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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NA III. STUPEŇ 

VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA NA FAPZ SPU V NITRE  

PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 
 

 
FORMY A DĹŽKA ŠTÚDIA 

 

 
doktorandské denné 3 roky 

doktorandské externé (spoplatnené) 4 roky 

 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ  PROGRAMY PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 
 
 

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM 
 

forma štúdia 
školné/akad. rok 

(externá forma 
štúdia) 

školné/akad. rok 
(externá, denná 

forma štúdia v AJ) 

všeobecná živočíšna produkcia denná/externá 1 000 € - 

špeciálna živočíšna produkcia denná/externá 1 000 € - 

všeobecná rastlinná produkcia* denná/externá 1 000 € 2 500 € 

špeciálna rastlinná produkcia denná/externá 1 000 € - 

agrochémia a výživa rastlín* denná/externá 1 000 € 2 500 € 

fyziológia plodín a drevín denná/externá 1 000 € - 

výživa denná/externá 1 000 € - 

ochrana rastlín denná/externá 1 000 € - 
*programy akreditované aj v anglickom jazyku 

 
 

Základná podmienka 
 

Základnou podmienkou prijatia na doktorandský stupeň štúdia je absolvovanie II. stupňa 
vysokoškolského vzdelania v príslušnom alebo príbuznom študijnom programe. 
 

Ďalšie podmienky prijatia na doktorandský stupeň štúdia na FAPZ 
 

 správnosť a úplnosť vyplnenia  e-prihlášky na III. stupeň štúdia spolu s dodanými prílohami v 
stanovenom termíne, 

 osobná účasť uchádzača na prijímacej skúške v stanovenom termíne, 

 prijatí budú uchádzači, ktorí úspešne absolvovali prijímaciu skúšku s najvyšším počtom získaných 
bodov, 

 v špecifických prípadoch (napr. zahraniční študenti  a pod.) sa vyžaduje aj vyjadrenie zo strany 
predsedu príslušnej odborovej komisie. 
 

 
 

 



 

 
 

PRIJÍMACIE KONANIE 
 

 Termín konania prijímacej skúšky      10.6 2022  

 Termín podania prihlášky                     do 31. 5. 2022 (podávajú sa len e-prihlášky) 
 

Prijímacia skúška sa uskutoční prezenčnou alebo dištančnou metódou v súlade s platnou 
legislatívou a v závislosti od aktuálnych preventívnych opatrení na SPU v Nitre (o čom budú 
uchádzači včas informovaní). 
 

Podávajú sa len e-prihlášky (https://is.uniag.sk/prihlaska/; kliknúť na „Vstúpiť do systému e-
prihlášok ako nový používateľ“), požadované prílohy sa zasielajú elektronicky na dole uvedenú 
kontaktnú adresu. Overené kópie diplomu a vysvedčenia budú z dôvodu platných preventívnych 
opatrení predložené pri zápise. 

 

Povinné prílohy k prihláške na štúdium 

 
• Životopis, 
• Overené doklady o ukončení magisterského/inžinierskeho štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie   
   o štátnej skúške, dodatok k diplomu),  
• Rámcový projekt k téme dizertačnej práce (literárny prehľad riešenia problematiky, metodické základy  
   a postupy potrebné na dosiahnutie cieľa témy dizertačnej práce),  

      • Doklad o získaných oceneniach,  
      • Zoznam doposiaľ publikovaných odborných a vedeckých prác,  výsledky odbornej činnosti,  

• Študijný priemer za posledné 2 roky vysokoškolského štúdia (neplatí pre absolventov SPU v Nitre –   
   dodá príslušné študijné oddelenie),  
• Doklad o absolvovaní štátnej skúšky zo svetového jazyka,  
• Potvrdenie o uhradení poplatku za elektronickú prihlášku 
 

Témy dizertačných prác nájdete na webovej stránke FAPZ SPU → Štúdium → Doktorandské štúdium → 
Prijímacie konanie → Témy doktorandských dizertačných prác 

 
 

Poplatok za prijímacie konanie:       elektronická prihláška:    32 €    
Spôsob platby:  bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške 

 
Upozornenie:  : Úhrada nie je možná poštovou poukážkou (ani typu U) 

 
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, 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. 

 



 

 kontakt na vedecko-výskumné oddelenie: 
Ing. Ľubomíra Pajtášová 
Tr. A.Hlinku 2, 949 76 Nitra 
tel.: 037/641 5485 
e-mail: lubomira.pajtasova@uniag.sk  

 
 

  

  
 


