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UPRAVENÉ PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA I. STUPEŇ 

VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA NA FBP SPU V NITRE  
PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021 

 
 

FORMY A DĹŽKA ŠTÚDIA 
bakalárske denné 3 roky 
bakalárske externé (spoplatnené) 4 roky 

 

 

 

Aktualizácia prijímacieho konania na I. stupeň štúdia na FBP SPU v Nitre sa uskutočňuje podľa § 55, 

§ 56, § 57 a § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v zmysle Študijného poriadku SPU 

v Nitre a Štatútu FBP SPU v Nitre a na základe opatrení, ktoré môžu prispieť k eliminácii šírenia 

ochorenia COVID-19 vydaných rektorkou SPU, Krízovým štábom SPU a hlavným hygienikom SR. 

 

Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy na FBP SPU v Nitre 

1. základnou podmienkou prijatia na bakalársky ŠP je získanie úplného stredného vzdelania 
alebo úplného stredného odborného vzdelania, 

2. prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre sa bude realizovať 
bez prijímacích skúšok a osobnej účasti uchádzača, 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ  PROGRAMY PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM forma štúdia 
plánovaný počet 

študentov 
 

agropotravinárstvo denná 20  

agrobiotechnológie denná 40  

aplikovaná biológia denná / externá 40 / 10  

bezpečnosť a kontrola potravín denná / externá 80 / 20  

potraviny a technológie v 
gastronómii 

denná 30 
 

vinárstvo denná / externá 20 / 10  



 

3. záujemcovia o štúdium posielajú len elektronickú prihlášku, 

4. po zaevidovaní elektronickej prihlášky sa zašle v elektronickej forme na mailovú adresu 
uchádzača rozhodnutie o jeho podmienečnom prijatí, 

5. ostatné dokumenty (overenú kópiu maturitného vysvedčenia, životopis, lekárske potvrdenie 
o spôsobilosti na štúdium) uchádzač o štúdium doručí na adresu Oddelenia pre štúdium 
a vzdelávanie FBP SPU v Nitre do 26. júla 2020 (1. kolo prijímacieho konania) resp. do 
9. augusta 2020 (2. kolo prijímacieho konania), prípadne v deň určený na zápis na štúdium. 

 

Ďalšie podmienky prijatia na bakalársky stupeň štúdia v prípade prekročenia plánovaného počtu 

uchádzačov 

1. podmienky pre prijatie na konkrétny ŠP budú stanovené prijímacou komisiou na základe 
aktuálneho počtu prijímaných študentov,  

2. uchádzači o štúdium budú zoradení podľa výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške, 
pričom zvýhodnení budú študenti, ktorí v priebehu stredoškolského štúdia absolvovali 
predmety chémia a biológia, 

3. zahraniční uchádzači 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, budú prijímaní za rovnakých podmienok ako 
občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať 
o štúdium na FBP SPU v Nitre: 

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

o v prípade prijatia väčšieho počtu zahraničných študentov ako 10 môže fakulta 
zabezpečiť celú výučbu študijného programu v anglickom jazyku. 

4. 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 
ročníka bakalárskeho stupňa štúdia. Rozhodnutie vydáva Okresný úrad (odbor školstva) v SR, 
príslušný podľa miesta pobytu žiadateľa alebo podľa sídla fakulty, ak žiadateľ nemá udelený 
pobyt v SR. 

 
Fakturačné údaje: 
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 
názov a adresa banky:  Štátna pokladnica, Radlinského 32,  810 05   Bratislava  
konštantný symbol (KS) 0558 
variabilný symbol (VS) 105900 
špecifický symbol (ŠS) 105900721 
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 
 

 



 

Termín podania prihlášok (1. kolo):  do 30. 4. 2020  
Prijímacie konanie bez osobnej účasti uchádzača: 27. – 31. 7. 2020 
Zasadnutie prijímacej komisie: 31. 7. 2020 
Termín podania prihlášok (2. kolo):  do 9. 8. 2020  
Prijímacie konanie bez osobnej účasti uchádzača: 10. – 14. 8. 2020  
Zasadnutie prijímacej komisie: 14. 8. 2020 

 

Poplatok za prijímacie konanie:   38 €   
 
                                                         

 

 
 


