
INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O 1. STUPEŇ ŠTÚDIA  

NA FAKULTE EKONOMIKY A MANAŽMENTU SPU V NITRE 

PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021 – ÚPRAVA PODMIENOK PRIJÍMACIEHO 

KONANIA 

 

Kontaktné údaje  

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU SPU 

študijné oddelenie 

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra  

tel: 037/641 5125 , 641 5177 

fax: 037/641 5150 

e-mail: prijimacie.konanie_fem@uniag.sk 

http://www.fem.uniag.sk 

 

Študijné programy  

Akreditované študijné programy FŠ T R PP* 

Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami 

Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami (program vyučovaný 

v anglickom jazyku) 

Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami (program vyučovaný 

kombinovanou formou v slovenskom a anglickom jazyku)                              

D 

 

D 

 

D 

Bc. 

 

Bc. 

 

Bc. 

3 

 

3 

 

3 

30 

 

30 

 

30 

Manažment podniku                                                               (E -  platený) 

Manažment podniku (program vyučovaný v anglickom jazyku) 

Manažment podniku (program vyučovaný kombinovanou formou v slovenskom 

a anglickom jazyku) 

D, E 

D 

 

D 

Bc. 

Bc. 

 

Bc. 

3,4 

3 

 

3 

120, 60 

30 

 

30 

Ekonomika podniku                                                                (E – platený) D, E  Bc. 3,4 120, 60 

Obchodné podnikanie                                                             (E – platený) D, E Bc. 3,4 90, 30 

Účtovníctvo                                                                             (E – platený)  D, E Bc. 3,4 90, 30 

Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení      (E – platený) D, E Bc. 3,4 30, 30 

Kvantitatívne metódy v ekonómii D Bc. 3 30 

Environmentálna ekonomika a manažment D Bc. 3 30 

Sociálny manažment a služby v agrosektore D Bc. 3 30 

FŠ - forma štúdia, T - titul, R - rozsah, D – denná forma štúdia, E – externá forma štúdia.  

PP - Plánovaný počet prijatých študentov môže byť upravený v zmysle Čl. 24 ods. 5 Štatútu SPU v Nitre. 

 

Všetky študijné programy v externej forme a študijné programy vyučované výlučne v anglickom jazyku sú 

spoplatnené. 

 

Všeobecné údaje o prijímacom konaní 

 

Termín podania prihlášky :  do 30. apríla 2020 

 

Dni otvorených dverí:  FEM Nitra, pavilón S: 17. 1. 2020, 7. 2. 2020 (vstup o 10,30 h, poslucháreň S-01) 

 

mailto:prijimacie.konanie_fem@uniag.sk
http://www.fem.uniag.sk/


Uchádzači sa prostredníctvom jednej prihlášky môžu prihlásiť aj na viac študijných programov (v rámci jedného 

poplatku za prijímacie konanie). Uchádzač dostane iba jedno vyjadrenie o prijatí, resp. neprijatí, komplexne za 

všetky študijné programy, na ktoré sa hlásil. 

 

Potvrdenie o prijatí prihlášky na fakultu uchádzačom nezasielame.  

 

Úprava podmienok prijímacieho konania 

 

Prihlášky na štúdium sa vzhľadom k vyhlásenej mimoriadnej situácií podávajú iba elektronicky, žiadne prílohy, 

papierové prihlášky a potvrdenia nie sú potrebné. Táto úprava vyplýva zo snahy vyjsť v ústrety študentom v tejto 

mimoriadnej situácii. 

 

Do prihlášky je nutné uviesť: stupeň a formu štúdia, názov vysokej školy, názov fakulty, študijný program (prípadne 

viaceré študijné programy v poradí podľa uchádzačom zvolenej preferencie. 

 

Povinnými prílohami prihlášky je: 

 potvrdenie o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania  (uchádzači ho naskenujú 

a zašlú na študijné oddelenie).  

 

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/) :  

- 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 

alebo 

- Rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu (nostrifikácia dokladu) - predkladá uchádzač z ostatných štátov. 

 

Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo Rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu vydáva príslušný Okresný 

úrad, Odbor školstva, Oddelenie odborných a metodických činností. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je 

uvedený na stránke :  https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/ 

 

Poplatok za prijímacie konanie 

 

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK) na  študijný program I. stupňa 

štúdia na FEM pre akademický rok 2020/2021 je: 

Prihláška podaná elektronicky: 35 EUR 

 

Úhrada POPLATKU: 

- pri elektronickej prihláške – POPLATOK je potrebné zaplatiť BEZHOTOVOSTNE, podľa návodu  uvedeného 

v elektronickej prihláške, 

Na zrealizovanie vnútroštátnej platby potrebujete nasledovné údaje:  

o názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,  

 Trieda A. Hlinku 2, 94976 Nitra 

o banka príjemcu:  Štátna pokladnica,  

 Radlinského 32, 81005 Bratislava 

o IBAN:  SK 408180000000 7000066247 

o konštantný symbol:  (KS) 0558 

o variabilný symbol:  (VS) 101900                                           

o špecifický symbol:  (ŠS)  101900721                                              

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


o správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky). 

 

Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje: 

o názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,  

 Trieda A. Hlinku 2, 94976 Nitra 

o banka príjemcu:  Štátna pokladnica,  

 Radlinského 32, 81005 Bratislava 

o číslo bankového účtu:  7000066247/8180 

o IBAN:  SK 408180000000 7000066247 

o BIC/SWIFT kód:  SPSRSKBA 

o špecifický symbol (ŠS):  101900721                                              

o správa pre prijímateľa: špecifický symbol + priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez 

 diakritiky). 

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou 

Vašej platby. 

 

Prijímacia skúška 

 

1. Prijímacie konanie na všetky bakalárske študijné programy formou písomných testov vzhľadom k vyhlásenej 

mimoriadnej situácií realizované nebude. 

 

2. Prijímacia skúška bude odpustená všetkým uchádzačom a na štúdium budú podmienečne prijatí všetci 

uchádzači, ktorí si podajú prihlášku (bez prijímacej skúšky a bez osobného pohovoru). 

 

3. V zmysle ods. (1) § 56 Zákona č. 131/ 2002 Z. z. je základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium 

získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Z tohto dôvodu uchádzači, ktorí 

vykonajú maturitnú skúšku v tomto školskom roku dodatočne musia doložiť výsledok maturitnej skúšky. 

 

4.  Zahraniční uchádzači o bakalárske štúdium budú prijatí na základe posúdenia celkového študijného priemeru  

a zhodnotenia predloženej dokumentácie bez prijímacích skúšok. Súčasťou prijímacieho konania bude aj 

interview so zahraničnými uchádzačmi pomocou elektronických komunikačných systémov (napr. Skype, Link 

a pod.) 

 

   Uvádzané hodnotiace kritériá o spôsobilosti uchádzačov na prijatie sú doplnené  v zmysle § 57 odseku 1 Zákona č.   

131/2002 Z. z. o VŠ o nasledovné hľadiská: 

 sociálne hľadisko (siroty, polosiroty)  

 telesne handicapovaní uchádzači     

 zahraniční Slováci  

 regionálne hľadisko (akceptovanie ekonomicky zaostávajúcich a štrukturálne slabých regiónov 

 pri odvolacom konaní 

 

Koordinátor pre prácu s uchádzačmi so špecifickými potrebami 

PaedDr. Irena Felixová,  KJ  FEM, tel.: 037/641 4550, e-mail: irena.felixova@uniag.sk 

 

Uplatnenie absolventov 

Získané vedomosti v odboroch a kvalitná jazyková príprava vytvárajú absolventom FEM široké možnosti uplatnenia na 

rôznych stupňoch riadenia podnikov agropotravinárskeho rezortu, v podnikoch biologických a technických služieb, v 

podnikateľských subjektoch zahraničného obchodu, ako aj v obchodných oddeleniach podnikov agrorezortu a vo 

mailto:irena.felixova@uniag.sk


finančných inštitúciách. Študenti sú vzdelávaní aj pre potreby inštitúcií verejnej správy a samosprávy. Absolventi 

nachádzajú uplatnenie aj v centrálnych inštitúciách, v konzultačných firmách, vo výskumných pracoviskách a v školstve. 


