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Podmienky a pravidlá prijímacieho konania na I. stupeň  

vysokoškolského štúdia v študijnom programe záhradníctvo  
na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre  

pre akademický rok 2023/2024 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 

Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného 
stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Stredné školy s najväčším 
predpokladom príbuznosti štúdia na FZKI SPU v Nitre sú: napr. gymnázia všetkých typov, stredné 
odborné školy záhradného, agrotechnického, poľnohospodárskeho, lesníckeho, drevárskeho, 
umeleckého, stavebného a technického zamerania, ďalej stredné školy zamerané na geodéziu, 
životné prostredie, cestovný ruch a rozvoj vidieka. 

 

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 

Výber uchádzačov na študijný program záhradníctvo sa bude realizovať prijímacím pohovorom 
(uchádzač sa osobne dostaví na pohovor v určenom termíne) a zostavením poradia uchádzačov podľa 
výsledkov štúdia zo strednej školy, kde kvalitatívnym ukazovateľom bude študijný priemer z 
dosiahnutých známok v prvých troch ročníkoch a výsledkov prijímacieho pohovoru. Tento princíp 
prijímania platí pre uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o štúdium na FZKI prvý raz.  

Pri uchádzačoch, ktorí nebudú prijatí na prioritný študijný program (v prípade prekročenia 
plánovaného počtu prijatých, alebo pri nesplnení podmienok prijatia), si vyhradzuje dekan fakulty 
právo prijať uchádzača na iný, príbuzný študijný program. 

 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ 

Termín podania prihlášky – I. kolo do:      31. marca 2023 

Termín prijímacieho pohovoru a zasadnutia prijímacej komisie do:  12. mája 2023 

Termín podania prihlášky - II. kolo do:     15. júla 2023 

Termín prijímacieho pohovoru  

a zasadnutia prijímacej komisie po II. kole prihlášok do:   21. júla 2023 

Adresa: Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 

Telefón: 037/641 5412, 037/641 5441 

E-mail: dekfzki@uniag.sk 

Webová stránka: www.fzki.uniag.sk 

mailto:dekfzki@uniag.sk
http://www.fzki.uniag.sk/


Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:   35,- € 

 uchádzač o štúdium sa môže na jednej prihláške prihlásiť na viac študijných programov 
realizovaných na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva (v rámci jedného poplatku za 
prijímacie konanie), 

 súčasťou prihlášky je overená kópia maturitného vysvedčenia v prípade uchádzačov, ktorí 
maturovali skôr ako v roku 2023, prípadne skôr ako je termín podania prihlášky, 

 súčasťou prihlášky je vyplnená tabuľka prospechu z koncoročných vysvedčení troch 
posledných ročníkov overená strednou školou (overenú tabuľku prospechu, môžete poslať 
poštou spolu po maturite s overeným maturitným vysvedčením), 

 pozvánka na prijímaciu talentovú skúšku a prijímací pohovor, alebo rozhodnutie o prijatí 
bude zaslané iba uchádzačom, ktorí k prihláške na štúdium priložia doklad o zaplatení 
poplatku za prijímacie konanie, 

 neúplné prihlášky (napr. bez dokladu o úhrade poplatku) nebudú akceptované, 
 fakulta uchádzačom o štúdium zašle informácie o spôsobe realizácie pohovoru, v prípade 

potreby aj ďalšie informácie o prijímacom konaní, 
 uchádzači o štúdium, musia poslať overenú kópiu maturitného vysvedčenia (pokiaľ nebola 

súčasťou prihlášky na štúdium) v čo najkratšom čase na Študijné oddelenie FZKI na adresu: 
Študijné oddelenie FZKI SPU v Nitre, Ing. Ivana Mesjarová, Tulipánova 7, 949 01 Nitra 

 

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 .  

 
Podanie prihlášok iba elektronicky!!! 
Prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU – UIS: 
https://is.uniag.sk/prihlaska  
Úhrada poplatku za prijímacie konanie: bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej 
prihláške 
Pre zrealizovanie platby za prijímacie konanie sledujte pokyny v elektronickej prihláške! 
 
Informácie k prijímaciemu konaniu sú zverejnené aj na: www.fzki.uniag.sk; www.portalVS.sk 
 
Deň otvorených dverí - 3. februára 2023. Sledujte oznamy na stránke:  
http://www.fzki.uniag.sk/sk/dod/  
 
PRÁCA SO ŠTUDENTAMI SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI 
Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU v Nitre (UPaPC) zabezpečuje psychologické 
poradenstvo pre všetkých študentov univerzity, ako aj koordinačnú činnosť pre študentov 
a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami. 
 
Univerzitná koordinátorka pre študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami na SPU v Nitre 

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/
https://is.uniag.sk/prihlaska
http://www.fzki.uniag.sk/
http://www.portalvs.sk/
http://www.fzki.uniag.sk/sk/dod/


Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD., Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU v Nitre, tel.: 
037/641 4754, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk 
Viac informácií pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami: Informácie pre 
študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami | SPU Nitra (uniag.sk)  
 
Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami na FZKI SPU v Nitre 
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – prodekanka pre štúdium; Dekanát FZKI SPU v Nitre; e-
mail: roberta.stepankova@uniag.sk; tel.: 037 641 5412  
 
 
KOORDINÁTORKA PRE PRÁCU SO ZAHRANIČNÝMI ŠTUDENTMI NA FZKI SPU V NITRE: 
Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. - prodekanka pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou; tel.: 
037/ 641 5425; miroslava.kacaniova@uniag.sk 
 

 

PREDPOKLADANÉ POČTY ŠTUDENTOV, KTORÍ SA BUDÚ PRIJÍMAŤ NA DANÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 
V DENNEJ/EXTERNEJ FORME 
 

 

 

 

Programová komisia študijného programu záhradníctvo 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 záhradníctvo boli prerokované v 
Rade pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na SPU v Nitre dňa 1.12.2022. 

 

záhradníctvo denná forma – 3 roky štúdia 50  

záhradníctvo externá – 3 roky štúdia 40 
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