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

 

 

 
Základné podmienky prijatia na I. stupeň štúdia na FBP SPU v Nitre 

 

1. Prijímacie konanie 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. 
 

2. Základnou podmienkou prijatia na bakalársky ŠP je získanie úplného stredného 
vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. 

3. Podmienkou prijatia na štúdium je dovŕšenie  18 roku veku do dňa zápisu na štúdium. 

4. Prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre sa bude 
realizovať bez prijímacích skúšok. 

5. Záujemcovia o štúdium sa prihlasujú pomocou e-prihlášky. 

6. Po zaevidovaní elektronickej prihlášky sa zašle v elektronickej forme na mailovú 
adresu uchádzača rozhodnutie o jeho podmienečnom prijatí. 

7. Overenú kópiu maturitného vysvedčenia uchádzač o štúdium doručí na adresu 
Oddelenia pre štúdium a vzdelávanie FBP SPU v Nitre do 30.6.2021, prípadne 
z odôvodniteľných príčin aj v deň určený na zápis na štúdium. 

 

Adresa: Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
Telefón: 037/641 5384, 037/641 5386 
E-mail: studfbp@uniag.sk 
Webová stránka: www.fbp.uniag.sk 

 
 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ  PROGRAMY (I. stupeň) PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 

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  

http://www.fbp.uniag.sk/


 

Ďalšie podmienky prijatia na I. stupeň štúdia na FBP SPU v Nitre 

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 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 po úspešnom absolvovaní štúdia slovenského 

jazyka a doloženia certifikátu o jeho úspešnom ukončení (u samoplatcov + 

uzatvorená zmluva). 

4. Uchádzači, ktorí maturovali  v zahraničí sú povinní predložiť: 

 potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, predkladá uchádzač, ak 

doklad o vzdelaní bol vydaný zahraničnou školou štátu, s ktorým bola uzavretá 

zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (Česká 

republika, Chorvátska republika, Maďarská republika, Spolková republika 

Nemecko, Poľská republika, Rumunsko)  

 rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu o vzdelaní (nostrifikácia dokladu) 

predkladá uchádzač z ostatných štátov. 

Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu 
o vzdelaní vydáva príslušný Obvodný úrad SR podľa miesta trvalého pobytu uchádzača,                           
v prípade zahraničného uchádzača bez udeleného pobytu v SR Obvodný úrad Nitra, Odbor 
školstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra. 
 

Deň  otvorených dverí: 11.2 2021 o 9,00 h a 13,00 h - online 
                                           18.3.2021 o 9,00 h a 13.00 h - online 
 

Termín podania prihlášok (1. kolo):  do  28.2.2021  
Zasadnutie prijímacej komisie  ( pre 1.kolo): 1.3.2021 

 

Termín podania prihlášok (2. kolo):  do  30.4.2021  
Zasadnutie prijímacej komisie ( pre 2.kolo) : 3.5.2021 

 
Termín podania prihlášok (3. kolo):  do  31.7.2021  
Zasadnutie prijímacej komisie ( pre 3.kolo) : 2.8.2021 
 

Prijímacie konanie : bez osobnej účasti uchádzača 
 

Poplatok za prihlášku :   30 €  
 

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami 
Ing. Eva Ivanišová, PhD., 
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov 
tel.: 037/641 4421, 
e-mail: Eva.Ivanisova@uniag.sk 

mailto:Eva.Ivanisova@uniag.sk


 

 
Fakturačné údaje: 

1) Spôsob úhrady poplatku za  prihlášku:       
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  
 
2) Spôsob úhrady poplatku za e-prihlášku: 
Fakturačné údaje pre spôsob úhrady  sú uvedené na poslednej strane  e – prihlášky 
 
3) Doplňujúce údaje pre úhradu platby zo zahraničia: 
pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje: 
BIC/SWIFT kód:  SPSRSKBA 
 
Adresa pre zasielanie prihlášok: 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva 
Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie  
Tr. A. Hlinku 2  
949 76 Nitra 
 
ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA 
Každý predmet študijného programu je realizovaný prostredníctvom vzdelávacích činností, 
ktorými sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, 
laboratórna práca, stáž, exkurzia, prevádzková, odborná a diplomová prax. Všetky tieto 
činnosti zabezpečujú odborné katedry, ktoré sú v danej oblasti kompetentné a realizujú 
výučbu predmetov s príslušným obsahom aj v iných študijných programoch, a to bez ohľadu 
na ich formálne začlenenie na danej fakulte. 
Na SPU sa realizuje flexibilný systém štúdia s kreditovým hodnotením predmetov v súlade so 
zásadami Európskeho systému prenosu kreditov (European Credit Transfer System – ECTS)    
§ 62 zákona. Kreditový systém využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Kredity sú číselné 
hodnoty priradené k predmetom, ktorými sa hodnotí záťaž študenta spojená s absolvovaním 
jednotlivých predmetov ŠP.  
 

 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV 
Študijné programy Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre  sú koncipované tak, 
aby jej absolventi mohli nájsť uplatnenie v širokej oblasti poľnohospodársko-
potravinárskeho sektora. Podľa profilu jednotlivých programov sa absolventi môžu uplatniť 
v poľnohospodárskych a potravinárskych organizáciách, vo výskumných a šľachtiteľských 
ústavoch, v kontrolných a skúšobných organizáciách agropotravinárskeho komplexu,               
v podnikoch pre vnútorný a medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi produktmi             
a potravinami, v úradoch územného plánovania a ochrany prírody, v štátnej správe 
národných parkov, v školstve a i. Profily absolventov jednotlivých študijných programov         
a ich uplatnenie sú zverejnené na internetovej stránke fakulty – http://www.fbp.uniag.sk/. 


