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Milé študentky, milí študenti,
dostáva sa vám do rúk Sprievodca prváka, ktorý vám 
má uľahčiť prvé týždne vysokoškolského štúdia na 
našej univerzite. 

Sme radi, že ste sa rozhodli práve pre Slovenskú 
poľnohospodársku univerzitu v Nitre, ktorá ako jedi-
ná na Slovensku poskytuje vysokoškolské vzdelanie 
s dôrazom na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. 
Vznikla v roku 1952 ako Vysoká škola poľnohospodárska 
v Nitre a odvtedy jej brány opustilo vyše 90-tisíc absol-
ventov. O správnosti vášho výberu svedčia aj popredné 
umiestnenia medzi slovenskými univerzitami v prestíž-
nych medzinárodných rebríčkoch svetových univerzít – 
The Times Higher Education World University  Ranking 
2023 (štvrté miesto), Scimago Institutions Ranking 2022 
(tretie miesto), ako aj umiestnenie v najprestížnejšom 
šanghajskom rebríčku, ktorý je odrazom vedeckej prá-
ce univerzít.

Zaujal vás „lietajúci tanier“, ktorý je 
dominantou univerzitného areálu a vlastne 
i celého mesta? Nachádza sa v ňom aula – 
sála pre takmer 600 ľudí, v ktorej sa konajú 
zhromaždenia členov akademickej obce, 

slávnostné koncerty a iné podujatia. Navrhol 
a postavil ju významný slovenský architekt 
Vladimír Dedeček. Aula a ďalšie budovy 
v univerzitnom kampuse SPU boli v roku 2014 
vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. 

SPU V NITRE – ZELENÁ UNIVERZITA. Prívlastok 
„zelená“ vychádza z aktivít, ktorým sa 
na univerzite venujeme. Riešenie otázok 
zameraných na zmenu klímy v mnohých 
našich študijných odboroch je hlavnou 

prioritou, ktorá posúva vzdelávanie a vedu na 
SPU v Nitre na svetovú úroveň. V celosvetovom 
rebríčku zameranom na udržateľnosť univerzít 
a na stav kampusov za rok 2022 obsadila naša 
univerzita prvé miesto v rámci Slovenska 
a zaradila sa do TOP desiatky v rámci krajín V4.
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KTO JE KTO 
NA SPU V NITRE
Najvyšším predstaviteľom univerzity je rektor/rektorka, 
ktorých volí akademický senát a menuje prezident. 
Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre vedie 
od roku 2018 doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., mimo-
chodom, prvá žena na čele tejto inštitúcie v histórii SPU 
v Nitre. Jej poradcami sú prorektori, pričom každý má 
na starosti inú oblasť riadenia. Kvestorka zabezpečuje 
hospodársky a administratívny chod univerzity. 

Na čele fakulty (naša univerzita ich má šesť) stojí 
dekan/dekanka a ich poradcami sú prodekani/pro-
dekanky. Nájdete ich na dekanáte, kde sa nachádza 
aj študijné oddelenie, pre vás mimoriadne dôležité 
pracovisko!

Nováčikom v akademickom prostredí nejaký 
čas trvá, kým si osvoja pojmy a spoznajú 
štruktúru univerzity. Preto sa môže stať, že si 
spočiatku popletiete prorektora s kvestorom, 
dekanát s rektorátom a ústav s kanceláriou... 

Nič si z toho nerobte, časom sa to poddá 
a zistíte, že to nie je až také zložité.

Nezabúdajte na správne tituly. 
Profesor/profesorka je najvyšší 
vedecko-pedagogický titul a oslovujeme ním 
len jeho nositeľa (nie každého pedagóga, 
ako ste boli zvyknutí zo strednej školy). 

Ďalší titul, s ktorým sa stretnete je docent/
docentka. Profesori a docenti zvyčajne vedú 
prednášky, ostatnú výučbu zabezpečujú 
odborní asistenti, lektori alebo doktorandi.

VEDENIE SPU V NITRE

REKTORKA 
 doc. Ing. Klaudia HALÁSZOVÁ, PhD.

PROREKTORI 
 prof. RNDr. Ing. Tomáš TÓTH, PhD. 
 prorektor pre investičný rozvoj

 prof. Ing. Milan ŠIMKO, PhD. 
 prorektor pre vzdelávanie

 doc. Ing. Drahoslav LANČARIČ, PhD. 
 prorektor pre vedu a výskum

 doc. JUDr. Lucia PALŠOVÁ, PhD. 
 prorektorka pre strategický rozvoj 
 a internacionalizáciu

 prof. Ing. Pavol FINDURA, PhD. 
 prorektor pre komunikáciu a prax

KVESTORKA
 Ing. Zuzana GÁLOVÁ 

KANCELÁRKA
 Ing. Anna BOŽIKOVÁ
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FAKULTY

 
 

Dekan: prof. Ing. Marko Halo, PhD.

Dekanát a študijné oddelenie nájdete na prízemí 
pavilónu AE (pod aulou), Trieda A. Hlinku 2 
     www.fapz.uniag.sk

Študijné oddelenie FAPZ

 studfapz@uniag.sk 
( 037/641 55 43 

Úradné hodiny:
Pondelok 13.00 – 15.00 hod.
Streda 13.00 – 15.00 hod.
Piatok   9.00 – 11.30 hod.
Utorok a štvrtok sú nestránkové dni.

Študijné oddelenia jednotlivých fakúlt majú 
stanovené úradné hodiny. Platia počas 
celého kalendárneho roka, v dovolenkovom 
období však môže nastať zmena. Preto 
sa oplatí sledovať oznamy na sociálnych 

sieťach a webovej stránke vašej fakulty. 

Na študijnom oddelení vašej fakulty 
vám poradia a pomôžu vyriešiť všetky 
problémy, súvisiace so štúdiom. Avšak 
skôr, ako sa obrátite na študijné referentky, 
skúste si vyhľadať informáciu na webovej 

stránke univerzity (Štúdium/Informácie 
pre študentov) alebo na webovej stránke 
fakulty (Štúdium/Bakalárske štúdium). 

Ústavy FAPZ
 � Ústav agronomických vied
 � Ústav rastlinných a environmentálnych vied
 � Ústav chovu zvierat
 � Ústav výživy a genomiky

Vedecké a účelové pracoviská FAPZ
 � Stredisko biológie a ekológie rastlín Malanta 
(v pôsobnosti Ústavu agronomických vied)
 � Inštitút ochrany biodiverzity 
a biologickej bezpečnosti
 � Experimentálne centrum hospodárskych 
zvierat (v pôsobnosti Ústavu chovu zvierat)
 � Výskumný a výučbový revír (v pôsobnosti 
Ústavu chovu zvierat)
 � Excelentné centrum ochrany a využívania 
agrobiodiverzity (v pôsobnosti 
Ústavu výživy a genomiky)

 
 

Dekan: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Dekanát a študijné oddelenie majú sídlo 
v priestoroch Študentského domova 
Akademická 1755   www.fbp.uniag.sk

Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie FBP

 studfbp@uniag.sk
( 037/641 53 86

Úradné hodiny:
Pondelok 12.00 – 14.00 hod.
Utorok   9.00 – 11.30 hod.
Streda   9.00 – 11.00 hod. a 12.00 – 14.00 hod.
Piatok 12.00 – 14.00 hod.
Štvrtok je nestránkový deň.

Ústavy FBP
 � Ústav aplikovanej biológie
 � Ústav biotechnológie
 � Ústav potravinárstva

www.fapz.uniag.sk
mailto:studfapz%40uniag.sk?subject=
www.fbp.uniag.sk
mailto:studfbp%40uniag.sk?subject=
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Dekanka: Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Dekanát a študijné oddelenie sídlia v pavilóne S 
(na 2. a 1. poschodí)    www.fem.uniag.sk

Študijné oddelenie FEM

 marta.valentova@uniag.sk
 dagmar.citaryova@uniag.sk
( 037/641 51 25
Úradné hodiny:

Utorok    9.00 – 11.00 hod.
Streda  13.00 – 15.00 hod.
Piatok    9.00 – 11.00 hod.
Pondelok a štvrtok sú nestránkové dni.

Ústavy FEM
 � Ústav ekonomiky a manažmentu
 � Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií
 � Ústav hospodárskej politiky a financií
 � Ústav účtovníctva a informatiky
 � Ústav štatistiky, operačného 
výskumu a matematiky

Pracoviská FEM
 � Centrum informačných technológií 
(v pôsobnosti Dekanátu FEM)
 � Centrum výskumných a vzdelávacích 
projektov (v pôsobnosti Ústavu marketingu, 
obchodu a sociálnych štúdií)

Dekanka: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.

Dekanát a študijné oddelenie nájdete 
v pavilóne AE na prízemí    www.fesrr.uniag.sk

Študijné oddelenie FEŠRR

 monika.gajdosova@uniag.sk
 veronika.dalkovicova@uniag.sk  
(	037/641 57 57

Úradné hodiny :
Pondelok 13.00 – 15.00 hod.
Streda 13.00 – 15.00 hod.
Piatok    8.00 – 11.00 hod.
Utorok a štvrtok sú nestránkové dni.

Ústavy FEŠRR
 � Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka
 � Ústav európskych politík a verejnej správy
 � Ústav práva
 � Ústav environmentálneho manažmentu

Pracoviská FEŠRR
 � Jean Monnet Chair
 � Jean Monnet Centre of Excellence
 � Poradenské centrum legislatívy EÚ
 � Centrum medzinárodných programov

 
 
 
 
 
 
Dekan: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

Dekanát a študijné oddelenie sídlia na Tulipánovej ulici 
č. 7 (1. poschodie)    www.fzki.uniag.sk 

Študijné oddelenie FZKI

 ivana.mesjarova@uniag.sk
( 037/641 54 12, 641 54 41

Úradné hodiny:
Utorok 13.00 – 14.30 hod.
Streda   9.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.
Štvrtok   9.00 – 11.00 hod.
Piatok   9.00 – 11.00 hod.
Pondelok je nestránkový deň.

www.fem.uniag.sk
mailto:marta.valentova%40uniag.sk%20?subject=
mailto:dagmar.citaryova%40uniag.sk?subject=
www.fesrr.uniag.sk
mailto:monika.gajdosova%40uniag.sk?subject=
mailto:veronika.dalkovicova%40uniag.sk?subject=
www.fzki.uniag.sk
mailto:ivana.mesjarova%40uniag.sk?subject=
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Ústavy FZKI
 � Ústav krajinnej architektúry
 � Ústav krajinného inžinierstva
 � Ústav záhradníctva

Pracoviská FZKI 
 � Centrum programov 
a celoživotného vzdelávania 
 � Centrum informačných 
a komunikačných technológií 

 
 

Dekan: prof. Ing. Roman Gálik, PhD.

Dekanát a študijné oddelenie majú sídlo v pavilóne MF 
(2. poschodie)   www.tf.uniag.sk

Študijné oddelenie TF

 helena.hraskova@uniag.sk
( 037/ 641 55 88

Úradné hodiny
Utorok   9.00 –11.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.
Streda   9.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.
Štvrtok   9.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.
Piatok 12.00 – 15.00 hod. (iba pre študentov 

 v externej forme štúdia, 
 resp. v dennej forme štúdia 
 kombinovanou metódou) 

Pondelok je nestránkový deň.

Ústavy TF
 � Ústav konštruovania a strojárskych technológií
 � Ústav elektrotechniky, automatizácie, 
informatiky a fyziky 
 � Ústav poľnohospodárskej techniky, 
dopravy a bioenergetiky

Vedecké a účelové pracoviská TF
 � Centrum výskumu obnoviteľných  
zdrojov energie (v pôsobnosti 

Ústavu poľnohospodárskej techniky, 
dopravy a bioenergetiky) 

 � Útvar transferu inovatívnych 
technológií do praxe (v pôsobnosti 
Ústavu poľnohospodárskej techniky, 
dopravy a bioenergetiky)

 � Informačné a koordinačné centrum 
výskumu (v pôsobnosti Dekanátu TF) 

 � Autorizované vzdelávacie pracovisko vyšších 
zváracích odborníkov (v pôsobnosti Ústavu 
konštruovania a strojárskych technológií)

 � Oddelenie dopravnej výchovy 
a služieb, Autoškola Akadémia

ŠTÚDIUM 
NA SPU V NITRE

Vysokoškolské štúdium má tri stupne. Prvý je bakalár-
sky, trvá tri, resp. štyri roky a po jeho úspešnom absol-
vovaní získate titul bakalár (Bc.) a možnosť pokračovať 
na druhom stupni štúdia. Druhý stupeň, inžiniersky, 
trvá dva roky a úspešní absolventi získajú titul inžinier 
(Ing.). Tretí stupeň je doktorandský, v ňom pokračujú iba 
študenti s vynikajúcimi študijnými výsledkami a po jeho 
absolvovaní získajú titul doktor filozofie (PhD.).

Štúdium v jednom akademickom roku sa člení 
na dva semestre, zimný a letný. Semester trvá spravidla 
13 týždňov, po ňom nasleduje skúškové obdobie. 

Organizácia výučby sa riadi harmonogramom, 
ktorý pre daný akademický rok stanoví rektorka SPU. 
Študijný plán si v rámci určených pravidiel študijné-
ho programu a v súlade so Študijným poriadkom 
SPU alebo fakulty zostavujete sami alebo v spolupráci 
so študijným poradcom. 

Predmet končí zápočtom alebo zápočtom a skúš-
kou. Výučba prebieha formou prednášok, seminárov, 
cvičení, konzultácií, záverečných prác, exkurzií, samo-
statného štúdia a praxe. Tieto činnosti zabezpečujú 
ústavy a pedagógovia, ktorí na nich pôsobia. 

Kreditový systém vám umožňuje voliť si tempo 
štúdia. Každý predmet má priradený počet kreditov, 

www.tf.uniag.sk
mailto:helena.hraskova%40uniag.sk?subject=
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ktoré získate po jeho úspešnom absolvovaní. Od-
porúčaný študijný plán je zostavený tak, aby ste jeho 
absolvovaním získali predpísaný počet kreditov. 
Na riadne skončenie štúdia v bakalárskom študijnom 
programe pri štandardnej dĺžke štúdia tri roky musíte 
získať 180 kreditov.

Študijné predmety sa členia na povinné, povinne 
voliteľné a výberové. Povinné predmety sú predpísané 
pre jednotlivé študijné programy. Povinne voliteľné 
predmety predstavujú alternatívnu ponuku, vyplýva-
júcu z profilu absolventa študijného programu. Výbe-
rové predmety si vyberáte sami z Katalógu predmetov 
SPU pre príslušný akademický rok a dopĺňate si nimi 
požadovaný počet kreditov. 

Predpisy súvisiace so štúdiom nájdete na webovej 
stránke:
https://www.uniag.sk/sk/predpisy-suvisiace-so-studiom/

ŠTUDENTI 
SO ŠPECIFICKÝMI 
POTREBAMI 

Koordinačnú činnosť pre študentov a uchádzačov 
o štúdium so špecifickými potrebami zabezpečuje 
Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU 
v Nitre. Nájdete ho v budove Rektorátu SPU, pavilón 
AE (5. poschodie). 

Študenti majú podľa rozsahu a druhu špecifickej 
potreby nárok na podporné služby, najmä na možnosti 
využívania špecifických vzdelávacích prostriedkov, in-
dividuálne vzdelávacie prístupy, osobitné podmienky 
na vykonávanie študijných povinností bez znižovania 
požiadaviek na študijný výkon, individuálny prístup 
vysokoškolských učiteľov či odpustenie školného 
v odôvodniteľných prípadoch (ak ide o štúdium dlhšie, 
ako je štandardná dĺžka príslušného študijného progra-
mu). Pomoc pri riešení problémov a zabezpečení pod-
mienok počas štúdia im poskytnú koordinátori.

Bližšie info nájdete na stránke univerzity v záložke 
Štúdium Ø Informácie pre študentov a uchádzačov 
o štúdium so špecifickými potrebami, link:
https://uniag.link/sWMzX

KOORDINÁTORI PRE ŠTUDENTOV 
SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

UNIVERZITNÁ KOORDINÁTORKA:
 PhDr. Mgr. Jana Kollár Rybanská, PhD.
 Univerzitné poradenské a podporné centrum
 ( 037/641 47 54
  jana.rybanska@uniag.sk 

FAKULTNÍ KOORDINÁTORI:
FAKULTA AGROBIOLÓGIE 
A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV
 doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.
 Ústav chovu zvierat
 ( 037/641 48 00
  klara.vavrisinova@uniag.sk 

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA
 Ing. Eva Ivanišová, PhD.
 Ústav potravinárstva
 ( 037/641 44 21
  eva.ivanisova@uniag.sk

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU
 PhDr. Anna Mravcová, PhD.
 Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií
 ( 037/641 47 46
  anna.mravcova@uniag.sk

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ 
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
 doc. Ing. Martin Prčík, PhD.
 Ústav environmentálneho manažmentu
 ( 037/641 56 28
  martin.prcik@uniag.sk

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA 
A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
 doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
 Ústav krajinnej architektúry
 ( 037/641 54 29 (54 12)
  roberta.stepankova@uniag.sk

https://www.uniag.sk/sk/predpisy-suvisiace-so-studiom/
https://www.uniag.sk/sk/informacie-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/
mailto:jana.rybanska%40uniag.sk?subject=
mailto:klara.vavrisinova%40uniag.sk?subject=
mailto:eva.ivanisova%40uniag.sk?subject=
mailto:anna.mravcova%40uniag.sk?subject=
mailto:martin.prcik%40uniag.sk?subject=
mailto:roberta.stepankova%40uniag.sk?subject=
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TECHNICKÁ FAKULTA
 prof. Ing. Maroš Korenko, PhD.
 Ústav konštruovania a strojárskych technológií
 ( 037/641 44 02
  maros.korenko@uniag.sk

ŠTIPENDIÁ
Finančná podpora študentov vo forme štipendií sa riadi 
Štipendijným poriadkom SPU v Nitre. 

SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM
Môže byť priznané študentovi dennej formy štúdia 
na základe písomnej žiadosti, doloženej príslušnými 
dokladmi. Podáva sa v Registri študentov SPU (vestibul 
pod aulou). Štipendium sa vám prizná od mesiaca, 
v ktorom podávate žiadosť. Potrebné dokumenty 
nájdete na www.uniag.sk/sk/stipendia/ alebo navštív- 
te Register študentov, kde vám ochotne poradia ako 
postupovať. 

Milí študenti, nie ste v tom sami!
Vysokoškolák, najmä prvák, spočiatku 
ťažko zvláda nápor študijnej záťaže, život 
na internáte, nové sociálne vzťahy a väzby. 
Niekto sa ťažko vyrovnáva s partnerskými 

problémami, iný s nedostatkom lásky, ďalší 
so špecifickými potrebami, chorobami alebo 
rôznymi zložitými situáciami. Ak nepomáha 
rozhovor s blízkymi, môžete sa zveriť 
odborníkom z oblasti psychologickej 
intervencie a poradenstva. Prvú pomoc – 
teda rozhovor, rozpoznanie problému, 
zorientovanie a hľadanie možných riešení – 
vám poskytnú v Univerzitnom poradenskom 
a podpornom centre, ktoré nájdete v budove 
Rektorátu SPU, pavilón AE (5. poschodie). Viac 
na https://www.facebook.com/uppcspu

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM
Môžete ho získať za vynikajúce plnenie študijných 
povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblas-
ti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej 
činnosti. Návrh podáva fakulta, ktorej ste študentom.

MIMORIADNE ŠTIPENDIUM
Rektorka SPU alebo dekani fakúlt môžu študentovi 
priznať mimoriadne štipendium ak:

 �má priznané ťažké zdravotné postihnutie;
 � je prechodne vo finančnej tiesni a je 
úplná sirota alebo polosirota;
 � aktívne pracuje v akademických orgánoch 
školy, resp. fakulty, v kolégiu rektora 
(v kolégiu dekana), v študentskej rade, 
resp. v iných národných a medzinárodných 
študentských organizáciách;
 � dlhodobo dosahuje mimoriadne kvalitné 
výsledky v oblasti štúdia, výskumu a vývoja;
 � dosahuje kvalitné študijné výsledky, 
vzorne reprezentuje SPU na medzinárodných 
podujatiach alebo je mimoriadne aktívny 
v oblasti voľnočasových aktivít študentov;
 � aktívne spolupracuje na príprave, organizácii 
a realizácii spoločenských, kultúrnych 
a odborných podujatí na SPU.

Ako študenti denného štúdia ste 
poistencami štátu a zdravotné 
poistenie neplatíte. Nezabudnite však 
odovzdať do zdravotnej poisťovne 
potvrdenie o návšteve školy. Vystavia 

vám ho na študijnom oddelení vašej 
fakulty alebo v období od novembra 
do augusta aj v Registri študentov SPU. 

mailto:maros.korenko%40uniag.sk?subject=
www.uniag.sk/sk/stipendia/
https://www.facebook.com/uppcspu
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TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM
Možno ho priznať tehotnej študentke, ktorá má trvalý 
pobyt v SR a nemá nárok na výplatu tehotenského. 
Priznáva sa na základe písomnej žiadosti, doloženej prí-
slušnými dokladmi, ktorú študentka podáva v Registri 
študentov (vo vestibule pod aulou). Za študentku sa na 
účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej 
bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.
 

Register študentov
( +421 37 641 48 92

 register@uniag.sk
 

Úradné hodiny:
Pondelok   9.30 – 11.00 hod.
Utorok 12.30 – 15.00 hod.
Streda   9.30 – 11.00 hod.
Štvrtok 12.30 – 15.00 hod.
Piatok je nestránkový deň.

PREUKAZ ŠTUDENTA
Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje vaše 
právne postavenie, ktoré vás oprávňuje využívať práva 
a výhody študenta vyplývajúce zo zákona, z vnútorných 
predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými 
osobami.

VYUŽITIE PREUKAZU 
Preukaz študenta ponúka výhody vo forme zliav pre 
študentov. V dopravných organizáciách, ktoré sú v sys-
téme TransCard, je dokonca možné použiť kartu aj na 
platenie cestovného, ďalšie informácie na:
https://www.preukazstudenta.sk/

Čipová karta sa môže použiť v doprave nasledovne:
 � ako identifikácia nároku na zľavu 
pre uplatnenie zľavneného cestovného 
podľa platnej tarify pre autobusovú dopravu 
a bezplatnú dopravu na železniciach ŽSR;
 � ako elektronický kredit na platbu za dopravu 
v prímestskej a medzimestskej doprave;

 � ako dva nezávislé mesačné predplatné 
časové lístky pre mestskú hromadnú 
dopravu (v dvoch rôznych mestách).

Železničná spoločnosť Slovensko umožňuje cestova-
nie študentom VŠ bezplatne len s takýmto preukazom štu-
denta. Viac informácií nájdete na http://www.slovakrail.sk/

Preukaz študenta je zároveň aj medzinárodný 
preukaz ISIC. Viac informácií nájdete na http://www.isic.sk 

OBJEDNÁVANIE A VÝBER STRAVY
Preukaz študenta slúži aj na objednávanie a výber stra-
vy v jedálňach SPU. Stravu si môžete objednať až po 
dobití kreditu minimálnou čiastkou 5 € cez „tankomat” 
alebo v pokladnici jedálne v Študentskom domove 
A. Bernoláka. 

Máte právo na dve dotované teplé jedlá na deň 
(obed a večera, s dotáciou 1,50 € na každé jedlo). Stav 
svojho stravovacieho účtu a objednávok môžete sledo-
vať na termináloch pred jedálňami alebo cez internet 
https://obedy.uniag.sk. Prístupové heslo si musíte vy- 
žiadať v pokladnici jedálne.

Platnosť preukazu je odo dňa zápisu do príslušné-
ho ročníka na VŠ do 31. augusta nasledujúceho roka. 

Na SPU v Nitre sa buduje bezdotykový 
prístupový systém do počítačových 
cvičební, do jednotlivých budov na 
univerzite a do stravovacieho systému 
na objednanie a výdaj stravy, preto je 

samozrejmé, že bez Preukazu študenta – 
bezdotykovej karty sa počas štúdia 
nezaobídete. Na preukaz sú naviazané aj 
viaceré systémy študentských zliav pri nákupe 
tovarov a služieb. Najvýznamnejšie sú zľavy 
v železničnej, autobusovej, ale aj leteckej 
doprave. Nezanedbateľné sú tiež zľavy pri kúpe 
kníh, pri kopírovacích službách a takmer pri 
všetkých kultúrnych a športových podujatiach.

https://www.preukazstudenta.sk/
http://www.slovakrail.sk/
http://www.isic.sk
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Pri využívaní dopravných aplikácií platí až do 30. sep-
tembra nasledujúceho roku. 

Cena preukazu

Študenti denného štúdia 

Prvé vydanie preukazu, preukaz je 
zároveň aj ISIC karta, platnosť do konca 
akademického roku (do 31. augusta)

24 €

Predĺženie platnosti po zápise 
do vyššieho ročníka, zároveň prolongácia 
ISIC, holografická známka ISIC

14 €

Predĺženie platnosti po zápise 
do vyššieho ročníka, bez prolongácie 
ISIC holografická známka NO ISIC

3 €

Študenti externého štúdia 

Prvé vydanie preukazu 
platnosť do konca akademického 
roku (do 31. augusta)

12 €

Predĺženie platnosti po zápise do vyššieho 
ročníka, holografická známka EXTERNISTA

3 €

Predĺženie platnosti po zápise do vyššieho ročníka, 
bez prolongácie ISIC holografická známka NO ISIC

3 €

Cena duplikátu, pri strate alebo poškodení 
preukazu je 12 €.

SPÔSOB PLATBY
Platí sa len bezhotovostným bankovým prevodom, 
najvhodnejší je internetbanking alebo VIAMO podľa 
predpisu v UIS – v časti Financovanie štúdia.

Poplatky za preukaz študenta, ale 
aj za ubytovanie, pripojenie na sieť 
v študentských domovoch či parkovné 
môžete jednoducho a rýchlo uhradiť  
prostredníctvom mobilnej aplikácie VIAMO 

na SPU v Nitre. Aplikáciu môžu využívať 
klienti Tatra banky, VÚB a OTP Banky. Viac na 
https://www.uniag.sk/sk/možnosti-platieb/

AKO SI VYBAVÍTE PREUKAZ ŠTUDENTA?
Postupujte podľa pokynov uvedených v e-návratke 
prijímacieho konania. Preukaz si môžete vyzdvihnúť 
po zápise na začiatku semestra. Skôr, ako začne fun-
govať, treba „zapísať“ údaje do čipu – priložením karty 
k univerzitnému terminálu umiestnenému pod aulou 
SPU. Tento úkon urobí každý študent sám a zároveň si 
prekontroluje funkčnosť a správnosť údajov v čipe. Je 
to dôležité pre externé dopravné aplikácie (uplatnenie 
zľavy vo vlakoch a autobusoch).

Preukaz používate počas celého štúdia. Hologra-
fickou známkou na zadnej strane sa každoročne po zá-
pise do ročníka obnovuje jeho platnosť.

INFORMAČNÉ SYSTÉMY 
UIS – UNIVERZITNÝ 
INFORMAČNÝ SYSTÉM 

UIS (https://is.uniag.sk) je názov informačného systému 
pre študentov a pedagógov SPU v Nitre. Pre vás je dôle-
žitý Portál študenta, ktorý zahŕňa študentské aplikácie 
na administráciu všetkých vašich aktuálnych a ukonče-
ných štúdií na SPU v Nitre. Ak ste študenti s aktívnym 
štúdiom, môžete ich naplno využívať. Študentom 
s prerušeným štúdiom a absolventom našej univerzity 
je poskytnutá iba časť aplikácií. Prostredníctvom uni-
verzitného e-mailu vás niektoré aplikácie automaticky 
informujú o uskutočnených zmenách. 

Všetky problémy s Univerzitným informačným 
systémom riešte mailom na adrese uis@uniag.sk. Neza-
budnite uviesť skratku svojej fakulty.

Prostredníctvom aplikácie Moje štúdium – IS4U, 
môžete spravovať svoje štúdium aj z mobilu. 
Aplikácia vám umožní prezrieť si zapísané 
predmety a ich detaily, prihlasovať sa na skúšky, 
zobraziť si harmonogram akademického 

roka, nahliadnuť do financovania či udelených 
štipendií a využiť mnoho ďalších ponúk.
Viac informácií na https://www.moje-studium.cz/sk

https://www.uniag.sk/sk/možnosti-platieb/
https://is.uniag.sk
https://www.moje-studium.cz/sk
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MICROSOFT 365
– bezplatne pre všetkých študentov

Microsoft 365 je online (cloudové) riešenie známych 
Microsoft serverov ako je Exchange, SharePoint, MS 
Teams a ďalších služieb od Office WebApps až po 
klientskú verziu Office365 dostupnú na stiahnutie 
a nainštalovanie do lokálnych počítačov všetkých uží-
vateľov univerzity (študenti, učitelia a zamestnanci). 

Microsoft Office365 zahŕňa:
 �mail s kapacitou 50 GB,
 � webové aplikácie Office,
 � súborový priestor v cloude – ukladanie, 
organizovanie a zdieľanie súborov 
v zabezpečenom umiestnení v cloude 
OneDrive – SPU v Nitre s veľkosťou 5 TB,
 � vlastné webové stránky,
 � videohovory, videokonferencie cez MS TEAMS,
 � integrácia všetkých užívateľov univerzity – kontaktné 
údaje, adresy pracovísk, telefóny, fotografie.

Prístup cez webové rozhranie:
adresa https://outlook.com/uniag.sk
prihlasovacie meno (User name): <váš login do UIS>
heslo (Password): <vaše heslo do UIS>

E-LEARNING NA SPU V NITRE

MS TEAMS
Microsoft Teams je nové moderné centrum pre tímovú 
spoluprácu v službe Microsoft 365. Spája ľudí, obsah 
a nástroje na zvýšenie angažovanosti a efektivity tímu.

Online výučba všetkých predmetov distančne 
cez MS Teams je zabezpečovaná v období, keď nie je 
možná prezenčná výučba. Pre každú akciu z vášho roz-
vrhu je zriadený tím s názvom skratky predmetu. V čase 

Inštalácia MS Office365 do vášho počítača:
prihlásite sa do:
https://outlook.com/uniag.sk, 
kliknete na Office365, zvolíte jazykovú 
alebo bitovú verziu programu 

a následne kliknete na „Inštalovať“. 

plánovanej výučby – podľa platného rozvrhu, sa spolu 
s ostatnými členmi tímu stretnete na videokonferenč-
nej schôdzke, kde absolvujete výučbovú hodinu pod 
vedením univerzitného pedagóga.  Prostredníctvom 
MS Teams dostanete výučbové materiály,  zadajú vám 
testovacie úlohy a budete absolvovať aj skúšky (ak ne-
bude možné absolvovať skúšky prezenčne). 

LMS MOODLE
LMS Moodle (https://moodle.uniag.sk) je e-learningový 
vzdelávací portál Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzity v Nitre na podporu výučby. Na prihlásenie sa do 
systému používate váš účet v Office365 – SPU v Nitre.

V LMS Moodle nájdete ucelené kurzy k vyučo-
vaným predmetom, diskusné fóra, úlohy, prednášky, 
chaty, ankety a v úložisku súborov príslušnej fakulty aj 
pomocné materiály na výučbu.

Systém Moodle na SPU v Nitre umožňuje pre-
chádzať jednotlivé kurzy obsahujúce informácie 
a výučbové materiály, komunikovať so študentmi a vy-
učujúcimi, odovzdávať vypracované, absolvovať testy 
a využívať ďalšie výhody. 

PRIPOJENIE VLASTNÝCH 
ZARIADENÍ DO POČÍTAČOVEJ 
SIETE WIFI 
Vo všetkých výučbových priestoroch môžete využiť 
bezdrôtové pripojenie do počítačovej siete. Wifi sieť 
s názvom eduroam je zabezpečená šifrovanou komu-
nikáciou WPA2 a je určená pre celú univerzitnú komu-
nitu s pripojením do celého internetu. Pripojenie k sieti 
vyžaduje od užívateľa iba prihlasovacie meno v tvare 
(prihlasovacie_meno@uniag.sk) a heslo z UIS. Pripojiť sa 
môžete vo všetkých verejných priestoroch v budovách 
univerzity a študentských domovoch a v priestoroch 
určených pre výučbu. Druhá wifi sieť nazvaná WifiGu-
est je určená pre hostí v rámci seminárov a konferencií. 
Ak vám takéto pripojenie nestačí, môžete využívať 
1 Gb/s káblové pripojenie do LAN a na internet na 
pracoviskách, v cvičebniach alebo aj v študentských 
domovoch SPU v Nitre. V každej izbe ŠD je káblový 

https://outlook.com/uniag.sk
https://outlook.com/uniag.sk
https://moodle.uniag.sk
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prívod lokálnej siete ethernet s pripojením na internú 
infraštruktúru počítačovej siete SPU, univerzitné infor-
mačné systémy a cez bezpečnostnú bránu do SANETu 
a internetu.

Pomoc a ďalšie informácie vám radi poskytnú 
v Centre informačných a komunikačných technológií 
SPU, pavilón S, 3. poschodie.

Úradné hodiny:
pondelok – piatok  8.00 – 10.30 hod.
               12.30 – 14.30 hod.
( 037/641 41 73

 net-helpdesk@nr.sanet.sk

UBYTOVANIE

ŠD ANTONA BERNOLÁKA, 
TRIEDA ANDREJA HLINKU 38
Je situovaný v areáli univerzity v blízkosti obchodné-
ho centra CENTRO Nitra. Ubytovaní študenti majú na 
každom poschodí k dispozícii študovňu, kuchynku 
a televízne miestnosti. Ubytovacie priestory s celkovou 
kapacitou 953  študentských lôžok sú rozdelené do 
troch blokov. Blok A s izbami, jedálňou a kongresovou 
sálou  je v súčasnosti v rekonštrukcii. Blok B ponúka 
ubytovanie v dvoj- a trojlôžkových izbách, pričom soci-
álne zariadenia sú spoločné pre jedno poschodie. Blok 
C bol v roku 2021 zrekonštruovaný a ponúka moder-
né ubytovanie v dvojložkových izbách so sociálnym 
zariadením. 

ŠD MLADOSŤ, ŠTÚROVA ULICA 3 
Nachádza sa v centre mesta, neďaleko Galérie Mlyny. 
Blok A (vežiak) poskytuje ubytovanie v dvoj- a jed-
nolôžkových izbách bunkového typu (2 + 1 + 1) so 
spoločným sociálnym zariadením. Na prízemí nájdete 
zdravotné stredisko. Blok B je vstupná časť, kde sa 
nachádza vrátnica, spoločenská miestnosť s kapacitou 
150 miest a jedáleň. Blok C (ležiak) poskytuje ubytova-
nie v dvoj- a trojlôžkových izbách bunkovým systémom 
(3 + 2) so spoločným sociálnym zariadením (v každej 
izbe je chladnička).

ŠD AKADEMICKÁ ULICA 1755
Nachádza sa v areáli univerzity v blízkosti obchodného 
centra CENTRO. Poskytuje ubytovanie v dvojlôžkových 
študentských izbách bunkového typu (2 + 2), v každej 
izbe je chladnička.

STRAVOVANIE
Súčasťou študentských domovov Mladosť a Antona 

Bernoláka sú aj jedálne. Obedy si môžete objednávať 
vopred zo šiestich druhov jedál alebo vybrať z aktuálnej 
ponuky mäsitých, bezmäsitých a vegetariánskych jedál 
priamo pri výdaji stravy. Večere sa podávajú bez pred-
chádzajúcej objednávky. Ceny jedál sú v rozpätí od 1,10 
do 3,74 € v závislosti od druhu.

Komunitné kompostovanie 
na Zelenej univerzite
Ako predchádzať vzniku odpadov? 
Jedným z riešení je kompostér. Ten 

náš, univerzitný, je umiestnený v blízkosti 
Študentského domova A. Bernoláka. 
Komunitné kompostovanie je jednoduchým 
a lacným spôsobom ako vyriešiť problém 
s biologickými odpadmi vznikajúcimi 
na internátoch SPU v Nitre.
Biologicky rozložiteľný odpad sa v tzv. 
kompostovacom procese premení na cenný 
materiál – na úrodný kompost. Výsledný 
kompost je výživným hnojivom, ktoré 
využíva Botanická záhrada SPU v rámci 
svojich pracovísk a univerzitného areálu.  
Viac informácií získate na stránke 
https://komposter-spu.webnode.sk/

mailto:net-helpdesk%40nr.sanet.sk?subject=
https://komposter-spu.webnode.sk/
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KNIŽNICA – MIESTO NA 
VZDELÁVANIE A ODDYCH

Knižnica je srdcom univerzity a mala by vás sprevádzať 
celým štúdiom. Slovenská poľnohospodárska knižnica 
pri SPU v Nitre sídli na Štúrovej ulici č. 51. Všetko, čo 
o nej potrebujete vedieť, nájdete na www.slpk.uniag.sk 
a najaktuálnejšie informácie na FB.

Už na začiatku štúdia vám knižnica môže pomôcť 
dostať sa k študijnej literatúre – skriptám a učebni- 
ciam. Ako na to? Zaregistrujte sa v knižnici. Registračný 
poplatok je 5 eur. Prineste si so sebou preukaz študen-
ta (ISIC), bude slúžiť aj ako preukaz do knižnice. Nájdite 
si knihy, ktoré potrebujete v online katalógu knižnice 
na jej webe a objednajte si ich. Knihy si môžete objed-
návať aj z domu, stačí si ich vyzdvihnúť do desiatich dní 
od objednania.

Knižnica má aj e-knihy a e-časopisy. Všímajte si 
informácie v online katalógu. Ak máme knihu v elek-
tronickej forme, je v zázname uvedená jej URL adresa. 
Keď budete potrebovať zahraničnú literatúru, pozrite si 
ponuku E-zdroje. Nájdete tam medzinárodné databázy, 
obsahujú tisíce kníh a článkov v angličtine. 

Nezabudnite! Požičané treba vrátiť. Skriptá 
a učebnice vám požičia knižnica na celý 
semester, odborné knihy iba na jeden 
mesiac. Ak ich nevrátite načas, alebo si 
výpožičku nepredĺžite, hrozí vám pokuta 

za upomienku. Predĺžiť si výpožičku je pritom 
veľmi jednoduché. Stačí sa prihlásiť do katalógu 
a urobiť predĺženie vo svojom konte, alebo sa 
zastavte v knižnici a požiadajte o predĺženie. 

Nezabudnite! Iba niektoré e-knihy 
a články v e-časopisoch si môžete pozerať 
a sťahovať bez obmedzení. Väčšina je 
chránená a prístup k nim je obmedzený 
na počítače s IP adresou SPU v Nitre.

Knižnica má pekné priestory na štúdium:
 � Na Štúrovej ulici sa nachádza univerzálna 
študovňa – ideálna pre tých, ktorí sa potrebujú 
sústrediť na učenie či písanie seminárnej práce. 
 � V hlavnej budove na Triede Andreja Hlinku 
pod aulou nájdete čitáreň – nie je veľmi 
veľká, je však poruke ak si potrebujete 
rýchlo niečo prečítať, napísať, vytlačiť. 

Určite budú pre vás užitočné počítače, skenery 
a samoobslužné kopírky v univerzálnej študovni a čitár-
ni. Tlačiť možno do formátu A3, aj farebne. V prípade 
potreby vám knihovníčky pomôžu. 

Možno neviete, že personál knižnice môžete 
požiadať o pomoc aj pri vyhľadávaní literatúry do se-
minárnych prác, pri citovaní a podobne. Keď nenájdete 
potrebné informácie na internete, skúste knižnicu. 

To nie je všetko, ale na začiatok stačí. Navštívte nás 
a uvidíte. 

Hlavná budova Štúrova 51
Pondelok – štvrtok  8.00 – 17.00 hod.
Piatok               do 16.00 hod.

Čitáreň na Triede Andreja Hlinku:
Pondelok – štvrtok 8.00 – 17. 00 hod.
Piatok               do 16.00 hod.

VYDAVATEĽSTVO 
A PREDAJŇA ODBORNEJ 
LITERATÚRY

Vydavateľstvo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre je celoškolským pracoviskom SPU. Portfólio vyda-
vateľstva predstavujú rôzne tituly knižných publikácií, 
najmä vysokoškolských učebníc, vedeckých monografií, 

Čo je dobre vedieť? Aj knihy z univerzálnej 
študovne sa dajú požičať domov, hoci 
niektoré iba na kratší čas. Všímajte 
si nálepky na chrbtoch kníh. Zelená 
znamená výpožičku na celý mesiac, 

žltá na týždeň a červená iba na víkend.

www.slpk.uniag.sk
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účelových publikácií, skrípt, zborníkov, vedeckých časo-
pisov v printovej aj elektronickej podobe.

Vydavateľstvo spája výhody prepojenia vydava-
teľskej a polygrafickej činnosti nielen pre našu uni-
verzitu, jej pracoviská, zamestnancov, študentov, ale 
aj pre externých zákazníkov. Reťazec činnosti zabez-
pečovaný Vydavateľstvom SPU je úplný – od redak- 
čného a DTP spracovania cez tlač a knihárske spraco-
vanie, až po distribúciu a predaj publikácií. Jeho súčas-
ťou je kamenná predajňa umiestnená v pavilóne CH 
a e-shop.

Celú ponuku Vydavateľstva SPU a e-shopu nájde-
te na www.vydavatelstvo.uniag.sk

Predajňa odbornej literatúry, pavilón CH
Pondelok – piatok  8.00 – 15.00 hod.

Vydavateľstvo, suterén pavilónu CH
Pondelok – piatok  7.30 – 16.00 hod.

JAZYKY – BRÁNA 
DO SVETA
Znalosť cudzích jazykov vám otvára široké možnosti 
pre štúdium v zahraničí v rámci programu ERASMUS+, 
získanie dvojitého diplomu (Double Degree) v spo-
lupráci so zahraničnými univerzitami, ale aj pre letné 
poznávacie či pracovné pobyty a stáže. 

Predajňa vydavateľstva má v ponuke aj 
reklamné predmety s logom univerzity 
(tričká, tašky, USB kľúče, perá, bloky, zošity, 
flaše, „buffky“, pexeso...). Príďte si vybrať :)

Ak potrebujete kopírovať, skenovať, 
vytlačiť, zviazať seminárnu, záverečnú 
prácu, navštívte vydavateľstvo, a tam sa 
o to radi postarajú. Navrhnú a vytlačia aj 
plagáty, oznámenia, vizitky, laminujú...

Výučbu cudzích jazykov pre študentov SPU 
zabezpečuje Centrum jazykov SPU v Nitre. Sídli na 
4. a 5. poschodí v pavilóne AE.

Môžete si vybrať štúdium anglického, nemecké-
ho, ruského, francúzskeho a španielskeho jazyka na rôz-
nych jazykových úrovniach: 

 � základný stupeň – AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ (úroveň A1),
 � stredne pokročilý stupeň – AJ, FJ, 
NJ, RJ, ŠJ (úroveň A1 – A2),
 � pokročilý stupeň – AJ, FJ, NJ, 
RJ, ŠJ (úroveň A2 – B1),
 � svetový jazyk A, B, C, D – AJ, FJ, 
NJ, RJ, ŠJ (úroveň B1 – B2),
 � odborný jazyk I. – AJ, NJ, RJ (úroveň B2 – C1),
 � komunikácia – AJ, NJ, RJ (úroveň B2 – C1),
 � obchodná prezentácia – AJ, 
NJ, RJ (úroveň B2 – C1),
 � obchodná komunikácia – AJ, 
NJ, RJ (úroveň B1 – B2).

Centrum jazykov ponúka tiež výučbu slovenské-
ho jazyka pre cudzincov na rôznych jazykových úrov-
niach od základného stupňa po odborný jazyk. Všetky 
predmety sú dvojsemestrálne a končia sa v zimnom 
semestri zápočtom a v letnom semestri zápočtom 
a skúškou.

JAZYKOVÉ SKÚŠKY UNICERT®
Ak sa rozhodnete pre jazykovú prípravu v rámci 
predmetov svetový jazyk A, B, C, D, po ich úspešnom 
absolvovaní sa môžete prihlásiť na jazykovú skúšku 
v rámci systému UNIcert® II (úroveň B2) a získať certi-
fikát z anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho 
alebo slovenského jazyka pre študentov pôdohos-
podárskych a ekonomických vied. Skúška pozostáva 
z písomnej časti, ktorá zahŕňa čítanie s porozumením 
a esej a ústnej časti, ktorá obsahuje reprodukciu pre-
čítaného textu a ústny prejav na jednu z pätnástich 
vopred stanovených tém. Od roku 2006 do roku 2022 
bolo vystavených 3 222 certifikátov UNIcert® II.

www.vydavatelstvo.uniag.sk
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Študenti bakalárskeho štúdia, ktorí majú v rámci 
svojho študijného programu stanovené povinne voli-
teľné predmety zamerané na odborný cudzí jazyk (ko-
munikácia, odborný jazyk I., obchodná prezentácia), sa 
môžu po ich úspešnom absolvovaní prihlásiť na jazy-
kovú skúšku v systéme UNIcert® III (úroveň C1) a zís-
kať certifikát z anglického, nemeckého alebo ruského 
jazyka pre ekonómov, študentov európskych štúdií 
a pôdohospodárskych vied so zameraním na ekono-
miku. Skúška pozostáva z písomnej časti, ktorá zahŕňa 
počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením 
(autentický odborný text) a esej (odborná téma). Pod-
mienkou na absolvovanie ústnej skúšky je predloženie 
písomnej práce, ktorej téma vychádza zo študijného 
odboru študenta, v celkovom rozsahu 10 strán. Ústnu sk-
úšku následne tvorí prezentácia práce a diskusia k téme 
práce. V období rokov 2006 – 2022 bolo vystavených 
739 certifikátov UNIcert® III.

Info:
https://cj.uniag.sk

Kontakt:
( 037/641 45 56

 cjspu@uniag.sk

ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ
Pri plánovaní svojho štúdia rátajte s tým, že sa môžete 
ísť pozrieť do sveta. Spoznávanie nových ľudí prináša 

UNIcert® je jedinečný medzinárodný 
certifikát, ktorý môžu získať výlučne študenti 
vysokých škôl nefilologického zamerania. 
Založený bol v roku 1992 v Nemecku a 
udeľovať ho môžu len vybrané univerzity, 

ktoré spĺňajú akreditačné požiadavky. Pre 
vašich budúcich zamestnávateľov to je doklad, 
ktorý potvrdzuje úroveň znalosti cudzieho 
jazyka v študovanom odbore. Zároveň 
vám vďaka profesionálne a akademicky 
orientovanej odbornej jazykovej príprave 
uľahčí štúdium a prax v zahraničí. 

kontakty dôležité pre budúci profesijný život, skúsenos-
ti z pobytu v zahraničí menia pohľad na domácu realitu, 
rastú šance na získanie zaujímavej práce po skončení 
štúdia. Prostredníctvom programov Erasmus+, CEE-
PUS, NŠP a ďalších môžete časť štúdia absolvovať na 
zahraničnej univerzite. Okrem štúdia sú v ponuke 
aj Erasmus+ stáže, ktoré sú skvelou príležitosťou na 
získanie praktickej pracovnej skúsenosti v zahraničí 
vo vašom študijnom odbore. Zároveň môžete požiadať 
o štipendium alebo finančnú podporu. 

Pracovníci Kancelárie zahraničných vzťahov 
a medzinárodných vzdelávacích programov vám 
radi pomôžu zorientovať sa v ponuke. Nájdete ich 
v budove Rektorátu SPU (pavilón AE) na 3. poschodí, 
č. dverí 304.

ERASMUS +
Študenti sa môžu prihlásiť na mobilitu Erasmus+, či už 
štúdium alebo stáž, v ktoromkoľvek ročníku a na kto-
romkoľvek stupni štúdia (spolu na dvanásť mesiacov). 
Vybrať si môžete krajiny EÚ a Severné Macedónsko, 
Turecko a Srbsko. Kancelária zahraničných vzťahov 
každoročne organizuje podujatie Erasmus Village, 
na ktorom zahraniční študenti SPU prezentujú svoje 
domovské univerzity, kultúru, jedlá a zvyky... Bližšie info 
na http://www.uniag.sk/sk/mobility-erasmus-4927/ 

SPOLOČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 
SO ZAHRANIČNÝMI UNIVERZITAMI
Niektoré fakulty SPU ponúkajú spoločné študijné pro-
gramy so zahraničnými univerzitami a získanie dvojité-
ho či viacnásobného diplomu. Dvojitý diplom v praxi 
znamená, že študent je súbežne zapísaný na dvoch 
univerzitách. Musí splniť študijné programy oboch, 
obhájiť diplomovú prácu pred medzinárodnou komi-
siou (alebo na každej univerzite) a nakoniec získa dva 
nezávislé diplomy od oboch partnerských univerzít. 
Zamestnávatelia to považujú za výhodu a vy tak budete 
o krok pred ostatnými.

https://cj.uniag.sk
mailto:cjspu%40uniag.sk?subject=
mailto:kj_fem%40uniag.sk%20?subject=
http://www.uniag.sk/sk/mobility-erasmus-4927/
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LETNÉ ŠKOLY
V spolupráci s partnerskými univerzitami v Číne, USA, 
Indii, Thajsku, Rusku, Turecku a v ďalších krajinách sa 
môžete zúčastniť na intenzívnych letných školách. 
Tieto jedinečné aktivity vám prinesú nielen veľa nových 
poznatkov, ale umožnia vám spoznať aj nové krajiny 
a kultúry. 

KONFUCIOVA TRIEDA
Ponúka nové možnosti výučby čínskeho jazyka. 

Na rozdiel od bežnej výučby čínštiny, študenti 
Konfuciovej  triedy  sa neučia len jazyk, ale majú mož-
nosť  zúčastňovať sa na spoločne organizovaných let-
ných školách, dôkladnejšie študovať krajinu, jej dejiny, 
kultúru, politické a spoločenské hodnoty. Je vašou šan-
cou úspešne sa etablovať na svetových trhoch práce.

COWORKINGOVÉ 
CENTRUM
Poznáte pojem coworking? Ak áno, určite vás poteší, 
že na univerzite od roku 2022 funguje coworkingo-
vé centrum SuPerUni CoWORK. Ponúka miesto pre 
študentské projekty, zaujímavé workshopy, prednášky 
a zároveň predstavuje priestor pre podporu inovácií 
a kreativity. 

Centrum sa nachádza v suteréne Študentského 
domova Mladosť, kde nájdete prednáškovú miestnosť, 
priestory pre prácu a oddych a kuchynku Samozrej-
mosťou je wifi pripojenie, tlačiareň či kávovar.

Kontakt:
https://cowork.uniag.sk

 spucowork@uniag.sk

Láka vás štúdium čínštiny? Môžete sa 
prihlásiť na online kurzy pod vedením 
čínskych lektorov, ktoré v rámci Konfuciovej 
triedy ponúka naša univerzita. Viac na 
www.fem.uniag.sk/sk/konfuciova-trieda/

AKTÍVNE VYUŽITIE 
VOĽNÉHO ČASU

Študentský život nie je iba o učení a knihách. Univerzita 
ponúka študentom široké možnosti ako tráviť voľný 
čas, relaxovať, venovať sa športu alebo koníčkom.

Dlhoročnú tradíciu majú jarné a jesenné študent-
ské dni, festival domácich klobás, karnevalový sprie-
vod mestom, hokejový zápas medzi tímami oboch 
nitrianskych univerzít či imatrikulačný ples.

Ak uprednostňujete rekreačný alebo dokonca 
vrcholový šport, môžete sa venovať volejbalu, basket-
balu, florbalu, plávaniu, tenisu, kulturistike, jazdectvu, 
vodáckej turistike a ďalším displínam. K dispozícii máte 
ihriská v blízkosti študentských domovov a v areáli Cen-
tra univerzitného športu. Nájdete tu 25-metrový krytý 
plavecký bazén (v súčasnosti sa rekonštruuje), športo-
vú halu, pohybové štúdio, fit-centrum, tenisové kurty, 
ihrisko na plážový volejbal, workoutové ihrisko a ďalšie 
možnosti pre športovanie. 

Na univerzite pôsobí folklórny súbor Zobor, 
poľovnícky krúžok Buteo, kynologický krúžok, so-
koliari sv. Svorada, Miestny spolok Slovenského Čer-
veného kríža, Študentský spolok Pasteur, študent-
ský spolok Vitruvian a ďalšie zoskupenia. Zaujímavé 
aktivity v oblasti medzinárodných kontaktov ponúkajú 
lokálne pobočky organizácie AIESEC či dobrovoľníci 
z ESN – Erasmus Student Network.

Coworking je trendový štýl práce 
a podnikania vo flexibilnom pracovnom 
prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými 
pracovníkmi. Využívajú ho najmä mladí 
startupisti a začínajúci podnikatelia, ktorí 

si nechcú prenajímať celú kanceláriu ani mať 
starosti s kúpou kancelárskeho vybavenia či 
nového nábytku. Spoločné pracovné priestory 
im zároveň umožňujú zdieľať hodnoty, 
skúsenosti, nápady a profitovať z efektu, 
ktorý prináša sústredenie talentovaných 
pracovníkov na jednom mieste.

https://cowork.uniag.sk
mailto:spucowork%40uniag.sk?subject=
www.fem.uniag.sk/sk/konfuciova-trieda/
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Záujemcov o poľovníctvo určite poteší možnosť 
absolvovať poľovnícke skúšky. V univerzitnej autoškole 
môžete získať vodičské oprávnenie na všetky typy mo-
torových vozidiel. 

Užitočné linky
 � Folklórny súbor Zobor (www.fszobor.sk) 
 � Sokoliari sv. Svorada 
(www.facebook.com/sokoliarisvsvorada)
 �Miestny spolok Slovenského Červeného kríža 
pri SPU v Nitre (www.facebook.com/MsckPriSpu)
 � Študentský spolok Pasteur 
https://www.facebook.com/SpolokPasteur/
 � AIESEC (https://aiesec.sk/)
 � Erasmus Student Network SUA 
Nitra (https://sua.esn.sk/)
 � Autoškola Akadémia 
(www.autoskola.akademia.sk) 

MESTO NITRA
Nitra je jedným z najstarších miest na Slovensku. Okrem 
bohatej histórie je známa aj ako centrum poľnohospo-
dárstva, či mesto mladých, keďže tu sídlia dve univerzity. 
Územie Nitry je nepretržite obývané takmer tridsaťtisíc 
rokov. Sídlil tu knieža Pribina, ktorý dal v meste posta-
viť a vysvätiť prvý kresťanský kostol na Slovensku. Kráľ 
Rastislav na toto územie pozval solúnskych bratov 
Konštantína a Metoda, aby medzi našimi predkami šírili 
kresťanskú vieru v ich rodnej reči. 
Počet obyvateľov: 78 353 obyvateľov (k 2. 1. 2020)
Rozloha mesta: 100 km2

Nitra je v súčasnosti piatym najväčším mestom 
na Slovensku.

Študentské zoskupenia, krúžky a organizácie 
zvyčajne robia nábor nových členov na 
začiatku akademického roka. Ak nechcete 
premeškať konkurzy, nezabudnite 
sledovať univerzitnú webku, facebookovú 

stránku SPU, oznamy na nástenkách alebo 
elektronickú verziu univerzitného spravodajcu 
Poľnohospodár (www.polnohospodar.sk). 

PRECHÁDZKA NITROU

HRADNÝ AREÁL 
Navštívte najvýraznejšiu dominantu Nitry a vychutnajte 
si jedinečnú atmosféru, ktorú vám hradný areál ponúka. 
Nitriansky hrad spolu s opevnením je najväčším stredo-
vekým hradiskom. Nahliadnite do baziliky sv. Emeráma, 
Vazulovej veže, Kazemát, gotickej priekopy a nechajte 
sa unášať časom histórie. 

HORNÉ MESTO
Romantické uličky a tajomné zákutia, čarovná atmo-
sféra, honosné cirkevné budovy, historické pamiatky 
a ospalá atmosféra, to všetko ponúka mestská pamiat-
ková rezervácia. Pri jej návšteve určite neprehliadnete 
sochu Atlanta (Nitranmi nazývaného Corgoň), sochu 
Pribinu, Malý a Veľký seminár a mnoho iných zaujíma-
vostí. Vo Veľkom seminári sídli Diecézna knižnica, ktorej 
zbierky obsahujú približne 66-tisíc vzácnych kníh. 

PEŠIA ZÓNA
Prejdite sa po Pešej zóne, ktorú zdobia umelecké diela 
v duchu veľkomoravských tradícií – zväčšená kópia 
historického meča z bronzu, železná fontána, poklop 
z Veľkej Moravy, päť metrov vysoké hudobné hodiny, 
nárožná pitná fontána, Svätoplukove prúty a pozrite si 
jedinečné Svätoplukovo námestie, ktoré je centrálnou 
a oddychovou zónou Dolného mesta. Vychutnajte 
si kávičku na Kupeckej ulici, pokochajte sa výkladmi 
obchodíkov s umeleckými predmetmi či štýlovým 
antikvariátom.

SYNAGÓGA
Nitrianska Synagóga z roku 1908 patrí medzi najstaršie 
synagógy na Slovensku. Je svedkom židovských dejín, 
pretože mesto stáročia patrilo medzi najvýznamnejšie 
centrá židovského života na Slovensku. Vďaka dokona-
lej akustike sa dnes využíva ako koncertná sieň a orga-
nizujú sa tu výstavy, besedy, slávnostné spoločenské 
podujatia...

www.fszobor.sk
www.facebook.com/sokoliarisvsvorada
www.facebook.com/MsckPriSpu
https://www.facebook.com/SpolokPasteur/
https://aiesec.sk/
https://sua.esn.sk/
www.autoskola.akademia.sk
www.polnohospodar.sk
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ZOBOR
Pre návštevníkov Zoborských vrchov je určený náučný 
chodník s celkovou dĺžkou 14,7 km. Nenáročnú túru 
môžete začať prehliadkou pozostatkov Zoborského 
kláštora, najstaršieho na Slovensku. Cieľom peších 
turistov je najmä Pyramída (553 m), vedie na ňu mod-
rá turistická značka. Nezabudnite sa cestou zastaviť 
v jaskyni pustovníka Svorada. Hodinový výstup vás 
odmení nádherným výhľadom na celé mesto, čaká na 
vás rozhľadňa s ďalekohľadom, ohnisko s možnosťou 
opekania, turistická útulňa, kúsok pod ňou si prezrite 
zvyšky veľkomoravského hradiska.

MESTSKÝ PARK
Mestský park Sihoť je jeden z najkrajších na Slovensku. 
Na jeho okraji, pri jazere Hangócka, má sídlo aj jedna 
z našich fakúlt – Fakulta záhradníctva a krajinného inži-
nierstva. Jazerá s obľubou využívajú rybári, na jednom 
z nich sa môžete v lete aj člnkovať. Nádherné chodníč-
ky okolo nich ocenia cyklisti aj korčuliari. Súčasťou 
20-hektárového mestského parku je aj letné kúpalisko. 

KALVÁRIA
Na jednom zo siedmich vŕškov sa nachádza nitrianska 
kalvária s dvanástimi kaplnkami zastavení Krížovej cesty. 
Rozhľadňa s ďalekohľadom poskytne úžasný výhľad na 
celé mesto. Nenechajte si ujsť Misijné múzeum, v kto-
rom sa nachádzajú exponáty etnologického charakteru 
i exotické zvieratá a vtáctvo z celého sveta. Kalváriu 
využívajú aj horolezci.

DRAŽOVSKÝ KOSTOLÍK
Románsky kostolík sv. Michala Archanjela z prelomu 
11. – 12. storočia stojí na skalnatom kopci v mestskej 
časti Dražovce. Ide o najfotogenickejšie miesto v celej 
Nitre! Niekoľkokrát sa objavil vo videoklipoch známych 
kapiel, ale aj na poštovej známke, dokonca bol zobraze-
ný aj na bývalej päťdesiatkorunovej bankovke. 

KAM ZA KULTÚROU

MÚZEÁ
Ponitrianske múzeum (www.muzeumnitra.sk)
Diecézne múzeum (www.nitrianskyhrad.sk)
Slovenské poľnohospodárske múzeum 
                                              (www.spmnitra.sk)

GALÉRIE
Nitrianska galéria (www.nitrianskagaleria.sk)
Galéria Trafačka (www.trafacka.sk)

DIVADLÁ 
Divadlo Andreja Bagara (www.dab.sk)
Staré divadlo Karola Spišáka (www.sdn.sk)
Nové divadlo (www.novedivadlo.sk) 

KINÁ
CINEMAX NITRA, OC MAX (www.cine-max.sk)
KINOKLUB TATRA (www.kinoklubnitra.sk)
MLYNY CINEMAS, Galéria MLYNY (www.mlyny-cinemas.sk)
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www.muzeumnitra.sk
www.nitrianskyhrad.sk
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www.trafacka.sk
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www.novedivadlo.sk
www.cine-max.sk
www.kinoklubnitra.sk
www.mlyny-cinemas.sk
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