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Slovania odpradávna vítajú hostí chlebom a  soľou. Sú to symboly hojnosti, priateľstva 
a  pohostinnosti. Slovenská poľnohospodárska univerzita v  nitre má vo svojom 
vienku výchovu odborníkov pre rezort, ktorý „chlebík“ pre všetkých dorába. pravda, 
v  prenesenom zmysle, pretože z  auly univerzity každoročne odchádzajú absolventi 
s diplomom a vedomosťami z najrôznejších vedných oblastí týkajúcich sa živej prírody.

Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre, to sú bohaté tradície znásobené 
tvorivým bádaním. Jej jedinečný areál, 
mimoriadny svojím architektonickým 
riešením, ktorý tu stojí od 60. rokov 
dvadsiateho storočia, je symbolom 
univerzity, ale aj mesta Nitry. Deväť 
objektov v areáli SPU bolo v  roku 2014 
vyhlásených za národnú kultúrnu pa-
miatku.

Pripomeňme si niekoľko míľnikov, ktoré 
predurčili rozvoj univerzity. V  školskom 
roku 1941/42 sa začali prednášať 
lesnícke a  poľnohospodárske vedy na 
Slovenskej vysokej škole technickej 
v  Bratislave. V  roku 1946 vznikla 
rozhodnutím SNR v  Košiciach Vysoká 
škola poľnohospodárskeho a lesníckeho 
inžinierstva. Reorganizáciou v roku 1952 
sa rozčlenila na Vysokú školu poľnohos-
podársku v Nitre a Vysokú školu lesnícku 
a  drevársku vo Zvolene. VŠP sa v  roku 
1996 pretransformovala na Slovenskú 
poľnohospodársku univerzitu. 

Za uplynulé obdobie prešla úspešnou 
akreditáciou a  obhájila status univerzi-
ty. Má priznané právo udeľovať akade-
mický titul v 92 študijných programoch 
a  uskutočňovať habilitačné konanie 
a  konanie na vymenúvanie profesorov 
v  20 oblastiach výskumu. Na základe 
hodnotenia Akreditačnou komisiou 
Vlády SR v roku 2015, sa zaradila medzi 
sedem najlepšie hodnotených sloven-
ských univerzít súčasnosti. V  roku 2019 
sa stala treťou najlepšou slovenskou 
univerzitou v  celosvetovom rebríčku 
SCIMAGO Institutions Rankings.

Trvalo udržateľný rozvoj, ochrana život-
ného prostredia, zachovanie prírodného 
bohatstva a  biologickej diverzity, ale aj 
zdravia ľudí prostredníctvom kvalitnej 
výživy a  výroby bezpečných potravín, 
tvorba krajiny, ekológia, efektívny rozvoj 
poľnohospodárstva a vidieckych oblastí, 
to sú nadčasové hodnoty, ktoré sú zák-
ladom vzdelávacej a vedeckovýskumnej 
činnosti SPU v Nitre. Študenti získavajú 
vedomosti na šiestich fakultách, ktoré 

ponúkajú široký diapazón študijných 
programov počnúc biologickými veda-
mi, končiac ekonomikou či záhradnou 
architektúrou.

Vedeckovýskumná činnosť má svoje 
dlhoročné tradície a  renomé doma aj 
v európskom vzdelávacom priestore. Je 
priestorom realizácie slobody myslenia, 
tvorivosti jednotlivcov a kolektívov, pro-
stredníctvom tvorby nového poznania 
príčinností a zákonitostí v prírode a spo-
ločnosti, uplatňujúceho sa v  nových 
technológiách, modernizácii výučby, pri 
hľadaní spoločného jazyka s podnikateľ-
skou sférou, štátnou správou, pri rozvoji 
medzinárodnej spolupráce. Vedeckový-
skumné projekty sú predovšetkým spo-
jené s  poznávaním biologických, tech-
nických, ekonomických a  sociálnych 
javov a zákonitostí, zabezpečujúc lepšie 
využitie biologického potenciálu rastlín 
a  zvierat, produkciu zdravotne neškod-
ných potravín a ostatných potrieb nášho 
obyvateľstva s  rešpektovaním ochrany, 
tvorby krajiny a  životného prostredia, 
s  ohľadom na transformačné procesy 
v spoločnosti a rozvoj vidieka, na prírod-
né zdroje a  kultúrne dedičstvo. Nové, 
špičkovo vybavené výskumné centrum 
AgroBioTech ponúka nevídané možnos-
ti objavovania nepoznaného. 

SPU má bohaté styky s  univerzitami 
a  vedeckovýskumnými inštitúciami 
z  celého sveta. Realizácia medzinárod-
nej spolupráce je veľmi rôznorodá. Patrí 
sem účasť na medzinárodných progra-
moch a  projektoch, bilaterálne zmluvy 
a  medziuniverzitné kontakty so zahra-
ničnými partnermi z krajín celého sveta.

Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre je moderná, uznávaná a konku-
rencieschopná vzdelávacia a  vedecko-
výskumná inštitúcia, jedinečná svojím 
profilom, historickými koreňmi, ale aj 
budúcnosťou.

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v nitre
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Čo ponúkame?

kvalitné vzdelanie
Výučba sa uskutočňuje v  92 študijných 
programoch na bakalárskom, inžinier-
skom a  doktorandskom stupni štúdia. 
V  ponuke sú klasické odbory rastlinnej 
a  živočíšnej výroby, ale aj biodiverzita, 
ekológia, problematika bezpečných 
potravín, trvalo udržateľný rozvoj, vyu-
žívanie alternatívnych zdrojov energie, 
regionálny rozvoj, záhradná a  krajinná 
architektúra, aplikovaná informatika, 
ekonomika, technika v poľnohospodár-
stve  a  mnoho  ďalších.  

tradíciu a jedinečnosť
SPU v  Nitre je jedinou slovenskou uni-
verzitou, ktorá poskytuje vysokoškolské 
vzdelanie s  dôrazom na ďalšie smero-
vanie slovenského poľnohospodárstva 
a rozvoj vidieka. Vznikla v roku 1952 ako 
Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. 

Na šiestich fakultách ponúka široké po-
znatky z  oblasti prírodných, ekonomic-
kých, technických a spoločenských vied. 
Pripravuje odborníkov pre všetky oblasti 
agropotravinárskeho rezortu, ako aj pre 
ďalšie oblasti národného hospodárstva 
– rezort strojárstva, financií, pre inštitú-
cie a orgány štátnej správy a i. 

Za obdobie svojej existencie vychovala 
vyše 80-tisíc absolventov. V  roku 2015 
ju Akreditačná komisia zaradila medzi 
sedem najlepšie hodnotených univerzít 

na Slovensku. V roku 2019 sa stala treťou 
najlepšou slovenskou univerzitou podľa 
celosvetového rebríčka SCIMAGO Insti-
tutions Rankings.

Špičkový výskum
Podpora vedy a  výskumu patrí k  hlav-
ným prioritám SPU v  Nitre. Vybudova-
ním Výskumného centra AgroBioTech 
vybaveného najmodernejšou infra-
štruktúrou sa rozšírili možnosti apliko-
vaného výskumu s  úzkym prepojením 
na inovácie v praxi. Spoločne s excelent-
nými pracoviskami orientovanými na 
základný výskum v  oblasti biodiverzity, 
integrovaného manažmentu povodí, 
ochrany a  udržateľnosti pôdy a  bielo-
-zelenú biotechnológiu sa SPU aktívne 
podieľa na rozvoji poľnohospodárstva  
a potravinárstva. 

otvorenú cestu do sveta

V  oblasti mobilít študentov do zahra-
ničia patrí SPU v  Nitre dlhodobo k  po-
predným univerzitám na Slovensku. 
Spolupracuje s  vyše 100 zahraničnými 
partnerskými inštitúciami z  Európy, 
Ameriky i Ázie. Študenti môžu využiť po-
nuku spoločných študijných programov 
so zahraničnými univerzitami a  získať 
dvojitý či viacnásobný diplom. Prostred-
níctvom programov Erasmus+, CEEPUS, 
NŠP a ďalších, majú možnosť absolvovať 
časť štúdia v zahraničí a zároveň požia-
dať o  štipendium alebo finančnú pod-
poru. V spolupráci s univerzitami v Číne, 
Indii, Thajsku, Rusku, Turecku a v ďalších 
krajinách sa každoročne  zúčastňujú  na  
intenzívnych letných školách. 
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Moderné ubytovanie
Študenti SPU v  Nitre sú ubytovaní pria-
mo v  univerzitnom areáli v  nedávno 
zrekonštruovaných študentských do-
movoch – Mladosť, Antona Bernoláka 
a Akademická. K dispozícii majú televíz-
ne a  počítačové miestnosti, študovne, 
kuchynky, práčovne, bufety s občerstve-
ním, študentské zóny pre trávenie voľné-
ho času. Celodennú stravu ponúkajú dve 
študentské jedálne. Na športové aktivity 
môžu využiť ihriská v  blízkosti študent-
ských domovov alebo  v  areáli Centra 
univerzitného športu,  kde sa nachádza 

krytý plavecký bazén, športová hala,  po-
hybové štúdio, fit-centrum, tenisové kur-
ty,  ihrisko na plážový volejbal a i.

aktívne využitie voľného času
SPU v  Nitre ponúka široké možnosti 
ako tráviť voľný čas, relaxovať, venovať 
sa športu alebo koníčkom. Dlhoročnú 
tradíciu majú jarné a jesenné študent-
ské dni, imatrikulačný ples študen-
tov, karnevalový sprievod mestom či 
hokejový zápas medzi tímami oboch 
nitrianskych univerzít. Na univerzite 

pôsobí folklórny súbor Zobor, Divadiel-
ko na Osmičke, internátne rozhlasové 
a  televízne štúdiá, poľovnícky krúžok 
Buteo, kynologický krúžok, sokoliari sv. 
Svorada, Miestny spolok Slovenského 
Červeného kríža, Vysokoškolské biblic-
ké hnutie a ďalšie zoskupenia. Zaujíma-
vé aktivity v  oblasti medzinárodných 
kontaktov ponúkajú lokálne pobočky 
organizácie AIESEC či dobrovoľníci 
z  ESN -  Erasmus Student Network. Tí, 
ktorí uprednostňujú rekreačný alebo 
dokonca vrcholový šport, sa môžu ve-
novať volejbalu, basketbalu, florbalu, 
plávaniu, tenisu, kulturistike, jazdectvu 
a ďalším disciplínam. Záujemcov  o po-
ľovníctvo určite poteší možnosť absol-
vovať poľovnícke skúšky.

inšpiratívne prostredie
Areál SPU v  Nitre, plný zelene, je ako 
stvorený na štúdium, oddych či šport. 
Vysokoškolský komplex SPU bol po-
stavený v  rokoch 1961 – 1966 podľa 
projektu architekta Vladimíra Dedečka 
a Rudolfa Miňovského a je jedným z naj-
významnejších diel domáceho povoj-
nového modernizmu. V roku 2014 bolo 
deväť objektov vyhlásených za národnú 
kultúrnu pamiatku. Symbolom univer-
zity a jednou z dominánt mesta Nitry je 
známa Aula maxima, ktorá od januára 
2017 zdobí aj poštovú známku.
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akreditované študijné programy Spu v nitre 2019/2020

fakulta agrobiológie 
a potravinových zdrojov
Pripravuje odborníkov so zameraním 
na oblasť tvorby, využitia, ochrany 
a  zhodnocovania potravinových zdro-
jov rastlinného a  živočíšneho pôvodu 
prostredníctvom rozvíjania a  uplat-
ňovania biologických, ekologických, 
technických a  ekonomických princípov 
funkčnosti a znalostí o udržateľných ag-
roekosystémoch.

bakalárske
 ▪ agroekológia
 ▪ farmárstvo
 ▪ hipológia
 ▪ manažment rastlinnej výroby
 ▪ manažment živočíšnej výroby
 ▪ špeciálne chovateľstvo
 ▪ udržateľné poľnohospodárstvo 

a rozvoj vidieka
 ▪ všeobecné poľnohospodárstvo
 ▪ výživa ľudí

inžinierske
 ▪ agroekológia
 ▪ genetické technológie v agrobiológii
 ▪ manažment rastlinnej výroby
 ▪ manažment živočíšnej výroby
 ▪ špeciálne chovateľské odvetvia
 ▪ udržateľné poľnohospodárstvo 

a rozvoj vidieka
 ▪ výživa ľudí 
 ▪ výživa a ochrana rastlín
 ▪ výživa zvierat a krmivárstvo

doktorandské
 ▪ agrochémia a výživa rastlín
 ▪ fyziológia plodín a drevín
 ▪ ochrana rastlín
 ▪ špeciálna rastlinná produkcia

 ▪ špeciálna živočíšna produkcia
 ▪ všeobecná rastlinná produkcia
 ▪ všeobecná živočíšna produkcia
 ▪ výživa

www.fapz.uniag.sk, dekfapz@uniag.sk
tel.: +421 37 641 54 96, 641 55 43

fakulta biotechnológie 
a potravinárstva

Jej hlavným poslaním je výchova a  prí-
prava kvalifikovaných odborníkov 
orientovaných na poznanie a  zvládnu-
tie najnovších poznatkov biologických, 
chemických a  technologických vied, 
s  dôrazom na moderné postupy výro-
by, hodnotenia a  spracovania potravín 
a špecifických produktov biotechnológií.

bakalárske
 ▪ agrobiotechnológie
 ▪ agropotravinárstvo
 ▪ aplikovaná biológia
 ▪ bezpečnosť a kontrola potravín

 ▪ vinárstvo
 ▪ potraviny a technológie 

v gastronómii

inžinierske
 ▪ aplikovaná biológia
 ▪ agrobiotechnológie
 ▪ bezpečnosť a kontrola potravín 1

 ▪ technológia potravín

doktorandské
 ▪ agrobiotechnológie
 ▪ molekulárna biológia
 ▪ technológia potravín
 ▪ Food Resources and Biotechnology 2

www.fbp.uniag.sk, dekfbp@uniag.sk
tel.: +421 37 641 55 24, 641 53 86

fakulta ekonomiky 
a manažmentu

Jej poslaním je šíriť vzdelanosť, vedecké 
poznanie a vychovávať vysokokvalifiko-
vaných a  jazykovo schopných odbor-
níkov v  oblasti podnikovej ekonomiky, 
manažmentu podniku, marketingových 
prístupov v  podnikateľskej činnosti, 
bankového systému a finančného trhu, 
medzinárodnej obchodnej politiky, úč-
tovníctva a informačných systémov.

bakalárske
 ▪ aplikácie informatiky v podnikovej 

ekonomike a riadení
 ▪ environmentálna ekonomika 

a manažment
 ▪ ekonomika podniku
 ▪ kvantitatívne metódy v ekonómii
 ▪ manažment podniku
 ▪ medzinárodné podnikanie 

s agrárnymi komoditami 1

 ▪ obchodné podnikanie
 ▪ účtovníctvo
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inžinierske
 ▪ agrárny obchod a marketing 1

 ▪ ekonomika podniku 1

 ▪ kvantitatívne metódy v ekonómii
 ▪ manažment podniku
 ▪ medzinárodná ekonomika a rozvoj 1

doktorandské
 ▪ ekonomika a manažment podniku 1

 ▪ ekonomika a manažment 
poľnohospodárstva a potravinárstva 1

 ▪ agrárny obchod a marketing 1

MBa program
 ▪ Agribusiness and Commerce 2

www.fem.uniag.sk, dekfem@uniag.sk
tel.: +421 37 641 55 11, 641 51 25

fakulta európskych štúdií 
a regionálneho rozvoja
Pripravuje odborníkov v  oblasti politík 
Európskej únie, regionálneho rozvoja, 
rozvoja vidieka a  vidieckeho turizmu 
a environmentálneho manažérstva.

bakalárske
 ▪ regionálny rozvoj a politiky EÚ 1

 ▪ rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
 ▪ environmentálny manažment 1

inžinierske
 ▪ regionálny rozvoj a politiky EÚ 1

 ▪ rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu 1

 ▪ environmentálny manažment 1

doktorandské
 ▪ environmentálny manažment 1

 ▪ integrovaný rozvoj vidieka

www.fesrr.uniag.sk, dekfesrr@uniag.sk
tel.: +421 37 641 57 29, 641 57 57

fakulta záhradníctva 
a krajinného inžinierstva

Fakulta sa sústreďuje na vzdelávanie od-
borníkov so zameraním na záhradnícku 
výrobu a  technológie v  ovocinárstve, 
vinohradníctve, zeleninárstve a  kveti-
nárstve, na oblasť environmentálnych 
opatrení v  poľnohospodárskej krajine, 
ďalej na problematiku integrovaného 
hospodárenia s vodou v krajine, projek-
tovanie pozemkových úprav s uplatne-
ním geografických informačných systé-
mov, ako aj na projekčnú a biotechnickú 
činnosť s aplikáciou na záhradnú, parko-
vú a krajinnú architektúru.

bakalárske
 ▪ krajinné inžinierstvo
 ▪ záhradníctvo
 ▪ krajinná a záhradná architektúra

inžinierske
 ▪ biotechnika parkových a krajinných
 ▪ úprav
 ▪ krajinné inžinierstvo
 ▪ záhradníctvo
 ▪ záhradná a krajinná architektúra
 ▪ International Master of Horticultural 

Science 2

doktorandské
 ▪ krajinné inžinierstvo 1

 ▪ záhradníctvo 1

 ▪ záhradná a krajinná architektúra 1

www.fzki.uniag.sk, dekfzki@uniag.sk
tel.: +421 37 641 54 10, 641 54 12

technická fakulta

Pripravuje odborne zdatných prevádz-
kových inžinierov technického zamera-
nia, odborníkov na problematiku kvality 
produkcie, poľnohospodárskej techni-
ky, dopravných strojov a zariadení a vý-
robnej techniky.

bakalárske
 ▪ technika pre biosystémy
 ▪ prevádzka dopravných 

a manipulačných strojov
 ▪ technika pre odpadové hospodárstvo
 ▪ obchodovanie a podnikanie 

s technikou 1

 ▪ kvalita a bezpečnosť vo výrobných 
technológiách

 ▪ riadiace systémy vo výrobnej 
technike

 ▪ výrobné technológie pre 
automobilový priemysel
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inžinierske
 ▪  automobilové dopravné systémy
 ▪  obchodovanie a podnikanie 

s technikou
 ▪  technika pre biosystémy
 ▪ poľnohospodárska technika
 ▪ kvalita a bezpečnosť vo výrobných 

technológiách
 ▪ riadiace systémy vo výrobnej 

technike

doktorandské
 ▪ výrobné technológie
 ▪ technika a mechanizácia 

poľnohospodárskej výroby
 ▪ riadiace systémy vo výrobnej 

technike
 ▪ dopravné stroje a zariadenia

www.tf.uniag.sk, dektf@uniag.sk
tel.: +421 37 641 54 89, 641 55 88

1 študijné programy v slovenskom alebo 
anglickom jazyku (resp. v kombinácii 
oboch)

2 študijné programy výlučne v anglickom 
jazyku

univerzitné pracoviská

výskumné centrum  
agroBiotech Spu

Špičkové výskumné centrum je zame-
rané na aplikovaný výskum s  úzkym 
prepojením na inovácie v  praxi. V  de-
siatkach laboratórií, vybavených naj-
modernejšou infraštruktúrou, sa riešia 
výskumné úlohy z oblasti agrobiológie, 
biotechnológie, genetických technoló-
gií, potravinárstva, technológií spraco-
vania poľnohospodárskych produktov, 
agroekológie, bioenergetiky a  bioeko-
nomiky. 

Slovenská  
poľnohospodárska knižnica
Ponúka nielen množstvo informač-
ných zdrojov, ale aj príjemné prostre-
die na štúdium. Okrem tlačených kníh 
a  časopisov majú čitatelia  k  dispozícii 
množstvo e-kníh a  e-časopisov takmer 
zo všetkých vedných oblastí. Samozrej-
mosťou je online výpožičný systém, 
dobrá vybavenosť modernými pros-
triedkami IKT, informačné poradenstvo 
a  množstvo iných aktivít.  Nechýbajú 
ani služby knihovníckej asistencie a asis-
tenčné technické zariadenia pre študen-
tov so špecifickými potrebami.

znalecký ústav Spu
Znalecký ústav ako právnická osoba 
je špecializované vedecké a  odborné 
pracovisko, ktoré plní funkciu rezort-
ného a  metodického centra v  oblasti 
znaleckej činnosti zapísanej v zozname 
znalcov. Vykonáva znaleckú činnosť  
v štyroch odboroch: ochrana životného 
prostredia, poľnohospodárstvo, potravi-
nárstvo a  vodné hospodárstvo. Okrem 
toho zabezpečuje expertíznu, metodic-
kú, konzultačnú, poradenskú činnosť 
a vzdelávaciu činnosť v zmysle zákona.

Botanická záhrada Spu
Slúži ako vedecko-pedagogické praco-
visko univerzity. Jej súčasťou je park, 
skleníky, demonštračná záhrada, okras-
ná škôlka, vivárium a mini-ZOO. V tunaj-
ších zbierkach sa nachádza množstvo 
druhov rastlín tropického, subtropic-
kého a mierneho pásma. Okrem okras-
nej zelene sú tu zastúpené aj ovocné   
a úžitkové rastliny. Súčasťou Botanickej 
záhrady je jedinečné pracovisko – uni-
verzitné vivárium. V  jeho v  priestoroch 
sa nachádza viac ako 40 rôznych druhov 
exotických živočíchov, medzi nimi aj 
zvieratá, ktoré boli predmetom paše-
ráctva a nelegálnej držby a dočasne ich 
sem umiestnili orgány štátnej správy SR.

centrum univerzitného športu
Zabezpečuje výučbu predmetu telesná 
výchova na bakalárskom a inžinierskom 
stupni štúdia, organizuje športové kur-
zy, cvičenia pre zamestnancov a  širokú 
verejnosť. Študenti a záujemcovia o po-
hybové aktivity majú k dispozícii viacú-
čelovú športovú halu, krytý plavecký 
bazén, pohybové štúdio, fit-centrum, te-
nisové kurty, ihrisko na plážový volejbal 
a ďalšie športové priestory.
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centrum informačných 
a komunikačných technológií 

Zabezpečuje prevádzku, rozvoj a  bez-
pečnosť  informačných a  komunikač-
ných technológií na SPU, výpočtovej 
techniky, univerzitnej počítačovej siete 
LAN, WIFI a  sieťových služieb.  Úlohou 
centra je tiež  budovanie a  prevádzka 
sietí a  miestnych uzlov Slovenskej aka-
demickej dátovej siete SANET.

vydavateľstvo Spu
Zabezpečuje redakčné spracovanie, 
grafickú úpravu a  vydávanie vedeckej 
a  odbornej literatúry pre potreby SPU 
v  Nitre v  tlačenej i  elektronickej verzii. 
Prostredníctvom vedeckých časopisov 
prináša odbornej verejnosti originálne 

výsledky vedeckovýskumnej práce za-
mestnancov univerzity, významných 
vzdelávacích a  výskumných inštitúcií 
a odborníkov z praxe.

vysokoškolský 
poľnohospodársky podnik 
Spu, s.r.o., kolíňany
Vytvára podmienky pre praktickú vý-
učbu študentov, overovanie výsledkov 
vedeckovýskumnej činnosti pracovní-
kov a  odbornú prax. Hospodári na vý-
mere 2016 hektárov poľnohospodárskej 
pôdy. V rastlinnej výrobe sa orientuje 
na pestovanie hustosiatych obilovín, 
kukurice, cukrovej repy, repky olejnej, 
horčice, sóje, tekvice olejnej, hrachu a kr-
movín, v živočíšnej výrobe na chov kráv 
s produkciou mlieka, mladého dobytka, 

teliat, plemenný chov ošípaných, oviec 
a kôz. Nachádzajú sa tu tiež vzorkovnice 
chovu koní, hydiny, bažantov a rýb.

zaujímavosti zo života 
univerzity

autoškola akadémia
Je časťou organizačnej štruktúry Tech-
nickej fakulty ako oddelenie dopravnej 
výchovy a služieb. Hlavná činnosť praco-
viska je zameraná na vykonávanie kva-
litných výcvikov žiadateľov o  vodičské 
oprávnenia skupín AM, A1, A2, A, B, BE 
(B96), T, C, CE, doškoľovacích kurzov, ako 
aj osobitných výcvikov.
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akademická nitra

SPU rozvíja pozitívny vzťah študentov 
k  národným tradíciám a  prezentuje 
slovenskú kultúru. Dôkazom toho je aj 
prestížny medzinárodný akademický 
festival folklórnych súborov Akademic-
ká Nitra, ktorý organizuje od roku 1970. 

Bezbariérovosť
SPU v  Nitre dlhodobo napĺňa koncept 
univerzity odstraňujúcej bariéry, ktoré 
spôsobujú problémy ľuďom so zdravot-
ným hendikepom. Výsledkom je zlep-
šenie celkovej dostupnosti a  komfortu 
v  priestoroch univerzity (výťahy, šikmé 
plošiny, upravené sociálne zariadenia), 
prístup k  informačným technológiám, 
resp. informáciám pre zrakovo a slucho-
vo postihnutých a  ľudského prístupu 
k  riešeniu každodenných starostí štu-
dentov so špecifickými potrebami na 
fakultách. 

hipológia a jazdectvo

Katedra špeciálnej zootechniky Fakulty 
agrobiológie a  potravinových zdrojov 
zabezpečuje výučbu študijného progra-
mu hipológia, zameraného na štúdium 
biologických a  fyziologických aspektov 
chovu koní. Študenti majú možnosť zís-
kať poznatky o  genetických vplyvoch 
chovu, hygiene, výcviku, výžive a kŕme-
ní koní, ako aj moderných liečebných 
metódach prostredníctvom hiporeha-
bilitácie. SPU disponuje Jazdeckým a vý-
cvikovým strediskom, ktoré je súčasťou 
vzorkovnice chovu koní na VPP v Kolíňa-
noch.

klub poľnohospodárskych 
odborníkov
Vznikol v  roku 1999. Predstavuje otvo-
renú nezávislú organizáciu založenú 
na dobrovoľnom členstve. Cieľom čle-
nov klubu je aktívne sa podieľať na 
prehlbovaní spolupráce medzi SPU, jej 

pracovníkmi a  podnikateľskými sub-
jektmi, domácou i  zahraničnou vedec-
kovýskumnou základňou a  inštitúciami 
agropotravinárskeho komplexu.

MBa v agrárnom obchode 
a podnikaní
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU 
v Nitre ponúka prestížne MBA štúdium, 
akreditované výborom Medzinárodnej 
siete spolupracujúcich univerzít AGRIM-
BA, pod záštitou Wageningenskej uni-
verzity v Holandsku. Určené je absolven-
tom 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského 
štúdia, ktorí ovládajú anglický jazyk mi-
nimálne na stredne pokročilej úrovni.

nitrianska letná univerzita
Projekt SPU a UKF v spolupráci s mestom 
Nitra určený deťom sa už od roku 2008 
teší veľkému záujmu verejnosti. Školáci 
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sa počas desiatich dní hravou a tvorivou 
formou oboznamujú s  akademickým 
prostredím. Okrem nových poznatkov 
a  skúseností získajú certifikát s  titulom 
Academicus Nitriensis Jr.

poľnohospodár
Spravodajca SPU nepretržite už vyše 
šesťdesiat rokov informuje o  dianí na 
univerzite a  píše kroniku alma mater. 
Prináša správy z manažmentu univerzi-
ty, pedagogického procesu, vedy a  vý-
skumu, ale aj o študentských aktivitách, 
kultúre a športe. V elektronickej forme je 
k dispozícii aj na webovej stránke www.
polnohospodar.sk

Spu v nitre - zelená univerzita 

Prívlastok vychádza z aktivít, ktorým sa 
univerzita venuje. Riešenie otázok za-
meraných na zmenu klímy, odpadové 
hospodárstvo   a riadenie dopravy v sú-
lade s  udržateľnosťou a  ekologickou 
efektívnosťou patrí k  prioritám, ktoré 
posúvajú vzdelávanie a  vedu na SPU 
v Nitre na svetovú úroveň. V neposled-
nom rade je to aj samotná infraštruktúra 
univerzitného areálu, ktorý obklopuje 
zeleň v  centre mesta.  V  celosvetovom 
rebríčku zameranom na stav kampusov 
a udržateľnosť univerzít za rok 2018 ob-
sadila SPU prvé miesto v  rámci Sloven-
ska a zaradila sa do TOP desiatky krajín 

V4. Dosiahnuté výsledky posilňujú sna-
hu o  trvaloudržateľné riešenia v  rámci 
SPU a o zlepšovanie podmienok pre štu-
dentov a zamestnancov.

Študentská vedecká činnosť

Spájanie vzdelávania s vedeckou činnos-
ťou je samozrejmá súčasť univerzitného 
života. Prvým krokom je zapojenie sa do 
študentskej vedeckej činnosti. Študenti 
majú možnosť vyskúšať si sily pri reali-
zácii experimentov, ich vyhodnocovaní, 
ale aj prezentácii na verejnosti.

tretí vek

Univerzita tretieho veku má svoje záze-
mie aj na pôde SPU. Prináša hodnotnúži-
votnú náplň pre starších občanov. V aka-
demickom roku 2018/2019 im ponúkla 
štúdium vo vzdelávacích programoch 
potraviny a spotrebiteľ, účtovníctvo, zá-
hradníctvo, anglický jazyk, informatika 
pre seniorov 50+, človek, právo a  psy-
chológia, pohybovo-relaxačné cvičenie 
pre seniorov 50+, praktické záhradníc-
tvo, viazanie a aranžovanie kvetín.

vua

Z iniciatívy SPU v Nitre bola v roku 2011 
založená Vyšehradská asociácia univer-
zít - VUA.  Úlohou asociácie je prepojiť 
partnerské univerzity a vytvoriť kvalitné 
podmienky pre vzdelávanie a  výskum 
a  iniciovať užšiu spoluprácu krajín vy-
šehradskej skupiny a  kooperujúcich re-
giónov.

zobor

Vo folklórnom súbore Zobor sa za vyše 
šesťdesiat rokov existencie vystriedali 
stovky študentov SPU. Tvorí ho ľudová 
hudba, ženská spevácka skupina a  ta-
nečná zložka. Repertoár súboru sa skla-
dá zo zvykov a obyčajov, tancov a piesní 
z nitrianskeho regiónu, ale aj z ostatných 
regiónov Slovenska.

kontakt:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,
tel.: +421 37 641 51 11, 641 41 11
www.uniag.sk


