
          VYSOKÁ  ŠKOLA 

         ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 
         SV.  ALŽBETY,  N. O. 

 

         Palackého 1, 811 02  Bratislava 

 

 

Výber školiteľov a oponentov záverečných prác 

 
na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave  

(ďalej len vysoká škola) 

tento vnútorný predpis je v rámci vnútorného systému upravený podľa Smernice č. 07/2011 

o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, 

kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní v súlade s Dodatkom č. 1/2011 zo dňa 20. 12. 2011 

a zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene 

a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Tento predpis upravuje jednotný postup pri výbere a stanovení školiteľov a oponentov 

záverečných prác na vysokej škole a jej všetkých pracoviskách. 

 

2. Tento predpis je vypracovaný podľa: 

a) Smernice č. 07/2011 o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich 

bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní v súlade 

s Dodatkom č. 1/2011 zo dňa 20. 12. 2011  

b) Zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene 

a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

c) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o vysokých školách) 

d) Študijného poriadku VŠZaSP. 

 

 

Článok 2 

Základné ustanovenia 

 

1. Záverečná práca je podľa zákona o vysokých školách súčasťou vysokoškolského štúdia podľa 

každého študijného programu a: 

a) autorom je študent vysokej školy a je jeho samostatnou prácou 

b) je - bakalárska práca, diplomová práca, dizertačná práca, kvalifikačnou prácou je rigorózna 

práca, habilitačná práca. 

 

2. Školiace pracovisko je pracovisko vysokej školy podľa vnútorných predpisov a to: fakulta / ústav / 

inštitút / katedra. 

 

3. Školiace pracovisko vytvára študentovi materiálne a technické podmienky na získanie informácii 

a uskutočnenie prác, ktoré umožnia vytvorenie záverečnej práce alebo kvalifikačnej práce na 

pracovisku vysokej školy alebo na základe vzájomnej dohody aj v externom subjekte. Školiacim 



pracoviskom doktoranda môže byť na základe písomnej dohody s vysokou školou aj externý 

subjekt (súkromná firma, štátna alebo verejne organizácia a pod.). 

 

4. Témy záverečných prác podliehajú prerokovaniu a schváleniu školiaceho pracoviska vysokej 

školy, zverejňujú sa na web stránkach vysokej školy najneskôr 2 mesiace pred zahájením 

akademického roka, v ktorom študent začína prácu spracovávať. Za zverejnenie tém zodpovedá 

školiace pracovisko vysokej školy. 

 

5. Študent je povinný zvoliť si tému vypísanú / navrhnutú školiteľom záverečnej práce najneskôr 

dokonca zimného semestra predposledného akademického roka svojho štúdia a odovzdať ju do 

termínu stanoveného harmonogramom akademického roka (tému môže školiteľ navrhnúť aj po 

dohode so študentom). Zmenu témy záverečnej práce posudzuje a schvaľuje vedúci školiaceho 

pracoviska  vysokej školy na základe odôvodnenej písomnej žiadosti študenta. 

 

6. Vedúci školiaceho pracoviska, ak si sám študent nevyberie, určí študentovi so zadaním záverečnej 

práce školiteľa (vedúceho) záverečnej práce a školiteľa pre doktorandský študijný program. 

 

7. Školiteľ záverečnej práce alebo kvalifikačnej práce vedie študenta pri vypracúvaní práce 

a vypracúva posudok k práci predkladanej na obhajobu. V prípade externého školiteľa pre 

doktorandský študijný program vysoká škola môže určiť študentovi konzultanta zo zamestnancov 

vysokej školy. 

 

8. Vedúci školiaceho pracoviska, určí študentovi resp. autorovi záverečnej práce alebo kvalifikačnej 

práce oponenta. 

 

9. Oponent záverečnej alebo kvalifikačnej práce je vysokoškolský učiteľ alebo poverený externý 

zamestnanec vysokej školy. 

 

 

Článok 3 

Postup vkladania posudkov školiteľov a oponentov do systému záverečných práce  

(ďalej len EZP) 

 

1. Postup vkladania posudkov školiteľov a oponentov do EZP sa riadi Smernicou č. 07/2011 

o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, 

kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní v súlade s Dodatkom č. 1/2011 zo dňa 20. 

decembra 2011. 

2. Ak je záverečná alebo kvalifikačná práca označená ako „schválená“, môžu školitelia a oponenti 

editovať do EZP posudky. 

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia - platnosť a účinnosť 
 

1. Ustanovenia tohto predpisu sa primerane vzťahujú aj na školské práce (seminárne, ročníkové, 

práce študentskej a odbornej činnosti). 

2. Tento predpis prerokoval  Akademický senát VŠZaSP  dňa 30.01.2022 a schválila Vedecká rada 

VŠZaSP dňa 31.01.2022. 

3. Tento predpis nadobúda platnosť 01.02.2022. 

 

 

V Bratislave, dňa 31.01.2022    Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH, v. r. 

              rektor VŠZaSP sv. Alžbety 


