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Podmienky a pravidlá prijímacieho konania na III. stupeň vysokoškolského 

štúdia v študijnom programe technika a mechanizácia poľnohospodárskej 

výroby na Technickej fakulte SPU v Nitre pre akademický rok 2023/2024 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 

V zmysle § 56 ods. 4 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon“) a v zmysle čl. 32 ods. 1 Študijného poriadku SPU v Nitre základnou 
podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. 
 
ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 

V zmysle § 57 ods. 1 a ods. 3 zákona prijímacie konanie na doktorandské štúdium obsahuje prijímaciu 
skúšku, ktorou sa overujú schopnosti uchádzača na štúdium. Z zmysle čl. 32 ods. 2 Študijného poriadku 
SPU v Nitre pri prijímacej skúške komisia zohľadňuje znalosti z jedného svetového jazyka, 
u zahraničných uchádzačov znalosti zo slovenského a svetového jazyka, z predmetov tvoriacich 
teoretický základ zvoleného študijného programu a prezentáciu téz k téme dizertačnej práce. 
Zohľadňujú sa aktivity vo vedeckej činnosti študentov počas druhého stupňa štúdia. 
 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na Technickej fakulte SPU v Nitre pre akademický rok 

2023/2024 prebieha v súlade s § 56 a s § 57  zákona a v súlade s čl. 32 Študijného poriadku SPU v Nitre. 

Termíny: 

Termín podania prihlášky do 31. 5. 2023 (elektronická prihláška) 
Termín konania prijímacej skúšky  14. 6. 2023 o 800 v zasadačke D-TF (4. poschodie) 
Rozhodnutie o výsledku prijímacieho 
konania 

do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na 
štúdium 

Poplatky: 

Poplatok za prijímacie konanie  35 € (elektronická prihláška) 
Spôsob platby bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej 

prihláške 

V súlade s čl. 32 ods. 3 Študijného poriadku SPU v Nitre uchádzači k prihláške na štúdium prikladajú: 

- životopis, 
- doklad o riadnom skončení druhého stupňa vysokoškolského vzdelania (overená kópia1 diplomu 

a vysvedčenia o štátnej skúške), 
- výpis známok a celkový priemer za štúdium (prvý a druhý stupeň štúdia), 

 
1 V prípade absolventov TF SPU v Nitre kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške 
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- údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní; uchádzač o štúdium 
v externej forme štúdia, ktorý vykonáva prácu vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu 
alebo je v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere podľa osobitných 
predpisov k prihláške doloží aj potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, 
štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium, 

- zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác, 
- tézy k zvolenej téme – písomne spracované tézy (hlavné myšlienky) zvolenej témy v slovenskom 

aj anglickom jazyku (v rozsahu  250-300 slov); témy dizertačných prác sú dostupné na webe TF – 
www.tf.uniag.sk (navigácia: Technická fakulta → Uchádzači o štúdium → Témy doktorandských 
dizertačných prác), 

- doklad o úhrade poplatku, 
- v prípade, že uchádzač o štúdium absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, je 

povinný predložiť úradne overené rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydané vysokou 
školou v SR alebo MŠVVaŠ SR v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní 
a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

SPÔSOB OVEROVANIA ĎALŠÍCH PODMIENOK PRIJATIA 

V zmysle akreditačných spisov sa prijímacia skúška na doktorandské štúdium v danom študijnom 
programe uskutočňuje z predmetov (tematických oblastí) uvedených v tabuľke vrátane maximálneho 
bodového hodnotenia, pričom za úspešné absolvovanie prijímacej skúšky sa považuje, ak uchádzač 
získa minimálne 64 bodov. Prijatí budú uchádzači, ktorí úspešne absolvovali prijímaciu skúšku 
s najvyšším počtom získaných bodov. 

Bodové hodnotenie (max. hodnoty) predmetov prijímacej skúšky pre študijný program technika a 

mechanizácia poľnohospodárskej výroby: 

a) prijímacia skúška z tematických okruhov  
- Mechanizované výrobné systémy z rastlinnej výroby / Mechanizované 

výrobné systémy zo živočíšnej výroby (v závislosti od zamerania témy 
doktorandskej práce) 

20 b 

- Materiály a strojárske technológie 20 b 
- Mobilná a dopravná technika 20 b 
- Svetový jazyk (formou písomného testu) 20 b 
- Svetový jazyk (ústna forma pohovoru v odbornej terminológii týkajúcej sa 

zvolenej témy doktorandskej práce) 
20 b 

b) študijný priemer počas prvého a druhého stupňa štúdia:  
- za rozsah 1,00 – 1,50 20 b 
- za rozsah 1,51 – 2,00 10 b 

c) iné aktivity vo vedeckej činnosti2 20 b 
 

PREDPOKLADANÉ POČTY ŠTUDENTOV, KTORÍ SA BUDÚ PRIJÍMAŤ NA DANÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM  
V DENNEJ A EXTERNEJ FORME ŠTÚDIA 

Študijný program 
Forma 
štúdiaa 

Štandardná dĺžka 
štúdiab  

Predpokladaný 
početc 

Školné 
EUR/akad. rok 

Technika a mechanizácia 
poľnohospodárskej výroby 

D 3 2 - 

E 4 2 800 

a D – denná, E – externá; b počet rokov;  c predpokladaný počet prijatých uchádzačov 

 
2 Zohľadní príslušná komisia na základe predložených dokladov (zoznam publikovaných odborných a vedeckých 
prác, diplom alebo iné ocenenie) 

http://www.tf.uniag.sk/
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Programová komisia študijného programu technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 
navrhla podmienky a pravidlá prijímacieho konania pre daný študijný program so zohľadnením 
osobitostí pre študentov so špecifickými potrebami na svojom zasadnutí dňa 2. 11. 2022. 

Podmienky a pravidlá prijímacieho konania pre študijný program technika a mechanizácia 
poľnohospodárskej výroby boli prerokované v Rade pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vzdelávania na SPU v Nitre dňa 1. 12. 2022.  

 


