
SPU – celoškolské pracoviská 
R=Rektorát SPU 
PRA02=Botanická záhrada 
PRA03=Centrum informačných a komunikačných technológií 
PRA05=Klub kultúrnej a záujmovej činnosti 
PRA06=Poľnohospodársky znalecký ústav 
PRA08=Slovenská poľnohospodárska knižnica 
PRA09=Študentské domovy a jedálne 
PRA10=Vydavateľské a edičné stredisko 
PRA14=Centrum univerzitného športu 
FAKULTY ako celok 
FAP=Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 
FBP=Fakulta biotechnológie a potravinárstva 
FEM=Fakulta ekonomiky a manažmentu 
TFA=Technická fakulta 
FZK=Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 
FES=Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 
FAPZ 
FAPD=Dekanát FAPZ 
FAP01=Katedra agrochémie a výživy rastlín 
FAP02=Katedra botaniky 
FAP03=Katedra fyziológie rastlín 
FAP04=Katedra genetiky a šľachtenia rastlín 
FAP05=Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín 
FAP06=Katedra ochrany rastlín 
FAP07=Katedra pedológie a geológie 
FAP08=Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie 
FAP09=Katedra rastlinnej výroby 
FAP10=Katedra genetiky a plemenárskej biológie 
FAP11=Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat 
FAP12=Katedra environmentalistiky a zoológie 
FAP14=Katedra špeciálnej zootechniky 
FAP15=Katedra výživy zvierat 
FAP16=Katedra výživy ľudí 
FAP18=Stredisko biológie a ekológie rastlín Malanta 
FAP22=Katedra veterinárskych disciplín 
FAP23=Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti 
FBP 
FBPD=Dekanát FBP 
FBP01=Katedra biochémie a biotechnológie 
FBP02=Katedra chémie 
FBP03=Katedra fyziológie živočíchov 
FBP04=Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov 
FBP05=Katedra hygieny a bezpečnosti potravín 
FBP06=Katedra mikrobiológie 
FBP07=Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov 
FEM 
FEMD=Dekanát FEM 
FEM01=Katedra ekonomiky 
FEM03=Katedra štatistiky a operačného výskumu 
FEM05=Katedra informatiky 
FEM06=Katedra jazykov 
FEM07=Katedra matematiky 
FEM09=Katedra regionálneho rozvoja 
FEM10=Katedra spoločenských vied 



FEM11=Katedra pedagogiky a psychológie 
FEM14=Centrum informačných technológií 
FEM15=Katedra manažmentu 
FEM16=Katedra marketingu 
FEM17=Katedra financií 
FEM18=Katedra podnikových informačných systémov 
FEM20=Centrum výskumných a vzdelávacích projektov 
FEŠRR 
FESD=Dekanát FEŠRR 
FES10=Katedra práva 
FES12=Katedra ekológie 
FES14=Katedra verejnej správy 
FES15=Katedra európskych politík 
FES16=Katedry regionalistiky a rozvoja vidieka 
FES17=Katedra udržateľného rozvoja 
FES18=Centrum medzinárodných programov 
FZKI 
FZKD=Dekanát FZKI 
FZK01=Katedra biometeorológie a hydrológie 
FZK02=Katedra biotechniky zelene 
FZK04=Katedra krajinného inžinierstva 
FZK05=Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav 
FZK06=Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva 
FZK09=Katedra záhradnej a krajinnej architektúry 
FZK10=Katedra zeleninárstva 
TF 
TFAD=Dekanát TF 
TFA01=Katedra konštruovania strojov 
TFA02=Katedra dopravy a manipulácie 
TFA03=Katedra výrobnej techniky 
TFA04=Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky 
TFA05=Katedra strojov a výrobných systémov 
TFA06=Katedra kvality a strojárenských technológií 
TFA07=Katedra stavieb 
TFA08=Katedra fyziky 
TFA09=Multimediálne centrum TF 
TFA10=Oddelenie dopravnej výchovy a služieb 
TFA11=Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov energie 
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