SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA
UNIVERZITA
V NITRE

Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je moderná,
uznávaná a konkurencieschopná vzdelávacia a vedeckovýskumná inštitúcia, jedinečná svojím profilom, historickými
koreňmi, ale aj budúcnosťou.
Má priznané právo udeľovať akademické tituly v študijných
programoch bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Študenti získavajú vedomosti na šiestich fakultách so širokou ponukou študijných programov počnúc
biologickými vedami, končiac ekonomikou či záhradnou
architektúrou. Trvalo udržateľný rozvoj, ochrana životného
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 základom vzdelávacej
a vedeckovýskumnej činnosti SPU v Nitre.

Fakulta agrobiológie
a potravinových zdrojov
Fakulta pripravuje odborníkov so zameraním na oblasť tvorby, využitia, ochrany a zhodnocovania potravinových zdrojov
rastlinného a živočíšneho pôvodu, prostredníctvom rozvíjania
a uplatňovania biologických, ekologických, technických a ekonomických princípov funkčnosti a znalostí o udržateľných
agroekosystémoch. Vedecké poznatky využíva v regulácii poľnohospodárskych systémov a podsystémov, technologických
procesov v rastlinnej i živočíšnej produkcii, kvality produkcie,
v ochrane biodiverzity, životného prostredia, ako aj pri rozvoji
biologickej bezpečnosti a vedeckej výživy ľudí.

Fakulta biotechnológie
a potravinárstva
Jej hlavným poslaním je výchova a príprava kvalifikovaných
odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších
poznatkov biologických, chemických a technologických vied,
s dôrazom na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. Z hľadiska
cielenej, efektívnej a kompatibilnej vedeckovýskumnej činnosti
sa fakulta orientuje na oblasť aktuálnych programov genomiky,
moderných biotechnológií, kvality a bezpečnosti potravín. Jej
hlavným cieľom je dosiahnuť biologickú a technologickú integritu systému „poľnohospodársky produkt – potravina“.

Fakulta ekonomiky
a manažmentu
Jej poslaním je šíriť vzdelanosť, vedecké poznanie a vychovávať vysokokvalifikovaných a jazykovo schopných odborníkov
v oblasti podnikovej ekonomiky, manažmentu podniku, marketingových prístupov v podnikateľskej činnosti, bankového
systému a finančného trhu, medzinárodnej obchodnej politiky,
účtovníctva a informačných systémov, ktorí budú schopní naďalej rozvíjať svoje vedomosti a schopnosti v praxi. Internacionalizácia v oblasti vzdelávania a výskumu, originálne akreditované
študijné programy na všetkých stupňoch štúdia, dobré uplatnenie študentov v praxi a aktívny kultúrny a športový študentský
život – tak možno charakterizovať fakultu, ktorá patrí medzi
excelentné ekonomické fakulty v Slovenskej republike.

Fakulta európskych štúdií
a regionálneho rozvoja
Pripravuje odborníkov v oblasti politík Európskej únie, regionálneho rozvoja, rozvoja vidieka a vidieckeho turizmu a environmentálneho manažérstva. Jej absolventi sa uplatňujú
predovšetkým v štátnej správe, v regionálnej a miestnej samospráve, pôsobia ako projektoví manažéri v rámci mikroregiónov,
manažéri podnikov cestovného ruchu a i. Fakulta sa intenzívne
zapája do medzinárodnej spolupráce. Participuje na medzinárodnom vzdelávaní „International Master of Rural Development“ s možnosťou získania spoločného diplomu SPU v Nitre
s univerzitami v Gente, Pise, Berlíne, Rennes a vo Wageningene.
Je sídlom centra excelentnosti „Jean Monnet Center of Excelence“ a za kvalitu vzdelávania v európskej integrácii bola ocenená
EÚ Plaketou J. Monneta.

Fakulta záhradníctva
a krajinného inžinierstva
Fakulta sa sústreďuje na vzdelávanie odborníkov so zameraním na záhradnícku výrobu a technológie v ovocinárstve,
vinohradníctve, zeleninárstve a kvetinárstve, na oblasť environmentálnych opatrení v poľnohospodárskej krajine, ďalej na
problematiku integrovaného hospodárenia s vodou v krajine,
projektovanie pozemkových úprav s uplatnením geografických
informačných systémov, ako aj na projekčnú a biotechnickú činnosť s aplikáciou na záhradnú, parkovú a krajinnú architektúru.

Technická fakulta
Pripravuje odborne zdatných prevádzkových inžinierov technického zamerania, odborníkov na problematiku kvality produkcie,
poľnohospodárskej techniky, dopravných strojov a zariadení
a výrobnej techniky. Jej absolventi sa výrazne podieľajú na technickom rozvoji poľnohospodárskej prvovýroby, tvorbe novej
techniky, ako aj na skvalitnení prevádzky podnikov na spracovanie poľnohospodárskych produktov, predajných a servisných
zariadení, resp. podnikov automobilového priemyslu.

Veda a výskum
Vedeckovýskumná činnosť SPU v Nitre má svoje dlhoročné tradície. Je priestorom realizácie slobody myslenia, tvorivosti jednotlivcov a kolektívov, prostredníctvom tvorby nového poznania
príčinností a zákonitostí v prírode a spoločnosti, uplatňujúceho
sa v nových technológiách, modernizácii výučby, pri hľadaní
spoločného jazyka s podnikateľskou sférou, štátnou správou, pri
rozvoji medzinárodnej spolupráce. Vedeckovýskumné projekty sú
spojené predovšetkým s poznávaním biologických, technických,
ekonomických a sociálnych javov a zákonitostí. Orientujú sa na
lepšie využitie biologického potenciálu rastlín a zvierat, produkciu
zdravotne neškodných potravín a ostatné potreby nášho obyvateľstva s ohľadom na rozvoj vidieka, ochranu a tvorbu krajiny,
životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne dedičstvo.
Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“, významnou
mierou prispelo ku skvalitneniu aplikovaného výskumu v agronomických, biologických a technologických vedných oblastiach,
nielen prostredníctvom modernizácie laboratórneho vybavenia,
ale tiež modernizáciou prístupu k riešeniu výskumných úloh
a využívaním inovačných postupov a technológií.

Zahraničné vzťahy
SPU má bohaté styky s univerzitami a vedeckovýskumnými
inštitúciami z celého sveta. Realizácia medzinárodnej spolupráce
je veľmi rôznorodá. Patrí sem účasť na medzinárodných programoch a projektoch, bilaterálne zmluvy a medziuniverzitné kontakty so zahraničnými partnermi z krajín celého sveta.
Univerzita priebežne organizuje odborné a spoločenské podujatia. Jej jedinečný areál, mimoriadny svojím architektonickým
riešením, ktorý tu stojí od 60. rokov dvadsiateho storočia, je
symbolom univerzity, ale aj mesta Nitry.

SPU v Nitre –
národná kultúrna pamiatka
Rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
z 11. apríla 2014 bolo deväť objektov v areáli SPU v Nitre vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatku. Vysokoškolský komplex
SPU, postavený v rokoch 1961 – 1966 podľa projektu architekta
Vladimíra Dedečka a Rudolfa Miňovského z roku 1959, je jednou z najvýznamnejších realizácií tohto druhu na Slovensku
a zároveň jedným z najkvalitnejších diel domáceho povojnového
modernizmu. Jeho architektonické kvality, použitie nových stavebných a konštrukčných technológií, ho radia medzi jedinečné
diela európskej architektúry. Motív auly SPU zdobí aj známku,
ktorú v roku 2017 vydala Slovenská pošta v rámci emisného
radu Kultúrne dedičstvo Slovenska. Autorom výtvarného návrhu
známky je akademický maliar Igor Benca, autorom rytiny František Horniak.

Univerzitné pracoviská
BOTANICKÁ ZÁHRADA

Vo svojich zbierkach má toto pedagogické a vedecké pracovisko
okrem tropických a subtropických druhov zastúpené i rastliny
mierneho pásma a domácej flóry a ako jedna z mála botanických
záhrad u nás, sústreďuje zbierky ovocných drevín a poľnohospodárskych plodín. Zameriava sa tiež na štúdium ohrozených
druhov rastlín Slovenska.
Súčasťou botanickej záhrady je aj univerzitné vivárium.
V jeho priestoroch sa nachádza viac ako 40 rôznych druhov
exotických živočíchov.

ZNALECKÝ ÚSTAV

Zabezpečuje vykonávanie súdno-znaleckých posudkov a znaleckých úkonov v odboroch ochrana životného prostredia, potravinárstvo a vodné hospodárstvo. Znalecké úkony zabezpečujú
znalci ústavu, ako aj odborne spôsobilé osoby v Rade garantov
a v Rade konzultantov Znaleckého ústavu SPU.

VYSOKOŠKOLSKÝ POĽNOHOSPODÁRSKY
PODNIK SPU, S. R. O., KOLÍŇANY

Výborné podmienky pre praktickú výučbu študentov, overovanie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti pracovníkov a odbornú prax vytvára Vysokoškolský poľnohospodársky
podnik SPU, s. r. o., Kolíňany, ktorý hospodári na výmere 2 100 hektárov.

VYDAVATEĽSTVO

Zabezpečuje vydávanie vedeckej a odbornej literatúry pre potreby SPU v Nitre. Ide predovšetkým o študijnú literatúru (monografie, učebnice, skriptá) so zameraním na najnovšie
poznatky z oblasti poľnohospodárstva a ďalších príbuzných odborov v nadväznosti na
orientáciu univerzity a jednotlivých fakúlt.

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA KNIŽNICA

Knižnica je miestom, kde možno nájsť bohatstvo informačných zdrojov, ale aj príjemné
prostredie na štúdium. Spolu s tlačenými knihami a časopismi ponúka širokú škálu e-kníh
a e-časopisov takmer zo všetkých vedných oblastí. Služby pre študentov so špecifickými
potrebami zahŕňajú napríklad služby knihovníckej asistencie, asistenčné zariadenia a technické pomôcky (požičiavanie elektronickej čítacej lupy a pod.) či poskytovanie digitálnych
kópií študijných materiálov.

CENTRUM UNIVERZITNÉHO ŠPORTU

Okrem výučby telesnej výchovy v predmetoch fitness body training, express fit, florbal, futbal, plávanie, posilňovanie, volejbal, interval aquaerobik organizuje športové kurzy, detské
športové tábory, cvičenia pre zamestnancov a širokú verejnosť. V spolupráci so Združením
športových klubov Slávia zabezpečuje športovanie na masovej a rekreačnej úrovni.

CENTRUM INFORMAČNÝCH
A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Zabezpečuje prevádzku a rozvoj informačných a komunikačných technológií na SPU, univerzitného informačného systému, evidenciu, prevádzku a servis hardvérového a softvérového vybavenia počítačov. Medzi úlohy centra patrí tiež budovanie a prevádzka regionálneho
uzla celoslovenskej počítačovej siete SANET.

ŠTUDENTSKÉ DOMOVY A JEDÁLNE

Slovenská poľnohospodárska univerzita poskytuje svojim študentom ubytovanie v študentských domovoch Mladosť, Antona Bernoláka, Akademická a Poľnohospodár s celkovou
kapacitou viac ako 2 200 lôžok. K dispozícii majú televízne a počítačové miestnosti, študovne, kuchynky, práčovne, bufety s občerstvením. Na športové aktivity im slúžia ihriská
v areáli študentských domovov, posilňovne a stolnotenisové miestnosti. Stravovať sa môžu
v jedálňach ŠD Mladosť a ŠD A. Bernoláka.

Voľný čas
Pobyt na univerzite, to neznamená len sedieť za knihami alebo
na prednáškach. Študenti SPU majú široké možnosti, ako zmysluplne tráviť svoj voľný čas, relaxovať, venovať sa športu alebo
koníčkom. SPU podporuje umelecké súbory a záujmové krúžky
študentov a vytvára podmienky pre vznik nových. Pôsobí tu folklórny súbor Zobor, Divadielko na Osmičke, Internátne rozhlasové štúdio, Internátne televízne štúdio Mladosť, Klub tanečného
športu, poľovnícky krúžok Buteo, kynologický krúžok, Sokoliari
sv. Svorada, Mládež Slovenského Červeného kríža, Klub katolíckej mládeže FONS, Vysokoškolské biblické hnutie a i. Zaujímavé
aktivity v oblasti medzinárodných kontaktov ponúkajú lokálne
pobočky študentských záujmových a profesijných organizácií
AIESEC, ELASA a Erasmus Student Network.
Dlhoročnú tradíciu majú jarné a jesenné študentské dni, spojené s odbornými, kultúrnymi, spoločenskými a športovými
podujatiami, ktoré organizujú obe nitrianske univerzity spoločne s mestom. Medzi najobľúbenejšie akcie patrí karnevalový
sprievod ulicami mesta, imatrikulačný ples či exhibičný hokejový
zápas.

Šport
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre má dobré možnosti na športovanie vo vlastných priestoroch. V areáli Centra
univerzitného športu SPU sa nachádza viacúčelová športová
hala, 25-metrový krytý plavecký bazén, pohybové štúdio, fitcentrum, tenisové kurty, beach-volejbalové ihrisko. Študenti sa
súťažne i rekreačne môžu venovať basketbalu, volejbalu, florbalu, korfbalu, plávaniu, tenisu, posilňovaniu a iným aktivitám. Pod
hlavičkou Združenia športových klubov Slávia SPU pôsobia rôzne
športové oddiely a kluby. Uplatnenie v nich nájdu všetci záujemcovia o výkonnostný a vrcholový šport najmä o volejbal, basketbal, florbal, plávanie, šach, tenis, kulturistiku, fitnes, jazdectvo
a i. V najvyšších súťažiach pôsobia volejbalisti VKP Bystrina SPU
Nitra, basketbalisti BKM SPU Nitra a florbalistky ŠK Slávia SPU
DFA Nitra.

Zo života univerzity
AUTOŠKOLA AKADÉMIA

Je časťou organizačnej štruktúry Technickej fakulty ako Oddelenie dopravnej výchovy
a služieb. Hlavná činnosť pracoviska je zameraná na vykonávanie kvalitných výcvikov žiadateľov o vodičské oprávnenia všetkých skupín, doškoľovacích kurzov, ako aj osobitných
výcvikov. V rámci uvedených kurzov zabezpečuje teoretickú prípravu, odbornú praktickú
výučbu vo forme jázd a praktickej údržby, ako aj doplňujúce výcviky žiadateľov a kondičné
jazdy neskúsených vodičov.

BEZBARIÉROVOSŤ

SPU dlhodobo napĺňa koncept univerzity odstraňujúcej bariéry, ktoré spôsobujú problémy
ľuďom so zdravotným hendikepom. Netýka sa to len študentov, pedagógov a zamestnancov, ale aj „striebornej generácie“, ktorá navštevuje SPU v rámci celoživotného vzdelávania
(UTV). Výsledkom je zlepšenie celkovej dostupnosti a komfortu v priestoroch univerzity
(výťahy, šikmé plošiny, upravené sociálne zariadenia), prístup k informačným technológiám, resp. informáciám pre zrakovo a sluchovo postihnutých a ľudského prístupu k riešeniu každodenných starostí študentov so špecifickými potrebami na fakultách.

FESTIVAL AKADEMICKÁ NITRA

SPU si ctí tradície. Uchovanie dedičstva predkov vo forme folklóru je jedným z jej prejavov, ktorý sa prakticky premieta do organizovania jedinečného medzinárodného festivalu akademických
folklórnych súborov Akademická Nitra. V roku 2018 sa konal už
jeho 41. ročník. Na doskách Divadla Andreja Bagara, v uliciach
mesta a jeho okolí sa milovníkom folklóru predstavil jedinečný
svet ľudovej hudby, tanca a zvykov našich predkov.

HIPOLÓGIA A JAZDECTVO

Katedra špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov zabezpečuje výučbu študijného programu
hipológia, zameraného na štúdium biologických a fyziologických
aspektov chovu koní. Študenti majú možnosť získať poznatky
o genetických vplyvoch chovu, hygiene, výcviku, výžive a kŕmení
koní, ako aj moderných liečebných metódach prostredníctvom
hiporehabilitácie. SPU disponuje Jazdeckým a výcvikovým
strediskom, ktoré je súčasťou vzorkovnice chovu koní na VPP
v Kolíňanoch. Slúži na výskumné a pedagogické účely a zároveň
pestuje vzťah študentov k týmto ušľachtilým zvieratám.

KLUB POĽNOHOSPODÁRSKYCH ODBORNÍKOV

Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre vznikol v roku 1999. Predstavuje
otvorenú nezávislú organizáciu založenú na dobrovoľnom členstve. Cieľom členov klubu
je aktívne sa podieľať na prehlbovaní spolupráce medzi SPU, jej pracovníkmi a podnikateľskými subjektmi, domácou i zahraničnou vedeckovýskumnou základňou a inštitúciami
agropotravinárskeho komplexu. Členom klubu sa môže stať každá vysokoškolsky vzdelaná
osoba pracujúca v agrokomplexe, poľnohospodárskom školstve, výskume a v službách.

MBA V AGRÁRNOM OBCHODE A PODNIKANÍ

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU ponúka prestížne MBA štúdium, akreditované výborom Medzinárodnej siete spolupracujúcich univerzít AGRIMBA, pod záštitou Un iverzity
vo Wageningene v Holandsku. Určené je absolventom 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského
štúdia, ktorí ovládajú anglický jazyk minimálne na stredne pokročilej úrovni. Štúdium trvá
štyri semestre, vyučuje sa v anglickom jazyku a končí obhajobou záverečného projektu.
Po úspešnej obhajobe študenti získajú titul MBA.

NITRIANSKA LETNÁ UNIVERZITA

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

PROMÓCIA

Slávnostná atmosféra, úsmevy, kvety, ale i slzy radosti, to je vyvrcholenie štúdia, keď si
absolvent SPU v Nitre preberá diplom. Promócie na našej alma mater sú ozajstným zážitkom. Dosvedčí to aj vyše 85-tisíc absolventov, ktorí od polovice 20. storočia opustili brány
našej školy. Radi sa aj po rokoch stretávajú na jej pôde.

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ČINNOSŤ

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

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

Univerzita tretieho veku má svoje zázemie aj na pôde SPU. Prináša hodnotnú životnú náplň
pre starších občanov. Ponúka štúdium vo vzdelávacích programoch záhradníctvo, praktické záhradníctvo, viazanie a aranžovanie kvetín, potraviny a spotrebiteľ, anglický jazyk,
účtovníctvo, informatika pre seniorov, človek, právo a psychológia, pohybovo-relaxačné
cvičenie pre seniorov 50+. V rámci vzdelávacieho projektu Vidiecka univerzita tretieho
veku sprístupňuje záujmové vzdelávanie aj pre seniorov žijúcich vo vidieckych obciach,
ktorí nemajú možnosť pravidelne dochádzať za vzdelávaním na pôdu SPU.

POĽNOHOSPODÁR

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

VUA

Z iniciatívy SPU v Nitre bola v roku 2011 založená Vyšehradská asociácia univerzít. Jej úlohou je prepojiť partnerské univerzity, vytvoriť kvalitné podmienky pre vzdelávanie a výskum a iniciovať užšiu spoluprácu krajín Vyšehradskej skupiny a kooperujúcich regiónov.
VUA v súčasnosti združuje 59 členských univerzít z 23 krajín sveta. V rámci asociácie bola
založená sekcia mladých VUA YOUTH, ktorá bude podporovať aktivity a návrhy študentov
a doktorandov v rámci plánovaných aktivít asociácie.

ZOBOR

Vo folklórnom súbore Zobor sa od roku 1956 vystriedali stovky študentov našej alma
mater. Tvorí ho ľudová hudba, ženská spevácka skupina a tanečná zložka. Repertoár súboru sa skladá zo zvykov a obyčajov, tancov a piesní, najmä z nitrianskeho regiónu, ale tiež
ostatných regiónov Slovenska – Gemer, Liptov, Východné Slovensko, Horehronie. FS Zobor
absolvoval stovky vystúpení doma i v zahraničí, zúčastňuje sa na folklórnych prehliadkach
a súťažiach.

Užitočné kontakty
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
( +421 / 37 / 641 41 11, 641 51 11
www.uniag.sk
Sekretariát rektorky
( +421 / 37 / 641 55 18
e-mail: rektor@uniag.sk
Sekretariát kvestorky
( +421 / 37 / 641 55 20
e-mail: kvestor@uniag.sk
Kancelária zahraničných vzťahov
a medzinárodných vzdelávacích programov
( +421 / 37 / 641 55 45
e-mail: iro@uniag.sk
Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou
( +421 / 37 / 641 55 38 (33)
e-mail: verejnost@uniag.sk
Kancelária vnútorného systému
zabezpečovania kvality
( +421 / 37 / 641 55 16
e-mail: kvszk@uniag.sk

Register študentov SPU
( +421 / 37 / 641 48 92
e-mail: register@uniag.sk
Centrum informačných
a komunikačných technológií SPU
( +421 / 37 / 641 48 61
e-mail: cikt@uniag.sk
Riaditeľstvo študentských
domovov a jedální pri SPU
Štúrova 3, 949 01 Nitra
( +421 / 37 / 641 57 00
e-mail: rsdjspu@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska
knižnica pri SPU
Štúrova 51, 949 59 Nitra
( +421 / 37 / 641 50 30
e-mail: slpk@uniag.sk
Kongresové centrum SPU
( +421 / 37 / 641 48 74 (84)
e-mail: kcspu@uniag.sk

Vydavateľstvo SPU
( +421 / 37 / 641 45 69
e-mail: vesspu@uniag.sk
Predajňa študijnej literatúry
( +421 / 37 / 641 42 27
e-mail: predajna.skript@uniag.sk
Redakcia mesačníka Poľnohospodár
( +421 / 37 / 641 55 38 (33)
e-mail: redakcia@polnohospodar.sk
Botanická záhrada SPU
( +421 / 37 / 641 47 35 (32)
e-mail: botzah@uniag.sk
Univerzitné vivárium
( +421 / 37 / 641 47 91
e-mail: uvspu@uniag.sk
Jazdecké a výcvikové stredisko SPU
( +421 / 37 / 641 42 79
e-mail: jvsspu@uniag.sk

Centrum univerzitného športu SPU
ul. Československej armády 1
( +421 / 37 / 641 54 50
e-mail: cus@uniag.sk
Vysokoškolský poľnohospodársky
podnik SPU, s. r. o.
951 78 Kolíňany 561
( +421 / 37 / 631 63 14 (15)
e-mail: vppspu@uniag.sk
Znalecký ústav SPU
( +421 / 37 / 641 57 35
e-mail: pzuspu@uniag.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
www.uniag.sk

Fakulta agrobiológie
a potravinových zdrojov
https://www.fapz.uniag.sk/

Fakulta európskych štúdií
a regionálneho rozvoja
https://www.fesrr.uniag.sk/

Fakulta biotechnológie
a potravinárstva
https://www.fbp.uniag.sk/

Fakulta záhradníctva
a krajinného inžinierstva
https://www.fzki.uniag.sk/

Fakulta ekonomiky a manažmentu
https://www.fem.uniag.sk/

Technická fakulta
https://www.tf.uniag.sk/

