Ubytovanie
Slovenská poľnohospodárska univerzita ponúka ubytovanie v študentských domovoch s celkovou
kapacitou vyše 2600 lôžok. Študenti majú k dispozícii televízne a počítačové miestnosti, študovne,
kuchynky, práčovne. Na športové aktivity im slúžia ihriská v areáli študentských domovov, posilňovne
a stolnotenisové miestnosti.

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 usporadúvajú kultúrne
a spoločenské akcie, výstavy, študentské plesy, diskotéky. Blok C má ubytovaciu kapacitu 1008 lôžok
s bunkovým systémom 3+2 so spoločným sociálnym zariadením.
1-lôžková izba
2n-lôžková izba
2-lôžková izba
2r-lôžková izba
3n-lôžková izba
3r-lôžková izba
3-lôžková izba
4-lôžková izba

68,00 € lôžko/mesiac
47,00 € lôžko/mesiac
45,00 € lôžko/mesiac
51,00 € lôžko/mesiac
43,00 € lôžko/mesiac
47,00 € lôžko/mesiac
37,50 € lôžko/mesiac
33,00 € lôžko/mesiac

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
/v bunke/

70,00 € lôžko/mesiac

2-lôžková izba
/samostatná/

75,00 € 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
2-lôžková izba
/bez umývadla/
3-lôžková izba

45,00 € lôžko/mesiac
40,00 € lôžko/mesiac
40,00 € lôžko/mesiac

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.

1-lôžková izba
2-lôžková izba

135,00 € lôžko/mesiac
125,00 € lôžko/mesiac

ŠD Akademická 1755
Študentský domov sa nachádza v areáli školy. Ubytovanie sa poskytuje v 2-posteľových študentských
izbách bunkového systému.
2-lôžková izba

73,00 € lôžko/mesiac

Stravovanie
Študenti a doktorandi SPU sa môžu stravovať v jedálňach, ktoré sú súčasťou študentských domovov
Mladosť a Antona Bernoláka. Do stravovacieho systému sa prihlasujú prostredníctvom
identifikačných čipových kariet, ktoré im vyhotoví oddelenie vydávania ID kariet (pavilón Z). Obedy si
môžu objednávať vopred z piatich druhov jedál, alebo vybrať z aktuálnej ponuky mäsitých,
bezmäsitých a vegetariánskych jedál
priamo pri výdaji stravy. Večere sa podávajú bez
predchádzajúcej objednávky. Ceny jedál sú v rozpätí od 0,85 € do 2,19 € v závislosti od druhu.
V jednotlivých študentských domovoch sú bufety s občerstvením.

Lekárska starostlivosť
Na Slovensku je možnosť zvoliť si svojho lekára. V Nitre sa nachádza Fakultná nemocnica so všetkými
odbornými pracoviskami a lôžkovou časťou. Všeobecní a odborní lekári sú v priestoroch dvoch
polikliník, jedna je na sídlisku Chrenová, Fatranská ulica 12 a druhá sa nachádza na sídlisku Klokočina,
Hviezdoslavova ulica 1. Zubné ambulancie sa nachádzajú v rôznych lokalitách, odporúčame vyhľadať
v telefónnom zozname. Lekári prvého kontaktu zvyčajne ordinujú v pracovných dňoch od 7.30 h do
15.30 h. Inak funguje pohotovostná lekárska služba a záchranná služba, ktorých kontakty nájdete
v súbore Ďalšie informácie, kontakty.
V rámci SPU sú k dispozícii ambulancie: dve ambulancie všeobecných lekárov v ŠD Mladosť a zubná
ambulancia v ŠD Antona Bernoláka.

Poistenie
Zdravotné poistenie za študentov I. a II. stupňa v štandardnej dĺžke štúdia študijného programu, ktorí
nemajú nijaký príjem, platí štát. V čase prerušenia štúdia študent prestáva byť študentom a sám si
platí zdravotné poistenie.
Sociálne poistenie: študent I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia nie je sociálne poistený - štát za
neho neplatí nemocenské a dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Môže sa poistiť
dobrovoľne - nemocensky, dôchodkovo i v nezamestnanosti.

Šport
Pravidelná telesná výchova a šport vedie všetkých ľudí k budovaniu si určitých pozitívnych návykov,
ktoré zohrávajú dôležitú úlohu počas celého života každého človeka. Nedostupnosť športových
telesných aktivít, ich obmedzovanie, neposkytovanie a nezabezpečenie môže mať negatívny dôsledok
na fyzický stav celej populácie. Telesná výchova a šport nie je iba prostriedkom nadobúdania nových
vedomostí a praktických zručností, ale je aj pozitívnym prostriedkom trávenia voľného času,
upevňovanie zdravia, rozvoja osobnosti a v neposlednej rade i spoločenským vyžitím na upevňovanie
priateľstva, medziľudských vzťahov a vytváranie nových športových priateľstiev. Centrum
univerzitného športu SPU v Nitre je v rámci organizačnej štruktúry začlenené pod rektorát univerzity.
Poslaním a hlavným cieľom centra je zabezpečenie plnenia úloh univerzity v oblasti vzdelávania a
vytvárania podmienok na rozvoj telesnej výchovy a športu pre študentov, zamestnancov a širokú

verejnosť. Organizovanie športových podujatí na univerzitnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
podieľanie sa na spoločensko-kultúrnych podujatiach organizovaných univerzitou. Ďalším poslaním je
propagácia športovísk medzi širokou verejnosťou, ale aj poskytovanie služieb v oblasti športu
s cieľom účinnejšieho využitia ľudských zdrojov a majetku. V rámci vyučovacieho procesu sa orientuje
na výučbu teoretických predmetov hlavne v oblasti základov telesnej výchovy a športu, šport a právo,
história telesnej výchovy. V praktickej výučbe sa orientuje na klasické vysokoškolské športové
odvetvia ako basketbal, volejbal, florbal, futsal, tenis, plávanie a rytmická gymnastika. V rámci
letných a zimných mesiacov sa orientuje na organizáciu turistických škôl, vodáctvo a lyžovanie.
V rámci športu vytvára podmienky pre telovýchovnú jednotu Slávia a jej jednotlivé kluby za účelom
vzornej reprezentácie univerzity, podporovanie a metodické usmerňovanie univerzitných športových
aktivít, v spolupráci so SAUŠ organizuje celoslovenské športové a telovýchovné aktivity. Na
zabezpečovanie uvedených športových a telovýchovných aktivít slúži i športová infraštruktúra:
športová hala, 25 metrový plavecký bazén, posilňovňa, antukové a asfaltové tenisové kurty, malá
telocvičňa na rytmickú gymnastiku a body work.

Študentský život
Pobyt na univerzite, to neznamená len sedieť za knihami alebo na prednáškach. Študenti SPU majú
široké možnosti ako tráviť svoj voľný čas, relaxovať, venovať sa športu alebo koníčkom.
Pravidelne na jeseň a na jar organizujú vysokoškoláci našej alma mater študentské a univerzitné dni,
spojené s kultúrnymi či spoločenskými podujatiami a športovými turnajmi. Dlhoročnou tradíciou sú
študentské imatrikulácie prvákov na začiatku akademického roka, vrcholiace imatrikulačným plesom.
Umelecké súbory a záujmové krúžky združuje Útvar univerzitných služieb. Najstarším a najznámejším
z nich je folklórny súbor Zobor, v ktorom sa za päťdesiat päť rokov existencie vystriedali stovky
študentov našej univerzity. Tvorí ho skupina ľudovej hudby, tanečníkov a dievčenského speváckeho
zboru. FS Zobor absolvoval množstvo vystúpení doma i v zahraničí, zúčastňuje sa na folklórnych
prehliadkach a súťažiach, kde získal viacero významných ocenení.
Priaznivcov humoru a recesie určite osloví Divadielko na Osmičke. V ich repertoári, okrem
divadelných hier, nechýbajú ani hudobné a zábavné predstavenia, ktoré bývajú súčasťou
študentských univerzitných dní.
Popoludňajšie a večerné hodiny v ŠD Mladosť spríjemňuje trikrát týždenne vysielanie Internátneho
rozhlasového štúdia. Bez našich šikovných technikov a moderátorov sa nezaobíde ani väčšina plesov,
majálesov a ďalších študentských akcií. Poslaním Internátneho televízneho štúdia Mladosť je
zaznamenávať a sprostredkúvať všetko zaujímavé, čo sa deje na univerzite i mimo nej.
Pod hlavičkou Útvaru univerzitných služieb pôsobí aj Spolok Mládeže Slovenského Červeného kríža,
Klub katolíckej mládeže FONS, Klub tanečného športu, poľovnícky krúžok BUTEO a ďalšie záujmové
krúžky.
Zaujímavé aktivity v oblasti medzinárodných kontaktov a výmeny skúseností s mladými ľuďmi na
celom svete ponúkajú študentské záujmové a profesijné organizácie. Na SPU funguje pobočka
Medzinárodného združenia študentov vysokých škôl ekonomických a obchodných AIESEC, národné
centrum Medzinárodnej asociácie poľnohospodárskych študentov IAAS a združenie študentov
záhradnej a krajinnej architektúry ELASA.

