
Seminar bo izvedla češka (pra-
ška) šola za rehabilitacijo in ma-
nualno medicino Rehabilitation 
Prague School. 
Predavateljica na seminarju bo 
Martina Jezkova, višja fiziotera-
pevtka, specialistka DNS-ja, certi-
ficirana inštruktorica DNS-ja.
Seminar bo potekal v angleškem 
jeziku.  

Dinamična nevromišična stabi-
lizacija (DNS) je manualni in 
rehabilitacijski pristop k izbolj-
šanju motoričnega sistema, ki 
temelji na principih razvojne ki-
neziologije. Njen avtor je pediater 
in fizioterapevt dr. Pavel Kolar. 
Pri svojem delu je ugotovil, da je 
vpliv možganov na pojav značil-
nih motoričnih vzorcev najbolj 

Ljubljana,
23. - 25. april 2021

DINAMIČNA NEVROMIŠIČNA 
STABILIZACIJA 

(DNS)
A - začetni seminar

Kaj je DNS?

Izvajalec, predavateljica in jezik očiten v prvem letu starosti. Dviganje glave, plazenje, 
kobacanje ali sedenje so le nekateri že »zapisani« vzor-
ci, ki predstavljajo stopnje normalnega motoričnega ra-
zvoja in posledično vplivajo na razvoj mišic, vezi, kosti 
in ostalih gradnikov gibalnega aparata. Z odraščanjem 
postanejo motorični vzorci pod vplivom telesne drže, 
narave dela, športa in poškodb kompleksnejši in pogos-
to prevladajo nad primarnimi vzorci iz razvojnega ob-
dobja, pri čemer oseba izgubi kontrolo nad primarnimi 
funkcijami gibalnega aparata, kot sta npr. stabilnost in 
percepcija telesa.

Pogoji za udeležbo na seminarju
Seminar DNS A je namenjen fizioterapevtom in drugim 
zdravstvenim delavcem ter diplomantom Akademije 
za manualno terapijo. 
Seminarja se lahko udeležijo tudi študenti zadnjega letni-
ka omenjenih področij.

Vsebina seminarja DNS A
Seminar temelji na nevrofiziologiji, nevroanatomiji, 
mišični fiziologiji in kineziologiji s poudarkom na di-
agnostiki. 



Več o izvajalcu in predavateljici ...

Datum in kraj seminarja
Seminar bo potekal 3 dni: 

•	 v petek, 23. aprila od 9. do 17. ure,
•	 v soboto, 24. aprila od 9. do 17. ure,
•	 v nedeljo, 25. aprila od 9. do 14.30 ure. 

Seminarju 1. stopnje (DNS A) bo sledil seminar 2. stop-
nje (DNS B).

Seminar bo potekal 
v naših učilnicah na 
Ptujski 19, v Ljublja-
ni (Bežigrad, srednji 
vhod). 
Pred stavbo je dovolj 
brezplačnih parkir-
nih mest. Opis poti z 
avtomobilom ali av-
tobusom iz različnih 
smeri si oglejte na 
www.manualnatera-

pija.si v rubriki Ostalo, Kontakt. 

Certifikat in vpis v register
Na koncu seminarja prejmete med-
narodni certifikat Rehabilitation 
Prague School. 

Vsi udeleženci ste vpisani v register 
izvajalcev DNS A, voden v Akade-
miji za manualno terapijo.

Oprema in druge zahteve
Na seminarju boste dobili delovno gradivo v angleškem 
jeziku. 
Na seminar pridite v udobni obleki ali trenirki, s se-
boj prinesite natikače, rjuho, brisačo, zvezek, pisalo in 
malico. Med odmori vam bodo na voljo sveže sadje in 
prigrizki, v pritličju stavbe je tudi avtomat. 

Vsebina:
•	 Osnovna načela razvojne kineziologije, s poudar-

kom na razvoju v 1. letu življenja. 
•	 Razmerje med razvojem v 1. letu življenja in pato-

logijo lokomotornega sistema v odrasli dobi.
•	 Punctum fixum, punctum mobile in integrativni 

sistem stabilizacije hrbtenice.
•	 Načela refleksnega gibanja (gibalni vzorci, okrepi-

tev funkcije in podpora ter stimulacija con).
•	 Slabe dihalne navade.
•	 Dinamični funkcionalni testi in integrativni stabili-

zacijski sistem hrbtenice.
•	 Osnovne tehnike za refleksno gibanje (začetni po-

ložaj, pričakovan odziv, ključne cone in vektorji).
•	 Integracija korektivnih vaj, ki temeljijo na DNS 

funkcionalnih testih in razvojnih položajih, upora-
bljenih pri refleksnem gibanju.

•	 Povezovanje DNS korektivnih vaj z drugimi obli-
kami vadbe.

•	 Upravljanje DNS procesov.

VHOD

Rehabilitation Prague School so ustanovili uveljavljeni 
nevrologi/fiziatri, velikani rehabilitacijskega zdravlje-
nja 20. stoletja, še na višji nivo pa jo je povzdignil nji-
hov učenec, pediater in fizioterapevt, dolga leta osebni 
zdravnik bivšega predsednika Vaclava Havela, avtor 
mnogih knjig in člankov, med njimi uspešnice Clini-
cal Rehabilitation, dr. Pavel Kolar, ki je danes direktor 
šole. Zaradi velikega vpliva DNS metode v procesu re-
habilitacije, je leta 2007 prejel od češkega predsednika 
Vaclava Klausa prestižno nagrado za odličnost.

Martina Jezkova je višja fiziotera-
pevtka na oddelku za rehabilita-
cijo bolnišnice Motol, ki deluje v 
sklopu Karlove univerze v Pragi. 
Usposabljanje iz fizioterapije je 
opravila v Češki republiki. Za-
ključila je tudi številne strokovne 
tečaje, vključno z Brüggerjevim 
pristopom, funkcionalno oceno in 

tretmajem medeničnega dna in muskuloskeletnih stanj 
po Mojžíšovi, tretmajem skolioze s Klappovim plaze-
njem ter kineziotapingom. 
Od leta 2004 deluje kot certificirana inštruktorica mu-
skuloskeletnih tehnik profesorja Karla Lewita. Poleg 
tega ima certifikat za izvajanje Vojtinih terapevtskih 
tehnik na novorojenčkih, otrocih in odraslih.
Martina že dolgo vrsto let sodeluje s profesorjem Pa-
vlom Kolarjem iz bolnišnice Motol. Izvaja nadaljeval-
no usposabljanje za uporabo DNS terapije dr. Kolarja 
v kliničnih okoljih ter pri vrhunskih športnikih. Zelo 
iskana je kot inštruktorica, saj navdihuje svoje učence z 
veselim in pozitivnim slogom poučevanja veščin, ki ga 
uporablja na tečajih DNS-a in joge po vsem svetu. 
Kot kvalificirana učiteljica joge je združila znanje o 
DNS-u z jogo. Oboje poučuje tako zasebno kot sluša-
teljem ambulantne terapije v bolnišnici Motol. Zadnjih 
5 let v Češki republiki vodi tečaje z naslovom “Joga v 
rehabilitaciji”. Z njimi je postala prepoznavna in prilju-
bljena, zato so jo začeli vabiti v tujino. O tej tematiki je 
predavala osteopatom, kiropraktikom in fizioterapev-
tom v Kanadi, Evropi, Avstraliji, ZDA, pred nedavnim 
so jo spoznali tudi v Aziji.



AKADEMIJA ZA MANUALNO TERAPIJO
PTUJSKA ULICA 19, LJUBLJANA

Telefon: 01 / 54 63 201 
GSM: 041 / 540 942

E-pošta za informacije in vpis: 
info@manualnaterapija.si

Transakcijski račun pri SKB banki: 
03108-1000438793

www.manualnaterapija.si

www.facebook.com/manualnaterapija

Veselimo se srečanja z vami!

Cena in način plačevanja
Cena seminarja znaša 520 € in vključuje 22 % DDV, de-
lovno gradivo, delovni material in 80 € registracije (fee) 
z vsemi stroški pri Rehabilitation Prague School. 
Za ta seminar omogočamo tudi obročno plačevanje po 
individualni pogodbi, ki jo sklenete v pisarni Akademije 
za manualno terapijo pred začetkom seminarja.
Seminar v celoti ali kotizacijo v primeru obročnega pla-
čevanja po individualni pogodbi je treba poravnati do 
roka prijave oz. do zasedbe mest. Pred vplačilom nas 
obvezno pokličite, da preverimo, če je še kakšno prosto 
mesto!
Vplačanega zneska ne vračamo. Če se izbranega semi-
narja iz opravičenega razloga ne morete udeležiti, lahko 
vplačani znesek uporabite kadarkoli za katerikoli se-
minar, če nas o neudeležbi pisno obvestite vsaj 5 dni 
pred začetkom seminarja. 
Znesek poravnajte na transakcijski račun Akademije 
za manualno terapijo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, št. 
03108-1000438793, sklic na številko 00 01. Potrdilo o 
vplačilu obvezno prinesite s seboj na seminar.

1. Ker je izvajalec seminarja inštitucija, v kateri je 
DNS nastala in se razvila; 

2. ker imate enkratno priložnost, da se naučite re-
volucionarno rehabilitacijsko metodo DNS od 
največjih mojstrov, in to kar doma; 

3. ker boste usvojili novo veščino, ki jo boste lahko 
takoj uporabili v svoji klinični praksi;

4. ker se boste seznanili z znanstvenimi dokazi za 
uporabo DNS-ja;

5. ker se boste seznanili s trenutnimi raziskavami na 
področju DNS-ja;

6. ker imate možnost obročnega plačevanja;
7. ker skrbimo za vas tudi po koncu seminarja, saj sta 

vam na voljo neomejena vadba v naših prostorih 

Če se za seminar odločite, izpolnite prijavnico in nam 
jo po e-pošti vrnite. Ob prijavi vplačajte še kotizacijo 
za seminar. 
Prijavnico lahko izpolnite tudi na www.manualnate-
rapija.si v rubriki Seminar dinamične nevromišične 
stabilizacije A in nam jo izpolnjeno pošljete na info@
manualnaterapija.si.

Zadnji rok za prijavo na seminar je 16. april 2021.

Zakaj se udeležiti seminarja? 

Postopek in rok prijave

Kontakti

DNS posterji Rehabilitation Prague School.  

ob uporabi naših terapevtskih miz – vse brezplačno!


