
Názov školy: Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce, 071 01 

Školský rok: 2021/2022 

________________________________________________________________________ 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

_________________________________________________________________________ 

Forma: Praktická realizácia a prevedenie komplexnej úlohy 

Študijný odbor:   53 70 M  masér 

 

Dĺžka trvania: 1 hodina 

Miesto vykonania úlohy: zdravotnícke zariadenie 

                            

 

1. Aplikácia odborných masérskych činností u pacientov s poškodením pohybového aparátu  

na horných končatinách 

2. Aplikácia odborných masérskych činností u pacientov s poškodením pohybového aparátu  

na dolných končatinách 

3. Aplikácia odborných masérskych činností u pacientov s ochorením chrbtice 

4. Aplikácia odborných masérskych činností u pacientov po operácii na pohybovom systéme 

5. Aplikácia odborných masérskych činností u pacientov s ochorením lymfatického systému 

6. Aplikácia odborných masérskych činností u pacientov s ochorením srdcovo- cievneho  

systému 

7. Aplikácia odborných masérskych činností u pacientov s ochorením centrálneho nervového 

systému 

8. Aplikácia odborných masérskych činností u pacientov s reumatickým ochorením  

9. Aplikácia odborných masérskych činností u pacientov s degeneratívnym ochorením 

10. Aplikácia odborných masérskych činností u pacientov s poruchami tráviaceho systému 

11. Aplikácia odborných masérskych činností u pacientov s ochorením kožného systému 

12. Aplikácia odborných masérskych činností u psychiatrických pacientov  

13. Aplikácia odborných masérskych činností u pacientov s ochorením periférneho nervového  

systému 

14. Aplikácia odborných masérskych činností u pacientov s ochorením dýchacieho systému 

15. Aplikácia odborných masérskych činností u geriatrických pacientov 

 

 



Názov školy: Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce 

Školský rok : 2021/2022 

________________________________________________________________________ 

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

_________________________________________________________________________ 

Študijný odbor:  53 70  M  masér  

                               

Dĺžka trvania: 30 minút 

Miesto vykonania úlohy: školská učebňa 

 

1. Fyzikálna terapia – rozdelenie 

2. Fyzikálna terapia - základné pojmy 

3. Klasická masáž ako súčasť mechanoterapie 

4. Mechanizmus účinku klasickej masáže 

5. Klasická masáž - príprava na aplikáciu 

6. Klasická masáž - hmaty a zostavy 

7. Športová masáž 

8. Reflexná masáž 

9. Reflexná masáž - princípy dávkovania 

10. Reflexná masáž – segmentová technika 

11. Reflexná masáž – väzivová technika 

12. Reflexná masáž – periostová technika 

13. Manuálna lymfodrenáž a lymfedém 

14. Manuálna lymfodrenáž - základné hmaty a zostavy 

15. Manuálna lymfodrenáž ako súčasť komplexnej terapie 

16. Termoterapia - princípy liečby teplom 

17. Termoterapia - účinky na organizmus 

18. Hydroterapia - účinky na organizmus 

19. Hydroterapia - princípy dávkovania 

20. Fototerapia - nepolarizované svetlo 

21. Fototerapia - polarizované svetlo 

22. Elektroterapia 

23. Balneoterapia 

24. Akupresúra 

25. Klimatoterapia 

 

 

 


