
INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O 2. STUPEŇ ŠTÚDIA  

NA FAKULTE EKONOMIKY A MANAŽMENTU SPU V NITRE 

PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021 

 

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* 

Agrárny obchod a marketing                                                      (E -  platený) D, E Ing. 2,3 120, 30 

Ekonomika podniku                                                                    (E -  platený) D, E Ing. 2,3 120, 30 

Ekonomika podniku (program vyučovaný v anglickom jazyku) D Ing. 2 30 

Ekonomika podniku (program vyučovaný kombinovanou formou 

v slovenskom a anglickom jazyku)                              
D Ing. 2 30 

Manažment podniku                                                                    (E -  platený) D,E Ing. 2,3 120, 30 

Kvantitatívne metódy v ekonómii  D Ing. 2 60 

Medzinárodná ekonomika a rozvoj (program vyučovaný v anglickom 

jazyku)           
D,E Ing. 2 30, 20 

Medzinárodná ekonomika a rozvoj (program vyučovaný kombinovanou 

formou v slovenskom a anglickom jazyku)                              
D Ing. 2 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 19. júna 2020   

 

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

za prijímacie konanie. 

Po prijímacom konaní dostane uchádzač iba jedno vyjadrenie o prijatí, resp. neprijatí, komplexne za všetky študijné 

programy, na ktoré sa hlásil. 

 

Povinné prílohy prihlášky : 
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 životopis (originál podpísaný uchádzačom),  

 overená kópia bakalárskeho diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške 1. stupňa (okrem uchádzačov z FEM SPU 

v Nitre), 

 originál výpisu absolvovaných skúšok, potvrdený študijným oddelením príslušnej fakulty, resp. vysokej školy 

(okrem uchádzačov z FEM SPU v Nitre), 

 potvrdenie o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania. 

 

Zahraniční uchádzači sú povinní priložiť k prihláške, resp.  k Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-

requirements/) namiesto overenej kópie bakalárskeho diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške 1. stupňa:  

-   Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou - rozhodnutie vydáva vysoká 

škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, 

ako je uvedený na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní 

   alebo 

-    Rozhodnutie, v prípade neexistencie vysokej školy s rovnakým alebo podobným študijným odborom v SR, vydáva 

Ministerstvo školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 

813 30 Bratislava. 

 

Poplatok za prijímacie konanie 

  

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

štúdia na FEM pre akademický rok 2020/2021 je: 

Prihláška podaná elektronicky, vytlačená a zaslaná:  35 EUR 

Prihláška zaslaná len v tlačenej forme: 45 EUR 

 

Úhrada POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete, a to : 

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

v elektronickej prihláške, 

- pri klasickej prihláške (papierový formulár, ktorý ste si zakúpili v ŠEVTe, vytlačili zo stránky FEM, príp. z 

PortáluVŠ) poplatok zaplatíte CEZ INTERNETBANKING, PRÍP. BANKOVÝM PREVODOM. 

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                                              

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 IBAN:  SK 408180000000 7000066247 

o BIC/SWIFT kód:  SPSRSKBA 
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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. 

 

 

Kritériá pre prijatie  

 
1. Základnou podmienkou prijatia (§ 56 zákona o VŠ) na štúdium študijného programu druhého stupňa je 

absolvovanie študijného programu prvého stupňa v tom istom, alebo v príbuznom študijnom odbore.  

2. Rozhodujúcim kritériom pre výber študentov na štúdium 2. stupňa bude dosiahnutý prospech na 1. stupni 
štúdia a výsledky  štátnej bakalárskej skúšky.  

3. Maximálny počet bodov, ktorý študent môže dosiahnuť, predstavuje 200 bodov (študijný priemer za štúdium 1. 
stupňa + získaný súčet bodov za známky z predmetov bakalárskej skúšky). Jednotlivé bodové ohodnotenia sú 
uvedené v tabuľkách 1 a 2. 

 

Tabuľka 1. Hodnotenie dosiahnutého priemeru za prospech na 1. stupni štúdia 

 Priemer         Počet bodov 

 do 1,2    100 

 1,21 – 1,4     90 

 1,41 – 1,6     80 

 1,61 – 1,8     70 

 1,81 – 2,0     60 

 2,01 – 2,2     50 

 2,21 – 2,4     40 

 2,41 – 2,6     30 

 2,61 – 2,8     20 

 2,81 - 3     10 

 

Tabuľka 2. Hodnotenie dosiahnutého priemeru na  štátnej bakalárskej skúške. Priemer je vypočítaný z výsledného 

hodnotenia obhajoby záverečnej práce a predmetu(tov) štátnej skúšky. 

Body: 

 A – 100 bodov 

 B – 80 bodov 

 C – 60 bodov 

 D – 40 bodov 

 E –  20 bodov 

 

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)  

uchádzači so špecifickými potrebami     

zahraniční Slováci  

regionálne hľadisko (akceptovanie ekonomicky zaostávajúcich a štrukturálne slabých regiónov pri odvolacom   

konaní) 

 

Zasadnutie výberovej komisie  
 

Termín zasadnutia výberovej komisie (bez účasti uchádzačov) :  15. júla 2020 
 

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium, bude študentom zaslané (v zmysle § 58 odseku 7 Zákona č. 131/2002 Z. 

z. o VŠ) do 8 dní od rozhodnutia prijímacej komisie doporučene do vlastných rúk. 

 

 



Koordinátor pre prácu s uchádzačmi so špecifickými potrebami 

 

PaedDr. Irena Felixová,  KJ  FEM, tel.: 037/641 4550 

e-mail: irena.felixova@uniag.sk 
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