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Podmienky a pravidlá  prijímacieho konania na I. stupeň 
vysokoškolského štúdia v študijnom programe  aplikovaná biológia 

na Fakulte biotechnológie  a potravinárstva 
 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 FBP, 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 1. kolo  do  30. apríla  2023 
pre 2. kolo  do  14. júla 2023 
 

Poplatok za prijímacie konanie: 35,- € 
 
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 

 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
• Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie 

Adresa: Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
Telefón: 037/641 5384, 037/641 5386 
E-mail: studfbp@uniag.sk 
Webová stránka: www.fbp.uniag.sk 

 
 

http://www.fbp.uniag.sk/


 

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

 

PRIJÍMACIE  KONANIE 
Termín zasadnutia prijímacej komisie  pre 1.  kolo:  23.6.2023 
                                                                      pre 2.  kolo:  31.7.2023 
 
Prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP  SPU v Nitre sa uskutoční bez osobnej 
účasti  uchádzačov.  
 
Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami 

Ing. Eva Ivanišová, PhD., 
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov 
tel.: 037/641 4421, 
e-mail: Eva.Ivanisova@uniag.sk 
 
Fakturačné údaje: 

Poplatok  treba  uhradiť  bezhotovostne  prevodom  z účtu,  alebo  internet  bankingom.  Fakturačné  
údaje pre spôsob úhrady sú uvedené na poslednej strane e – prihlášky . 

 
Spôsob úhrady poplatku za prihlášku:       
názov a adresa príjemcu platby:  
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
číslo bankového účtu:   7000066247/8180 
IBAN:   SK40 8180 0000 0070 0006 6247 
konštantný symbol (KS) 0558 

variabilný symbol (VS) číslo prihlášky 

špecifický symbol (ŠS) 105900721 

názov a adresa banky:  Štátna pokladnica, Radlinského 32,  810 05   Bratislava  
 

2) Doplňujúce údaje pre úhradu platby zo zahraničia: 
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. 
 
Adresa pre zasielanie  dokumentov: 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre 
Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie 
Tr. A. Hlinku 2 
 949 76 Nitra 
 

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. 



 

  po úspešnom absolvovaní štúdia slovenského jazyka a doloženia certifikátu o jeho 
úspešnom ukončení 

 
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 .  

 

PREDPOKLADANÉ POČTY ŠTUDENTOV, KTORÍ SA BUDÚ PRIJÍMAŤ NA ŠTUDIJNÝ PROGRAM  
APLIKOVANÁ BIOLÓGIA V DENNEJ A EXTERNEJ FORME  PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024  
 

FORMY A DĹŽKA ŠTÚDIA 
Bakalárske  denné 3 roky 
Bakalárske externé (spoplatnené) 3 roky 

 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM forma štúdia 
plánovaný počet 

študentov 

školné/ak.rok          
v externej forme 

štúdia  

aplikovaná biológia denná / externá 30/10 600 € 

 

Programová komisia študijného programu aplikovaná biológia navrhla podmienky a pravidlá 
prijímacieho konania pre daný študijný program so zohľadnením osobitostí pre študentov                          
so špecifickými potrebami na svojom zasadnutí dňa 16.11.2022. 

Podmienky a pravidlá prijímacieho konania pre študijný program aplikovaná biológia boli 
prerokované v Rade pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na SPU v Nitre dňa 
1.12.2022. 
 
*Príloha: 
Kritéria hodnotenia uchádzačov o štúdium na I. stupni štúdia  
a) bodové hodnotenie maturitných skúšok (maximálne 40 bodov) 

Body Priemer z maturitnej skúšky 
40 1,00 
39 1,05 
38 1,10 
37 1,15 
36 1,20 
35 1,25 
34 1,30 
33 1,35 
32 1,40 
31 1,45 
30 1,50 
29 1,55 
28 1,60 

http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/
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/


 

27 1,65 

26 1,70 
25 1,75 
24 1,80 
23 1,85 
22 1,90 
21 1,95 
20 2,01 
19 2,06 
18 2,11 
17 2,16 
16 2,21 
15 2,26 

14 2,31 
13 2,36 
12 2,41 
11 2,46 
10 2,51 
9 2,56 
8 2,61 
7 2,66 
6 2,71 
5 2,76 
4 2,81 
3 2,86 
2 2,91 
1 2,96 
0 3,01 

 
 
    

b) bodové hodnotenie výsledkov dosiahnutých v priebehu stredoškolského štúdia vrátane 
výsledkov maturitnej skúšky z predmetov chémia a biológia (maximálne 40 bodov, z toho 
maximálne 20 bodov za chémiu a maximálne 20 bodov za biológiu).  

Priemer Body 
1,00 – 1,50 20 
1,51 – 2,00 15 
2,01 – 2,50 10 
2,51 – 3,00 5 

nad 3,01 0 
 

 
Sčítaním uvedených dvoch bodových hodnôt (a + b) sa získa výsledné bodové hodnotenie 
na základe ktorého bude zostavené poradie uchádzačov o štúdium na I. stupni v rámci 
jednotlivých študijných programov.  
 


