
 

 

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE 
A POTRAVINÁRSTVA 
SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ  
UNIVERZITY V NITRE 

Adresa: Tr. A.Hlinku 2, 949 76 Nitra 
Telefón: 037/641 5385, 037/6415524  
E-mail: dekfbp@uniag.sk 
Webová stránka: www.fbp.uniag.sk 

 
 

 
FORMY A DĹŽKA ŠTÚDIA 
doktorandské denné    4 roky 
doktorandské externé (spoplatnené)   5 rokov 
  

 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ  PROGRAMY PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 

DOKTORANDSKÉ  ŠTÚDIUM forma štúdia 
školné /akad. rok 
 (v externej forme 

štúdia) 

Plánovaný 
počet 

študentov 

agrobiotechnológie 
denná / 
externá 

1 500 € 
 

 
7 / 7 

molekulárna biológia  
denná / 
externá 

1 500 € 

technológia potravín 
denná / 
externá 

1 500 € 

 

 
Základné podmienky prijatia na III. stupeň štúdia na FBP SPU v Nitre 
 
V zmysle § 56 zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých školách  Základnou podmienkou prijatia 
na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. 
 
Ďalšie podmienky prijatia na III. stupeň štúdia na FBP SPU v Nitre 
 
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na FBP SPU v Nitre sa uskutočňuje v súlade           

s § 56 a § 57 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre a Štatútu FBP SPU    

v Nitre. 

 
1. Absolvovanie študijného programu druhého stupňa v rovnakom alebo príbuznom 

študijnom odbore.  

mailto:dekfbp@uniag.sk
http://www.fbp.uniag.sk/


 

Termín podania prihlášky:   do 31.05. 2022 

Prijímacie konanie:                                        08.06. 2022 

Náhradný termín      
prijímacieho konania:   15.06. 2022 

Termín zasadnutia prijímacej komisie:      jún 2022  

 

2. Na prijímacej skúške uchádzač preukáže požadované vedomosti:  

▪ z oblasti zvoleného študijného odboru a programu formou odbornej ústnej 

skúšky súvisiacej s témou dizertačnej práce (max. 50 bodov),  

▪ zo svetového jazyka, pričom sa od uchádzačov vyžaduje pokročilý stupeň 

znalosti svetového jazyka, formou písomného testu (max. 40 bodov).  

  

3. Pri prijímaní uchádzačov sa budú zohľadňovať aj doplňujúce aktivity, ktorými sú:  

▪ študijný priemer počas druhého stupňa štúdia na vysokej škole (max. 20 bodov 

za študijný priemer 1,0 a za každé zvýšenie študijného priemeru o každú 

desatinu sa odpočítavajú 2 body),  

▪ dosiahnuté vynikajúce výsledky v súťažiach študentských vedeckých prác – 
aktívna účasť, umiestnenie (max. 20 bodov),  

▪ úroveň vedeckej a odbornej publikačnej činnosti alebo riešenie závažných 

spoločenských úloh, ktorými prispel uchádzač k progresívnemu rozvoju v danej 

oblasti (max. 10 bodov).  

  

Bodové ohodnotenie prijímacej skúšky: odborná časť max. 100 bodov, jazyková skúška 
max. 40 bodov.  

  

4. Pri uchádzačoch o externú formu štúdia sa odporúča, aby pracovali v odbore, resp.    

v príbuznom odbore.  

  

5. Poradovník  uchádzačov  o štúdium  bude  zostavený  na  základe  získaných   bodov  

v jednotlivých oblastiach. Bodový limit pre prijatie na štúdium bude stanovený 

prijímacou komisiou na základe možností financovania štipendií doktorandov na 

FBP SPU v Nitre.  

  

6. Poplatok za prijímacie konanie  je 20 EUR (papierová forma prihlášky) a 20 EUR 

(elektronická forma prihlášky).  

  

7. Termín prijímacej skúšky bude zverejnený na www.fbp.uniag.sk najneskôr                     

2 mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.  

 
8. Odborné skúšky uvedené v bode 2. môžu byť vykonané aj využitím dištančných metód 

a komunikačných systémov elektronicky (online).  

 



 

Prijímacie konanie  prijímacia skúška  
 (odborná časť, jazyková skúška) 
Poplatok za prijímacie  konanie :     

Papierová prihláška   20 € 

Elektronická prihláška    20 €  https://is.uniag.sk/prihlaska/ 

Prílohy k prihláške: 
- životopis; 
- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie - úhrada cez internetbanking, 

bankový prevod; 
- overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie 

o štátnej skúške, dodatok k diplomu, nie je potrebné u uchádzača, ktorý absolvoval II. 
stupeň štúdia na FBP SPU v Nitre);  

- zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác; 
- súhlas zamestnávateľa so štúdiom u uchádzačov o externú formu štúdia; 
- rámcový projekt k téme dizertačnej práce (max. 2 A4); 
- výpis výsledkov magisterského, inžinierskeho, doktorského štúdia v jednotlivých 

rokoch a celoštudijný priemer, ktorý vydáva študijné oddelenie; v prípade absolventov 
FBP, toto potvrdenie nie je nutné 

 

- Fakturačné údaje: 
- Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra 
- názov a adresa banky Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
- číslo bankového účtu IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247 
- 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 

 

 
Témy dizertačných prác 
Témy dizertačných prác sú zverejnené  na web sídle fakulty https://fbp.uniag.sk/sk/ Uchádzači 
o štúdium – Doktorandské štúdium -https://fbp.uniag.sk/sk/phd-stupen/ 

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU SÚ ZVEREJNENÉ 

https://fbp.uniag.sk/sk/       
www.portalVS.sk 

 
 
 

https://is.uniag.sk/prihlaska/
https://fbp.uniag.sk/sk/
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HODNOTENIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY NA III. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA NA 

FBP SPU V NITRE PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 

 

1. Prijímacia komisia uprednostní uchádzačov, ktorí: 

a) preukážu výborné vedomosti z oblasti zvoleného študijného odboru. Za vynikajúce vedomosti 

uchádzač získava maximálne 50 bodov, 
 

b) dosiahli vynikajúce výsledky v súťažiach študentských vedeckých prác - aktívna účasť, 

umiestnenie maximálne 20 bodov.  
 

Študentská vedecká konferencia (domáca) – maximálne 10 bodov, a to za: 

   1. miesto:                              10 bodov 

   2. miesto:                               8 bodov 
   3. miesto:                               6 bodov 

   Ocenenie pre prax   8 bodov 

   aktívna účasť:                        5 bodov 
Študentská vedecká konferencia  (medzinárodná) –   za aktívnu účasť 10 bodov. 
 

c) úroveň vedeckej a odbornej publikačnej činnosti alebo riešenie závažných spoločenských 

úloh, ktorými prispel uchádzač k progresívnemu rozvoju v danej oblasti - max. 10 bodov.  

 

2. Prijímacia komisia prihliada na dosiahnutý študijný priemer počas druhého stupňa štúdia na vysokej 

škole. Uchádzač môže získať maximálne 20 bodov za priemer 1,00.  

 

Bodové hodnotenie študijného priemeru druhého stupňa štúdia: 

Priemer  Počet bodov  Priemer  Počet bodov 
1,00   20   1,41 - 1,50  10 

1,01 - 1,10  18   1,51 - 1,60  8 

1,11 - 1,20  16   1,61 - 1,70  6 
1,21 - 1,30  14   1,71 - 1,80  4 

1,31 - 1,40  12   1,81 - 1,90  2 

      1,91 - 2,00  0 

 
3. Uchádzači o dennú, ako aj externú formu doktorandského štúdia musia ovládať pokročilý stupeň 

znalosti jedného svetového jazyka. Prijímacia skúška zo zvoleného svetového jazyka sa realizuje 

formou  písomného testu s celkovým bodovým ohodnotením maximálne 40 bodov. 
 

4. Skúšobná komisia pripraví poradovník uchádzačov podľa splnených  kritérií  v  bodoch 1 - 3 osobitne 

pre doktorandov v dennej a externej forme štúdia. V prípade, že sa na jednu tému hlásia viacerí 

uchádzači, urobí sa poradovník týchto uchádzačov podľa získaného bodového ohodnotenia. Predseda 

skúšobnej komisie napíše Zápis o rokovaní prijímacej komisie, ktorého súčasťou bude poradovník 

uchádzačov.  
 

5. O prijatí uchádzačov na doktorandské štúdium rozhoduje dekan na základe výsledkov prijímacej 

skúšky, splnených kritérií (body 1 - 3), aktuálnosti témy dizertačnej práce a priameho napojenia na 

aktuálne riešene výskumné projekty. 
 

6. Dekan pri prijímaní na doktorandské štúdium má právo výberu uchádzačov s lepšími výsledkami, 

ktorí sú prihlásení na iné témy. 
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