


ŠTUDIJNÝ PORIADOK 
FAKULTY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY 
V BRATISLAVE 

 
 

 lánok 1 
Základné ustanovenie 

 
1) Študijný poriadok Fakulty verejného zdravotníctva ( alej FVZ) upravuje právne 

vz!ahy a vymedzuje práva a povinnosti u"ite#ov a študentov v oblasti predmetu a 
spôsobu štúdia a skúšok na FVZ. 

 
2) Tento študijný poriadok je v súlade s § 33 ods. 3 písm. a) a odsek 5 zákona ". 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( alej 
len „zákon“) a vyhlášky MŠ SR ". 614/2002 o kreditovom systéme štúdia (  alej „ 
vyhláška“) a s vnútorným predpisom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
( alej len „univerzita“ alebo „SZU“).  

 
3) Študijným poriadkom Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave ( alej FVZ SZU) sa riadi štúdium študentov fakulty prijatých 
na študijné programy akreditované v zmysle zákona o vysokých školách.   

 
4) Na fakulte sú zaru"ené všetky akademické práva a slobody. V súvislosti so štúdiom sú 

to najmä právo študentov u"i! sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci 
akreditovaných študijných programov a sloboda výu"by spo"ívajúca najmä v 
otvorenosti rôznym vedeckým názorom a výskumným metódam . 

 
 
 

 lánok 2 
Stupne, formy a metódy štúdia, štandardná d!žka štúdia 

 
1) FVZ organizuje pod#a zákona tieto stupne a formy vysokoškolského štúdia 

v akreditovaných študijných programoch: 
a) bakalársky v trvaní šiestich semestrov, troch akademických rokov  

- v dennej forme,  
- v externej forme, 

b) magisterský v trvaní štyroch semestrov, dvoch akademických rokov  
- v dennej forme,  
- v externej forme, 

c) doktorandský  
- v dennej forme v trvaní troch až štyroch rokov,  
- v externej forme v trvaní najviac piatich rokov. 

 
2) Dennú formu štúdia charakterizuje denná ú"as! študenta na vzdelávacích "innostiach. 
 
3) Externú formu charakterizuje prevažne samostatné štúdium, konzultácie a sústredenia. 
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4) Preradenie z externej formy štúdia na dennú formu štúdia môže povoli! dekan fakulty 

študentovi najskôr po absolvovaní dvoch semestrov a získania minimálne 40 kreditov 
s váženým študijným priemerom do 1,30 vrátane. Ak študent externého štúdia požiada 
o prestup na denné štúdium neskôr ako po druhom semestri, musí preukáza! získanie 
predpísaného po"tu kreditov za absolvovanú "as! štúdia s celkovým váženým 
študijným priemerom do 1,30 vrátane. 

 
5) Študijný program v oboch formách štúdia sa môže uskuto"$ova! 

a) prezen"nou metódou (vyu"ovanie s priamym kontaktom u"ite#a so študentom), 
b) dištan"nou metódou (komunikácia prostredníctvom komunika"ných 

prostriedkov, založených na využívaní po"íta"ových sietí a študijných 
materiálov) alebo 

c) kombinovanou metódou. 
 

6) Absolventom príslušného stup$a vysokoškolského štúdia sa priznávajú tieto tituly: 
a) v bakalárskom stupni vzdelania akademický titul bakalár (skratka Bc.), 
b) v magisterskom stupni vzdelania akademický titul magister (skratka Mgr.), 
c) v doktorandskom stupni vzdelania akademický titul PhD. 
 

7) Absolventi magisterského štúdia   môžu vykona! rigoróznu skúšku, ktorej sú"as!ou je 
aj obhajoba rigoróznej práce.  Po jej vykonaní sa im priznáva akademický titul RNDr. 

 
8) Pravidlá na vykonávanie rigoróznych skúšok stanoví dekan v osobitnom predpise. 
 
9) Pravidlá tohto študijného poriadku platia na doktorandské štúdium primerane. Pravidlá 

realizácie doktorandského štúdia sú ur"ené vysokoškolským zákonom a sú 
konkretizované v osobitnom predpise dekana  

 
10) V zmysle zákona o  alšom vzdelávaní poskytuje fakulta aj celoživotné vzdelávanie 

 
 

 lánok 3 
Prijímacie konanie 

 
1) Prijímacie konanie je proces, ktorý umožní uchádza"ovi preukáza! splnenie ur"ených 

podmienok na štúdium a sta! sa študentom zvoleného študijného programu na fakulte 
SZU. 

 
2) Dekan fakulty zverejní v"as, najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý 

predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium za"a!, ak ide o bakalársky 
študijný program alebo študijný program pod#a § 53 ods. 3 zákona o vysokých 
školách, a pri ostatných študijných programoch najneskôr dva mesiace pred 
posledným d$om ur"eným na podanie prihlášok, lehotu na podanie prihlášok na 
štúdium, podmienky prijatia na štúdium, termín a spôsob overovania ich splnenia, a ak 
je sú"as!ou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, aj formu a rámcový 
obsah skúšky a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov, ako aj informáciu o po"te 
uchádza"ov, ktorých plánuje fakulta prija! na štúdium príslušného  študijného 
programu. Tieto skuto"nosti sa zverej$ujú na úradnej výveske fakulty a spôsobom, 
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3) Prijímacie konanie sa pre uchádza"a o štúdium za"ína doru"ením jeho písomnej 

prihlášky na štúdium na fakultu, ktorá uskuto"$uje príslušný študijný program 
Prihláška na štúdium musí by! podaná na predpísanom tla"ive, v ur"enom  termíne a 
musí by! podpísaná uchádza"om. K prihláške sa priloží doklad o zaplatení poplatku za 
prijímacie konanie. Výška poplatku za prijímacie konanie sa zverejní pod#a odseku 2. 
Na konanie prijímacej skúšky musí by! stanovený aspo$ jeden riadny a spravidla 
jeden náhradný termín. Náhradný termín skúšky môže povoli! dekan uchádza"ovi, 
ktorý o to písomne požiada. Dekan vymenuje na vykonanie prijímacej skúšky 
skúšobnú komisiu. Skúšobná komisia je najmenej troj"lenná.  O priebehu prijímacej 
skúšky každého uchádza"a sa vedie zápis, ktorý je sú"as!ou spisu o prijímacom 
konaní. Uchádza" má právo nahliadnu! do dokumentácie svojho prijímacieho konania, 
a to najneskôr do 10 dní od doru"enia rozhodnutia dekana.  

 
4) Základnou podmienkou prijatia: 

a) na denné bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo 
úplného stredného odborného vzdelania, 

b) na magisterské štúdium je absolvovanie študijného programu prvého stup$a 
a podmienka uvedená v odseku 3 tohto "lánku, 

c) na doktorské štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného 
stredného odborného vzdelania, 

d) na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stup$a. 
 

5) Podmienkou  prijatia na štúdium študijného programu  v zdravotníckych študijných 
odboroch, ktorý sa uskuto"$uje externou formou štúdia, je ukon"ené stredoškolské 
vzdelanie a prax v zdravotníctve. 

 
6) Podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stup$a 

v zdravotníckych študijných odboroch je vysokoškolské vzdelanie prvého stup$a 
v príslušnom študijnom odbore. Dekan môže rozhodnú! o tom, že uchádza"i o 
štúdium v magisterskom študijnom programe sa musia podrobi! prijímacej skúške. 

 
7) Prijatí uchádza"a na štúdium rozhoduje dekan na základe výsledkov prijímacieho 

konania. Proti rozhodnutiu dekana o neprijatí na štúdium môže uchádza" poda! 
žiados! o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania do 8 dní odo d$a 
jeho doru"enia. Žiados! sa podáva dekanovi, ktorý rozhodnutie vydal a môže sám 
žiadosti vyhovie! ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom alebo 
vnútornými predpismi, inak postúpi žiados! rektorovi. 

 
8) Rektor zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom alebo vnútornými 

predpismi, inak žiados! zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. 
 
9) Odpove  žiadate#ovi o preskúmanie rozhodnutia musí by! odoslaná do 30 dní od 

doru"enia žiadosti. 
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 lánok 4 
Akademická mobilita 

 
1) FVZ môže prija! na "as! štúdia, obvykle v d%žke jedného semestra, aj študenta inej 

vysokej školy vrátane zahrani"nej vysokej školy a vysokej školy z tretieho štátu bez 
prijímacieho konania v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe 
zmluvy medzi SZU a vysielajúcou vysokou školou. 

 
2) Študent prijatý na štúdium má práva a povinnosti študenta vysokej školy 

so zoh#adnením podmienok výmenného programu alebo zmluvy medzi SZU 
a vysielajúcou vysokou školou. 

 
3) FVZ vydá študentovi potvrdenie, že je študentom vysokej školy a uvedie obdobie, 

po"as ktorého má trva! jeho štúdium. SZU vydá študentovi preukaz študenta. 
 
4) FVZ môže prija! len študenta inej vysokej školy, ktorý svojim štúdiom na vysokej 

škole bude pokra"ova! v štúdiu za"atom na inej vysokej škole a po skon"ení 
študijného pobytu na SZU sa vráti a skon"í štúdium na vysielajúcej vysokej škole.  

 
 lánok 5 

Študenti, práva a povinnosti študentov 
 

1) Uchádza" prijatý na štúdium sa stáva študentom univerzity zápisom na študijný 
program vysokoškolského štúdia realizovaný na univerzite alebo jej fakultách. 

 
2) Študent má právo najmä: 

a) študova! študijný program, na ktorý bol prijatý, 
b) utvori! si študijný plán pod#a pravidiel študijného programu, 
c) zapísa! sa do  alšej "asti študijného programu, ak splnil povinnosti ur"ené 

študijným programom alebo študijným poriadkom,  
d) pri rešpektovaní "asových a kapacitných obmedzení daných študijným 

programom zvoli! si tempo štúdia, poradie absolvovania jednotiek 
študijného programu pri zachovaní ich predpísanej nadväznosti a zvoli! si 
pred za"atím výu"by u"ite#a pri predmete vyu"ovanom viacerými u"ite#mi, 

e) uchádza! sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej vysokej škole, a to 
aj v zahrani"í, 

f) zú"ast$ova! sa na výskumnej, vývojovej, a inej tvorivej "innosti na SZU, 
g) zú"astni! sa na zakladaní a "innosti nezávislých združení pôsobiacich na 

SZU v súlade s právnymi predpismi, 
h) vyjadrova! sa aspo$ raz ro"ne o u"ite#och a o kvalite výu"by formou 

anonymného dotazníka, 
i) slobodne prejavova! názory a pripomienky k vysokému školstvu, na 

informa"né a poradenské služby súvisiace so štúdiom a možnos!ou 
uplatnenia absolventov v praxi, 

j) za podmienok ur"ených v študijnom poriadku zmeni! študijný program 
v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných 
odborov, 

k) na podanie s!ažnosti dekanovi fakulty a jej vybavenie; prijímanie, 
evidenciu, prešetrovanie, vybavovanie s!ažností a plnenia opatrení 
prijatých na nápravu upravuje osobitný predpis, 
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l) právo na preskúmanie rozhodnutia dekana o vylú"ení zo štúdia pre 
nesplnenie požiadaviek a povinností, ktoré vyplývajú zo Študijného 
poriadku fakulty,   

m) právo na preskúmanie rozhodnutia dekana o vylú"ení zo štúdia z dôvodu 
podvodného konania pri prijímacej skúške. 

 
3) Študent je povinný dodržiava! vnútorné predpisy fakulty. 
 
4) &alej je študent povinný najmä: 

a) chráni! a hospodárne využíva! majetok, prostriedky a služby fakulty, 
b) uhrádza! školné a poplatky spojené so štúdiom na univerzite alebo fakulte a 

pravdivo uvies! skuto"nosti rozhodujúce pre ich ur"enie, 
c) oznámi! fakulte, na ktorej študuje, adresu na doru"ovanie písomností, 
d) osobne sa dostavi! na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi 

povereného zamestnanca univerzity alebo fakulty. 
e) dodržiava! etický kódex študenta 
 

5) Orgány akademickej samosprávy fakulty majú v súlade so zákonom právo v mene 
fakulty rozhodova! vo veciach akademických práv a povinností študentov zapísaných 
na štúdium pod#a študijných programov uskuto"$ovaných na fakulte. 

 
6) Študent fakulty sa stáva automaticky "lenom akademickej obce univerzity a fakulty. 
 
7) Za porušenie zákona, štatútu univerzity, štatútu fakulty, na ktorej študent študuje 

zapísaný študijný program, alebo za porušenie ob"ianskych pravidiel môže by! 
študentovi uložené disciplinárne opatrenie. 

 
8) Podrobnosti o disciplinárnych opatreniach a ich prerokúvaní upravuje disciplinárny 

poriadok univerzity, resp. disciplinárny poriadok fakulty, na ktorej študent študuje. 
 
 

 lánok 6 
Zápis 

 
1) Uchádza" sa stáva študentom FVZ SZU d$om zápisu, kedy získava všetky práva 

a povinnosti študenta stanovené zákonom. 
 
2) Zápis sa koná v termínoch ur"ených dekanom fakulty a vykonáva ho študijné 

oddelenie. Zverejnené termíny sú záväzné a nemenné a musia by! zverejnené do 
konca marca akademického roka predchádzajúcemu akademickému roku, v ktorom 
má štúdium za"a!. 

 
3) Podmienky na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia vyplývajú z "lánku 10 tohto 

poriadku. 
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 lánok 7 
Študijné programy a študijné odbory 

 
1) Študijný program je súbor vzdelávacích "inností, najmä prednášky, semináre, 

cvi"enia, laboratórne cvi"enia, praktické cvi"enia, závere"né práce, projektové práce, 
semestrálne práce, laboratórne práce, stáže, exkurzie, odborná prax, kurzy a 
kontrolované samoštúdium ( alej len „jednotka študijného programu“), a súbor 
pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích "inností pri 
zachovaní uvedených pravidiel umož$uje získa! vysokoškolské vzdelanie.  

 
2) Jednotky študijného programu v rámci predmetu sú stanovené v študijnom programe.  
 
3) Predmet študijného programu môže by! vyu"ovaný sú"asne viacerými formami. Ak 

nie je stanovené v študijnom programe inak, formu výu"by ur"í vyu"ujúci.  
a) Základné údaje o charaktere predmetu sa uvádzajú v identifika"nom liste 

predmetu: 
 kreditová dotácia, 
 formy výu"by a ich hodinová dotácia, 
 garant a vyu"ujúci, 
 podmie$ujúce predmety ( alej len „prerekvizity“), 
 podmienky absolvovania predmetu a spôsob hodnotenia, 
 obsah predmetu, 
 kontrolné "asti (etapy) predmetu, 
 zoznam študijnej literatúry, informa"né zdroje, 
 rozvrhové údaje (semester, "as a miesto konania výu"by predmetu). 

 
b) Predmety študijného programu sú rozdelené na tieto druhy: 

 povinné – ich absolvovanie v plnom rozsahu je nevyhnutnou 
podmienkou úspešného absolvovania jednotlivých "astí aj celého 
študijného programu. 

 povinne volite#né – dotvárajú charakter štúdia a umož$ujú študentovi 
spolu s výberovými predmetmi prispôsobi! si študijný plán svojim 
individuálnym potrebám.  

 výberové – ostatné predmety v študijnom programe.  
 

c) Pod#a vzájomného vz!ahu sa predmety v študijnom programe delia na: 
 predmety bez nadväznosti – zápis takéhoto predmetu nie je 

podmienený absolvovaním iného predmetu, 
 predmety podmienené absolvovaním iných predmetov – zápis takéhoto 

predmetu je možný len po absolvovaní iného predmetu alebo 
predmetov, ktoré majú charakter prerekvizít. 

 
Zapísaný povinný predmet, ktorý študent neabsolvoval úspešne, môže si zapísa! po"as 
štúdia ešte raz (spravidla v nasledujúcom roku štúdia). Po druhom neúspešnom pokuse o 
absolvovanie povinného predmetu je študent vylú"ený zo štúdia v zmysle zákona. Pre 
zapísaný povinne volite#ný predmet, ktorý študent neabsolvoval úspešne, platia 
analogicky rovnaké podmienky študent si však môže namiesto neho vybra! iný predmet z 
ponuky povinne volite#ných predmetov, ak to umož$ujú zásady vo#by povinne 
volite#ných predmetov stanovené príslušným študijným programom a odporú"aným 
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študijným plánom. Zapísaný výberový predmet, ktorý študent neabsolvoval úspešne, je 
možné zapísa! si ešte raz alebo si namiesto neho vybra! hociktorý iný výberový predmet, 
alebo pri dostato"nom po"te kreditov si nezapísa! žiadny iný výberový predmet. 

 
4) Fakulta môže kona! štátne skúšky, rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác, 

kona! dizerta"né skúšky a obhajoby dizerta"ných prác v príslušných študijných 
odboroch.  

 
5) Študijné programy v dennej forme štúdia sa ur"ujú tak, aby po"et hodín prednášok, 

seminárov, cvi"ení, odbornej praxe, jazykovej prípravy a telesnej výchovy v týždni 
nepresahoval zákonom stanovené limity, okrem regulovaných povolaní. Študijné 
programy sa v dennej forme štúdia ur"ujú tak, aby spravidla nepredpisovali viac ako 
6 povinných skúšok za semester. Tieto obmedzenia sa nevz!ahujú na individuálne 
štúdium, štúdium dvoch programov sú"asne, povinne volite#ných a volite#ných 
predmetov a pri diferen"ných skúškach.  

 
6) Študijný program doktorandského štúdia a jeho zmeny navrhuje školite# doktoranda. 

 
7) V študijnom programe sa v priebehu semestra neuskuto"$ujú žiadne zmeny. 

 
8) Na všetkých základných vzdelávacích "innostiach predpísaných študijným 

programom, je ú"as! povinná, s výnimkou prednášok, ak o tom prednášajúci 
vzh#adom na povahu predmetu nerozhodne inak. 

 
9) Ak študent vynechá povinnú výu"bu, u"ite# mu môže ur"i! náhradný spôsob štúdia. 

 
10) U"ite# príslušného predmetu môže vzh#adom na povahu predmetu a rozsah neú"asti 

rozhodnú! o neudelení kreditovom, resp. o nepovolení vykonania skúšky. Na základe 
žiadosti  študenta o  alšom postupe rozhodne dekan. 

 
11) Študijné programy v študijných odboroch, ktorých absolvovaním sa získava 

vysokoškolské vzdelanie požadované ako sú"as! odbornej spôsobilosti na výkon 
povolania lekára, zubného lekára, farmaceuta, sestry, pôrodnej asistentky 
sa uskuto"$ujú v súlade s osobitnými predpismi. 

 
 lánok 8 

Organizácia akademického roka 
 

1) Akademický rok sa za"ína 1. septembra bežného roka a kon"í sa 31. augusta 
nasledujúceho roka. Akademický rok je rozdelený na zimný, letný semester a obdobie 
prázdnin. 

 
2) 'asový harmonogram štúdia na nadchádzajúci akademický rok ur"uje dekan v zmysle 

ods. 1 tohto ustanovenia. Dekan oznamuje "asový harmonogram štúdia na 
nadchádzajúci akademický rok celej akademickej obci, pre ktorú je záväzný.  

 
3) Každý semester trvá minimálne 12 výu"bových týžd$ov, na ktoré nadväzuje 

maximálne 6 týžd$ové skúškové obdobie. Dekan môže študentom posledného ro"níka 
štúdia v letnom semestri upravi! po"et výu"bových týžd$ov odlišne, zárove$  dekan 
môže povoli! opravné termíny v období posledných dvoch augustových  týžd$ov. 
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 lánok 9 

Kreditový systém 
 

1) Organizácia všetkých stup$ov a foriem vysokoškolského štúdia na SZU a FVZ je 
založená na kreditovom systéme. Kreditový systém štúdia využíva zhromaž ovanie 
a prenos kreditov. 

 
2) Kredity sú "íselné hodnoty priradené k jednotkám študijného programu, vyjadrujúce 

množstvo práce potrebnej na ich absolvovanie. Štandardná zá!až študenta za celý 
akademický rok je vyjadrená po"tom 60 kreditov,  za semester 30 kreditov. / Študent 
získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. Za daný predmet je možné v 
priebehu štúdia získa! kredity iba raz. 

 
3) Celkový po"et kreditov, ktorý je potrebné získa! na riadne ukon"enie štúdia, závisí od 

štandardnej d%žky štúdia daného študijného programu a je 60 kreditov za každý 
stanovený rok štandardnej d%žky štúdia nezávisle od stup$a, do ktorého je študijný 
program zaradený. Kredity získané za absolvovanie predmetov sa študentovi 
zhromaž ujú (s"ítavajú, akumulujú). Kredity musí študent získa! v takej skladbe, ako 
to ur"uje študijný program. 

 
 

 lánok 10 
Kontrolné etapy štúdia 

 
1) Do nasledujúceho obdobia štúdia sa zapisuje študent, ktorý splnil všetky študijné 

povinnosti ur"ené študijným programom ku d$u zápisu. Študent, ktorý do za"iatku 
akademického roka nesplnil všetky študijné povinnosti, nesp%$a podmienky pre zápis 
do nasledujúceho obdobia štúdia. 

 
2) Do nasledujúceho obdobia štúdia sa zapisuje i študent, ktorému dekan povolil, na 

základe písomnej žiadosti, prenos najviac dvoch predmetov s ur"eným po"tom 
kreditov. 

 
3) Ak študent neskon"í štúdium v termíne ur"enom študijným programom, prestáva by! 

študentom SZU koncom akademického roka, v ktorom mal ukon"i! vysokoškolské 
štúdium. 

 
 lánok 11 

Prerušenie štúdia 
 

1) Dekan môže povoli! prerušenie štúdia na vlastnú žiados! študenta. Dekan ur"uje 
za"iatok a koniec prerušenia štúdia. 

 
2) Študent môže v priebehu celého štúdia požiada! o prerušenie štúdia najviac na 2 roky, 

študentky - matky najviac na 3 roky. Tehotná študentka - matka má právo zo 
zdravotných dôvodov preruši! štúdium na 28 alebo 37 týžd$ov, a to spravidla 
6 týžd$ov pred lekársky stanoveným d$om pôrodu (najmä § 166 - § 170 Zákonníka 
práce); žiadosti o prerušenie štúdia je dekan povinný vyhovie!. Po"as prerušenia 
štúdia študent stráca práva a povinnosti študenta vysokej školy. 
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3) Študentovi, ktorý absolvoval štátnu skúšku neúspešne, sa d$om neúspešného 

absolvovania štátnej skúšky prerušuje štúdium a to najviac na dva roky. Po doru"ení 
prihlášky na opakované vykonanie štátnej skúšky bude uchádza" zapísaný ako študent 
jeden mesiac pred termínom konania opakovanej štátnej skúšky. 

 
 lánok 12 

Hodnotenie študijných výsledkov, skúška 
 

1) Formami kontroly štúdia v rámci študijného predmetu sú evidencia ú"asti na 
povinných formách výu"by, priebežná kontrola štúdia po"as výu"bovej "asti semestra 
(kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, 
referát na seminári a pod.) a predmetová skúška. Štúdium predmetu sa ukon"uje 
skúškou. Skúšky sa konajú v skúškovom období každého semestra. Predmet môže by! 
hodnotený jednou alebo viacerými formami, priebežne alebo priebežne i v skúškovom 
období. Pri priebežnom hodnotení viacerými formami sú"et ich percentuálnych 
podielov musí predstavova! hodnotu 100%; pri kombinácii priebežného hodnotenia s 
hodnotením v skúškovom období musí by! celková hodnota 100% rozdelená medzi 
obidve etapy podielom, ktorý je stanovený v identifika"nom liste predmetu.. 

 
2) Skúšky sa vykonávajú písomnou, ústnou, praktickou formou alebo ich kombináciou. 

Obsah a spôsob skúšky musí oznámi! prednášajúci na za"iatku semestra. 
 

3) Skúšky koná študent u u"ite#ov, ktorí predmet prednášali, resp. viedli semináre, 
v odôvodnených prípadoch u tých u"ite#ov, ktorých ur"í vedúci pedagogického 
útvaru. 

 
4) Skúšky sa konajú v skúškovom období, o výnimkách rozhoduje dekan. 

 
5) Skúšky klasifikuje len skúšajúci alebo komisia menovaná dekanom. 

 
6) Termíny skúšok vypíše u"ite# po dohode so študentmi, minimálne 2 týždne pred 

za"iatkom skúškového obdobia v primeranom množstve a rozptyle. Študent sa 
prihlasuje na ur"ené termíny pod#a pokynov u"ite#a. 

 
7) Hodnotenie študijných výsledkov sa uskuto"$uje v súlade s vyhláškou ". 614/2002 

Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o kreditovom systéme štúdia v 
platnom znení. Na hodnotenie študijných výsledkov sa na FVZ používa stupnica, 
ktorú tvorí 
šes! klasifika"ných stup$ov: 
a) A – výborne (vynikajúce výsledky, numerická hodnota 1,0) 
b) B – ve#mi dobre (nadpriemerné výsledky, numerická hodnota 1,5) 
c) C – dobre (priemerné výsledky, numerická hodnota 2,0) 
d) D – uspokojivo (prijate#né výsledky, numerická hodnota 2,5) 
e) E – dostato"ne (výsledky sp%$ajú minimálne kritériá, numerická hodnota 3,0) 
f) FX – nedostato"ne (vyžaduje sa  alšia práca, numerická hodnota 4,0). 

 
8) Ak študent neprospel alebo neprijal známku zo skúšky, má nárok na dva opravné 

termíny. 
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9) Termíny opravných skúšok ur"uje skúšajúci. Opravné skúšky sa konajú len 
v skúškovom období. 

 
10) Pri opakovanom zapísaní si predmetu má študent právo na jeden opravný termín. 

Skúšky pri opakovanom zapísaní, v záujme dodržania prerekvizít, je študent povinný 
absolvova! do konca novembra daného akademického roka. 

 
11) V prípade žiadosti o komisionálnu skúšku dekan vymenuje "lenov komisie. 

 
12) Študent, ktorý už študoval na vysokej škole a bol opätovne prijatý na štúdium, môže 

písomne požiada! dekana o uznanie skúšok, od konania ktorých neuplynulo viac ako 
5 rokov.  

 
13) Na hodnotenie celkových výsledkov študenta sa používa vážený študijný priemer. 

Vážený študijný priemer za akademický rok/semester sa vypo"íta tak, že sa pre 
všetky študentom zapísané predmety v danom roku/semestri spo"ítajú sú"iny 
kreditového ohodnotenia predmetu a numerickej hodnoty známky, ur"enej pod#a 
ods.7, a vydelia sa sú"tom kreditov zapísaných na daný rok/semester. Do priemeru 
sa rátajú aj predmety, ktoré boli hodnotené známkou FX, pretože ich študent bu  
absolvoval neúspešne, alebo neabsolvoval vôbec.  

 
 

 lánok 13 
Štátne skúšky, rigorózne skúšky 

 
1) Štátnymi skúškami na FVZ SZU sú: 

 bakalárske, magisterské štátne skúšky, sú"as!ou štátnych skúšok je i obhajoba 
bakalárskej práce, diplomovej práce a ústna, prípadne písomná skúška,  

 rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce,  
 v doktorandskom štúdiu dizerta"ná skúška a obhajoba dizerta"nej práce. 
 

2) Závere"nú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho závere "nej práce 
(školite#a). Vedúci závere"nej práce vypracuje na závere"nú prácu písomný posudok. 
Sú"as!ou posudku je aj návrh hodnotenia závere"nej práce. 
a) Závere"nú prácu posudzuje oponent (v prípade dizerta"nej práce oponenti). 

Oponent vypracuje na závere"nú prácu písomný posudok. Sú"as!ou posudku je 
aj návrh hodnotenia závere"nej práce. 

b) Študent, ktorý vypracoval závere"nú prácu, má právo oboznámi! sa najneskôr tri 
dni pred obhajobou s posudkom vedúceho závere"nej práce a 
oponenta/oponentov. 

c) Obhajoba závere"nej práce patrí medzi štátne skúšky. Výsledok obhajoby 
závere"nej práce s výnimkou dizerta"nej práce sa hodnotí klasifika"nými 
stup$ami A až FX. Obhajoba sa koná pred skúšobnou komisiou pre štátne 
skúšky. Ak vedúci závere"nej práce alebo oponent nie sú "lenmi skúšobnej 
komisie, sú prizvaní na obhajobu práce a pri jej hodnotení majú hlas poradný. 

d) Rozsah bakalárskej práce je minimálne 25 a maximálne 80 normovaných strán 
textu formátu A4 písaných na PC. Rozsah diplomovej práce je minimálne 50 a 
maximálne 140 normovaných strán formátu A4 písaných na PC.  

e) Bakalárska práca a diplomová práca sa odovzdáva do 20. apríla  v dvoch 
viazaných exemplároch (v pevnej väzbe) a v elektronickom formáte (pdf) na CD 
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f) Bakalárska a diplomová práca musí sp%$a! platnú STN ISO 690. Na titulnom 
liste musí by! uvedený názov práce, príp. i podnázov, úplné meno autora, miesto 
a dátum publikovania. V predslove k práci musí by! uvedené vyhlásenie študenta 
pôvodnosti spracovania práce. Sú"as!ou práce je aj obsah s názvami 
jednotlivých kapitol a zoznam použitej literatúry pripojený za textovú "as! práce. 
Podrobnejšie náležitosti závere"ných prác upravuje osobitný predpis dekana. 
 

3) Štátna skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky 
a vyhlásenie jej  výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch 
štátnej skúšky sa uskuto"ní na neverejnom, zasadnutí skúšobnej komisie. Rovnaké 
podmienky a postup sa vz!ahujú aj na konanie rigoróznych skúšok. 

 
4) Právo skúša! na štátnej skúške a na rigoróznych skúškach majú iba vysokoškolskí 

u"itelia pôsobiaci vo funkciách profesor a docent a  alší odborníci schválení 
príslušnou vedeckou radou; ak ide o bakalárske študijné programy aj vysokoškolskí 
u"itelia vo funkcii odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním tretieho stup$a. 

 
5) Zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok ur"uje z osôb 

oprávnených skúša! pod#a ods. 4 pre študijné programy uskuto"$ované na fakultách 
dekan. Do skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok sú spravidla zara ovaní 
aj významní odborníci v danom študijnom odbore z iných vysokých škôl, 
z právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj na území SR, alebo z praxe. 
Najmenej dvaja "lenovia zo skúšobnej komisie pre štátne skúšky sú vysokoškolskí 
u"itelia pôsobiaci vo funkciách profesorov, alebo docentov; ak ide o bakalárske 
študijné programy, najmenej jeden vysokoškolský u"ite# pôsobiaci vo funkcii 
profesora alebo docenta. 

 
6) Zloženie komisií na vykonanie rigoróznych skúšok ur"uje z osôb oprávnených skúša! 

pre študijné programy uskuto"$ované na fakulte dekan. 
 
7) Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok má najmenej štyroch "lenov. 
 
Štátna skúška sa skladá z troch predmetov v bakalárskom stupni štúdia, zo štyroch v 
magisterskom stupni štúdia a obhajoby bakalárskej alebo diplomovej práce. Jednotlivé "asti 
štátnej skúšky sa hodnotia klasifika"nými stup$ami A až FX. 
 
8) Celkové hodnotenie výsledkov štátnej skúšky ur"uje komisia pre štátne skúšky 

v súlade s vyhláškou ". 614/2002 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
o kreditovom systéme štúdia. 

 
Celkové hodnotenie štátnej skúšky je „prospel s vyznamenaním“, „prospel“ a 

„neprospel“. 
a) Stup$om „prospel s vyznamenaním“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak bol 

študent hodnotený z jej "astí len známkami A alebo B, pri"om po"et hodnotení 
známkou A nesmie by! menší ako po"et hodnotení známkou B. 
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b) Stup$om „prospel“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak študent nesp%$a zásady 
ods. 8, písm. a zo žiadnej jej "asti nebol hodnotený známkou FX (nedostato"ne). 

c) Ak niektorá "as! štátnej skúšky bola hodnotená stup$om FX (nedostato"ne), 
celkové hodnotenie štátnej skúšky je „neprospel“. 

 
9) Študent denného štúdia môže pristúpi! k obhajobe závere"nej práce až po úspešnom 

vykonaní praktickej "asti štátnej skúšky. Študent môže pristúpi! k teoretickej "asti 
štátnej skúšky až po úspešnom obhájení bakalárskej práce. Študent, ktorý mal 
výsledok obhajoby práce „FX - nedostato"ne”, môže vykona! teoretickú "as! štátnej 
skúšky až po úspešnej obhajobe závere"nej práce v náhradnom termíne, ktorý ur"í 
dekan.  

 
10) V prípade klasifikácie výsledkov štátnej skúšky známkou “neprospel”, študent môže 

opakova! štátnu skúšku zo sú"astí,  z ktorých získal hodnotenie „FX - nedostato"ne”. 
 
11) Štátnu skúšku možno opakova! zo sú"asti hodnotenej ako „FX - nedostato"ne“ 

dvakrát. 
 

12) Rigorózne skúšky 
a) Absolventi študijných programov, ktorí získali akademický titul „magister“, 

môžu vykona! rigoróznu skúšku, ktorej sú"as!ou je aj obhajoba rigoróznej práce, 
v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore s tým, v ktorom získali 
vysokoškolské vzdelanie. 

b)  Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce 
v študijných odboroch akreditovaných na fakulte univerzita ude#uje akademický 
titul: „doktor prírodných vied“ (RNDr.). 

c) Pravidlá na vykonávanie rigoróznych skúšok stanovuje dekan v osobitnom  
predpise18. 

 
13) Doktorandské štúdium 

a) Pravidlá a zásady tohto študijného poriadku platia na doktorandské štúdium 
primerane. 

b) Pravidlá realizácie doktorandského štúdia sú stanovené zákonom19 a sú 
konkretizované v osobitnom predpise fakúlt. 

 
14) Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore sú: 

a) vysokoškolský diplom, 
b) vysved"enie o štátnej skúške, 
c) dodatok k diplomu.  

 
 lánok 14 

Prestup 
 

1) Študent môže prestúpi! na iný študijný program v rámci fakulty alebo na inú vysokú 
školu (fakultu) len po úspešnom ukon"ení ro"níka. Prestup sa uskuto"$uje k termínu 
zápisu, výnimky v odôvodnených prípadoch povo#uje dekan. 

 
2) Prestup študenta na iný študijný program v rámci fakulty, alebo z inej vysokej školy 

na fakultu povo#uje dekan s prihliadnutím na študijnú úspešnos! študenta. Dekan ur"í 
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 lánok 15 

Zanechanie štúdia 
 

1) Študent, ktorý chce zanecha! štúdium, svoje rozhodnutie písomne oznámi dekanovi. 
 
2) Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví 

po prerušení na opätovný zápis, SZU písomne vyzve študenta na dostavenie 
sa k zápisu v lehote desiatich pracovných dní od doru"enia tejto výzvy. 

 
3) Ak sa študent po doru"ení výzvy v ur"enej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada 

o pred%ženie tejto lehoty  pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostavi! sa na zápis, 
de$, do ktorého sa mal študent zapísa! do  alšieho obdobia štúdia, alebo v ktorom 
sa mal opätovne zapísa!, sa považuje za de$, v ktorom študent zanechal štúdium. 

 
4) Študentovi, ktorý zanechal štúdium, môže dekan alebo študijné oddelenie na 

požiadanie vyda! potvrdenie o úspešne vykonaných skúškach a sú"asne v $om uvedie, 
že študent štúdium neskon"il. 

 
 lánok 16 

Vylú"enie zo štúdia 
 

1) Pre neprospech môže by! dekanom zo štúdia vylú"ený študent, ktorý nesplnil 
podmienky pre postup do nasledujúceho obdobia štúdia. Študijné oddelenie na 
požiadanie študenta, ktorý bol zo štúdia vylú"ený pre neprospech, vydá potvrdenie 
o úspešne vykonaných skúškach. 

 
2) Dekan môže podmiene"ne vylú"i! alebo vylú"i! študenta zo štúdia na návrh 

disciplinárnej komisie v súlade s Disciplinárnym poriadkom fakulty alebo SZU. 
 

 lánok 17 
Individuálne štúdium 

 
1) Individuálne štúdium môže by! študentovi povolené najskôr po skon"ení 1. ro"níka. 

O výnimkách rozhoduje dekan. 
 
2) Individuálny študijný plán (IŠP) predstavuje osobitnú organizáciu štúdia z h#adiska 

harmonogramu skúšok pri zachovaní rozsahu štúdia stanoveného  u"ebným plánom. 
 
3) Žiadosti o IŠP podáva študent spravidla 3 týždne pred za"iatkom nasledujúceho 

obdobia štúdia. 
 
4) Dekan fakulty ur"í dobu, na ktorú sa povo#uje IŠP. 
 
5) IŠP možno povoli! študentovi z vážnych zdravotných, rodinných alebo iných 

dôvodov. 
 
 

 14



 lánok 18 
Skon"enie štúdia 

 
1) Štúdium sa riadne skon"í absolvovaním štúdia pod#a príslušného študijného 

programu. D$om skon"enia štúdia je de$, ke  je splnená posledná z podmienok 
predpísaných na riadne skon"enie daného študijného programu. 

 
2) Okrem riadneho skon"enia štúdia sa štúdium skon"í: 

a) zanechaním štúdia, 
b) neskon"ením štúdia v  ur"enom termíne, 
c) vylú"ením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného 

programu a zo študijného poriadku SZU, 
d) vylú"ením zo štúdia pod#a § 72, ods. 2, písm. c) zákona ". 131/2002 Z.z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

e) zrušením študijného programu pod#a § 66, ods. 1, písm. e) zákona ". 131/2002 
Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

f) smr!ou študenta. 
 

 lánok 19 
Odme#ovanie študentov 

 
1) Študent skon"í štúdium s vyznamenaním, ak: 

a) po"as celého štúdia jeho vážený študijný priemer (bez štátnej skúšky) bol 
do 1,20, 

b) po"as celého štúdia nebol hodnotený stup$om “E - dostato"ne”, 
c) dosiahol na štátnej skúške, vrátane známky za obhajobu bakalárskej práce alebo 

diplomovej práce, priemer do 1,00. 
 

2) Ak študent po"as štúdia dosiahol priemer do 1,20 a jednu sú"as! má hodnotenú 
stup$om “E - dostato"ne”, môže písomne požiada! dekana o povolenie vykona! 
opravnú skúšku z danej sú"asti. 

 

3) Návrhy na Cenu dekana a Cenu rektora, predkladajú dekanovi predsedovia komisií pre 
štátnu skúšku. 

 

4) Dekan môže vyznamenaným študentom udeli! akademickú pochvalu - Cena dekana. 
 

5) Udelenie akademickej pochvaly dekana sa absolventovi potvrdzuje vydaním 
osved"enia, ktoré je podpísané dekanom. S pochvalou je spojená i pe$ažná odmena. 

 

6) Cenu dekana absolventovi odovzdáva po"as slávnostnej promócie dekan. 
 

7) Vyznamenaným študentom fakulty môže by! udelená akademická pochvala - Cena 
rektora, túto ude#uje rektor SZU. 
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