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Fyzioterapeut bez špecializácie
Charakteristika
Fyzioterapeut bez špecializácie vykonáva odborné pracovné
činnosti vo fyzioterapii zamerané najmä na funkčnú
diagnostikou lokomočného systému, stavbu
fyzioterapeutických programov a aplikáciu
kinezioterapeutických metód, techník a postupov.

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Optimálne školské vzdelanie
-

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore fyzioterapia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore fyzioterapia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo a rehabilitácia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo a rehabilitácia
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ženská sestra
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ženská sestra
Stredné odborné vzdelanie v odbore rehabilitačný pracovník
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore rehabilitačný asistent
Stredné odborné vzdelanie v odbore rehabilitačný pracovník
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore rehabilitačný asistent
Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaný fyzioterapeut
Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaný fyzioterapeut
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore skupina odborov Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných
zdravotníckych školách
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore fyzioterapia /Bc/
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore fyzioterapia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore fyzioterapia
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport /Bc/
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore telesná výchova a šport
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore telesná výchova a šport
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore telesná výchova a šport

Alternatívne vzdelávacie cesty
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Alternatívne vzdelávacie cesty neboli definované.

Špecializačné študijné programy
-

fyzioterapia porúch CNS
fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
zdravotnícky manažment a financovanie (pre rôzne zdravotnícke zamestnania)
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

Certifikačné študijné programy
-

techniky terapie lymfedému
reflexná terapia podľa Vojtu
klasifikačný systém v zdravotníctve

Študijné programy sústavného vzdelávania
-

diagnostika, terapia a prevencia v akupunktúre
vzdelávací program Bazální stimulace
rehabilitačná liečba niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou Mojžišovej
neodkladná podpora životných funkcií (pre zdravotníckych pracovníkov okrem pracovníkov záchrannej
zdravotnej služby)
neodkladná podpora životných funkcií (pre zdravotníckych pracovníkov okrem zdravotníckeho povolania
lekár)
podnikateľské vzdelávanie z oblasti práva, ekonómie a marketingu

Právny predpis
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
-

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

-

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a
sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

-

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek
viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

-

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe
hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

-

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Certifikáty a osvedčenia
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Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje nasledovný certifikát:
-

Text certifikátu:Diplom dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a
sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúčajú nasledovné certifikáty:
-

Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní
fyzioterapeut: klasifikačný systém v zdravotníctve (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o
odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení
neskorších predpisov - § 17 ods. 3)

-

Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní
fyzioterapeut: mobilizačné techniky (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení
neskorších predpisov - § 17 ods. 3)

-

Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní
fyzioterapeut: reflexná terapia podľa Vojtu (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o
odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení
neskorších predpisov - § 17 ods. 3)

-

Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní
fyzioterapeut: techniky terapie lymfedému (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o
odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení
neskorších predpisov - § 17 ods. 3)

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania v rozsahu 2 040 hodín.

Osobnostné predpoklady
-

Trpezlivosť
Pozornosť
Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
Spoľahlivosť
Analytické myslenie
Asertivita
Praktické myslenie
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nadpriemerná
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bežná
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-

Predstavivosť
Vnútorná stabilita
Komunikatívnosť
Empatia
Sebaovládanie
Precíznosť (presnosť)
Pamäť
Sebaistota

bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná

Osobnostný typ
-

Sociálny typ
Prakticko-technický typ

Zdravotné obmedzenia
Choroby vylučujúce výkon zamestnania
-

Alergia na alergény (látky vyvolávajúce alergické prejavy) v pracovnom prostredí
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby končatín znemožňujúce jemnú motoriku a koordináciu pohybov
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby pohybového systému znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania
-

Duševné poruchy
Fóbicko-anxiózne poruchy
Poruchy správania
Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému
Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu
Prognosticky závažné choroby chrbtice
Ťažké a prognosticky nepriaznivé chronické choroby pohybového systému obmedzujúce prácu v
neštandardnej (vynútenej) polohe
Kožné choroby významného rozsahu a lokalizácie
Poruchy sluchu
Poruchy zraku
Epilepsia a iné záchvatové choroby
Záchvatové a kolapsové stavy

Mzdy v regiónoch
Kraj
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Od
961 Eur
960 Eur
901 Eur
913 Eur
869 Eur
894 Eur
885 Eur
896 Eur
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Medián
1033 Eur
1034 Eur
979 Eur
957 Eur
910 Eur
932 Eur
935 Eur
943 Eur

Do
1150 Eur
1162 Eur
1052 Eur
1030 Eur
1000 Eur
1021 Eur
989 Eur
1001 Eur
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Slovenská republika

901 Eur

967 Eur

1056 Eur

Doplňujúce informácie
Príklady práce
-

Ovládanie a využívanie metódy výchovy so zameraním na udržiavanie, upevňovanie a obnovu zdravia.
Komplexné opisovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie kineziologických záverov a ich využitie v
kinezioterapii.
Zabezpečovanie racionálneho výberu vhodnej terapeutickej metódy podľa kineziologického rozboru
pacientových funkcií.
Posudzovanie signifikantnosti postupu pri terapii, vyhodnocovanie, korigovanie a aktualizovanie
kineziologického a rehabilitačného programu.
Poskytovanie indikácie, kontraindikácie a aplikácie fyziatrických, balneologických a elektroterapeutických
procedúr.
Poskytovanie indikácie, kontraindikácie a aplikácie jednotlivých druhov a techník masáží.
Pozitívne ovplyvňovanie zdravotného uvedomenia klientov a sociálnych skupín na aktívnu účasť na
ochrane a upevňovaní vlastného zdravia.
Poskytovanie pohybových činností v zmysle rekondično-relaxačných cvičení, ich demonštrovanie a
aplikovanie do procesu liečebnej rehabilitácie.
Poskytovanie základných ošetrovateľských techník, všeobecných bezpečnostných opatrení, ktoré sa
vzťahujú na starostlivosť o všetkých pacientov.

Pracovné podmienky
-

Celková fyzická záťaž
Manipulácia s bremenami
Práca v nevhodných pracovných polohách alebo v obmedzenom pracovnom priestore
Psychická pracovná záťaž
Záťaž biologickými faktormi
Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
Záťaž neionizujúcim žiarením
Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore

čiastočná
čiastočná
čiastočná
čiastočná
čiastočná
čiastočná
čiastočná

Charakter práce
Charakter činností
- Špecializované, tvorivé a vývojové práce
Vedenie podriadených pracovníkov
- Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
- Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)
Ďalšie informácie
Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia
alebo vyššie odborné vzdelávanie v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut trvá v dennej forme štúdia tri
roky a zahŕňa najmenej 3 570 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, z čoho praktická výučba je najmenej 2
040 hodín a uskutočňuje sa v odborných učebniach, na ambulantných pracoviskách a lôžkových pracoviskách
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fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, na jednotlivých klinických pracoviskách nemocníc a v
špecializovaných rehabilitačných zariadeniach a ústavoch.
Štúdium zahŕňa aj povinnú klinickú prax v rozsahu najmenej desať týždňov v zariadeniach preventívnej a
liečebnej zdravotnej starostlivosti.
Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia sa uskutočňuje
pod dohľadom vysokoškolského učiteľa s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností v
zdravotníckom povolaní fyzioterapeut.
Vyššie odborné vzdelávanie v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut sa uskutočňuje pod dohľadom
pedagogického zamestnanca s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností v
zdravotníckom povolaní fyzioterapeut.
Fyzioterapiu vykonáva v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej oblasti, v rozsahu a
obsahu získaného vzdelania.

Klasifikácie
ISCO-08
2264 Fyzioterapeuti
SK ISCO-08
2264001 Fyzioterapeut bez špecializácie
Sekcia SK NACE Rev. 2
Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc
Divízia SK NACE Rev. 2
86 Zdravotníctvo
Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 6
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