Dodatok č. 5
k Študijnému poriadku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Akademický senát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre schválil na svojom zasadnutí dňa
25. 06. 2019 tento dodatok číslo 5, ktorým sa Študijný poriadok Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity schválený v AS SPU v Nitre dňa 24. 06. 2013 a účinný od 01. 09. 2013, Dodatok č. 1
k Študijnému poriadku schválený v AS SPU v Nitre dňa 08. 07. 2015 a účinný od 01. 09. 2015, Dodatok
č. 2 k Študijnému poriadku schválený v AS SPU v Nitre a účinný od 24. 02. 2016, Dodatok č. 3
k Študijnému poriadku schválený v AS SPU v Nitre a účinný od 11. 05. 2016 a Dodatok č. 4 Študijnému
poriadku schválený v AS SPU v Nitre a účinný od 31. 01. 2018 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 1 sa mení znenie bodu 1. nasledovne:
„1. Študijný poriadok (ďalej len „poriadok“) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej
len „SPU“) je vydaný v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
a Štatútu SPU ako vnútorný predpis SPU a upravuje pravidlá štúdia bakalárskych, inžinierskych
a doktorandských študijných programov na SPU.“
2. V čl. 2 sa mení znenie bodu 1. nasledovne:
„1. SPU poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v študijných programoch bakalárskeho, inžinierskeho
a doktorandského stupňa štúdia akreditovaných buď v jednom študijnom odbore
alebo v kombinácii dvoch študijných odborov. Bakalársky študijný program sa uskutočňuje ako
interdisciplinárne štúdiá, ak je uskutočňovaný vo viac ako dvoch študijných odboroch.“
3. V čl. 3 sa mení znenie bodu 2. nasledovne:
„2. Vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia sa končí štátnymi skúškami. Obhajoba
záverečnej (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej) práce patrí medzi štátne skúšky. “
4. V čl. 4 sa mení znenie bodov 6. a 7. nasledovne:
„6. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky ŠP vrátane odbornej praxe je
a) v dennej forme štúdia tri alebo štyri akademické roky,
b) v externej forme štúdia štyri alebo päť akademických rokov.
7. Štandardná dĺžka štúdia pre inžiniersky ŠP vrátane odbornej praxe je
a) v dennej forme štúdia jeden, dva alebo tri akademické roky,
b) v externej forme štúdia dva, tri alebo štyri akademické roky.“
5. V čl. 5 sa mení znenie bodu 1. nasledovne:
„1. Všeobecné podmienky prijatia uchádzačov na štúdium v jednotlivých študijných programoch
a podmienky prijímacieho konania stanovuje § 55, § 56 a § 58 zákona. Uchádzač, ktorý ukončil
štúdium na uznanej strednej alebo vysokej škole v zahraničí, musí predložiť úradne overené
rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydané príslušným orgánom v Slovenskej republike
(okresným úradom v sídle kraja, uznanou vysokou školou alebo MŠVVaŠ) v zmysle zákona
č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzač o štúdium spoločného
študijného programu musí spĺňať aj podmienky určené v dohode podľa § 54a zákona a uchádzač
o štúdium v rámci akademickej mobility musí spĺňať aj podmienky výmenného programu podľa
§ 58a zákona.“
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6. V čl. 14 sa mení znenie bodu 1. nasledovne:
„1. Zápis vykoná študent pôvodne prijatý na štúdium ŠP príslušného stupňa
- v rovnakom študijnom odbore na inej vysokej škole, na inej fakulte SPU, alebo na vlastnej
fakulte, ktorému dekan fakulty povolil zmeniť ŠP,
- v obdobnej oblasti poznania na uznanej vysokej škole zriadenej podľa právnych predpisov
iného štátu, ktorému dekan fakulty povolil zmeniť ŠP.
Podmienkou povolenia zápisu je doručenie:
a) písomnej žiadosti študenta
aa) z inej vysokej školy, z inej fakulty SPU, alebo z vlastnej fakulty, z uznanej vysokej školy
v zahraničí do 15. augusta príslušného akademického roka,
ab) z vlastnej fakulty, zapísaného na štúdium rovnakého ŠP v inej forme štúdia, do
31. januára alebo do 15. augusta príslušného akademického roka,
b) dokladu vydaného vysokou školou, na ktorej je študent v čase podania žiadosti
zapísaný na štúdium, ktorý obsahuje
ba) názov študijného programu,
bb) názov študijného odboru,
bc) výpis vykonaných skúšok (predmet, rozsah za semester, dátum vykonania skúšky,
hodnotenie, kredity),
bd) anotácie absolvovaných predmetov,
c) iných dokladov určených v študijnom poriadku fakulty.
V prípade zápisu študenta v rovnakom ŠP v inej forme štúdia na vlastnej fakulte, študent doručí
podklady uvedené v ods. 1 písm. a) a c) tohto článku.“
7. V čl. 19 sa mení znenie bodu 4. nasledovne:
„1. Počas prerušenia štúdia stráca študent práva a povinnosti študenta. Na študijné oddelenie
príslušnej fakulty odovzdá výkaz o štúdiu, do ktorého sa zaznamenáva prerušenie štúdia, pokiaľ mu
bol vydaný.“
8. V čl. 21 sa mení znenie bodov 8. a 12. nasledovne:
„8. Študent, ktorého celkový výsledok ŠS bol hodnotený známkou nedostatočne (4), opakuje ŠS iba
z predmetu (predmetov), z ktorého (ktorých) bol hodnotený známkou nedostatočne (4). Pri
hodnotení predmetu záverečná (bakalárska, diplomová) práca - obhajoba známkou nedostatočne
(4) komisia určí študentovi rozsah prepracovania záverečnej práce, ktorý zaznamená do zápisu
o ŠS.
12. Študent môže opakovať ŠS iba raz pri splnení podmienky uvedenej v čl. 4 ods. 9.“
9. V čl. 23 sa mení znenie bodu 1. písm. e) nasledovne:
„1. Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí:
a) zanechaním štúdia,
b) neskončením štúdia v termíne určenom v čl. 4. ods. 9,
c) vylúčením zo štúdia v dôsledku nesplnenia požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného
programu alebo zo študijného poriadku fakulty,
d) vylúčením zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c) zákona,
e) zrušením študijného programu, ak študent neprijme ponuku SPU pokračovať v štúdiu podľa
iného študijného programu,
f) smrťou študenta.“
10. Čl. 25 sa dopĺňa o nový bod 7., ktorý znenie nasledovne:
„7. SPU stanovuje, že počnúc akademickým rokom 2019/2020 sa výkaz o štúdiu (index) študentom
zapísaným do prvého roku štúdia nevydáva.“
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11. V čl. 28 sa mení znenie bodov 3. a 4. nasledovne:
„3. Dekan môže povoliť zápis na štúdium študijného programu tretieho stupňa doktorandovi
- v rovnakom odbore na vlastnej fakulte alebo na inej vysokej škole alebo rovnakého študijného
programu v inej forme štúdia na vlastnej fakulte,
- v obdobnej oblasti poznania na uznanej vysokej škole zriadenej podľa právnych predpisov
iného štátu, ktorému dekan fakulty povolil zmeniť ŠP.
4. Podmienkou povolenia zápisu pri zmene študijného programu je doručenie:
a) písomnej žiadosti študenta
aa) z inej vysokej školy, resp. z inej fakulty SPU, z uznanej vysokej školy v zahraničí, do 15.
augusta príslušného kalendárneho roka,
ab) z vlastnej fakulty, zapísaného na štúdium rovnakého študijného odboru, do 15. januára
príslušného akademického roka, alebo do 15. augusta príslušného akademického roka,
ac) pri zmene formy štúdia na vlastnej fakulte termíny podávania žiadostí sa nestanovujú;
b) dokladu vydaného vysokou školou, na ktorej je študent v čase podania žiadosti zapísaný na
štúdium, ktorý obsahuje
ba) názov študijného programu,
bb) číslo a názov študijného odboru,
bc) výpis vykonaných skúšok, vysvedčenie z dizertačnej skúšky, pokiaľ bola vykonaná
(predmet, dátum vykonania skúšky, hodnotenie, kredity)
bd) zoznam publikovaných prác a iných hodnotených aktivít,
c) iných dokladov určených v študijnom poriadku fakulty.
12. V čl. 30 sa mení znenie bodu 2. nasledovne:
„2. Funkciu školiteľa pre témy vypísané externou vzdelávacou inštitúciou môžu vykonávať školitelia
schválení touto inštitúciou.“
13. V čl. 32 sa mení znenie bodu 3. nasledovne:
„3. Uchádzači k prihláške na štúdium prikladajú:
a) životopis,
b) doklad o riadnom ukončení druhého stupňa vysokoškolského vzdelania,
c) údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní; uchádzač
o štúdium v externej forme, ktorý vykonáva prácu vo verejnom záujme podľa osobitného
predpisu alebo je v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere podľa
osobitných predpisov, k prihláške doloží aj potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného
pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru v čase podania
prihlášky na štúdium,
d) zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác,
e) tézy k zvolenej téme,
f) ďalšie doklady uvedené v prihláške a podľa požiadavky príslušnej fakulty,
g) V prípade, že uchádzač o štúdium absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, je
povinný predložiť úradne overené rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydané uznanou
vysokou školou v SR alebo MŠVVaŠ SR v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov
o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je súhlas dotknutej osoby. Spracovať osobné údaje podľa
osobitného predpisu uvedené v podkladoch a v žiadosti, môže SPU iba po predchádzajúcom
súhlase dotknutej osoby.
SPU je oprávnená využívať údaje z prihlášky na štúdium o prijatom uchádzačovi o štúdiu, ktorý
oznámil vysokej škole, že sa zapíše na štúdium podľa § 73 odseku 9, v nevyhnutnom rozsahu na
účel zápisu údajov do registra študentov a na účel vydania preukazu študenta.“
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14. V čl. 40 sa mení znenie bodu 1. nasledovne:
„1. Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom
v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky alebo štátov, ktoré sú
zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie
(ďalej len „členské štáty“), má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na
ktorý bol prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium
v zmysle čl. 6 bodu 3 Štipendijného poriadku SPU v Nitre.“
15. V čl. 45 sa mení znenie bodu 1. nasledovne:
„1. Študent SPU má tieto práva:
a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý, ak fakulta vykonala úpravy v študijnom
programe, študent v štúdiu tohto študijného programu pokračuje podľa predmetov
a pravidiel po úprave, ak pravidlá študijného programu neurčujú inak,
b) vytvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu a Študijného poriadku SPU
(fakulty),
c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené študijným
programom alebo študijným poriadkom,
d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom
a študijným programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania jednotiek študijného
programu pri zachovaní predpísanej nadväznosti a zvoliť si učiteľa pri predmete vyučovanom
viacerými učiteľmi,
e) v rámci svojho vysokoškolského štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej fakulte, vysokej škole
a univerzite v SR alebo v zahraničí,
f) používať zariadenia SPU v súlade s pravidlami určenými SPU a fakultou,
g) mať zastúpenie v samosprávnych orgánoch SPU (fakulty),
h) zúčastňovať sa na vedeckej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti univerzity a fakulty,
i) aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby
a o učiteľoch,
j) slobodne, primeranou formou, uplatňovať názory a pripomienky k vzdelávaniu na fakulte
(SPU),
k) voliť akademické samosprávne orgány,
l) na rôzne filozofické názory a náboženské vyznania,
m) využívať a uplatňovať akademické slobody v súlade so zásadami demokracie, humanity
a s Právnym poriadkom SR,
n) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia
absolventov študijných programov v praxi,
o) ak sa na študenta vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona, je študent
povinný rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku
študovať bezplatne, ak má na bezplatné štúdium nárok,
p) za podmienok určených študijným poriadkom zmeniť študijný program v rámci toho istého
študijného odboru.“
16. Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia v AS SPU v Nitre.
17. Dodatok č. 5 tvorí súčasť Študijného poriadku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre.

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
predsedníčka AS SPU v Nitre

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
rektorka SPU v Nitre
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