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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. 3 k príkazu rektorky č. 8/2021 
k organizácii 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 Organizácia štúdia na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia             

v dennej a externej forme štúdia sa v druhom odseku mení veta „Prax študentov bude 
prebiehať prezenčne v režime „OTP“ na nové znenie takto:  

„ Prax študentov sa prerušuje až do odvolania.“  

 

2. V druhom odseku sa ďalej mení veta “Vzdelávanie študentov na III. stupni štúdia v dennej 
forme bude prebiehať prezenčne“ na nové znenie takto: 

„Vzdelávanie študentov na III. stupni štúdia v dennej forme bude prebiehať dištančne. 
Výnimku z tohto režimu môže nariadiť dekan príslušnej fakulty na požiadanie školiteľa 
doktoranda. Ak dekan fakulty udelí doktorandovi výnimku, tak sa pri vstupe do priestorov 
SPU doktorand preukáže dokladom o plnom očkovaní (potvrdenie o očkovaní proti 
ochoreniu COVID-19, COVID pas), negatívnym výsledkom testu, nie starším ako 48 hodín – 
AG test, alebo 72 hodín RT-PCR test, potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v období 
pred nie viac ako 180 dňami. Doklady sú povinní predložiť vedúcemu príslušného ústavu.“ 

 

3. V časti Organizácia iných foriem vzdelávacieho procesu a podujatí organizovaných na 
SPU v Nitre sa oba odseky nahrádzajú textom: 

„Organizácia iných foriem vzdelávacieho procesu a podujatí organizovaných na SPU v Nitre, 
vzdelávanie poslucháčov Univerzity tretieho veku, kurzov celoživotného vzdelávania, 
doplňujúceho pedagogického štúdia a iných foriem ďalšieho vzdelávania sa budú až do 
odvolania realizovať dištančne.  

Do odvolania sa zakazuje organizovať hromadné podujatia prezenčnou formou.“ 

 

4. SlPK a Vydavateľstvo SPU budú poskytovať služby formou výdaja vopred objednanej 
študijnej literatúry.  

 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento dodatok č. 3 k Príkazu rektorky č. 8/2021 nadobúda platnosť dňa 26. 11. 2021 

a účinnosť dňa 29. 11. 2021. Ostatné ustanovenia Príkazu rektorky č. 8/2021 vrátane jeho 
dodatkov č.1 a 2 zostávajú v platnosti bez zmeny.  

 

Nitra 26. 11. 2021 

 

 

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


