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Od 1.2. 2009 platia na nahlasovanie na štátne skúšky nové formuláre prihlášok.  
Každý študent je povinný v termíne danom podľa harmonogramu štátnic vypísať prihlášku 
a odovzdať ju v jednej kópii na OBMŠ príslušnej referentke a druhú - kópiu prihlášky na 
katedru, ktorá je garantom daného študijného programu. 

prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD. 
dekan fakulty 
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Príloha – formuláre tlačív 
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P R I H L Á Š K A    N A   Š T Á T N U   S K Ú Š K U  
(magisterské štúdium - dobiehajúce) 

Meno a priezvisko....................................................................................................................... 
Študijný odbor............................................................................................................................. 
Študijný program, z ktorého sa študent prihlasuje na štátnu skúšku 
....................................................................................................................................................... 

Štúdium:(nehodiace sa prečiarknite) Kontakt : 
denné    externé Tel.: 

E-mail:
Adresa:

Termín vykonania štátnej skúšky: (nehodiace sa prečiarknite) 
Zimný    Jarný  Letný 

Riadny  Opravný- - prvý
Opravný - druhý

Predmety štátnej skúšky (uviesť podľa ročenky - Predmety štátnej skúšky v magisterskom
štúdiu):
Povinné:
Povinne voliteľné:
Výberové:
Špecializácia:

Názov diplomovej práce........................................................................................  

Vedúci diplomovej práce....................................................................................... 

Obhajoba DP bude vykonaná z odboru (resp. na katedre) ...................................... 

–––––––––––––––––––––––––– 
Podpis študenta 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Za kontrolu správnosti uvedených  údajov zodpovedá: 

Podpis referenta OBMŠ 

Termín štátnej skúšky stanovuje príslušná katedra. Uzávierku podania prihlášky stanovuje harmonogram 
príslušného akademického roku. Prihlášku študent podáva v dvoch kópiách cez podateľňu, kde ju potvrdí 2x. 
Pozor dovtedy musí mať prihlášku skontrolovanú aj referentkou OBMŠ. Jednu prihlášku pracovníčka 
v podateľni automaticky doručí na OBMŠ a druhú prihlášku študent osobne odnesie na príslušnú katedru. 
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P R I H L Á Š K A    N A   Š T Á T N U   S K Ú Š K U  
pre magisterský študijný program  

Meno a priezvisko....................................................................................................................... 
Študijný odbor............................................................................................................................. 
Študijný program, z ktorého sa študent prihlasuje na štátnu skúšku 
....................................................................................................................................................... 

Štúdium:(nehodiace sa prečiarknite) Kontakt : 
denné    externé Tel.: 

E-mail:
Adresa:

Termín vykonania štátnej skúšky: (nehodiace sa prečiarknite) 
Zimný    Jarný  Letný

Riadny  Opravný - prvý 
Opravný - druhý 

Predmety štátnej skúšky (uviesť podľa ročenky)  

Názov diplomovej práce........................................................................................  

Vedúci diplomovej práce....................................................................................... 

Obhajoba DP bude vykonaná z odboru  

–––––––––––––––––––––––––– 
Podpis študenta 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Za kontrolu správnosti uvedených  údajov zodpovedá: 

Podpis referenta OBMŠ 

Termín štátnej skúšky stanovuje príslušná katedra. Uzávierku podania prihlášky stanovuje harmonogram 
príslušného akademického roku. Prihlášku študent podáva v dvoch kópiách cez podateľňu, kde ju potvrdí 2x. 
Pozor dovtedy musí mať prihlášku skontrolovanú aj referentkou OBMŠ. Jednu prihlášku pracovníčka 
v podateľni automaticky doručí na OBMŠ a druhú prihlášku študent osobne odnesie na príslušnú katedru 
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P R I H L Á Š K A    N A   Š T Á T N U   S K Ú Š K U  
pre bakalársky študijný program  

Meno a priezvisko....................................................................................................................... 
Študijný odbor............................................................................................................................. 
Študijný program, z ktorého sa študent prihlasuje na štátnu skúšku 
....................................................................................................................................................... 

Štúdium:(nehodiace sa prečiarknite) Kontakt : 
denné    externé Tel.: 

E-mail:
Adresa:

Termín vykonania štátnej skúšky: (nehodiace sa prečiarknite) 
Zimný    Jarný  Letný 

Riadny  Opravný - prvý
Opravný - druhý

Predmety štátnej skúšky (podľa ročenky):

Názov bakalárskej práce........................................................................................  

Vedúci bakalárskej práce....................................................................................... 

–––––––––––––––––––––––––– 
Podpis študenta 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Za kontrolu správnosti uvedených  údajov zodpovedá: 

Podpis referenta OBMŠ 

Termín štátnej skúšky stanovuje príslušná katedra. Uzávierku podania prihlášky stanovuje harmonogram 
príslušného akademického roku. Prihlášku študent podáva v dvoch kópiách cez podateľňu, kde ju potvrdí 2x. 
Pozor dovtedy musí mať prihlášku skontrolovanú aj referentkou OBMŠ. Jednu prihlášku pracovníčka 
v podateľni automaticky doručí na OBMŠ a druhú prihlášku študent osobne odnesie na príslušnú katedru. 




