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Vlastný materiál:
V súlade s ods. i) § 27 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov akademický senát fakulty schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov
uskutočňovaných fakultou predložené dekanom.
PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA I. STUPEŇ VZDELÁVANIA
(BAKALÁRSKE ŚTÚDIUM) V AKAD. ROKU 2019/2020
FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPU V NITRE
Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra, tel. 037/641 5757
e-mail: dekfesrr@uniag.sk
http://www.fesrr.uniag.sk
Akreditované študijné programy bakalárskeho stupňa štúdia:
Študijný odbor: Verejná správa a regionálny rozvoj
Študijný program
Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
Regionálny rozvoj a politiky EÚ
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Študijný odbor: Environmentálny manažment
Študijný program

Environmentálny manažment
poznámka
FŠ
forma štúdia D-denná, E-externá
T
získaný akademický titul
R
počet rokov riadneho štúdia
PP
predpokladaný počet prijímaných, môže byť upravený v zmysle Čl.17 ods.3 Štatútu SPU
v Nitre
J
jazyk výučby (SJ – slovenský jazyk, AJ+SJ v kombinácií anglického a slovenského
jazyka)
Študijné programy v I. stupni dennej formy štúdia sú bezplatné, v externej forme štúdia sú spoplatnené.
Termín podania prihlášky:

31. marca 2019

Termín podania dodatočnej prihlášky: 26. júla 2019
Na jednej prihláške je možné prihlásiť sa na dva študijné programy v jednej forme štúdia v rámci jedného
poplatku prijímacieho konania.
Prijímacie konanie na I. stupeň:

12. - 13. júna 2019
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Dodatočné prijímacie konanie:

16. augusta 2019

Povinnými prílohami k prihláške sú:

životopis, overená kópia maturitného vysvedčenia, doklad o úhrade
poplatku.

Adresa pre posielanie prihlášok:

Kancelária pre štúdium a celoživotné vzdelávanie D-FEŠRR
SPU v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Poplatok za prijímacie konanie:

elektronická prihláška: 35 EUR
papierová prihláška: 40 EUR

Podmienky prijatia na štúdium
Základné podmienky
V zmysle § 56 Zákona č. 131/ 2002 Z. z. je základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium získanie
úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium
- výsledok maturitnej skúšky (max. 40 bodov za priemer 1,0, resp. 0 bodov za priemer 3,0). Alternatívou,
ktorá nahrádza výsledok maturitnej skúšky, je absolvovanie nepovinného testu SCIO „Všeobecné
študijné predpoklady“ (resp. Obecné študijné predpoklady), s dosiahnutým výsledkom percentil viac
ako 50 (vrátane), za podmienky, že uchádzač o štúdium úspešne absolvoval maturitnú skúšku (percentil
50 a viac = 40 bodov).
- úspešná reprezentácia na celoslovenskom, resp. medzinárodnom súťažnom kole olympiády, umiestnenie
uchádzača na 1. až 3. mieste; reprezentant SR – 30 bodov, ostat. 10 bodov.
- štátna skúška z cudzieho jazyka (resp. ekvivalent štátnej skúšky) – 30 bodov.
Spôsob overenia splnenia ďalších podmienok prijatia na štúdium
Prijímacie pohovory s uchádzačmi budú zabezpečovať komisie menované dekankou FEŠRR.
Na prijímacom pohovore komisie overia splnenie podmienok prijatia na štúdium na základe predložených
dokladov a doplnia potrebné údaje v prihláške s návrhom predsedu komisie na prijatie, resp. neprijatie
uchádzača.
Poradie uchádzačov na štúdium v jednotlivých študijných programoch 1. stupňa je stanovené podľa
dosiahnutého počtu bodov (výsledok maturitnej skúšky, úspešná reprezentácia na celoslovenskom, resp.
medzinárodnom súťažnom kole olympiády, štátna skúška z cudzieho jazyka), s možnosťou započítania
nepovinného testu SCIO (viac na www.scio.cz). Výsledky budú odovzdané hlavnej prijímacej komisii
zostavenej z členov vedenia fakulty, zástupcu akademického senátu fakulty a študenta fakulty.
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie rozhoduje dekan fakulty na základe poradia a
plánovaných počtov pre jednotlivé študijné programy a formy štúdia. Dekan fakulty prijíma uchádzačov na
študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uvedením v prihláške na štúdium. Uchádzačov, ktorí
splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných alebo iných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný
program, resp. na zvolenú formu štúdia, môže dekan fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú
formu štúdia, v ktorých sú voľné kapacity. V prípade, že sa nenaplní plánovaný počet miest na príslušný
študijný program, budú prijatí, podľa zváženia kompetentného orgánu, aj ďalší uchádzači s potrebnými
schopnosťami a predpokladmi na štúdium.
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V odôvodnených prípadoch môže uchádzač najneskôr 10 kalendárnych dní pred konaním prijímacieho konania
požiadať D-FEŠRR o umožnenie prijímacieho konania prostredníctvom SKYPE pohovoru.
Dekan FEŠRR môže:
- akceptovať výsledky prijímacieho konania na iných fakultách SPU v Nitre, resp. iných vysokých
školách,
- ponúknuť uchádzačom, ktorí sa neumiestnili v poradovníku na prihlásený študijný program, možnosť
prijatia na alternatívny program s nižším počtom uchádzačov.
Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej a/alebo externej forme, na ktorý sa prihlási
nízky počet záujemcov.
Podmienky prijatia na štúdium pre uchádzačov zo zahraničia
Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce stredoškolské štúdium v zahraničí, sú povinní predložiť
Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní najneskôr v deň zápisu do prvého roku bakalárskeho stupňa štúdia.
Doklad (potvrdenie/nostrifikácia) vydáva Okresný úrad (odbor školstva) v SR, príslušný podľa miesta pobytu
žiadateľa alebo podľa sídla fakulty, ak žiadateľ nemá udelený pobyt v SR.
Koordinátor pre zahraničných študentov:
Ing. Veronika Dalkovičová, Dekanát FEŠRR SPU, Tr. A Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel. č. 037/641 5757, email:
veronika.dalkovicova@uniag.sk
Koordinátor pre prácu s uchádzačmi o štúdium so špecifickými potrebami:
Ing. Martin Prčík, PhD., Katedra udržateľného rozvoja SPU, Mariánska 10, 949 01 Nitra, tel. č. 037/641 5628,
e-mail: martin.prcik@is.uniag.sk

Uplatnenie absolventov v študijných programoch
Odbor: Verejná správa a regionálny rozvoj
Regionálny rozvoj a politiky EÚ
Absolvent študijného odboru môže pôsobiť vo vedúcej pozícii ústredných, regionálnych a miestnych inštitúcii
verejnej správy všeobecnej a špecializovanej a neziskového sektora, ako aj súkromného sektora zameraného na
rozvoj cestovného ruchu.
Je pripravený aktivizovať a viesť interdisciplinárne tímy v neziskovom sektore a v regionálnych rozvojových
agentúrach. Svoje odborné uplatnenie môže nájsť aj vo výskumných inštitúciách a v pedagogickom procese na
univerzitách a stredných školách.
Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
Absolventi sa môžu úspešne uplatniť ako odborní pracovníci v rôznych odboroch organizačných štruktúr
verejnej správy všetkých stupňov, v subjektoch zaoberajúcimi sa regionálnym a miestnym rozvojom a v iných
verejnoprávnych korporáciách a neziskových organizáciách. Vzhľadom na špecifické zameranie študijného
programu (rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu) sú absolventi schopní samostatne riadiť aj špecifické podniky
cestovného ruchu, najmä malokapacitné ubytovacie zariadenia, cestovné kancelárie a informačné centrá,
prípadne vybrané podniky dodávateľských služieb vo vidieckom cestovnom ruchu.
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Odbor: Environmentálny manažment
Environmentálny manažment
Absolvent I. stupňa vzdelávania sa uplatňuje ako poradca a konzultant v súkromných firmách zameraných na
výrobu a služby, finančných inštitúciách, v štátnej správe a v civilnej sfére, ako hovorca a analytik pre ochranu,
využívanie a manažment prírodných zdrojov v zmysle národných a medzinárodných legislatívnych noriem a
limitov (EIA, LCA a pod.). Ako úradník v inštitúciách, kde sa hodnotia škody spôsobené antropogénnymi
vplyvmi a prírodnými katastrofami. Absolvent je schopný pripravovať podklady pre vydávanie odborných
rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej služby, čo mu umožní jeho zaradenie do stálej štátnej služby. Absolvent
sa môže uplatniť pri hodnotení stavov a zmien ekosystémových procesov priamo v teréne v intenzívne
využívanom krajinnom priestore. Absolvent ovláda svetový jazyk a techniky interdisciplinárneho riešenia úloh
súvisiacich so životným prostredím.
Spôsob úhrady POPLATKU
Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:
-

-

pri elektronickej prihláške 35 EUR, úhrada bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej
prihláške (variabilný symbol vygeneruje systém), vytlačenú prihlášku aj s prílohami zašle uchádzač na
študijné oddelenie fakulty
pri klasickej prihláške 40 EUR (papierová prihláška ŠEVT, z internetu) - úhrada cez internetbanking,
príp. bankovým prevodom, NIE poštovou poukážkou !!!

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, sú nevyhnutné nasledovné údaje:
o IBAN: SK 408180000000 7000066247
o konštantný symbol (KS) 0558
o variabilný symbol (VS) 106900
o špecifický symbol (ŠS) 106900721
o správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).
Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:
o IBAN: SK 408180000000 7000066247
o BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
o Názov adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
o konštantný symbol (KS) 0558
o variabilný symbol (VS) 106900
o špecifický symbol (ŠS) 106900721
o správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).
UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou
Vašej platby

5

