


 
Akreditované študijné programy FBP  

 

 Bakalárske  štúdium -  I. stupeň 
 

Študijný program FŠ T R PP* 

Agropotravinárstvo D Bc. 3 20 

Agrobiotechnológie D Bc. 3 40 

Aplikovaná biológia D/E Bc. 3/4 40/10 

Bezpečnosť a kontrola potravín D/E Bc. 3/4 80/20 

Potraviny a technológie v gastronómii D Bc. 3 30 

Vinárstvo D/E Bc. 3/4 20/10 

 

Po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa štúdia si 
študenti  môžu  zvoliť  inžinierske  štúdium  v nasledovných 
akreditovaných študijných programoch.  
 

 Inžinierske štúdium – II. stupeň 
 

Študijný program FŠ T R PP* 

Aplikovaná biológia D/E Ing. 2/3 30/10 

Agrobiotechnológie D Ing. 2 20 

Bezpečnosť a kontrola potravín D/E Ing. 2/3 60/20 

Technológia potravín D Ing. 2 40 

Food control and safety * D Ing. 2 15 

 

* Štúdium v AJ je spoplatnené podľa Poriadku poplatkov 
SPU v Nitre. 
 * Plánovaný počet prijatých študentov môže byť 
upravený v zmysle Štatútu SPU v Nitre. 
 
 

* Vysvetlivky: 
 

 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE  
A POTRAVINÁRSTVA 

 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
 
 

Trieda A. Hlinku 2  
949 76 Nitra  

 037/641 5384 
http://www.fbp.uniag.sk  
e-mail: studfbp@uniag.sk 
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www.fbp.uniag.sk 

R - dĺžka štúdia v rokoch, 
PP – predpokladaný počet prijatých 
FŠ - forma štúdia, T - titul 
D - denná forma štúdia, E - externá forma štúdia, 
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 POSLANIE FAKULTY 
Hlavným poslaním fakulty je príprava kvalifikovaných, 
vysokoškolsky vzdelaných odborníkov orientovaných                        
na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov biologických vied 
zameraných na moderné postupy výroby, hodnotenia                          
a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. 
Cieľom je dosiahnuť biologickú a technologickú integritu systému 
počnúc poľnohospodárskym produktom  a končiac potravinou.         
V priebehu štúdia si študenti osvoja vedomosti pre výrobu                 
a hodnotenie kvality rastlinných a živočíšnych produktov, ich 
spracovanie a využívanie v produkcii kvalitných a zdravotne 
neškodných potravín. Z hľadiska cielenej, efektívnej a kompatibilnej 
vedeckovýskumnej činnosti sa fakulta orientuje na oblasť aktuál-
nych programov genomiky, moderných biotechnológií, kvality               
a bezpečnosti potravín. 

 PRIJÍMACIE  KONANIE 
Predbežný termín konania  Dňa otvorených dverí:  
7. februára 2020 v posluchárni Z-O1 o 10 h. 
27. marca 2020 v posluchárni Z-O1  o 10 h. 
Zmenu termínu Dňa otvorených dverí nájdete na  
www.fbp.uniag.sk 
 
Termín podania prihlášky – I. stupeň  do 30. apríla 2020 
Termín  podania prihlášky  – II. stupeň   do 30. júna 2020 
Termín prijímacieho konania :  

                                   - na I. stupeň (Bc.):  12. júna 2020 
                                   - na II. stupeň (Ing.): 10. júla 2020 
 

Prihlášky treba zaslať na adresu : 
Dekanát FBP, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76  Nitra 
Poplatok :  
I. stupeň -   40 € (papierová prihláška) 
                     38 € (elektronická prihláška)  
II. stupeň  -   40 € (papierová prihláška) 
                     38 € (elektronická prihláška)  

 PODMIENKY PRIJATIA 
Uchádzači o štúdium budú zaradení podľa  výsledkov dosiahnutých 
na maturitnej skúške. 
Bodový limit pre prijatie bude stanovený prijímacou komisiou na 
základe počtu prijímaných študentov na jednotlivé študijné 
programy a aktuálneho bodového hodnotenia uchádzačov 
o štúdium. 
Zahraniční uchádzači sú prijímaní za rovnakých podmienok 
ako občania Slovenskej republiky. O štúdium sa môžu 
uchádzať po úspešnom absolvovaní štúdia slovenského jazyka 
a doloženia certifikátu o jeho úspešnom ukončení.  

 PRIJÍMACIE KONANIE 
Uchádzači sa zúčastnia prijímacieho pohovoru s požadovanými 
dokladmi. Doklady musia byť úradne overené. Prijímaní sú podľa 
umiestnenia v poradovníku zostavenom počítačom na základe 
výsledkov dosiahnutých na maturitnej  skúške, pričom zvýhodnení 
budú študenti, ktorí v priebehu stredoškolského štúdia absolvovali 
predmety chémia a biológia. Pri naplnení plánovaného počtu 
študentov na príslušný študijný program môže dekan prijať ďalších 
uchádzačov  v poradí spĺňajúcich podmienky na iný študijný 
program fakulty. Osobná účasť uchádzača na prijímacom pohovore 
nie je nevyhnutná. V prípade osobnej neúčasti na prijímacom 
konaní treba všetky požadované doklady zaslať na adresu oddelenia 
pre štúdium a vzdelávanie FBP SPU v Nitre do 13. júna 2020. 
Doklady musia byť úradne overené. 

 ĎALŠIE INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ 
 Absolventi stredných škôl posielajú prihlášky na (I. stupeň) 

bakalárske študijné programy, absolventi bakalárskeho 
študijného programu na (II. stupeň) inžinierske študijné 
programy. 

 Na jednu prihlášku je možné uviesť aj viac (2) študijných 
programov fakulty – v poradí záujmu  o tieto programy. 

   K prihláške je potrebné priložiť: 
 - úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia,  
- životopis, 
- lekárske potvrdenie o spôsobilosti na štúdium, 
- doklad o zaplatení poplatku.   

 Poplatok za prijímacie konanie: (nie poštovou poukážkou) 
len cez internetbanking,  príp. bankový prevod :    

   IBAN: SK4081800000007000066247 
   konštantný symbol (KS): 0558 
   variabilný symbol (VS): 105900 
   špecifický symbol (ŠS): 105900721 
   správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o             
   štúdium (uvádzať bez diakritiky). 
   Po prijímacom konaní dostane uchádzač iba jedno    
   vyjadrenie  o  prijatí, resp. neprijatí komplexne za všetky   
   študijné programy  na  ktoré sa  hlásil. 

 Fakulta zašle informácie o prijímacom konaní uchádzačom  
najneskôr do 20. mája 2020. 

 Po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa štúdia môžu študenti 
pokračovať v inžinierskom štúdiu na niektorom z uvedených 
študijných programov. 

 Uchádzači o inžinierske študijné programy priložia overenú 
fotokópiu bakalárskeho diplomu, vysvedčenia a dodatku /výpis 
skúšok absolvovaných na I. stupni štúdia/. Podmienky prijatia       
na II. stupeň sú zverejnené na portáli VŠ. 
 

 KOORDINÁTOR  PRE PRÁCU SO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝMI 
ŠTUDENTMI 

Ing. Eva Ivanišová, PhD., tel.: 037/641 4421, 
e-mail : eva.ivanisova@uniag.sk 

 ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA 
Denná aj externá forma štúdia sa realizuje v priestoroch SPU             
v Nitre. Fakulta uplatňuje na všetkých stupňoch a formách štúdia 
flexibilný systém s možnosťou tvorby vlastného učebného plánu 
podľa individuálnej predstavy o vlastnej profilácii s individuálnou 
tvorbou rozvrhu hodín podľa ponúk katedier. Na obidvoch formách 
štúdia sa realizuje dvojstupňový systém, pričom prvý stupeň 
predstavuje trojročné bakalárske štúdium, ktoré sa ukončuje 
štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce. Absolvent získava 
titul "bakalár". Druhý stupeň predstavuje inžinierske štúdium, ktoré 
sa končí štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolvent 
získava titul "inžinier". Úspešní absolventi inžinierskeho štúdia         
sa môžu uchádzať o doktorandské štúdium. 

 UBYTOVANIE  A STRAVOVANIE 
Študenti SPU môžu byť ubytovaní v študentských domovoch A. 
Bernoláka, Mladosť a Akademická. V ŠD A. Bernoláka je bunkový 
systém ubytovania 2+2 so sociálnym zariadením, v jeho staršej 
časti, bývalom ŠD Nová doba, sú dvoj- a trojlôžkové izby                  
so spoločným príslušenstvom, v Mladosti systém 2+3 so sociálnym 
zariadením. Celková kapacita je 2745 lôžok. Študenti SPU               
sa stravujú v jedálni ŠD Mladosť a ŠD A. Bernoláka. Podávajú sa 
tu raňajky, obedy i večere. Každý študent má nárok na 60 lístkov 
mesačne, www.uniag.sk/slovak/ubytovanie.htm 

 UPLATNENIE ABSOLVENTOV 
Študijné programy FBP SPU 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 
www.fbp.uniag.sk. 
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