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A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV 
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Podmienky a pravidlá prijímacieho konania na I. stupeň 

vysokoškolského štúdia v študijnom programe Manažment 
živočíšnej výroby na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov 

SPU v Nitre pre akademický rok 2023/2024 
 
 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 

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

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 

- 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. 

 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ 

Termín podania prihlášky:  pre prvé kolo  do  30. apríla  2023 
pre druhé kolo do 15. júla 2023 

 
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. 
 
Ak uchádzač vykonáva maturitnú skúšku v r. 2023, overenú kópiu maturitného vysvedčenia zašle 
 čo najskôr po jeho obdržaní na študijné oddelenie fakulty. 
 

mailto:studfapz@uniag.sk
http://www.fapz.uniag.sk/


PRIJÍMACIE  KONANIE 
Termín zasadnutia prijímacej komisie  pre prvé kolo: 5. – 6. júna 2023 
                                                                      pre druhé kolo:  31. júla 2023 
Prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia na FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční bez 
prítomnosti uchádzačov.  
 
Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami 
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc., Ústav chovu zvierat, 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)   číslo prihlášky 
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. 

 
Informácie pre zahraničných uchádzačov, resp. uchádzačov, ktorí maturovali v zahraničí  

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh 
priložiť k prihláške, resp. k Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/), aj 
Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní.    
Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva príslušný Regionálny úrad školskej správy podľa 
miesta trvalého pobytu uchádzača. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený 
na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  
https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/. 
V prípade zahraničného uchádzača bez udeleného pobytu v SR rozhodnutie vydáva Regionálny úrad 
školskej správy v Nitre, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní .  
  

http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/
https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/
https://www.russ-nr.sk/946-sk/nostrifikacie-uznanie-dokladov-o-vzdelani/


PREDPOKLADANÉ POČTY ŠTUDENTOV, KTORÍ SA BUDÚ PRIJÍMAŤ NA ŠTUDIJNÝ PROGRAM 
MANAŽMENT ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY V DENNEJ, FORME PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024  

 
FORMY A DĹŽKA ŠTÚDIA 
bakalárske denné 3 roky 

 
 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM 
 

forma štúdia 
plánovaný 

počet 
študentov 

školné/akad. rok 
(v externej forme 

štúdia) 
Manažment živočíšnej výroby denná 60 - 

 

 
 
 

Programová komisia študijného programu Manažment živočíšnej výroby navrhla podmienky a pravidlá 
prijímacieho konania pre daný študijný program so zohľadnením osobitostí pre študentov so 
špecifickými potrebami na svojom zasadnutí dňa 11.11.2022. 

 

Podmienky a pravidlá prijímacieho konania pre študijný program Manažment živočíšnej výroby boli 
prerokované v Rade pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na SPU v Nitre dňa 
01.12.2022. 
  



*Príloha: Tabuľka prideľovania bodov na základe výsledkov maturitnej skúšky 

Priemer Body 
1,00 – 1,02 40 
1,03 – 1,07 39 
1,08 – 1,12 38 
1,13 – 1,17 37 
1,18 – 1,22 36 
1,23 – 1,27 35 
1,28 – 1,32 34 
1,33 – 1,37 33 
1,38 – 1,42 32 
1,43 – 1,47 31 
1,48 – 1,52 30 
1,53 – 1,57 29 
1,58 – 1,62 28 
1,63 – 1,67 27 
1,68 – 1,72 26 
1,73 – 1,77 25 
1,78 – 1,82 24 
1,83 – 1,87 23 
1,88 – 1,92 22 
1,93 – 1,97 21 
1,98 – 2,02 20 
2,03 – 2,07 19 
2,08 – 2,12 18 
2,13 – 2,17 17 
2,18 – 2,22 16 
2,23 – 2,27 15 
2,28 – 2,32 14 
2,33 – 2,37 13 
2,38 – 2,42 12 
2,43 – 2,47 11 
2,48 – 2,52 10 
2,53 – 2,57 9 
2,58 – 2,62 8 
2,63 – 2,67 7 
2,68 – 2,72 6 
2,73 – 2,77 5 
2,78 – 2,82 4 
2,83 – 2,87 3 
2,88 – 2,92 2 
2,93 – 2,97 1 

2,98 a menej 0 
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