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Názov kvalifikácie: Masér v zdravotníctve Kód kvalifikácie:
U3255001-00637

Kartu kvalifikácie garantuje Stav karty: rozpracovaná

Štatistické informácie

Oblasť CŽV - vzdelávacia cesta: formálne vzdelávanie
Názov povolania: Masér v zdravotníctve
Príbuzné povolania:
Typ kvalifikácie: úplná kvalifikácia
Súvisiace kvalifikácie:
Kód učebného/študijného odboru: 5370 M 00
Názov učebného/študijného odboru: masér
Kód skupiny odborov: 53
Názov skupiny odborov: Zdravotnícke odbory vzdelávania

na stredných zdravotníckych
školách

Stupeň vzdelania: vyššie sekundárne vzdelanie - úplné
stredné odborné vzdelanie s
maturitou (bez výučného listu)

Spôsob ukončovania štúdia: maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelania: vysvedčenie o maturitnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácii: vysvedčenie o maturitnej skúške
Pracovné uplatnenie po získaní kvalifikácie: v zdravotníckych, kúpeľných,

sociálnych a iných zariadeniach +
samostatný výkon povolania

Kvalifikačná úroveň NKR-EKR:
SK ISCO-08: 3255001 Masér v zdravotníctve
SK NACE Rev.2:
ISCED-11: 354
Zoznam oprávnených inštitúcií: link

Kvalifikačný štandard

Vedomosti: Typ
reprodukať základy medicínskej terminológie, anatómie, fyziológie a patológie
človeka, mikrobiológie, imunológie, alergológie, epidemiológie a hygieny

odborná

definovať organizáciu nášho zdravotníctva, finančné zabezpečenie a právne aspekty
zdravotnej starostlivosti,

odborná

vymedziť a charakterizovať účinnú prvú pomoc, reprodukovať základné atribúty
zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania, faktory, ktoré ovplyvňujú
zdravotný stav + metódy výchovného pôsobenia na jeho zachovanie a upevňovanie

odborná

opísať základné príčiny, príznaky, diagnostiku a terapiu pri systémových
ochoreniach, stavoch a v jednotlivých vekových obdobiach

odborná

vysvetliť fyzikálnu podstatu podnetov vo foto-, termo-, hydro- a balneoterapii, ich
fyziologické účinky, popísať mechanizmus pôsobenia v organizme, ich liečebné
využitie v prevencii a terapii systémových ochorení a stavov v jednotlivých vekových
obdobiach,

odborná

popísať vlastnosti a účinky prírodných liečivých zdrojov a špeciálnych chemických
látok a ich vplyv na organizmus,

odborná

popísať podstatu a využitie mechanickej energie pri masážach, mechanizmus odborná

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-skolstva/registre/zoznamy-skol-a-skolskych-zariadeni.html?page_id=9332


pôsobenia a fyziologické účinky jednotlivých druhov masáží na organizmus
charakterizovať princípy aplikácie a aplikačné techniky klasickej, športovej a
reflexnej masáže, manuálnej a prístrojovej lymfodrenáže, popísať význam
regeneračných procedúr

odborná

definovať základné princípy medicínskej etiky odborná
Zručnosti: Typ
• prakticky zvládnuť sústavu masážnych hmatov aplikovaných v zostavách klasickej
a športovej masáže,

praktická

• prakticky ovládať jednotlivé hmaty a zostavy väzivovej, segmentovej a periostovej
masáže, reflexnej masáže chodidiel a akupresúry,

praktická

• prakticky zvládnuť masážne hmaty manuálnej lymfodrenáže a aplikáciu
prístrojovej lymfodrenáže,

praktická

• pripraviť a aplikovať jednotlivé procedúry fototerapie, pripraviť a vykonať
jednotlivé procedúry negatívnej a pozitívnej, lokálnej a celkovej termoterapie,

praktická

• pripraviť a aplikovať jednotlivé hydroterapeutické procedúry s masážnym efektom
a všetky druhy prísadových kúpeľov,

praktická

pripraviť a vykonať vonkajšie balneo-terapeuticé procedúry a inhalácie, praktická
sledovať, posudzovať a zaznamenávať účinky mechano-, foto-, termo-, hydro- a
balneopodnetov na organizmus

kognitívna

dodržiavať zásady hygieny práce v profesionálnych činnostiach, manipulovať s
pomôckami a prístrojovou technikou pri aplikácii mechano-, foto-, termo-, hydro- a
balneoterapeutických procedúr,

praktická

zvládnuť kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, praktická
profesionálne komunikovať v pracovných činnostiach, praktická
manipulovať s výpočtovou technikou v zdravotníctve praktická
dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienu práce a vedieť
používať prostriedky protipožiarnej ochrany

praktická

Kompetencie: Typ
morálno-etickým a humánnym prístupom k ľuďom, najmä k chorým, starým, telesne
a psychicky postihnutým, vychádzajúc z lásky k človeku a snahy pomáhať mu,
dokázať ho akceptovať a akceptovať jeho práva na individualizovanú starostlivosť,
účasť na nej, zabezpečiť mu súkromie, byť schopný pochopiť ho, prejaviť mu úctu,
empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť

sociálna
kompetencia

primeraným sebahodnotením, sebadisciplínou, diskrétnosťou zodpovednosť
schopnosťou pracovať v tíme i samostatne a preberať zodpovednosť za svoj výkon samostatnosť
samostatne vykonávať klasickú masáž za liečebným účelom , samostatne vykonávať
športovú masáž, samostatne vykonávať reflexnú masáž, reflexnú masáž chodidiel,
akupresúru a manuálnu lymfodrenáž, samostatne zabezpečovať a vykonávať
procedúry foto-, hydro-, termo a balneoterapie, podieľať sa na primárnej,
sekundárnej a terciárnej prevencii, poskytovať odbornú prvú pomoc

samostatnosť

Hodnotiaci štandard

Oblasť hodnotenia:
opísať základné príčiny, príznaky, diagnostiku a terapiu pri systémových ochoreniach, stavoch a v
jednotlivých vekových obdobiach
Kritériá hodnotenia: Metódy

hodnotenia
Nástroje

hodnotenia
prezentoval odborné poznatky v oblasti anatómie, fyziológie,
patológie, preventívneho lekárstva, aplikoval tieto poznatky pri
riešení konkrétnych úloh rôznej zložitosti, vysvetlil vybrané javy a
procesy, logicky ich využil pri riešení problémových úloh

ústna metóda ústna odpoveď

definoval súčasnú koncepciu zdravia, jeho zachovanie,
udržiavanie a obnovu, vysvetlil príčiny, priebeh a štádiá choroby,
preukázal základné poznatky o ochoreniach, chybách a úrazoch
jednotlivých systémov, stavov a vekových období, zvlášť detí a
starých ľudí.

ústna metóda ústna odpoveď



Podmienky úspešného vykonania skúšky:

splniť uvedené kritériá na 80%.
Oblasť hodnotenia:
definovať organizáciu nášho zdravotníctva, finančné zabezpečenie a právne aspekty zdravotnej
starostlivosti,
Kritériá hodnotenia: Metódy

hodnotenia
Nástroje

hodnotenia
pomenoval základné historické medzníky starostlivosti o zdravie,
zdravotníctva a medicíny, vysvetlil súčasné východiská
starostlivosti o zdravie, medzinárodnej spolupráce a úlohami
štátu a rezortov

ústna metóda ústna odpoveď

objasnil systém zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
zariadení a riadenia zdravotníctva

ústna metóda ústna odpoveď

charakterizoval systém zdravotného poistenia, preukázal
základné poznatky o právnych aspektoch zdravotnej starostlivosti
a vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

ústna metóda ústna odpoveď

Podmienky úspešného vykonania skúšky:
splniť uvedené kritériá na 70%.

Oblasť hodnotenia:
vymedziť a charakterizovať účinnú prvú pomoc, reprodukovať základné atribúty zdravia, jeho
zachovania, upevňovania a obnovovania, faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav + metódy
výchovného pôsobenia na jeho zachovanie a upevňovanie
Kritériá hodnotenia: Metódy

hodnotenia
Nástroje

hodnotenia
preukázal poznatky o sústave, organizácii a právnych aspektoch
prvej pomoci

ústna metóda ústna odpoveď

popísal príčiny, príznaky a prvú pomoc pri bezvedomí, krvácaní,
šoku, popáleninách, najčastejších poraneniach a akútnych
stavoch

ústna metóda ústna odpoveď

demonštroval základy resuscitácie, metód, postupov a techniky
prvej pomoci, opísal organizáciu a techniku prvej pomoci pri
hromadnom postihnutí, katastrofách

ústna metóda ústna odpoveď s
vysvetlením

Podmienky úspešného vykonania skúšky:

splniť uvedené kritériá na 100%.
Oblasť hodnotenia:
popísať vlastnosti a účinky prírodných liečivých zdrojov a špeciálnych chemických látok a ich vplyv na
organizmus,
vysvetliť fyzikálnu podstatu podnetov vo foto-, termo-, hydro- a balneoterapii, ich fyziologické účinky,
popísať mechanizmus pôsobenia v organizme, ich liečebné využitie v prevencii a terapii systémových
ochorení a stavov v jednotlivých vekových obdobiach,
Kritériá hodnotenia: Metódy

hodnotenia
Nástroje

hodnotenia
vysvetlil fyzikálnu podstatu podnetov vo foto-, termo-, hydro- a
balneoterapii,

ústna metóda ústna odpoveď

Vysvetlil podnety vo foto-, termo-, hydro- a balneoterapii, ich
fyziologické účinky, popísal ich mechanizmus pôsobenia v
organizme

ústna metóda ústna odpoveď

charakterizoval liečebné využitie prírodných liečivých zdrojov a
špeciálnych chemických látok v prevencii a terapii systémových
ochorení a stavov v jednotlivých vekových obdobiach,

ústna metóda ústna odpoveď

Podmienky úspešného vykonania skúšky:



splniť uvedené kritériá na 80%.
Oblasť hodnotenia:
• prakticky zvládnuť sústavu masážnych hmatov aplikovaných v zostavách klasickej a športovej
masáže,
Kritériá hodnotenia: Metódy

hodnotenia
Nástroje

hodnotenia
demonštroval praktické zručnosti základných masážnych hmatov
a ich modifikácií aplikovaných v jednotlivých zostavách klasickej
a športovej masáže,

praktické skúšanie praktické
predvedenie

Podmienky úspešného vykonania skúšky:
splniť uvedené kritériá na 80%.
Oblasť hodnotenia:
• prakticky zvládnuť masážne hmaty manuálnej lymfodrenáže a aplikáciu prístrojovej lymfodrenáže,
dodržiavať zásady hygieny práce v profesionálnych činnostiach, manipulovať s pomôckami a
prístrojovou technikou pri aplikácii mechano-, foto-, termo-, hydro- a balneoterapeutických procedúr,
profesionálne komunikovať v pracovných činnostiach,
Kritériá hodnotenia: Metódy

hodnotenia
Nástroje

hodnotenia
demonštroval praktické zručnosti základných hmatov
aplikovaných v reflexnej masáži chodidla a akupresúre

praktické skúšanie praktické
predvedenie

preukázal praktické zručnosti základných hmatov aplikovaných v
jednotlivých zostavách manuálnej lymfodrenáže

praktické skúšanie praktické
predvedenie

demonštroval osvojenie si základných bezpečnostných a
hygienických zásad v masérskych činnostiach,

praktické skúšanie praktická skúška

preukázal schopnosť viesť dokumentáciu o predpísanej masáži,
preukázal schopnosti profesionálnej komunikácie, etiky, empatie
a asertívneho správania sa vo vzťahu masér – pacient/klient.

praktické skúšanie praktické
predvedenie

Podmienky úspešného vykonania skúšky:

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá na 80%.
Oblasť hodnotenia:
• prakticky zvládnuť masážne hmaty manuálnej lymfodrenáže a aplikáciu prístrojovej lymfodrenáže,
Kritériá hodnotenia: Metódy

hodnotenia
Nástroje

hodnotenia
preukázal praktické zručnosti pri vyhľadávaní reflexných prejavov
a praktické zručnosti masážnych hmatov aplikovaných vo
väzivovej, periostovej a segmentovej technike reflexnej masáže s
ich využitím v jednotlivých zostavách

praktické skúšanie praktické
predvedenie s
vysvetlením

Podmienky úspešného vykonania skúšky:

Organizačné a metodické pokyny

Metodické pokyny:

Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách učebný
odbor:  5370 M masér

Zákon MŠVaV SR č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon MŠVaV SR č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch



o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon MŠVaV SR č. 184/2009 Z.z o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška MŠVaV SR č. 318/2008 Z.z o ukončovaní štúdia na stredných školách o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška MŠVaV SR č. 282/2009 Z.z o stredných školách a o zmene a doplnení niektorých zákonovv
znení neskorších predpisov

Vyhláška MŠVaV SR č. 437/2009 Z.z ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov 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
špecializovaných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Pokyny na realizáciu skúšky:

Maturitná skúška

sa skladá zo 4 predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky,
praktická časť odbornej zložky. Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je komplexná, nie
predmetová a jej cieľom je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov. Praktická časť odbornej
zložky maturitnej skúšky overuje úroveň osvojených zručností žiakov a ich schopnosť aplikovať
teoretické poznatky pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru.  Skúška
pozostáva z komplexných tém, vytvorených z cieľových  požiadaviek vychádzajúcich zo štátneho
vzdelávacieho programu.
Proces hodnotenia:

Kritériá pre teoretickú časť odbornej zložky MS

1. porozumenie téme,

2. správne používanie odbornej terminológie v materinskom a cudzom jazyku,

3. schopnosť správne analyzovať tému,

4. vecnosť, správnosť a komplexnosť odpovede,

5. schopnosť praktickej aplikácie poznatkov,

6. prezentácia samostatnej, komplexnej a správnej odpovede,

7. výraznosť a istota prezentácie,

8. rutinné zmysluplné využívanie nevyhnutných pomôcok a prostriedkov pri odpovedi,

9. dôslednosť a zodpovednosť pri vypracovaní témy,

10. istota pri riešení problémových situácií, javov a problémov,

11. schopnosť predniesť vlastné riešenie.

 



Kritériá pre praktickú časť odbornej zložky MS

1. pochopenie úlohy,

2. správne analyzovaná téma,

3. správne používanie odbornej terminológie,

4. schopnosť teoretickej aplikácie pri praktickom predvedení úlohy,

5. samostatnosť pri práci,

6. správna a efektívna voľba metód pri postupe práce,

7. správny výber pomôcok, prístrojov, zariadení, materiálov, a pod.,

8. efektívna organizácii práce na pracovisku,

9. dodržiavanie noriem, hygieny a pravidiel bezpečnosti práce,

10. uplatňovanie zásad ochrany životného prostredia,

11. dodržanie bezpečnostných, hygienických a protipožiarnych opatrení,

12. výsledok práce.
Výsledné hodnotenie:

Výsledné hodnotenie je v súlade s kritériami úspešnosti. Žiak vykonal maturitnú skúšku úspešne ak
splní všetky kritériá maturitnej skúšky.

Žiak, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku získa maturitné vysvedčenie a dodatok k vysvedčeniu
o maturitnej skúške.
Zloženie skúšobnej komisie:

Maturitné skúšky sa konajú pred osobitnou skúšobnou komisiou pre každý predmet a formu skúšky.
Každú predmetovú komisiu tvorí predseda a skúšajúci učitelia jednotlivých predmetov.
Požiadavky na odbornú spôsobilosť skúšajúceho:

a/ Predseda skúšobnej komisie  - minimálne druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, menuje
príslušný orgán štátnej správy v školstve, (odbornú a pedagogickú spôsobilosť v príslušnom predmete
a min. 4 roky pedagogickej praxe a dva roky odbornej zdravotníckej praxe)

b/ 2 členovia komisie - menuje riaditeľ školy  (kvalifikačný predpoklad v príslušnom predmete,
minimálne druhý stupeň vysokoškolského vzdelania)
Materiálne a technické podmienky skúšky:
Povolené pomôcky pri priebehu MS (vo všeobecnosti):

1. Štandardne vybavená učebňa

2. Nástroje, prístroje, zariadenia, materiál  pracoviska/učebne pre praktické vyučovanie

3. Ochranné pomôcky.



Kartu kvalifikácie spracovala
v zložení: Mgr. Miroslav Sekula,

Kartu kvalifikácie schválila Národná rada pre vzdelávanie
a kvalifikácie dňa:

Platnosť karty kvalifikácie od:
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