
Profil absolventa bakalárskeho štúdia 
 študijného programu  

„Fyzioterapia“ 
 
       Absolvent 1. stupňa študijného odboru Fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolsky 
vzdelaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné 
vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyzioterapii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. 
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. Indikuje, plánuje a vykonáva základné techniky, metodiky, 
fyzioterapeutické postupy a výkony, základné fyziatrické a balneologické metódy, 
hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kineziológiu. Charakteristickým znakom absolventa 
je hlboký morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä chorým, telesne a mentálne 
postihnutým a hendikepovaným, vychádzajúci z pochopenia, vcítenia sa, z lásky k človeku 
a snahy pomôcť, vedieť ho akceptovať v najnáročnejších životných situáciách a akceptovať 
jeho právo na individuálnu starostlivosť, účasť na nej, vrátane rozhodovania. Zabezpečiť mu 
súkromie, byť schopný pochopiť pacienta a pomôcť mu riešiť jeho zdravotné problémy, 
prejaviť mu úctu, empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť, jeho 
spôsob vnímania zdravia, choroby, hendikepu, jeho prežívanie a správanie sa pod vplyvom 
zmien zdravotného stavu, získať ho a motivovať pre spoluprácu.  
       Absolvent sa uplatní v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných 
liečebných zariadeniach, v odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch, iných 
zariadeniach, ktoré poskytujú ochranu a podporu zdravia. Absolvent  má predpoklady pre 
ďalšie univerzitné špecializačné a kontinuálne vzdelávanie. Pre kvalifikované vykonávanie 
uvedených činnosti absolvent musí mať široký odborný profil s nevyhnutným 
predchádzajúcim všeobecným vzdelaním, byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných 
odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri 
riešení problémov. Schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa 
zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, ovládať dôležité manuálne 
zručnosti, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi a etickými normami.   
Hlavnou úlohou je pripraviť absolventov s týmito vedomosťami, schopnosťami 
a zručnosťami: 
Vedieť princípy liečebnej rehabilitácie, fyzikálnej terapie a byť schopný ich uplatniť vo 
svojom povolaní. Byť všeobecne vzdelaným a odborne pripraveným tak, aby chápal súvislosti 
medzi základnými vednými disciplínami, spoločenskými vedami a vedami o človeku a toto 
poznanie dokázal transformovať do celostného prístupu v rehabilitačnej a fyzioterapeutickej 
praxi. Fyzioterapeut po absolvovaní štúdia fyzioterapie má schopnosti a zručnosti na 
vykonávanie fyzioterapeutických činností a fyzikálnej terapie pre ľudí v zdraví i chorobe od 
prenatálneho obdobia až po obdobie umierania a smrti. Vie poskytovať kinozioterapiu a 
fyzikálnu terapiu pacientom s chorobami kardiovaskulárneho systému, dýchacieho systému,  
centrálneho a periférneho nervového systému, s duševnými poruchami. Na základe 
individuálneho prístupu vie pomôcť pacientovi stanoviť optimálny spôsob žiaduceho 
správania, vedie ho k zodpovednosti za vlastné zdravie, vie navrhnúť a realizovať vzdelávací 
proces v súvislosti s ochorením a vie plánovať a realizovať programy výchovy ku zdraviu. 
 


