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Podmienky a pravidlá prijímacieho konania na I. stupeň 
vysokoškolského štúdia v študijnom programe kvalita a bezpečnosť 
vo výrobných technológiách na Technickej fakulte SPU v Nitre pre 

akademický rok 2023/2024 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo 
úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základnej podmienky 
prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý 
podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium 
najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. 

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 

Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium určí fakulta s cieľom, aby sa na štúdium dostali 
uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. 
 
U uchádzačov o denné štúdium v kombinovanej metóde môžu byť zohľadnené okrem výsledkov 
prijímacieho konania ďalšie okolnosti (napr. zamestnanie).  

SPÔSOB OVEROVANIA ĎALŠÍCH PODMIENOK PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

- prijímacie konanie pre všetky študijné programy bakalárskeho štúdia bude prebiehať bez 
prijímacích skúšok, len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy. Prijímacia 
komisia zoberie do úvahy študijné výsledky zo strednej školy z predmetov matematika a fyzika (ak 
záujemca neabsolvoval na strednej škole výučbu fyziky v rozsahu 4 roky, tak sa v príslušných 
rokoch zoberie do úvahy iný prírodovedný predmet, odborný technický predmet, alebo 
informatika). Za každý z uvedených predmetov môžu uchádzači získať maximálne 80 bodov. Pri 
bodovom hodnotení sa započítavajú i výsledky maturitnej skúšky. 

 
- poradie prijímaných študentov na jednotlivé študijné programy bude zostavené na základe súčtu 

bodových hodnôt z uvedených predmetov a z maturitnej skúšky. O otvorení štúdia v jednotlivých 
študijných programoch a o počte študijných skupín rozhodne dekan fakulty v závislosti od 
aktuálneho počtu uchádzačov, aktuálneho spoločenského dopytu a aktuálnych kapacitných 
možností. Ak sa štúdium v niektorom študijnom programe neotvorí, bude uchádzačom 
ponúknuté štúdium v inom študijnom programe na TF, ktorý budú mať uvedený v prihláške na 
štúdium. 
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a) Hodnotenie výsledku maturitnej skúšky z jedného predmetu je uvedené v tabuľke: 

Hodnotenie počet bodov 
percentá (%) známka (z) externá (%) interná ústna (z) 

90 - 100 1 12 10 
80 - 89  2 10 8 
70 - 79 3 8 6 
60 - 69 4 6 4 

 
U uchádzačov, ktorí robili maturitné skúšky podľa predchádzajúcich predpisov, sa použije 
nasledujúca hodnotiaca stupnica:  

priemery počet bodov 

1,00 – 1,50 30 

1,51 – 2,00 25 

2,01 – 2,50 20 

2,51 – 3,00 15 

nad 3,01 10 

 
b) bodové hodnotenie za priemer zo známok dosiahnutých v jednotlivých ročníkoch  
     strednej školy z dvoch predmetov (matematika, fyzika): 

      priemery počet bodov 

1,00 – 1,25 80 

1,26 – 1,50 75 

1,51 – 1,75 70 

1,76 – 2,00 65 

2,01 – 2,25 60 

2,26 – 2,50 55 

2,51 – 2,75 50 

2,76 – 3,00 45 

nad 3,01 40 

 

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

 
Predpokladané počty študentov na študijný program Automobilová doprava  

Forma štúdia Predpokladaný počet študentov 

Denná forma štúdia prezenčnou metódou 50 

Denná forma štúdia kombinovanou metódou 20 

 

Programová komisia pre súbeh študijných programov kvalita a bezpečnosť vo výrobných 
technológiách  a výrobné technológie navrhla podmienky a pravidlá prijímacieho konania pre daný 
študijný program so zohľadnením osobitostí pre študentov so špecifickými potrebami na svojom 
zasadnutí dňa 10.11.2022. Podmienky a pravidlá prijímacieho konania pre študijný program 
automobilová doprava boli prerokované v Rade pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vzdelávania na SPU v Nitre dňa 1.12.2022.  

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.    

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


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 .  
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