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ČO VŠETKO JE NUTNÉ ODOVZDAŤ KU ŠTÁTNYM 

SKÚŠKAM (septembrový termín štátnic) 

 

Termín štátnic: 13.9.2018 

 

Termín odovzdania diplomovej práce + ostatných náležitostí: 

- 15.8.2018 v čase od 7:00 do 12:00  

- kancelária Mgr. Tadialovej, Nám. 1. mája, 2. posch., č. 316; 

Uvedené náležitosti je možné odovzdať aj pred 15.8.2018 – termín je potrebné si 

dohodnúť mailom.  

Po 15.8.2018  práce preberané nebudú. 

 

Čo kto 15.8.2018 odovzdáva: 

 

Študenti, ktorí k májovému termínu štátnic odovzdali všetky potrebné náležitosti, 

no májového termínu št. skúšky sa nezúčastnili: 

 prihlášku na štátnice  – na stiahnutie  (je aj na webe pod týmto dokumentom) 

 kópiu dokladu o úhrade štátnej skúšky - poplatok za št. skúšku je splatný dva 

týždne pred jej konaním (čiže nie je nutné mať ho uhradený už do 15.8.). Výška 

poplatku je 185€. Doklad (stačí fotokópia) o jej úhrade je potrebné mi doručiť 

(vhodiť do schránky, poslať mailom – či už potvrdenie z IB, alebo scan alebo 

fotku). 

o pokiaľ už študent poplatok uhrádzal, neuhrádza už nič 

 

Študenti, ktorí sa zúčastnili májového termínu št. skúšky, obhájili prácu, no 

neuspeli z predmetu / predmetov: 

 

 prihlášku na štátnice  – na stiahnutie  (je aj na webe pod týmto dokumentom) 

s vyznačením predmetu / tov,  z ktorého /ých idú štátnicovať. 

http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/SP_MGR/Statnice/2018/PrihlaskaMGRstatnice1718sept.doc
http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/SP_MGR/Statnice/2018/PrihlaskaMGRstatnice1718sept.doc
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 kópiu dokladu o úhrade štátnej skúšky – poplatok za opravný termín št. 

skúšky je splatný dva týždne pred jej konaním (čiže nie je potrebné mať ho 

uhradený už do 15.8.). Výška poplatku je 65€. Doklad (stačí fotokópia) o jej 

úhrade je potrebné mi doručiť (vhodiť do schránky, poslať mailom – či už 

potvrdenie z IB, alebo scan alebo fotku). 

 

Študenti, ktorí sa zúčastnili májového termínu št. skúšky, no: 

- neobhájili prácu  

- respektíve neobhájili prácu a súčasne neuspeli z predmetu / tov: 

 2x diplomovú prácu (zviazanú v tvrdej väzbe), do práce zväzujete zadanie 

záverečnej práce. Práca sa odovzdáva 2x, preto, lebo jeden kus ide oponentovi, 

ktorý má nárok si prácu nechať a jeden kus musí každá VŠ v zmysle zákona 

archivovať. 

 1x CD s prácou v PDF verzii. Na CD napíšte svoje meno a priezvisko.   

 prihlášku na štátnice  – na stiahnutie  (je aj na webe pod týmto dokumentom) 

s vyznačením, z čoho idete štátnicovať 

 1x licenčnú zmluvu (zopnutú zošívačkou alebo vytlačenú obojstranne) – 

zmluva sa vygeneruje pri zadávaní práce do systému EZP. Zmluvu je potrebné 

podpísať a uviesť dátum 15.8.2018. 

 protokol o kontrole originality - tak isto zopnutý zošívačkou – pokiaľ ešte 

nebudete mať protokol originality, stačí potvrdenie o vložení. Bez 

protokolu originality resp. potvrdenia o vložení nebude záverečná práca 

prevzatá.  

o Potvrdenie o vložení sa generuje hneď po vložení práce do systému 

EZP. 

o Bez protokolu originality nebude študent môcť pristúpiť ku št. 

záverečnej skúške. Je však postačujúce, ak sa tento (=protokol) 

vygeneruje v čase medzi 15.8. a  termínom štátnic.  

o Protokol originality sa vygeneruje za cca 7 dní od označenia práce 

školiteľom za „schválenú“. Keď vám percentuálne vyhodnotenie príde, 

je nutné mi ho dodať = vytlačený nechať v mojej schránke. 

o pri zadávaní práce do systému EZP je nutné zadať jednotný dátum 

obhajob – 13.9.2018. 

http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/SP_MGR/Statnice/2018/PrihlaskaMGRstatnice1718sept.doc
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 kópiu dokladu o úhrade štátnej skúšky – poplatok za opravný termín št. 

skúšky je splatný dva týždne pred jej konaním (čiže nie je potrebné mať ho 

uhradený už do 15.8.). Výška poplatku je 65€. Doklad (stačí fotokópia) o jej 

úhrade je potrebné mi doručiť (vhodiť do schránky, poslať mailom – či už 

potvrdenie z IB, alebo scan alebo fotku). 

 

Študenti, ktorí na štátnej skúške ešte neboli a ani ku májovému termínu štátnic 

nič neodovzdali: 

 2x diplomovú prácu (zviazanú v tvrdej väzbe), do práce zväzujete zadanie 

záverečnej práce. Práca sa odovzdáva 2x, preto, lebo jeden kus ide oponentovi, 

ktorý má nárok si prácu nechať a jeden kus musí každá VŠ v zmysle zákona 

archivovať. 

 1x CD s prácou v PDF verzii. Na CD napíšte svoje meno a priezvisko.   

 prihlášku na štátnice  – na stiahnutie  (je aj na webe pod týmto dokumentom) 

 1x licenčnú zmluvu (zopnutú zošívačkou alebo vytlačenú obojstranne) – 

zmluva sa vygeneruje pri zadávaní práce do systému EZP. Zmluvu je potrebné 

podpísať a uviesť dátum 15.8.2018. 

 index  

o so všetkými zapísanými hodnoteniami (čiže s dosiahnutým 

predpísaným počtom kreditov) s výnimkou hodnotenia za diplomovú 

prácu (zapisuje vedúca katedry/resp. jej zástupca). Pokiaľ nebude mať 

študent zapísané všetky hodnotenia (či už predmetov tohto ak. roka, 

alebo minulých), nebude pripustený ku štátniciam. 

o  pokiaľ študent nedosiahol predpísaný počet kreditov, nebude môcť 

štátnu záverečnú skúšku absolvovať. 

o skontrolujte si, či máte v indexe správne napísané svoje osobné údaje – 

podľa nich sa budú vypisovať vaše diplomy. Pokiaľ u niekoho nastala 

zmena osobných údajov, doklad o nej je potrebné doručiť na študijné 

oddelenie Mgr. Prilinskej.  

 protokol o kontrole originality - tak isto zopnutý zošívačkou – pokiaľ ešte 

nebudete mať protokol originality, stačí potvrdenie o vložení. Bez 

protokolu originality resp. potvrdenia o vložení nebude záverečná práca 

prevzatá.  

http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/SP_MGR/Statnice/2018/PrihlaskaMGRstatnice1718sept.doc
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o Potvrdenie o vložení sa generuje hneď po vložení práce do systému 

EZP. 

o Bez protokolu originality nebude študent môcť pristúpiť ku št. 

záverečnej skúške. Je však postačujúce, ak sa tento (=protokol) 

vygeneruje v čase medzi 15.8. a termínom štátnic. 

o Protokol originality sa vygeneruje za cca 7 dní od označenia práce 

školiteľom za „schválenú“. Keď vám percentuálne vyhodnotenie príde, 

je nutné mi ho dodať = vytlačený nechať v mojej schránke. 

o pri zadávaní práce do systému EZP je nutné zadať jednotný dátum 

obhajob – 13.9.2018. 

 kópiu dokladu o úhrade štátnej skúšky – poplatok za št. skúšku je splatný dva 

týždne pred jej konaním (čiže nie je potrebné mať ho uhradený už do 15.8.). 

Výška poplatku je 185€. Doklad (stačí fotokópia) o jej úhrade je potrebné mi 

doručiť (vhodiť do schránky, poslať mailom – či už potvrdenie z IB, alebo scan 

alebo fotku). 

 

 

 

Nie je nutné, aby študent priniesol DP + ostatné náležitosti osobne. Podstatné je, 

aby som ich tu mala načas. Pokiaľ sa dohodnete, že jeden študent odovzdá aj prácu/e 

svojho kolegu/kolegov, nie je to problém. Je možné aj ich zaslanie poštou (adresa: VŠZaSP 

sv. Alžbety, Ústav sociálnej práce, Mgr. Jana Tadialová, Nám. 1. mája 1, Box 104, 810 00 

Bratislava). Pri zasielaní poštou je potrebné zaslať všetky potrebné náležitosti v takom 

termíne, aby som ich dostala do 15.8. vrátane. 

 


