
Podmienky postupu do vyššieho ročníka 

 

Študenti FBP sú povinní absolvovať skúšky za akademický rok 2019/2020 

do 31. júla 2020. 
- Študent na dennej forme štúdia I. a II. stupňa štúdia môže byť zapísaný do ďalšej 
časti štúdia, ak získal v akad. roku minimálne 48 kreditov. 
- Študent I.stupňa externého štúdia môže byť zapísaný do ďalšej časti štúdia, ak 

získal v akad. roku minimálne 32 kreditov. 
- Študent II.stupňa externého štúdia môže byť zapísaný do ďalšej časti štúdia, ak 

získal v akad. roku minimálne 28 kreditov. 

 

Študent je povinný prekontrolovať si výsledky skúšok v UIS Študent ! 
 

Elektronické zápisy budú prebiehať od 3.8.2020 do 31.8.2020. 
 
Elektronicky sa budú môcť zapísať len tí študenti dennej formy štúdia, ktorí splnili 
podmienku a získali za ak. rok minimálne 48 kreditov . 
Predmet, ktorý si študent prenáša do ďalšieho roka (ZS 2020/2021)  je povinný si zapísať 
a predmet, ktorý si prenášate do LS 2020/2021  je povinný si zapísať v januári 2021, keď bude 
prebiehať ešte úprava rozvrhov ešte . Prenášaný predmet si zapíšte do toho semestra, 
v ktorom sa to pre váš študijný program vyučuje. 
 
Po ukončení zápisov bude ešte prebiehať menšia úprava rozvrhov (1-2 týždne pred 
začiatkom semestra. 

 
Všetci ostatní sa budú musieť zúčastniť zápisu osobne podľa harmonogramu. 
 

 Žiadosť o prenos predmetu do vyššieho ročníka študent obdrží na zápise. 

 Žiadosť o opakovanie ročníka /tlačivo v prílohe/je nutné zaslať na študijné 
 oddelení FBP do 14. 8. 2020 .  

 Preukážky a ostatné tlačivá sa potvrdzujú na zápise, taktiež potvrdenie 
o štúdiu obdržíte na zápise.  
 

Predĺženie skúškového obdobia sa nebude realizovať 

ani na dennej ani na externej forme štúdia! 
 
Doklady potrebné na zápis do 2. a 3. ročníka I. stupňa a  
2. ročníka II. stupňa štúdia : 

 študent je povinný prekontrolovať si výpis skúšok v UIS Študent, či má všetky skúšky 
nahodené    v UIS, ktoré v danom akademickom roku urobil  

 písacie potreby 

 tlačivá na potvrdenie o štúdiu (cestovné a rodinné prídavky z UPSVaR z vášho 

 bydliska), treba si doniesť so sebou na zápis, príp.iné tlačivá, ktoré si potrebujete 

 dať potvrdiť. Tlačivá potvrdzujeme na zápise a taktiež na zápise obdržíte potvrdenie 
o štúdiu. 



3.9.2020 9,00 Bezpečnosť a kontrola potravín -  denná forma 1 I.

Aplikovaná biológia -  denná forma 1 I.

Agropotravinárstvo - denná forma 1 I.

Agrobiotechnológie - denná forma 1 I.

Potraviny a technológie  v gastronómii - denná forma 1 I.

Vinárstvo - denná forma 1 I.

Aplikovaná biológia -  externá  forma 1 I.

Bezpečnosť a kontrola potravín - externá forma 1 I.

Vinárstvo - externá forma 1 I.

Bezpečnosť a kontrola potravín - externá forma 1 II.

Aplikovaná biológia - externá forma 1 II.

7.9.2020 9,00 Bezpečnosť a kontrola  potravín - denná forma 1 II.

Technológia potravín - denná forma 1 II.

Aplikovaná biológia - denná forma 1 II.

Agrobiotechnológie - denná forma 1 II.

Bezpečnosť a kontrola  potravín - denná forma 2 I.

Apliková biológia - denná forma 2 I.

Agrobiotechnológie - denná forma 2 I.

Potraviny a technológie  v gastronómii - denná forma 2 I.

Vinárstvo - denná forma 2 I.
Bezpečnosť a kontrola potravín - denná forma 2 II.

Agrobiotechnológie - denná forma 2 II.
Aplikovaná biológia - denná forma 2 II.

Technológia potravín - denná forma 2 II.

Aplikovaná biológia - denná forma 3 I.

Agropotravinárstvo - denná forma 3 I.

Agrobiotechnológie - denná forma 3 I.

Bezpečnosť a kontrola potravín - denná forma 3 I.

Potraviny a technológie  v gastronómii - denná forma 3 I.

Vinárstvo - denná forma 3 I.

10.9.2020 9,00

11.9.2020 9,00

3.9.2020 11,30

4.9.2020 9,00

7.9.2020 11,30

Zápisy na FBP na ak.rok 2020/2021    v   " T " posluchárni

Termín zápisu HOD. štud.program ročník stupeň

9,008.9.2020

9.9.2020 9,00

II.stupeň - inžiniersky

          opakovači na I.stupni  v "T" posluchárni

          opakovači na II.stupni v "T" posluchárni

I.stupeň - bakalársky 

8.9.2020 11,30


