
 

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA  

A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA 
SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY V NITRE 

Adresa: Tr. A.Hlinku 2, 94976 Nitra 
Telefón: 037/641 5412, 037/641 5441 
E-mail: dekfzki@uniag.sk 
Webová stránka: www.fzki.uniag.sk 

 

Podmienky prijímacieho konania na III. stupeň štúdia 
na FZKI SPU v Nitre pre akademický rok 2022/2023 

v súlade s harmonogramom AR 2022/2023  
 

FORMY A DĹŽKA ŠTÚDIA 
doktorandské denné  3 roky 
doktorandské externé (spoplatnené)  4 roky 
  

 

 

Termín podania (výhradne elektronickej) prihlášky do:      3. júna 2022 
Termín zasadnutia prijímacej komisie:     17. júna 2022 
 
Poplatok za prijímacie  konanie :      45,00 €* (elektronická prihláška) 

Úhrada poplatku za prijímacie konanie pri elektronickej prihláške – bezhotovostne podľa návodu uvedeného v  prihláške. 
 

 

 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ  PROGRAMY PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 

DOKTORANDSKÉ  ŠTÚDIUM 
USKUTOČŇOVANÉ V SLOVENSKOM JAZYKU 

forma štúdia 
školné /akad. rok 
 (v externej forme 

štúdia) 

záhradníctvo  denná / externá 800 € 

záhradná a krajinná architektúra  denná / externá 800 € 

krajinné inžinierstvo  denná / externá 800 € 

 

DOKTORANDSKÉ  ŠTÚDIUM 
USKUTOČŇOVANÉ VÝLUČNE V ANGLICKOM 
JAZYKU 

 
forma štúdia 

školné /akad. rok 
 (v dennej 

a externej forme 
štúdia) 

záhradníctvo * denná / externá 2 200 € 

záhradná a krajinná architektúra * denná / externá 2 200 € 

krajinné inžinierstvo * denná / externá 2 200 € 
* študijný program akreditovaný aj v anglickom jazyku. Podmienka prijatia: 
Doklad preukazujúci uspokojivú úroveň znalostí anglického jazyka prostredníctvom niektorého z nasledujúcich troch 
osvedčení/certifikátov: 
1. IELTS Akademická verzia (International English Language Testing Service, British Council) s minimálnym skóre 6,5 bodu 
2. CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) na úrovni C1 
3. Cambridge skúška (Certificate in Advanced English, alebo osvedčenie o znalosti angličtiny z University of Cambridge) 

 

mailto:dekfzki@uniag.sk
http://www.fzki.uniag.sk/


 

Pre zrealizovanie platby za prijímacie konanie sú potrebné nasledovné údaje: 

Názov a adresa príjemcu platby:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
Banka príjemcu:     Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05 
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). 
Pre zrealizovanie platby za prijímacie konanie z iných krajín sú potrebné uvedené údaje a SWIFT kód:   SPSRSKBA 
Informácie k prijímaciemu konaniu sú zverejnené aj na: www.fzki.uniag.sk ; www.portalVS.sk 

 

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA III. STUPEŇ ŠTÚDIA 

NA FZKI SPU V NITRE PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 

Prijímacie konanie na štúdium III. stupňa - doktorandské štúdium na FZKI SPU v Nitre sa uskutočňuje v súlade s § 56 a § 57 

zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle 

Študijného poriadku SPU v Nitre. 

1. Prijatie na štúdium v doktorandskom študijnom programe sa uskutočňuje prijímacím konaním v termínoch verejne 
vyhlásených spravidla raz, maximálne dva razy v priebehu kalendárneho roka.  

2. Termín konania prijímacej skúšky a jej obsah určuje dekan. Pri prijímacej skúške komisia u uchádzača zohľadňuje znalosti 
svetových jazykov, u zahraničných uchádzačov komunikačné znalosti zo slovenského a  svetového jazyka a 
z problematiky tvoriacej teoretický základ zvoleného študijného programu. Komisia prihliada aj na prezentáciu 
vedomostí v rozsahu témy, na ktorú sa uchádzač prihlasuje. Zohľadňujú sa aj aktivity vo vedeckej činnosti študentov 
počas štúdia na I. a II. stupni. 

3. O prijatí uchádzača na doktorandské štúdium rozhoduje dekan na základe výsledkov prijímacej skúšky, ktorá je povinná. 
Počet uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na doktorandské štúdium závisí od počtu schválených tém dizertačných 
prác. Témy dizertačných prác pre príslušné študijné programy (ŠP) schvaľuje odborová komisia ŠP.  

4. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa vyhotoví písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na 
štúdium. 

5. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na doktorandské štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto 
rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. 

 

 

PRIJÍMACIA SKÚŠKA 
Pozostáva z: 

▪ pohovoru  aj v cudzom jazyku;   

▪ prezentácie  rámcového projektu – odborná rozprava k riešeniu a dosiahnutiu vedeckého cieľa témy dizertačnej 

práce, na ktorú sa uchádzač prihlásil (návrhy riešenia problematiky, metodické základy a postupy, ktoré môže využiť 

pri naplnení cieľa dizertačného projektu). 

 

PRIHLÁŠKA 
Doručuje sa na predpísanom tlačive na adresu:  

Dekanát Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, 

Tulipánová č. 7, 949 01 Nitra, 

Ing. Andrea Matuškovičová, č. tel. 037/641 5414, 

email: Andrea.Matuskovicova@uniag.sk 

a zároveň elektronicky https://is.uniag.sk/prihlaska/?lang=sk 

 

 

 

http://www.fzki.uniag.sk/
http://www.portalvs.sk/
mailto:Andrea.Matuskovicova@uniag.sk
https://is.uniag.sk/prihlaska/?lang=sk


 

POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE  

1. životopis; 

2. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie - úhrada cez internetbanking, bankový prevod; 

3. overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok 

k diplomu, overenie netreba u uchádzača, ktorý absolvoval II. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre); 

4. zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác; 

5. doklad o odbornej praxi, ak uchádzač pred nástupom na doktorandské štúdium bol v pracovnom pomere; 

6. potvrdenie o zamestnaní a pracovnej pozícii u uchádzačov o externú formu štúdia; 

7. rámcový projekt k téme dizertačnej práce (max. 2 A4); 

8. výpis výsledkov magisterského, inžinierskeho, doktorského štúdia v jednotlivých rokoch a celoštudijný priemer, 

ktorý vydáva študijné oddelenie; 

9. účasť a úspešnosť na olympiádach, súťažiach, študentskej vedeckej odbornej činnosti, autorstvo objavov, alebo 

priemyselných vzorov uvedie uchádzač osobitne na zvláštnej prílohe. 

 

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 
Témy dizertačných prác sú zverejnené  na web sídle fakulty www.fzki.uniag.sk  v časti „Uchádzači o štúdium“/ „Možnosti 

štúdia na fakulte“.  

 

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU SÚ ZVEREJNENÉ 

www.fzki.uniag.sk/sk 

www.portalVS.sk 
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ŠTUDIJNÝ PROGRAM – KRAJINNÉ INŽINIERSTVO 
 
Profil absolventa 
Doktorandský študijný program Krajinné inžinierstvo je zameraný na štúdium procesov v krajine a na interakcie ľudských 
činností v krajinnom priestore pri zohľadnení súboru organizačných, biologických, agrotechnických a technicko-stavebných 
opatrení riešených v krajine. Program je orientovaný na výchovu absolventa ovládajúceho zásady a postupy vedeckej 
práce, v ktorej bude uplatňovať prístupy založené na interdisciplinárnych súvislostiach.  
Cieľom štúdia je naučiť študenta interakcie v krajine analyzovať, pochopiť a získané poznatky využiť k eliminácii 
negatívnych dopadov na krajinu. Koncepcia študijného programu je postavená na interdisciplinarite a zahŕňa problematiku 
zmeny klímy, vodného hospodárstva, pozemkových úprav, ochrany a zúrodňovania pôd, ochrany prírody a krajiny, 
environmentálneho manažmentu, odpadového a obehového hospodárstva. Štúdium sa opiera o využívanie nástrojov GIS 
a moderných simulačných prostriedkov, ktoré sa aplikujú pri analyzovaní problémov a hľadaní ich optimálnych riešení. 
Študent nadobudne vedomosti z vedeckých, teoretických a experimentálnych metód a postupov v oblasti krajinárstva 
a dokáže prinášať  vlastné originálne riešenia a stratégie. V priebehu štúdia sa kladie dôraz na internacionalizáciu štúdia 
vo forme študijných pobytov a stáží na niektorom z partnerských pracovísk v zahraničí. Absolventi programu sa uplatňujú 
vo sfére vedy, výskumu a vzdelávania, ako aj na rôznych vedúcich pozíciách v štátnej a verejnej správe, manažérskych 
pozíciách firiem, projekčných ateliérov a môžu zastávať funkcie na úrovni národných a európskych orgánov.  
 

Uplatnenie absolventa 

Absolvent ŠP: 

• môže svoje kompetencie uplatniť ako vedúci pracovník tvorivého výskumného tímu, ako samostatný vedecký 
pracovník na univerzitách, v akadémii vied, výskumných a vývojových pracoviskách, v štátnych orgánoch a 
orgánoch samospráv, v poradenských firmách a podobne. 

• môže vykonávať expertné činnosti v oblasti krajinného plánovania, pozemkových úprav, odpadového a vodného 
hospodárstva, ako aj environmentálneho manažmentu; 

• nájde uplatnenie v projekčných firmách zameraných na projektovanie pozemkových úprav,  hydromelioračných 
stavieb, vodozádržných a protieróznych opatrení,  

• je schopný zastávať expertné funkcie na úrovni národných ako aj európskych orgánov. 

 
 
ŠTUDIJNÝ PROGRAM – KRAJINNÁ A  ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA 
 

Profil absolventa 
Absolvent študijného programu Krajinná a záhradná architektúra v 3. stupni má komplexné vedomosti v oblasti územného 
plánovania a tvorby krajiny, rozumie princípom tvorby objektov zelene, ich historickému vývoju a postupom obnovy. Pozná 
problematiku rozvoja sídiel a riziká spojené so zmenami klímy, rozumie komplexnosti riadenia vody pri plánovaní  a tvorbe 
urbanizovaného prostredia.  Pozná metodológiu a prostriedky vedeckého výskumu v krajinnej a záhradnej architektúre. Je 
spôsobilý analyzovať a tvorivo ovplyvňovať využívanie krajiny v súlade so sociálnymi a ekologickými prioritami spoločnosti. 
Pre účely analýzy, hodnotenia a modelovania v krajine je schopný využívať prostriedky GIS a CAD systémov. Dokáže tvorivo 
aplikovať poznatky z odboru krajinná architektúra a ďalších príbuzných odvetví vedy pre riešenie praktických úloh v oblasti 
udržateľného využívania krajiny a komplexného rozvoja sídiel.  Navrhuje nové prístupy, metódy a technológie pre 
plánovanie, projekciu, zakladanie a manažment zelenej infraštruktúry. Vlastné poznatky, prístupy alebo riešenia je schopný 
prezentovať a konfrontovať v kritickom prostredí vedeckej komunity. Dokáže koordinovať prácu vo výskumných alebo 
realizačných tímoch aj na medzinárodnej úrovni. 
 

Uplatnenie absolventa 
Absolventi môžu nájsť uplatnenie vo vzdelávaní alebo výskume v oblasti krajinného dizajnu a plánovania. V realizačnej 
praxi a projektovej činnosti, pri formovaní politík a v poradenstve.  
Môžu vykonávať odborné činnosti v oblasti územného plánovania, krajinnej architektúry, životného prostredia, 
výroby/produkcie a kontroly rastlinného materiálu drevín a bylín.  

• Krajinný architekt 

• Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu, inovácií 

• Odborný asistent vysokej školy 



 

 

• Odborný pracovník pre územné plánovanie  

• Odborný pracovník štátnej správy pre ochranu životného prostredia 

• Fytopatológ  

• Fytoinšpektor 
 

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM – ZÁHRADNÍCTVO 
 
Profil absolventa 
Absolvent študijného programu Záhradníctvo v III. stupni štúdia študijného programu Záhradníctvo ovláda vedecké 
metódy riešenia úloh záhradníctva, výskumu, jeho jednotlivých odvetví ako je ovocinárstvo, vinohradníctvo, vinárstvo, 
zeleninárstvo, kvetinárstvo a škôlkarská výroba. Podieľa sa na zostave vedeckých projektov, ktoré riadi na odbornej a 
vedeckej úrovni. V priebehu štúdia si osvojuje zásady samostatnej a tímovej práce, ovláda vedecké metódy, základný 
experimentálny výskum, vedeckú analýzu a syntézu výsledkov s premietnutím do nových technológií. Je schopný tvorivej 
práce, reaguje na domáce, ale aj medzinárodné projektové výzvy a poznatky, ktoré spätne využíva v oblasti vedy a 
výskumu.  
Vie vystupovať na medzinárodných konferenciách, prezentovať vedecké publikácie, spracovávať rešerše, formulovať 
závery. Je pripravený spracovávať a predkladať projekty, granty s tematikou záhradníckej prvovýroby v sfére základného a 
aplikovaného výskumu. Absolvent III. stupňa študijného programu Záhradníctvo získava znalosti z rôznych oblastí na úrovni 
samostatného riadiaceho pracovníka v oblasti záhradníctva, ďalej je schopný pripravovať podklady k realizácii 
projektovania sadov, vinohradov a pivničnej technológie. 
 

Uplatnenie absolventa 
Teoretické vedomosti a praktické zručnosti absolventov III. stupňa štúdia poskytujú široké možnosti ich uplatnenia. 
 Absolvent ŠP: 

• môže svoje kompetencie uplatniť ako vedúci pracovník tvorivého výskumného tímu, ako samostatný vedecký 
pracovník na univerzitách, v akadémii vied, výskumných a vývojových pracoviskách, v štátnych orgánoch a 
orgánoch samospráv, v poradenských firmách a podobne. 

• môže vykonávať expertné činnosti v oblasti záhradníctva, ovocinárstva, vinárstva a vinohradníctva, pestovania 
kvetín, ako aj environmentálneho manažmentu; 

• nájde uplatnenie v projekčných firmách zameraných na projektovanie záhrad, ovocných sadov, kvetinových 
záhrad, vinohradov;  

• je schopný zastávať expertné funkcie na úrovni národných ako aj európskych orgánov. 

• je schopný vedecky riešiť možnosti zvyšovania obsahu bioaktívnych látok v rastlinných produktoch a požívatinách 
rastlinného pôvodu. 

• je schopný vedecky riešiť využitie bioremediačných techník na elimináciu pôdnych kontaminantov pred vstupom 
do poľnohospodárskych plodín. 

• je schopný vedecky riešiť možnosti antibakteriálnych látok na produktoch a požívatinách rastlinného pôvodu. 
 

  


