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▪ Vyberáte z odborov, ktoré sa ako 
jediné na Slovensku študujú v Nitre.

▪ Žijete v meste, ktoré patrí študentom.

▪ Prepojenie štúdia a praxe.

PREČO ŠTUDOVAŤ na FZKI V NITRE?
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ŠTUDUJ 
NA FZKI!



▪ I.STUPEŇ                      
Záhradníctvo (DF a EF) 
Krajinné inžinierstvo (DF a EF)
Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve (DF)
Krajinná a záhradná architektúra (DF)

▪ II.STUPEŇ
Záhradníctvo (DF a EF)              modul zeleninárstvo, kvetinárstvo, ovocinárstvo

International Master of Horticulture Science (DF) – v anglickom jazyku

Krajinné inžinierstvo (DF a EF)  modul odpadové hospodárstvo,  voda v krajine

Záhradná a krajinná architektúra (DF)
Biotechnika parkových a krajinných úprav (DF a EF)

▪ III.STUPEŇ
Záhradníctvo (DF a EF)
Krajinné inžinierstvo (DF a EF)
Záhradná a krajinná architektúra (DE a EF)

DF – denná forma; EF – externá forma

ŠTUDIJNÝ ODBOR Poľnohospodárstvo a krajinárstvo 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
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vinohradníctvo, vinárstvo

pozemkové úpravy a GIS

ŠTUDUJ 
NA FZKI!



PODANIE PRIHLÁŠKY, 
TERMÍNY

ŠP Krajinná a záhradná architektúra (Abc-14)
Termín podania prihlášky I. kolo : do 28.2.2021
Termín podania prihlášky II. kolo: do 31.3.2021
Termíny prípravného kurzu ku talentovej skúške: 15. alebo 16.4.2021
Termín konania prijímacej talentovej skúšky: 29. alebo 30.4.2021

ŠP Záhradníctvo (ZBc), Krajinné inžinierstvo (KBc), 
Pozemkové úpravy a IS v poľnohospodárstve (PUISP)
Termín podania prihlášky I. kolo: do 28.2.2021 
Termín podania prihlášky II. kolo: do 30.4.2021
Termín konania prijímacieho pohovoru: 7.5.2021

Termín prijímacej komisie pre všetky ŠP: 7.5.2021
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KRAJINNÁ A ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA

DĹŽKA TRVANIA BC. ŠTÚDIA: 4 ROKY

ZÍSKANÉ ZRUČNOSTI
▪ architektonická a urbanistická, krajinno-architektonická a osobitne parková a záhradná 

tvorba, dendrológia, kvetinárstvo, záhradníctvo, biotechnika vegetačných úprav,
▪ základy konštrukcií prvkov malej záhradnej a parkovej architektúry,
▪ informačné, grafické a projektové systémy,
▪ krajinné plánovanie, krajinno-architektonického navrhovania a typológie,
▪ legislatíva v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
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ABc-14

UPLATNENIE ABSOLVENTOV
▪ Absolvent je schopný pracovať v odborných tímoch, aj samostatne.
▪ Vie riešiť jednoduché krajinno-architektonické úpravy a dokumentovať ich 

prostredníctvom ručnej a počítačovej grafiky. 
▪ Dokáže navrhovať stavby drobnej architektúry. 
▪ Je odborne pripravený vykonávať činnosti súvisiace s ochranou a tvorbou životného 

prostredia. 



ČO VÁS ČAKÁ POČAS ŠTÚDIA?

ZÁKLADY KRESBY
ODBORNÉ KRESLENIE
ARCHITEKTONICKÁ KRESBA

▪ princípy, pravidlá a zásady rôznych techník architektonickej kresby
▪ pravidlá a princípy farebného kresliarskeho zobrazovania 
▪ správne zachytenie zobrazovaných predmetov 
▪ základné techniky, zobrazovacie metódy a postupy pre spracovávanie 

štúdií a projektov technických diel
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ČO VÁS ČAKÁ POČAS ŠTÚDIA?

GIS PRE KRAJINNÚ ARCHITEKTÚRU
CAD PROJEKTOVANIE
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A GRAFICKÝ DIZAJN 

▪ Aplikácie GIS v priestorovom plánovaní
▪ Tvorba a analýzy DMR, odvodenie morfometrických charakteristík reliéfu 

(sklon, expozícia a pod.)
▪ Analýza hodnotenia vizuálnych a percepčných znakov krajiny (dostupnosť, 

dohľadnosť a pod.). 
▪ Vytváranie mapových zostáv, vektorová počítačová grafika
▪ AutoCAD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
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ČO VÁS ČAKÁ POČAS ŠTÚDIA?

GEODÉZIA
ZÁKLADY ARCHITEKTÚRY A STAVITEĽSTVA
KRAJINNÉ PLÁNOVANIE
URBANIZMUS A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

▪ meračské práce v metódach pozemnej (terestrickej) geodézie a GPS 
▪ kartografické spracovanie meraných údajov
▪ architektonické úlohy
▪ štúdie rodinného domu a interiéru
▪ štúdia obytného priestoru, konštrukcie a prevádzky RD
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KRAJINNÉ INŽINIERSTVO

DĹŽKA TRVANIA BC. ŠTÚDIA: 3 ROKY

ZÍSKANÉ ZRUČNOSTI
▪ spracovávanie krajinných plánov a návrhov vegetačných štruktúr v sídlach a mimo sídiel
▪ optimalizácia organizácie a využívania pôdneho fondu
▪ meračské prácach v metódach pozemnej (terestrickej) geodézie 
▪ práca s geografickými údajmi, geografické analýzy a mapové výstupy
▪ počítačové projektovanie v programe AutoCAD vrátane postupov a zásad spracovania 

projektovej dokumentácie 
▪ príprava programov odpadového hospodárstva, vedenia evidencie odpadov a obalov

UPLATNENIE ABSOLVENTOV
▪ v projektových, investorských a dodávateľských organizáciách v štátnej a súkromnej 

sfére, so zameraním na ochranu zložiek krajiny, vodné a odpadové hospodárstvo, na 
rekultivačné, revitalizačné a stavebné zásahy v krajine. 

▪ v oblasti správy a prevádzky vodohospodárskych zariadení, ako sú podniky povodí, správa 
hydromelioračných zariadení a vodárenských spoločnostiach.

▪ Vo verejnej správe a komerčnej sfére, na odboroch: 
▪ pozemkovom, lesnom, odpadovom, životného prostredia, 
▪ katastrálnom a v klientskych centrách.
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ČO VÁS ČAKÁ POČAS ŠTÚDIA?

KURZ GEODETICKÝCH PRÁC
KURZY HYDROPEDOLÓGIE
KURZ MONITORINGU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

▪ regulovanie odtoku povrchových vôd 
▪ ochrana poľnohospodárskej krajiny pred škodlivými účinkami vody
▪ racionálne využívania vodných zdrojov
▪ vplyv melioračných sústav na životné prostredie a negatívne dopady na vodné zdroje
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ČO VÁS ČAKÁ POČAS ŠTÚDIA?

VODNÉ HOSPODÁRSTVO
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
POZEMKOVÉ ÚPRAVY

▪ programy odpadového hospodárstva
▪ vedenie evidencie odpadov a obalov 
▪ využitie informačných systémov pre odpady
▪ komunálne odpadové hospodárstvo
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POZEMKOVÉ ÚPRAVY A INFORMAČNÉ SYSTÉMY 
V POĽNOHOSPODÁRSTVE

DĹŽKA TRVANIA BC. ŠTÚDIA: 3 ROKY

ZÍSKANÉ ZRUČNOSTI

▪Absolvent bude profilovaný vo všeobecných, teoretických a odborných znalostiach so  
zameraním na priestorové plánovanie krajiny v súlade s jej vlastníckym a agro-
environmentálnym využívaním. 
▪Získa znalosti všeobecného základu, ktorý spĺňa súčasné aj trendové spoločenské 
požiadavky na absolventov vysokých škôl týkajúce sa predovšetkým  počítačovej 
gramotnosti v oblasti informačných technológií,  tvorbe a využívaní databáz, zvlášť 
geografického, environmentálneho a agro-charakteru. 
▪Bude pripravený k uplatneniu v praxi k zaujatiu funkcií poverených pracovníkov na 
kontrolu, vyhodnocovanie a spracovanie úloh, štúdií a podkladov v profilujúcich témach 
zameraných na širšie poňatú problematiku súvisiacu s procesom pozemkových úprav, 
krajinného plánovania, projektovania a spracovania relevantných dát. 
▪Po skončení štúdia bude môcť pokračovať v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu ponúkanom 
na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva a následne, po naplnení zákonných 
podmienok, môže získať oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav. 
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PUISP



ZÁHRADNÍCTVO

DĹŽKA TRVANIA BC. ŠTÚDIA: 3 ROKY

ZÍSKANÉ ZRUČNOSTI
▪ pestovanie záhradníckych plodín v oblasti ovocinárstva, vinohradníctva, 
kvetinárstva, zeleninárstva, koreninových a aromatických rastlín
▪ spracovanie hrozna a výroby hroznového vína
▪ riadenie prevádzky a pestovania záhradníckych plodín v poľných podmienkach
▪ množiteľské technológie v jednotlivých odvetviach záhradníctva.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV
▪ technickí pracovníci v záhradníckych prevádzkach
▪ konzultanti pri aplikácii množiteľských technológií, ošetrovaní zeleniny, ovocných a
okrasných drevín a viniča hroznorodého
▪ pomocní technológovia v pivničnom hospodárstve
▪ odborní referenti v štátnej a verejnej správe
▪ špecialista vo všetkých formách záhradníckej výroby, v spracovateľskej sfére.
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ČO VÁS ČAKÁ POČAS ŠTÚDIA?

OVOCINÁRSTVO, KVETINÁRSTVO, VINÁRSTVO
▪ sortiment ovocných druhov
▪ vhodnosť podmienok pre pestovanie ovocných drevín
▪ použitie technologických postupov pri pestovaní ovocných rastlín
▪ technologické postupy pestovania
▪ rozdiel medzi odrodami
▪ druhové zloženie kvetín
▪ technológia spracovania hrozna na mušt a víno
▪ posúdenie kvality muštu pre jeho úpravu pred kvasením.
▪ kvasenie muštu vrátane riadeného kvasenia, spôsoby ošetrovania vína, 

regulácie zretia a starnutia
▪ technológia výroby bielych, ružových a červených vín
▪ postup od spracovania hrozna po fľašovanie vína
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ČO VÁS ČAKÁ POČAS ŠTÚDIA?

KORENINOVÉ A AROMATICKÉ RASTLINY 
ZELENINÁRSTVO

▪ technológie výroby koreninových, aromatických a liečivých rastlín, ich zber a 
pozberová úprava

▪ spracovanie korenín, orientácia v rastlinných drogách, obsahových látkach 
(sekundárnych metabolitov)

▪ pestovanie jednotlivých druhov zelenín v poľných podmienkach
▪ základná agrotechnika, pestovateľské systémy zeleninových druhov určených 

na priamy konzum,skladovanie a spracovanie
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ŠTUDIJNÉ PLÁNY/KATALÓG PREDMETOV

24-44

www: is.uniag.sk



REALIZÁCIA KREDITOVÉHO SYSTÉMU
ECTS

▪ flexibilný systém štúdia s kreditovým hodnotením predmetov v
súlade so zásadami Európskeho systému prenosu kreditov
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FAKULTA JE ZAPOJENÁ DO MEDZINÁRODNÝCH 
PROGRAMOV:

Erasmus +

CEEPUS

BILATERÁLNE DOHODY

Štipendiá SAIA n.o.
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rozšírenie jazykových zručností, osobný rozvoj, 
spoznanie iných kultúr, lepšia šanca nájsť si 
prácu



BILATERÁLNE DOHODY 
so zahraničnými partnermi

KRAJINNÉ INŽINIERSTVO a POZEMKOVÉ ÚPRAVY a IS v P: Česká 

republika, Fínsko, Francúzsko, Holandsko,  Chorvátsko, Nemecko, Nórsko, 
Portugalsko, Poľsko, Rakúsko, Španielsko,  Taliansko

KRAJINNÁ A ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA: Česká republika, Francúzsko, 

Holandsko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Poľsko, 
Rakúsko, Španielsko, Turecko

ZÁHRADNÍCTVO: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Francúzsko, Maďarsko, 

Nemecko, Poľsko
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WORKSHOPY A LETNÉ ŠKOLY
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WORKSHOPY A LETNÉ ŠKOLY
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SPOLOČENSKÉ AKCIE
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https://www.youtube.com/watch?v=t8jD2US7TFE


UBYTOVANIE
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Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre 
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA

▪ Fond tlačených publikácií predstavuje približne 500 000 

knižničných jednotiek.

▪ SlPK získava do svojho fondu najmä vedecké a odborné 

publikácie, nielen z poľnohospodárstva, ale aj z iných 

vedných oblastí.
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VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

▪ Folklórny súbor Zobor

▪ Divadielko na Osmičke

▪ Internátne televízne štúdio Mladosť

▪ Internátne rozhlasové štúdio Mladosť

▪ Poľovnícky krúžok Buteo

▪ AIESEC pobočka Nitra

▪ Erasmus Student Network Nitra
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STRÁNKA FZKI
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PRIHLÁŠKA
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is.uniag.sk

www: is.uniag.sk



PRIHLÁŠKA
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PRIHLÁŠKA
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PRIHLÁŠKA
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NÁJDEŠ NÁS NA SOCIÁLNYCH 
SIEŤACH

@fzki.spu

Fakulta záhradníctva a 
krajinného inžinierstva 
SPU v Nite



ĎAKUJEM ZA
POZORNOSŤ

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
prodekanka pre vzdelávaciu činnosť ŠTUDUJ 

NA FZKI!


