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Rok 2021 



Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len „SPU”) vydáva v súlade s čl. 
10 ods. 1 Organizačného poriadku SPU tento Dodatok č. 1 k príkazu rektorky č. 8/2021 
k organizácií štúdia v akademickom roku 2021/2022 na SPU v Nitre (ďalej len „príkaz rektorky“).  
 
 

Príkaz rektorky č. 8/2021 sa mení takto: 
 

 
1. V časti Epidemické opatrenia pre zabezpečenie prezenčnej výučby na SPU v Nitre sa prvá 

odrážka dopĺňa textom: 

Použitie respirátora v 1., 2. alebo 3. stupni ohrozenia možno nahradiť inou preventívnou 
ochrannou pomôckou, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade vysokoškolských 
učiteľov a študentov III. stupňa štúdia pri vykonávaní prezenčného vzdelávania, osôb pri 
výkone športu na interiérových športoviskách Centra univerzitného športu a zamestnanca, 
ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám. 

 

2. V časti Organizácia štúdia na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia 
v dennej a externej forme štúdia sa druhý odsek „Vzdelávanie študentov v dennej forme 
štúdia bude prebiehať kombinovanou metódou (prednášky dištančne a cvičenia prezenčne) 
dopĺňa textom: 

Od 4.10.2021 až do odvolania bude z dôvodu vysokého počtu študentov v daných študijných 
programoch prebiehať vzdelávanie študentov v dennej forme štúdia dištančnou metódou 
(prednášky aj cvičenia dištančne) v týchto študijných programoch: 

 

 

Bakalársky stupeň štúdia 

1. ročník  

Ekonomika podniku  

Manažment podniku   

Účtovníctvo  

Obchodné podnikanie  

Kvantitatívne metódy v ekonómii  

Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami (International business with agrarian commodities)    

Business Management    

 
2. ročník 

Ekonomika podniku  

Manažment podniku   

Účtovníctvo  

Obchodné podnikanie  

Kvantitatívne metódy v ekonómii 

Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami (International business with agrarian commodities)    

Business Management   

 

3. ročník 

Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami (International business with agrarian commodities)    

 



 
Inžiniersky stupeň štúdia 

1. ročník  

Agrárny obchod a marketing  

Ekonomika podniku  

Ekonomika podniku / Business Economics  

Manažment podniku   

Kvantitatívne metódy v ekonómii  

Medzinárodná ekonomika a rozvoj /  International Economics and Development   

 
2. ročník  

Agrárny obchod a marketing  

Ekonomika podniku   

Ekonomika podniku  / Business Economics  

Manažment podniku   

Medzinárodná ekonomika a rozvoj /  International Economics and Development   

 

 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento dodatok č. 1 k Príkazu rektorky č. 8/2021 nadobúda platnosť a účinnosť dňa 4. 10. 
2021.  

2. Ostatné ustanovenia Príkazu rektorky č. 8/2021 zostávajú v platnosti bez zmeny. 
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