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FORMY A DĹŽKA ŠTÚDIA
bakalárske denné (okrem ŠP krajinná a záhradná architektúra)
bakalárske denné - ŠP krajinná a záhradná architektúra
bakalárske externé (spoplatnené)
inžinierske denné
inžinierske denné kombinované
doktorandské denné
doktorandské externé (spoplatnené)

3 roky
4 roky
4 roky
2 roky
2 roky
3 roky
4 roky

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
krajinná a záhradná architektúra
záhradníctvo
pozemkové úpravy a informačné systémy v
poľnohospodárstve
krajinné inžinierstvo
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
biotechnika parkových a krajinných úprav
krajinné inžinierstvo
záhradníctvo
záhradná a krajinná architektúra
International Master of Horticulture Science**
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
záhradníctvo *
záhradná a krajinná architektúra *
krajinné inžinierstvo *

forma štúdia
denná
denná / externá

plánovaný
počet
študentov
50
40/ 20

denná

školné/akad. rok
(v externej forme
štúdia)
500 €

25

denná / externá
forma štúdia
/metóda

50 / 20
plánovaný
počet
študentov

denná /
kombinovaná
denná /
kombinovaná
denná /
kombinovaná
denná
denná

500 €
školné /akad. rok

20/10

-

40/10

-

20/20

-

forma štúdia
denná / externá
denná / externá
denná / externá

40
3
školné /akad. rok
(v externej forme
štúdia)
800 €
800 €
800 €

* študijný program akreditovaný aj v anglickom jazyku; **študijný program v anglickom jazyku, realizovaný v spolupráci so
zahraničnými vysokými školami, Mendelovou univerzitou v Brne, Česká republika a Agronomickou univerzitou v Krakove, Poľsko.

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA
Fakulta zabezpečuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Bakalárske študijné programy
sú akademicky orientované, čo znamená, že pripravujú absolventov na štúdium na inžinierskom stupni. Študenti
inžinierskeho stupňa sú pripravovaní pre budúce povolanie po teoretickej stránke, absolvovaním odborných predmetov
a po praktickej stránke absolvovaním praxe vo vybratých spoločnostiach, zaoberajúcich sa profilovými činnosťami fakulty.
Na doktorandskom stupni si študenti osvoja získavanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania
a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti
v oblasti vedy. Štúdium študijného programu na doktorandskom stupni je možné absolvovať v slovenskom, alebo
anglickom jazyku.
Pri štúdiu je uplatňovaný flexibilný systém, ktorý umožňuje študentom zostavovať si študijný plán podľa svojich
individuálnych požiadaviek a budúcej profilácie. Predmety sú zabezpečované vzdelávacími činnosťami (prednášky, cvičenia,
semináre a pod.) vysokoškolskými učiteľmi z katedier Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, resp. iných fakúlt
univerzity. V prípade záujmu môže študent ľubovoľný predmet študovať na vybratej vysokej škole na Slovensku alebo
vo svete, keďže pri štúdiu sa uplatňuje systém prenosu kreditov (ECTS).
Štúdium na študijnom programe International Master of Horticulture Science je zabezpečované aj partnerskými
zahraničnými vysokými školami, pričom 1. semester absolvuje študent na Agronomickej univerzite v Krakove (Poľsko), 2.
semester na Mendelovej univerzite v Brne (Česká republika). Tretí a štvrtý semester študent študuje na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Po úspešnom absolvovaní sa absolventovi udelí akademický titul Master of Science
(v skratke MSc.) a získa tzv. „trojitý“ diplom, vydaný všetkými spolupracujúcimi univerzitami.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve
Absolvent bakalárskeho študijného programu bude profilovaný vo všeobecných, teoretických a odborných znalostiach
so zameraním na priestorové plánovanie krajiny v súlade s jej vlastníckym a agroenvironmentálnym 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.

Krajinné inžinierstvo
Absolvent bakalárskeho stupňa nachádza uplatnenie 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.
Absolvent inžinierskeho stupňa má komplexné technické i ekologické vedomosti, ktoré vytvárajú možnosť uplatnenia
v projekčnej praxi ako projektant – v oblasti pozemkových úprav, vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva,
zúrodňovacích opatrení na pôdnom fonde, v dokumentáciách procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie
a pod. Je schopný uvedené projekty realizovať ako investor, resp. dodávateľ. Ďalej sa môže uplatniť ako samostatný
riadiaci pracovník v štátnej správe, orgánoch miestnej samosprávy, orgánoch ochrany prírody, organizáciách riešiacich
problematiku krajinného inžinierstva, organizáciách zneškodňovania, úpravy a zhodnocovania komunálnych,
poľnohospodárskych a priemyselných odpadov, pri budovaní environmentálnych manažérskych systémov vo výrobných
podnikoch a organizáciách, ako aj v organizáciách tretieho sektora s environmentálnym zameraním.

Krajinná a záhradná architektúra
Absolvent bakalárskeho stupňa 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 počítačovej
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.
Absolvovaním inžinierskeho stupňa je krajinný architekt vyškolený v oblasti plánovania, navrhovania a projektovania
kultúrnej krajiny, a to mestskej i vidieckej. Štúdiom získal komplexné znalosti historických a teoretických faktov
záhradného umenia a krajinnej architektúry, vedomosti biologických súvislostí pre esteticko-kompozičné zoskupovanie
rastlín a ekologické myslenie. Je schopný kreatívne konštruovať a meniť priestor pomocou modelácie terénu, vegetácie,
vody, stavieb, umeleckých, technických a prírodných prvkov v procese vytvárania prostredia. Po splnení predpísanej
dĺžky praxe a zložení autorizačných skúšok je pripravený na výkon povolania autorizovaný krajinný architekt.

Biotechnika parkových a krajinných úprav
Absolvent inžinierskeho stupňa sa uplatní ako tvorivý pracovník schopný riešiť úlohy krajinného a záhradného architekta.
Má predpoklady pre manažment tvorby, realizácie a údržby plôch krajinnej a sídelnej zelene. Uplatní sa v odvetviach
produkcie a obchodu s okrasnými rastlinami, v privátnom sektore aj širšej podnikateľskej sfére. Môže sa uplatniť aj ako
manažér produkčných technológií a hodnotenia kvality sadbového a reprodukčného materiálu. Priestor pre uplatnenie
nachádza ako kvalifikovaný odborník v oblasti fytosanitárnej starostlivosti o dreviny, pri posudzovaní zdravotného stavu
a prevádzkovej bezpečnosti stromov v urbanizovanom prostredí.

Záhradníctvo, International Master of Horticulture Science
Absolventi bakalárskeho stupňa sa uplatnia ako technickí pracovníci v záhradníckych prevádzkach, ako konzultanti
pri aplikácii množiteľských technológií, ošetrovaní zeleniny, ovocných a okrasných drevín a viniča hroznorodého.
Uplatnenie nájdu aj ako pomocní technológovia v pivničnom hospodárstve. Rovnako sa absolvent môže uplatniť ako
špecialista vo všetkých formách záhradníckej výroby, v marketingu, obchode, spracovateľskej sfére, výskume a školstve.
Absolventi inžinierskeho stupňa sa uplatňujú ako špecialisti vo všetkých formách záhradníckej výroby a nadväzujúcich
spracovateľských jednotkách, v marketingu, obchode, výskume a šľachtení, v skúšobniach Ústredného kontrolného
skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, ďalej ako manažéri záhradníckych centier, skleníkových hospodárstiev,
projektanti sadov, vinohradov a škôlok. Uplatnenie nachádzajú ako hlavní pivniční technológovia vo vinárstvach.
Vykonávajú poradenstvo pre záhradnícku výrobu, pôsobia ako poradcovia pre zakladanie a prevádzku ovocných sadov,
vinohradov, pivničného hospodárstva, zeleninových plantáží , ovocných a vinohradníckych škôlok.
International Master of Horticulture Science je študijný program druhého stupňa (inžiniersky) a uplatnenie absolventa je
totožné s uplatnením absolventa programu záhradníctvo. Vedomosti absolventa sú rozšírené o znalosť záhradníckej
terminológie odbornej angličtiny, keďže štúdium prebieha výhradne v anglickom jazyku a na spolupracujúcich vysokých
školách v Poľsku a v Českej republike. Absolventom je po ukončení štúdia vydaný diplom akceptovaný aj v týchto
krajinách, čo rozširuje priestor ich uplatnenia.

PRIJÍMACIE KONANIE – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
ŠP krajinná a záhradná architektúra
Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2020
Termín prijímacej talentovej skúšky: 29. – 30. apríla 2020
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 6. mája 2020
ŠP záhradníctvo, ŠP krajinné inžinierstvo a ŠP pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve
Termín podania prihlášky: 30. apríla 2020, termín podania prihlášky v 2. kole: 7. augusta 2020
Termín prijímacieho pohovoru a zasadnutia prijímacej komisie: 19. júna 2020,
termín zasadnutia prijímacej komisie v 2. kole: 14. augusta 2020
Uchádzač o štúdium sa môže prostredníctvom jednej prihlášky prihlásiť na viac študijných programov (v rámci jedného
poplatku za prijímacie konanie). Pozvánka na prijímaciu talentovú skúšku alebo rozhodnutie o prijatí bude zaslané iba
uchádzačom, ktorí k prihláške na štúdium priložia doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Neúplné prihlášky (napr.
bez dokladu o úhrade poplatku) budú uchádzačovi vrátené. Fakulta uchádzačom o štúdium zašle informácie o talentových
skúškach a v prípade potreby aj ďalšie informácie o prijímacom konaní. Uchádzači o štúdium predložia prijímacej komisii
overenú kópiu maturitného vysvedčenia (pokiaľ nebola súčasťou prihlášky na štúdium) do stanoveného termínu.
Prílohy k prihláške: životopis uchádzača a overená kópia maturitného vysvedčenia v prípade uchádzačov, ktorí maturovali
skôr ako v roku 2019, vyplnená tabuľka prospechu z koncoročných vysvedčení v prvých troch ročníkoch overená strednou
školou, doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania:
ŠP krajinná a záhradná architektúra
písomná prihláška - 45,00 € (pri podaní prihlášky len v tlačenej forme osobne / poštou) - poplatok treba
uhradiť cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, nie poštovou poukážkou, a to ani typu U.
elektronická prihláška - 40,00 €
http://is.uniag.sk/prihlaska/
poplatok treba uhradiť bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške, ktorú uchádzač vytlačí
a zašle na študijné oddelenie fakulty.

ŠP krajinné inžinierstvo, ŠP pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve a ŠP záhradníctvo
písomná prihláška - 35,00 € (pri podaní prihlášky len v tlačenej forme osobne / poštou) - poplatok treba
uhradiť cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, nie poštovou poukážkou, a to ani typu U.
elektronická prihláška - 30,00 € http://is.uniag.sk/prihlaska/
poplatok treba uhradiť bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške, ktorú uchádzač vytlačí
a zašle na študijné oddelenie fakulty.

Fakturačné údaje:
názov a adresa príjemcu platby:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
číslo bankového účtu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
konštantný symbol (KS): 0558
variabilný symbol (VS): 104900
špecifický symbol (ŠS): 104900721
správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).
pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje: BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Adresa pre zasielanie prihlášok:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
študijné oddelenie
Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium
Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného
stredného odborného vzdelania.
Výber uchádzačov na študijné programy záhradníctvo a krajinné inžinierstvo sa bude realizovať zostavením poradia podľa
výsledkov štúdia zo strednej školy, kde kvalitatívnym ukazovateľom bude študijný priemer z dosiahnutých známok v prvých
troch ročníkoch. Tento princíp prijímania platí pre uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o štúdium na FZKI prvý raz.
Prijímacia talentová skúška je povinná pre študijný program krajinná a záhradná architektúra. Pri tomto študijnom programe
sa poradovník zostaví na základe výsledkov prijímacej talentovej skúšky. V prípade rovnosti bodov dvoch uchádzačov sa
prihliada na študijné výsledky zo strednej školy.
Pri uchádzačoch, ktorí už študovali na FZKI, sa posudzujú dosiahnuté výsledky zo strednej školy, vrátane maturitnej skúšky
a dosiahnuté výsledky zo štúdia na fakulte.
Ak nebude naplnený plánovaný počet prijímaných uchádzačov na jednotlivé študijné programy, fakulta si vyhradzuje právo
vyhlásiť ďalšie kolo prijímacieho konania, o ktorom bude informovať minimálne dva mesiace pred posledným dňom určeným
na podanie prihlášky. Pri uchádzačoch, ktorí nebudú prijatí na prioritný študijný program, si vyhradzuje dekan fakulty právo
prijať uchádzača na iný, príbuzný študijný program.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, Dekanát FZKI
tel. č. 037/ 641 5429, e-mail: roberta.stepankova@uniag.sk

PRIJÍMACIE KONANIE – INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
Termín podania prihlášky: do 17. júla 2020
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 21. júla 2020

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA FZKI
7. februára 2020, od 10.00 do 14.00 h
Dekanát Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Tulipánová 7, Nitra
17. marca 2020, podľa prebiehajúceho rozvrhu – pre študentov predmaturitných ročníkov

