
Termíny zápisov ak. rok 2017/2018 

1. ročník – denné inžinierske štúdium 

 

Termín: 

6. septembra 2017  (streda)– poslucháreň „CH“ 

 

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách  od 8
00 

h 

Technika pre biosystémy       od 11
30

h 

 

7. septembra 2017  (štvrtok)– poslucháreň „CH“ 

 

Riadiace systémy vo výrobnej technike    od 8
00

 h 

Prevádzka dopravných strojov a zariadení    od 10
30

 h 

Poľnohospodárska technika      od 12
30

 h 

 

Pokyny k zápisom 

- Aktuálne tabuľky študijných programov na ak. rok 2017/18 nájdete na stránke fakulty 
www.tf.uniag.sk  

- vytlačené potvrdenia o štúdiu (4 - 6 ks)  z priloženého vzoru si prineste na zápis, 
- tlačivá na rodinné prídavky, podľa potreby preukážky na zľavu cestovného pre 

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

Účasť na riadnom zápise je potrebná.   

                                                                                                                 Ing. Renáta Záhorská, PhD. 

 

 

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


Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, č. t. 037/6415589, 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 2017/2018 zapísaný (á) na štúdium: 

TECHNICKÁ FAKULTA 

Študijný program (§ 53 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:   II. (inžiniersky)/ 2 roky 

Forma štúdia:      denná 

Rok štúdia v študijnom programe:   prvý, druhý, tretí 

Zapísaný (á) do prvého roku štúdia: 

Prerušené štúdium:     od   do 

Predpokladaný termín ukončenia štúdia:  jún  2019 

Potvrdenie vydala: Ing. Renáta Záhorská, PhD. 

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 2017/2018 zapísaný (á) na štúdium: 

TECHNICKÁ FAKULTA 

Študijný program (§ 53 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:   II. (inžiniersky)/ 2 roky 

Forma štúdia:      denná 

Rok štúdia v študijnom programe:   prvý, druhý, tretí 

Zapísaný (á) do prvého roku štúdia: 

Prerušené štúdium:     od   do 

Predpokladaný termín ukončenia štúdia:  jún  2019 

Potvrdenie vydala: Ing. Renáta Záhorská, PhD. 

V Nitre dňa: 
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