
INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV 3rMgr OŠE    2022/2023 

 

1. ODOVZDÁVANIE  DIPLOMOVÝCH   PRÁC   DO 17.10.2022 

 VŠZ a SP sv. Alžbety 

 P.O.BOX 104 

 Ústav zdravotníckych disciplín, OSE      

 810 00 Bratislava 

 2x DP PRÁCU v tvrdej väzbe,  súčasťou  každej práci je zviazané a podpísané  

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE, 

 konzultantovi študent odovzdáva prácu/hrebeňovku,  alebo dohodnutú formu prácu mimo 

nás, 

 1x CD –nelepiť do práce,  CD obsahuje jeden súbor prácev  PDF verzii,  CD treba 

odovzdať v obale s označením VŠ, druh práce/ t.j. diplomová, uviesť tému práce, 

 priezvisko a meno študenta s príslušným akademickým rokom, 

 1x ANALYTICKÝ LIST –  viď príloha č.  1 , len sa vloží do práce, nezväzuje sa  

 2x LICENČNÚ ZMLUVU AUTORA –vytlačenú a podpísanú zo systému EZP,nezväzuje 

sa 

 POTVRDENIE O VLOŽENÍ PRÁCE do EZP , vytlačené zo systému EZP 

 BEZ DOKLADU O VLOŽENÍ PRÁCE DO SYSTÉMU EZP, prácu neprevezmeme, 

 Kto už bude mať Protokol o originalite % zhode   , dodá ho spolu s prácou 

 KTO obdrží  PROTOTKOL O ORIGINALITE NESKÔR, čo najskôr nám ho doručí, 

 POSUDOK KONZULTANTA - informujte svojho konzultanta, že originál posudku 

s podpisom nám musí doručiť  SCANOM  alebo na nižšie uvedenú adresu,  najneskôr 

do konca Októbra 2022 

 TÁTO ADRESA JE AJ PRE  POŠTOVÉ  ZASIELANIE  PRÁC 

VŠZ a SP sv. Alžbety 

P.O.BOX 104 

Ústav zdravotníckych disciplín, OSE      

 810 00 Bratislava 

 

 PRIHLÁŠKU NA ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU  - v prílohe, termín obhajoby 

uvediete december 2022 

 SKÚŠKY je potrebné absolvovať max.  do  11.11.2022 

 

 Ak niekto zmenil priezvisko, je nutné dodať na študijné oddelenie pani G. Szalayovej, 

doklad preukazujúci túto zmenu, g.szalayova@vssvalzbety.sk 

 

mailto:g.szalayova@vssvalzbety.sk


2. VLOŽENIE  PRÁCE  DO SYSTÉMU EZP (evidencia záverečných prác) cez rozhranie 

http:www.vssvalzbety.sk/prihlaseniedoEZP 

- študent si vytvára sám konto/ profil v EZP sám, podľa Používateľskej príručky  

o vkladaní ZP do EZP pre autorov/ študentov – príloha, 

- vo svojom profile používateľa si  správne si zadefinuje údaje o škole: 

- Fakulta *
Bratislava

 

- Katedra *

Katedra ošetrovateľstva, Bratislava
 

- Odbor 
Ošetrovateľstvo

Skupina----------- 

- prácu vložíte/nahráte aspoň 5 dni  pred tým, ako ju dáte tlačiť a odovzdávať , 

- vloženie  DP  do systému EZP musíte mať odsúhlasené konzultantom, t. j. v práci 

už nebudete robiť žiadne zmeny a úpravy,  

- fyzická/tlačená  verzia DP musí byť zhodná s prácou vloženou v EZP,   

- prácu si nahráte v PDF formáte do EZP,  prácu označujete za „finálnu“ 

a priradíte si k práci aj svojho školiteľa,  

- termíny obhajob si nahodíte ľubovoľne z týchto termínov 06.12.2022, 07.12.2022 ,  

 

Systém EZP je najlepšie používať s aktuálnymi verziami prehliadačov Google Chrome, 

Mozilla Firefox (6 a viac) a Internet Explorer 8. Staršie a teda neaktuálne verzie môžu mať 

problém s niektorými funkcionalitami. Taktiež pre správne fungovanie systému je nutné mať v 

prehliadači zapnutú podporu JavaScript a Adobe FlashPlayer.  

Pre správne používanie systému je potrebné mať nainštalovaný a povolený pluginFlash 

 

V prípade, že ste nenašli riešenie svojho problému ani po prečítaní príručky a sekcie 

často kladených otázok, tak prosím kontaktujte podporu systému EZP na telefónnom čísle 

0948/267 030 

každý pracovný deň od 9:00 - 12:00h, alebo admin@activeezp.sk, support@activeezp.sk, 

prípadne nás kontaktujte  

 

 

ÚSTNE  ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 

 

 Abecedné rozdelenie študentov Vám na daný deň určí škola a včas Vám ho oznámime 

a spravidla ho zostavujeme na deň 10- 12 študentov ,  

 OBHAJOBA PRÁCE a  ústne skúšky z predmetov:  

Ošetrovateľstvo a Manažment v ošetrovateľstve 

 študent si prinesie so sebou doklad totožnosti, prezentáciu ZP na USB/PowerPoint  

 Poplatok za štátnu záverečnú skúšku vo výške 250,-€  je potrebné mať uhradený so 

správnym variabilným symbolom /Vaše osobné číslo, najneskôr do 20.11.2022 

 

 

http://wiki.vssvalzbety.sk/ezp/faq/
mailto:admin@activeezp.sk
mailto:support@activeezp.sk

