
Z á p i s n i c a č. 1/2022  
zo zasadania Rady študijného programu verejné zdravotníctvo 

Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
konanej dňa 15. marca 2022 

 
 
Prítomní: 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., Mgr. Eva Malobická, PhD., Mgr. Romana Ulbrichtová, PhD., doc. Mgr. M. 
Bašková, PhD., doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 
Ospravedlnení: 0 
 
Program: 1. Informácie predsedníčky Rady  
  2. Návrh študijného plánu pre výučbu - bakalársky denný študijný program VZ  

3. Návrh študijného plánu pre výučbu - magisterský denný študijný program VZ  
4. Návrh profilu absolventa 1. a 2. stupňa VZ  
5. Informácia o aktualizácii komisií pre štátne skúšky všetkých troch stupňov štúdia 
6. Informácia o stave procesu zosúlaďovania Vnútorného systému kvality  
7. Rôzne 

 
K bodu 1. 
Predsedníčka Rady informovala o vytvorení Rady študijného programu verejné zdravotníctvo (VP č. 
5/2022 Rozhodnutie dekanky JLF UK o zložení Rád študijných programov JLF UK v Martine) 
a úlohách Rady na najbližšie obdobie v súvislosti s procesom zosúlaďovania Vnútorného systému 
kvality so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a na ďalšie roky.    
 
K bodu 2. 
Rada prerokovala a schválila úpravy študijného plánu bakalárskeho štúdia na akademický rok 
2022/2023, navrhnuté garantami predmetov (Uznesenie č.1/1/2022). 
 
K bodu 3. 
Rada prerokovala a schválila úpravy študijného plánu magisterského štúdia na akademický rok 
2022/2023, navrhnuté garantami predmetov (Uznesenie č.2/1/2022). 
 
K bodu 4. 
Rada prerokovala a po úpravách schválila profil absolventa 1. a 2. stupňa v študijnom programe 
verejné zdravotníctvo (Uznesenie č. 3/1/2022).     
 
K bodu 5. 
Predsedníčka Rady informovala o zložení štátnicových komisií všetkých troch stupňov štúdia pre 
akademický rok 2022/2023, komisie boli schválené na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK dňa 10. marca 
2022. 
 
K bodu 6. 
Predsedníčka rady informovala, že v s súlade s harmonogramom fakulty sa: 
- spracovávajú VUPCH pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov, podieľajúcich sa na 

výučbe v študijnom programe verejné zdravotníctvo, 
- garančná skupina finalizuje formuláre VTČ, 
- pred dokončením sú formuláre OŠP – pre 1. a 2. stupeň štúdia, ďalej sa budú pripravovať OŠP pre 

tretí stupeň štúdia – v dennej aj externej forme, nakoniec formuláre VHS pre všetky štyri formy 
a stupne štúdia. Po sfinalizovaní slovenských verzií bude nasledovať ich preklad do anglického 
jazyka. Do stanoveného termínu budú zrealizované aj úpravy ILP v systéme AIS2. 



K bodu 7. 
Pani prodekanka informovala o najbližších termínoch procesu zosúlaďovania Vnútorného systému 
kvality so Štandardami SAAVŠ.  
Predsedníčka Rady informovala o povinnosti Rady schváliť skompletizované materiály, Rada sa 
dohodla na ďalšom stretnutí online formou. 
 
  
Uznesenia:  
Uznesenie č.1/1/2022 
Rada študijného programu verejné zdravotníctvo JLF UK súhlasí s úpravami študijného plánu 
bakalárskeho štúdia na akademický rok 2022/2023, navrhnutými garantami predmetov nasledovne: 
VZ Bc 1.ročník: 
1. VZ Bc 1. ročník predmet Anatómia a fyziológia v rozsahu 2/2 S  (pôvodne 4/2 S)  
2. VZ Bc 1. ročník nový samostatný predmet Histológia v rozsahu 0/1 (20 hodín kontrolované 

samoštúdium) PH 
3. VZ Bc 1. ročník zmena názvu predmetu Medicínska terminológia na Zdravotnícka terminológia 
4. VZ Bc 1. ročník zmena ukončenia predmetu Cudzí jazyk 2 – z PH na S, zrušenie predmetu Cudzí 

jazyk 3 vo VZ Bc 2. ročník 
5. VZ Bc 1. ročník doplnenie výberového predmetu Základy anglického jazyka 1, 2 do oboch 

semestrov štúdia  
6. VZ Bc 3. ročník doplnenie ďalšieho garanta predmetu Ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením 
Schválené zmeny s doplnenou úpravou kreditov zaslať na Študijné oddelenie na nahranie do 
systému AIS2 pre rok 2022/2023. 
T: 16.3.2022   zodpovedná: prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 
 
Uznesenie č.2/1/2022 
Rada študijného programu verejné zdravotníctvo JLF UK súhlasí s úpravami študijného plánu 
magisterského štúdia na akademický rok 2022/2023, navrhnutými garantami predmetov 
nasledovne: 
1. VZ Mgr 1. ročník zmena garantov predmetu Toxikológia a choroby z povolania 
2. VZ Mgr 1. ročník zmena spôsobu ukončenia predmetu Zdravotné poisťovníctvo zo S na PH 
3. VZ Mgr 2. ročník zmena garanta predmetu Pracovné zdravotné služby a ochrana zdravia pri 

práci   
Schválené zmeny s doplnenou úpravou kreditov zaslať na Študijné oddelenie na nahranie do 
systému AIS2 pre rok 2022/2023. 
T: 16.3.2022   zodpovedná: prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 
 
Uznesenie č.3/1/2022 
Rada študijného programu verejné zdravotníctvo JLF UK schválila profil absolventa 1. a 2. stupňa 
v študijnom programe verejné zdravotníctvo a odporučila aktualizovať ich na webovej stránke JLF 
UK. 
T: 16.3.2022     zodpovedný: prof. MUDr. Tibor Baška, PhD. 
 
 
V Martine dňa  15. 3. 2022 
Zapísala:  prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.  
 
 
 
Schválila:    prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, v. r. 
    predsedníčka Rady študijného programu verejné zdravotníctvo 


