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Abstract: The results of study in scientific branch Garden and Landscape 
Architecture at FZKI SPU in Nitra. Establishment of the Faculty of Gardening and 
Landscape Engineering SPU in 1995 gave the possibility to study Garden and 
Landscape Architecture in Slovakia as well. From one year to another the number of 
students have grown as well as the number of graduates who are successfuly 
administered in their scientific career. Processed statistical data from 10 last years are 
presented in charts, graphs and scripts. The analysis of results of the study has 
confirmed justness of accredition process of the scientific branch Garden and 
Landscape Architecture. The quality and conditions of the study are progressively 
improving. Faculty of Gardening and Landscape Engineering has been granted the 
accreditation of two new study programmes Garden and Landscape Architecture, 
Biotechnic of parks and landscape arrangements. 
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Transformácia vzdelávacieho systému na Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzite v akademickom roku 2002/2003 nadobudla nový rozmer, spojený s 
účinnosťou zákona č. 131/2002 o vysokých školách a následných vyhlášok. 

Fakulta poskytovala vysokoškolské vzdelávanie v troch stupňoch: 
bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom v dennej a externej forme štúdia. 
Vzdelávanie sa uskutočňovalo výlučne v akreditovaných študijných odboroch a 
špecializáciách zriadených podľa predchádzajúcich predpisov, v rámci ktorých 
sa uplatňuje diverzifikovaný a flexibilný systém vzdelávania s kreditovým 
hodnotením predmetov v súlade so zásadami ECTS (Európsky systém transferu 
kreditov). 

Tento systém potvrdil vyššiu kompaktibilitu medzi vzdelávacími 
systémami inštitúcií podobného zamerania doma i v zahraničí.  

FZKI sa v akademickom roku 2003/2004 zameriavala najmä na kreovanie 
a akreditáciu nových študijných programov, čím prispela k rozvoju 
mnohotvárnosti vzdelávacieho systému SPU v Nitre. Vďaka dobrej odbornej 
pripravenosti a úspešnému uplatneniu sa absolventov našej fakulty v 
spoločenskej praxi, záujem o fakultu z roka na rok výrazne vzrastá, keď v 
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akademickom roku 2002/2003 sa prihlásilo na FZKI až 1077 uchádzačov a 
2003/2004 927. 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva počas svojej krátkej 
desaťročnej existencie vychovala 1360 inžinierov a 247 bakalárov, spolu 1360 
absolventov. V akademickom roku 2002/2003 sme evidovali tisíceho 
absolventa. 

V súčasnosti študuje na fakulte viac ako 1500 študentov na inžinierskom 
štúdiu a 104 študentov na doktorandskom štúdiu, čo si vyžaduje plné využitie 
vedecko-predagogickej kapacity fakulty s nepretržitým zvyšovaním kvality, 
účinnosti a efektívnosti pedagogického procesu. Tento trend sa vyvíja s ďalším 
zdokonaľovaním a prehlbovaním procesu aplikácie ECTS.  

FZKI sa prioritne sústreďuje na vzdelávanie odborníkov orientovaných na 
záhradnícku výrobu, ovocinárstvo, vinohradníctvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo, 
na navrhovanie záhradných a parkových úprav, obnovu a údržbu zelene, na 
plánovanie a tvorbu krajiny, ochranu pôdy, vôd, ovzdušia, odpadové 
hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka. 
 
Prehľad akreditovaných študijných programov predložených Akreditačnej 
komisii v akademickom roku 2003/2004 

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 131/2002 o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 528/2003 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov FZKI pristúpila k reštrukturalizácii študijných programov a 
študijných plánov so zaradením do študijných odborov, ktoré sú 
charakteristické najmä oblasťou a rozsahom vedomostí, schopností a zručností, 
ktoré profilujú absolventa. Tento proces bol podmienený § 109 ods. 1 zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách. 

V akademickom roku 2003/2004 fakulta predložila Akreditačnej komisii 
14 študijných programov v 4 študijných odboroch. 
 
Študijný odbor: 6.1.10 Záhradníctvo 
Študijný program:  
• Záhradníctvo – I., II., III. stupeň štúdia  
 
Študijný odbor: 6.1.11 Krajinárstvo 
Študijný program: 
• Pozemkové úpravy a GIS – I. stupeň 
• Pozemkové úpravy – II. stupeň  
• Krajinné inžinierstvo – I., II., III. stupeň 
• Zakladanie a údržba športových plôch – I. stupeň 
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Študijný odbor: 6.1.17 Krajinná a záhradná architektúra  
Študijný program: 
• Záhradná a krajinná architektúra – I., II., III. stupeň 
• Biotechnika parkových a krajinných úprav – I., II. stupeň 
 
Študijný odbor: 6.4.1. Vodné hospodárstvo  
Študijný program: 
• Vodné hospodárstvo krajiny – I., II. stupeň  
 

Do začiatku akademického roka 2004/2005 minister školstva SR podľa § 
102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po vyjadrení 
Akreditačnej komisie priznal SPU v Nitre právo udeľovať: 
 
a) akademický titul – bakalár – (Bc.) absolventom dennej a externej formy 
štúdia 3-ročného bakalárskeho študijného programu: 
• záhradníctvo  
• krajinné inžinierstvo 
• pozemkové úpravy a geografické informačné systémy 
• vodné hospodárstvo krajiny 
• zakladanie a údržba športových plôch 
• záhradná a krajinná architektúra 
• biotechnika parkových a krajinných úprav 

 
b) akademický titul – inžinier – (Ing.) absolventom dennej a externej formy 
štúdia 2-ročného inžinierskeho študijného programu: 
• záhradníctvo 
• krajinné inžinierstvo 
• pozemkové úpravy 
• záhradná a krajinná architektúra 
• biotechnika parkových a krajinných úprav 
• vodné hospodárstvo krajiny 
 
c) akademický titul – doctor – („philosophiae doctor“, PhD.) absolventom 
dennej a externej formy štúdia 3- a 5-ročného inžinierskeho študijného 
programu: 
• záhradníctvo 
• krajinné inžinierstvo 
• záhradná a krajinná architektúra 
 
Realizácia kreditového systému ECTS 

Na fakulte sa realizuje flexibilný systém štúdia s kreditovým hodnotením 
predmetov v súlade so zásadami ECTS (Európsky systém prenosu kreditov) § 
109 ods. 1 zákona č. 31/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 
614/2002 o kreditovom systéme štúdia. 

Kreditový systém umožňuje študentovi voliť si tempo štúdia, a tak 
prispôsobiť náročnosť štúdia jeho individuálnym schopnostiam a možnostiam. 
Pre zabezpečenie úplnosti aplikácie ECTS bude v rámci SPU vypracovaná 
metodika prípravy mobility, jej realizácie a uznávania získaných kreditov. 

Na univerzite máme vybudovanú sieť koordinátorov (Inštitucionálny 
koordinátor, fakultní a katedroví koordinátori), ktorých úlohou je riešenie 
akademických a administratívnych aspektov ECTS a poradenstvo pre študentov. 
Okrem toho sa na SPU každoročne vydáva informácia o možnostiach štúdia 
vrátane Katalógu predmetov v slovenskom a anglickom jazyku (2002/2003). 
 
 
KVANTITATÍVNE UKAZOVATELE 
 
Počty študentov 

Priaznivé vývojové trendy dokumentuje aj počet študentov na našej 
fakulte v ostatných troch akademických rokoch. 

V akademickom roku 2000/2001 študovalo na fakulte 1257 študentov 
(1151 bakalárskeho a inžinierskeho štúdia a 106 doktorandov), v akademickom 
roku 2001/2002 to bolo 1361 študentov (1250 študentov 1. a 2. stupňa štúdia a 
111 doktorandov) a v akademickom roku 2002/2003 (tab. 1) bol celkový počet 
študentov 1561 (1459 študentov 1. a 2. stupňa štúdia a 102 doktorandov).  
 
Tab. 1: Počty študentov v jednotlivých druhoch a formách štúdia v akademickom roku 

2002/2003 
 

Denné Externé Forma / 
Ročník Bc. Ing. PhD. Bc. Ing. PhD. Spolu 

I. 0 319 7 0 132 13 471 
II. 0 240 10 0 62 13 325 
III. 84 135 15 0 25 13 272 
IV. 0 191 0 0 61 17 269 
V. 0 173 0 0 37 14 224 

Spolu 84 1058 32 0 317 70 
Celkom 1174 387 1561 

 
V akademickom roku 2002/2003 študovalo v dennej forme 

doktorandského štúdia 32 a v externej forme 70 študentov, čo je osobitne 
potešiteľné, že výrazne pribúda úspešných absolventov tejto najvyššej formy 
vysokoškolského vzdelávania. FZKI tak získava kvalitných nových a najmä 
mladých vedeckých pracovníkov (zamestnancov do 35 rokov). 

Výchovno-vzdelávaciemu procesu, ktorý je zabezpečený kvalifikovanými 
odborníkmi vo vedných oblastiach rozvíjaných na FZKI, sa v jednotlivých 
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druhoch a formách štúdia v akademickom roku 2003/2004 zúčastnilo 1545 
študentov (tab. 2). Pozitívne možno hodnotiť zvýšenie počtu študentov v dennej 
forme doktorandského štúdia, čím sa posilnila vedecko-výskumná činnosť na 
katedrách FZKI. Celkovo však možno konštatovať vyrovnaný počet študentov v 
akademickom roku 2003/2004 a 2004/2005 (tab. 3) v inžinierskom i 
doktorandskom štúdiu.  

Prehľad o počte externých foriem štúdia podľa študijných odborov 
dokumentuje tabuľka 4. Výučba sa realizovala iba v priestoroch SPU v Nitre.  

 
Tab. 2: Počty študentov v jednotlivých druhoch a formách štúdia v akademickom roku 

2003/2004  
 

Denné Externé Forma / 
Ročník Bc. Ing. PhD. Bc. Ing. PhD. Spolu 

I. 0 226 9 0 106 15 356 
II. 0 253 7 0 90 13 363 
III. 0 226 13 5 63 14 321 
IV. 0 207 0 0 39 15 261 
V. 0 176 0 0 47 21 244 

Spolu 0 1088 29 5 345 78 
Celkom 1117 428 1545 

 
Tab. 3: Počty študentov v jednotlivých druhoch a formách štúdia v akademickom roku 

2004/2005  
 

Denné Externé Forma / 
Ročník Bc. Ing. PhD. Bc. Ing. PhD. Spolu 

I. 0 251 11 0 110 15 387 
II. 0 165 11 0 76 15 267 
III. 0 233 12 0 78 13 336 
IV. 0 211 0 0 68 16 295 
V. 0 200 0 0 40 21 261 

Spolu 0 1060 34 0 372 80 
Celkom 1094 452 1546 

 
Tab. 4: Počet študentov v externej forme štúdia podľa študijných odborov  

v akademickom roku 2003/2004 
 

Ročník Študijný odbor I. II. III. IV. V. Spolu 

Záhradníctvo 35 41 24 23 32 155 
Krajinné inžinierstvo 46 31 28 16 15 131 
Záhradná a krajinná architektúra 25 18 16 0 0 59 
Spolu  106 90 68 39 47 350 
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HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVACIEHO PROCESU 
 
A) Študijné výsledky 

Významným kvalitatívnym ukazovateľom vzdelávacieho procesu v 
uplynulom akademickom roku 2003/2004 sú študijné výsledky definované 
priemernými známkami (tab. 5). 
 
Tab. 5: Študijné výsledky podľa študijných odborov v akademickom roku 2003/2004 
 

Ročník / Priemerná známka Študijný odbor  I. II. III. IV. V. Spolu 

Záhradníctvo 2,30 2,15 1,95 2,09 1,76 2,07 
Krajinné inžinierstvo 2,34 2,18 1,99 1,75 1,91 2,02 
Záhradná a krajinná architektúra 2,18 1,98 1,65 1,69 1,62 1,85 
Krajinné plánovanie a tvorba 
krajiny 2,28 1,95 1,55 – – 1,79 

Spolu  2,27 2,10 1,88 1,83 1,79 1,98 
 

V porovnaní s akademickým rokom 2002/2203 sa celkový študijný 
priemer na FZKI zlepšil z 2,03 na 1,98. Na hodnotenie študijných výsledkov 
študentov prijatých na štúdium od akademického roka 2002/2003 sa používa 
vážený študijný priemer. Na hodnotenie študijných výsledkov študentov 
prijatých pred akademickým rokom 2002/2003 sa používa aritmetický priemer. 

Študijné výsledky sa v hodnotenom období zlepšili vo vyšších ročníkoch, 
kde je študijný plán zameraný predovšetkým na študijnú špecializáciu. Tento 
trend ja zachovaný pri všetkých študijných odboroch. Najvýraznejšie zlepšenie 
celkového študijného priemeru v porovnaní s akademickým rokom 2002/2003 
zaznamenali študenti študijného odboru Krajinné plánovanie a tvorba krajiny (z 
2,03 na 1,79). Študijné výsledky I. ročníkov sú v obidvoch akademických 
rokoch takmer na rovnakej úrovni (2002/2003 – 2,32 a 2003/2004 – 2,27). 
 
B) Počty absolventov (Bc., Ing.) 

Pri hodnotení počtu a úspešnosti absolventov bakalárskeho štúdia v ak. 
roku 2002/2003 sme celkove zaznamenali dobré až veľmi dobré výsledky, či už 
pri hodnotení obhajoby bakalárskych prác, ako aj pri hodnotení štátnych skúšok 
z povinných a voliteľných predmetov. 

Štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia môžeme v celku hodnotiť 
ako úspešné (189 absolventov, z toho 12 prospelo s vyznamenaním). 
Najpočetnejšie zastúpenie mali dva študijné odbory – Záhradníctvo 77 
absolventov (z toho 2 vyznamenaní) a Krajinné inžinierstvo 76 absolventov (z 
toho 5 vyznamenaných) a Záhradná a krajinná architektúra 36 absolventov (z 
toho 5 vyznamenaných). Prehľad o počte zúčastnených na ŠS a prospechu je 
uvedený v tabuľke 6 a 7. 
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Tab. 6: Štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2002/2003 
 

Študijný odbor 
Počet 

zúčastnených 
na ŠS 

Prospeli Pokračovanie 
v štúdiu (Ing.) 

Záhradníctvo 26 26 26 
Krajinné inžinierstvo 42 42 42 
Záhradná a krajinná architektúra 16 16 16 
Spolu 84 84 84 

 
Tab. 7: Štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2002/2003 
 

Študijný odbor 
Počet 

zúčastnených 
na ŠS 

Prospeli  
(z toho s 

vyznamena-
ním) 

Pokračovanie 
v štúdiu 
(PhD.) 

Záhradníctvo 77 77 (2) 0 
Krajinné inžinierstvo 76 76 (5) 8 
Záhradná a krajinná architektúra 36 36 (5) 0 
Spolu 189 189 (12) 8 

 
V akademickom roku 2002/2003 úspešne ukončilo bakalárske štúdium 84 

absolventov, z ktorých všetci pokračujú v inžinierskom štúdiu na našej fakulte 
(tab. 6). Zaznamenali sme aj podstatnejšie zvýšenie absolventov inžinierskeho 
štúdia, 189 absolventov (tab. 7). 

Z poznatkov výchovno-vzdelávacieho procesu považujeme za potrebné 
poukázať na niektoré nepriaznivé javy: 
• pomerne vysoký úbytok študentov (najmä v 1. ročníku), zapríčinený 

nezvládnutím požiadaviek vysokoškolského štúdia, najmä z predmetov 
teoretického základu, prerušenia štúdia z rôznych osobných, zdravotných i 
sociálnych dôvodov, 

• nerovnomerné rozdelenie skúšok, najmä v letnom skúšobnom období, krátke 
časové intervaly medzi jednotlivými skúškami s jediným cieľom, skúšky čo 
najrýchlejšie vykonať bez ohľadu na výsledok hodnotenia (odchod do 
zahraničia), 

• rastúci počet žiadostí o predĺženie skúšobného obdobia (často podložené 
neadekvátnymi zdravotnými dôvodmi). Mnohí študenti považujú za 
samozrejmé, že sa skúšobné obdobie predĺži na začiatku akademického roka, 

• nerovnomerné rozloženie štúdia už pri tvorbe rozvrhov na 3–4-dňové počas 
týždňa, zanedbávanie priebežného štúdia počas semestra.  
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C) Hodnotenie pedagogického procesu a učiteľov študentami 
Na základe § 70 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 o vysokých školách a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má 
študent právo vyjadriť sa aspoň raz ročne formou anonymného dotazníka o 
kvalite výučby a o učiteľoch. 
 
D) Hodnotenie úrovne praxe v akademickom roku 2002/2003, 2003/2004 

Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na FZKI je aj 
prax študentov. V akademickom roku 2003/2004 bola prax študentov 
organizovaná v zmysle platných zásad uvedených v Študijnej príručke 
2003/2004 a podľa schváleného harmonogramu praxe študentov FZKI. 

Pre prvý ročník všetkých odborov bola učebno-manuálna prax 
organizovaná podľa schváleného harmonogramu. Jeden týždeň učebno-
manuálnej praxe absolvovali študenti počas zimného a letného semestra a tri 
týždne počas letných mesiacov júl–september 2003. 

Prevádzkovú prax absolvovali študenti najmä na pracoviskách SPU v 
Nitre (Botanická záhrada, Útvar prevádzky a správy majetku SPU a 
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU s. r. o. Kolíňany). Prevádzkovú 
ako aj odbornú prax vykonávajú študenti našej fakulty aj na iných vybraných 
pracoviskách, s ktorými FZKI uzatvorila Dohodu o odbornej praxi študenta. 
Odbornú prax musia študenti absolvovať do dňa zápisu do V. ročníka. Študenti 
študijného odboru Krajinné inžinierstvo a Záhradná a krajinná architektúra 
povinne absolvovali 2 týždne geodetickej praxe. V každom príslušnom ročníku 
musí byť dĺžka absolvovanej praxe vyznačená a verifikovaná vo výkaze o 
štúdiu.  
 
E) Vzdelávacie programy v cudzom jazyku 

V akademickom roku 2003/2004 boli na FZKI realizované 3 vzdelávacie 
programy v cudzom jazyku. Internacionalizácia vzdelávania cez program 
ERASMUS prebiehala v rámci FZKI na Katedre záhradnej a krajinnej 
architektúry a Katedre biotechniky zelene. Tento program okrem iného 
podporuje mobilitu študentov medzi univerzitami v EÚ s cieľom doplnenia ich 
vzdelávania v špecifických oblastiach. 

Na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry sa realizoval i mobilitný 
projekt v rámci programu Leonardo do Vinci s názvom – „Kvalita života a 
územné plánovanie“. V rámci tohto programu prebiehal aj kurz na Katedre 
krajinného inžinierstva – „Životné prostredie a právo“, ktorý bol nahraný na 
DVD a publikovaný v štyroch jazykoch. Tieto projekty sú zamerané 
predovšetkým na skvalitnenie systémov odborného vzdelávania a prípravy. V 
rámci programu Socrates-Erasmus študovali na Univovsidade do Algrve – Faro 
(Portugalsko) 3 študentky III. ročníka študijného odboru Záhradná a krajinná 
architektúra. 
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F) Uplatnenie absolventov 
I napriek niekoľkoročnej snahe a úsiliu monitorovať uplatnenie 

absolventov FZKI v praxi, nemáme dostatočne vytvorený systém na splnenie 
tohto zámeru i napriek informáciám vyplývajúcich z vedenia knihy absolventov. 

Čiastkové správy a informácie o zamestnaní absolventov FZKI v 
uplynulom, ale aj v predchádzajúcich akademických rokoch, nám umožňujú 
konštatovať dobré až veľmi dobré uplatnenie našich absolventov priamo v 
odbore, ale aj v príbuzných odboroch.  
 
Tab. 8: Štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2003/2004 
 

Študijný odbor 
Počet 

zúčastnených 
na ŠS 

Prospeli Pokračovanie 
v štúdiu (Ing.) 

Záhradníctvo 3 3 3 
Krajinné inžinierstvo 7 7 7 
Záhradná a krajinná architektúra 8 8 8 
Spolu 18 18 18 

 
Tab. 9: Štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2003/2004 
 

Študijný odbor 
Počet 

zúčastnených 
na ŠS 

Prospeli  
(z toho s 

vyznamena-
ním) 

Pokračovanie 
v štúdiu 
(PhD.) 

Záhradníctvo 101 101 (5) 3 
Krajinné inžinierstvo 80 80 (12) 8 
Záhradná a krajinná architektúra 47 47 (15) 0 
Spolu 228 228 (32) 11 

 
 
PRIJÍMACIE SKÚŠKY 
 

Na FZKI sa v akademickom roku 2003/2004 prihlásilo 927 uchádzačov o 
štúdium so začiatkom výučby v akademickom roku 2004/2005. Za posledných 
päť rokov pozorujeme takmer stabilný záujem o štúdium a v porovnaní s 
minulým rokom je to zvýšenie počtu o 186 uchádzačov (tab. 10). 

Uchádzači o štúdium na FZKI pre akademický rok 2004/2005 z gymnázií 
tvorili 15 % z celkového záujmu o štúdium na SPU z tohto typu strednej školy. 
Po úspešnom zvládnutí prijímacej skúšky bolo 170 absolventov gymnázií 
prijatých na FZKI s priemerom za maturitu 1,61. Uchádzači o štúdium na FZKI 
zo stredných odborných škôl tvorili 11 % z celkového záujmu o štúdium na 
SPU z tohto typu strednej školy. Zo stredných odborných učilíšť bol záujem 
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10 % z celkového počtu uchádzačov o štúdium na SPU. Z tohto typu strednej 
školy sme prijali 20 uchádzačov s priemerom za maturitu 2,1.  
 
Tab. 10: Vývoj záujmu uchádzačov na štúdium na FZKI za posledných 5 rokov 
 

Akademický rok FZKI 
2000/2001 966 
2001/2002 962 
2002/2003 1 076 
2003/2004 741 
2004/2005 927 

 
Na FZKI sa v apríli 2004 konali talentové skúšky pre uchádzačov o 

štúdium odboru Záhradná a krajinná architektúra. Prijímacie skúšky na tento 
študijný odbor pozostávali z prijímacích talentových skúšok a písomných 
prijímacích skúšok. Prijímacia talentová skúška mala overiť a zistiť umelecké a 
výtvarné predpoklady (nadanie, talent) uchádzačov, ich priestorové vnímanie, 
schopnosť preniesť trojrozmerný priestor do dvojrozmernej kresby a výtvarný 
prejav. V písomných testoch z oblasti výtvarného umenia, záhradnej 
architektúry, parkovej a krajinárskej tvorby, aplikovanej biológie (najmä 
botaniky, kvetinárstva, dendrológie), bolo potrebné preukázať predpoklady – 
vedomosti a záujem pre štúdium zvoleného študijného odboru. Po vyhodnotení 
a spracovaní výsledkov prijímacích talentových skúšok sa urobilo poradie 
všetkých uchádzačov podľa počtu bodov (od maxima po minimum). 

Úroveň prijímacieho konania bola po stránke organizačnej zvládnutá na 
vynikajúcej úrovni, kde všetci členovia komisie odviedli precíznu a zodpovednú 
prácu. Celý priebeh prijímacieho konania s použitím výpočtovej techniky a 
usmernenia pracovníčok CIKT zaručilo hodnovernosť, objektivitu 
spracovaných výsledkov v duchu príjemnej pracovnej atmosféry.  
  
 
PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE VZDELÁVACIEHO PROCESU 
 
A) Počty profesorov, docentov, odborných asistentov a asistentov 

Na FZKI pôsobia vysokoškolskí učitelia vo funkciách profesorov, 
docentov, odborných asistentov a asistentov. Vysokoškolskí učitelia pôsobiaci 
vo funkciách profesorov viažucich sa na študijný odbor sú v rámci fakulty 
zodpovední najmä za výskum a vzdelávanie v príslušnom študijnom odbore. 
Medzi pracovné povinnosti profesorov v oblasti vzdelávania patrí najmä 
vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátanie skúšania na 
štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných 
prác, tvorba študijných materiálov. 

Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcií docenta viažucej sa na 
študijný odbor prispieva v spolupráci s profesorom svojou výskumnou, 
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pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania v tomto študijnom 
odbore. Pracovné povinnosti docenta v oblasti vzdelávania sú zhodné s 
povinnosťami profesora. 

Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcií odborného asistenta 
zabezpečuje spolu s profesorom a docentom plnenie úloh v oblasti vzdelávania 
a v oblasti vedy. Medzi pracovné povinnosti odborného asistenta v oblasti 
vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie 
seminárov a cvičení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverečných 
prác v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania, tvorba študijných 
materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpečovanie exkurzií a odborných 
praxí študentov. 

Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcií asistenta zabezpečuje pod 
vedením profesora a docenta plnenie úloh v oblasti vzdelávania a vedy. Medzi 
pracovné povinnosti asistenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie 
praktických cvičení, hodnotenie študentov, zúčastňovanie sa na zabezpečovaní 
ostatných vzdelávacích činností a zúčastňuje sa na tvorbe študijných materiálov. 

V období do 1. 1. 2004 pôsobilo na FZKI 12 profesorov, z toho 6 s 
vedeckou hodnosťou DrSc. prepočítaný počet učiteľov vo funkcii profesora 
podľa úväzkového plnenia je 10,6. 

Vo funkcii docenta pôsobilo na fakulte 12 učiteľov (prepočítané – 11,3), 
54 odborných asistentov, z toho 23 bez vedeckej hodnosti. Vo funkcii asistenta 
FZKI neeviduje žiadneho vysokoškolského učiteľa.  

V porovnaní so stavom vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesora k 
1. 1. 2004 došlo k poklesu počtu vysokoškolských učiteľov (fyzicky o 1) a 
zároveň sa znížilo úväzkové plnenie z 11,1 na 10,6. Počet vysokoškolských 
učiteľov vo funkcii docent zostal nezmenený. Oproti predchádzajúcemu roku sa 
zvýšil počet odborných asistentov o 4. Pozitívne možno hodnotiť, že sa úmerne 
zvýšil počet odborných asistentov s vedeckou hodnosťou z 23 na 31. 

Súhrnne možno konštatovať: 
stav k 1. 1. 2003 stav k 1. 1. 2004 

počet učiteľov 75 78 
prepočítaný počet 70,2 74,5 
profesori s DrSc. 6 (8 %) 6 (8 %) 
učitelia s CSc./PhD. 42 (56 %) 49 (63 %) 
učitelia bez vedeckej hodnosti 27 (36 %) 23 (29 %) 
 
B) Rozvoj informačno-komunikačných technológii vo vzdelávaní 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva v tomto smere v 
akademickom roku 2003/2004 urobila značné pokroky najmä v inovácii 
didaktickej techniky, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou zavádzania 
informačno-komunikačných technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Fakulta realizuje aj výučbu predmetov priamo závislých na použití výpočtovej 
techniky (napr. CAD v záhradnej a krajinnej tvorbe, GIS a pod.). 
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MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY V OBLASTI VZDELÁVANIA 
 

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry organizovala pre študijný 
odbor Záhradná a krajinná architektúra, ako aj s možnosťou účasti odboru 
Krajinné plánovanie a tvorba krajiny nasledovné letné školy: 
a) Letná škola umeleckých zručností – zameraná na kresby a maľby zátiší a 

prírodných scenérií. 
b) Komplexný terénny ateliér – zameraný na hodnotenie stavu sídla, alebo 

funkčnej zóny, prípadne parku a rekreačného priestoru a vypracovanie 
komplexného projektu pre parkovo-architektonické a krajinno-
architektonické riešenie. 

Obidva typy letných škôl sú gestorované učiteľmi našej katedry. Sú 
vypisované pre študentov 2. a 3. ročníka (maľba), resp. 4. až 5. ročníka 
uvedených študijných odborov. Počet účastníkov býva 10–15 študentov a dĺžka 
trvania letnej školy je spravidla 7 dní. Z produktov malieb, ako aj projektov sa 
realizuje výstavka v areáli FZKI, z malieb sa spracováva každý rok Katalóg 
výtvarných diel. 

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry má 2 hosťujúcich docentov z 
oblasti architektonicko-plánovacej praxe, ktorí uskutočňujú každý rok 2 
prierezové prednášky z oblasti územného plánovania, architektonického riešenia 
sídla, jeho zóny, alebo krajinného priestoru. Zároveň pripravujú podmienky 
študentom pre absolvovanie odbornej praxe v ich ateliéroch, sú nápomocní ako 
konzultanti a vedúci diplomových prác, prípadne ako školitelia špecialisti pre 
študentov v doktorandskej forme výchovy. Sú to hosťujúci docenti: 
• doc. Ing. arch. Ján Strcula, PhD. – Beta Prague, s r.o. Praha 
• Ing. arch. akad. arch. Jozef Smida, PhD. – Arsstudio, Bratislava 
 
Priestorové a materiálno-technické zabezpečenie výučby 

Zvyšujúci sa počet študentov prináša už problémy so zabezpečením 
výučby. Hoci menšie prednáškové posluchárne s kapacitou do 60 poslucháčov 
(Pavilón Záhradnej architektúry, Tulipánová 7; Katedra krajinného plánovania a 
pozemkových úprav, Hospodárska 7) sú využívané na 80–90 %, chýbajú nám 
posluchárne pre väčší počet študentov (100–120 poslucháčov). Jedna 
veľkokapacitná poslucháreň (A-02) v hlavnej budove SPU je permanentne 
vyťažená. Ostatné menšie cvičebne (20 poslucháčov) sú na fakulte maximálne 
vyťažené počas akademického roka. 

Vybavili sa niektoré výučbové priestory (geodetická cvičebňa KKPPÚ, 
cvičebňa KKI, cvičebňa KZA) novým nábytkom (stoly a stoličky). 

FZKI vynaložila aj v akademickom roku 2002/2003 a 2003/2004 
mimorozpočtové a sponzorské prostriedky na modernizáciu výučby, budovanie 
počítačových cvičební (Hospodárska ul. 2) a cvičební pre odbor Záhradná a 
krajinná architektúra (Tulipánová 7). 
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