
                                   

 

 

 

 

 

 



ŠTUDIJNÝ ODBOR: FYZIOTERAPIA 

KATEDRA: FYZIOTERAPIE 

Miesto:  FZO PU učebňa č.129 

1. Začiatok podujatia: 6.11.2018 

2. Koniec podujatia: 6.11.2018 

3. Čas podujatia: 9:00 – 13:00 

4. Typ podujatia: Deň otvorených dverí.  

5. Názov: DOD na Katedre fyzioterapie 

6. Cieľová skupina:  

       - verejnosť, 

       - mládež, 

       - odborná verejnosť, 

       - záujemcovia o štúdium. 

  

7. Stručný popis podujatia:  Študenti 3. ročníka katedry fyzioterapie poskytnú 

návštevníkom, širokej verejnosti a záujemcom o štúdium aktuálne informácie o chode 

katedry, študijnom odbore Fyzioterapia a podmienkach pre prijatie do 1. ročníka. 

Absolventi odbornej zahraničnej stáže podajú informácie o možnostiach zahraničných 

mobilít, výhodách a nevýhodách zahraničnej praxe. K dispozícii bude prehliadka 

priestorov, odborných učební a laboratórií Katedry fyzioterapie s ukážkou použitia 

dostupných diagnostických systémov. Všetci návštevníci obdržia leták so základnými 

informáciami o štúdiu a Fyzioterapii. 

 

      8. Organizátor, spoluorganizátor: Mgr. Jakub Čuj 

      9. Kraj: Prešovský kraj 

      10. Okres: Prešov 

      11. Mesto: Prešov 

      12. Ulica, č., PSČ.: Partizánska 1, 080 01  

      13. Miesto konania: Fakulta zdravotníckych odborov 

      14. web. Stránka: https://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠTUDIJNÝ ODBOR: RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA 

KATEDRA: MEDICÍNSKO TECHNICKÝCH ODBOROV 

ČAS: 9.00 – 13.00H. 

Prezentácia odboru LVMZ: 

Prezentácia úkonov vykonávaných v príslušných laboratóriách  

(laboratórium klinickej biochémie, laboratórium hematológie, krvná banka, 

laboratórium klinickej mikrobiológie, laboratórium klinickej patológie) 

- Vyšetrenie moču chemicky pomocou diagnostických prúžkov 

( krv v moči, bielkovina, cukor, baktérie, kvasinky, plesne, vyšetrenie ph moču) 

- Ukážky správneho pipetovania s automatickými a sklenenými pipetami 

- Prezentácia vyšetrenia krvných skupín v skupinovom systéme AB0 

- Ukážka očkovacích pôd potrebných na kultiváciu baktérií (krvný agar, 

čokoládový agar ....) a názorné očkovanie pôd pomocou očkovacej kľučky 

- Ukážka a prezentácia farbív potrebných na diagnostiku tkanív v klinickej patológii 

- V prípade el.energie prezentácia odboru LVMZ formou videopodukcie 

Prezentácia odboru RAT: 

Prezentácia simulačného laboratória (DOD+ Týždeň vedy a techniky) 

- ochranné prostriedky 

- MRI simulátor 

- Röntgenka  

- Mamograf 

- Systém PACS 

- 3D tlačiareň 

- virtual reality simulátor MRI 

Prednáška “Moderné techniky v radiačnej onkológii“ Dr. med. MUDr. Ing. Michal Devečka, 

Oberarzt na klinike radiačnej terapie a rádioonkológie, Technická univerzita Mníchov, 

Nemecko 

 

Dňa 8.11.2018 sa študenti 1. RAT a 2. RAT FZO PU v Prešove v čase od 8.00 do 15.00 

zúčastnia na odbornej exkurzii „Po stopách Dr. Bélu Alexandra“ na hrade v Kežmarku 

a v štátnom archíve v Levoči. 

Predmetom exkurzie bude návšteva expozície pracovne Dr. Alexandra. Návšteva bude spojená 

s odbornou prednáškou venovanej životu prvého röntgenológa na Slovensku. Dr. Alexander 

bol prvý docent a profesor rőntgenológie v Uhorsku a zakladateľ nového vedného odboru 

– rádiológia.  

Študenti uvidia prvý röntgenový prístroj dovezený na Slovensko v roku 1897. 



V štátnom archíve v Levoči si pozrú zachované dokumenty Dr. Alexandra ako aj zachované 

röntgenové snímky, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou.  

Deň konania exkurzie je zároveň medzinárodným dňom Rádiológie, keďže v tento deň Prof. 

Rőntgén objavil rőntgenové žiarenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠTUDIJNÝ ODBOR: OŠETROVATEĽSTVO 

KATEDRA: OŠETROVATEĽSTVA 

Čas: 9:00- 14:00 hod.  

Program:  

1. Exkurzia v odborných učebniach pre študijný odbor ošetrovateľstvo  

2. Prezentácia študijného odboru, profil absolventa bakalárskeho a magisterského štúdia 

ošetrovateľstva a možnosti jeho uplatnenia v praxi 

3. Skúsenosti študentov zo zahraničných stáži počas štúdia  

4. Podanie informácii o súťaži Florence roka  

5. Exkurzia interiéru Fakulty zdravotníckych odborov  

6. Informácie o činnosti Katedry ošetrovateľstva na FZO  

Ciele:  

 prezentácia vedecko - výskumných projektov realizovaných na Katedre ošetrovateľstva, 

FZO PU v Prešove, riešené predovšetkým v rámci grantových agentúr KEGA, a APVV, 

 prezentácia publikačnej činnosti   

 poukázať na vplyv vedecko - technického rozvoja na ošetrovateľstvo ako vednú  

disciplínu, 

 interpretovať možností využívania výdobytkov vedy a techniky v rámci študijného 

programu ošetrovateľstvo. 

Kontakt: 

PhDr. Dagmar  Magurová, PhD. 

vedúca  katedry ošetrovateľstva 

dagmar.magurova@unipo.sk  

 

Sekretariát katedry 

Nataša Peštová 

natasa.pestova@unipo.sk 

č. tel.: 051 7562 450 

 

 

mailto:natasa.pestova@unipo.sk


ŠTUDIJNÝ ODBOR: URGENTNÁ  ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

KATEDRA: URGENTNEJ  ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

Čas: 09:00- 13:00 hod.   

Program:  

 

 prezentácia študijného odboru UZS a aktivít študijného odboru UZS,  

 prezentácia študentských mobilít a pracovných stáží ERASMUS+ 

 praktické ukážky poskytovania prvej pomoci a resuscitácie na modeloch, 

 oboznámenie sa s materiálno-technickým vybavením vozidla ambulancie Záchrannej 

zdravotnej služby, 

 praktické ukážky odborných pracovných činností zdravotníckeho záchranára, 

 diskusia. 

 

Didaktické pomôcky, vozidlo ambulancie záchrannej zdravotnej služby, resuscitačné modely, pomôcky 

na poskytovanie prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V uvedený  deň budú aktivity pre 

návštevníkov zabezpečovať študenti odboru urgentná zdravotná starostlivosť pod vedením odborných 

asistentov katedry.  

Personálne zabezpečenie: 

PhDr. Bc. Ivana Argayová, PhD.,  

PhDr. Ľudmila Miženková, PhD.,  

študenti  2. a 3. ročníka odboru UZS 

 

kontakt:  

Ing. Bc. Danka Boguská, PhD., MSc. 

vedúca  katedry urgentnej  zdravotnej  starostlivosti 

danka.boguska@unipo.sk 

051/7562446 

Sekretariát katedry 

Mgr. Erika Fedorová 

Erika.fedorova@unipo.sk 

051/7562436 

 

 

mailto:beata.kollarova@unipo.sk
mailto:zultak@unipo.sk
mailto:zultak@unipo.sk
mailto:Erika.fedorova@unipo.sk
mailto:aleria.leskova@unipo.sk


      

             KATEDRA: DENTÁLNEJ HYGIENY 

  

  
 

  

Dátum: 6. 11.2017  v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.  

FZO – odborná učebňa č.126, 127, 0132  

PPrrooggrraamm::  

 prezentácia odboru a možností štúdia na FZO 

 ukážky rôznych techník čistenia zubov (Stillmanova technika, Bass technika, Cik-cak 

technika, Querre technika...) 

 ukážky použitia medzizubných pomôcok – medzizubná kefka, dentálna niť, flosspick, 

jednozväzkovej kefky, škrabky na jazyk 

 ukážky práce s dentálno-hygienickým inštrumentáriom na fantómových modeloch 

simulujúcich prirodzené anatomické pomery 

 ukážka miestnosti určenej na sterilizáciu dentálno-hygienického inštrumentária, jeho 

uskladnenie, uskladnenie dentálnych materiálov a ďalších pomôcok 

 ukážka laboratórnej miestnosti zameranej na nácvik priameho ošetrovania v kreslách 

vybavené tromi plne funkčnými zubno-lekárskymi kreslami, vrátane prídavných zariadení 

(USG, intraorálna kamera, kvalitné svetelné zdroje a pod.)  

 diskusné fórum  
 

Personálne zabezpečenie: PhDr. Daniel Jordán, PhD.    

                                          Mgr. Lucia Hudáková, PhD. 

          5 študenti  2. ročníka  

 

Kontakt: PhDr. Daniel Jordán, PhD. - daniel.jordan@unipo.sk, tel.:051/7562491 

               Mgr. Lucia Hudáková, PhD. – lucia.hudakova@unipo.sk,tel.:051/7562493 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:daniel.jordan@unipo.sk
mailto:lucia.hudakova@unipo.sk


PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE 

FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV 

Partizánska 1,  080 01 Prešov 

KATEDRA PÔRODNEJ ASISTENCIE 

 

 

Dátum: 6. 11.2018  v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.  

 

Pracovisko: FZO - odborná učebňa č. 221  

  

PPrrooggrraamm::  

 na modeli počúvanie  tlkotu srdca plodu 

 meranie  panvy 

 ukážka vonkajších pôrodníckych hmatov  

 ukážka pôrodu na simulátore NOELLE 

 prezentácia odboru a možností štúdia na FZO 

 diskusné fórum  

 

Personálne zabezpečenie: PhDr. Silvia Žultáková, PhD. +  2 študenti  2. ročníka  

 

Kontakt: PhDr. Silvia Žultáková, PhD. – silvia.zultakova@unipo.sk, tel.: 051/7562471 

                 PhDr. Alena Schlosserová, PhD. – alena.schlosserova@unipo.sk 

                 sekretariát KPA – p. Peštová – natasa.pestova@unipo.sk, tel.: 051/7562450 

 

mailto:silvia.zultakova@unipo.sk
mailto:alena.schlosserova@unipo.sk
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