Kde poskytuje SPU ubytovanie pre svojich študentov v ak.
roku 2010/2011
Slovenská poľnohospodárska univerzita ponúka ubytovanie v študentských domovoch s celkovou
kapacitou viac ako 2800 lôžok. Študenti majú k dispozícii televízne a počítačové miestnosti, študovne,
kuchynky, práčovne. Na športové aktivity im slúžia ihriská v areáli študentských domovov, posilňovne
a stolno-tenisové miestnosti.
a) ŠD Mladosť, Štúrova ulica 3
Študentský domov leží v blízkosti centra mesta, neďaleko areálu univerzity.
Blok A má ubytovaciu kapacitu 158 lôžok s bunkovým systémom 2+1+1 so spoločným sociálnym
zariadením. Na prízemí sa nachádza zdravotné stredisko.
Blok B je vstupná časť, kde sa nachádza vrátnica, spoločenská miestnosť, jedáleň a bufet. V
spoločenskej miestnosti s kapacitou 150 miest sa poriadajú kultúrne a spoločenské akcie, výstavy,
študentské plesy, diskotéky.
Blok C má ubytovaciu kapacitu 1008 lôžok s bunkovým systémom 4+3 so spoločným sociálnym
zariadením.
1- lôžková izba 46,47 € (1400,-Sk) lôžko / mesiac
2- lôžková izba 29,87 € (900,-Sk) lôžko / mesiac
3- lôžková izba 23,90 € (720,-Sk ) lôžko / mesiac
4- lôžková izba 20,91 € (630,-Sk) lôžko / mesiac
b) ŠD Antona Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38
Študentský domov je situovaný v areáli univerzity, v blízkosti výstaviska Agrokomplex. Ubytovaní
študenti majú na každom poschodí k dispozícii študovňu a kuchynku, niekoľko televíznych miestností,
práčovne a sušiarne. Na športové aktivity im slúžia posilňovne, stolnotenisová miestnosť, volejbalové
a tenisové ihrisko. Okrem toho sa tu nachádza nová počítačová miestnosť. Ubytovacie priestory sú
rozdelené do troch blokov:
Blok A je novopostavená časť s kapacitou 304 študentských lôžok. Izby sú riešené bunkovým
systémom 2+2 so spoločným sociálnym zariadením a chladničkou.
2-lôžková izba 49,79 € (1500,- Sk) lôžko / mesiac
Blok B a C (časť Nová doba) s kapacitou 738 lôžok ponúka ubytovanie v 2- a 3-lôžkových izbách,
pričom sociálne zariadenia sú spoločné pre jedno poschodie. Dvojposteľové izby majú balkóny.
2- lôžková izba 26,56 € (800,-Sk) lôžko / mesiac
3- lôžková izba 23,90 € (720,-Sk) lôžko / mesiac
c) ŠD Poľnohospodár, Vihorlatská 10
Študentský domov je situovaný na sídlisku Chrenová, 15 minút od areálu univerzity. Ubytovaní
študenti majú k dispozícii televíznu miestnosť a na každom poschodí kuchynku. Ubytovanie je riešené
bunkovým systémom 2+2 a 2+1. Ubytovacia kapacita je 96 lôžok.
1- lôžková izba 56,43 € (1700,-Sk)lôžko / mesiac
2- lôžková izba 53,11 € (1600,-Sk) lôžko / mesiac

