
 
 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava 
                                  Detašované pracovisko Michalovce, Partizánska 23, 071 01 

Michalovce 

                                 Tel.: 056-6281896, 0911279948, e-mail: studijnemi@gmail.com 

 

HARMONOGRAM ŠZS 2018/2019: 

 

 

Magisterské štúdium: Sociálna práca     

2.Mgr. EŠ 64 študentov                   2 dni – 2 komisie 

              

11. - 12. december 2018  

Dátum odovzdania prác: 05. november 2018  13.00-17.00           Promócie: 02. 02. 2019 

 

Magisterské štúdium: Ošetrovateľstvo 

2. Mgr. EŠ          45 študentov      2 dni – 2 komisie 

                

13. – 14. december 2018 

Dátum odovzdania prác: 05. november 2018  13.00-17.00             Promócie: 02. 02. 2019 

 

Doplňujúce pedagogické štúdium: záverečné skúšky 15. december 2018 o 9: 00 hod. 

 

ODOVZDÁVANIE PRÁC: 

V termínoch, ktoré sú uvedené vyššie, je potrebné odovzdať: Sociálna práca – Mgr. M. 

Mackovej, Ošetrovateľstvo - Mgr. G. Šamudovskej: 

 2x tlačenú verziu záverečnej práce – zviazanú v pevnej väzbe (prácu pre 

školiteľa odovzdávate školiteľovi) 

 1x CD, na ktorom bude nahratá práca v PDF verzii + príloha anglického 

štruktúrovaného abstraktu vo formáte MS WORD (vzor je na stránke 

www.alzbetami.sk – ŠZS) 

 1x licenčnú zmluvu o použití školského diela – vygeneruje vám ju systém EZP pri 

zadávaní práce  

 1x protokol o kontrole originality (vygeneruje ho systém EZP) – ak ho ešte 

nebudete mať, tak aspoň potvrdenie o vložení práce do EZP 

 1x analytický list – vzor na www.alzbetami.sk  
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 Výkaz o štúdiu (index) s dosiahnutým predpísaným počtom kreditov  

 Školiteľský posudok – podpísaný -  odovzdá školiteľ 

 Oponentský posudok bude študentom k dispozícii najneskôr 3 dni pred konaním 

ŠZS v EZP 

   

Ak študent neodovzdá všetky požadované náležitosti v stanovenom termíne, nebude môcť 

pristúpiť k ŠZS v riadnom termíne. 

 

Pozn. – Dôležité!!  

Ak sa študent z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť riadneho termínu štátnej 

skúšky (ŠS), môže ju vykonať v najbližšom termíne, ktorý sa mu bude počítať 

ako prvý. Žiadosť študent predloží najneskôr 3 týždne pred konaním ŠS 

asistentke, ktorá ho dá schváliť vedúcemu detašovaného pracoviska.  

Je však potrebné mať na zreteli skutočnosť, že štátnu skúšku musí úspešne 

absolvovať najneskôr do 2 rokov od ukončenia štúdia, t.j. od dosiahnutia 

stanoveného počtu kreditov pre príslušný študijný program. V opačnom 

prípade bude prekročená štandardná dĺžka štúdia (Bc. alebo Mgr.). V tomto 

prípade bude nutné si celé štúdium zopakovať. 

Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny štátnej záverečnej 

skúšky (v 2-ročnej lehote od ukončenia štúdia). 

 Ak študent neuspeje na riadnom termíne ŠZS, po splnení všetkých 

podmienok môže pristúpiť k ŠZS v prvom opravnom termíne 

 Ak študent nie je úspešný ani na prvom opravnom termíne, po splnení 

všetkých podmienok môže pristúpiť k ŠZS v najbližšom ďalšom termíne 

– v tomto prípade si študent podá žiadosť o prerušenie štúdia asistentke, 

ktorá ho doručí na študijné oddelenie 

 Ak študent nebol úspešný ani jednom z týchto troch termínov, môže 

podať žiadosť rektorovi VŠ o rektorský termín 

 

Študent posledného ročníka Mgr. štúdia SP + OŠE uhrádza: 

 

 Zápisné 150,- eur – musí byť uhradené najneskôr v deň zápisu 

 Poplatok za ŠZS 185,- eur – uhradiť 2 týždne pred konaním ŠZS 

 

 

 

 

 


