
Fakulta záhradníctva a krajinného 
inžinierstva vznikla v roku 1995. 
K prioritným oblastiam činnosti FZKI 
patrí veda a výskum, ktoré sú nevy-
hnutným predpokladom naplnenia 
poslania v oblasti vzdelávania.

Fakulta garantuje výchovno-vzdeláva-
cí proces v akreditovaných študijných 
programoch na všetkých troch stupňoch 
vzdelávania, realizovaných kreditovým 
systémom ECTS.

Prioritne sa sústreďuje na vzdelávanie 
odborníkov orientovaných na záhradníc-
ku výrobu, ovocinárstvo, vinohradníctvo 
a vinárstvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo, 
na navrhovanie záhradných a parkových 
úprav, sadovnícko-architektonické návrhy 
verejných, vyhradených a rekreačných 
priestorov, obnovu a údržbu zelene, 
pozemkové úpravy, ochranu pôdy, vôd 
a ovzdušia, odpadové hospodárstvo, 
výstavbu a obnovu vidieka.

KRAJINNÉ 
INŽINIERSTVO
Profil absolventa

Absolvent získa komplexné poznatky o jednotlivých 
zložkách krajiny, jej plánovaní, manažmente a ochra-
ne. Ide o vedomosti z biologických a technických 
disciplín, ktoré vytvárajú predpoklad pre komplexné 
riešenia v krajine a na vidieku v súlade s požia-
davkami udržateľného rozvoja a platnej legislatívy 
v SR a EÚ. Súčasťou štúdia je aj vidiecky priestor 
– riešenie infraštruktúry sídiel a ich odpadového 
hospodárstva.

Absolventi získajú teoretické a praktické poznatky 
z problematiky vodného hospodárstva krajiny, ochra-
ny pôdy, vody a ovzdušia, organizácií, využívaní 
a zúrodňovaní pôdneho fondu a hodnotenia kvality 
životného prostredia a jeho zložiek. Absolvent nado-
búda zručnosti v oblasti informačných technológií, 
CAD projektovania a GIS. Je schopný analyzovať, 
hodnotiť a posudzovať uvedené aktivity v krajinnom 
priestore s dôrazom na reguláciu vodného režimu 
krajiny vhodnými opatreniami, budovaním chýbajú-
cich zdrojov, opatreniami proti povodniam a suchu 
v krajine a ich optimálnom návrhu.

Uplatnenie absolventa

Absolvent nachádza uplatnenie v projektových, in-
vestorských a dodávateľských organizáciách v štátnej 
a súkromnej sfére, so zameraním na ochranu zložiek 
krajiny, vodné a odpadové hospodárstvo, na rekul-
tivačné, revitalizačné a stavebné zásahy v krajine. 
Absolventi sa uplatňujú v oblasti správy a prevádzky 
vodohospodárskych zariadení, ako sú podniky povodí, 
správa hydromelioračných zariadení a vodárenských 
spoločností. Ďalšie možnosti uplatnenia sú v inšti-
túciách verejnej správy a v komerčnej sfére, na odbo-
roch: pozemkovom, lesnom, odpadovom, životného 
prostredia, katastrálnom a v klientskych centrách.
Uplatnia sa tiež v poradenských službách, najmä 
v ekologickej problematike, posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie, v oblasti hospodárenia s druhot-
nými surovinami a v oblasti ochrany a oceňovania 
pôdy. Môžu sa uplatniť tiež v dodávateľských orga-
nizáciách so zameraním na melioračné a vodohospo-
dárske stavebníctvo.

ZÁHRADNÍCTVO
Profil absolventa

Absolvent je vysokoškolsky vzdelaným odborníkom 
v oblasti záhradníctva. Získané zručnosti je schopný 

využívať pri pestovaní záhradníckych plodín, vrátane 
aplikácie výživy s ohľadom na bezpečné pestova-
nie rastlín v oblasti ovocinárstva, vinohradníctva, 
kvetinárstva, zeleninárstva, koreninových a aroma-
tických rastlín. Ovláda základné procesy spracovania 
hrozna a výroby hroznového vína. Je kvalifikovaný 
pre riadenie prevádzky a pestovanie záhradníckych 
plodín v poľných podmienkach, ovláda najnovšie 
množiteľské technológie v jednotlivých odvetviach 
záhradníctva.

Uplatnenie absolventa

Absolventi sa uplatnia ako technickí pracovníci v zá-
hradníckych prevádzkach, ako konzultanti pri apli-
kácii množiteľských technológií, ošetrovaní zeleniny, 
ovocných a okrasných drevín a viniča hroznorodého. 
Uplatnenie nájdu aj ako pomocní technológovia 
v pivničnom hospodárstve. Zamestnanie nachádzajú 
aj ako odborní referenti v štátnej a verejnej správe. 
Rovnako sa absolvent môže uplatniť ako špecialista 
vo všetkých formách záhradníckej výroby, marketin-
gu, v obchode, v spracovateľskej sfére, vo výskume 
a v školstve.

KRAJINNÁ 
A ZÁHRADNÁ 
ARCHITEKTÚRA
/Akreditované v Sieti Európskych škôl EFLA/

Profil absolventa

Absolvent študijného programu krajinná a záhradná 
architektúra získa súbor znalostí súvisiacich huma-
nitných disciplín a základy tvorivých procesov. Absol-
vuje technické a príslušné technologické predmety.
Absolvent má poznatky z oblasti prírodných 
a technických vied, náuky o krajine, výtvarno-este-
tických a konštrukčno-stavebných predmetov. Ovláda 
históriu, teóriu a nástroje záhradnej a krajinnej 
tvorby, pozná sortiment rastlín využiteľných v zá-
hradnej a krajinársko-architektonickej tvorbe, ako aj 
technológie realizácie výsadieb. Má znalosti v oblasti 
informačných technológií a aplikovanej počítačovej 
grafiky. Ovláda problematiku zakladania a údržby 
zelene.

Uplatnenie absolventa

Absolvent je schopný pracovať v odborných tímoch, 
aj samostatne, a to v oblasti tvorby sídelnej zelene. 
Vie riešiť jednoduché krajinno-architektonické úpravy 
a dokumentovať ich prostredníctvom ručnej a po-
čítačovej grafiky. Dokáže navrhovať stavby drobnej 
architektúry. Je odborne pripravený vykonávať 
činnosti súvisiace s ochranou a tvorbou životného 
prostredia. Môže súkromne podnikať v oblasti tvorby 
a manažmentu zelene.

MOŽNOSTI UBYTOVANIA  
V ŠTUDENTSKÝCH  
DOMOVOCH

Ubytovanie v ŠD SPU v Nitre bude poskytnuté 
každému študentovi zapísanému do prvého ročníka 
na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva 
SPU v Nitre.

ŠD Mladosť, Štúrova 3
Študentský domov leží v blízkosti centra mesta, 
neďaleko areálu univerzity.
ŠD Antona Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38
Študentský domov je situovaný v areáli univerzity, 
v blízkosti výstaviska Agrokomplex.
ŠD Akademická, Akademická 1755
Študentský domov sa nachádza v areáli školy. Uby-
tovanie sa poskytuje v 2-posteľových študentských 
izbách bunkového systému.
ŠD Poľnohospodár, Vihorlatská 10
Študentský domov je situovaný na sídlisku Chrenová 
15 minút od areálu univerzity.
www.uniag.sk/sk/studentske-domovy-a-jedalne

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Tulipánová 7, 949 76 Nitra

www.fzki.uniag.sk, dekfzki@uniag.sk

Študijné oddelenie
Tel.: +421 (37) 641 5412

www.facebook.com/FZKISPUNitra

DEN
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Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Tulipánová 7, 949 76 Nitra

tel.: +421 (37) 641 5410
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KRAJINNÉ INŽINIERSTVO

NAPLÁNUJ SI SVOJU IDEÁLNU 
KRAJINU!

Rád sa pozeráš na zelenú a upravenú krajinu z okna 
auta či vlaku, keď cestuješ za starými rodičmi na 
vidiek? Počúvaš rád spev vtákov na prechádzke príro-
dou? Páčia sa ti upravené polia alebo skôr hustý les? 
Úlohou krajinného inžiniera je plánovať a upravovať 
krajinu tak, aby bola nielen funkčná, ale aj estetická. 
Príď si naplánovať vlastnú krajinu, ktorá bude aj 
podľa tvojich predstáv!

VIEŠ AKO PREDCHÁDZAŤ VZNIKU 
ODPADOV?

Jednou z možných špecializácií krajinného inžiniera 
je odpadové hospodárstvo. Súčasný konzumný spôsob 
života prináša so sebou reálnu hrozbu vyčerpania 
prírodných zdrojov. Predchádzanie vzniku odpadov 
je nástrojom, ktorý pomáha šetriť tieto zdroje a zá-
roveň pozitívne vplýva na spotrebiteľské správanie 
obyvateľov.

VYTVOR SI VLASTNÝ DIGITÁLNY 3D 
MODEL 

Každý z nás vníma okolie v trojrozmernom priestore. 
Prečo by teda akákoľvek činnosť, ktorú plánujeme 
mala byť „plocha“? Veď dnešné technológie umož-
ňujú takmer okamžite tvoriť 3D modely reálnych 
objektov. Počas prezentácie si budete môcť pozrieť 
aj historický spôsob 3D vizualizácie krajiny, ako aj 
sami vyskúšať tvorbu 3D modelu najmodernejšími 
technológiami.

AKÉ PH MÁ VODA A MÔJ OBĽÚBE-
NÝ NÁPOJ?

Náš každodenný život je sprevádzaný vodou, najmä 
tou kvalitnou. Jednou z úloh krajinného inžiniera je 
poznať aj kvalitu vody a ďalších zložiek životného 
prostredia. Sledovaných parametrov sú desiatky. Jed-
ným zo základných parametrov je aj pH. Povrchová 
voda (voda v rieke, potoku, jazere, nádrží) má mať 
pH v rozsahu 6 - 8,5. Spĺňa voda z rôznych zdrojov 
túto požiadavku?

PREČO JE RIEKA KĽUKATÁ?

Krajinný inžinier v rámci svojej profesie rieši aj problemati-
ku úpravy trasy a profilu vodného toku. Priame rovné kory-

tá sa volia len pre technické stavby - drenážne, závlahové, 
derivačné kanály. Vo voľnej krajine sú len krátke úseky 
tokov priame. Meandrovanie toku má krajinotvornú, ale aj 
protipovodňovú a protieróznu funkciu. Viete prečo?

AKO SA PREDPOVEDÁ POČASIE?

Počasie nás ovplyvňuje každý deň, a preto ho musí-
me poznať. Chceme vedieť, kedy bude pekne a kedy 
bude pršať. Riadime sa podľa toho nielen my, ľudia, 
ale aj príroda a rastliny. Pozrite si prístroje, ktorými 
vieme zaznamenávať priebeh počasia a podľa toho 
ho aj lepšie predpovedať.

PÔDNE VZORKY ROZDELENÉ NA 
FRAKCIE

Pôda je základom života na Zemi. Skladá sa z mi-
liónov rôznych častíc. Ich veľkosť, tvar a zastúpenie 
ovplyvňujú vlastnosti pôdy. Ako a čo z toho vyplýva?

KRAJINNÁ A ZÁHRADNÁ
ARCHITEKTÚRA

POZNÁŠ DREVINY? 

Dreviny sú neoddeliteľnou súčasťou nášho životného 
prostredia. Aby sme sa s nimi dobre cítili, mali by 
sme ich poznať. Ako rastú, čo potrebujú? Aké majú 
kvety a plody? Pri inventarizovaní drevín je dôležité, 
aby krajinný architekt spoznal a od seba odlíšil 
rôzne druhy drevín. Jeho úloha je ľahšia v lete, kedy 
sú listnaté stromy olistené. Od jesene do jari musí 
dreviny spoznať podľa farby a kresby borky na kmeni 
stromu, podľa púčikov a sfarbenia.

POZNÁŠ MNOŽENIE RASTLÍN IN 
VITRO?

Aké sú základné podmienky a postupy pri množení 
rastlín in vitro? Spoznaj podmienky v laboratóriu 
a prehliadni si vzorky už založených meristémových 
kultúr. 

POZRI SI, AKO SA ARANŽUJÚ KVETY 

Krajinný architekt je aranžérom. Musí vedieť vhodne 
vybrať a skombinovať stromy, kry, kvitnúce kvetiny 
a okrasné trávy. Vznikajú tak permanentné aranž-
mány a kompozície. Niekedy však úlohou krajinného 
architekta môže byť aj aranžovanie dočasných 
kvetinových kompozícií.

VSTÚP DO GALÉRIE DIEL NAŠICH 
ŠTUDENTOV A ABSOLVENTOV

Galéria študentských prác vás uvedie do tajov tvorivej 
práce. Vystavené budú zaujímavé diela z tvorivých 
predmetov, ktoré sú ťažiskom štúdia krajinného 
a záhradného architekta. Na našich ateliéroch budete 
pracovať na reálnych projektoch pre mestá a obce, 
pre ktoré navrhnete námestia, nábrežia, uličné 
priestory, športoviská, rekreačné areály a iné priesto-
ry. Pripravíme vás na projekčnú prax a tvorivú prácu, 
ktorá vás čaká po štúdiu.

AKO PRACUJE KRAJINNÝ A ZÁ-
HRADNÝ ARCHITEKT V TERÉNE? 

Skôr než sa krajinný a záhradný architekt pustí do 
analytickej a tvorivej práce, musí sa oboznámiť 
s riešeným územím, kde si všíma súčasný stav ciest, 
chodníkov, lavičiek, plôch zelene, drevín, záhonov či 
vodných prvkov. Musí sa oboznámiť s priestorovými 
danosťami a kvalitami riešeného územia, identi-
fikovať dominantné, dynamizujúce, zjednocujúce 
a akcentujúce prvky vizuálneho dizajnu, ktoré sú pre 
neho dôležitou priestorovou informáciou a inšpirá-
ciou pre tvorbu. Chcete sa dozvedieť o tejto práci 
viac? Poďte s nami na komentovanú prechádzku do 
mestského parku.

KRESBA, NÁSTROJ ZÁHRADNÉHO 
ARCHITEKTA

Záhradný a krajinný architekt musí vedieť prezen-
tovať svoje návrhy objednávateľovi alebo verejnosti. 
Dopyt po ručne spracovaných návrhoch sa znova 
vracia a je stále väčší. Najjednoduchším spôsobom, 
ako prezentovať svoje myšlienky a návrhy, je ručná 
kresba priestoru, objektov, stromov či postáv, ktorú 
musí záhradný architekt ovládať. Vyskúšajte si svoje 
kresliarske zručnosti v našom ateliéri.

ZÁHRADNÍCTVO

NIE JE MENTHA AKO MENTHA

Druhov, foriem a kultivarov rastliny rodu mäta je 
neuveriteľne veľké množstvo. V záhradníctvach, 
supermarketoch, ale aj v našich záhradách nachá-
dzajú stále väčšie uplatnenie. Spoznajte rozdiely 
medzi mätou piepornou, mätou jahodovou, grepovou, 
cesnakovou, pomarančovou a inými. Nájdite tú svoju 
pravú!

KOĽKO VITAMÍNU C JE V CITRÓNE, 
KOĽKO V JABLKU A BROKOLICI? 

Čo takto vedecky vyvrátiť vžité informácie o tom, že 
pri chrípke je najlepší citrón? Celkom jednoducho sa 
dozvieme, ako je to so skutočnou pravdou. 

PRÍĎTE SI S NAMI PODEBATIŤ

Zoznámte sa so spiacimi a kvitnúcimi konárikmi 
ovocných drevín a viniča, s rôznymi semenami zele-
niny a liečiviek, spoznajte rozdiely medzi tekvicami 
pri šálke dobrého čaju a pri ochutnávke rôznych 
druhov jabĺk.

UKÁŽKY NA PETRIHO MISKÁCH

Prehliadnite si podhubie jedlých húb a ukážky chorôb 
rastlín.

ZOZNÁMTE SA S PRÍRODNÝMI FAR-
BIVAMI 

Čo sú chlorofyly, antokyány, xantofyly a kde sa 
nachádzajú?

PREMIETANIE

Práca so substrátom, spracovanie jabĺk,... Príďte si 
oddýchnuť pri krátkych filmoch s tematikou v oblasti 
záhradníctva.

DÔLEŽITÉ INFROMÁCIE
Deň otvorených dverí:   26. január 2018
Termín podania prihlášky:  28. február 2018*

15. jún 2018 (I. kolo), 10. august 2018 (II. kolo)
Prijímacie talentové skúšky: 26., 27. apríl 2018*

Zasadnutie prijímacej komisie:  04. máj 2018*

19. jún 2018 (I. kolo), 14. august 2018 (II. kolo)
Poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania:
(pri podaní prihlášky len v tlačenej forme osobne 
alebo poštou)
s talentovou skúškou: 35 EUR*
bez talentovej skúšky: 25 EUR
Poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania:
(pri podaní prihlášky v tlačenej forme a súčasne aj 
elektronickej, prostredníctvom prihlášky v Univerzit-
nom informačnom systéme na SPU - UIS)
s talentovou skúškou: 30 EUR*
bez talentovej skúšky: 20 EUR

*Platí pre uchádzačov o študijný program Krajinná 
a záhradná architektúra.

AKREDITOVANÉ 
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Okrem vybraných ukážok a výstupov zo štúdia na-
šich študentov, budete mať jedinečnú príležitosť sa 
s nimi aj porozprávať, spýtať sa na úskalia a radosti 
tohto obdobia ich života. K dispozícii vám budú štu-
dijní poradcovia a študijná referentka, ktorí vám 
odpovedia na všetky otázky od dôležitých termínov, 
náročnosti predmetov až po možnosti ubytovania 
a možnosti získania štipendií. Prodekanka pre 
vzdelávanie zosumarizuje a prehľadne odprezen-
tuje základné informácie o štúdiu, prodekanka 
pre zahraničné vzťahy predstaví možnosti štúdia 
v zahraničí. Zamestnanci univerzitnej knižnice 
pripravia súhrn informácií pre registráciu, postup, 
prehľad študijnej literatúry.

Okrem vyššie spomínaného programu sme pre vás 
spolu s našimi absolventmi pripravili krátke rozprá-
vanie o nich, ako sa im v živote po skončení štúdia 
darí v praxi, ako svoje štúdium ďalej zúročili.

Využite možnosť spoznať vašich budúcich učiteľov, 
vedenie fakulty, priestory, v ktorých sa budete reali-
zovať nasledujúce roky. Spýtajte sa na všetko, z čoho 
máte obavy a čo vás zaujíma.

Program bude prebiehať priebežne počas celého 
dňa v čase od 10:00 h do 14:00 h.

Záhradníctvo - D, E
Krajinné inžinierstvo - D, E
Krajinná a záhradná architektúra - D
Pozn.
D - denná forma štúdia
E - externá forma štúdia
Školné pre externú formu štúdia je 500 EUR.

Úhrada poplatku za prijímacie konanie:
• pri elektronickej prihláške – bezhotovostne podľa 
návodu uvedeného v elektronickej prihláške; 
• pri klasickej prihláške (papierové tlačivo) – úhrada 
cez internetbanking, príp. bankový prevod, NIE pošto-
vou poukážkou, a to ani typu U.
Adresát: Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre
Tr. Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 
Bratislava
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
Variabilný symbol: 104900
Konštantný symbol: 0558
Špecifický symbol: 104900721
Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača 
o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Informácie k prijímaciemu konaniu nájdete na:
www.fzki.uniag.sk, www.portalvs.sk


