Pracoviská na podporu štúdia
Univerzita vytvára priaznivé podmienky pre štúdium. Zlepšuje infraštruktúru rekonštrukciou
a budovaním laboratórií, učební a ich vybavovaním progresívnou technikou.
Potreby SPU v oblasti informačných technológií zabezpečuje Centrum informačných a
komunikačných technológií (CIKT) v spolupráci s výpočtovými strediskami jednotlivých
fakúlt. Študenti môžu využívať moderné počítačové cvičebne, bohatú sieť počítačov
umiestnených vo vstupných priestoroch jednotlivých pavilónov a PC študovne vo všetkých
študentských domovoch.
Modernou multimediálnou technikou a zariadením na simultánne tlmočenie do štyroch
jazykov je vybavené aj Kongresové centrum SPU. Kongresová sála s kapacitou 360 miest
spĺňa všetky kritériá na organizovanie medzinárodných vedeckých sympózií či iných
spoločenských podujatí.
Výskumné centrum AgroBioTech (VC ABT) je celouniverzitné špecializované pracovisko,
ktoré poskytuje infraštruktúru a odborné zázemie pre podporu inovatívneho výskumu
v príslušných oblastiach smerujúcich k novým metódam a postupom najmä v aplikovanom
výskume s možnosťou transferu výsledkov do praxe. Vzniklo ako pracovisko komplexného,
výskumného, inovačného a kompetenčného regionálneho výskumného centra v oblasti
agrobiológie, agroekológie, biotechnológie, agropotravinárstva, bioenergetiky a
bioekonomiky.
Vo fonde Slovenskej poľnohospodárskej knižnice (SlPK) sa nachádza vyše pol milióna
dokumentov orientovaných na poľnohospodárstvo a príbuzné odbory, okrajovo sú v ňom
však zastúpené všetky vedné oblasti. Knižnica ako špecializované vedecké pracovisko slúži
nielen študentom a pracovníkom univerzity, ale aj širokej verejnosti. Prístup k dokumentom
uľahčuje automatizovaný výpožičný systém. Po zaregistrovaní v knižnici môžu študenti SPU
používať ako čitateľský preukaz identifikačnú kartu študenta.
Vydavateľstvo SPU (VYD) zabezpečuje tvorbu, realizáciu a distribúciu odbornej a vedeckej
literatúry, vydáva štyri vedecké časopisy radu Acta, učebné texty, propagačné materiály pre
potreby pracovísk univerzity, odbornú prax a pre verejnosť. Predajňa študijnej literatúry sa
nachádza v pavilóne CH.
Dvojtýždenník SPU Poľnohospodár informuje verejnosť o dianí na univerzite. Prináša správy
z manažmentu univerzity, pedagogického procesu, vedy a výskumu, ale aj o študentských
aktivitách, kultúre a športe. Na stránke www.polnohospodar.sk je v elektronickej forme
k dispozícii čitateľom na celom svete.
Centrum univerzitného športu (CUŠ) zabezpečuje plnenie úloh univerzity v oblasti
vzdelávania, vytvára podmienky na rozvoj telesnej výchovy a športu pre študentov,
zamestnancov a širokú verejnosť. Organizuje športové podujatia na univerzitnej, národnej a
medzinárodnej úrovni a podieľa sa na príprave spoločensko-kultúrnych podujatí
organizovaných univerzitou. Propaguje športoviská univerzity a služby poskytované v oblasti
športu s cieľom účinnejšieho využitia ľudských zdrojov a majetku.

Výborné podmienky pre praktickú výučbu študentov a overovanie výsledkov
vedeckovýskumnej činnosti pracovníkov vytvára Vysokoškolský poľnohospodársky podnik
SPU, s.r.o., Kolíňany, ktorý hospodári na výmere 2 270 hektárov. Vo vzorkovniciach
rastlinnej a živočíšnej výroby je obsiahnuté celé vertikum poľnohospodárskej výroby.
Areál Botanickej záhrady, ktorý sa rozprestiera na ploche 25 hektárov, slúži ako pedagogické
a vedecké pracovisko. V zbierkach sa nachádza množstvo druhov a kultivarov tropických
rastlín, listnatých a ihličnatých stromov, krov, okrasných a liečivých rastlín. Súčasťou
botanickej záhrady je aj pomologický sad so stovkami odrôd ovocných druhov, viniča a
zelenín. Botanická záhrada v rámci výmeny semenného materiálu (Index seminum)
spolupracuje s 350 záhradami z celého sveta.
V priestoroch univerzitného vivária, ktoré je priamou súčasťou výučby, sa nachádza viac ako
dvadsať rôznych druhov exotických živočíchov, medzi nimi aj zvieratá, ktoré boli predmetom
pašeráctva a nelegálnej držby a dočasne ich sem umiestnili orgány štátnej správy SR.
Pracovníci vivária venujú veľkú pozornosť aj environmentálnej výchove jeho návštevníkov,
najmä detí predškolského a školského veku, ktorých sa tu každoročne vystriedajú stovky.
Do povedomia chovateľskej verejnosti sa čoraz viac dostáva jazdecké a výcvikové stredisko,
ktoré je súčasťou vzorkovnice chovu koní. Slúži nielen na výskumné a pedagogické účely, ale
zároveň pestuje i vzťah študentov k týmto ušľachtilým zvieratám. O tom, že náš chov a
jazdecký tréning je na úrovni hodnej univerzity, svedčia výsledky dosiahnuté na rôznych
športových a chovateľských podujatiach.

