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PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA I. STUPEŇ
VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA NA FAPZ SPU V NITRE
PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023
FORMY A DĹŽKA ŠTÚDIA
bakalárske denné
bakalárske externé (spoplatnené)

3 roky
4 roky

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023
ŠTUDIJNÝ PROGRAM
agroekológia
hipológia
manažment rastlinnej výroby
manažment živočíšnej výroby
špeciálne chovateľstvo
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka
všeobecné poľnohospodárstvo
výživa ľudí

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

školné/akad. rok
(v externej forme
štúdia)

450 €

Prijímacie konanie na bakalársky stupeň štúdia na FAPZ SPU v Nitre sa uskutočňuje podľa § 56 Zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania, alebo úplného stredného
odborného vzdelania ukončeného maturitou.

2.

Ďalšie podmienky prijatia na bakalársky stupeň štúdia na FAPZ v prípade prekročenia
plánovaného počtu uchádzačov

-

Výsledok maturitnej skúšky (počet bodov sa určuje podľa tabuľky v prílohe*).

-

Uchádzači sú prijímaní podľa umiestnenia v poradovníku.

V prípade nedostatku uchádzačov o niektorý zo študijných programov 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: pre prvé kolo do 28. februára 2022
pre druhé kolo do 30. apríla 2022
pre tretie kolo do 31. júla 2022
Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému
SPU alebo prostredníctvom Portálu VŠ.
Pri zadávaní prihlášky je možné uviesť aj alternatívny študijný program, pričom poplatok sa uhrádza
iba jedenkrát.
Uchádzači pri podaní prihlášky vložia do systému nasledovné prílohy:
•
•
•
•

Overenú kópiu maturitného vysvedčenia.
Životopis.
Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.
Lekárske potvrdenie o spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania (len študijný
program hipológia).

Ak uchádzač vykonáva maturitnú skúšku v r. 2022, overenú kópiu maturitného vysvedčenia zašle
čo najskôr po jeho obdržaní na študijné oddelenie fakulty.
PRIJÍMACIE KONANIE
Termín zasadnutia prijímacej komisie pre prvé a druhé kolo: 6. – 7. júna 2022
pre tretie kolo prijímacieho konania do 12. augusta 2022

Prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia na FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční bez prítomnosti
uchádzačov, výnimku tvoria uchádzači o štúdium na študijnom programe hipológia, ktorí musia prijímacej
komisii preukázať praktickú spôsobilosť základnej manipulácie s koňmi.
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
Poplatok za prijímacie konanie: 32,- €

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Poplatok treba uhradiť ihneď po podaní prihlášky bezhotovostne prevodom z účtu, alebo internetbankingom.
Fakturačné údaje sú uvedené na poslednej strane e – prihlášky .
Poplatok treba uhradiť bezhotovostne prevodom z účtu alebo internetbankingom, nie poštovou poukážkou
na nasledovné fakturačné údaje:
názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 811 07 Bratislava
konštantný symbol (KS): 0558
variabilný symbol (VS) č í sl o pr i hl áš ky
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.

Zahraniční uchádzači o štúdium
Zahraniční uchádzači o štúdium sú povinní predložiť:
• potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, predkladá uchádzač, ak doklad o vzdelaní bol vydaný
zahraničnou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov
o vzdelaní (Česká republika, Chorvátska republika, Maďarská republika, Spolková republika Nemecko,
Poľská republika a Rumunsko),
• rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu o vzdelaní (nostrifikácia dokladu) predkladá uchádzač
z ostatných štátov.
Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu o vzdelaní vydáva
príslušný Obvodný úrad SR podľa miesta trvalého pobytu uchádzača, v prípade zahraničného uchádzača bez
udeleného pobytu v SR Obvodný úrad Nitra, Odbor školstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.

Schválené v AS FAPZ SPU v Nitre, dňa 8.9. 2021

*Príloha: Tabuľka prideľovania bodov na základe výsledkov maturitnej skúšky
Priemer

Body

1,00 – 1,02
1,03 -1,07
1,08 – 1,12
1,13 – 1,17
1,18 – 1,22
1,23 – 1,27
1,28 – 1,32
1,33 – 1,37
1,38 – 1,42
1,43 – 1,47
1,48 – 1,52
1,53 – 1,57
1,58 – 1,62
1,63 -1,67
1,68 – 1,72
1,73 – 1,77
1,78 – 1,82
1,83 – 1,87
1,88 – 1,92
1,93 – 1,97
1,98 – 2,02
2,03 – 2,07
2,08 – 2,12
2,13 – 2,17
2,18 – 2,22
2,23 – 2,27
2,28 – 2,32
2,33 – 2,37
2,38 – 2,42
2,43 – 2,47
2,48 – 2,52
2,53 – 2,57
2,58 – 2,62
2,63 – 2,67
2,68 – 2,72
2,73 – 2,77
2,78 – 2,82
2,83 – 2,87
2,88 – 2,92
2,93 – 2,97
2,98 a menej
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39
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