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Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Smernica dekana, ktorou sa určuje harmonogram a podmienky zápisov študentov 

Fakulty zdravotníctva SZU (ďalej FZ SZU) so sídlom v Banskej Bystrici v dennom 

a v externom štúdiu (ďalej len smernica dekana) sa vydáva v súlade s § 59 Zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v zmysle Vyhlášky MŠVV a Š č. 155/2013 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, 

ktorou sa dopĺňa Vyhláška č. 614/2002 Z. z. 

 

2. Predmetom smernice dekana sú podrobnosti, ktorými sa určuje  harmonogram 

a podmienky zápisov študentov FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici v dennom 

a v externom štúdiu v prvom a v druhom stupni vysokoškolského štúdia 

v nasledovných akreditovaných študijných programoch: 

- ošetrovateľstvo (Bc., Mgr.), 

- fyzioterapia (Bc., Mgr.), 

- urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.), 

- laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (Bc.). 

 

Čl. 2 

Harmonogram zápisov 

 

1. Harmonogram zápisov tvorí súčasť harmonogramu akademického roka. 

 

2. Harmonogram zápisov navrhuje Študijné oddelenie FZ SZU v spolupráci 

s prodekanom pre pedagogickú činnosť a predkladá na schválenie dekanovi fakulty 

a následne Pedagogickému odboru SZU. 

 

3. Harmonogram zápisov je pre študentov záväzný. 

 

4. Zápis študentov sa realizuje elektronickou formou v stanovenom termíne, pričom 

študenti všetkých študijných odborov dennej i externej formy štúdia sa dostavia na 

študijné oddelenie aj osobne podľa harmonogramu uverejneného na webovej stránke 

fakulty a prinesú všetky požadované dokumenty. 

 

5. Študenti, ktorí neodovzdajú potrebné dokumenty, budú na štúdium zapísaní 

podmienečne a dokumenty musia odovzdať pracovníčkam študijného oddelenia 

najneskôr v prvý deň vyučovania v príslušnom akademickom roku, u študentov 

externej formy štúdia  v prvý deň študijného sústredenia.  

 

Čl. 3 

Podmienky pre zápis študentov 

 

1. Pri zápise si študent určuje, akú časť povinností predpísaných študijným programom 

chce absolvovať v období štúdia, na ktoré sa zápis vzťahuje. 

 

2. V zmysle Vyhlášky MŠVV a Š č. 155/2013 Z. z. o kreditovom systéme štúdia si 

študent zapisuje predmety tak, aby mu počet kreditov, ktoré môže získať ich úspešným 

absolvovaním, stačil v danom období na splnenie podmienok na pokračovanie 



v štúdiu. Podmienkou absolvovania štátnej záverečnej skúšky je dosiahnutie najmenej 

180 kreditov v bakalárskom a 120 kreditov v magisterskom stupni štúdia. 

 

3. Zapísať sa a pokračovať v štúdiu môže iba študent, ktorý splnil do 31. augusta 

príslušného akademického roka podmienky pre postup do vyššieho ročníka štúdia 

a neprenáša do nasledujúceho akademického roka viac ako dva predmety.  

 

4. Študent, ktorý neabsolvoval stanovený počet hodín klinických cvičení, súvislej 

odbornej praxe a prázdninovej praxe a nezískal hodnotenie z týchto predmetov, 

nemôže pokračovať v štúdiu a zo štúdia bude vylúčený. 

 

5. Študent, ktorý zo zdravotných dôvodov neabsolvoval povinný predmet metodický 

kurz  (plavecký, turistický...), sa môže so súhlasom dekana zapísať do vyššieho 

ročníka a opätovne si zapíše príslušný metodický kurz, ktorý absolvuje do konca 

skúškového obdobia letného semestra. V prípade, že sa predmet metodický kurz 

prenáša z 2. do 3. ročníka, študent nemôže pristúpiť ku štátnej skúške v riadnom 

termíne, iba v mimoriadnom, t. j. augustovom termíne. 

 

6. Študent si môže opakovane zapísať maximálne dva predmety (s výnimkou klinických 

cvičení, vyšetrovacích metód, súvislej odbornej praxe a prázdninovej praxe - viď 

Smernica č. 2/2016): 

a) povinný predmet, 

b) povinne voliteľný predmet, 

c) výberový predmet.  

Predmet študent musí úspešne absolvovať do  15.  októbra príslušného akademického 

roka, pričom má nárok na jeden riadny a jeden opravný termín. Ak študent opakovane 

zapísaný predmet neabsolvuje úspešne, bude vylúčený zo štúdia.  

      

7. Študent záverečného ročníka si na základe písomnej žiadosti adresovanej dekanovi 

fakulty môže prenášať maximálne dva predmety zo zimného do letného semestra.. 

Predmety musí úspešne absolvovať do 30. apríla letného semestra, pričom má nárok 

na jeden riadny a jeden opravný termín.     

 

8. Ak bol študent záverečného ročníka štúdia neúspešný na skúške, resp. nezískal 

priebežné hodnotenie z predmetu v letnom semestri, na základe písomnej žiadosti 

adresovanej dekanovi si môže preniesť maximálne dva predmety do letného semestra 

príslušného akademického roka. Predmety musí úspešne absolvovať do konca 

skúškového obdobia letného semestra príslušného akademického roka, pričom má 

nárok na jeden riadny a jeden opravný termín. Po úspešnom absolvovaní predmetov 

študent môže vykonať štátnu záverečnú skúšku v mimoriadnom, spravidla 

augustovom termíne, o ktorý musí písomne požiadať dekana fakulty.  

 

9. Študent má ukončený akademický rok zapísaním všetkých hodnotení do systému 

MAIS do konca skúškového obdobia letného semestra. Priebežné hodnotenie za 

prázdninovú prax zapíše študentovi ročníkový vedúci najneskôr do 25. augusta 

príslušného akademického roka.     

 

 

 

 



Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ruší sa Smernica dekana Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici č. 

1/2014 o harmonograme a podmienkach zápisov študentov denného a externého štúdia 

FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici. 

 

2. Smernica dekana č. 1/2016, ktorou sa určuje harmonogram a podmienky zápisov 

študentov denného a externého štúdia FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici, nadobúda 

platnosť a účinnosť dňom schválenia Akademickým senátom FZ SZU so sídlom 

v Banskej Bystrici. 

 
 

V Banskej Bystrici,  8. 9. 2016 

 

 

 

PhDr. Jana Lauková, PhD.       doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH 

predsedníčka Akademického senátu                dekanka 

FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici              FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici 

 

 

 

 

 

 

 

 


