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UPRAVENÉ PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA I. STUPEŇ
VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA NA FAPZ SPU V NITRE
PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021
FORMY A DĹŽKA ŠTÚDIA
bakalárske denné
bakalárske externé (spoplatnené)

3 roky
4 roky

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021
ŠTUDIJNÝ PROGRAM
agroekológia
hipológia
manažment rastlinnej výroby
manažment živočíšnej výroby
špeciálne chovateľstvo
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka
všeobecné poľnohospodárstvo
výživa ľudí

1.

školné/akad. rok

denná
denná / externá
denná
denná
denná

plánovaný
počet
študentov
40
20/ 40
60
60
40

denná / externá

60/ 40

400 €

denná / externá
denná / externá

30 / 40
100 / 20

400 €
450 €

forma štúdia

(v externej forme
štúdia)

450 €

Základné podmienky

V zmysle § 56 Zákona č. 131/ 2002 Z. z. je základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium získanie
úplného stredného, alebo úplného stredného odborného vzdelania.

2.
Ďalšie podmienky prijatia na bakalársky stupeň štúdia na FAPZ v prípade prekročenie
plánovaného počtu uchádzačov
-

Výsledok maturitnej skúšky (max. 40 bodov za priemer 1,0 resp. 0 bodov za priemer 3,0).

-

Uchádzači sú prijímaní podľa umiestnenia v poradovníku.

V prípade nedostatku uchádzačov o študijné programy FAPZ môže dekan:
ponúknuť uchádzačom, ktorí sa neumiestnili v poradovníku na prihlásený študijný program,
možnosť prijatia na alternatívny program s nižším počtom uchádzačov,
akceptovať výsledky prijímacieho konania na iných fakultách SPU v Nitre, resp. iných vysokých
školách.

Termín podania prihlášky v druhom kole prihlasovania: do 07. 08. 2020
Podávajú sa len e-prihlášky. Uchádzači zašlú do 07. augusta 2020 na študijne oddelenie fakulty nasledovné
prílohy:
•

Overená kópia maturitného vysvedčenia

•

Životopis

•

Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie

•

Lekárske potvrdenie o spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania (len študijný
program Hipológia)

PRIJÍMACIE KONANIE
Prijímacie konanie sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov.
Poplatok za prijímacie konanie:
elektronická prihláška 31 € https://is.uniag.sk/prihlaska/
poplatok treba uhradiť bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške
Fakturačné údaje:
názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76
Nitra
číslo bankového účtu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
konštantný symbol (KS): 0558
variabilný symbol (VS) 102900
špecifický symbol (ŠS) 102900721
správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).
pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s
identifikáciou Vašej platby.
Podmienky prijatia na bakalárske štúdium
Základnou podmienkou prijatia na štúdium (§ 56 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je získanie úplného stredného
vzdelania, alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzači o študijný program hipológia
musia doložiť lekárske potvrdenie o spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania. Toto
potvrdene prinesú prijatí uchádzači k zápisu do prvého ročníka.
Zahraniční uchádzači o štúdium z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými
stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo občania s
trvalým pobytom v členskom štáte, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej
republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium na FAPZ SPU v Nitre
na základe medzištátnych zmlúv po úspešnom absolvovaní jazykovej prípravy na Ústave jazykovej a
odbornej prípravy UK v Bratislave.
Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc., Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
tel.: 037/641 48 00 , e-mail: Klara.Vavrisinova@uniag.sk

