SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA
A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

Odpovede uchádzačom o štúdium na FZKI SPU v Nitre
Študijný poriadok Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ako vnútorný predpis SPU
a upravuje pravidlá štúdia bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov na
SPU. Odpovede na mnohé Vaše otázky sa nachádzajú priamo v tomto predpise:
https://www.uniag.sk/sk/predpisy-suvisiace-so-studiom/. Mnoho odpovedí nájdete aj
v materiáloch zverejnených na stránke: http://www.fzki.uniag.sk/sk/prijimacky-bc-studium/ . .
Opakujúce sa otázky uchádzačov o štúdium sú s odpoveďami zverejnené aj na stránke Slovenskej
poľnohospodárskej
univerzity:
https://www.uniag.sk/sk/naj%C4%8Dastej%C5%A1ieot%C3%A1zky-uch%C3%A1dza%C4%8Dov-o-%C5%A1t%C3%BAdium/
1. Chcem sa opýtať, koľko sa platí za externé štúdium
Ročné školné pre externú formu štúdia na I. stupni je pre študentov, ktorí budú zapísaní
v akademickom roku 2021/2022 stanovené vo výške 500,00 € počas celej doby ich štúdia (4
roky).
2. Čo mám spraviť, ak v čase podania prihlášky ešte nemám absolvovanú maturitu
Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase
overovania splnenia podmienok na prijatie (nemá ešte absolvovanú maturitu), môže byť na
štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok
prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (obvykle na začiatku septembra,
termín určuje dekan a je daný harmonogramom štúdia).
3. Môžem študovať aj dva študijné programy naraz?
Študent môže počas štúdia v jednom akademickom roku súbežne študovať v tom istom stupni
dva alebo viac študijných programov poskytovaných rovnakou alebo inou vysokou školou. Za
štúdium v druhom a ďalšom študijnom programe poskytovanom verejnou vysokou školou je
študent povinný uhradiť ročné školné v príslušnom akademickom roku. Študent je povinný do
30. septembra príslušného akademického roka písomne oznámiť fakulte rozhodnutie, v ktorom
študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na
bezplatné vysokoškolské štúdium nárok.
4. Akým spôsobom prebieha externá forma vzdelávania (za bežných okolností)?
Štandardne prebieha výučba pre externú formu štúdia v blokoch v piatok a v sobotu.
5. Koľkokrát za semester býva výučba externistov?
Výučba študentov externej formy štúdia býva obvykle 6-9 – krát počas semestra, podľa
možností vyučujúcich nastaviť rozvrhové akcie. Viac je rozvrh nastavený na piatky, menej na
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soboty (2-4- krát). Zimný a letný semester má 13 týždňov. Zimný semester začína v septembri
a končí pred 24. decembrom. Letný semester začína v druhom februárovom týždni.
6. Čo je predmetom ústneho pohovoru v rámci prijímacích skúšok?
Pohovor je zameraný na motiváciu a predpoklady uchádzača študovať vybraný študijný
program. Podrobný študijný plán študijných programov nájdete v Študijnej príručke FZKI
(http://www.fzki.uniag.sk/sk/studijna-prirucka/ ) a tam vidíte predmety, ktoré sú súčasťou
štúdia v skladbe povinný a povinne voliteľný predmet. Je na odhade uchádzača, či má základ k
problematike, ktorá je obsahom predmetov. Podrobný obsah predmetov je možné vyhľadať
v Katalógu predmetov, prípadne
7. Ak nie je možné vložiť elektronicky dokument o známkach, ako mám postupovať. Treba poslať
kópie overených vysvedčení poštou?
V elektronickej prihláške vyplníte známky a táto časť sa dá vytlačiť, vytlačený dokument dáte
potvrdiť v strednej škole, ktorá overí správnosť a pravdivosť uvedených údajov (pokiaľ Vám
situácia a aktuálne opatrenia nedovoľujú zariadiť potvrdenie známok v škole, postačí ak nám
potvrdené známky pošlete spolu s overeným maturitným vysvedčením po jeho získaní).
Potvrdený dokument alebo Vami podpísaný dokument s vypísanými známkami nascanujete
a pripojíte ku elektronickej prihláške do príloh.
8. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či výpis známok potvrdený školou môže byť kópia alebo
musí byť originál.
Pri elektronickej prihláške prikladáte do príloh scan dokumentu – vyplnený výpis známok,
potvrdený školou a jeho scan. Postupujete v zmysle pokynov pri vyplnení prihlášky. Pokiaľ sa
Vám nedarí zabezpečiť potvrdenie v škole aktuálne., postupujte podľa odpovede na otázku
vyššie. Pokiaľ ste poslali výpis známok do školy na potvrdenie a škola Vám z dnes
pochopiteľných dôvodov poslala potvrdenie ako scan, môžete ho priložiť ako prílohu ku
elektronickej prihláške.
9. Dobrý deň mam otázku vyplnil som e prihlášku ale nejde mi poslať z dôvodu, že mi chýbajú
známky za 4 ročník a neviem čo teraz s tým, viete mi, prosím, nejako pomôcť?
Vytlačte výpis známok s tými známkami, ktoré viete vyplniť. Postupujte ďalej podľa odpovedí
v dvoch otázkach vyššie.
10. Nedá sa vytlačiť ani uložiť elektronická prihláška. Ako mám postupovať?
Nie je nutné posielať tlačenú prihlášku poštou ani e-mailom. Podávate iba elektronickú
prihlášku. Nemusíte ju ukladať.
11. Je možné poslať aj tlačenú prihlášku na štúdium?
Nie, prijímame iba elektronickú prihlášku. Postup je jednoduchý, elektronická prihláška sa
nachádza v Univerzitnom informačnom systéme (UIS): https://is.uniag.sk/prihlaska/ . Pokiaľ
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niekto poslal papierovú prihlášku v priebehu januára 2021, je to v poriadku, takúto prihlášku
akceptujeme.
12. Takže ak správne chápem, keď podám elektronickú prihlášku, tak nemusím posielať aj poštou
vytlačenú a potvrdenú školou?
Áno, chápete správne, prihlášku podávate iba elektronicky podľa pokynov v elektronickej
prihláške.
13. Čo všetko je potrebne pridať ku prihláške?
Ku prihláške prikladáte potvrdený výpis známok a maturitné vysvedčenie overené (ak ho v čase
podania prihlášky máte). Ak nie, posielate ho poštou po jeho získaní.
14. Môžem sa prihlásiť aj na viac študijných programov na Vašej fakulte?
Áno. Uchádzači sa prostredníctvom jednej prihlášky môžu prihlásiť aj na viac študijných
programov (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie). Po zaevidovaní prihlášky budú
uchádzačovi doručené informácie o prijímacom konaní, t.j. pohovore (v prípade študijného
programu Záhradná a krajinná architektúra informácie o talentovej skúške), ako aj pozvánka na
konkrétny deň, kedy vykoná pohovor/talentovú skúšku. Doklad o úhrade poplatku za prijímacie
konanie je nutné priložiť k prihláške. Bez potvrdenia o zaplatení poplatku nebude prihláška
zaevidovaná. Po prijímacom konaní dostane uchádzač dostane iba jedno vyjadrenie o prijatí,
resp. neprijatí, komplexne za všetky študijné programy, na ktoré sa hlásil.
15. Môžem sa prihlásiť aj na viac študijných programov na rôznych fakultách Vašej univerzity
prostredníctvom jednej prihlášky?
Nie, nie je možné sa na jednej prihláške prihlásiť na rôzne fakulty SPU v Nitre. Každá fakulta má
svoje pravidlá a poplatky za prijímacie konanie. Je možné sa prihlásiť na rôzne študijné
programy na rôznych fakultách našej univerzity, ale samostatnou prihláškou.
16. Dobrý deň, zaujíma ma , či sa počas štúdia dostanem aj do zahraničia?
Každý vysokoškolák má možnosť ísť do zahraničia buď na štúdium, alebo stáž. Existuje niekoľko
druhov programov, ktoré mobility študentov podporujú. Viac informácií sa dozviete už v prvom
ročníku na predmete Úvod do štúdia, ale môžete nájsť aj na stránke SPU v Nitre, napr.:
https://www.uniag.sk/sk/mapy-medzinarodnej-spoluprace-4990/ ale podrobnejšie informácie
sú uvedené na stránke SPU v časti Medzinárodná spolupráca a na stránke Slovenskej
akademickej informačnej agentúry (SAIA): https://www.saia.sk/ .
17. Ako budú prebiehať talentové skúšky?
Talentové skúšky sú podmienkou prijatia pre uchádzačov o študijný program Krajinná
a záhradná architektúra. Prebiehajú jeden deň. Viac informácií je zverejnených na stránke:
http://www.fzki.uniag.sk/sk/prijimacky-bc-studium/ . Tieto informácie budeme priebežne
aktualizovať v súlade s vývojom situácie, epidemických opatrení a možností. Zatiaľ sme
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pripravení organizovať talentové skúšky prezenčne, s osobnou účasťou uchádzačov. V prípade,
že bude situácia nepriaznivá, bude talentová skúška prebehať on-line formou. Informácie
dostanú uchádzači, ktorí budú na štúdium prihlásení elektronickou prihláškou včas - osobne na
e-mail a rovnako aj budú informácie operatívne aktualizované na web stránke.
18. Ak som žiak so poruchami učenia ako sa to ďalej rieši?
Žiaci s poruchami učenia sú vedení ako študenti so špecifickými potrebami a všetky pokyny k ich
integrácii sú uverejnené na stránke SPU: https://www.uniag.sk/sk/informacie-pre-studentovso-specifickymi-potrebami/
19. Ako bude prebiehať talentová skúška na krajinnú a záhradnú architektúru?
Zatiaľ plánujeme talentovú skúšku prezenčnou formou. V prípade nepriaznivej situácie
a opatrení, ktoré by nám bránili v organizácii talentovej skúšky prezenčnou formou budeme
zverejňovať operatívne informácie o zmene organizácie a každý uchádzač, ktorý nám doručí
prihlášku bude informovaný aj e-mailom.
20. Na stránke sa udáva, že treba vygenerovanú prihlášku poslať mailom. Ale nikde neviem nájsť
možnosť vygenerovania prihlášky. Teda stačí ju len záväzne odoslať a zaplatiť poplatok bez
vegenerovania prihlášky?
Na stránke sme informácie upravili, pretože práve v tomto čase sa mierne zmenil elektronický
systém podania prihlášky. Nie je možné v systéme generovať prihlášku, prihlášku podávate
podľa pokynov v elektronickej forme a jej potvrdením je prihláška prijatá. Teda áno, po
zaplatení poplatku iba potvrdíte záväzné odoslanie v systéme.
21. Na stránke ohľadom DOD máte okrem dátumu 5.2.2021 uvedený aj dátum 12. - 16. apríl 2021,
to je prosím Vás dátum ďalšieho DOD, ktorý by sa mal konať už osobne?
Áno, v uvedených dňoch 12. – 16. 4. 2021 plánujeme druhý DOD. Boli by sme radi, ak by bolo
možné, realizovať DOD prezenčne, teda s osobnou účasťou uchádzačov. To však závisí od
aktuálnej epidemickej situácie a súvisiacich opatrení. Informácie budeme aktualizovať na
stránke DOD: http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/fzki-otvorila-svojedvere-aj-v-tomto-roku/
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Odpovedajú:
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - prodekanka pre vzdelávaciu činnosť FZKI
Ing. Ivana Mesjarová – Študijné oddelenie FZKI SPU v Nitre

Pokiaľ ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, kontaktujte Študijné oddelenie FZKI SPU v Nitre.
Preferujeme otázky zaslané e-mailom!
Ing. Ivana Mesjarová
Tel.: 037/641 5412
e-mail: ivana.mesjarova@uniag.sk
Ing. Lenka Čimová, PhD.
Tel.: 037/641 5417
e-mail: lenka.cimova@uniag.sk
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