
Informácia o prípravnom Kurze ekonómie pre uchádzačov o štúdium na 

FEM SPU v Nitre 
 

 

Katedra ekonomiky si Vás dovoľuje informovať o prípravnom Kurze ekonómie, ktorý 

organizuje pre uchádzačov o štúdium na FEM SPU v Nitre . Katedra plánuje pripraviť takýto 

kurz aj v tomto školskom roku. Cieľom kurzu je vysvetliť a prekonzultovať prípadné 

problémy spojené so zvládnutím učiva ekonómie na prijímacie skúšky na Fakultu ekonomiky 

a manažmentu. 

 

 Kurz bude otvorený  pri dostatočnom počte záujemcov a bude prebiehať 4 dni (soboty) 

v čase od 9.00 do 15.00 h.   Každý deň bude konzultované iné učivo. 

 

Termíny a preberané oblasti:  

2. 4. 2016   Všeobecný ekonomický prehľad, Makroekonómia 

9. 4. 2016 Podniková ekonomika 

23. 4. 2016 Mikroekonómia 

7. 5. 2016 Mikroekonómia, Vzorový test 

 

Miesto konania:   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 7

 6  Nitra, poslucháreň T 

Literatúra:  Bielik, P. – Zentková, I. a kol.: Požiadavky na prijímacie skúšky z 

ekonómie. SPU Nitra, 2016 

 

Literatúra je k dispozícii v predajni skrípt SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2,  pavilón CH, 

prípadne je možné si ju zakúpiť priamo na kurze.  

 

Účastnícky poplatok:  

za jeden deň   34,- € 

za dva dni spolu 59,- € 

za tri dni spolu 69,- € 

za štyri dni spolu 79,- € 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na ľubovoľný počet dní. 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na účet 7000066327/8180, variabilný symbol 01120, 

alebo poštovou poukážkou U a originálny doklad o zaplatení (bankou potvrdený príkaz na 

úhradu, resp. ústrižok poštovej poukážky) priniesť na kurz. V prípade neúčasti na kurze sa 

poplatok nevracia 

 

Prihlásenie na kurz a informácie:  

 osobne:  na sekretariáte Katedry ekonomiky, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,    8.poschodie 

 telefonicky: v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 h. a od 13.00 do 15.00 h,  na čísle  037 

/ 6414 574 

 e-mailom: napíšte na adresu: elen.hoskova@gmail.com, do predmetu správy uveďte 

heslo:  KURZ 
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