
Z á p i s n i c a č. 3/2023 
 

zo zasadania Rady študijného programu verejné zdravotníctvo 
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, 

konanej dňa 24. februára 2023 
 
Zúčastnení: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, prof. MUDr. Tibor Baška, prof. MUDr. Viera 
Švihrová, CSc., Martin Beňadik, MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH, prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, 
PhD., doc. MUDr. Oto Osina, PhD. , Mgr. Eva Malobická, PhD., Mgr. Romana Ulbrichtová, PhD., doc. 
Mgr. M. Bašková, PhD.,  
Nevyjadril sa (v stanovenom termíne): 0 
 
Predsedníčka Rady študijného programu pre verejné zdravotníctvo prof. MUDr. Henrieta Hudečková, 
PhD., MPH, predložila členom RŠP na vyjadrenie a schválenie „per rollam“ nasledovné návrhy 
a materiály: 
 

1. Návrh na školiteľa v 3. stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) v študijnom programe verejné 
zdravotníctvo doc. PhDr. Mgr. Simony Kelčíkovej, PhD. 

2. Návrh na zmenu pedagóga zodpovedného za výučbu v predmete Ochrana zdravia pred 
ionizujúcim žiarením, 3.ročník, bakalárske štúdium, študijný program verejné zdravotníctvo.  

3. Návrh na zmenu pedagóga zodpovedného za výučbu v predmetoch: Hygiena, epidemiológia 
a výživa, 1. ročník (resp. 2. ročník), bakalárske štúdium, študijný program ošetrovateľstvo, 
denná aj externá forma a predmet Hygiena a epidemiológia, 1. ročník, bakalárske štúdium, 
študijný program pôrodná asistencia. 

 
Predsedníčka Rady konštatovala, že Rada bola uznášaniaschopná – stanoviská zaslala nadpolovičná 
väčšina členov RŠP. 
    
K bodu 1. 
Predsedníčka Rady predložila návrh na školiteľa v 3. stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) v študijnom 
programe verejné zdravotníctvo doc. PhDr. Mgr. Simony Kelčíkovej, PhD. Členom rady boli zaslané 
materiály – Charakteristika navrhovaného školiteľa a Vedecko / pedagogicko / umelecká 
charakteristika (VÚPCH). Všetci členovia RŠP skonštatovali, že pani docentka spĺňa požiadavky na 
školiteľa a súhlasila s predložením návrhu na zasadnutie Vedeckej rady JL FK bez pripomienok. 
Uznesenie č. 1/3/2023 
Rada študijného programu verejné zdravotníctvo JLF UK konštatuje, že doc. PhDr. Mgr. Simona 
Kelčíková, PhD. spĺňa požiadavky na školiteľa v 3. stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) v študijnom 
programe verejné zdravotníctvo a súhlasí s predložením návrhu na schválenie na zasadnutie Vedeckej 
rady JLF UK.  
 
K bodu 2. 
Predsedníčka Rady predložila návrh na zmenu pedagóga zodpovedného za výučbu v predmete 
Ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením, 3.ročník, bakalárske štúdium, študijný program verejné 
zdravotníctvo. Súčasní pedagógovia zodpovední za výučbu sú prof. MUDr. Henrieta Hudečková, 
PhD., MPH; RNDr. Jela Čajdová, PhD. Pani doktorka Čajdová už v uvedenom predmete neučí, jej 
výučbu prevzal Mgr. Róbert Čecho, PhD., ktorý je navrhovaný za pedagóga zodpovedného za výučbu. 
Pani prof. Hudečková zostáva ako pedagóg zodpovedný za výučbu. Všetci členovia RŠP súhlasili bez 
pripomienok. 
Uznesenie č. 2/3/2023 
Rada študijného programu verejné zdravotníctvo JLF UK súhlasí od akademického roka 2023/2024 so 
zmenou pedagóga zodpovedného za výučbu v predmete Ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením - 
3.ročník, bakalárske štúdium, študijný program verejné zdravotníctvo (J-1-VZ-052):  



Pôvodní pedagógovia zodpovední za výučbu: RNDr. Jela Čajdová, PhD.; prof. MUDr. Henrieta 
Hudečková, PhD., MPH 
Noví pedagógovia zodpovední za výučbu: Mgr. Róber Čecho, PhD; prof. MUDr. Henrieta Hudečková, 
PhD., MPH  
 
K bodu 3. 
Predsedníčka Rady predložila návrh na zmenu pedagóga zodpovedného za výučbu v predmetoch:  

a) Hygiena, epidemiológia a výživa, 1. ročník (resp. 2. ročník), bakalárske štúdium, študijný 
program ošetrovateľstvo, denná aj externá forma. Súčasný pedagóg zodpovedný za výučbu 
je prof. Baška, navrhovaná je doc. PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD.  

b) Hygiena a epidemiológia, 1. ročník, bakalárske štúdium, študijný program pôrodná asistencia. 
Súčasný pedagóg zodpovedný za výučbu je prof. Baška, navrhovaná je doc. PhDr. Mgr. 
Simona Kelčíková, PhD.  

Pani prof. Hudečková o tejto výmene doc. Kelčíkovú informovala v januári. Všetci členovia RŠP 
súhlasili bez pripomienok. 
Uznesenie č. 3/3/2023 
Rada študijného programu verejné zdravotníctvo JLF UK súhlasí od akademického roka 2023/2024 so 
zmenou pedagóga zodpovedného za výučbu v predmetoch: 

a) Hygiena, epidemiológia a výživa,1. ročník (resp. 2. ročník), bakalárske štúdium, študijný program 
ošetrovateľstvo, denná aj externá forma (J-1-OS-004; J-1-Ose-004) 
Pôvodný pedagóg zodpovedný za výučbu: prof. MUDr. Tibor Baška, PhD. 
Nový pedagóg zodpovedný za výučbu: doc. PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD.  

b) Hygiena a epidemiológia, 1. ročník, bakalárske štúdium, študijný program pôrodná asistencia (J-
1-PA-004)  
Pôvodný pedagóg zodpovedný za výučbu: prof. MUDr. Tibor Baška, PhD. 
Nový pedagóg zodpovedný za výučbu: doc. PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD. 

 
 
Zaslať materiály prodekanovi pre doktorandské štúdium: 
T (uznesenie č. 1/3/2023): 24.2.2023   
      zodpovedná: prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 
 
Zaslať materiály prodekanke pre nelekárske študijné programy: 
T (uznesenie č. 2/3/2023, 3/3/2023): 24.2.2023 

zodpovedná: prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 
 
 
 
V Martine dňa  24.2. 2023 
 
Zapísala:  prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.  
 
 
 
Schválila:  prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, v. r. 
  predsedníčka Rady študijného programu verejné zdravotníctvo 


