
Prechtlova metóda kvalitatívnej analýzy General Movements (GMs)  
 

Základný kurz 

General Movements (GMs) sú špecifickým typom spontánnych pohybov, ktoré sa objavujú od 8.gestačného týždňa 
plodu a pretrvávajú do 20.týždňa dieťaťa po narodení. Autorom metódy je Prof. Heimz Prechtl, analýza GMs 

umožňuje  včasnú a spoľahlivú detekciu mozgovej dysfunkcie. Výhodou metódy je jej neinvazívnosť a nenáročnosť na 

prístrojové vybavenie.  Cieľom základného kurzu je poskytnúť účastníkom teoretické základy a praktické zručnosti pri 
hodnotení a analýze GMs.  

Lektor:  Dr. Christa Einspieler, PhD 

                               Professor of Physiology, Medical University of Graz 

Organizátor:  TETIS, s.r.o. 

 Špecializovaná rehabilitačná nemocnica 

 Lipnická 56 

 900 42 Dunajská Lužná 

                               v spolupráci s PhDr.Miriam Pollitt 

Odborný garant: MUDr. Katarína Chamutyová, MPH 

Termín konania:  25.3.-28.3.2019 

Miesto konania:  Národné tenisové centrum 

 Príkopova 6 

 831 03 Bratislava  

Cena kurzu: 400€     

      V cene kurz je občerstvenie a obed a základné výukové materiály.  

Priaznivá cena kurzu je možná len vďaka lektorke kurzu Dr. Christe Einspieler, ktorá poskytla 

organizátorovi kurzu významnú zľavu, za čo jej patrí veľká vďaka. 

 

Počet účastníkov: 30-50  

Kurz je určený pre lekárov (neonatológ, detský neurológ, pediater, fyziater), fyzioterapeutov, 

ergoterapeutov, psychológov a logopédov. 

 

Kontakt:  Mgr.Anna Očková 

 mail: info@tetis.sk 

 tel.:  +421 902 650 319 

 
Kurz je vedený v anglickom jazyku, simultánne tlmočený do slovenčiny. 

Kurz  spĺňa štandardy GM-Trust (www.general-movements-trust.info)  

 Kurz je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a bude mať pridelené kredity.  

Program: 

(P-prednáška, T-tréning, D-demonštrácia) 

Pondelok – 25.3.2019 

8:30 Registrácia 

9:00 Privítanie a úvod - „Kedy, ako a prečo sa začíname 

pohybovať“ (P) 

10:30  Občerstvenie 

11:00 Fyziologické GMs u detí narodených v termíne a pred 

termínom (D,T) 

12:30 Obedná prestávka 

13:30 Abnormálne GMs u detí narodených v termíne a pred 

termínom (D,T) 

15:00 Občerstvenie 

15:30 GMs prematúrnych detí (T)  

17:00   Záver 1.dňa 

 

Utorok – 26.3.2019 

9:00 GMs u detí narodených v termíne (T) 

10:30  Občerstvenie 

11:00 Individuálne vývojové trajektórie – od narodenia po 

koniec 1.mesiaca (T) 

12:30 Obedná prestávka 

13:30 Normálne „fidgety“ pohyby  (D,T) 

15:00 Občerstvenie 

15:30 Absencia „fidgety“ pohybov (D,T) 

17:00    Záver 2.dňa 

 

Streda – 27.3.2019 

9:00 Abnormálne „fidgety“ pohyby (D,T) 

10:30  Občerstvenie 

11:00 Individuálne vývojové trajektórie – od narodenia do 

5.mesiaca (T) 

 GMs a DMO (P) 

12:30 Obedná prestávka 

13:30 Individuálne vývojové trajektórie – od narodenia pred 

termínom do 5.mesiaca (T) 

15:00 Občerstvenie 

15:30 Individuálne vývojové trajektórie  u detí s perinatálnou 

asfyxiou (D,T) 

17:00    Záver 3.dňa 

 

Štvrtok – 28.3.2019 

9:00 GMs v rôznom veku (T) 

 Ako hodnotiť GMs (D) 

10:30  Občerstvenie 

11:00 Reliabilita testovania (P) 

12:30 Záver kurzu 

Kurz je ukončený záverečným testom.  


