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INFORMÁCIE OHĽADOM PRELOŽENIA TERMÍNU 

ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ BAKALÁRSKEJ / MAGISTERSKEJ 

SKÚŠKY 

 

Do kedy najneskôr môže študent pristúpiť ku štátnej skúške 

Neúčasť na riadnom (májovom) termíne št. skúšky 

- študent neodovzdá prácu + ostatné náležitosti 

- študent všetko odovzdá, no ku št. skúške nepristúpi 

Neúčasť na opravnom (septembrovom) termíne štátnic 

- študent neodovzdá prácu + ostatné náležitosti 

- študent neodovzdá prácu a /alebo nemá absolvované všetky skúšky 

- študent všetko odovzdá, no ku št. skúške nepristúpi 

Neúspešné absolvovanie štátnej skúšky 

Ako sa počítajú termíny štátnej skúšky 

 

Všeobecné informácie 

Pokiaľ sa študent nezúčastní riadneho termínu štátnej skúšky, môže ju vykonať v najbližšom 

ďalšom (opravnom) termíne (čl. 18 ods. 2 ŠP VŠZSP sv. Alžbety). 

 

Je však nutné mať na zreteli skutočnosť, že štátnu skúšku musí úspešne absolvovať najneskôr 

do 2 rokov od riadneho ukončenia štúdia, čiže od dosiahnutia stanoveného počtu kreditov pre 

príslušný študijný program. V opačnom prípade bude prekročená štandardná dĺžka štúdia  - 

bc. alebo mgr. stupňa -  a bude nutné si celé štúdium daného stupňa štúdia zopakovať.  

 

Príklad: 

- študent ukončí bc. / mgr. štúdium v roku 2017,  

- štátnu skúšku musí úspešne absolvovať najneskôr v apríli/máji 2019 (podľa toho, kedy bude 

v tomto roku štátna skúška naplánovaná). 

- ak v tomto termíne neuspeje, znamená to, že štúdium neukončil štátnou skúškou. Ak bude 

mať záujem o ukončenie štúdia štátnou skúškou, bude si musieť celé štúdium daného stupňa 

štúdia zopakovať.  
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V akademickom roku 2016/17 sú k dispozícii: „riadny“ termín štátnej skúšky stanovený na 

máj 2017 a „náhradný (opravný)“ termín štátnej skúšky stanovený na september 2017. 

V minulosti bol organizovaný aj decembrový „druhý opravný“ termín, uvažuje sa však o jeho 

zrušení. 

 

Čo je nutné doložiť / urobiť v prípade neúčasti na štátnej záverečnej skúške  

Neúčasť na riadnom (májovom) termíne štátnic: 

Prípady:  

- študent do stanoveného termínu neodovzdá záverečnú prácu (bakalársku, 

diplomovú) a všetky ostatné náležitosti: 

o študent písomne oznámi zmenu termínu štátnej záverečnej skúšky na 

september; 

o  oznámenie
1
 zasiela na adresu: VŠZSP sv. Alžbety, Študijné oddelenie, 

Mgr. Marta Prilinská, Palackého 1, Box 104, 810 00 Bratislava; 

o oznámenie zasiela do 15.4.2017; 

o z hľadiska Ústavu sociálnej práce – študent len oznámi mailom príslušnej 

asistentke, že si prekladá štátnu skúšku na september. V minulých rokoch 

bolo potrebné zaslať písomnú žiadosť o preloženie termínu št. skúšky 

vedúcej ÚSP, resp. jej zástupcovi. Od ak. roku 2016/17 už toto nie je 

potrebné.  

- študent odovzdal do stanoveného termínu záverečnú prácu (bakalársku, 

diplomovú) a všetky ostatné náležitosti, no riadneho (májového) termínu 

štátnic sa nezúčastní / nezúčastnil: 

o  študent písomne oznámi zmenu termínu štátnej záverečnej skúšky na 

september; 

o  oznámenie
2
 zasiela na adresu: VŠZSP sv. Alžbety, Študijné oddelenie, 

Mgr. Marta Prilinská, Palackého 1, Box 104, 810 00 Bratislava; 

o  oznámenie zasiela najneskôr do 31.5.2017; 

                                                           
1
 na oznámenie ŠO nezasiela odpoveď, len ho zaeviduje 

2
 na oznámenie ŠO nezasiela odpoveď, len ho zaeviduje 
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o  z hľadiska Ústavu sociálnej práce – študent len oznámi mailom príslušnej 

asistentke, že si prekladá štátnu skúšku na september. V minulých rokoch 

bolo potrebné zaslať písomnú žiadosť o preloženie termínu št. skúšky 

vedúcej ÚSP, resp. jej zástupcovi. Od ak. roku 2016/17 už toto nie je 

potrebné.  

 

Neúčasť na náhradnom/opravnom (septembrovom) termíne štátnic: 

Prípady:  

- študent do stanoveného termínu (ktorý bude v júli/auguste) neodovzdá 

záverečnú prácu (bakalársku, diplomovú) a všetky ostatné náležitosti, no má 

absolvované všetky skúšky: 

o musí sa opätovne zapísať do ročníka (opakovať ročník) z dôvodu 

nedostatočného počtu kreditov za neodovzdanú záverečnú prácu a teda 

neukončenia štúdia; 

o uhrádza len zápisné; 

o zápis: v septembri na ŠO, Mgr. Prilinská, Palackého č. 1, Bratislava; 

o na štátnice môže ísť v najbližšom ďalšom termíne; 

- študent do stanoveného termínu (ktorý bude v júli/auguste) neodovzdá 

záverečnú prácu (bakalársku, diplomovú) a všetky ostatné náležitosti a/alebo 

nemá absolvované všetky skúšky: 

o študent sa musí opätovne zapísať do ročníka (opakuje ročník)  

o uhrádza celé školné a zápisné; 

o zápis: v septembri na ŠO, Mgr. Prilinská, Palackého č. 1, Bratislava, 

o na štátnice môže ísť v najbližšom ďalšom termíne; 

- študent do stanoveného termínu (ktorý bude v júli/auguste) odovzdá 

záverečnú prácu (bakalársku, diplomovú) a všetky ostatné náležitosti, má 

absolvované všetky skúšky, no štátnej záverečnej skúšky sa nezúčastní / 

nezúčastnil  

o študent písomne požiada o prerušenie štúdia  

o písomnú žiadosť zašle na VŠZSP sv. Alžbety, Študijné oddelenie, Mgr. 

Marta Prilinská, Palackého 1, Box 104, 810 00 Bratislava; 
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o  žiadosť zašle najneskôr do 30.9.2017; 

o  na štátnice môže ísť v najbližšom ďalšom termíne. 

 

Čo je nutné doložiť / urobiť v prípade neúspešného absolvovania štátnej 

záverečnej skúšky: 

 

- študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny štátnej záverečnej 

skúšky (v dvojročnej lehote od ukončenia štúdia). 

o ak študent neuspeje na riadnom termíne štátnic, po splnení všetkých 

podmienok (dodaní všetkých potrebných náležitostí) môže pristúpiť k štátnej 

záverečnej skúške v prvom opravnom termíne.  

 

o ak študent nie je úspešný ani na prvom opravnom termíne štátnic, po splnení 

všetkých podmienok (dodaní všetkých potrebných náležitostí) môže pristúpiť 

k štátnej záverečnej skúške v najbližšom ďalšom termíne.  

 v tomto prípade si študent do 30.9.2017 podá žiadosť o prerušenie 

štúdia; 

 žiadosť zasiela na: VŠZSP sv. Alžbety, Študijné oddelenie, Mgr. Marta 

Prilinská, Palackého 1, Box 104, 810 00 Bratislava. 

 

o ak študent nebol úspešný ani na riadnom ani na dvoch opravných termínoch, 

môže si podať žiadosť pánu rektorovi o rektorský termín. Či bude študentovi 

umožnený ďalší termín štátnej záverečnej skúšky závisí od vyjadrenia pána 

rektora. 

Interné usmernenie Ústavu sociálnej práce v Bratislave 

Ako sa počítajú termíny štátnic 

- doposiaľ sa termíny, ktorých sa študent nezúčastnil, počítali ako „prepadnuté“ 

termíny. Čiže napr. študent sa riadneho termínu v máji nezúčastnil, pričom nemal 

akceptovateľný dôvod, na štátnu skúšku išiel až v septembrovom termíne. Tento sa mu 

počítal ako prvý opravný (hoci reálne bol na štátniciach prvý krát). 

- od ak. roka 2016/17 sa bude za riadny/prvý opravný/ druhý opravný termín počítať len 

ten, ktorého sa študent reálne zúčastní. Termíny, ktorých sa nezúčastní sa nebudú 
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brať ako prepadnuté. Je však potrebné mať stále na zreteli podmienku, že študent sa 

môže zúčastniť štátnej záverečnej skúšky najneskôr do dvoch rokov od ukončenia 

štúdia. 


