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Podmienky a pravidlá prijímacieho konania na I. stupeň vysokoškolského 

štúdia v študijnom programe regionálny rozvoj a politiky EÚ  
na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja  

SPU v Nitre pre akademický rok 2023/2024  

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 
V zmysle ods. (1) § 56 Zákona č. 131/ 2002 Z. z. je základnou podmienkou prijatia na bakalárske 
štúdium získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. 
 
ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 

1. Uchádzači o štúdium budú zoradení podľa výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške. 

 výsledok maturitnej skúšky (max. 80 bodov za priemer 1,00, resp. 0 bodov za priemer 
horší ako 3,01), 

 štátna skúška z cudzieho jazyka (resp. ekvivalent štátnej skúšky) – 20 bodov. 
2. Pri študijnom programe uskutočňovanom v kombinácií anglického a slovenského jazyka zašlú 

uchádzači overenú kópiu certifikátu z anglického jazyka (podľa CEFR na úrovni B2 alebo 
podľa IELTS minimálne 5,5) na adresu: Študijné oddelenie FEŠRR SPU v Nitre, Monika 
Gajdošová, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. V prípade že nepreukáže uchádzač jazykové 
kompetencie certifikátom má právo najneskôr 10 kalendárnych dní pred konaním 
prijímacieho konania požiadať dekanát o umožnenie preukázania jazykovej spôsobilosti 
osobným pohovorom, resp. prostredníctvom SKYPE pohovoru. 
 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ 
 na jednej prihláške je možné prihlásiť sa na dva študijné programy v jednej forme štúdia 

v rámci jedného poplatku prijímacieho konania, 
 fakulta prijíma uchádzačov o štúdium v prijímacom konaní (bez prijímacej skúšky a bez 

osobného pohovoru) na základe výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške, v zreteľa 
hodných skutočnostiach môže uchádzač o štúdium požiadať o pohovor aj online formou, 

 uchádzači štúdium zašlú čo v najkratšom čase overenú kópiu maturitného vysvedčenia na 
Študijné oddelenie FEŠRR na adresu: Študijné oddelenie FEŠRR SPU v Nitre, Monika 
Gajdošová, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,   

 doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konanie priložia 
uchádzači o štúdium k elektronickej prihláške,  

Adresa: Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
Telefón: 037/641 5757 
E-mail: dekfesrr@uniag.sk 
Webová stránka: www.fesrr.uniag.sk 



 po prijímacom konaní uchádzač obdrží rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania do 30 
dní od overenia splnenia podmienok pre prijatie na štúdium. Uchádzač, ktorý v čase 
zasadnutia prijímacej komisie nesplní podmienku (maturitu), bude podmienečne prijatý, 

 uchádzač, ktorý bude prijatý na štúdium niektorého študijného programu, je povinný 
poskytnúť informáciu fakulte, či sa zapíše na štúdium podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou 
formou spolu s rozhodnutím o prijatí (e-návratka je súčasťou rozhodnutia), 

 osobné údaje uchádzača (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa a pod.) budú využívané v 
súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov len pre potreby prijímacieho konania 
a nesmú sa poskytnúť na iné účely. 

 dekan môže akceptovať výsledky prijímacieho konania na iných fakultách SPU v Nitre, resp. 
iných vysokých školách, 

 dekan môže ponúknuť uchádzačom, ktorí sa neumiestnili v poradovníku na prihlásený 
študijný program, možnosť prijatia na alternatívny program s nižším počtom uchádzačov,  

 fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej alebo externej forme, na 
ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade fakulta ponúkne uchádzačovi 
o štúdium iný akreditovaný študijný program. Ak uchádzač nebude mať o štúdium 
v alternatívnom študijnom programe záujem, budú  prihlášky na štúdium so všetkými 
prílohami, ako aj poplatok za prijímacie konanie uchádzačovi o štúdium vrátené. 
 

Podmienky prijatia na štúdium pre uchádzačov zo zahraničia  
Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce stredoškolské štúdium v zahraničí, sú povinní 
predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní najneskôr v deň zápisu do prvého roku  
bakalárskeho stupňa štúdia. Doklad (potvrdenie/nostrifikácia) vydáva Okresný úrad, Odbor školstva, 
Oddelenie odborných a metodických činností, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra. Postup pri 
vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-
vzdelania/ 
Zahraniční uchádzači o štúdium z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými 
stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo občania s 
trvalým pobytom v členskom štáte, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej 
republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium v slovenskom jazyku 
na základe medzinárodných zmlúv po úspešnom absolvovaní jazykovej prípravy na Ústave jazykovej a 
odbornej prípravy UK v Bratislave. V prípade že nepreukáže uchádzač jazykové kompetencie 
absolvovaním jazykovej prípravy má právo najneskôr 10 kalendárnych dní pred konaním prijímacieho 
konania požiadať dekanát o umožnenie preukázania jazykovej spôsobilosti osobným pohovorom, 
resp. prostredníctvom SKYPE pohovoru. Informácie k prijímaciemu konaniu sú zverejnené aj na 
www.fesrr.uniag.sk a www.portalvs.sk 
 
PREDPOKLADANÉ POČTY ŠTUDENTOV, KTORÍ SA BUDÚ PRIJÍMAŤ NA DANÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 
V DENNEJ A EXTERNEJ FORME: 

* výučba v kombinácii slovenského a anglického jazyka 
 
Programová komisia študijného programu regionálny rozvoj a politiky EÚ navrhla podmienky a 
pravidlá prijímacieho konania pre študijný program regionálny rozvoj a politiky EÚ so zohľadnením 
osobitostí pre študentov so špecifickými potrebami na svojom zasadnutí dňa 11.11.2022. 
 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM forma štúdia 
plánovaný počet 

študentov 

školné/akad. 
rok (v externej 
forme štúdia) 

 

regionálny rozvoj a politiky EÚ denná / externá 30 / 10 600  €  

regionálny rozvoj a politiky EÚ * denná 10 -  

https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/
https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/
http://www.fesrr.uniag.sk/
http://www.portalvs.sk/
http://www.portalvs.sk/


Podmienky a pravidlá prijímacieho konania pre študijný program regionálny rozvoj a politiky EÚ boli 
prerokované v Rade pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na SPU v Nitre dňa 
1.12.2022. 
Spôsob úhrady za elektronickú prihlášku: 

Poplatok za prijímacie konanie:  35 €  
 

o Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, 949 
76 Nitra 

o IBAN: SK 408180000000 7000066247  

o Názov adresa banky:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 

o konštantný symbol (KS): 0558  

o variabilný symbol (VS): vygeneruje systém 

o špecifický symbol (ŠS): 106900721  

o správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez 

diakritiky). 

 

 

Pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:  

o BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA  

o správa pre prijímateľa – špecifický symbol + priezvisko a meno uchádzača o štúdium 

(uvádzať bez diakritiky)  

 

 

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným 

problémom s identifikáciou Vašej platby  
 


