Zápisnica č. 1/2022
z hybridného zasadnutia Rady študijných programov (RŠP) všeobecné lekárstvo v slovenskom
a anglickom jazyku

Dátum a čas zasadnutia: 30. marca 2022, 14:00 hod.
Miesto: Zasadačka VR, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 03601 Martin (s možnosťou online pripojenia
cez MS Teams)
Prítomní: prezenčne – prof. Dobrota, doc. Janík, doc. Miklušica, prof. Mokrý; online – prof. Čalkovská,
doc. Biringer, doc. Kolarovszki, Mikitová, prof. Plevková
Ospravedlnení: prof. Mokáň, prof. Bánovčin, doc. Murgaš
Hostia: doc. Statelová, prof. Galajda (zastupoval prof. Mokáňa), MUDr. Hošala (online)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Prerokovanie a schválenie študijných plánov
Prerokovanie a schválenie profilu absolventa
Prerokovanie a schválenie opisu študijného programu
Prerokovanie a schválenie Vnútornej hodnotiacej správy študijného programu
Prerokovanie a schválenie informačných listov predmetu
Odsúhlasenie spôsobu určovania školiteľov diplomových prác a schvaľovania tém
diplomových prác vedúcimi pracovísk
8. Kontrola VÚPCH a VTČ garanta a spolugarantov (učiteľov profilových predmetov)
9. Rôzne
Všetci členovia RŠP dostali spolu s pozvánkou na vyjadrenie nasledovné dokumenty, ktoré boli
pripravené a prediskutované počas ich tvorby s jednotlivými členmi RŠP ako aj garantmi predmetov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odporúčaný študijný plán pre výučbu v slovenskom jazyku (SK a EN verzia)
odporúčaný študijný plán pre výučbu v anglickom jazyku (SK a EN verzia)
profil absolventa (SK a EN verzia)
mapa kurikula (plnenie jednotlivých cieľov z profilu príslušnými predmetmi)
opis študijného programu VL - výučba v slovenskom jazyku (SK a EN verzia)
opis študijného programu VL - výučba v anglickom jazyku (SK a EN verzia)
vnútorná hodnotiaca správa študijného programu VL a VLa (SK a EN verzia)
informačné listy predmetu VL SK (SK aj EN verzia)
informačné listy predmetu VL EN (SK aj EN verzia)

K bodu 1: Zasadnutie viedol z poverenia predsedu RŠP, prof. Mokáňa, prodekan Mokrý. Prodekan
Mokrý všetkých privítal a informoval, že zasadnutie bolo zorganizované hybridnou formou, t. j.
prezenčne v zasadačke Vedeckej rady JLF UK s možnosťou online pripojenia pre tých účastníkov, ktorí
sa zo zdravotných, karanténnych alebo iných dôvodov nemohli stretnutia zúčastniť prezenčne. Zároveň
konštatoval, že bolo prítomných (prezenčne alebo online) 9 z 12 členov RŠP, t. j. RŠP bola uznášania
schopná. Informoval tiež, že ani jeden z ospravedlnených členov nevzniesol pripomienky
k prerokovávaným bodom programu.
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K bodu 2: Prodekan Mokrý informoval, že návrh na študijné plány mali k dispozícii na
pripomienkovanie všetci členovia RŠP od 4. marca 2022. Aktuálne predložené plány zahŕňajú aj všetky
pripomienky členov RŠP a sú aktuálne nahraté v AISe za účelom dopĺňania informačných listov
predmetov garantmi predmetov. Zmeny oproti AR 2021/2022 boli navrhnuté na základe požiadaviek
garantov predmetov, analýzy mapy kurikula a jej porovnania s profilom absolventa, ako aj na základe
spätnej väzby študentov a absolventov, s ktorými sa jednotliví členovia RŠP mali možnosť oboznámiť.
K najvýznamnejším zmenám oproti AR 2021/2022 patrí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zaradenie predmetu Základy prvej pomoci ako povinného predmetu (zosúladenie aj s
ostatnými LF)
reorganizácia výučby chirurgie - rozšírenie Chirurgickej propedeutiky späť na dva
semestre, následne výučba chirurgie z piateho ročníka priradená do 4. ročníka
presunutie výučby Pediatrickej propedeutiky z LS do ZS u zahraničných študentov
(rovnomernejšie rozloženie záťaže pracoviska)
zaradenie skúšky z ortopédie do 5. ročníka (podobne ako pri urológii a neurochirurgii) a
oddelenie od záverečnej štátnej skúšky
zmeny garantov predmetov z dôvodu zmeny vedúcich pracoviska
zmena garanta predmetu ŠVOČ na predsedu OV ŠVOČ
doplnenie výberového predmetu Základy nemeckého jaszyka a Základy španielskeho
jazyka (podpora študentom, ktorí plánujú ísť na Erasmus do GER a ESP)
doplnenie povinne voliteľného predmetu Onkológia s cieľom ucelene pokryť všetky ciele
profilu absolventa (onkologické ochorenia)
doplnenie výberového predmetu Fyziatria a rehabilitácia s cieľom ucelene pokryť všetky
ciele profilu absolventa (rehabilitácia a kúpeľná starostlivosť)
doplnenie výberového predmetu Simulačné vzdelávanie tímov v medicíne s cieľom
ucelene pokryť všetky ciele profilu absolventa (práca v tíme)
doplnenie výberových predmetov Hyperbarická a potápačská medicína, Lekárska
kriminalistika s cieľom poskytnúť hlbšie poznatky pre záujemcov o túto oblasť
zrušenie hodnotenia pri Praxi zo všeobecného lekárstva (zosúladenie s ostatnými praxami)
a pri Seminári k diplomovej práci - bez známky

Uznesenie č. 1/2022: RŠP súhlasí s úpravami študijného plánu študijného programu všeobecné
lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku na akademický rok 2022/2023, ako aj s navrhnutými
garantami predmetov, a odporúča predložiť študijný plán ako podklad pre proces zosúlaďovania ŠP
so štandardmi ako aj zverejnenie na webovom sídle fakulty.
K bodu 3: Prodekan Mokrý predložil návrh na profil absolventa v slovenskom aj anglickom jazyku.
K návrhu sa mali možnosť vyjadriť členovia RŠP od 4. marca 2022 a všetky ich pripomienky boli
zohľadnené pri finalizácii aktuálnej verzie.
Uznesenie č. 2/2022: RŠP súhlasí s profilom absolventa študijného programu všeobecné lekárstvo
v slovenskom aj anglickom jazyku, a odporúča predložiť študijný plán ako podklad pre proces
zosúlaďovania ŠP so štandardmi ako aj zverejnenie na webovom sídle fakulty.
K bodu 4: Prodekan Mokrý predložil návrh na opis študijného programu všeobecné lekárstvo
v slovenskom aj anglickom jazyku, a to v oboch jazykových mutáciách. K návrhu sa mali možnosť
vyjadriť členovia RŠP vopred ako aj na zasadnutí a všetky ich pripomienky boli zohľadnené pri finalizácii
aktuálnej verzie (úprava mejlovej adresy, nerozširovanie spektra profilových predmetov, doplnenie
možnosti vyžitia na internáte, doplnenie informácie o záznamníku klinickej praxe).

2

Uznesenie č. 3/2022: RŠP súhlasí s upraveným opisom študijného programu (OŠP) pre oba študijné
programy v slovenskom aj anglickom jazyku a odporúča predložiť OŠP ako podklad pre proces
zosúlaďovania ŠP so štandardmi ako aj zverejnenie na webovom sídle fakulty.
K bodu 5: Prodekan Mokrý predložil návrh na Vnútornú hodnotiacu správu študijného programu
všeobecné lekárstvo, a to v oboch jazykových mutáciách. K návrhu sa mali možnosť vyjadriť členovia
RŠP vopred ako aj na zasadnutí a všetky ich pripomienky boli zohľadnené pri finalizácii aktuálnej verzie.
Uznesenie č. 4/2022: RŠP súhlasí s upraveným znením Vnútornej hodnotiacej správy študijného
programu (VHS ŠP) spoločne pre oba študijné programy v slovenskom aj anglickom jazyku a
odporúča predložiť VHS ŠP ako podklad pre proces zosúlaďovania ŠP so štandardmi ako aj
zverejnenie na webovom sídle fakulty.
K bodu 6: Prodekan Mokrý predložil aktuálny stav Informačných listov predmetu. Informoval, že
niektoré ILP ešte sú v štádiu tvorby (novo-schválené výberové predmety) a aktualizácie. Možnosť
úpravy je až do termínu odovzdania na posúdenie MZ SR (následne to budú už nemenné posudzovať
Akreditačná rada fakulty a univerzity)
Uznesenie č. 5/2022: RŠP súhlasí s Informačnými listami predmetov (ILP) pre oba študijné programy
v slovenskom aj anglickom jazyku a odporúča po ich doplnení a aktualizácii predložiť ako podklad
pre proces zosúlaďovania ŠP so štandardmi ako aj zverejnenie na webovom sídle fakulty.
K bodu 7: Prodekan Mokrý predložil návrh na spôsob schvaľovania školiteľov diplomových prác a tém
diplomových prác v študijnom programe všeobecné lekárstvo, t. j. zachovať aktuálny stav, kedy
školiteľov aj témy schvaľujú garanti predmetov, resp. vedúci príslušných pracovísk. Uviedol tiež
požiadavku na absolvovanie doktorandského štúdia ako minimálnu podmienku pre školiteľstvo
diplomovej práce.
Uznesenie č. 6/2022: RŠP súhlasí s prenesením zodpovednosti za schvaľovanie školiteľov a tém
diplomových prác na vedúcich výučbových báz ako aj s podmienkou, že školiteľom môže byť len
vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník po absolvovaní 3. stupňa vysokoškolského
vzdelávania (minimálne s dosiahnutým akademickým titulom PhD. alebo CSc.).
K bodu 8: Prodekan Mokrý informoval, že sa aktuálne kontrolujú VUPCH a VTČ v Akademickej knižnici
– najmä kvôli funkčnosti odkazov na publikácie v rámci VTČ garanta a spolugarantov.
K bodu 9: Profesor Galajda upozornil na niektoré špecifiká akreditačného procesu, na ktoré je
potrebné myslieť pri príprave podkladov k zosúlaďovaniu. Následne prodekan Mokrý poďakoval
všetkým prítomným aj pripojeným za účasť a konštruktívne rokovanie.

V Martine, 30. 03. 2022
Zapísal: J. Mokrý, prodekan
Schválil: prof. Mokáň, garant študijného programu a predseda RŠP
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