
Transcript of records / Výpis známok  

Full name of student / 

Meno a priezvisko študenta 
 

Official name of school / 
Oficiálny názov školy 

 

Address of school / 
Adresa školy 

 

Telephone, e-mail of school / 
Tel.číslo, e-mail školy 

 

 

 

Subjects  / Predmety 

  

Year 2 / 
2. rok 

Year 3 / 
3. rok 

Year 4 (period 
grades) / 

4. rok 
(polročné 
známky) 

Final grade / 
Koncoročné 

známky 

Acad. hours in 
curriculum / 

Počet 
vyučovacích 
hodín podľa 

učebných 
osnov 

Native language / Rodný jazyk  

(                                                      ) 
     

English language / Anglický jazyk      

Secondary language / Druhý cudzí jazyk  
(                                                       ) 

     

Mathematics  / Matematika      

History / Dejepis      

Biology / Biológia      

Physics / Fyzika      

Chemistry / Chémia      

Geography / Geografia      

Art / Výtvarná výchova      

Music / Hudobná výchova      

Physical education / Telesná výchova      

      

      

      
 

  

   

 

Predicted average grade / Odhadovaný priemer známok: …………………………. 

 

I hereby certify that the information provided on this Transcript is correct and valid. 

Týmto potvrzujem, že poskytnuté informácie v tomto dokumente sú správne a platné. 

 

……………………………………………….………………………………………………… 

Full name of the representative of the school 

Meno a priezvisko zástupcu školy 

 

…………………………………… 

Signature / Podpis 

 

…………………………………… 

Date / Dátum                      

 

Official school stamp/ Oficiálne razítko školy/ 

 



NB! NEPRIPÁJAJTE PROSÍM TÚTO STRANU KU SVOJEJ PRIHLÁŠKE! 

 

Guidelines for filling the Transcript of records / Návod na vyplnenie výpisu 

známok predchádzajúceho štúdia 

 

� Prosím vyplňte výpis známok veľkým tlačeným písmom. 

� Celé meno študenta – napíšte meno uvedené vo vašom cestovnom pase alebo občianskom preukaze 

� Oficiálny názov školy – názov školy neprekladajte do anglického jazyka. 

� Rodný jazyk – do zátvorky napíšte názov vášho rodného jazyka v angličtine (napr Slovak). 

� Druhý cudzí jazyk – do zátvorky napíšte názov druhého cudzieho jazyka v angličtine. 

� Ďalšie predmety – ak ste absolvovali nejaké ďalšie predmety, doplňte prosím do stĺpca “Predmety” ich názvy v 

angličtine. 

� Známky - napíšte koncoročné známky z 2. a 3. roku, pre 4. rok uveďte polročné známky. Toto platí, ak je vaše štúdium 

na strednej škole 4-ročné. V prípade viac ako 4-ročného štúdia, uveďte polročné, resp. koncoročné známky z posledného 

ročníka a koncoročné známky z dvoch predošlých rokov.   

� Koncoročné známky - uveďte známky z predmetov, ktoré ste už ukončili maturitou. Pokiaľ ste už získali záverečné 

hodnotenie, nemusíte uvádzať polročné známky.  

� Počet vyučovacích hodín podľa učebných osnov – doplňte prosím celkový počet vyučovacích hodín vášho 

stredoškolského štúdia podľa jednotlivých predmetov. Túto informáciu by vám mala poskytnúť vaša škola. 

� Odhadovaný štúdijný priemer - uveďte odhad priemeru známok, ktorý získate na konci svojho štúdia.  

� Uistite sa prosím, že zástupca školy v dokumente uviedol meno, dátum, podpis a oficiálne razítko školy.  

 

Ďakujeme za vášu spoluprácu! 

 

 

 

 

 

 

NB! NEPRIPÁJAJTE PROSÍM TÚTO STRANU KU SVOJEJ PRIHLÁŠKE! 


