. Liečebné metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov.
Bratislava: Liečreh.
3. DVOŘÁK, R. 2003. Základy kinezioterapie. Olomouc: UP FTK.
4. LEWIT, K. 2003. Manipulační léčba. Praha: Sdělovací technika.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 15 hodín
Samoštúdium: 35 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 179
A
B
C
D
E
FX
30 %
25 %
23 %
11 %
4%
7%
Vyučujúci: Mgr. Zuzana Frčová Ph.D., PhDr. Denisa Ivaničová
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDMEH
Názov predmetu: Mikrobiológia, epidemiológia
a hygiena
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent pripraví a odprezentuje v Power Pointovej prezentácii 10 minútový príspevok
zameraný na aktuálne sa vyskytujúce problémy súvisiace s mikrobiologickou problematikou
v SR alebo v zahraničí. Podmienkou ukončenia predmetu je aj písomná skúška s minimálnou
úspešnosťou 70 %.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. definuje mikrobiológiu ako odbor, jej predmet, interdisciplinárne postavenie a historický
vývoj,
2. objasňuje ciele a potreby mikrobiológie vo vzťahu ku klinickej medicíne, definovať
rozdiely medzi bakteriológiou, virológiou, parazitológiou, imunológiou a jej potrebu a
využitie vo fyzioterapii,
3. aplikuje získané vedomosti v praxi v rozsahu potreby a využitia v o fyzioterapii.
Stručná osnova predmetu:
Mikrobiológia ako vedná disciplína. História, Pasteur, Virchov. Základné pojmy v
bakteriológii, virológii, parazitológii, imunológii. Emergentne sa vyskytujúce infekcie z
pohľadu mikrobiológa. Spolupráca mikrobiológie s klinickými odbormi, technika odberov
biologického materiálu pre mikrobiologické vyšetrenie. Mikrobiologicko – epidemiologické
súvislosti pôsobenia a následky biologických zbraní. Prístrojová technika využiteľná v teréne.
Epidemiológia infekčných ochorení. Hygiena životného prostredia, výživy, práce. Prevencia
sociálnych a civilizačných ochorení.
Odporúčaná literatúra:
1. JAVOREKOVÁ, S. 2019. Mikrobiológia. Nitra: SPU.
2. DRNKOVÁ, B. 2019. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena, Praha:

Grada Publishing.
3. PETROVIČOVÁ, A., ŠIMKOVIČOVÁ, M. 2004. Všeobecná mikrobiológia.
Bratislava: Herba.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 240
A
B
C
D
E
FX
29 %
30 %
28 %
10 %
1%
3%
Vyučujúci: doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDPPX1
Názov predmetu: Prázdninová prax (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: odborná prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 60 hodín cvičení (60 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDKP1 Klinická prax (1)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou je 100 % účasť na prázdninovej praxi.
Študent vypracuje dve seminárne práce, ktoré budú obsahovať kazuistiky dvoch rôznych
pacientov.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. realizuje princípy vybraných metód, techník a postupov vo funkčnej diagnostike
lokomočného systému,
2. disponuje praktickou zručnosťou v technike vybraných diagnostických metód,
3. preukáže schopnosť profesionálnej komunikácie s pacientom,
4. analyzuje závery z použitých metód diagnostiky,
5. opisuje vyšetrenie pacienta v jednotlivých klinických odboroch z hľadiska fyzioterapie.
Stručná osnova predmetu:
Využitie anamnestických údajov pre fyzioterapeutickú diagnostiku. Manipulácia a
komunikácia s pacientom. Základy ergonómie. Využitie svalového testu pre fyzioterapeutickú
diagnostiku: historický pohľad, analytické hodnotenie svalovej sily, stupne svalovej sily,
zásady vyšetrenia. Testy mierneho oslabenia. Technika testovania svalstva. Záznamy,
dokumentácia. Vyšetrenie pohybových stereotypov. Aplikácia procedúr termoterapie
a hydroterapie, oboznámenie sa s praktickou aplikáciou procedúr balneoterapie
a klimatoterapie.
Odporúčaná literatúra:
KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
GROSS, J. 2005 Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton.
TAKÁČ, P. 2003. Klinická propedeutika v rehabilitácii. Trnava: SAP.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 60 hodín
Prezenčné štúdium: 60 hodín
Hodnotenie predmetov

Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD., PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., Mgr. Zuzana
Frčová, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDAJ2
Názov predmetu: Anglický jazyk (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety: FDAJ1 Anglický jazyk (1)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa priebežné hodnotenie za:
- aktívnu účasť na hodinách (80 %),
- vypracovávanie zadaných úloh,
- ústnu prezentáciu s tematikou z preberaného učiva (10 min.),
- záverečný test – úspešnosť 70 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. disponuje slovnou zásobou z oblasti zdravotníckej terminológie,
2. aplikuje jazykové zručnosti v komunikácii,
3. aplikuje základné gramatické štruktúry,
4. prezentuje prácu s online-slovníkmi a zdrojmi.
Stručná osnova predmetu:
Slovná zásoba z oblastí: tráviaci systém, stravovanie, vylučovacia sústava, koža, močová
sústava, hormonálna sústava, reprodukčný systém u muža/ženy, návšteva u lekára a v
nemocnici (oddelenia, zamestnanci, služby), nástroje, prístroje, lekárnička.
Čítanie s porozumením, posluch s porozumením, hovorený prejav, písomný prejav
Opakovanie vybraných jazykových štruktúr.
Práca s internetom
Odporúčaná literatúra:
1. DŽUGANOVÁ, B. 2010. Medical English in Use. Martin: Osveta.
2. PARKER, S. 2007. The Human Body Book. DK.
3. POHL, A. 2007. Test your Professional English-Medical. Essex: Pearson Ltd.
4. MILNER, M. 2006. English for Health Sciences. Boston: Thomson.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 11

A
B
C
D
0
0
0
0
Vyučujúci: Mgr. Mária Snitková, PhD., Mgr. Martin Hrubala
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDNJ2
Názov predmetu: Nemecký jazyk (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDNJ1 Nemecký jazyk (1)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa priebežné hodnotenie za:
- aktívnu účasť na hodinách (80 %),
- vypracovávanie domácich úloh,
- ústnu prezentáciu s tematikou z preberaného učiva (10 min.),
- záverečný test – úspešnosť 70 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. disponuje slovnou zásobou z oblasti zdravotníckej terminológie,
2. aplikuje jazykové zručnosti v komunikácii,
3. aplikuje základné gramatické štruktúry,
4. prezentuje prácu s online-slovníkmi a zdrojmi.
Stručná osnova predmetu:
Slovná zásoba z oblastí: tráviaci systém, stravovanie, vylučovacia sústava, koža, močová
sústava, hormonálna sústava, reprodukčný systém u muža/ženy, návšteva u lekára a v
nemocnici (oddelenia, zamestnanci, služby), nástroje, prístroje, lekárnička. Čítani e s
porozumením, posluch s porozumením, hovorený prejav, písomný prejav. Opakovanie
vybraných jazykových štruktúr
Odporúčaná literatúra:
1. FIRNHABER-SENSEN. 2009. Deutsch im Krankenhaus. Langenscheidt.
2. DUSILOVÁ, D., KOLOCOVÁ, V. 2004. Sprechen Sie Deutsch pro zdravotnické obory.
Bratislava: Polyglot.
3. KARASOVÁ, E. 2004. Němčina pro zdravotní sestry. Bratislava: Informatorium.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, nemecký jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A
B
C
0
0
0
Vyučujúci: PhDr. Erika Vozníková
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDBIOM
Názov predmetu: Biomechanika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Biofyzika
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test. Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. aplikuje princíp biomechaniky pohybového systému človeka so zameraním na analýzu
biologickej reakcie živého organizmu,
2. samostatne aplikuje získané vedomosti do fyzioterapeutickej diagnostiky a terapie,
3. realizuje praktické zručnosti do optimalizácie pohybových programov človeka.
Stručná osnova predmetu:
Historický úvod do biomechaniky, definícia odboru, jeho charakteristika a členenie. Pohybový
aparát z hľadiska biomechaniky, kinematika pohybu človeka. Mechanické princípy
kineziológie. Telo ako teleso, pákový podklad pohybu, ťažisko, sily pôsobiace na polohu a
pohyby tela človeka, pôsobenie gravitačnej sily, statika a stabilizácia. Základné typy akcií
svalu, utilizácia svalovej sily. Svalová isuficiencia. Energetický aspekt pohybu človeka.
Biomechanika kostrového svalu.
Odporúčaná literatúra:
1. ČAPEK, L. 2018. Biomechanika člověka. Grada Publishing.
2. KALICHOVÁ, M., BALÁŽ, J. 2011. Základy biomechaniky tělesných cvičení. Brno:
Masarykova univerzita.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín

Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 157
A
B
C
39 %
26 %
23 %
Vyučujúci: MUDr. Pavol Maslík, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDFDLS3
Názov predmetu: Diagnostika funkčných porúch a
lokomočného systému (3)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 5 hodín prednášok, 10 hodín cvičení (50 hodín – celková
pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDANA1 Anatómia (2), FDFDLS2 Diagnostika funkčných
porúch a lokomočného systému (2), FYBIOM Biomechanika
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity budú udelené študentovi na základe úspešného vykonania prakticko-teoretickej
skúšky. Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny.
Podmienkou absolvovania prakticko-teoretickej skúšky je 100 % účasť na cvičeniach
predmetu. Akceptuje sa len neúčasť uznaná vyučujúcim predmetu. V takomto prípade si
študent cvičenia nahradí v termíne dohodnutom s vyučujúcim predmetu.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa najhoršie hodnotenie E.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. aplikuje vedomosti o princípoch vybraných metód, techník a postupov vo
fyzioterapeutickej diagnostike lokomočného systému,
2. disponuje manuálnymi zručnosťami v technikách vybraných diagnostických metód,
3. preukazuje schopnosť profesionálnej komunikácie s pacientom a schopnosť klásť cielené
otázky,
4. preukazuje schopnosť vyvodenia záverov z použitých metód diagnostiky a schopnosť
výberu vhodných fyzioterapeutických metód podľa záverov vyšetrenia,
5. prakticky vyšetruje pacientov, hodnotí ich telesný a psychický stav.
Stručná osnova predmetu:
Fyzioterapeutická diagnostika bolesti podľa symptómov pacienta. Aplikácia
fyzioterapeutickej diagnostiky v klinickej praxi fyzioterapeuta a jej závery. Vyšetrenie stoja
a chôdze. Algoritmus vyšetrenia chrbtice. Algoritmus vyšetrenia ramenného kĺbu. Algorit mus

vyšetrenia lakťového kĺbu. Algoritmus vyšetrenia zápästia a ruky. Algoritmus vyšetrenia
bedrového kĺbu a panvy. Algoritmus vyšetrenia kolenného kĺbu. Algoritmus vyšetrenia
členkového kĺbu a nohy.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. TICHÝ, M. 2017. Funkční diagnostika pohybového aparátu, Triton.
3. GROSS, J. 2005. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton.
4. TAKÁČ, P. 2003. Klinická propedeutika v rehabilitácii. Trnava: SAP.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 15 hodín
Samoštúdium: 35 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDEFT
Názov predmetu: Elektro- a fototerapia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 5 hodín prednášok, 10 hodín cvičení (50 hodín – celková
pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDBF Biofyzika, FDBKHT Balneo-, klimato-, hydroa termoterapia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent absolvuje prednášky a cvičenia, podmienkou je účasť na
prednáškach 75 % a na cvičeniach 100 % (ospravedlnenie neúčasti na cvičení je na
individuálnom posúdení vyučujúceho predmetu). Počas semestra bude študent na cvičeniach
hodnotený priebežne. Po ukončení výuky absolvuje študent záverečný test, v ktorom musí
získať 10 bodov a študent má nárok na jeden opravný termín. Na konci semestra študent
absolvuje záverečnú ústnu skúšku.
Priebežné hodnotenie:
praktická aplikácia procedúr: 0 – 20 bodov
záverečný test: 10 bodov (min. 60 %- ná úspešnosť)
spolu: 0 – 30 bodov.
Študent musí získať minimálne 25 bodov v priebežnom hodnotení počas semestra, aby mohol
absolvovať záverečnú ústnu skúšku.
Záverečné hodnotenie:
záverečná ústna skúška: hodnotenie
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa najhoršie hodnotenie E.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. porozumie historickej podmienenosti vzniku elektroterapeutických a fototerapeutických
procedúr,
2. charakterizuje základné pojmy ako elektroterapia a fototerapia,
3. teoreticky popíše princípy aplikácie jednotlivých procedúr elektroterapie a fototerapie,
4. teoreticky zdôvodňuje účinky jednotlivých procedúr na ľudský organizmus,
5. kategorizuje jednotlivé procedúry elektroterapie a fototerapie podľa viacerých hľadísk,

6. definuje indikácie a kontraindikácie jednotlivých procedúr elektroterapie a fototerapie,
7. teoreticky zdôvodňuje indikácie a kontraindikácie jednotlivých procedúr elektroterapie a
fototerapie,
8. prakticky aplikuje vybrané procedúry elektroterapie a fototerapie.
Stručná osnova predmetu:
Elektroterapia – definícia, základné pojmy, rozdelenie, historický prehľad. Prietok
elektrických prúdov tkanivami a ich fyziologické účinky, využitie nízkofrekvenčných prúdov
v elektroterapii. Využitie impulzov v elektrodiagnostike, elektrogymnastika, elektrostimulácia
a možnosti využitia zmiešaných prúdov. Využitia a možnosti aplikácie strednofrekvenčných
prúdy (Interferenčné prúdy). Využitie a možnosti aplikácie vysokofrekvenčných prúdov
(Ultrazvuková terapia, Diatermie). Kombinovaná elektroterapia. Fototerapia – definícia,
základné pojmy, rozdelenie, historický prehľad. Procedúry fototerapie vyžívajúce
polarizované a nepolarizované svetlo. Indikačné spektrum procedúr elektroterapia
a fototerapie. Kontraindikácie pri aplikácii procedúr elektro- a fototerapie. Nové trendy vo
fototerapii a elektroterapii.
Odporúčaná literatúra:
1. NAVRÁTIL, L. 2019. Fyzikální léčebné metódy pro praxi. Praha: Grada Publishing.
2. PODĚBRADSKÝ, J. 2009. Fyzikální terapie. Praha: Grada Publishing.
3. CAPKO, J. 2007. Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada Publishing.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 15 hodín
Samoštúdium: 35 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 121
A
B
C
D
E
FX
22 %
21 %
31 %
15 %
11 %
0%
Vyučujúci: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDKIP1
Názov predmetu: Kineziológia a patokineziológia
(1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDANA2 Anatómia (2), FDBIOM Biomechanika, FDFYZ
Fyziológia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test s minimálnou úspešnosťou 70 %. Študent má nárok na jeden riadny a dva
opravné termíny.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. demonštruje fyziologické a morfologické základy pohybu,
2. zdôvodňuje analýzu pohybu.
Stručná osnova predmetu:
Pohyb ako základný prejav života, pohybové správanie sa, vplyv pohybu na životné pochody,
vonkajšie prostredie a spoločnosť, psychosomatomotorické vzťahy, šport a pohybová
kompenzácia, kinantropológia. Štruktúra a funkcia spojiva: väzivo, chrupka, kosť.
Morfológia, fyziológia, rast a vývoj, výživa, defekty a regenerácia jednotlivých typov tkanív.
Kontinuálne a kontaktné spojenia kostí - stavba, pohyby. Výživa kĺbu, inervácia, aferencia z
kĺbu. Patologické zmeny a regenerácia jednotlivých častí kĺbu. Svalové vlákno - štruktúra,
akčný potenciál a mechanizmus kontrakcie svalového vlákna, myoneurálna platnička, druhy
svalových vlákien. Kostrový sval - stavba, spojenie svalu s kosťou, burzy, pošvy, fascie,
cievne zásobenie, senzorické orgány a nervové zakončenia vo svale, svalové napätie a
konzistencia svalu, funkcia svalových vlákien za patologických podmienok, regeneračné
schopnosti. Neurón, telo, výbežky, receptor, vodivá a vzruchová membrána, depolarizácia,
vzruch, synapsa, integračná a kódovacia funkcia neurónu, výstupná časť bunky, efektor,
metabolické nároky neurónu, poškodenie a možnosti regenerácie nervového tkaniva.
Odporúčaná literatúra:
1. DYLEVSKÝ, I. 2021. Kineziologie a patokineziologie 1. Grada Publishing.
2. DYLEVSKÝ, I. 2021. Kineziologie a patokineziologie 2. Grada Publishing.
3. DYLEVSKÝ, I. 2009. Kineziologie. Praha: Triton.
4. DYLEVSKÝ, I. 2007. Obecná kineziologie. Praha: Grada Publishing.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
0
0
0
0
Vyučujúci: MUDr. Pavol Maslík, PhD., Mgr. Martin Kasman
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDKP3
Názov predmetu: Klinická prax (3)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: odborná prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 150 hodín cvičení (150 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDFDLS3 Funkčná diagnostika lokomočného systému (3),
FDMKT3 Metódy kinezioterapie (3) FDKP2 Klinická prax (2)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú klinickú prax, na ktorej budú aktívne participovať.
Podmienkou je 100 % účasť na odbornej praxi.
Po ukončení semestra absolvujú skúšku z predmetu prakticko-teoretickou formou. Obsahom
skúšania budú vedomosti a zručnosti získané na jednotlivých pracoviskách, kde klinická prax
prebiehala. Študent si vyžrebuje otázky zo všetkých pracovísk. Výsledné hodnotenie bude
aritmetickým priemerom hodnotení z jednotlivých pracovísk, pričom musí byť splnená
podmienka, že ani jedno hodnotenie nesmie byť FX.
Študent má právo na dva opravné termíny skúšky.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. Definuje a analyzuje podstatu a princípy vybraných metód, techník a postupov vo
funkčnej diagnostike lokomočného systému,
2. disponuje praktickou zručnosťou v technike vybraných diagnostických metód,
3. dokáže preukázať schopnosť profesionálnej komunikácie s pacientom,
4. vyvodzuje závery z použitých metód diagnostiky,
5. popisuje vyšetrenie pacienta v jednotlivých klinických odboroch z hľadiska fyzioterapie.
Stručná osnova predmetu:
Pomocné vyšetrovacie metódy vo fyzioterapii, zobrazovacie metódy. Vyšetrenie telesnej
zdatnosti a reaktibility organizmu. Testy a škály vo funkčnej diagnostike pohybového
systému. Vyšetrenie podľa autorov terapeutických konceptov - Brunnstromovej, McKenzieho,
Bruggera. Vyšetrenie komunikačnej funkcie. Fyzioterapeutická diagnostika, funkčné
zhodnotenie pacienta a záver pre rehabilitáciu pacientov: v gynekológii a pôrodníctve, v
chirurgii, traumatológii a ortopédii, vo vnútornom lekárstve, v neurológii, v pediatrii a pri

funkčných poruchách pohybového systému.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. GROSS, J. 2005. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton.
3. TAKÁČ, P. 2003. Klinická propedeutika v rehabilitácii. Trnava: SAP.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 150 hodín
Prezenčné štúdium: 150 hodín
Samoštúdium: 0 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 31
A
B
C
D
E
FX
0%
23 %
52 %
16 %
10 %
0%
Vyučujúci: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD., PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., Mgr. Zuzana
Frčová, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDLM2
Názov predmetu: Lymfomasáž, reflexná masáž
(2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDLM1 Lymfomasáž, reflexná masáž (1)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent absolvuje prednášky a cvičenia v rozsahu 90 %. Po ukončení
semestra študent absolvuje teoreticko-praktické overenie vedomostí a zručností.
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý nezíska pri teoreticko-praktickej skúške najmenej
70 % hodnotenia. Študent má právo na jeden opravný termín teoreticko-praktickej skúšky.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. charakterizuje reflexnú masáž, jednotlivé techniky a základné pojmy,
2. identifikuje ich podstatu,
3. objasňuje účinky jednotlivých techník reflexnej masáže,
4. disponuje praktickou zručnosťou vo vyhľadávaní a rozlišovaní reflexných zmien a ralizuje
techniku základných hmatov segmentovej techniky reflexnej masáže,
5. dokáže prakticky aplikovať základné hmaty reflexnej masáže a ich modifikácie
v jednotlivých zostavách segmentovej techniky reflexnej masáže,
6. je schopný zdôvodniť indikácie a kontraindikácie reflexnej masáže.
Stručná osnova predmetu:
História reflexnej masáž. Základné fyziologické podklady reflexnej masáže. Reflexné prejavy
a reflexné zmeny, presuny reflexov. Indikácie a kontraindikácie reflexnej masáže. Techniky
reflexnej masáže. Zostavy RM – segmentová technika.
Odporúčaná literatúra:
1. PLAČKOVÁ, A. 2007. Liečebná masáž. Martin: Osveta.
2. PODĚBRADSKÝ, J. 2005. Fyzikální terapie I., II. Praha: Grada Publishing.
3. KOMAČEKOVÁ, D. a kol.2003. Fyzikálna terapia. Martin: Osveta.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 42 hodín
Hodnotenie predmetov

Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
0
0
0
0
0
Vyučujúci: Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D., PhDr. Mgr. Marta Výbohová
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDMKT3
Názov predmetu: Metódy kinezioterapie (3)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 5 hodín prednášok, 10 hodín cvičení (50 hodín – celková
pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDANA2 Anatómia (2), FDMKT2 Metódy kinezioterapie (2),
FDFDLS2 Funkčná diagnostika lokomočného systému (2)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity budú udelené študentovi na základe úspešného vykonania prakticko-teoretickej
skúšky. Študent má celkovo nárok na jeden riadny a dva opravné termíny. Skúška pozostáva z
písomnej a praktickej časti. K praktickej forme skúšky bude pripustený len ten študent, ktorý
po absolvovaní vstupného písomného testu dosiahne úspešnosť minimálne 70 %. Po
úspešnom absolvovaní vstupného testu študenti absolvujú praktickú skúšku z predmetu.
Podmienkami absolvovania prakticko-teoretickej skúšky sú: 100 % účasť na cvičeniach
predmetu. Akceptuje sa len neúčasť uznaná vyučujúcim predmetu. V takomto prípade si
študent cvičenia nahradí v termíne dohodnutom s vyučujúcim predmetu.
Hodnotenie:

95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX

Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa najhoršie hodnotenie E.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. disponuje praktickou zručnosťou vo vykonávaní vybraných metód a techník kinezioterapie,
2. prakticky aplikuje správnu odbornú terminológiu,
3. zdôvodňuje podstatu a účinok vybraných metód kinezioterapie.
4. aplikuje metódy kinezioterapie a manuálnych techník podľa aktuálneho stavu pacienta.
Stručná osnova predmetu:
Metóda manželov Bobathovcov, spastický vzorec hemiparézy, posturálne aktivity,
vzpriamovacie reakcie, rovnovážne, obranné reakcie, inhibičné polohy a facilitácia.
Mobilizácie chrbtice. Nešpecifické mobilizácie pomocou soft loptičiek, respiračná
fyzioterapia so soft loptičkami. AEK.

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. GÚTH, A. et al. 2004. Liečebné metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov.
Bratislava: Liečreh.
3. DVOŘÁK, R. 2003. Základy kinezioterapie. Olomouc: UP FTK.
4. PAVLŮ, D. 2003. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. Praha: Cerm.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 15 hodín
Samoštúdium: 35 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDRRC1
Názov predmetu: Rekondično-relaxačné cvičenia
(1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent absolvuje prednášky a cvičenia, podmienkou je účasť na
prednáškach 75 % a na cvičeniach 100 % (ospravedlnenie neúčasti na cvičení je na
individuálnom posúdení vyučujúceho predmetu). Počas semestra bude študent na cvičeniach
hodnotený priebežne. Na konci semestra študent vypracuje seminárnu prácu na zadanú tému.
Priebežné hodnotenie:
Študent v rámci cvičení absolvuje všetky zadané pohybové aktivity (pohybové aktivity môžu
byť realizované aj v priestoroch mimo fakulty – po vzájomnej dohode a zadefinovaní
podmienok). Musí získať minimálne 25 bodov v priebežnom hodnotení počas semestra, aby
mohol absolvovať záverečnú ústnu skúšku.
Kredity budú pridelené študentovi, ktorý absolvuje všetky zadané pohybové aktivity
a vypracuje seminárnu prácu podľa požiadaviek.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. charakterizuje pojmy kondícia, rekondícia, relaxácia, regenerácia, pohyb,
2. vysvetľuje základné súvislosti a vzťahy v oblasti kondície, rekondície, pohybu,
3. definuje pojmy pohybové predpoklady, schopnosti a zručnosti,
4. porozumie diagnostike a metódam rozvoja jednotlivých pohybových schopností,
5. prakticky posudzuje úroveň pohybových schopností u vybranej osoby, resp. skupiny osôb,
6. prezentuje testovacie batérie zamerané na testovanie jednotlivých pohybových schopností,
7. trénuje a rozvíja jednotlivé pohybové schopnosti formou vhodných pohybových aktivít.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky (základné pojmy: kondícia, rekondícia, relaxácia, regenerácia, pohyb).
Úloha pohyb v živote jedinca, historická podmienenosť pohybu a vekové hľadisko. Pohybové
predpoklady (charakteristika, rozdelenie). Pohybové schopnosti (charakteristika, rozdelenie kondičné, zmiešané-hybridné, koordinačné, diagnostika, metódy rozvoja). Testovanie
pohybových schopností (testovacie batérie). Pohybové zručnosti (charakteristika, rozdelenie).
Odporúčaná literatúra:
1. ŠIMONEK, J. 2015. Testy pohybových schopností, Nitra: Libreto.
2. LACZO, E. a kol. 2014. Rozvoj a diagnostika pohybových schopností u detí

a mládeže. Bratislava: FTVŠ.
3. MORESOVÁ, M., HOLÍK, N. 2014. Rekondično-relaxačné cvičenia. Martin:
Osveta.
4. ŠVEJCAR, P., ŠŤASTNÝ, M. 2013. Moderní fyziotrénink. Praha: Plot.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD., Mgr. Martin Hrubala
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDSKP2
Názov predmetu: Súvislá klinická prax (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: odborná prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 90 hodín cvičení (90 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDSKP1, Súvislá klinická prax (1), Funkčná diagnostika
lokomočného systému (2), Metódy kinezioterapie (2), Klasická masáž, Ošetrovateľstvo
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú súvislú klinickú prax, na ktorej budú aktívne
participovať. Podmienkou je 100 % účasť na súvislej klinickej praxi a vypracovanie
kazuistiky pacienta, za čo budú študentovi udelené kredity.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. poskytuje pacientovi základnú ošetrovateľskú a fyzioterapeutickú starostlivosť,
2. identifikuje problémy pacientov,
3. uspokojuje biologické a psycho - sociálne problémy chorých,
4. disponuje fyzioterapeutickými zručnosťammi v starostlivosti o pacienta v rámci
kompetencií fyzioterapeuta.
Stručná osnova predmetu:
Ošetrovateľstvo:
Základná ošetrovateľská starostlivosť o chorých. Hygienická starostlivosť, polohovanie
chorých, prevencia dekubitov. Vyprázdňovanie. Starostlivosť o posteľ. Manipulácia s
pacientom. Obväzová technika. Podávanie stravy. Sledovanie, meranie a záznamy
fyziologických funkcií. Práca s centrálnym rozvodom kyslíka. Účasť na vizite. Zásady
aplikácie liečiv.
Fyzioterapia:
Praktická aplikácia zostáv klasickej masáže v prevencii a terapii. Praktická aplikácia balneo -,
termo- a hydroterapeutických procedúr. Vyšetrenie a meranie rozsahov pohyblivosti v kĺboch
končatín a chrbtice. Záznam metódou SFTR. Meranie telesnej výšky a hmotnosti, rozmerov
trupu a končatín. Záznam. Relaxácia. Pasívne cvičenia, fixácia a vedenie pohybu.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. GÚTH, A. a kol. 2004. Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov.
Bratislava: Liečreh.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta

Celková pracovná záťaž študenta: 90 hodín
Prezenčné štúdium: 90 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD., PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., Mgr. Zuzana
Frčová, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

1.
2.
3.
4.

Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDAJ3
Názov predmetu: Anglický jazyk (3)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety: FDAJ2 Anglický jazyk (2)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa priebežné hodnotenie za:
- aktívnu účasť na hodinách (80 %),
- vypracovávanie zadaných úloh,
- ústnu prezentáciu s tematikou z preberaného učiva (10 min.),
- záverečný test – úspešnosť 70 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. disponuje slovnou zásobou z oblasti zdravotníckej terminológie,
2. aplikuje jazykové zručnosti v komunikácii,
3. aplikuje základné gramatické štruktúry,
4. prezentuje prácu s online-slovníkmi a zdrojmi.
Stručná osnova predmetu:
Slovná zásoba z oblastí kliniky chorôb: tráviaci systém (vredy na žalúdku, nadváha a obezita,
cukrovka, zdravý životný štýl), obehová sústava (infarkt, vysoký krvný tlak), endokrinný
systém (gigantizmus, nanizmus, hypertyreóza, hypotyreóza), dýchací systém (prechladnutie,
chrípka). Čítanie s porozumením, posluch s porozumením, hovorený prejav, písomný prejav.
Opakovanie vybraných gramatických štruktúr. Práca s internetom.
Odporúčaná literatúra:
DŽUGANOVÁ, B. 2010. Medical English in Use. Martin: Osveta.
PARKER, S. 2007. The Human Body Book. DK.
POHL, A. 2007. Test your Professional English-Medical. Essex: Pearson Ltd.
GRICE, T. 2006. Everyday English for Nursing. Edinburg: Elsevier.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
Vyučujúci: Mgr. Mária Snitková, PhD., Mgr. Martin Hrubala
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDNJ3
Názov predmetu: Nemecký jazyk (3)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDNJ2 Nemecký jazyk (2)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa priebežné hodnotenie za:
- aktívnu účasť na hodinách (80 %),
- vypracovávanie zadaných úloh,
- ústnu prezentáciu s tematikou z preberaného učiva (10 min.),
- záverečný test – úspešnosť 70 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. disponuje slovnou zásobou z oblasti zdravotníckej terminológie,
2. aplikuje jazykové zručnosti v komunikácii,
3. aplikuje základné gramatické štruktúry,
4. prezentuje prácu s online-slovníkmi a zdrojmi.
Stručná osnova predmetu:
Slovná zásoba z oblastí chorôb: tráviaci systém (vredy na žalúdku, nadváha a obezita, cukrovka,
zdravý životný štýl), obehová sústava (infarkt, vysoký krvný tlak), endokrinný systém
(gigantizmus, nanizmus, hypertyreóza, hypotyreóza), dýchací systém (astma). Čítanie s
porozumením, posluch s porozumením, hovorený prejav, písomný prejav. Opakovanie
vybraných gramatických štruktúr.
Odporúčaná literatúra:
1. FIRNHABER-SENSEN. 2009. Deutsch im Krankenhaus. Langenscheidt.
2. DUSILOVÁ, D., KOLOCOVÁ, V. 2004. Sprechen Sie Deutsch pro zdravotnické obory.
Bratislava: Polyglot.
3. KARASOVÁ, E. 2004. Němčina pro zdravotní sestry. Bratislava: Informatorium.
4. Internetové zdroje.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, nemecký jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A
B
C
0
0
0
Vyučujúci: PhDr. Erika Vozníková
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDFDLS4
Názov predmetu: Diagnostika funkčných porúch a
lokomočného systému (4)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 5 hodín prednášok, 10 hodín cvičení (50 hodín – celková
pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FYZD2Z002 Diagnostika funkčných porúch a lokomočného
systému (3)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity budú udelené študentovi na základe úspešného vykonania prakticko-teoretickej
skúšky. Študent má celkovo nárok na jeden riadny a dva opravné termíny. Skúška pozostáva z
písomnej a praktickej časti. K praktickej forme skúšky bude pripustený len ten študent, ktorý
po absolvovaní vstupného písomného testu dosiahne úspešnosť minimálne 70 %. Po
úspešnom absolvovaní vstupného testu študenti absolvujú praktickú skúšku z predmetu.
Podmienkami absolvovania prakticko-teoretickej skúšky sú: 100 % účasť na cvičeniach
predmetu. Akceptuje sa len neúčasť uznaná vyučujúcim predmetu. V takomto prípade si
študent cvičenia nahradí v termíne dohodnutom s vyučujúcim predmetu.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa najhoršie hodnotenie E.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. aplikuje získané vedomosti o podstate vybraných metód, techník a postupov vo funkčnej
diagnostike lokomočného systému,
2. realizuje manuálne zručnosti v technikách vybraných diagnostických metód,
3. preukáže teoretické a praktické vedomosti pri komunikácii s pacientom,
4. uplatňuje vo vyšetrení princípy fyzioterapeutickej diagnostiky,
5. preukáže schopnosť
využívať fyzioterapeutickú diagnostiku pre výber
fyzioterapeutických metód a techník,
6. opisuje vyšetrenie pacienta v jednotlivých klinických odboroch z hľadiska fyzioterapie.
Stručná osnova predmetu:
Vyšetrenie hĺbkového stabilizačného systému. Vyšetrenie posturálnych reakcií. Funkčné

vyšetrenie vzhľadom na reťazenie činnosti svalov. Štandardizované dotazníky a vyšetrenia.
Medzinárodné škály . Vyšetrenie percepčne gnostických funkcií.
Návrh terapeutických prostriedkov na základe vlastného kineziologického rozboru.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P a kol. 2020. Fyzioterapie v klinické praxi. Praha: Galén.
2. GROSS, J. et al. 2005. Vyšetrení pohybového aparátu. Praha: Triton.
3. GÚTH, A. a kol. 2004. Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov.
Bratislava: Liečreh.
4. TAKÁČ, P. 2003. Klinická propedeutika v rehabilitácii. Trnava: SAP.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 15 hodín
Samoštúdium: 35 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 120
A
B
C
D
E
FX
25 %
37 %
30 %
5%
2%
2%
Vyučujúci: PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDCHIR
Názov predmetu: Chirurgia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDANA1 Anatómia (2)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent pripraví a odprezentuje kazuistiku so zameraním na problémy chirurgicky chorého
pacienta. Kazuistiku pripraví v Power Pointovej prezentácii. Okrem toho, pre udeľenie
hodnotenia z predmetu, študent úspešne absolvuje písomný test.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. charakterizuje a zdôvodňuje základné princípy všeobecnej a špeciálnej chirurgie,
2. informuje o základných princípoch diagnostických a najnovších terapeutických postupov
chirurgickej liečby,
3. aplikuje získané vedomosti do fyzioterapeutickej praxe.
Stručná osnova predmetu:
Chirurgia - pojem a koncepcia odboru, nadstavbové odbory chirurgie. Rana – fyziológia
hojenia rán, zásady ošetrenia, dezinfekcia a sterilizácia, asepsa a antisepsa, infekcia
v chirurgii. Miestna a celková anestézia. Základy resuscitácie. Vyšetrovacie metódy v
chirurgii, anamnéza, chorobopis, objektívne vyšetrenie. Chirurgické zákroky: predoperačná
príprava, pooperačná starostlivosť, komplikácie hojenia a ich prevencia. Chirurgia krku,
chirurgia hrudníka, chirurgia brucha. Kardiochirurgia. Neurochirurgia. Všeobecná
onkochirurgia. Gastroenterochirurgia.
Odporúčaná literatúra:
1. HERLE, P. 2013. Chirurgia. Bratislava: Raabe.
2. VOJTAŠŠÁK, J. 2006. Ortopédia a traumatológia. Bratislava: SAP.
3. VOJTAŠŠÁK, J. 2004. Traumatológia. Bratislava: SAP.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta

Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 158
A
B
C
D
E
44 %
35 %
9%
2%
4%
Vyučujúci: doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., MUDr. Michal Gurin
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDKIP2
Názov predmetu: Kineziológia a patokineziológia
(2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDKIP1 Kineziológia a patokineziológia (1)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent pre získanie hodnotenia vykoná predmetovú skúšku formou písomného testu typu
multichoice. Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. Vysvetľuje a zdôvodňuje princíp riadenia pohybu,
2. definuje a analyzuje základné princípy ontogenetického vývoja motoriky,
3. definuje a analyzuje podstatu a princípy kineziológie.
Stručná osnova predmetu:
Kineziologická propedeutika. Pasívna, riadiaca a aktívna zložka pohybového aparátu.
Funkčné jednotky pohybového aparátu, motorická jednotka, sval, funkčné skupiny svalov,
vedúci sval. Pohybové stereotypy. Koordinácia a inkoordinácia medzi jednotlivými
funkčnými jednotkami, substitúcia, alienácia. Patologické stavy. Únava, príčiny, regenerácia.
Riadenie hybnosti. Všeobecné princípy riadenia – kybernetika. Hierarchia riadenia . Riadenie
na spinálnej úrovni - vnútorná štruktúra miechy, motoneuróny, zadné miechové korene,
interneuróny, recipročná inervácia, spinálne motorické okruhy, svalový tonus, gama systém,
plurisegmentálne reflexy, posturálné a obranné reflexy, šijové reflexy.
Riadenie motoriky na supraspinálnej úrovni - retikulárna formácia, vestibulárne jadrá,
hlavové nervy. Úloha mozočka pri riadení motoriky, funkčná anatómia mozočka, mozočkové
dráhy. Subkortikálne motorické okruhy - thalamus a bazálne gangliá. Riadenie somatických
funkcií mozgovou kôrou, architektonika mozgovej kôry. Ascendentné a descendentné dráhy
CNS. Základy vývinovej kineziológie.
Odporúčaná literatúra:
1. DYLEVSKÝ, I. 2021. Kineziologie a patokineziologie 1. Grada Publishing.

2. DYLEVSKÝ, I. 2021. Kineziologie a patokineziologie 2. Grada Publishing.
3. DYLEVSKÝ, I. 2009. Speciální kineziologie. Praha: Grada Publishing.
4. DYLEVSKÝ, I. 2009. Kineziologie. Praha: Triton.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 171
A
B
C
D
E
FX
32 %
32 %
18 %
14 %
3%
1%
Vyučujúci: MUDr. Pavol Maslík, PhD., Mgr. Martin Kasman
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDKP4
Názov predmetu: Klinická prax (4)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: odborná prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 210 hodín cvičení (210 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 7
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDKP3 Klinická prax (3)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú klinickú prax, na ktorej budú aktívne participovať.
Podmienkou je 100 % účasť na klinickej praxi.
Po ukončení semestra absolvujú skúšku z predmetu prakticko-teoretickou formou. Obsahom
skúšania budú vedomosti a zručnosti získané na jednotlivých pracoviskách, kde odborná prax
prebiehala. Študent si vyžrebuje otázky zo všetkých pracovísk. Výsledné hodnotenie bude
aritmetickým priemerom hodnotení z jednotlivých pracovísk, pričom musí byť splnená
podmienka, že ani jedno hodnotenie nesmie byť FX.
Študent má právo na dva opravné termíny skúšky.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa minimálne 60 bodov zo 100 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. si osvojí podstatu a princípy vybraných metód, techník a postupov vo funkčnej
diagnostike lokomočného systému,
2. získa zručnosť v technike vybraných diagnostických metód,
3. preukáže schopnosť profesionálnej komunikácie s pacientom,
4. vyvodzuje z použitých metód diagnostiky,
5. dokáže popísať a zhrnúť vyšetrenie pacienta v jednotlivých klinických odboroch z
hľadiska fyzioterapie.
Stručná osnova predmetu:
Pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta na pracovisku FBLR: zvyšovanie erudície
v získavaní anamnestických údajov, vykonanie komplexného kineziologického rozboru
pacienta, navrhnutie smeru terapie a aplikovanie vybraných terapeutických postupov.
Vedenie zdravotnej dokumentácie.

Kinezioterapia v indikačnej oblasti ortopédie: Kinezioterapia po operáciách kĺbov horných
a dolných končatín, pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov a po amputáciách končatín.
Kinezioterapia v indikačnej oblasti traumatológie: Kinezioterapia po komplikovaných
úrazoch horných a dolných končatín, pri polytraumách.
Kinezioterapia v indikačnej oblasti pediatrie: Zvláštnosti fyzioterapie v detskom veku.
Kinezioterapia pri ochoreniach respiračného systému, pohybového systému a v reumatológii.
Kinezioterapia v indikačnej oblasti neurológie: Kinezioterapia pri ochoreniach periférneho
nervového systému, pri cievnych ochoreniach mozgu, pri demyelinizačných ochoreniach CNS
a pri vertebrogénnych bolestivých syndrómoch.
Kinezioterapia v indikačnej oblasti neurochirurgie: Kinezioterapia po operáciách hernie
disku a po operáciách chrbtice.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. GÚTH, A. a kol. 2005. Liečebné metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov.
Bratislava: Liečreh.
3. GROSS, J. 2005. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 210 hodín
Prezenčné štúdium: 210 hodín
Samoštúdium: 0 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 86
A
B
C
D
E
FX
53 %
33 %
5%
2%
5%
2%
Vyučujúci: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD., PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., Mgr. Zuzana
Frčová, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDMKT4
Názov predmetu: Metódy kinezioterapie (4)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 5 hodín prednášok, 10 hodín cvičení (50 hodín – celková
pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDMKT3 Metódy kinezioterapie (3), FDFDLS3 Funkčná
diagnostika lokomočného systému (3), FDKIP1 Kineziológia a patokineziológia (1)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity budú udelené študentovi na základe úspešného vykonania prakticko-teoretickej
skúšky. Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny. Skúška pozostáva z
písomnej a praktickej časti. K praktickej forme skúšky bude pripustený len ten študent, ktorý
po absolvovaní vstupného písomného testu dosiahne úspešnosť minimálne 70 %. V prípade
nesplnenia daného kritéria má študent možnosť opakovať test dvakrát. Po úspešnom
absolvovaní vstupného testu študenti absolvujú praktickú skúšku z predmetu. Podmienkami
absolvovania prakticko-teoretickej skúšky sú: 100 % účasť na cvičeniach predmetu.
Akceptuje sa len neúčasť uznaná vyučujúcim predmetu. V takomto prípade si študent cvičenia
nahradí v termíne dohodnutom s vyučujúcim predmetu.
Hodnotenie:

95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX

Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. charakterizuje základné pojmy súvisiace s fyzioterapeutickými metódami,
2. porozumie základným princípom jednotlivých fyzioterapeutický metód a ich
diagnostických postupov,
3. používa správnu odbornú terminológiu a názvoslovie fyzioterapeutických metód,
4. vysvetľuje podstatu a účinky vybraných kinezioterapeutických metód,
5. identifikuje odlišnosti jednotlivých kinezioterapeutických metód,
6. prakticky aplikuje vybrané metódy kinezioterapie na základe výsledku diagnostických
postupov.
Stručná osnova predmetu:
Metóda Ludmily Mojžišovej, zreťazenie reflexných svalových spazmov, mobilizácie,
základné princípy metódy, metodický postup. Metóda Susan Vogelbachovej-Kleinovej,

cvičenia na veľkých loptách, možnosti využitia veľkých lôpt vo fyzioterapeutickej praxi.
Respiračná fyzioterapia, metodika, možnosti využitia pri rôznych klinických diagnózach,
pomôcky využívané v respiračnej fyzioterapii. PNF – I. časť, základné princípy metódy, vzťah
agonista a antagonista, základná terminológia, diagonály, klinické prejavy facilitácie a
inhibície v priebehu pohybu. Metóda senzomotorickej stimulácie, posturálna korekcia s
využitím balančného výcviku, cvičenia na labilných pomôckach v antigravitačných polohách.
Princíp Brüggerovej metódy, metodika, správny sed, denné bežné aktivity, ergonómia.
Odporúčaná literatúra:
1. SPIRGI-GANTERT, I. et al. 2016. FBL Klein-Vogelbach, Functional kinetics. Berlin:
Springer.
2. MAŠÁN, J. 2014. Pľúcna rehabilitácia a respiračná fyzioterapia. Trnava: UCM.
3. SMOLÍKOVÁ, L. 2010. Respirační fyzioterapie a plícní rehabilitace. NCO NZO.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 15 hodín
Samoštúdium: 35 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci:
Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D., PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDNEU1
Názov predmetu: Neurológia (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
FDANA1 Anatómia (2)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test s minimálnou úspešnosťou 70 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. definuje neurológiu ako medicínsky odbor,
2. aplikuje vedomosti z oblasti neurologického vyšetrenia,
3. zdôvodnuje a vysvetľuje základnú neurologickú symptomatológiu a hlavné neurologické
syndrómy.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika neurovied, vyčlenenie neurológie ako medicínskeho odboru, význam
neurológie v rehabilitácii. Prehľad fyziológie nervového systému. Základné neurologické
vyšetrenie: anamnéza, objektívne vyšetrenie. Mozgové nervy - spôsob vyšetrenia, lézie
jednotlivých mozgových nervov. Vyšetrenie motoriky. Riadenie svalovej činnosti, rôzne
úrovne riadenia. Poruchy centrálneho motoneurónu. Poruchy periférneho motoneurónu.
Pyramidové dráhy, extrapyramidové dráhy – význam pre pohyb, patologické stavy. Mozoček
– vyšetrenie, mozočkové poruchy. Vyšetrenie citlivosti, senzitívne symptómy a syndrómy.
Reflexológia – fyziologické a patologické reflexy, ich vybavovanie, význam pre diagnostiku
nervových ochorení. Autonómny (vegetatívny) nervový systém - funkcie, vyšetrenie, a
poruchy. Cievne zásobenie mozgu – poruchy mozgového tkaniva spôsobené poruchou
cievneho systému Mozgové obaly, hematoencefalická bariéra, dutiny CNS,
mozgovomiechový mok a poruchy cirkulácie liquoru Mozgové laloky – frontálny,
parietálny, temporálny, okcipitálny – charakteristika funkcií, syndrómy spojené s léziami
jednotlivých mozgových lalokov. Druhosignálne funkcie a ich poruchy (afázie, alexia, agrafia,
akalkúlia, amúzia, apraxie). Logopedické vyšetrenie. Vyšetrovacie metódy v neurológii LP, CT, MR, PET, SPECT, RTG, EEG, EMG, EP.
Odporúčaná literatúra:
1. RÚŽIČKA, E. 2021. Neurologie. Triton.
2. GÚTH, A. 2010. Fyziológia – neurofyziológia, vybrané kapitoly pre študentov v
oblasti rehabilitácie a ošetrovateľstva. Bratislava: Liečreh Gúth.

3. PFEIFFER, J. 2007. Neurologie v rehabilitaci pro studium a praxi. Praha: Grada
Publishing.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 15 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc., MUDr. Erika Balažová
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDPAT
Názov predmetu: Patológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDANA2 Anatómia (2), FYFYZ Fyziológia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešné vykonanie záverečnej ústnej skúšky.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. preukazuje
dôkladné vedomosti o základných patomorfologických a
patofyziologických prejavoch chorobných procesov v ľudskom organizme vo vzťahu k
jednotlivých orgánovýn systémom,
2. prezentuje a vysvetľuje základným pojmom v odbore,
3. realizuje získané vedomosti v ďalšom štúdiu klinických predmetov najmä vo vzťahu
ku nozologickým jednotkám urgentnej medicíny.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika odboru, historický prehľad, koncepcia odboru. Základné vyšetrenia v odbore.
Patologicko-anatomická pitva. Cytologická diagnostika. Choroba a jej príčiny. Zánik
organizmu. Smrť, posmrtné zmeny. Zápaly. Regresívne a progresívne metabolické zmeny.
Nádory. Poruchy kardiovaskulárneho, respiračného, tráviaceho a nervového systému. Poruchy
pečene. Patológia hemopoetického, genitourinárneho, endokrinného a kožného systému.
Chorobné zmeny v gravidite. Poruchy a vývoj plodu.
Odporúčaná literatúra:
1. POVÝŠIL, C., ŠTEINER, I. 2012. Obecná patologie. Praha: Galén.
2. MOHAN, H. 2011. Patológia. Bratislava: Balneotherma.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 31
A
B
C
D
E
FX
33 %
24 %
17 %
16 %
9%
1%
Vyučujúci: MUDr. Mgr. Boris Ťažký, PhD., MPH

Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDRRC2
Názov predmetu: Rekondično-relaxačné cvičenia
(2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDRRC1 Rekondično-relaxačné cvičenia (1)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra pripravia študenti cvičebnú jednotku podľa zadaného zamerania. Po
ukončení semestra absolvujú praktickú záverečnú skúšku.
Úspešné absolvovanie praktickej záverečnej skúšky (hodnotenie najmenej 70 %) je
podmienkou pre absolvovanie záverečného písomného testu.
Priebežné hodnotenie:
Praktická záverečná skúška 0 – 30 bodov.
Záverečné hodnotenie:
Záverečný písomný test:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa najhoršie hodnotenie E.
Výsledky vzdelávania:
Študent
1. disponuje terminológiou telesných cvičení bez náčinia, s náčiním,
2. zdôvodňuje možnosti využitia jednotlivých telesných cvičení vo vzťahu ku kinezioterapii,
3. definuje cvičebnú jednotku, formy, úlohy,
4. identifikuje zásady tvorby cvičebnej jednotky,
5. prakticky aplikuje cvičebné jednotky podľa zámernosti u vybraných jedincov, resp.
u skupiny jedincov,
6. preukáže vedomosti z didaktických základov telesnej výchovy a športu s ich následnou
praktickou aplikáciou v kinezioterapii,
7. demonštruje využitie pohybových činností v kinezioterapii v rámci kompenzačných
a relaxačných cvičení,
8. aplikuje zásady riadenia kondičnej prípravy,
9. posudzuje potrebu relaxačných a rekondičných cvičení a aplikuje najvhodnejší spôsob ich

realizácie podľa rôznych kritérií (vek, úroveň kondičných schopností, druhy relaxácie...),
10. aplikuje prostriedky relaxácie a regenerácie v rámci športovej prípravy.
Stručná osnova predmetu:
Cvičebná jednotka, jej charakteristika, formy, úlohy. Stavba cvičebnej jednotky zameranej na
kompenzačné, rekondičné a relaxačné cvičenia. Terminológia telesných cvičení bez náčinia,
s náčiním (švihadlo, fitball, overball, ruberband, činky, thera band...). Využitie náčinia
v kondičnej príprave a v rekondično – relaxačných cvičebných jednotkách. Športová príprava
(činitele, časti, špecifické stavy...) a šport (výkonnostný, vrcholový, rekreačný). Telesná
zdatnosť a výkonnosť. Športový tréning. Relaxácia a regenerácia (aktívne a pasívne prístupy).
Odporúčaná literatúra:
1. HELLER, J. 2018. Zátěžová funkční diagnostika ves portu. Praha: Karolinum.
2. LEVITOVÁ, A., HOŠKOVÁ, B. 2016. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha:
Grada Publishing.
3. FEČ, R., MATÚŠ, I. 2015. Teória a didaktika športového tréninigu I. Košice:
UPJŠ.
4. FEČ, R., MATÚŠ, I. 2015. Teória a didaktika športového tréningu II. Košice:
UPJŠ.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 178
A
B
C
D
E
FX
16 %
25 %
28 %
16 %
11 %
4%
Vyučujúci: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD., Mgr. Martin Hrubala
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDZMK
Názov predmetu: Zimný metodický kurz
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 30 hodín cvičení (30 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na všetkých cvičeniach, aktívne zapájanie do telesných aktivít, splnenie záverečných
výkonnostných limitov.
Kredity budú udelené študentovi, ktorý absolvuje všetky cvičenia a aktívne sa zapojí do
plánovaných aktivít, splní záverečné výkonnostné limity.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. disponuje vedomosťami o nebezpečenstvách a pohybe v zasneženom horskom
teréne,
2. zlyžuje stredne náročný svah,
3. poskytne prvú pomoc zranenému lyžiarovi.
Stručná osnova predmetu:
Základy bezpečnosti pri pohybe vo vysokohorskom teréne. Nebezpečenstvo na horách.
Metodika zjazdového a bežeckého lyžovania. Prvá pomoc zranenému lyžiarovi.
Odporúčaná literatúra:
1. ONDRÁČEK, J., HŘEBÍČKOVÁ, S. a kol. 2011. Metodika běžeckého lyžování. Brno:
Masarykova univerzita.
2. BLAHUTOVÁ, A. 2003. Teória a didaktika zjazdového lyžovania. Bratislava: FTVŠ
UK.
3. HELLEBRANDT, V., HELLEBRANDTOVÁ, D. 2003. Technika a metodika
carvingových oblúkov v zjazdovom lyžování. Bratislava: Metodicko-pedagogické
centrum.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 30 hodín
Prezenčné štúdium: 30 hodín
Samoštúdium: 0 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0

Vyučujúci: Mgr. Milan Beňačka, PhD., Mgr. Martin Hrubala
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDAJ4
Názov predmetu: Anglický jazyk (4)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety: FDAJ3 Anglický jazyk (3)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa priebežné hodnotenie za:
- aktívnu účasť na hodinách (80 %),
- vypracovávanie zadaných úloh,
- ústnu prezentáciu s tematikou z preberaného učiva (10 min.),
- záverečný test – úspešnosť 70 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. disponuje slovnou zásobou z oblasti zdravotníckej terminológie,
2. aplikuje jazykové zručnosti v komunikácii,
3. aplikuje základné gramatické štruktúry,
4. prezentuje prácu s online-slovníkmi a zdrojmi.
Stručná osnova predmetu:
Slovná zásoba z kurzov anglický jazyk 1, 2, 3, 4. Vybrané gramatické štruktúry z kurzov
anglický jazyk 1, 2, 3, 4. Práca v zahraničí. Životopis. Žiadosť do zamestnania. Pracovný
pohovor.
Odporúčaná literatúra:
1.
DŽUGANOVÁ, B. 2010. Medical English in Use. Martin: Osveta.
2.
PARKER, S. 2007. The Human Body Book. DK.
3.
POHL, A. 2007. Test your Professional English-Medical. Essex: Pearson Ltd.
4.
GRICE, T. 2006. Everyday English for Nursing. Edinburg: Elsevier.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: Mgr. Mária Snitková, PhD., Mgr. Martin Hrubala

Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDNJ4
Názov predmetu: Nemecký jazyk (4)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDNJ3 Nemecký jazyk (3)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa priebežné hodnotenie za:
- aktívnu účasť na hodinách (80 %),
- vypracovávanie zadaných úloh,
- ústnu prezentáciu s tematikou z preberaného učiva (10 min.),
- záverečný test – úspešnosť 70 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. disponuje slovnou zásobou z oblasti zdravotníckej terminológie,
2. aplikuje jazykové zručnosti v komunikácii,
3. aplikuje základné gramatické štruktúry,
4. prezentuje prácu s online-slovníkmi a zdrojmi.
Stručná osnova predmetu:
Slovná zásoba z oblasti kliniky chorôb: kostra (osteoporóza. zlomeniny); svaly (natiahnutie,
vyvrtnutie), nervový systém (migréna, ncmp), uši a oči, vylučovací systém, reprodukčný
systém, koža. Manažment bolesti. Zobrazovacie metódy v zdravotníctve (CT, MRI apod.)
Čítanie s porozumením, posluch s porozumením, hovorený prejav, písomný prejav. Vybrané
jazykové štruktúry.
Odporúčaná literatúra:
1. FIRNHABER-SENSEN. 2009. Deutsch im Krankenhaus. Langenscheidt.
2. DUSILOVÁ, D., KOLOCOVÁ, V. 2004. Sprechen Sie Deutsch pro zdravotnické obory.
Bratislava: Polyglot.
3. KARASOVÁ, E. 2004. Němčina pro zdravotní sestry. Bratislava: Informatorium.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, nemecký jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
Vyučujúci: PhDr. Erika Vozníková
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDKKO2
Názov predmetu: Základy kinezioterapie
v klinických odboroch (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDCHIR Chirurgia, FDTR Traumatológia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou je 100 % účasť na cvičeniach predmetu. Akceptuje sa len neúčasť uznaná
vyučujúcim predmetu. V takomto prípade si študent cvičenia nahradí v termíne dohodnutom
s vyučujúcim predmetu.
Pre úspešné zvládnutie predmetu musí študent absolvovať písomný test s minimálnou
úspešnosťou 70 %
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. transformuje poznatky získané vo fyzioterapeutických, medicínskych a humanitných
predmetoch do kinezioterapie v chirurgii, traumatológii a ortopédii,
2. vytvára závery z fyzioterapeutickej diagnostiky pacienta, formulovať ciele a úlohy
kinezioterapie, navrhnúť a zdôvodniť vybraný kinezioterapeutický program,
3. koriguje a modifikuje vybraný postup,
4. edukuje pacienta v zmysle ochrany a podpory fyzického a psychického zdravia.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika kinezioterapie v chirurgii, traumatológii a ortopédii, historický pohľad a
vývoj. Anatomicko-fyziologické, patologické a klinické aspekty pri vybraných najčastejšie sa
vyskytujúcich ochoreniach. Ciele a úlohy fyzioterapie, fyzioterapeutická diagnostika, návrh
fyzioterapeutického programu, výber kinezioterapeutických metód, dokumentácia,
vyhodnotenie a praktická realizácia v oblasti:
kinezioterapia v chirurgii brucha a tráviacej sústavy,
kinezioterapia v chirurgii hrudníka,
kinezioterapia v traumatológii pri poškodeniach kostí a kĺbov,
kinezioterapia v traumatológii po komplikovaných úrazoch,
kineziotetapia pri chybnom držaní tela,
kinezioterapia pri vývojových chybách a deformitách pohybového aparátu,
kinezioterapia pri skoliózach.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. GROSS, J., ROSEN, E. 2013. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Portál.
3. CHALOUPKA, R. a kol. 2001. Vybrané kapitoly z LTV v ortopédii a traumatológii.

Brno:
IDVPZ.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 15 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D., PhDr. Radoslav
Zelník
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDKP5
Názov predmetu: Klinická prax (5)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: odborná prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 210 hodín cvičení (210 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 7
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Diferenciálna diagnostika , FDMKT5 Metódy kinezioterapie (5),
FDKP5 Klinická prax (4)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú klinickú prax, na ktorej budú aktívne participovať.
Podmienkou je 100 % účasť na odbornej praxi.
Po ukončení semestra absolvujú skúšku z predmetu prakticko-teoretickou formou. Obsahom
skúšania budú vedomosti a zručnosti získané na jednotlivých pracoviskách, kde odborná prax
prebiehala. Študent si vyžrebuje otázky zo všetkých pracovísk. Výsledné hodnotenie bude
aritmetickým priemerom hodnotení z jednotlivých pracovísk, pričom musí byť splnená
podmienka, že ani jedno hodnotenie nesmie byť FX.
Študent má právo na dva opravné termíny skúšky.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. demonštruje podstatu a princípy vybraných metód, techník a postupov vo funkčnej
diagnostike lokomočného systému,
2. disponuje praktickou zručnosťou v technike vybraných diagnostických metód,
3. preukáže schopnosť profesionálnej komunikácie s pacientom,
4. vyvodzuje závery z použitých metód diagnostiky, dokáže popísať a zhrnúť vyšetrenie
pacienta v jednotlivých klinických odboroch z hľadiska fyzioterapie.
Stručná osnova predmetu:
Pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta na pracovisku FBLR: zvyšovanie erudície v
získavaní anamnestických údajov, vykonanie komplexného kineziologického rozboru
pacienta, navrhnutie smeru terapie a aplikovanie vybraných terapeutických postupov. Vedenie
zdravotníckej dokumentácie. Kinezioterapia v indikačnej oblasti ortopédie: Kinezioterapia pri
vývojových chybách a deformitách pohybového aparátu. Kinezioterapia v indikačnej oblasti
traumatológie: Kinezioterapia v štádiu doliečovania a rekonvalescencie. Liečebná výchova k

sebestačnosti. Škola chrtba. Kinezioterapia v indikačnej oblasti pediatrie: Kinezioterapia pri
vrodených ochoreniach kardiovaskulárneho, endokrinného systému, pri ochoreniach krvi, pri
skolióziach, CHDT, pri vývojových poruchách CNS. Kinezioterapia v indikačnej oblasti
neurológie: Kinezioterapia pri ochoreniach CNS, miechy a pri primárnych svalových
ochoreniach. Kinezioterapia v indikačnej oblasti neurochirurgie: Kinezioterapia po operáciách
hlavy a po operáciách mozgu. Kinezioterapia v plastickej chirurgii. Kinezioterapia v geriatrii.
Kinezioterapia v psychiatrii.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. GROSS, J. 2005. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton.
3. TAKÁČ, P. 2003. Klinická propedeutika v rehabilitácii. Trnava: SAP.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 210 hodín
Prezenčné štúdium: 210 hodín
Samoštúdium: 0 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 80
A
B
C
D
E
FX
50 %
39 %
11 %
0%
0%
0%
Vyučujúci: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD., PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., Mgr. Zuzana
Frčová, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDMKT5
Názov predmetu: Metódy kinezioterapie (5)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 5 hodín prednášok, 10 hodín cvičení (50 hodín – celková
pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDMKT4 Metódy kinezioterapie (4), FDFDLS4 Funkčná
diagnostika lokomočného systému (4)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity budú udelené študentovi na základe úspešného vykonania prakticko-teoretickej
skúšky. Študent má celkovo nárok na jeden riadny a dva opravné termíny. Skúška pozostáva z
písomnej a praktickej časti. K praktickej forme skúšky bude pripustený len ten študent, ktorý
po absolvovaní písomného (elektronického) testu dosiahne úspešnosť minimálne 70 %. Po
úspešnom absolvovaní vstupného testu študenti absolvujú praktickú skúšku z predmetu.
Podmienkami absolvovania prakticko-teoretickej skúšky sú: 100 % účasť na cvičeniach
predmetu. Akceptuje sa len neúčasť uznaná vyučujúcim predmetu. V takomto prípade si
študent cvičenia nahradí v termíne dohodnutom s vyučujúcim predmetu.
Záverečné hodnotenie:
záverečná ústna skúška:
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa najhoršie hodnotenie E.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. charakterizuje základné pojmy súvisiace s fyzioterapeutickými metódami,
2. porozumie základným princípom jednotlivých fyzioterapeutický metód a ich
diagnostických postupov,
3. používa správnu odbornú terminológiu a názvoslovie fyzioterapeutických metód,
4. vysvetľuje podstatu a účinky vybraných kinezioterapeutických metód,
5. identifikuje odlišnosti jednotlivých kinezioterapeutických metód u detí a dospelých,
6. prakticky aplikuje vybrané metódy kinezioterapie u detí a dospelých na základe
výsledkov diagnostických postupov.
Stručná osnova predmetu:

Prístupy vychádzajúce z ontogenetického vývoja a prístupy využívajúce reflexnú lokomóciu:
Vojtova metóda – charakteristika, princípy, základná terminológia, indikácie a
kontraindikácie, reflexné plazenie a reflexné otáčanie. Metóda Roswithy Brunkow –
charakteristika, princípy, základná terminológia, indikácie a kontraindikácie. Metódy
cieleného ovplyvňovania hĺbkového stabilizačného svalového systému. Austrálska škola
stabilizácie. Metódy využívané v konzervatívnej terapii chybného držania tela a skolióz:
Klappova metóda – quadrupedálna lokomócia, Schrottovej metóda. PNF metóda – II. časť,
posilňovacie a relaxačné techniky, možnosti využitia metód. Akrálna koaktivačná terapia
(ACT) – princípy metódy. Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (DNS) – princípy
metódy.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. VOJTA, V., PETERS, A. 2010. Vojtův princip. Praha: Grada Publishing.
3. PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, I. 2010. Funkce, diagnostika, terapie hlubokého
stabilizační systému. Čelákovice: Rehaspring.
4. HOLUBÁŘOVÁ, J., PAVLŮ, D. 2007. Proprioceptívní neuromuskulární facilitace.
Praha: Karolinum.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 15 hodín
Samoštúdium: 35 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD., PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., Mgr. Zuzana
Frčová, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDNEU2
Názov predmetu: Neurológia (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FYZD2L008 Neurológia (1)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ústna skúška:
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. definuje a vysvetliť etiológiu, klinický obraz, diagnostiku a možnosti terapie
neurologických ochorení,
2. disponuje základnými vedomosťami z odboru neurológia,
3. aplikuje vedomosti zo základov diagnostiky, prevencie a liečby ochorení jednotlivých
systémov v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Cerebrovaskulárne ochorenia. Úrazy centrálneho nervového systému - kraniocerebrálne
traumy. Úrazy miechy. Transverzálne lézie miechy – pentaplégia, tetraplégia, paraplégia.
Nádory nervového systemu. Meningomyelokéla. Detská mozgová obrna. Záchvatové
ochorenia – epilepsia, migrény, Meniérov syndrom. Sclerosis multiplex. Neuroinfekcie.
Organicky podmienené duševné poruchy. Ochorenia extrapyramídového systemu.
Degeneratívne ochorenia CNS. Ochorenia a poruchy periférnych neurónov. Bolestivé stavy
spojené so svalovým a skeletálnym systémom. Ochorenia spojené s vegetatívnym nervovým
systémom.
Odporúčaná literatúra:
1. RÚŽIČKA, E. 2021. Neurologie. Praha: Triton
2. PFEIFFER, J. 2007. Neurologie v rehabilitaci pro studium a praxi. Praha: Grada
Publishing.
3. NEVŠÍMALOVÁ, S., RŮŽIČKA, E., TICHÝ, J. a kol. 2005. Neurologie. Praha:
Galén.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk, anglický jayzk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 137
A
B
C
D
E
52 %
14 %
16 %
8%
8%
Vyučujúci: doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc., MUDr. Erika Balažová
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDSKP3
Názov predmetu: Súvislá klinická prax (3)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: odborná prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 120 hodín cvičení (120 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDSKP2 Súvislá klinická prax (2)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú súvislú klinickú prax, na ktorej budú aktívne
participovať. Podmienkou je 100 % účasť na odbornej praxi a vypracovanie kazuistiky
pacienta, za čo budú študentovi udelené kredity.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. realizuje základné metódy fyzioterapeutickej diagnostiky,
2. aplikuje vybrané postupy pohybovej terapie,
3. realizuje zostavovanie plánu liečebnej rehabilitácie,
4. osvojí si spôsoby profesionálnej komunikácie s klientom, asertívne a empatické správanie
sa.
Stručná osnova predmetu:
Fyzioterapeutická diagnostika v klinickej praxi. vyšetrenie a meranie rozsahov pohyblivosti v
kĺboch, záznam metódou SFTR, vyšetrenie a hodnotenie hypermobility, skrátených svalových
skupín, testovanie oslabenia svalových skupín, vyšetrenie držania tela, chôdze a úchopovej
schopnosti ruky, vedenie záznamov a dokumentácie.
Metódy kinezioterapie v klinickej praxi, kondičné skupinové a individuálne cvičenie,
relaxácia, polohovanie, posilňovacie cvičenia, uvoľňovacie a mobilizačné metódy,
automobilizačné cvičenia, využitie pomôcok, reedukácia držania tela v rôznych posturálnych
polohách, nácvik chôdze, chôdza s pomôckami.
Kinezioterapia v indikačnej oblasti chirurgie: kinezioterapia v predoporačnej starostlivosti,
zásady terapie po operáciách, komplikácie z inaktivity. Starostlivosť o jazvu, komplikácie
hojenia, kinezioterapia v rekonvalescencii, osobitosti kinezioterapie v brušnej chirurgii a v
hrudnej chirurgii. Kinezioterapia v indikačnej oblasti traumatológie: kinezioterapia počas
hojenia úrazu, komplikácie hojenia, sekundárna prevencia následkov úrazu a imobilizácie,
rehabilitácia po úrazovom poškodení mäkkých tkanív (koža, podkožie, fascie, šľachy,
ligamentózny aparát, svaly), po úrazovom poškodení kostí a kĺbov, špecifiká kinezioterapie
po úrazoch horných a dolných končatín. Kinezioterapia v indikačnej oblasti neurológie:
starostlivosť o pacienta a základy kinezioterapie hemiparetikov.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. GROSS, J. 2005. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton.

3. TAKÁČ, P. 2003. Klinická propedeutika v rehabilitácii. Trnava: SAP.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 120 hodín
Prezenčné štúdium: 120 hodín
Samoštúdium: 0 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD., PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., Mgr. Zuzana
Frčová, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDVNL1
Názov predmetu: Vnútorné lekárstvo
a reumatológia (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDANA1 Anatómia (2)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test s minimálnou úspešnosťou 70 %.
Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny.
Výsledky vzdelávania:
Študenti:
1. identifikuje základný prehľad o diagnostike, prevencii a liečbe chorôb jednotlivých
systémov ľudského tela,
2. rozpoznáva následky chorôb vnútorných orgánov na pohybovej sústave,
3. aplikuje získané vedomosti do fyzioterapeutikej diagnostiky a terapie.
Stručná osnova predmetu:
Choroby krvotvorby. Funkčné a organické postihnutie obehového systému. Funkčné a
organické postihnutie respiračného systému. Choroby tráviaceho traktu. Poruchy
obranyschopnosti. Vybrané kapitoly z endokrinológie. Choroby urotraktu. TBC a alergické
choroby. Choroba z ožiarenia. Základy genetiky.
Odporúčaná literatúra:
1. GAZDÍKOVÁ, K. 2019. Vnútorné lekárstvo pre zdravotnícke odbory. Martin:
Osveta.
2. SOUČEK, M, 2012. Vnitřní lékařrství. Praha: Grada Publishing.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 15 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., MUDr.

Svetlana Adamcová Selčanová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDZV
Názov predmetu: Základy výskumu
vo fyzioterapii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre úspešné absolvovanie predmetu študent písomne pripraví základné tézy svojej záverečnej
práce.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. identifikuje podstatu vedecko-výskumnej činnosti,
2. disponuje etickými zásadami vedeckého výskumu a vedeckej práce,
3. teoreticky a prakticky aplikuje základné metódy výskumnej práce so zameraním na
potreby fyzioterapie,
4. realizuje prácu s literatúrou,
5. uplatňuje a spracovať dizajn výskumného projektu,
6. realizuje základné meracie techniky vo výskume.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky výskumu vo fyzioterapii, pojmy veda a výskum, vedeckovýskumný
proces. Znaky novovekej vedy. Výskum vo fyzioterapii. Etické aspekty vedeckej práce a
biomedicínskeho výskumu. Druhy výskumov a ich charakteristika. Fázy výskumného procesu
a ich základná charakteristika, stratégie a ciele SZO, predmetom kvalitatívneho a
kvantitatívneho výskumu Koncepčná fáza, formulovanie a vymedzenie problému, práca s
literatúrou, formulovanie hypotéz Fáza plánovania. Premenné veličiny. Výber výskumnej
vzorky, spôsoby výberu výskumnej vzorky, populácia, vzorka, vrstva. Metodológia výskumu,
charakteristika jednotlivých metód a ich kategórie. Kvalitatívne a Kvantitatívne metódy.
Pozorovanie a dotazník, štruktúrované dotazníky kvality života WHOOL, BREF, SQUALA.
Rozhovor, experiment, kazuistika, obsahová analýza dokumentov. Empirická fáza výskumu,
zbieranie údajov, organizácia zberu údajov, príprava údajov na analýzu. Analytická fáza
výskumu, meranie vo výskume, prehľad a druhy merania, interpretácia výsledkov výskumu.
Diseminačná fáza výskumu. Spôsoby diseminácie výsledkov výskumu. Prezentácia orálna a
písomná.. Písomná správa z výskumu, prezentácia výsledkov, publikácia, SCI - databáza
vedeckých časopisov, IF faktor kvantitatívny ukazovateľ citačnej analýzy. Di skusia,
prezentácia projektov.
Odporúčaná literatúra:
1. LAUKOVÁ, J., FRČOVÁ, B. 2018. Základy výskumu v ošetrovateľstve. Bratislava:

SZU.
2. SKUTIL, M. a kol. 2011. Základy pedagogicko – psychologického výzkumu pro
studenty učitelství. Praha: Portál.
3. HANÁČEK, J, JAVORKA, K. a kol. 2008. Základy vedecko-výskumnej práce. Martin:
Osveta.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 15 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, Mgr. David Líška
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1

§ 108e zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDAJ5
Názov predmetu: Anglický jazyk (5)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety: FDAJ4 Anglický jazyk (4)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa priebežné hodnotenie za:
- aktívnu účasť na hodinách (80 %),
- vypracovávanie zadaných úloh,
- ústnu prezentáciu s tematikou z preberaného učiva (10 min.),
- záverečný test – úspešnosť 70 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. disponuje slovnou zásobou z oblasti zdravotníckej terminológie,
2. aplikuje jazykové zručnosti v komunikácii,
3. aplikuje základné gramatické štruktúry,
4. prezentuje prácu s online-slovníkmi a zdrojmi.
Stručná osnova predmetu:
Slovná zásoba z kurzov anglický jazyk 1, 2, 3, 4. Vybrané gramatické štruktúry z kurzov
anglický jazyk 1, 2, 3, 4. Práca v zahraničí. Životopis. Žiadosť do zamestnania. Pracovný
pohovor.
Odporúčaná literatúra:
5.
DŽUGANOVÁ, B. 2010. Medical English in Use. Martin: Osveta.
6.
PARKER, S. 2007. The Human Body Book. DK.
7.
POHL, A. 2007. Test your Professional English-Medical. Essex: Pearson Ltd.
8.
GRICE, T. 2006. Everyday English for Nursing. Edinburg: Elsevier.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: Mgr. Mária Snitková, PhD., Mgr. Martin Hrubala

Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDNJ5
Názov predmetu: Nemecký jazyk (5)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety: FDNJ4 Nemecký jazyk (4)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa priebežné hodnotenie za:
- aktívnu účasť na hodinách (80 %),
- vypracovávanie zadaných úloh,
- ústnu prezentáciu s tematikou z preberaného učiva (10 min.),
- záverečný test – úspešnosť 70 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. disponuje slovnou zásobou z oblasti zdravotníckej terminológie,
2. aplikuje jazykové zručnosti v komunikácii,
3. aplikuje základné gramatické štruktúry,
4. prezentuje prácu s online-slovníkmi a zdrojmi.
Stručná osnova predmetu:
Slovná zásoba z kurzov nemecký jazyk 1, 2, 3, 4. Vybrané gramatické štruktúry z kurzov
nemecký jazyk 1, 2, 3, 4. Práca v zahraničí. Životopis. Žiadosť do zamestnania. Pracovný
pohovor.
Odporúčaná literatúra:
1. FIRNHABER-SENSEN. 2009. Deutsch im Krankenhaus. Langenscheidt.
2. DUSILOVÁ, D., KOLOCOVÁ, V. 2004. Sprechen Sie Deutsch pro zdravotnické obory.
Bratislava: Polyglot.
3. KARASOVÁ, E. 2004. Němčina pro zdravotní sestry. Bratislava: Informatorium.
4. Internetové zdroje.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, nemecký jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0

Vyučujúci: PhDr. Erika Vozníková
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDLM1
Názov predmetu: Masáže (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent absolvuje prednášky a cvičenia v rozsahu 90 %. Po ukončení
semestra študent absolvuje teoreticko-praktickú skúšku.
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý nezíska pri teoreticko-praktickej skúške najmenej
70 % hodnotenia. Študent má právo na jeden opravný termín teoreticko-praktickej skúšky.
Záverečné hodnotenie:
vyhovel: 100 – 70 %,
nevyhovel: 69 – 0 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent
1. definuje základné pojmy a dokáže objasniť podstatu a využitie mechanickej energie pri
masáži,
2. vysvetľuje mechanizmus účinku klasickej masáže a základné princípy aplikácie,
3. prakticky aplikuje techniku základných masážnych hmatov a ich modifikácie
v jednotlivých zostavách klasickej masáže.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do liečebnej masáže, cieľ masáže, masážne prostriedky. Hygienické opatrenia. Dotyk –
koža a podkožie, fascie, svaly, tukové tkanivo, opuch, bolestivé útvary v podkoží a svaloch.
Účinky masáže. Základné hmaty: trenie, vytieranie a roztieranie, hnetenie, tepanie, chvenie,
modifikované hmaty. Psychosociálne aspekty práce v intímnej zóne klienta. Základné zostavy
klasickej masáže: zostava pre chrbát, zostava pre šiju a plecia, zostava DK – predná plocha,
zostava DK - zadná plocha, zostava HK, zostava pre hrudník, zostava pre brucho, zostava
tváre, zostava pre hlavu. Využitie klasickej masáže v prevencii a terapii. Indikácie
a kontraindikácie klasickej masáže.
Odporúčaná literatúra:
1. PLAČKOVÁ, A. 2007. Liečebná masáž. Martin: Osveta.
2. JÁNOŠDEÁK, J. 2007. Učebnica masáží. Martin: Osveta.
3. KOMAČEKOVÁ, D. a kol. 2003. Fyzikálna terapia. Martin: Osveta.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta

Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 24 hodín
Samoštúdium: 1 hodina
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
0
0
0
Vyučujúci: PhDr. Mgr. Marta Výbohová
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDGYP
Názov predmetu: Gynekológia a pôrodníctvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežný test počas štúdia, úspešnosť minimálne 70 %, dva opravné termíny.
Záverečný písomný test typu multichoice. Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné
termíny.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. charakterizuje gynekológiu a pôrodníctvo ako medicínske odbory, ich koncepcie a dokáže
zdôvodniť vzťah k iným odborom,
2. disponuje vedomosťami z prevencie, diagnostiky a terapie ochorení a stavov v gynekológii
a pôrodníctve,
3. definuje a zdôvodňuje úlohu matky a funkciu rodiny pre zdravý vývoj spoločnosti.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika odboru, historický vývoj, interdisciplinárne postavenie. Koncepcia
gynekológie a pôrodníctva. Odbory v gynekológii a pôrodníctve. Anatómia a fyziológia
reprodukčného systému ženy. Vývoj a poruchy vývoja ženských pohlavných orgánov.
Vyšetrovacie metódy v gynekológii a pôrodníctve. Poruchy menštruačného cyklu. Zápaly
ženských pohlavných orgánov. Endometrióza. Nádory ženských pohlavných orgánov. Náhle
príhody v gynekológii. Pohlavný život ženy a jeho poruchy. Plánované rodičovstvo.
Fyziologická tehotnosť. Pôrod. Šestonedelie. Laktácia. Poruchy trvania tehotnosti.
Nepravidelnosti plodového vajca. Ohrozenie plodu v tehotnosti a počas pôrodu.
Nepravidelnosti III. pôrodnej doby. Náhle príhody v tehotnosti, za pôrodu a v šestonedelí.
Odporúčaná literatúra:
1. RUSŇÁK, I., 2021. Gynekológia. Bratislava: Herba.
2. KUDELA, M. 2011. Základy gynekologie a porodnictví pro posluchače lékařské
fakulty. Olomouc: Univerzita Palackého.
3. MACKU, F., ČECH, E. 2008. Gynekologie. Praha: Informatorium.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 82
A
B
C
D
E
1%
7%
43 %
38 %
11 %
Vyučujúci: doc. MUDr. Peter Bielik, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDKKO1
Názov predmetu: Základy kinezioterapie
v klinických odboroch (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDNEU1 Neurológia (1)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent absolvuje prednášky a cvičenia, podmienkou je účasť na
prednáškach 75 % a na cvičeniach 100 % (ospravedlnenie neúčasti na cvičení je na
individuálnom posúdení vyučujúceho predmetu). Akceptuje sa len neúčasť uznaná
vyučujúcim predmetu. V takomto prípade si študent cvičenia nahradí v termíne dohodnutom
s vyučujúcim predmetu. Po ukončení výučby absolvuje študent záverečný test, v ktorom musí
dosiahnuť minimálne 70 % úspešnosť. Študent má nárok na jeden opravný termín testu.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. aplikuje poznatky získané vo fyzioterapeutických, medicínskych a humanitných
predmetoch do fyzioterapie v neurológii,
2. formuluje ciele a úlohy fyzioterapie podľa záverov fyzioterapeutickej diagnostiky,
3. navrhuje, realizuje a zdôvodňuje vybraný kinezioterapeutický program,
4. aplikuje a modifikuje vybraný postup podľa aktuálneho stavu pacienta,
5. aplikuje edukáciu pacienta v zmysle ochrany a podpory fyzického a psychického zdravia,
v súlade so zásadami fyzioterapie v neurológii.
Stručná osnova predmetu:
Kazuistiky vybraných ochorení periférneho nervového systému. Diagnostické postupy
špecifické pre ochorenia PNS. Fyzioterapia funkčných porúch chrbtice. Fyzioterapia
štrukturálnych porúch chrbtice. Fyzioterapia periférnych paréz. Fyzioterapia pri ochoreniach
postihujúcich periférnu nervovú sústavu.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. SEIDL, Z. 2015. Neurologie pro studium i praxi. Praha: Grada Publishing.
3. GROSS, J., ROSEN, E. 2013. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Portál.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 15 hodín

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
0
0
0
0
0
Vyučujúci: doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc., Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1

§ 108e zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

FX
0

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDKKO4
Názov predmetu: Kinezioterapia v klinických
odboroch (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDKKO2 Základy kinezioterapie v klinických odboroch (2),
FDOP Ortopédia a protetika
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity budú udelené študentovi na základe úspešného vykonania praktickej skúšky. Študent
má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny.
Podmienkou pristúpenia k prakticko-teoretickej skúške je 100 % účasť na cvičeniach
predmetu. Akceptuje sa len neúčasť uznaná vyučujúcim predmetu. V takomto prípade si
študent cvičenia nahradí v termíne dohodnutom s vyučujúcim predmetu.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Študent musí úspešne absolvovať praktickú predmetovú skúšku.
Výsledky vzdelávania:
Študent
1. transformuje poznatky získané vo fyzioterapeutických, medicínskych a humanitných
predmetoch do kinezioterapie v chirurgii, traumatológii a ortopédii,
2. formuluje ciele a úlohy kinezioterapie podľa záverov fyzioterapeutickej diagnostiky,
3. navrhuje a zdôvodňuje vybraný kinezioterapeutický program,
4. koriguje a modifikuje vybraný postup podľa aktuálneho stavu pacienta,
5. edukuje pacienta v zmysle ochrany a podpory fyzického a psychického zdravia.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika kinezioterapie v chirurgii, traumatológii a ortopédii, historický pohľad a
vývoj. Anatomicko-fyziologické, patologické a klinické aspekty pri vybraných najčastejšie sa
vyskytujúcich ochoreniach. Ciele a úlohy fyzioterapie, fyzioterapeutická diagnostika, návrh
fyzioterapeutického programu, výber kinezioterapeutických metód, dokumentácia,
vyhodnotenie a praktická realizácia v oblasti:
kinezioterapia pri vývojových chybách a deformitách pohybového aparátu,
kinezioterapia pri skoliózach,

kinezioterapia pri ortopedických operáciách končatín,
kinezioterapia amputovaných pacientov,
kinezioterapia pri operatívnej liečbe skoliózy,
kineziotetapia po popáleninách,
kinezioterapia v plastickej chirurgii,
kinezioterapia v neurochirurgii,
kinezioterapia pri rekonštrukcii ruky.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. GROSS, J., ROSEN, E. 2013. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Portál.
3. CHALOUPKA, CHALR. a kol. 2001. Vybrané kapitoly z LTV v ortopédii
a traumatológii. Brno: IDVPZ.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 78
A
B
C
D
E
FX
14 %
36 %
21 %
19 %
7%
2%
Vyučujúci: doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D., PhDr. Radoslav
Zelník
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDKOP
Názov predmetu: Kondičná príprava
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín cvičení (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na cvičeniach min. 80 %, aktívne zapájanie sa študenta do telesných aktivít. Plnenie
priebežných úloh súvisiacich s pohybovým procesom.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. identifikuje metódy zvyšovania fyzickej a psychickej kondície,
2. sám uplatňuje dané metódy, čím dosahuje vyššie kondičné a koordinačné schopnosti a
zručnosti,
3. posudzuje vplyv zaťaženia na rozvoj organizmu.
Stručná osnova predmetu:
Zaťaženie - základ rastu výkonnosti. Gymnastika. Posilňovanie. Športové hry. Volejbal.
Basketbal. Futbal. Florbal. Uvoľňovacie cvičenia. Strečing. Turistika. Základy lezenia. Beh
v teréne. Funkčný tréning.
Odporúčaná literatúra:
1. RAMSAY, C. 2021. Strečing – Anatómia. Bratislava: Lindeni.
2. NEMEC, M. a kol. 2014. Športové hry - 1. časť. Banská Bystrica: Belianum.
3. BOYLE, M. 2014. Nový funkčný tréning pre športovcov. Šamorín: Zelený kocúr.
4. LAMES, M., LETZELTER, M. 2010. Úvod do sportovního tréninku. Praha:
Občianske združenie sport a věda.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 15 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: Mgr. Martin Hrubala
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022

Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDMKT6
Názov predmetu: Metódy kinezioterapie (6)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 5 hodín prednášok, 10 hodín cvičení (50 hodín – celková
pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDMKT5 Metódy kinezioterapie (5)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent absolvuje prednášky a cvičenia, podmienkou je účasť na
prednáškach 75 % a na cvičeniach 100 % (ospravedlnenie neúčasti na cvičení je na
individuálnom posúdení vyučujúceho predmetu).
Kredity budú udelené študentovi na základe úspešného vykonania prakticko-teoretickej
skúšky z jednotlivých metodík. Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny.
V takomto prípade si študent cvičenia nahradí v termíne dohodnutým s vyučujúcim predmetu.
Záverečné hodnotenie teoreticko - praktickej skúšky:
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. identifikuje princíp a realizuje praktickú zručnosť pri aplikácii vybraných základných
metód kinezioterapie,
2. demonštruje vhodnú terapeutickú metódu podľa aktuálneho stavu pacienta,
3. identifikuje vybrané terapeutické metódy obsahujúce psychosomatické princípy.
Stručná osnova predmetu:
Metódy primárne zameraná na psychosomatickom základe: Feldenkreis, Alexander,
Hermachová, joga a jogová terapia. Metodika podľa Robina Mc Kenzieho. Metóda
kinesiotejpingu. Fasciá lny tréning.
Odporúčaná literatúra:
1. MÜLLER D. G., HERTZER K. 2018. Tréning fascií. Praha: ANAG.
2. HEMPELOVÁ, S. 2017. Fasciálny tréning. Bratislava: Ikar.
3. STEPHENS, M. 2014. Vyučujeme jógu. Brno: Cpress.
4. KOBROVÁ, J. 2012. Terapeutické využití kinesio tapu Praha: Grada Publishing.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 15 hodín
Samoštúdium: 35 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 80
A
B
C
D
E
FX
10 %
26 %
36 %
13 %
15 %
0%
Vyučujúci: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD., PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., Mgr. Zuzana
Frčová, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDPED
Názov predmetu: Pediatria
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezen Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá čná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDANA1 Anatómia (2)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test:
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. zdôvodňuje zvláštnosti detského veku so zameraním na jednotlivé obdobia
(novorodenec, dojča, batoľa...),
2. aplikuje získané vedomosti zo základov diagnostiky, prevencie a liečby ochorení
jednotlivých systémov,
3. disponuje základnými vedomosťami z odboru pediatria.
Stručná osnova predmetu:
Pediatria - základné pojmy, rozdelenie detského veku. Rast a psychomotorický vývoj. Výživa
dieťaťa so zameraním na prvý rok života. Prevencia ochorení v detskom veku. Vybrané
kapitoly z kardiológie. Choroby dýchacích ciest a pľúc. Choroby gastrointestinálneho traktu.
Choroby krvotvorby. Choroby urotraktu. Vybrané kapitoly z endokrinológie. Exantémy
detského veku. Juvenilná idiopatická artritída. Genetika. Poruchy obranyschopnosti.
Intoxikácie v detskom veku.
Odporúčaná literatúra:
1. MUNTAU, A. C., 2014. Pediatrie. Praha: Grada Publishing.
2. KOVÁCS, L. 2014. Pediatria. Pezinok: Arete.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 198
A
B
C
D
E
FX
55 %
27 %
10 %
6%
1%
1%
Vyučujúci: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., MUDr. Ivana Gondová, PhD., MUDr.
Dušana Moravčíková
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1

§ 108e zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDPP2
Názov predmetu: Prázdninová prax (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: odborná prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 90 hodín cvičení (90 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Prázdninová prax (1)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou je 100 % účasť na prázdninovej praxi.
Študent vypracuje dve seminárne práce, ktoré budú obsahovať kazuistiky dvoch rôznych
pacientov. Kredity budú udelené študentovi po odovzdaní seminárnych prác.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. identifikuje podstatu a princípy vybraných metód, techník a postupov vo funkčnej
diagnostike lokomočného systému,
2. disponuje praktickou zručnosťou v technike vybraných diagnostických metód,
3. preukáže schopnosť profesionálnej komunikácie s pacientom,
4. vyvodzuje závery z použitých metód diagnostiky,
5. popisuje a zahŕňa vyšetrenie pacienta v jednotlivých klinických odboroch z hľadiska
fyzioterapie.
Stručná osnova predmetu:
Kinezioterapia v indikačnej oblasti chirurgie: kinezioterapia v predoporačnej starostlivosti,
zásady terapie po operáciách, komplikácie z inaktivity, starostlivosť o jazvu, komplikácie
hojenia, kinezioterapia v rekonvalescencii, osobitosti kinezioterapie v brušnej chirurgii a v
hrudnej chirurgie.
Kinezioterapia v indikačnej oblasti gynekológie a pôrodníctva: kinezioterapia pri
kozervatívnej a operatívnej liečbe v gynekológii, kinezioterapia v perinatálnej starostlivosti.
Kinezioterapia v indikačnej oblasti traumatológie: kinezioterapia počas hojenia úrazu,
komplikácie hojenia, sekundárna prevencia následkov úrazu a imobilizácie, rehabilitácia po
úrazovom poškodení mäkkých tkanív (koža, podkožie, fascie, šľachy, ligamentózny aparát,
svaly), po úrazovom poškodení kostí a kĺbov, špecifiká kinezioterapie po úrazoch horných a
dolných končatín.
Kinezioterapia v indikačnej oblasti interny: Tréning kardiovaskulárneho aparátu a pohybová
životospráva pri ischemickej chorobe srdca.
Kinezioterapia v indikačnej oblasti neurológie: starostlivosť o pacienta a základy
kinezioterapie hemiparetikov.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. GROSS, J. 2005. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton.

3. TAKÁČ, P. 2003. Klinická propedeutika v rehabilitácii. Trnava: SAP.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 90 hodín
Prezenčné štúdium: 90 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD., PhDr. Daniel Gurín, PhD., Mgr. Zuzana
Frčová, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDSKP4
Názov predmetu: Súvislá klinická prax (4)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: odborná prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 120 hodín cvičení (120 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDSKP3 Súvislá klinická prax (3)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú súvislú klinickú prax, na ktorej budú aktívne
participovať. Podmienkou je 100 % účasť na praxi a vypracovanie kazuistiky pacienta, za čo
budú študentovi udelené kredity.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. si osvojí podstatu a princípy vybraných metód, techník a postupov vo funkčnej diagnostike
lokomočného systému,
2. získa zručnosť v technike vybraných diagnostických metód,
3. preukáže schopnosť profesionálnej komunikácie s pacientom,
4. vzvodzuje závery z použitých metód diagnostiky,
5. identifikuje a popisuje vyšetrenie pacienta v jednotlivých klinických odboroch z hľadiska
fyzioterapie.
Stručná osnova predmetu:
Pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta na pracovisku FBLR: zvyšovanie erudície v odbere
anamnestických údajov, vykonanie komplexného kineziologického rozboru pacienta,
navrhnutie smeru terapie a aplikovanie vybraných terapeutických postupov.
Vedenie zdravotnej dokumentácie.
Kinezioterapia v indikačnej oblasti ortopédie: Kinezioterapia po operáciách kĺbov horných a
dolných končatín, pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov a po amputáciách končatín.
Kinezioterapia v indikačnej oblasti traumatológie: Kinezioterapia po komplikovaných úrazoch
horných a dolných končatín, pri polytraumách.
Kinezioterapia v indikačnej oblasti pediatrie: Zvláštnosti fyzioterapi e v detskom veku.
Kinezioterapia pri ochoreniach respiračného systému, pohybového systému a v reumatológii.
Kinezioterapia v indikačnej oblasti neurológie: Kinezioterapia pri ochoreniach periférneho
nervového systému, pri cievnych ochoreniach mozgu, pri demyelinizačných ochoreniach CNS
a pri vertebrogénnych bolestivých syndrómoch.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. GROSS, J. 2005. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton.
3. TAKÁČ, P. 2003. Klinická propedeutika v rehabilitácii. Trnava: SAP.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 120 hodín
Prezenčné štúdium: 120 hodín
Samoštúdium: 0 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD., PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., Mgr. Zuzana
Frčová, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDTRA
Názov predmetu: Úrazová chirurgia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDANA1 Anatómia (2)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test:
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. disponuje základmi a prehľadnými vedomosťami z traumatológie pohybového
aparátu,
2. aplikuje získané vedomosti v prevencii traumatizmu pohybového aparátu,
3. imolementuje získané vedomosti do rehabilitácie poúrazových stavov.
Stručná osnova predmetu:
Úrazy v oblasti ramenného pletenca. Úrazy ramena a lakťa. Šok a kraniocerebrálne poranenia.
Úrazy v oblasti panvy. Úrazy bedrového kĺbu a stehnovej kosti. Úrazy v oblasti kolena.
Zlomeniny predkolenia. Amputácie a protézovanie. Poranenie chrbtice a miechy. Úrazy
predlaktia, zápästia a útlakové syndrómy hornej končatiny.
Odporúčaná literatúra:
1. WENDSCHE, P., VESELÝ, R. 2019. Traumatologie. Praha: Galén.
2. DUNGL, P. 2005. Ortopedie. Praha: Grada Publishing.
3. VOJTAŠŠÁK, J. 2004. Traumatológia. Bratislava: Litera Medica.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 68

A
B
C
D
E
8%
17 %
34 %
28 %
13 %
Vyučujúci: doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., MUDr. Martin Holas
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDVNL2
Názov predmetu: Vnútorné lekárstvo
a reumatológia (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDVNL1 Vnútorné lekárstvo a reumatológia (1)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ústna skúška z predmetu:
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. disponuje prehľadom najčastejších reumatologických diagnóz s pochopením zmyslu
rehabilitácie v nadväznosti na etiopatogenézu ochorenia,
2. ovláda klinický obraz a konvenčnú liečbu s aktuálnymi možnosťami,
3. definuje indikácie a kontraindikácie fyzioterapie v súvislosti s ochoreniami vnútorného
prostredia organizmu.
Stručná osnova predmetu:
Reumatológia - Deckerova klasifikácia chorôb. Reumatoidná artritída a juvenilná
reumatoidná artritída. Psoriatická artritída. Ankylozujúca spondylartritída a diferenciálna
diagnostika reaktívnych artritíd. Difúzna idopatická skeletálna hyperostóza. Systémový lupus
erythematosus. Dermatomyozitída/Polymyozitída. Systémová skleróza. Sjőgrenov syndróm.
Osteoporóza. Osteoartróza.
Odporúčaná literatúra:
1. GAZDÍKOVÁ, K. 2019. Vnútorné lekárstvo pre zdravotnícke odbory. Martin: Osveta.
2. SOUČEK, M. 2012. Vnitřní lékařství. Praha: Grada Publishing.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov

Celkový počet hodnotených študentov: 94
A
B
C
D
E
FX
60 %
29 %
6%
3%
0%
2%
Vyučujúci: doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., MUDr.
Svetlana Adamcová Selčanová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDZP
Názov predmetu: Základy pedagogiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent je povinný absolvovať 80 % prednášok.
V závere semestra študent absolvuje písomný test – elektronické testovanie v jednom riadnom
a dvoch opravných termínoch.
Kredity budú udelené študentovi, ktorý absolvuje 80 % prednášok a získa minimálne 70 %
z písomného testu v riadnom alebo opravnom termíne.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. disponuje základmi pre prácu s rôznymi skupinami ľudí alebo s jednotlivcami,
2. motivuje jednotlivca k vyriešeniu alebo zmierneniu jeho osobnej nepriaznivej
situácie,
3. charakterizuje komplexný pohľad na proces edukácie v práci zdravotníckeho
pracovníka,
4. disponuje vedomosťami z pedagogiky - základy edukácie, pedagogických
postupov,
5. definuje pojmy výchova, ciele výchovy a vzdelávania,
6. charakterizuje jednotlivé druhy učenia.
Stručná osnova predmetu:
Pedagogika ako veda o výchove. Základné pojmy v pedagogike. Charakteristika štruktúry
osobnosti. Nové pojmy v modernej pedagogike. Vznik pedagogiky ako vedy. Systém
pedagogických vied. Vzťah pedagogiky k iným vedám. Základy všeobecnej didaktiky. Teória
výchovy. Integrácia.
Odporúčaná literatúra:
1. ŠAFRÁNKOVÁ, D. 2019. Pedagogika. Grada Publishing.
2. ČABALOVÁ, D. 2011. Pedagogika. Praha: Grada Publishing.
3. HLÁSNA, S. 2006. Úvod do pedagogiky. Bratislava: Enigma.
4. BOŠŇÁKOVÁ, M. 2006. Základy pedagogiky. Bratislava: Vysoká škola
zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín

Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
0
0
0
0
0
Vyučujúci: doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD., PaedDr. Erik Hanzen
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDAJ6
Názov predmetu: Anglický jazyk (6)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety: FDAJ5 Anglický jazyk (5)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent môže absolvovať skúšku, ak sa aktívne zúčastňoval na hodinách a vypracovával
domáce úlohy. Povinná účasť na 80 % hodín.
Skúška pozostáva z dvoch častí – prezentácia vypracovaného projektu so zdravotníckou
tematikou a záverečný test – úspešnosť min. 70 %.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. disponuje slovnou zásobou z oblasti zdravotníckej terminológie,
2. aplikuje jazykové zručnosti v komunikácii,
3. aplikuje základné gramatické štruktúry,
4. prezentuje prácu s online-slovníkmi a zdrojmi.
Stručná osnova predmetu:
Slovná zásoba z kurzov anglický jazyk 1, 2, 3, 4, 5. Vybrané gramatické štruktúry z kurzov
anglický jazyk 1, 2, 3, 4, 5. Príprava projektu so študovanou tematikou.
Odporúčaná literatúra:
1.
DŽUGANOVÁ, B. 2010. Medical English in Use. Martin: Osveta.
2.
PARKER, S. 2007. The Human Body Book. DK.
3.
POHL, A. 2007. Test your Professional English-Medical. Essex: Pearson Ltd.
4.
GRICE, T. 2006. Everyday English for Nursing. Edinburg: Elsevier.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 42 hodín

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 77
A
B
C
D
88 %
8%
3%
1%
Vyučujúci: Mgr. Mária Snitková, PhD., Mgr. Martin Hrubala
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDNJ6
Názov predmetu: Nemecký jazyk (6)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety: FDNJ5 Nemecký jazyk (5)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent môže absolvovať skúšku, ak sa aktívne zúčastňoval na hodinách a vypracovával
domáce úlohy. Povinná účasť na 80 % hodín.
Skúška pozostáva z dvoch častí – prezentácia vypracovaného projektu so zdravotníckou
tematikou a záverečný test – úspešnosť minimálne 70 %.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. disponuje slovnou zásobou z oblasti zdravotníckej terminológie,
2. aplikuje jazykové zručnosti v komunikácii,
3. aplikuje základné gramatické štruktúry,
4. prezentuje prácu s online-slovníkmi a zdrojmi.
Stručná osnova predmetu:
Slovná zásoba z kurzov nemecký jazyk 1, 2, 3, 4, 5. Vybrané gramatické štruktúry z kurzov
nemecký jazyk 1, 2, 3, 4, 5. Príprava projektu so študovanou tematikou.
Odporúčaná literatúra:
1. FIRNHABER-SENSEN. 2009. Deutsch im Krankenhaus. Langenscheidt.
2. DUSILOVÁ, D., KOLOCOVÁ, V. 2004. Sprechen Sie Deutsch pro zdravotnické obory.
Bratislava: Polyglot.
3. KARASOVÁ, E. 2004. Němčina pro zdravotní sestry. Bratislava: Informatorium.
4. Internetové zdroje.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, nemecký jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín

Samoštúdium: 42 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 3
A
B
C
100 %
0%
0%
Vyučujúci: PhDr. Erika Vozníková
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FEM2
Názov predmetu: Masáže (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FEM1 Masáže (1)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie – PH
V priebehu semestra študent absolvuje prednášky a cvičenia v rozsahu 90 %.
%. Po ukončení semestra študent absolvuje teoreticko-praktické overenie vedomostí a zručností.
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý nezíska pri teoreticko-praktickej skúške najmenej 60
% hodnotenia. Študent má právo na jeden opravný termín teoreticko-praktickej skúšky.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. charakterizuje športovú masáž a základné pojmy,
2. vysvetľuje ich podstatu,
3. objasňuje účinky športovej masáže,
4. aplikuje základné hmaty a ich modifikácie v jednotlivých zostavách,
5. zdôvodňuje indikácie a kontraindikácie športovej masáže.
Stručná osnova predmetu:
Športová masáž. Ciele športovej masáže. Druhy športových masáží a ich uplatnenie v športovej
praxi. Prípravná masáž. Kondičná masáž. Pohotovostná masáž. Masáž odstraňujúca únavu.
Odporúčaná literatúra:
ECKEL. B. 2015. Sportovní masáže. Praha: Grada
FLANDERA S. 2011. Sportovní masáže. Olomouc: Poznání
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 24 hodín
Samoštúdium: 1 hodina
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: PhDr. Ivana Bernáthová
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022

Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDDPS
Názov predmetu: Diferenciálna diagnostika
pohybového systému
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 5 hodín prednášok, 10 hodín cvičení (50 hodín – celková
pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: FDFDLS4 Funkčná diagnostika lokomočného systému (4)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre úspešné absolvovanie predmetu študent vykoná prakticko - teoretickú skúšku.
V priebehu semestra študent absolvuje prednášky a cvičenia, podmienkou je účasť na
prednáškach 75 % a na cvičeniach 100 % (ospravedlnenie neúčasti na cvičení je na
individuálnom posúdení vyučujúceho predmetu). Akceptuje sa len neúčasť uznaná
vyučujúcim predmetu. V takomto prípade si študent cvičenia nahradí v termíne dohodnutom
s vyučujúcim predmetu. Po ukončení výučby absolvuje študent teoreticko-praktickú skúšku,
pri ktorej má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny.
Záverečné hodnotenie:
Záverečná teoretická aj praktická skúška:
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa najhoršie hodnotenie E.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. identifikuje a aplikuje čo najrozsiahlejšiu škálu špeciálnych funkčných testov, ktoré sú
nevyhnutné pre stanovenie základnej poruchy v systéme,
2. prakticky aplikuje postupy a demonštrácie u pacientov s výkladom základných postupov
pri diferenciálnej diagnostike uvedených porúch,
3. identifikuje a dokáže aplikovať spôsob terapie zistenej poruchy.
Stručná osnova predmetu:
Rozbor pohybových programov - bežných denných činností, pracovného zaťaženia,
športového zaťaženia. Prenesená bolesť - vzťahy bolestivých bodov na perioste, úponových
bolestí, ligamentových bolestí a trigger points. Posúdenie RTG snímkov z hľadiska

funkčných vzťahov. Hodnotenie reaktibility organizmu. Poruchy v oblasti Th-L a C-Th
prechodu a dýchania. Poruchy v oblasti orofaciálnej a AO skĺbenia, vzťah k C chrbtici.
Poruchy v oblasti pleca a lopatky. Diferenciálna diagnostika porúch v oblasti panvy a
bedrových kĺbov, dysfunkcia v oblasti. panvy, spúšťové body, kostrčový syndróm. Poruchy
funkcie chodidla a ich význam pre posturálnu funkciu. Diferenciálna diagnostika syndrómov
ochorení vnútorných orgánov a neuromuskulárnych ochorení. Diferenciálna diagnostika
koreňových syndrómov a prenesená bolesť v pohybovom aparáte.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. et al. 2020. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén.
2. JENDRICHOVSKÝ, M. 2013. Neuro-muskulo-skeletálny koncept diagnostiky pre
fyzioterapeutov II. Stará Ľubovňa: Fyzio plus.
3. JENDRICHOVSKÝ, M. 2011. Neuro-muskulo-skeletálny koncept diagnostiky pre
fyzioterapeutov I. Prešov: Petra.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 15 hodín
Samoštúdium: 35 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 120
A
B
C
D
E
FX
25 %
37 %
30 %
5%
2%
2%
Vyučujúci: PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., Mgr. Martin Frčo, Mgr. Patrik Beňuš
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDFARM
Názov predmetu: Farmakológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre získanie hodnotenia z predmetu je úspešne absolvovaný písomný test s
minimálnou úspešnosťou 70 %.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. charakterizuje hlavné účinky liekov, ich dávkovanie, kontraindikácie, nežiaduce účinky,
2. identifikuje spôsoby uskladnenia, označenia liekov a prácu s opiátmi,
3. zdôvodňuje metódy a zásady správneho podávania liečiv v klinickej praxi,
4. prezentuje základy toxikológie.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika odboru, interdisciplinárne postavenie, historický pohľad. Liečba a jej druhy
(fyzikálna terapia, farmakoterapia, psychoterapia, fytoterapia). Zameranie liečby (kauzálna,
substitučná, symptomatická, patogenetická). Recept a jeho stavba. Osud lieku v organizme
(resorbcia, distribúcia, transformácia, eliminácia). Účinky liekov (na molekulárnej úrovni,
celkový účinok na organizmus). Rôzne spôsoby aplikácie liekov. Zásady farmakoterapie v
detskom veku, farmakoterapia v staršom veku. Účelná farmakoterapia. Liekové interakcie.
Vývoj nových liečiv.
Odporúčaná literatúra:
1. MIROSSAY, L., MOJŽIŠ, J. 2021. Základná farmakológia a farmakoterapia 1.
Košice: Equilibria.
2. MIROSSAY, L., MOJŽIŠ, J. 2021. Základná farmakológia a farmakoterapia 2.
Košice: Equilibria.
3. HOLOMÁŇ, J., GLASA, J. 2004. Základy farmakológie a klinickej farmakológie.
Bratislava: Skriptá SZU.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
0
0
0
0
0
Vyučujúci: doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., Ing. Mgr. Ladislava Hradská, MPH
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDGER
Názov predmetu: Geriatria
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.
Stupeň štúdia:1.
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity budú udelené študentovi na základe prípravy Power Pointového odprezentovania
kazuistiky súvisiacej so zdravotnými problémami pacienta v geriatrickom veku.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. definuje základné pojmy, ciele a úlohy geriatrie,
2. disponuje vedomosťami o histórii geriatrie vo svete a na Slovensku,
3. uplatňuje etické aspekty v geriatrii,
4. aplikuje získané vedomosti o charakteristike staroby,
5. aplikuje získané vedomosti o špecifikách fyziológie a patológie jednotlivých systémov
u gerontov.
Stručná osnova predmetu:
Definícia geriatrie a gerontológie. Rozdelenie ľudského veku. Teórie a mechanizmy starnutia,
fyziologické funkcie u gerontov. Fyziológia a patofyziológia starnutia. Psychologické aspek ty
starnutia. Špecifiká farmakoterapie u gerontov. Sociálna gerontológia. Mobilita a imobilita
gerontov, imobilizačný syndróm. Infekčné ochorenia v staršom veku. Výživa u gerontov.
Ochorenia jednotlivých systémov v geriatrii. Ochorenia CNS u gerontov. Demencia a depresia
vo vyššom veku. Dekubity. Endokrinný systém gerontov. Pády, osteoporóza. Onkologická
problematika staršieho veku. Organizácia zdravotnej starostlivosti o starých ľudí. Liečba
bolesti u gerontov.
Odporúčaná literatúra:
1. HEGYI, L., KRAJŠÍK, Š. 2010. Geriatria. Bratislava: Herba.
2. KRAJČÍK, Š. 2008. Princípy diagnostiky a terapie v geriatrii. Bratislava: Charis.
3. HEGYI, L., KRAJČÍK, Š. 2006. Geriatria pre praktického lekára. Bratislava: Herba.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 83

A
B
C
D
E
100 %
0
0
0
0
Vyučujúci: doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., MUDr. Dana Ignjatovičová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDKKO3
Názov predmetu: Kinezioterapia v klinických
odboroch (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDKKO2 Základy kinezioterapie v klinických odboroch (1),
FDNEU2 Neurológia ( 2 )
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity budú udelené študentovi na základe úspešného vykonania prakticko-teoretickej
skúšky. Študent má celkovo nárok na jeden riadny a dva opravné termíny. Skúška pozostáva z
písomnej a praktickej časti. K praktickej forme skúšky bude pripustený len ten študent, ktorý
po absolvovaní vstupného písomného testu dosiahne úspešnosť minimálne 70 %. Po
úspešnom absolvovaní vstupného testu študenti absolvujú praktickú skúšku z predmetu.
Podmienkami absolvovania prakticko-teoretickej skúšky sú: 100 % účasť na cvičeniach
predmetu. Akceptuje sa len neúčasť uznaná vyučujúcim predmetu. V takomto prípade si
študent cvičenia nahradí v termíne dohodnutom s vyučujúcim predmetu.
Hodnotenie:

95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX

Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa najhoršie hodnotenie E.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. aplikuje poznatky získané vo fyzioterapeutických, medicínskych a humanitných
predmetoch do fyzioterapie v neurológii,
2. formuluje ciele a úlohy fyzioterapie podľa záverov fyzioterapeutickej diagnostiky,
3. navrhuje, realizuje a zdôvodäuje vybraný kinezioterapeutický program,
4. aplikuje a modifikuje vybraný postup podľa aktuálneho stavu pacienta,
5. aplikuje edukáciu pacienta v zmysle ochrany a podpory fyzického a psychického zdravia
v súlade so zásadami fyzioterapie v neurológii.
Stručná osnova predmetu:
Kazuistiky vybraných ochorení centrálneho nervového systému. Diagnostické postupy
špecifické pre ochorenia CNS.. Fyzioterapia degeneretívnych ochorení CNS. Fyzioterapia
autoimunitných ochorení CNS. Fyzioterapia záchvatovitých ochorení CNS. Fyzioterapia

NCMP.
Fyzioterapia
vestibulárneho
systému.
Fyzioterapia
pri
ochoreniach
extrapyramídového systému. Fyzioterapia mozočkového syndrómu.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. SEIDL, Z. 2015. Neurologie pro studium i praxi. Praha: Grada Publishing.
3. GROSS, J., ROSEN, E. 2013. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Portál.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 84
A
B
C
D
E
8%
31 %
33 %
24 %
4%
Vyučujúci: doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc., Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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FX
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDKKO5
Názov predmetu: Kinezioterapia v klinických
odboroch (3)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDVNL2 Vnútorné lekárstvo a reumatológia (2)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity budú udelené študentovi na základe úspešného vykonania praktickej skúšky. Študent
má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny.
Podmienkou pristúpenia k prakticko-teoretickej skúške je 100 % účasť na cvičeniach
predmetu. Akceptuje sa len neúčasť uznaná vyučujúcim predmetu. V takomto prípade si
študent cvičenia nahradí v termíne dohodnutom s vyučujúcim predmetu.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Študent absolvuje praktickú predmetovú skúšku.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. Transformuje poznatky získané vo fyzioterapeutických, medicínskych a humanitných
predmetoch do kinezioterapie vo vnúornom lekárstve a reumatológii,
2. formuluje ciele a úlohy kinezioterapie podľa záverov fyzioterapeutickej diagnostiky,
3. navrhuje a zdôvodňuje vybraný kinezioterapeutický program,
4. koriguje a modifikuje vybraný postup podľa aktuálneho stavu pacienta,
5. aplikuje edukáciu pacienta v zmysle ochrany a podpory fyzického a psychického zdravia.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika kinezioterapie vo vnútornom lekárstve – historický pohľad a vývoj.
Kinezioterapia pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Kinezioterapia pri ochoreniach
periférnych ciev. Kinezioterapia pri ochoreniach gastrointestinálneho traktu. Kineziotetapia
pri ochoreniach respiračného systému. Kineziotetapia pri metabolických a endokrinných
poruchách. Kinezioterapia pri ochoreniach lymfatického systému. Kinezioterapia pri
ochoreniach imunitného systému. Špecifiká kinezioterapeutického procesu v onkológii.
Charakteristika kinezioterapie v reumatológii – historický pohľad a vývoj. Kinezioterapia pri
zápalových reumatických ochoreniach. Kinezioterapia pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov.

Kinezioterapia pri syndróme bolestivého pleca. Hydrokinezioterapia v reumatológii.
Odporúčaná literatúra:
1. BEŇAČKA, J., MAŠÁN, J. 2014. Kardiovaskulárna rehabilitácia. Trnava: UCM.
2. KRČMÉRY, S., HRUŠOVSKÝ, Š., DÚBRAVA, M. 2004. Interná medicína I., II.
Trnava: Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce.
3. ŠPINAR, J., VÍTOVEC a kol. 2003. Ischemická choroba srděční. Praha: Grada
Publishing.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 84
A
B
C
D
E
FX
14 %
24 %
25 %
19 %
17 %
1%
Vyučujúci: doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., PhDr. Denisa Ivaničová
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDKKO6
Názov predmetu: Kinezioterapia v klinických
odboroch (4)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDPED Pediatria
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent absolvuje prednášky a cvičenia, podmienkou je účasť na
prednáškach 75 % a na cvičeniach 100 % (ospravedlnenie neúčasti na cvičení je na
individuálnom posúdení vyučujúceho predmetu). Počas semestra bude študent na cvičeniach
hodnotený priebežne a po ukončení absolvuje praktickú skúšku, v ktorej musí získať min. 15
bodov (študent má nárok na jeden opravný termín). Počas semestra vypracuje študent
seminárnu prácu na zadanú tému. Na konci semestra študent absolvuje záverečnú písomnú
skúšku.
Priebežné hodnotenie:
praktická aplikácia procedúr: 0 – 20 bodov
seminárna práca: 10 bodov
spolu: 0 – 30 bodov.
Študent musí získať minimálne 25 bodov v priebežnom hodnotení počas semestra, aby mohol
absolvovať záverečnú písomnú skúšku.
Záverečné hodnotenie:
Záverečná písomná skúška:
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa najhoršie hodnotenie E.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. disponuje základnými vedomosťami o motorickom vývoji jedinca, o fyziologickom raste
a fyzickom vývoji jedinca od novorodeneckého obdobia po adolescenciu, o základných
klinických diagnózach v pediatrii,
2. preukáže vedomosti o špecifikách detského pacienta (komunikácia, prístup, intervencia),
3. pretransformuje poznatky získané vo fyzioterapeutických predmetoch do kinezioterapie
v pediatrii,

4. demonštruje starostlivosť o dieťa pri fyziologických a patologických zmenách vo všetkých
obdobiach jeho vývoja z pohľadu fyzioterapeutickej intervencie,
5. prakticky realizuje fyzioterapeutické diagnostické postupy v pediatrii,
6. formuluje ciele a úlohy kinezioterapie detského pacienta na základe výsledkov
fyzioterapeutickej diagnostiky,
7. prakticky aplikuje fyzioterapeutické postupy využívané v terapii detského pacienta.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika kinezioterapie v pediatrii, historický prehľad a vývoj. Anatomickofyziologické, patologické a klinické aspekty pri vybraných najčastejšie sa vyskytujúcich
ochoreniach v pediatrii. Špecifiká kinezioterapia v pediatrii. Prehľad možností
kinezioterapeutických prístupov v terapii detského pacienta pri jednotlivých klinických
ochoreniach. Rozdelenie fyzioterapeutických metód využívaných v pediatrii z rôznych
hľadísk. Ciele a úlohy fyzioterapie v pediatrii, fyzioterapeutická diagnostika, návrh
fyzioterapeutického programu, výber kinezioterapeutických metód, dokumentácia,
vyhodnotenie a praktická realizácia v oblasti: kinezioterapia detí s poruchami motorického
vývoja, kinezioterapia detí s chybným držaním tela a svalovou dysbalanciou, kinezioterapia
detí s respiračnými ochoreniami, kinezioterapie v detskej traumatológii a ortopédii,
kinezioterapia detí s neurologickými ochoreniami.
Odporúčaná literatúra:
1. DYRHONOVÁ, O., MÁČEK, M., SMOLÍKOVÁ, L. 2020. Léčebná rehabilitace
v pediatrii. Bratislava: Raabe.
2. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
3. VOJTA, V., PETERS, A. 2010. Vojtův princip. Praha: Grada Publishing.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 85
A
B
C
D
E
FX
14 %
9%
20 %
34 %
21 %
1%
Vyučujúci: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDKKO7
Názov predmetu: Kinezioterapia v klinických
odboroch (5)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
FDGYN Gynekológia a pôrodníctvo
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent absolvuje prednášky a cvičenia, podmienkou je účasť na
prednáškach 75 % a na cvičeniach 100 % (ospravedlnenie neúčasti na cvičení je na
individuálnom posúdení vyučujúceho predmetu). Počas semestra bude študent na cvičeniach
hodnotený priebežne a vypracuje seminárnu prácu na zadanú tému. Na konci semestra študent
absolvuje záverečnú písomnú skúšku.
Priebežné hodnotenie:
praktická aplikácia procedúr: 0 – 20 bodov
seminárna práca: 10 bodov
spolu: 0 – 30 bodov.
Študent musí získať minimálne 25 bodov v priebežnom hodnotení počas semestra, aby mohol
absolvovať záverečnú písomnú skúšku.
Záverečné hodnotenie:
záverečná písomná skúška:
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa najhoršie hodnotenie E.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. preukáže vedomosti z prevencie, diagnostiky a terapie ochorení v gynekológii
a pôrodníctve,
2. identifikuje vybrané diagnostické a terapeutické metódy v gynekológii a pôrodníctve,
3. disponuje základnými vedomosťami o jednotlivých fyziologických obdobiach ženy a jeho
poruchách,
4. transformuje poznatky získané vo fyzioterapeutických predmetoch do kinezioterapie
v gynekológii a pôrodníctve,

5. identifikuje starostlivosť o ženu pri fyziologických a patologických zmenách vo všetkých
obdobiach jej života z pohľadu fyzioterapeutickej intervencie,
6. prakticky ovláda fyzioterapeutické diagnostické postupy v gynekológii a pôrodníctve,
7. formuluje ciele a úlohy kinezioterapie v gynekológii a pôrodníctve na základe výsledkov
fyzioterapeutickej diagnostiky,
8. prakticky realizuje vybrané fyzioterapeutické postupy využívané v kinezioterapii
v gynekológii a pôrodníctve.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika kinezioterapie v gynekológii a pôrodníctve, historický prehľad a vývoj.
Anatomicko-fyziologické, patologické a klinické aspekty pri vybraných najčastejšie sa
vyskytujúcich ochoreniach v gynekológii a pôrodníctve. Anatomicko-fyziologické aspekty
panvového dna u žien. Ciele a úlohy fyzioterapie, fyzioterapeutická diagnostika, návrh
fyzioterapeutického programu, výber kinezioterapeutických metód, dokumentácia,
vyhodnotenie a praktická realizácia v oblasti: kinezioterapia pri konzervatívnej terapii chorôb
reprodukčných orgánov ženy, kinezioterapia pri operačnej liečbe reprodukčných orgánov
ženy, kineziotetapia pri kostrčovom syndróme, kinezioterapia pri funkčných poruchách
reprodukcie, pri funkčnej sterilite, pri dysfunkciách svalov panvového dna, komplexná
edukácia ženy v gravidite, v príprave na pôrod, možnosti fyzioterapeutickej intervencie po
pôrode, edukácia správnych pohybových návykov počas laktácie a edukácia manipulácie
s dieťaťom.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. MAREK, J. 2005. Syndróm kostrče a panvového dna. Praha: Triton.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 79
A
B
C
D
E
FX
6%
23 %
37 %
20 %
14 %
0%
Vyučujúci: doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD., PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD., doc. MUDr.
Peter Bielik, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDOP
Názov predmetu: Ortopédia a protetika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDTR Traumatológia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. K ústnej forme skúšky bude pripustený len ten
študent, ktorý po absolvovaní vstupného písomného testu dosiahne úspešnosť minimálne 70
%. V prípade nesplnenia daného kritéria má študent možnosť opakovať test dvakrát. Po
úspešnom absolvovaní vstupného testu študenti absolvujú skúšku z predmetu ústnou formou.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. identifikuje základné poznatky z odboru ortopédie a protetiky,
2. definuje a vysvetliť princípy ortopédie a protetiky,
3. zohľadňuje základné indikácie a kontraindikácie využitia pomôcok.
Stručná osnova predmetu:
Úvod a základy liečby. Konzervatívna a operačná liečba v ortopédii a zobrazovacie techniky.
Spojivové tkanivo a kostné tkanivo, kĺbová chrupavka a skeletový sval. Funkčné ortopedické
vyšetrenie. Vrodené chyby a poruchy vývoja skeletu a väziva. Dysplázia, subluxácia a luxácia
coxy a iné vrodené deformity. Získané poruchy vývoja skeletu. Infekcie kostí a kĺbov a
tumory podporného a pohybového aparátu. Degeneratívne ochorenia chrbtice, osteoporóza a
artritídy neinfekčné, reumatické. Bolesti a deformity chrbtice. Protetické možnosti.
Odporúčaná literatúra:
1. VOJTAŠŠÁK, J. 2021. Ortopédia pre prax. Bratislava: Herba.
2. VOJTAŠŠÁK, J. 2006. Ortopédia a traumatológia. Bratislava: Slovak
Academic Press.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín

Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 79
A
B
C
5%
16 %
30 %
Vyučujúci: MUDr. Marián Hlaváč, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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D
21 %

E
24 %

FX
5%

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDPL
Názov predmetu: Preventívne lekárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Po ukončení semestra vypracuje študent záverečný test – úspešnosť minimálne 70 % s dvoma
možnosťami opravy. Vypracuje a odprezentuje referát zameraný na primárnu alebo
sekundárnu prevenciu.
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa minimálne 70 % zo záverečného testu v riadnom
alebo opravnom termíne.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. identifikuje úlohy a ciele základných odborov preventívneho lekárstva,
2. charakterizuje jednotu organizmu a prostredia v zdraví a v chorobe,
3. prezentuje nevyhnutnosť aktívnej účasti jednotlivca i komunity pri ochrane a podpore
zdravia,
4. demonštruje dôležitosť ochrany a tvorby zdravých životných podmienok pre ochranu
zdravia osôb.
Stručná osnova predmetu:
Ciele a úlohy základných odborov preventívneho lekárstva: hygieny, epidemiológie, sociálnej
hygieny, mikrobiológie. Základy ochrany, podpory a rozvoja zdravia ľudí v kontexte
pôsobenia vplyvov prostredia. Choroba, prevencia chorôb. Prevencia – primárna, sekundárna.
Výchova obyvateľstva k zdraviu. Preventívne programy WHO. Štatistika – epidemiologické
štúdie.
Odporúčaná literatúra:
1. HEGYI, L., OCHABA, R. 2013. Výchova k zdraviu a podpora zdravia. Bratislava:
Herba.
2. KOLEKTÍV AUTOROV. 2012. Verejné zdravotníctvo. Bratislava: Veda.
3. Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I. Terminológia. Koncepcie odborov.
Legislatíva. Zdravotný stav. Determinanty zdravia. Manažment. 2011. Bratislava:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
4. HEGYI, L., BIELIK, I., BARTOŠOVIČ, I. a kol. 2011. Základy verejného
zdravotníctva. Bratislava: Herba.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
0
0
0
0
Vyučujúci: doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDPSCH
Názov predmetu: Psychiatria
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje prednášky v rozsahu minimálne 80 % a úspešne vykoná elektronické
testovanie na minimálne 70 %. Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. identifikuje psychiatrickú symptomatológiu, syndromológiu a najčastejšie psychické
ochorenia,
2. disponuje základnými vedomosťami a orientáciou v základných pojmoch psychiatrie,
3. navrhuje postupy fyzioterapie vzhľadom na charakter psychiatrických ochorení.
Stručná osnova predmetu:
Miesto psychiatrie v systéme medicínskych disciplín. História psychiatrie. Príčiny a priebeh
psychických porúch. Všeobecná psychopatológia – symptómy psychických porúch.
Psychiatrická syndromológia. Liečba psychických porúch. Psychotické a nepsychotické
poruchy. Schizofrénia a psychózy z okruhu schizofrénie. Afektívne poruchy. Organické
poškodenia CNS. Látkové a nelátkové závislosti.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLIBÁŠ, E. a kol. 2011. Všeobecná psychiatria. Bratislava: Univerzita Komenského.
2. NOVOTNÝ, V.
a kol. 2010. Špeciálna psychiatria. Bratislava: Univerzita
Komenského.
3. TURČEK, K. 2007. Diagnostika a terapia závislostí. Banská Bystrica: Univerzita
Mateja Bela.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: MUDr. Dana Ignjatovičová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDSZP1
Názov predmetu: Seminár k záverečnej práci (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:
Za semester: 0/6
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent je povinný absolvovať 80 % cvičení:
Hodnotenie: 0 - 20 bodov.
Študent v priebehu semestra vypracuje písomný projekt bakalárskej práce v rozsahu 20 strán.
Hodnotenie: 0 – 30 bodov.
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa minimálne 20 bodov za účasť a minimálne 30
bodov za vypracovanie písomného projektu bakalárskej práce.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. teoreticky a prakticky posudzuje koncepciu, tvorbu, obsahovú a formálnu úpravu
záverečnej práce,
2. prakticky aplikuje v praxi Normu STN ISO 690 a STN ISO 690-2,
3. analyzuje a spracováva bibliografické odkazy,
4. disponuje pojmami rešerš, citát, citácia, parafrázovanie,
5. identifikuje pojem plagiátorstvo,
6. samostatne realizuje projekt záverečnej práce,
7. obhajuje výsledky záverečnej práce pred skúšobnou komisiou.
Stručná osnova predmetu:
Definovanie obsahu, rozsahu, významu a formálnej úpravy bakalárskej práce. Centrálny
register záverečných prác, vnútorná smernica univerzity, pokyny. Všeobecné zásady písania
bakalárskej práce. Formulácia témy, zostavenie osnovy práce, vnútorné členenie obsahu.
Forma praktickej časti bakalárskej práce, kazuistika - pojem, štruktúra. Práca s literatúrou,
informačné zdroje pre písanie bakalárskej práce. Rešerš, citácie, citovanie, zoznam
bibliografických odkazov. Norma STN ISO 690. Prezentácia projektu záverečnej práce.
Praktické cvičenia – individuálne konzultácie študentov tvoriacich bakalárske práce.
Odporúčaná literatúra:
1. LAUKOVÁ, J. 2020. Záverečná práca bez problému. Bratislava: SZU.
2. Smernica č. 5/2019 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii,
kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní.
3. MEŠKO, D. a kol. 2005. Akademická príručka. Martin: Osveta.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta

Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 6 hodín
Samoštúdium: 19 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
0
0
0
Vyučujúci: PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDSOC
Názov predmetu: Sociológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent absolvuje prednášky s minimálne 80 % účasťou, na ktorých
aktívne participuje. Vypracuje a odprezentuje referát na aktuálnu tému z oblasti uplatnenia
sociológie v bežnom živote. Po ukončení semestra študent absolvuje písomný test. Študentovi
bude udelený kredit, ak úspešne absolvuje písomný test na minimálne 70 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. definuje sociológiu ako náuku o spoločnosti, vie definovať základné pojmy, pracovné
nástroje a prístupy,
2. identifikuje využitie vedomostí zo sociológie v živote a práci,
3. objasňuje pojmy zo sociológie zdravia,
4. dokáže definovať a zdôvodniť zdravotnícke programy, jednotlivé spoločenské skupiny
a ich postoj k zdraviu,
5. definuje nástroje ovplyvňovania spoločenských skupín a formovanie ich postojov
k zdraviu.
Stručná osnova predmetu:
Sociológia ako vedná disciplína (sociálny jav, sociálna skupina, sociálny problém).
Sociologické teórie, využitie sociológie. Sociologický výskum (druhy, etapy, spôsoby).
Zdravie a choroba ako sociálne pojmy, sociálna štruktúra, sociálny status, choroba
a spoločnosť, zdravotná politika štátu. Úloha štátu v starostlivosti o zdravie. Neštátne
organizácie pri utváraní podmienok pre starostlivosť o zdravie. Programy zdravia. Typy
a skupiny, vodcovstvo, zdravotnícke zariadenie ako sociálna organizácia. Sociologická
problematika manželstva a rodiny. Sociálna patológia, sociálne deviácie. Regulácia ľudského
správania v spoločnosti. Ľudská prirodzenosť.
Odporúčaná literatúra:
1. KELLER, J. 2012. Úvod do sociológie. Praha: SLON.
2. BRUCKEROVÁ, D. 2005. Sociológia zdravia a choroby. Bratislava: Herba.
3. HEGYI, L., TAKÁČOVÁ, Z., BRUCKEROVÁ, D. 2004. Vybrané kapitoly
z pedagogiky a komunikácie pre verejné zdravotníctvo. Bratislava: Herba.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta

Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 15 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
0
0
0
0
Vyučujúci: doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH,
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDSKP5
Názov predmetu: Súvislá klinická prax (5)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: odborná prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 120 hodín cvičení (120 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDSKP4 Súvislá klinická prax (4)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú súvislú klinickú prax, na ktorej budú aktívne
participovať. Podmienkou je 100 % účasť na praxi a vypracovanie dvoch kazuistík pacientov s
prezentáciou, za čo budú študentovi udelené kredity.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. osvojí si podstatu a princípy vybraných metód, techník a postupov vo funkčnej diagnostike
lokomočného systému,
2. získa zručnosť v technike vybraných diagnostických metód,
3. preukáže schopnosť profesionálnej komunikácie s pacientom,
4. vyvodzuje závery z použitých metód diagnostiky,
5. realizuje vyšetrenie pacienta v jednotlivých klinických odboroch z hľadiska fyzioterapie.
Stručná osnova predmetu:
Pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta na pracovisku FBLR: zvyšovanie erudície v odbere
anamnestických údajov, vykonanie komplexného kineziologického rozboru pacienta,
navrhnutie smeru terapie a aplikovanie vybraných terapeutických postupov.
Vedenie zdravotníckej dokumentácie. Kinezioterapia v indikačnej oblasti ortopédie:
Kinezioterapia po operáciách kĺbov horných a dolných končatín, pri degeneratívnych
ochoreniach kĺbov a po amputáciách končatín. Kinezioterapia v indikačnej oblasti
traumatológie: Kinezioterapia po komplikovaných úrazoch horných a dolných končatín, pri
polytraumách. Kinezioterapia v indikačnej oblasti pediatrie: Zvláštnosti fyzioterapie v
detskom veku. Kinezioterapia pri ochoreniach respiračného systému, pohybového systému a v
reumatológii. Kinezioterapia v indikačnej oblasti neurológie: Kinezioterapia pri ochoreniach
periférneho nervového systému, pri cievnych ochoreniach mozgu, pri demyelinizačných
ochoreniach CNS a pri vertebrogénnych bolestivých syndrómoch. Kinezioterapia v indikačnej
oblasti neurochirurgie: Kinezioterapia po operáciách hernie disku a po operáciách chrbtice.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. GROSS, J. 2005. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton.
3. TAKÁČ, P. 2003. Klinická propedeutika v rehabilitácii. Trnava: SAP.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 120 hodín
Prezenčné štúdium: 120 hodín
Samoštúdium: 0 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD., PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., Mgr. Zuzana
Frčová, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDVVP
Názov predmetu: Všeobecná a vývinová
psychológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú prednášky, na ktorých budú aktívne participovať.
Podmienkou je 75 % účasť na prednáškach. Vypracujú seminárnu prácu zameranú na
problematiku všeobecnej psychológie alebo niektoré z vývinových období jedinca. K ústnej
forme skúšky bude mať možnosť pristúpiť len študent, ktorý získa za seminárnu prácu viac
ako 15 bodov. Po ukončení semestra študenti absolvujú skúšku z predmetu ústnou formou.
Študent si vyžrebuje tri otázky, z ktorých ak neovláda dve, je hodnotený hodnotením FX.
Študent má právo na dva opravné termíny skúšky. Kredity budú udelené študentovi, ktorý
získa minimálne 70 bodov zo 100 bodov.
Priebežné hodnotenie:
seminárna práca: 0 - 30 bodov.
Záverečné hodnotenie:
záverečná ústna skúška: 0 – 70 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. disponuje základnými vedomosťami o histórii rozvoja psychológie a jej formovaní ako
samostatnej vednej disciplíny,
2. definuje základnú terminológiu,
3. zdôvodňuje základné psychické procesy,
4. charakterizuje vrodené a získané vlastnosti osobnosti,
5. charakterizuje jednotlivé vývinové obdobia, identifikovať a riešiť ich kľúčové
problémy,
6. aplikuje nadobudnuté poznatky pri predchádzaní a riešení problémov
v interpersonálnych vzťahoch.
Stručná osnova predmetu:
Predmet a história psychológie. Význam psychológie. Psychika a jej biologická a sociálna
podmienenosť. Prežívanie. Správanie. Vedomie, nevedomie. Človek ako osobnosť. Vrodené
a získané vlastnosti osobnosti. Psychické procesy názorného poznávania – pamäť, predstavy,
vnímanie, pociťovanie, pozornosť. Myslenie. Učenie. City. Periodizácia a charakteristika
jednotlivých vývinových období. CAN syndróm. Hra a jej význam pre rozvoj dieťaťa.
Odporúčaná literatúra:
1. HELUS, Z. Úvod do psychologie. 2011. Učebnice pro střední školy a bakalářská
studia na VŠ. Praha: Grada Publishing.

2. HELLBRUGGE, T., ŠOLTÉS, L., ARCHALOUSOVÁ, A., ILENČÍKOVÁ, D.
2010. Prvních 365 dní v životě dítěte. Psychomotorický vývoj kojence. Praha:
Grada Publishing.
3. VEREŠOVÁ, M. a kol. 2007. Psychológia. Martin: Osveta.
4. LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. 2006. Vývojová psychologie. Praha: Grada
Publishing.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 98
A
B
C
D
E
FX
26 %
35 %
17 %
13 %
8%
2%
Vyučujúci: PhDr. Elena Janiczeková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1

§ 108e zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDKAJ1
Názov predmetu: Konverzácia v anglickom
jazyku
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín cvičení (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie - PH
20% hodnotenia – aktivita na hodine
80% hodnotenia – prednáška zvolenej odbornej problematiky
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. atívne používa odbornú slovnú zásobu vo vybraných zdravotníckych kontextoch
slovom aj písmom,
2. pri ústnej aj písomnej komunikácii rozoznáva rôznorodé sociálne kontexty a v nich
vhodne používa a precvičuje vybrané gramatické štruktúry,
3. pripravuje odbornú prednášku a prezentuje jej obsah.
Stručná osnova predmetu:
opakovanie pojmov z vybraných klinických oblastí, precvičovanie komunikačných techník –
vyjadrenie ne/súhlasu, komunikácia s pacientom, precvičovanie prezentačných zručností a
techník.
Odporúčaná literatúra:
1. VAN EMDEN, J., BECKER, L. 2016. Presentation Skills for Students. London, UK :
Bloomsbury Publishing PLC
2. PŘÍVRATSKÁ, Jana a kol., 2004. English in the Medical Profession. Praha :
Karolinum.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: Mgr. Mária Snitková, PhD., Mgr. Martin Hrubala

Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDKNJ1
Názov predmetu: Konverzácia v nemeckom
jazyku
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín cvičení (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie - PH
20% hodnotenia – aktivita na hodine
80% hodnotenia – prednáška zvolenej odbornej problematiky
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. atívne používa odbornú slovnú zásobu vo vybraných zdravotníckych kontextoch
slovom aj písmom,
2. pri ústnej aj písomnej komunikácii rozoznáva rôznorodé sociálne kontexty a v nich
vhodne používa a precvičuje vybrané gramatické štruktúry,
3. pripravuje odbornú prednášku a prezentuje jej obsah.
Stručná osnova predmetu:
opakovanie pojmov z vybraných klinických oblastí, precvičovanie komunikačných techník –
vyjadrenie ne/súhlasu, komunikácia s pacientom, precvičovanie prezentačných zručností a
techník.
Odporúčaná literatúra:
1. FIRNHABER-SENSEN. 2009. Deutsch im Krankenhaus. Langenscheidt.
2. DUSILOVÁ, D., KOLOCOVÁ, V. 2004. Sprechen Sie Deutsch pro zdravotnické
obory. Bratislava: Polyglot.
3. KARASOVÁ, E. 2004. Němčina pro zdravotní sestry. Bratislava: Informatorium.
4. Internetové zdroje.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, nemecký jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0

Vyučujúci: PhDr. Erika Vozníková
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDDLB
Názov predmetu: Diagnostika a liečba bolesti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8.
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vykoná písomný test s minimálnou úspešnosťou 70 % a má právo na jeden riadny
a dva opravné termíny.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. identifikuje problematiku diagnosticky a liečby akútnej a chronickej bolesti, možnosti
farmakoterapie bolesti neopioidovými a opioidovými analgetikami a adjuvantnými liekmi
a ich kombináciami vzájomne, ale aj s nefarmakologickými postupmi,
2. zdôvodňuje význam aplikácie jednotlivých invazívnych a nefarmakologických postupov v
liečbe bolesti a ich využitím v rámci fyzioterapeutickej praxe,
3. zdôvodňuje možnosti aplikácie vybraných algeziologických postupov a techník vo
fyzioterapii chronických bolestivých stavov lokomočného aparátu, neuropatickej bolesti
a pod.
Stručná osnova predmetu:
Algeziológia – multidisciplinárny odbor. Základy patofyziológie bolesti. Vznik a vedenie
bolesti. Farmakologické postupy v liečbe bolesti všeobecne. Invazívne postupy liečby
bolesti. Nefarmakologické postupy. Neopioidové analgetiká. Opioidové analgetiká.
Adjuvanciá. Kombinácie farmák. Akútna bolesť - charakteristika, liečba. Algeziologické
postupy vo fyzioterapii chronickej bolesti.
Odporúčaná literatúra:
1. MARTULIAK, I. 2009. Učebné texty liečby bolesti. Banská Bystrica: SZU.
2. KOLEKTIV AUTORŮ. 2006. Vše o léčbě bolesti. Praha: Grada Publishing.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0

Vyučujúci: doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDERGO
Názov predmetu: Ergoterapia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 5 hodín prednášok, 10 hodín cvičení (50 hodín – celková
pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent prakticky spracuje materiály technikami používanými v ERG, LVS a prakticky
preukáže testovanie pri rôznych postihnutiach, vypracuje ergodiagnostiku a navrhne terapie.
Študent má 100 %-nú účasť na cvičeniach predmetu, ospravedlnená účasť len so súhlasom
vyučujúceho predmetu.
Záverečná skúška obsahujúca spomínané súčasti.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. definuje jednotlivé ergoterapeutické postupy pri vybraných diagnózach,
2. vyvodzuje zdravotný stav pacienta z ergoterapeutického hľadiska,
3. disponuje praktickou zručnosťou v základných metódach ergoterapie.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. 2020. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
2. KRIVOŠÍKOVÁ, M. 2011. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada Publishing.
3. KLUSOŇOVÁ, E. 2011 Ergoterapie v praxi. Brno: NCO a NZO.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 15 hodín
Samoštúdium: 35 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 78
A
B
C
D
E

FX

45 %
37 %
18 %
0%
Vyučujúci: Mgr. Erika Kubincová, Bc. Eva Matiašová
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDKKO8
Názov predmetu: Kinezioterapia v klinických
odboroch (6)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDGER Geriatria, FDPSY Psychiatria
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity budú udelené študentovi na základe úspešného vykonania prakticko-teoretickej
skúšky z jednotlivých metodík. Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny.
Podmienkou pristúpenia k prakticko-teoretickej skúške je 100 % účasť na cvičeniach
predmetu. Akceptuje sa len neúčasť uznaná vyučujúcim predmetu. V takomto prípade si
študent cvičenia nahradí v termíne dohodnutom s vyučujúcim predmetu.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. zdôvodňuje a realizuje vhodnú kinezioterapeutickú metódu podľa kineziologického
rozboru pacientových funkcií, podľa aktuálneho zdravotného stavu, veku, fyzickej a
psychickej kondície pacienta,
2. motivuje pacienta a vybrať preňho činnosť, ktorá ho zaujme a povzbudí,
3. identifikuje vybrané diagnostické a terapeutické metódy v psychiatrii
Stručná osnova predmetu:
Význam a úlohy kinezioterapie, jej špecifiká v období starnutia a staroby a jej vplyv na kvalitu
života gerontov. Prevencia ochorení v staršom veku. Životný štýl a životospráva. Význam,
úlohy a špecifiká kinezioterapie v psychiatrickej liečbe. Kinezioterapia pri imobilizačnom
syndróme, kinezioterapia pri osteoporóze a stareckých fraktúrach, kinezioterapia pri
artérioskleróze a stareckej demencii, kinezioterapia pri Alzheimerovej chorobe,
kinezioterapia pri psychoreaktívnych poruchách, kinezioterapia pri psychomotorických
zmenách, kinezioterapia pri psychózach.
Odporúčaná literatúra:
1. KOLÁŘ, P. a kol. 2020. Fyzioterapie v klinické praxi. Praha: Galén.
2. HEGYI, L., KRAJŠÍK, Š. 2010. Geriatria. Bratislava: Herba.
3. KALVACH, Z. 2004. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada Publishing.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 78
A
B
C
D
E
27 %
33 %
24 %
9%
6%
Vyučujúci: MUDr. Dana Ignjatovičová, PhD., PhDr. Denisa Ivaničová
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDNOV
Názov predmetu: Náuka o výžive
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška/cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test s minimálnou úspešnosťou 70 %.
Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. disponuje základnými vedomosťami o potravinách a živinách, ich trávení, vstrebávaní a
látkovej premene,
2. identifikuje potrebu energie a živín vo výžive zdravého človeka,
3. stanovuje potrebu energie a živín v potrave pre pacienta, a to podaním výživy orálne
(diétou), enterálnou alebo parenterálnou cestou,
4. aplikuje získané poznatky o výžive v primárnej a sekundárnej prevencii infekčných
ochorení, srdcovo – cievnych, gastrointestinálnych, metabolických, onkologických a iných
ochorení.
Stručná osnova predmetu:
Výživa – potrava – poživatiny – makronutriety, mikronutriety. Anatómia a fyziológia
tráviacich orgánov. Proteíny a aminokyseliny – biologická hodnota, metabolizmus, zdroje,
potreba. Lipidy a mastné kyseliny – biologická hodnota, metabolizmus, zdroje, potreba.
Sacharidy a glukóza – biologická hodnota, metabolizmus, vláknina, zdroje, potreba. Vitamíny
– rozdelenie, funkcia, metabolizmus, zdroje, potreba. Minerálne látky – makro a
mikroelementy, funkcia, metabolizmus, zdroje, potreba. Voda a elektrolyty – rozdelenie,
funkcia, bilancia, zdroje, potreba. Fyziologické potreby – energie základných živín a
ochranných látok. Správny výživa – deti, dospievajúcich, dospelí, vyšší vek, v
gravidite/laktácii, pri fyzickej aktivite. Hodnotenie stavu výživy človeka – nutričná anamnéza,
antropometria, biochémia. Liečebná výživa – organizácia, potreba energie a živín, diétny
systém v nemocniciach. Určovanie stavu výživy – nutričná anamnéza, antropometrické a
biochemické vyšetrenie. Malnutrícia, maldigescia, malabsorpcia – príčiny, prejavy,
komplikácie, prevencia, liečba. Výživa pri ochoreniach GIT. Výživa pri metabolických
ochoreniach. Výživa pri ochoreniach obličiek a močových ciest. Výživa pri ochoreniach kostí
a pohybového aparátu. Výživa a rakovina. Výživa – intolerancia – alergia. Umelá výživa –
parenterálna výživa.
Odporúčaná literatúra:
1. ZLATOHLÁVEK, L. 2020. Klinická dietologie a výživa. Praha: Current media.

2. SVAČINA, Š., MÜLLEROVÁ, D., BREČNAJDROVÁ, A. 2013. Dietologie pro
lékaře, farmacetuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty. Praha: Triton.
3. SVAČINA, Š. 2013. Klinická dietologie. Praha: Triton.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: Ing. Katarína Michalcová, PhD., MUDr. Ivana Sedliačiková, MPH
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDOZ
Názov predmetu: Organizácia zdravotníctva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra vypracuje písomný test – úspešnosť minimálne 70 %.
Jedna možnosť opravy.
Predmet končí záverečným testom - jeden riadny a dva opravné termíny.
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa minimálne 70 % z priebežného písomného testu
a minimálne 70 % zo záverečného testu v riadnom alebo opravnom termíne.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. definuje zásady štátnej zdravotnej politiky,
2. charakterizuje organizáciu zdravotníctva,
3. ovláda systém zdravotnej starostlivosti,
4. prezentje princípy kontrolnej činnosti, zdravotného poistenia a financovania
zdravotníctva,
5. charakterizuje systém vzdelávania v zdravotníctve,
6. orientuje sa v zdravotníckej legislatíve.
Stručná osnova predmetu:
Štátna zdravotná politika. Štát ako garant zdravotnej starostlivosti. Verejné zdravotníctvo.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Organizácia zdravotníctva. Zdravotnícke inštitúcie.
Zdravotnícke zariadenia. Zdravotnícki pracovníci. Stavovské organizácie a odborné
spoločnosti v zdravotníctve. Zdravotnícke školstvo. Pregraduálna a postgraduálna výchova.
Zdravotné poistenie. Financovanie zdravotníctva. Kontrolná činnosť v zdravotníctve.
Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Odporúčaná literatúra:
1. PAŽITNÝ, P. 2020. Zdravotný systém Slovenskej republiky. Bratislava: Wolters
Kluwer.
2. BIELIK, J. 2017. Organizácia zdravotníctva v kontexte legilastívnych zmien. Trenčín:
Trenčianska univerzita A. Dubčeka.
3. LYSINOVÁ, Ľ., FRČOVÁ, B. 2013. Organizácia zdravotníctva. Skriptum.
Bratislava: SZU.
4. Zbierka zákonov NR SR.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
0
0
0
Vyučujúci: Ing. Mgr. Irena Galádová, MBA
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDPRL
Názov predmetu: Právo a legislatíva
v zdravotníctve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 8 hodín prednášok (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet končí záverečným testom. Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny.
Hodnotenie:
95 – 100 % - A
89 – 94 % - B
83 – 88 % - C
77 – 82 % - D
70 – 76 % - E
0 – 69 % - FX
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa minimálne 70 % zo záverečného testu v riadnom
alebo opravnom termíne.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. disponuje základnými vedomosťami a orientáciou v základných právnych normách,
2. identifikuje základné ľudské práva,
3. prezentuje hierarchiu orgánov štátnej správy,
4. aplikuje základy pracovného, rodinného a trestného práva,
5. špecifikuje právne problémy vzťahujúce sa na starostlivosť o zdravie občanov,
6. aplikuje vedomosií vo vzťahu pochopenia postavenia a významu práva ako celku
a jednotlivých odvetví systému práva SR,
7. zdôvodňuje poznatky vychádzajúcie z ústavného princípu ochrany zdravia,
z právnych odvetví systému práva v SR umožňujúcich ich praktickú aplikáciu
v profesionálnej činnosti zdravotníckeho pracovníka, najmä pochopenie súvislostí
a vzájomné väzby práv a povinností účastníkov právnych vzťahov, následky
a sankcie pri výkone zdravotníckeho povolania.
Stručná osnova predmetu:
Základné právne pojmy (právo, pramene práva, legislatívny process - právne normy ich vznik,
štruktúra, platnosť a pôsobnosť právnej normy, aplikácia právnych noriem, výklad práva,
právne vzťahy, systém práva). Ústava SR. Základné ľudské práva a slobody, ochrana
základných ľudských práv a slobôd v rámci SR. Medzinárodná ochrana základných ľudských
práv a slobôd. Štátna moc, orgány štátnej moci a štátnej správy (NR SR, prezident, vláda SR,
ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, orgány samosprávy obcí a miest, sústava súdov,

postavenie prokuratúry, ústavný súd). Druhy zodpovedností zdravotníckych pracovníkov.
Všeobecné predpoklady zodpovednosti zdravotníckych pracovníkov. Pracovné právo (vznik,
zmena a skončenie pracovnoprávneho vzťahu, pracovný čas, dovolenka, práva a povinnosti
zamestnancov a zamestnávateľa). Pracovno-právna zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov
( zodpovednosť zamestnanca a zamestnávateľa za spôsobenú škodu, predpoklady vzniku
zodpovednosti, všeobecná zodpovednosť za škodu, osobitná zodpovednosť za škodu, náhrada
škody). Trestnoprávna zodpovednosť (základy trestnoprávnej zodpovednosti, trestný čin,
skutkové podstaty trestných činov, ktorých naplnenie najčastejšie hrozí pri výkone povolania
zdravotníckeho pracovníka - trestné činy proti životu a zdraviu, okolnosti vylučujúce
nebezpečnosť činu pre spoločnosť, základy trestného poriadku, trestné stíhanie). Občianske
právo (občiansko-právne vzťahy, účastníci občiansko-právnych vzťahov – fyzické osoby,
právnické osoby, spôsobilosť fyzických a právnických osôb mať práva a povinnosti,
spôsobilosť na právne úkony, vlastníctvo a vlastnícke vzťahy, osobné vlastníctvo, bezpodielové
spoluvlastníctvo, podielové spoluvlastníctvo, dedenie, zodpovednostné vzťahy zdravotníckych
pracovníkov podľa občianskeho práva, zodpovednosť za škodu, všeobecná zodpovednosť za
škodu, osobitná zodpovednosť za škodu, náhrada škody, základy občianskeho práva
procesného, ochrana práv na súde, základy občianskeho súdneho konania). Správnoprávna
zodpovednosť, zmluvná zodpovednosť a disciplinárna zodpovednosť zdravotníckych
pracovníkov.
Odporúčaná literatúra:
1. FEDOROVÁ, K. 2021. Medicínske právo. Bratislava: Wolters Kluwer
2. SLEZÁKOVÁ, Z., KRISTOVÁ, J., MIKLOVIČOVÁ, E., KOVÁČOVÁ, M. 2020.
Ošetrovateľstvo a legislatíva v praxi. Martin: Osveta.
3. ŠIMOČKOVÁ, V., PEŘINA, J. 2019. Legislatíva verzus zdravotníci. Martin: Osveta.
4. FREEL, L., NOVÁKOVÁ, M. 2019. Zdravotné právo. Bratislava: Wolters Kluwer.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 8 hodín
Samoštúdium: 17 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: Ing. Mgr. Irena Galádová, MBA
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDPET
Názov predmetu: Profesijná etika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 10 hodín prednášok (50 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester štúdia: 8.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú prednášky, na ktorých budú aktívne participovať.
Budú mať možnosť vyjadriť sa a prezentovať vlastný názor na etické dilemy súčasného
zdravotníctva. Po ukončení semestra absolvujú skúšku z predmetu ústnou formou. Študent si
vyžrebuje tri otázky. V prípade, že z troch otázok adekvátne nezodpovie dve, je hodnotený
hodnotením FX. Študent má právo na dva opravné termíny skúšky.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. identifikuje kľúčové medzníky kreovania etiky ako samostatnej vednej disciplíny,
2. rozlišuje základnú terminológiu,
3. identifikuje etické problémy súčasného zdravotníctva,
4. zaujíma relevantný postoj k etickým dilemám súčasného zdravotníctva,
5. aplikuje základné etické princípy ako súčasť adekvátnej starostlivosti o chorých.
Stručná osnova predmetu:
Predmet a história etiky. Základná pojmológia. Základné etické princípy a smery. Etika
súčasného zdravotníctva. Etický kódex fyzioterapeuta. Deontologická etika. Ľudské práva
a slobody. Práva pacientov. Etické aspekty prvej pomoci, diagnostických a terapeutických
zákrokov. Etika komunikácie a oznamovania diagnózy. Etika biomedicínskeho výskumu.
Status ľudského embrya. Tanatológia, eutanázia, hospice. Etika transplantácií. Etika
vybraných medicínskych odborov. Etika prístupu fyzioterapeuta k vybraným skupinám
pacientov.
Odporúčaná literatúra:
1. RAPČÍKOVÁ, T. 2020. Vybrané kapitoly zo zdravotníckej etiky 1. Banská
Bystrica: Dali.
2. JONSEN, A., SIEGLER, M., WINSLADE, W. 2019. Klinická etika: praktický
přístup k etickým rozhodnutím v klinické medicíně. Praha: Triton.
3.
3. PAYNE, J. 2019. Informovaný konsenzus. Praha: Grada Publishing.
4.
4. RAPČÍKOVÁ, T. 2013. Práva pacientov v etickom a ošetrovateľskom kontexte.
Banská Bystrica: Agentúra MP.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta

Celková pracovná záťaž študenta: 50 hodín
Prezenčné štúdium: 10 hodín
Samoštúdium: 40 hodín
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 188
A
B
C
D
45 %
26 %
17 %
5%
Vyučujúci: doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDSZP2
Názov predmetu: Seminár k záverečnej práci (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: - Za semester: 6 hodín cvičení (25 hodín – celková pracovná záťaž študenta)
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: FDSZP1 Seminár k záverečnej práci (1)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent je povinný absolvovať 80 % cvičení.
Hodnotenie: 0 - 20 bodov.
Študent v priebehu semestra prednesie v Power-Pointovej prezentácii projekt bakalárskej
práce a výsledky realizácie projektu bakalárskej práce.
Hodnotenie: 0 – 30 bodov.
Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa minimálne 20 bodov za účasť a minimálne 30
bodov za Power-Pointovú prezentáciu bakalárskej práce.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. teoreticky a prakticky zvládne koncepciu, tvorbu, obsahovú a formálnu úpravu
záverečnej práce,
2. aplikuje v praxi Normu STN ISO 690 a STN ISO 690-2,
3. analyzuje a spracováva bibliografické odkazy,
4. identifikuje pojmy rešerš, citát, citácia, parafrázovanie,
5. identifikuje pojem plagiátorstvo,
6. napíše záverečnú prácu,
7. obhajuje výsledky záverečnej práce pred skúšobnou komisiou.
Stručná osnova predmetu:
Definovanie obsahu, rozsahu, významu a formálnej úpravy bakalárskej práce. Centrálny
register záverečných prác, vnútorná smernica univerzity, pokyny. Všeobecné zásady písania
bakalárskej práce. Formulácia témy, zostavenie osnovy práce, vnútorné členenie obsahu.
Forma praktickej časti bakalárskej práce, kazuistika - pojem, štruktúra. Práca s literatúrou,
informačné zdroje pre písanie bakalárskej práce. Rešerš, citácie, citovanie, zoznam
bibliografických odkazov. Norma STN ISO 690. Prezentácia projektu záverečnej práce.
Praktické cvičenia – individuálne konzultácie študentov tvoriacich bakalárske práce.
Odporúčaná literatúra:
1. LAUKOVÁ, J. 2020. Záverečná práca bez problému. Bratislava: SZU.
2. Smernica č. 5/2019 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej
registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní.
3. MEŠKO, D. a kol. 2005. Akademická príručka. Martin: Osveta.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 25 hodín
Prezenčné štúdium: 6 hodín
Samoštúdium: 19 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
0
0
0
Vyučujúci: PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Kód predmetu: FDZPO
Názov predmetu: Záverečná práca a obhajoba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:
Za semester:
Metóda štúdia: prezenčná (dištančná1)
Forma štúdia: externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity budú pridelené študentovi za:
- úplné dopracovanie bakalárskej práce v rozsahu 30 - 40 normostrán a jej odovzdanie
v termíne stanovenom dekanom FZ podľa harmonogramu akademického roka,
- absolvovanie minimálne troch konzultácií so školiteľom práce v letnom semestri.
Školiteľ práce hodnotí:
- výber vhodnosti témy,
- aktuálnosť vybranej literatúry a prácu študenta s literatúrou,
- samostatnosť práce študenta pri vypracovaní práce,
- výber použitej metódy,
- interpretáciu výsledkov,
- jazykovú, grafickú a formálnu stránku bakalárskej práce.
Rozhodujúcim pre pridelenie kreditov je úspešná obhajoba bakalárskej práce pred štátnicovou
komisiou.
Výsledky vzdelávania:
Študent:
1. preukáže vedomosti a zručnosti pri vypracovaní bakalárskej práce,
2. zvládne predpísanú metodiku pre spracovanie záverečnej práce,
3. zvládne prácu s odbornou literatúrou,
4. pri spracovaní práce sa riadi etickými princípmi a zásadami antiplagiátorstva,
5. pripraví Power Pointovú prezentáciu,
6. obháji prácu pred štátnicovou komisiou.
Stručná osnova predmetu:
Školiteľ práce pri konzultácii a hodnotení postupuje v súlade:
- so Smernicou č. 5/2019 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o
náležitostiach
záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality,
uchovávaní a sprístupňovaní zo dňa 1. 10. 2019,
- s odporúčanou formálnou úpravou záverečných prác vychádzajúc zo štandardov: STN 01
6910: 1999., STN ISO 2145: 1997., STN ISO 690: 1998., STN ISO 690-2: 2001, STN
ISO214: 1998.
Spracovanie praktickej časti práce môže obsahovať:
- kazuistiky,
- prieskum/výskum (použitie vhodnej metódy a interpretácie výsledkov).
Odporúčaná literatúra:

1. LAUKOVÁ, J. 2020. Záverečná práca bez problému. Bratislava: SZU.
2. Smernica č. 5/2019 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii,
kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní
3. MEŠKO, D. a kol. 2005. Akademická príručka. Martin: Osveta.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky: Pracovná záťaž študenta
Celková pracovná záťaž študenta: 100 hodín
Prezenčné štúdium: 0 hodín
Samoštúdium: 100 hodín
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci:
Školiteľ záverečnej práce, predseda skúšobnej komisie v aktuálnom
akademickom roku
Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2022
Schválil: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
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