
 

 

Zápisy študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia na TF SPU v Nitre  

v akad. roku 2018/2019 

 

Denná forma štúdia: 

3. septembra 2018 (pondelok) – cvičebňa MF č. 24 

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 

 

od 8
00

 h 

Riadiace systémy vo výrobnej technike od 11
00 

h 

Obchodovanie a podnikanie s technikou 

 

od 13
00

 h 

Prevádzka dopravných a manipulačných strojov 

 

 

 

 

Externá forma štúdia: 

4. septembra 2018 (utorok) – cvičebňa MF č. 24 

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 

 

od 8
00

 h 

Riadiace systémy vo výrobnej technike 

 

od 10
00

 h 

 

                

Pokyny k zápisom 

Študent si musí pred zápisom skontrolovať, či má vo výkaze o štúdiu (v indexe) a aj v UIS 

zapísané všetky vykonané zápočty a skúšky.  

Študent dennej formy štúdia sa môže zapísať do ďalšej časti štúdia elektronicky, ak 

v predchádzajúcom akademickom roku získal minimálne 48 kreditov, študent externej formy 

štúdia, ak získal v predchádzajúcom akademickom roku minimálne 32 kreditov. Predpísaným 

spôsobom neukončené povinné, povinne voliteľné a výberové predmety si  môže opätovne 

zapísať v nasledujúcej časti štúdia. Skúškové obdobie končí 31. 7. 2018.  

V prípade, že študent tieto podmienky nespĺňa, môže si podať na študijné oddelenie najneskôr 

do 31. 7. 2018 písomnú žiadosť o opakovanie predmetov z predchádzajúcej časti štúdia (viac 

ako 12 kreditov), prípadne aj žiadosť o zmenu formy štúdia a odovzdať výkaz o štúdiu na 

študijnom oddelení. V prípade opakovaného predmetu musí študent vyplniť „Žiadosť 

o uznanie zápočtu z neúspešne absolvovaného predmetu“, na základe ktorej môže garant 

predmetu uznať študentovi zápočet, ktorý mu bol uznaný v predchádzajúcej časti štúdia. 

Uvedenú žiadosť nájdete na stránke fakulty www.tf.uniag.sk (bakalárske štúdium => dôležité 

oznamy). 

 

http://www.tf.uniag.sk/


 

 

Študent je povinný si priniesť na zápis:  

- výkaz o štúdiu (odporúčam napísať na čistú ľavú stranu výkazu všetky povinné, 

povinne voliteľné a výberové predmety pre 3. ročník), ktorý odovzdá študijnej 

referentke na kontrolu. Aktuálne tabuľky študijných programov na akad. rok 

2018/2019 nájdete na stránke fakulty www.tf.uniag.sk (bakalárske štúdium), 

- vytlačené potvrdenia o štúdiu z UIS (denné štúdium 4 - 6 ks, externé podľa potreby),  

- tlačivá na rodinné prídavky, podľa potreby preukážky na zľavu cestovného pre 

železničnú a autobusovú dopravu (týka sa iba denného štúdia). 

 

Elektronický zápis do vyššieho roka štúdia bude sprístupnený v priebehu augusta 2018 

(dostanete oznam od integrátorov).  

Elektronicky sa môžu zapísať iba študenti, ktorí splnili podmienky uvedené v pokynoch 

k zápisom. Ostatní sa musia zúčastniť zápisu osobne podľa uvedeného harmonogramu.  

O neskorší zápis je možné požiadať písomnou žiadosťou doručenou na študijné oddelenie do 

31. 8. 2018, v ktorej je potrebné uviesť dôvod neúčasti a  predpokladaný termín 

individuálneho zápisu. 

 

 

                                                                                                     Ing. Drahomíra Karasová 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tf.uniag.sk/


Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, č.t. 037/6415588, e-mail: sodtf@uniag.sk 

P O T V R D E N I E   O   Š T Ú D I U  

Meno, priezvisko, titul: 

Dátum narodenia: 

Fakulta, na ktorej je študent(ka) v akademickom roku 2018/2019 zapísaný(á) na štúdium: 

TECHNICKÁ FAKULTA 

Študijný program (§ 52 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov): 

Stupeň štúdia / štandardná dĺžka štúdia:                  I. (bakalársky) / 3 roky 

Forma štúdia:   denná 

Rok štúdia v študijnom programe: prvý; druhý, tretí, štvrtý 

Zapísaný(á) do prvého roku štúdia:  

Prerušené štúdium:                                                 od                          do                         

Predpokladaný termín ukončenia štúdia:                jún 2019 

Potvrdenie vydala: Ing. Drahomíra Karasová   

V Nitre dňa   

 

 

Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, č.t. 037/6415588, e-mail: sodtf@uniag.sk 

P O T V R D E N I E   O   Š T Ú D I U  

Meno, priezvisko, titul: 

Dátum narodenia: 

Fakulta, na ktorej je študent(ka) v akademickom roku 2018/2019 zapísaný(á) na štúdium: 

TECHNICKÁ FAKULTA 

Študijný program (§ 52 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov): 

Stupeň štúdia / štandardná dĺžka štúdia:                  I. (bakalársky) / 3 roky 

Forma štúdia:   denná 

Rok štúdia v študijnom programe: prvý; druhý, tretí, štvrtý 

Zapísaný(á) do prvého roku štúdia:  

Prerušené štúdium:                                                 od                          do                         

Predpokladaný termín ukončenia štúdia:                jún 2019 

Potvrdenie vydala: Ing. Drahomíra Karasová   

V Nitre dňa   

mailto:sodtf@uniag.sk
mailto:sodtf@uniag.sk


Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, č.t. 037/6415588, e-mail: sodtf@uniag.sk 

P O T V R D E N I E   O   Š T Ú D I U  

Meno, priezvisko, titul: 

Dátum narodenia: 

Fakulta, na ktorej je študent(ka) v akademickom roku 2018/2019 zapísaný(á) na štúdium: 

TECHNICKÁ FAKULTA 

Študijný program (§ 52 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov): 

Stupeň štúdia / štandardná dĺžka štúdia:                  I. (bakalársky) / 4 roky 

Forma štúdia:   externá 

Rok štúdia v študijnom programe: prvý; druhý, tretí, štvrtý, piaty 

Zapísaný(á) do prvého roku štúdia:  

Prerušené štúdium:                                                 od                          do                         

Predpokladaný termín ukončenia štúdia:                jún 2020 

Potvrdenie vydala: Ing. Drahomíra Karasová   

V Nitre dňa   

 

 

Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, č.t. 037/6415588, e-mail: sodtf@uniag.sk 

P O T V R D E N I E   O   Š T Ú D I U  

Meno, priezvisko, titul: 

Dátum narodenia: 

Fakulta, na ktorej je študent(ka) v akademickom roku 2018/2019 zapísaný(á) na štúdium: 

TECHNICKÁ FAKULTA 

Študijný program (§ 52 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov): 

Stupeň štúdia / štandardná dĺžka štúdia:                  I. (bakalársky) / 4 roky 

Forma štúdia:   externá 

Rok štúdia v študijnom programe: prvý; druhý, tretí, štvrtý, piaty 

Zapísaný(á) do prvého roku štúdia:  

Prerušené štúdium:                                                 od                          do                         

Predpokladaný termín ukončenia štúdia:                jún 2020 

Potvrdenie vydala: Ing. Drahomíra Karasová   

V Nitre dňa   
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