
Okrem vybraných ukážok a výstupov zo štúdia našich študentov, budete 
mať jedinečnú príležitosť sa s nimi aj porozprávať, spýtať sa na úskalia 
a radosti tohto obdobia ich života. K dispozícii vám budú študijní porad-
covia 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 odprezentuje základné informácie o štúdiu, prodekanka pre 
zahraničné vzťahy predstaví možnosti štúdia v zahraničí.

Okrem vyššie spomínaného programu sme pre vás spolu s našimi 
absolventmi pripravili krátke rozprávanie 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 realizovať 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.

AKREDITOVANÉ 
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
záhradníctvo - D, E
krajinné inžinierstvo - D, E
krajinná a záhradná architektúra - D
pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve - 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 poštovou poukážkou, a to ani typu U.

Adresa pre zasielanie prihlášok:
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).

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Tulipánová 7, 949 76 Nitra

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

Študijné oddelenie
+421 (37) 641 5412

     www.facebook.com/FZKISPUNitra/
#fzki

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva vznikla 
v roku 1995. Medzi prioritné oblasti činností FZKI patrí 
veda a výskum, ktoré sú nevyhnutným predpokladom na-

plnenia poslania v oblasti vzdelávania.

Fakulta garantuje výchovno-vzdelávací proces v akredito-
vaných študijných programoch na všetkých troch stupňoch 

vzdelávania, realizovaných kreditovým systémom ECTS.

Prioritne sa sústreďuje na vzdelávanie odborníkov oriento-
vaných na záhradnícku výrobu, ovocinárstvo, vinohradníc-
tvo 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.

DEŇ
 OTVORENÝCH 

DVERÍ
FZKI

07. 02. 2020
10.00 - 14.00

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre



POZEMKOVÉ ÚPRAVY A INFORMAČNÉ 
SYSTÉMY V POĽNOHOSPODÁRSTVE

OD PAPIEROVEJ MAPY PO 3D MODEL 

Dnes už mapy nemusia kresliť len umelci na papier. Dokonca aj „zememerači“ pre-
stali používať ceruzky a papier. Dnešné technológie im umožňujú takmer okamžite 
tvoriť 3D modely reálnych objektov v krajine. Príď si pozrieť historický spôsob mapo-
vania a 3D vizualizácie krajiny, ako aj sám si vyskúšať tvorbu 3D modelu najmoder-
nejšími technológiami. 

NAPLÁNUJ SI IDEÁLNU KRAJINU!

Rád sa pozeráš na zelenú a upravenú krajinu z okna auta či vlaku? Rád počúvaš spev 
vtákov na prechádzke prírodou? Páčia sa ti upravené polia alebo skôr hustý les? 
Pozemkové úpravy nie sú len riešenie vlastníckych vzťahov, ale aj plánovanie a úpra-
va krajiny tak, aby bola nielen funkčná, ale aj estetická. Príď si naplánovať vlastnú 
krajinu, ktorá bude aj podľa tvojich predstáv.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY AKO PUZZLE

Krajina sa skladá z množstva dielikov, ktoré musia do seba zapadať. Prírodné a tech-
nické prvky v krajine musia byť v súlade s pozemkovým vlastníctvom. Vyskúšajte si 
poskladať puzzle s tematikou pozemkových úprav. Tešíme sa na výsledok.

KRAJINNÉ INŽINIERSTVO

ŽIVOT VO VODE 

Či už si krajinný inžinier, projektant pozemkových úprav, krajinný architekt alebo 
záhradník, mal by si vedieť, že vo vode sa nachádzajú rôzne živočíchy, podľa ktorých 
vieš zistiť kvalitu vody. Pristav sa a pozri sa, čo môžeš vo vode vidieť. 

POZERÁŠ SA OTVORENÝMI OČAMI? 

Ako krajinný inžinier sa veľa pohybuješ v krajine a musíš si všímať rôzne veci nachá-
dzajúce sa v nej. Slovensko je krajina bohatá na minerálne pramene. Vieš, kde sa 
nachádzajú pramene v obchode bežne dostupných minerálnych vôd? 

AKO SA PREDPOVEDÁ POČASIE?

Počasie nás ovplyvňuje každý deň, a preto ho musíme 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.

VIEŠ AKO SPRÁVNE KOMPOSTOVAŤ?

30 – 50% odpadu z domácností sa dá kompostovať. Domácim kompostovaním a 
mulčovaním vlastne predchádzame vzniku odpadu. Je to najlepší spôsob ako využiť 
bioodpad priamo u jeho pôvodcu a zároveň nezaťažovať životné prostredie. Pomocou 
kompostovania je možné z rozličných bioodpadov získať kvalitné organické hnojivo - kompost.

 

KRAJINNÁ A ZÁHRADNÁ
ARCHITEKTÚRA

KRESBA, NÁSTROJ ZÁHRADNÉHO ARCHITEKTA

Záhradný a krajinný architekt musí vedieť prezentovať svoje návrhy objedná-
vateľovi 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 zruč-
nosti v našom ateliéri.

NAVŠTÍV INTERAKTÍVNU 
EXPERIMENTÁLNU ZÁHRADU

Na FZKI máme živú učebnicu trvaliek a kvetinových kompozícií! V kompo-
novanej zbierke trvaliek, cibuľovín a letničiek možno spoznávať jednotlivé 
druhy rastlín, sledovať ich dynamický vývoj počas roka, naučiť sa ako rastliny 
kombinovať v záhonoch, rozmnožovať ich a tiež sa podieľať na experimen-
toch biologického charakteru. Záhrada má aj svoju webovú stránku, kde 
nájdeš projektovú a fotografickú dokumentáciu jednotlivých kompozícií 
záhrady. Nech sa páči, ráčte do nej vstúpiť!

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 
aranžmány 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 krajin-
ného a záhradného architekta. Na našich ateliéroch budete pracovať na reál-
nych projektoch pre mestá a obce, pre ktoré navrhnete námestia, nábrežia, 
uličné priestory, športoviská, rekreačné areály a iné priestory. Pripravíme vás 
na projekčnú prax a tvorivú prácu, ktorá vás čaká po štúdiu.

POZNÁŠ DREVINY?

Aby záhradný architekt vedel dreviny správne navrhnúť a použiť v sadovníc-
kych úpravách, musí ich poznať. Ako rastú, čo potrebujú? Aké majú kvety a 
plody? Determinácia drevín 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. Aby dreviny správne rástli a plnili svoju 
úlohu, musí záhradný architekt poznať aj škodlivé činitele s ktorými sa často 
musí vysporiadať, prípadne aby zamedzil ich šíreniu.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
07.02.2020
10.00 - 14.00
Fakulta záhradníctva a krajinného
inžinierstva SPU v Nitre

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Deň otvorených dverí:                    07. február 2020
Termín podania prihlášky:              31. marec 2020*

30. apríl 2020 (I. kolo), 7. august 2020 (II. kolo)
Prijímacie talentové skúšky:          29. - 30. apríl 2020*

Zasadnutie prijímacej komisie:     06. máj 2020*

19. jún 2019 (I. kolo), 14. august 2020 (II. kolo)

Poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania:
(pri podaní prihlášky len v tlačenej forme osobne alebo poštou)
s talentovou skúškou: 45 eur*
bez talentovej skúšky: 35 eur

Poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania:
(pri podaní prihlášky v tlačenej forme a súčasne aj elektronickej, pro-
stredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU 
- UIS)
s talentovou skúškou: 40 eur*
bez talentovej skúšky: 30 eur

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

ZÁHRADNÍCTVO

PREČO BYLINKY VOŇAJÚ? 
KOĽKO VITAMÍNU C JE SKUTOČNE 
V CITRÓNE A KOĽKO V PAPRIKE?

Čo takto vedecky vyvrátiť vžité informácie o tom, že pri chrípke je 
najlepší citrón? Celkom jednoducho sa dozvieme ako je to so skutočnou 
pravdou. Prečo je vonný olejček do aromalampy taký drahý?!

JABLČNÉ ŠŤAVY INAK 
Monotónnosť môže byť niekedy nudná a môže to platiť aj pre 
jablčné šťavy. Preto sa ju snažíme narušiť. Nástrojom na spestrenie chuti 
sú iné, niekedy aj menej známe záhradnícke plodiny. Výsledkom sú po-
tom veľmi zaujímavé kombinácie chutí a vôní pre malých aj pre veľkých. 
Navyše, všetky sú nesmierne zdravé. Predstavte si napríklad jablčnú 
šťavu s prídavkom bylín alebo aj iného ovocia, voňavú, chutnú, príťažlivú. 


