
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
 
Vysoká škola (kód)

1
)  

Fakulta/ústav (kód)
1
):  

Číslo:  Číslo diplomu
2
):  

Evidenčné číslo záverečnej práce:  Akademický rok:  

Dátum zápisu na štúdium:  Dátum skončenia štúdia
3
):  

Počet kreditov:  Vážený študijný priemer:  

 
ZÁPIS 

o štátnych skúškach 
Meno, priezvisko, titul:  

rodné priezvisko:  rodné číslo:  

narodený(á) dňa:  v:  

študijný program4):  

študijný odbor (kód)1):  

akreditovaný študijný 
program (kód)1): 

 

vykonal(a) skúšky a študijné povinnosti predpísané študijným plánom s prospechom podľa výpisu 
výsledkov štúdia (v prílohe). 

Názov záverečnej práce: 
 

 

Vedúci/školiteľ záverečnej práce:  

Oponent(i) záverečnej práce:  

Dátum zadania témy záverečnej práce:  

Dátum odovzdania záverečnej práce:  

Dátum vykonania umeleckého výkonu:  

Dátum zaslania záverečnej práce do evidencie záverečných prác (CRZP):   

Dátum overenia miery originality záverečnej práce (CRZP):  

Predseda komisie na 
vykonanie štátnych skúšok5): 

 

Členovia komisie na 
vykonanie štátnych skúšok5): 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1) kód podľa centrálneho registra študentov (CRŠ) 
2) číslo diplomu sa doplní po štátnej skúške 
3) deň splnenia poslednej predpísanej podmienky na riadne skončenie príslušného študijného programu 
4) bakalársky; magisterský; inžiniersky; doktorský; doktorandský 
5) zloženie komisií môže byť prílohou zápisu 
 
 



I. Obhajoba záverečnej práce (projektu, umeleckého diela, umeleckého výkonu) 
1. Hodnotenie záverečnej práce (projektu, umeleckého diela, umeleckého výkonu) 

a) vedúcim (školiteľom) záverečnej práce (posudok v prílohe)  

b) oponentom(i); (posudok(y) v prílohe)  

2. Obhajoba záverečnej práce konaná dňa:  

a) priebeh obhajoby (otázky, odpovede, diskusia): 
 
 
 

 

b) hodnotenie obhajoby záverečnej práce:  

3. Celkové hodnotenie obhajoby záverečnej práce  

4. Kontrola pôvodnosti záverečnej práce (licenčná zmluva/vyhlásenie študenta v prílohe): 

a) hodnotenie overenia miery originality záverečnej práce v % (certifikát v prílohe): 

b) rozhodnutie skúšobnej komisie na vykonanie štátnych skúšok 6):     vyhovuje - nevyhovuje            
(ak záverečná/kvalifikačná práca nevyhovuje, uviesť dôvod, prijaté opatrenia):  

 

5. Vyjadrenie dekana/rektora k vyhláseniu študenta: súhlasím – nesúhlasím 

so zverejnením záverečnej práce)*: 

 
podpis dekana 

Dátum hodnotenia obhajoby záverečnej práce:  

Podpisy členov komisie na vykonanie štátnych skúšok: 
 
 
 

Podpis predsedu 
komisie na vykonanie 
štátnych skúšok: 
 
 

 

II. Hodnotenie častí štátnej skúšky (predmetov štátnej skúšky) 
1. študijný predmet (kód) 7):  

Otázky a odpovede: 
 
 
 
 

Hodnotenie:  Dátum skúšky:  

Podpisy členov: 
 
 

Podpis predsedu: 
 

2. študijný predmet (kód) 7):  

Otázky a odpovede: 
 
 
 
 

Hodnotenie:  Dátum skúšky:  

Podpisy členov: 
 
 

Podpis predsedu: 
 

6) vyhovuje – nevyhovuje;  7) podľa AIS; )*vyplní sa len pri vyjadrení komisie pre štátne skúšky o nezverejnení záverečnej práce  
 



3. študijný predmet (kód) 7):  

Otázky a odpovede: 
 
 
 
 

Hodnotenie:  Dátum skúšky:  

Podpisy členov: 
 
 

Podpis predsedu: 
 

4. študijný predmet (kód) 7):  

Otázky a odpovede: 
 
 
 
 

Hodnotenie:  Dátum skúšky:  

Podpisy členov: 
 
 

Podpis predsedu: 
 

5. študijný predmet (kód) 7):  

Otázky a odpovede: 
 
 
 
 

Hodnotenie:  Dátum skúšky:  

Podpisy členov: 
 
 

Podpis predsedu: 
 

6. študijný predmet (kód) 7):  

Otázky a odpovede: 
 
 
 
 

Hodnotenie:  Dátum skúšky:  

Podpisy členov: 
 
 

Podpis predsedu: 
 

7. študijný predmet (kód) 7):  

Otázky a odpovede: 
 
 
 
 

Hodnotenie:  Dátum skúšky:  

Podpisy členov: 
 
 

Podpis predsedu: 
 

 



III. Celkový výsledok štúdia a štátnych skúšok 
Hodnotenie štátnych skúšok 

Celkové hodnotenie obhajoby záverečnej práce: dňa:  hodnotenie:  

Hodnotenie časti štátnej skúšky (predmetu): 

1.  dňa:  hodnotenie:  

2.  dňa:  hodnotenie:  

3.  dňa:  hodnotenie:  

4.  dňa:  hodnotenie:  

5.  dňa:  hodnotenie:  

6.  dňa:  hodnotenie:  

7.  dňa:  hodnotenie:  

Celkové hodnotenie štátnej(ych) skúšky(ok) hodnotenie:  

Hodnotenie celkového  výsledku štúdia)*  

Na základe hodnotenia študijných výsledkov dosiahnutého počas celého štúdia, splnených 
študijných povinností a štátnej skúšky, boli splnené všetky predpísané podmienky riadneho 
skončenia štúdia v študijnom programe a absolvent(ka) nadobúda vysokoškolské vzdelanie 

v 8):                                  študijnom programe 

v študijnom odbore (kód)1):  

v študijnom programe (kód): 

a je mu (jej) udelený akademický titul:  

V:  dňa:  

 

Zasadanie skúšobnej komisie na vykonanie štátnych skúšok: dňa:  

 
Podpisy členov komisie na vykonanie štátnych skúšok: Podpis predsedu komisie na 

vykonanie štátnych skúšok 
 
 
 
 
 
 

 
 

.................................................. 
                                                                                                                                                                           dekan 9) 

 

 

Prílohy: 
i) výpis výsledkov štúdia 
ii) posudok vedúceho (školiteľa) záverečnej práce 
iii) posudok oponenta(ov) záverečnej práce 
iv) licenčná zmluva /vyhlásenie študenta k záverečnej práci 
v) certifikát overenia miery originality záverečnej práce 
vi) dodatok k diplomu (v elektronickej verzii) 
 
)* prospel; prospel s vyznamenaním ; neprospel (podľa študijného a skúšobného poriadku) 
 
8) bakalárskom; magisterskom; inžinierskom; doktorskom; doktorandskom 
9) rektor v prípade, ak študijný program nie je uskutočňovaný na fakulte 

 


