
Magisterské štúdium 

Absolventi študijných programov lekárskej fakulty získajú primerané vedomosti v súlade so „Štandardmi 
vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckych 
povolaniach lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, 
zdravotnícky laborant, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, 
optometrista a nutričný terapeut“ (Príloha č. 2 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z., platná od 1.1.2021).  

Obsah 
FYZIOTERAPIA – 2. stupeň štúdia ....................................................................................................... 1 

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO – 2. stupeň štúdia ................................................................................... 2 

 

FYZIOTERAPIA – 2. STUPEŇ ŠTÚDIA 

Vedomosti 

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného 
odboru na úrovni hodnotenia. Vymedzuje podstatné súvislosti, princípy a teórie odboru zdravotnícke vedy, 
s aplikáciou v procese zdravotnej starostlivosti a manažmentu, sociálno-zdravotnej politiky štátu. Absolvent 
disponuje a primerane využíva poznatky z interdisciplinárnych disciplín psychológie, fyziky, biochémie, 
biotechnológie, biológie, etiky a komunikácie. Má základné vedomosti z bioinformatiky a štatistiky, ktorú využíva 
v rozhodovacích procesoch a pri vedení zdravotníckej dokumentácie.  

Zručnosti 

Absolvent je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, ktorý ovláda vyšetrovacie, liečebné postupy a metódy. 
Vykonáva vysokošpecializované techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, náročné 
fyzioterapeutické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kineziológiu. Môže 
vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Dodržiava etické princípy svojej 
profesie. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky svojej tvorby pred 
odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri práci 
a komunikácii v meniacom sa prostredí. Má schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu.  

Kompetencie 

Absolvent II. stupňa štúdia študijného programu fyzioterapia je pripravený samostatne vykonávať činnosti 
vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej 
rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, 
terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Má predpoklady pre samostatnú vedecko-výskumnú činnosť a 
metodicko-organizačnú prácu v odbore a tvorivo sa podieľa na jeho rozvoji. Vie tvorivo pracovať v tíme a má 
príslušné riadiace schopnosti. 

Absolvent má vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ho oprávňujú na výkon zdravotníckeho povolania -
fyzioterapeut. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych 
noriem. 

  



VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO – 2. STUPEŇ ŠTÚDIA 

Absolvent verejného zdravotníctva (II. stupeň štúdia) má teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré sú 
potrebné pri práci vo verejnom a súkromnom sektore v oblasti rozvoja, podpory a ochrany zdravia, pri plánovaní 
činností s dopadom na zdravie a v zdravotníckej administratíve. 
 
Vedomosti 

Absolvent: 
- má vedomosti v oblasti podpory a ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti, má základné poznatky z 

biomedicínskych a klinických odborov, ošetrovateľstva a odbornej terminológie, 
- má vedomosti v oblasti klinickej epidemiológie, medicíne založenej na dôkazoch,  
- má vedomosti v oblasti vedy, komunikuje na profesionálnej úrovni vo svojom odbore, ovláda cudzí jazyk na 

úrovni, ktorá umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre, je schopný organizovať si vlastné 
vzdelávanie a výskum,  

- ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných 
informácií, 

- ovláda právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej 
a environmentálnej politiky, 

- má vedomosti v oblasti podpory a ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti.  

Zručnosti 

Absolvent verejného zdravotníctva: 
- aplikuje právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej 

a environmentálnej politiky,  
- hodnotí ukazovatele zdravia a následne navrhuje riešenia na zlepšenie, objektivizuje fyzikálne, chemické a 

biologické faktory životného a pracovného prostredia,  
- definuje a dodržiava zdravotnícku etiku, základy metodológie v praxi a výskume a medicínsku informatiku a 

štatistiku, zdôvodňuje vymedzené ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy 
a postupy,  

- vykonáva manažment kvality a manažment ľudských zdrojov,  
- definuje a analyzuje problematiku nozokomiálnych infekcií, dezinfekcie a sterilizácie, rezistencie na ATB 

v nemocničnom zariadení a v komunite,  
- posudzuje a vyhodnocuje riziká a zdravotné potreby komunity (pracoviska, podniku),  
- má vedomosti v oblasti vedy, analyzuje a interpretuje štatistické údaje, vie použiť štatistické spracovanie 

údajov na univariantnej, bivariantnej a multivariantnej úrovni,  
- komunikuje na profesionálnej úrovni vo svojom odbore, ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá umožní orientáciu 

v zahraničnej odbornej literatúre, je schopný organizovať si vlastné vzdelávanie a výskum,  
- je schopný permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať a aktívne prenášať získané poznatky 

do praxe, 
- ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných 

informácií,  
- diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia, je schopný porozumieť a vysvetliť 

kvantitatívne rozmery problému,  
- oboznamuje sa s novými poznatkami vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji,  
- diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia. 

Kompetencie  

Absolvent verejného zdravotníctva má kompetencie na: 
- vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri 

práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so 
zdrojmi ionizujúceho žiarenia,  

- vykonávanie epidemiologického dohľadu a z neho vyplývajúce odborné činnosti,  
- vykonávanie aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovať sa na plnení 

cieľov programov podpory zdravia a zdravotno-výchovných projektov,  
- plánovanie činností súvisiacich s dopadom na zdravie,  
- vykonávanie expertíznych činností, analýz zdravotného stavu populácie a príčin jeho zmien, poradenstva,  



- vykonávanie zdravotníckej administratívy,  
- vedenie procesov kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovaných služieb v zdravotníctve,  
- podporovanie vzdelávania a výskumnej činnosti.  

Absolvent študijného programu verejné zdravotníctvo má vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ho 
oprávňujú na výkon zdravotníckeho povolania – verejný zdravotník, na prípravu ktorého je zameraný študijný 
program, ktorý absolvoval. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných 
právnych noriem.  

 

Všeobecné lekárstvo, spojený I. a II. stupeň štúdia 
 


