
HARMONOGRAM ŠTÚDIA TU FZaSP 

NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 

 

Zimný semester 

Zápis študentov – vyššie ročníky podľa zverejnených informácií 

Slávnostné otvorenie akademického roka a 

VENI SANCTE 
19.9.2022 

Výučbové obdobie 19.9.2022 – 9.12.2022 

Skúškové obdobie 10.12.2022 – 11.2.2023 

 

Letný semester 

Výučbové obdobie 13.2.2023 – 12.5.2023 
Končiace ročníky: podľa rozpisu katedry 

Skúškové obdobie 13.5.2023 – 1.7.2023 
Končiace ročníky: podľa rozpisu katedry 

Veľkonočné prázdniny 5.4.2023 – 11.4.2023 

TE DEUM 10.5.2023 

 

  



Zimný semester 

 

KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE 

Výučbové obdobie: 19.9.2022  –  9.12.2022 

Skúškové obdobie: 10.12.2022 – 11.2.2023 

 

Zverejnenie tém záverečných prác v systéme MAIS (pedagóg): do 30.11.2022. 

Výber tém záverečných prác v systéme MAIS (študent):  do 31.1.2023. 

 

Odovzdanie projektu dizertačnej práce a podanie prihlášky (denné štúdium) na dizertačnú 

skúšku:        do 17.1.2023. 

Skúška z písomnej práce a projektu výskumu  k  minimovej  dizertačnej  skúške (denné 

štúdium):         do 12.2.2023. 

 

 

KATEDRA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

Výučbové obdobie:    19.9.2022  –  9.12.2022 

Skúškové obdobie:    10.12.2022 – 11.2.2023 

Zápis MPH:     5.9.2022 

Výučbové obdobie MPH 1.r., 2.r., 3.r.: 5.9.2022   –   9.9.2022 

 

Štátne záverečné skúšky – Mgr. denná kombinovaná forma štúdia 

1.termín: 12.1.2023 

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok a dokumentov 

vytlačených zo systému EZP na štátnu skúšku:   do 5.12.2022. 

 

2.termín: 26.1.2023 

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok a dokumentov 

vytlačených zo systému EZP na štátnu skúšku:   do 15.1.2023. 

 

 

 



3.termín: 9.2.2023 

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok a dokumentov 

vytlačených zo systému EZP na štátnu skúšku:   do 1.2.2023. 

 

Zverejnenie tém záverečných prác v systéme MAIS (pedagóg): do 30.11.2022. 

Výber tém záverečných prác v systéme MAIS (študent):  do 31.1.2023. 

 

2.ročník Bc. denné, 2.ročník Bc. denné kombinované, 1.ročník Mgr. denné, 1.ročník Mgr. 

denné kombinované:  

Odovzdanie písomnej prihlášky na tému záverečnej práce:  do 18.2.2023. 

 

Prax: podľa informácií zverejnených na webstránke katedry. 

 

Odovzdanie projektu dizertačnej práce a podanie prihlášky na dizertačnú skúšku:   do 29.1.2023. 

 

 

KATEDRA LABORATÓRNYCH VYŠETROVACÍCH METÓD V 

ZDRAVOTNÍCTVE 

Výučbové obdobie: 19.9.2022  –  9.12.2022 

Skúškové obdobie: 10.12.2022 – 11.2.2023 

 

3.ročník Mgr. štúdium externá forma: 

Výučbové obdobie: 19.9.2022  –  9.12.2022 

Skúškové obdobie: 21.11.2022 – 6.1.2023 

 

Štátne záverečné skúšky 

1.termín: 11.1.2023 – 12.1.2023 

Nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie záverečných prác a prihlášok na štátnu 

skúšku:                   do 4.11.2022. 

 

2.termín: 26.1.2023 

Nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie záverečných prác a prihlášok na štátnu 

skúšku v prípade riadneho termínu a opakovaného termínu z predchádzajúcich 



akademických rokov:                 do 15.12.2022. 

Nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie záverečných prác a prihlášok na štátnu 

skúšku v prípade opakovania termínu z 11.1.2023 – 12.1.2023:   do 19.1.2023. 

 

3.termín: 9.2.2023 

Nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie záverečných prác a prihlášok na štátnu 

skúšku v prípade riadneho termínu a opakovaného termínu z predchádzajúcich akademických 

rokov:           do 13.1.2023. 

Nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie záverečných prác a prihlášok na štátnu 

skúšku v prípade opakovania termínu z 11.1.2023 – 12.1.2023 a z 26.1.2023: do 2.2.2023. 

 

2. a 3.ročník Bc. štúdium denné: 

Odborná prax: podľa informácií koordinátora odbornej praxe. 

 

2.ročník Bc. štúdium denné, 1.ročník Mgr. štúdium denné, 1.ročník Mgr. štúdium externé: 

Zverejnenie tém záverečných prác v systéme MAIS (pedagóg):           do 30.11.2022. 

Výber tém záverečných prác v systéme MAIS (študent):            do 31.1.2023. 

 

Odovzdanie projektu dizertačnej práce a podanie prihlášky na dizertačnú skúšku:   do 21.1.2023. 

 

 

KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA 

Výučbové obdobie: 19.9.2022  –  9.12.2022 

Skúškové obdobie: 10.12.2022 – 11.2.2023 

 

Bakalárske štúdium: 

Súvislá klinická prax: podľa individuálneho rozpisu katedry. 

 

Magisterské štúdium: 

Prax: podľa individuálneho rozpisu katedry. 

 

Zverejnenie tém záverečných prác v systéme MAIS (pedagóg): do 30.11.2022. 

Výber tém záverečných prác v systéme MAIS (študent):  do 31.1.2023. 



Letný semester 

 

KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE 

Výučbové obdobie:    13.2.2023 – 12.5.2023 

Výučbové obdobie pre končiace ročníky: 13.2.2023 – 31.3.2023 

Skúškové obdobie:    13.5.2023 – 1.7.2023 

Skúškové obdobie pre končiace ročníky: 3.4.2023  –  21.4.2023 

 

Vloženie dizertačnej práce denných PhD. študentov do systému:   do 30.4.2023. 

 

Štátne záverečné skúšky 

1.termín: 

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok a dokumentov 

vytlačených zo systému EZP na riadny termín štátnych záverečných skúšok:  do 31.3.2023. 

 

Štátne záverečné skúšky: 15.5.2023 – 19.5.2023 

Bc.: 15.5.2023 (2 komisie), 16.5.2023 (2 komisie), 17.5.2023 (1 komisia) 

Mgr.: 17.5.2023 (1 komisia), 18.5.2023 (1 komisia), 19.5.2023 (1 komisia) 

 

2.termín: 

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok a dokumentov 

vytlačených zo systému EZP na 2.termín štátnych záverečných skúšok:     do 9.6.2023. 

 

Štátne záverečné skúšky: 20.6.2023 – 23.6.2023 

Bc.: 20.6.2023 (1 komisia), 21.6.2023 (1 komisia) 

Mgr.: 22.6.2023 (1 komisia), 23.6.2023 (1 komisia) 

 

3.termín: 

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok a dokumentov 

vytlačených zo systému EZP na 3.termín štátnych záverečných skúšok:  do 14.7.2023. 

 

 



Štátne záverečné skúšky: 23.8.2023 – 25.8.2023 

Bc.: 23.8.2023 (1 komisia) 

Mgr.: 24.8.2023 (1 komisia), 25.8.2023 (spoločná komisia Bc. aj Mgr.) 

 

Dizertačné obhajoby 

Odovzdanie a nahratie dizertačných prác (denná forma):    do 30.4.2023. 

Obhajoba dizertačnej skúšky (denná forma):     do 30.6.2023. 

 

Odovzdanie a nahratie dizertačných prác (externá forma):               do 30.6.2023. 

Obhajoba dizertačnej práce (externá forma):                do 31.8.2023. 

 

 

KATEDRA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

Výučbové obdobie:     13.2.2023 – 12.5.2023 

Výučbové obdobie MPH 1.r., 2.r., 3.r.:  6.2.2023  –  11.2.2023 

Skúškové obdobie:     13.5.2023 – 1.7.2023 

Skúškové obdobie končiace ročníky:  24.4.2023 – 26.5.2023  

 

Štátne záverečné skúšky 

1.termín: 

Mgr.:  7.6.2023  –  8.6.2023 

Bc.:  14.6.2023 – 15.6.2023 

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok a dokumentov 

vytlačených zo systému EZP na štátnu skúšku:  do 31.3.2023. 

 

2.termín: 28.6.2023 

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok a dokumentov 

vytlačených zo systému EZP na štátnu skúšku:  do 18.6.2023. 

 

3.termín: 24.8.2023 

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok a dokumentov 

vytlačených zo systému EZP na štátnu skúšku:  do 14.8.2023. 

 



Špecializačné štúdium MPH – ukončenie:  

Odovzdanie záverečných prác:     do 28.4.2023. 

Štátne záverečné skúšky – Riadny termín:    20.6.2023 – 22.6.2023 

Opravný termín: Na opakovanie špecializačnej skúšky sa môže účastník špecializačného štúdia 

prihlásiť najskôr o šesť mesiacov. Za opakovanie špecializačnej skúšky uhradí účastník 

špecializačného štúdia príslušný správny poplatok. Termín: jún 2023. 

 

 

KATEDRA LABORATÓRNYCH VYŠETROVACÍCH METÓD 

V ZDRAVOTNÍCTVE 

Výučbové obdobie:    13.2.2023 – 12.5.2023 

Skúškové obdobie pre 1. a 2.ročník:  13.5.2023 – 1.7.2023 

Skúškové obdobie končiace ročníky:  24.4.2023 – 26.5.2023 

 

2. a 3.ročník Bc. štúdium denné: 

Odborná prax: podľa informácií koordinátora odbornej praxe. 

 

2.ročník Bc. štúdium denné, 1.ročník Mgr. štúdium denné, 1.ročník Mgr. štúdium 

externé: 

Písomnú prihlášku na tému záverečnej práce (tlačivo „Zadanie záverečnej práce“) odovzdajú 

iba študenti, ktorí sa na tému neprihlasovali cez systém MAIS, čiže majú vlastnú tému a 

externého školiteľa – termín:                  do 30.4.2023. 

 

3.ročník Bc. štúdium denné, 2.ročník Mgr. štúdium denné: 

Štátne záverečné skúšky 

1.termín: 5.6.2023 – 9.6.2023 

Nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie záverečných prác a dokumentov 

vytlačených zo systému EZP, v prípade riadneho termínu a opravného termínu zo zimného 

semestra (externé Mgr. štúdium) a opravného termínu z predchádzajúcich AR:       do 14.4.2023. 

 

Odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku:      do 31.5.2023. 

 



POZOR: Prihlásiť sa na štátnu skúšku môže iba študent, ktorý do konca skúškového obdobia 

pre končiace ročníky (do 26.5.2023), úspešne absolvoval všetky predmety zapísané vo svojom 

študijnom pláne! 

 

2.termín: 27.6.2023 – 28.6.2023 

Nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie záverečných prác a dokumentov 

vytlačených zo systému EZP v prípade riadneho termínu, opravného termínu zo zimného 

semestra (externé Mgr. štúdium) a opravného termínu z predchádzajúcich AR:       do 19.5.2023. 

 

Odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku:       do 2.6.2023. 

 

POZOR: Prihlásiť sa na štátnu skúšku môže iba študent, ktorý do konca skúškového obdobia 

pre končiace ročníky (do 26.5.2023), úspešne absolvoval všetky predmety zapísané vo svojom 

študijnom pláne! 

 

Nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie záverečných prác a dokumentov 

vytlačených zo systému EZP a prihlášok na štátnu skúšku v prípade opakovaného termínu (z 

5.6.2023 – 9.6.2023):         do 19.6.2023. 

 

3.termín:  22.8.2023 – 23.8.2023 

Nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie záverečných prác a dokumentov 

vytlačených zo systému EZP a prihlášok na štátnu skúšku (pre riadny aj opravný termín):  

do 17.7.2023. 

 

POZOR: Prihlásiť sa na štátnu skúšku môže iba študent, ktorý do konca skúškového obdobia 

pre končiace ročníky (do 26.5.2023), úspešne absolvoval všetky predmety zapísané vo svojom 

študijnom pláne! 

 

PhD. štúdium 

Odovzdanie dizertačných prác (denná forma):      do 28.4.2023. 

Obhajoba dizertačných prác (denná forma):      do 30.6.2023. 

Odovzdanie a nahratie dizertačných prác (externá forma):    do 30.6.2023. 

Obhajoba dizertačných prác (externá forma):     do 31.8.2023. 



KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA 

Výučbové obdobie 1. a 2.ročník:   13.2.2023 – 12.5.2023 

Výučbové obdobie 3.ročník:    13.2.2023 – 21.4.2023 

 

Skúškové obdobie 1. a 2.ročník:   13.5.2023  –  1.7.2023 

Skúškové obdobie 3.ročník:    22.4.2023 – 13.5.2023 

 

Bakalárske štúdium: 

Súvislá klinická prax: podľa individuálneho rozpisu katedry. 

Prázdninová klinická prax: podľa individuálneho rozpisu katedry, realizuje sa v mesiacoch júl 

alebo august 2023, po dohode s koordinátorom klinickej praxe. 

 

Zmeny termínov Súvislej klinickej praxe si katedra vyhradzuje v prípade organizačných zmien. 

V dňoch priebehu Súvislej klinickej praxe (SKP) prebieha skúšanie študentov až po jej skončení 

v daný deň. 

 

Magisterskú štúdium: 

Prax II.: realizuje sa podľa rozpisu katedry. 

 

Denní prezenční, denní kombinovaní študenti: 

Termín na odovzdanie zmluvy pre Súvislú alebo Prázdninovú klinickú prax v mieste bydliska 

študenta:   do 31.1.2023. 

 

Štátne záverečné skúšky 

1.termín: 

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok a dokumentov 

vytlačených zo systému EZP na štátnu skúšku:      do 31.3.2023. 

Praktické a teoretické štátne skúšky:         22.5.2023 – 26.5.2023, 29.5.2023 – 31.5.2023. 

  



2.termín: 

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok a dokumentov 

vytlačených zo systému EZP na štátnu skúšku:     do 31.5.2023. 

Praktické a teoretické štátne skúšky:             14.6.2023 – 16.6.2023. 

 

3.termín: 

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok a dokumentov 

vytlačených zo systému EZP na štátnu skúšku:      do 30.6.2023. 

Praktické a teoretické štátne skúšky:             23.8.2023 – 25.8.2023. 

 

Špecializačné štúdium (PŠŠ): 

Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých: rozpis podľa rozvrhu 

 

___________________________________________________________________________ 

 

September 2022 

Slávnostné otvorenie akademického roka  a VENI SANCTE:      19.9.2022. 

Doktorandské štúdium – zápis študentov:          august – september 2022. 

 

Október 2022 

Podanie prihlášky – pomocné vedecké a pedagogické sily:            do 31.10.2022. 

Imatrikulácie 

 

November 2022 

Výberové konanie – pomocné vedecké a pedagogické sily:        9.11.2022. 

Týždeň vedy a techniky 

Výberové konanie v rámci programu ERASMUS+ pre študentov Bc., Mgr., PhD. štúdia a 

čerstvých absolventov TU FZaSP na akademický rok 2023/2024 na stáže + mobilitu. 

 

Január 2023 

Termíny na odovzdanie rigoróznych prác:    do 15.1.2023. 

  



Február 2023 

Promócie absolventov magisterského štúdia (2,5 roční) 

Deň otvorených dverí:             15.2.2023. 

Prihlásenie sa na ŠVOČ:         do 28.2.2023. 

 

Marec 2023 

Týždeň fakulty:      marec 2023. 

 

Apríl 2023 

Veľkonočné prázdniny:                                             5.4.2023 – 11.4.2023. 

Fakultné kolo ŠVOČ:                   19.4.2023. 

 

Máj 2023 

TE DEUM:         10.5.2023. 

Zápis predmetov na akademický rok 2023/2024 podľa zverejnenia harmonogramu 

koordinátormi MAIS. 

 

Jún 2023 

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia podľa zverejnenia informácií 

Promócie absolventov magisterského štúdia:           19.6.2023 – 23.6.2023. 

Prijímacie konanie: 

▪ bakalársky študijný program             1.6.2023 – 23.6.2023. 

▪ magisterský študijný program             12.6.2023 – 14.7.2023. 

▪ doktorandský študijný program             12.6.2023 – 7.7.2023. 

 

Júl 2023 

Ubytovávanie študentov podľa zverejnenia harmonogramu. 

 

August 2023 

Termíny na odovzdanie rigoróznych prác:       do 15.8.2023. 

Opravné termíny štátnych skúšok:        do 31.8.2023. 

Obhajoby dizertačných prác pre externú formu doktorandského štúdia:   do 31.8.2023. 


