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Milí študenti, 

 

Radi by sme upozornili na možnosť študovať odbor 

„Krajinná a záhradná architektúra“ na Fakulte 

architektúry Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave.  

 

Čo je krajinná architektúra?  

Odpoveď na túto otázku nám dávajú  

najvýznamnejší krajinný architekti: 

 

Jason Prior, krajinný architekt, Veľká Británia: 

„Krajinná architektúra je mimoriadna zmes vedy a 

umenia, návrhov a myšlienok.“  

 

Mazdak Rohani, krajinný architekt, Francúzsko: 

„Nikdy sa nebudete nudiť. Nie je žiadne od 9-tej do 

5-tej, žiadna rutina, každý deň je tu niečo nové.“ 

 

Dominic Cole, krajinný architekt, Veľká Británia:     

„Krajinná architektúra je všetko, čo nie je budova.   

Je to všetko, čo je mimo budovu. Môže to byť 

prostredie mestské, vidiecke, môže to byť pláž alebo 

vrchol hory. Je to vytváranie vonkajších priestorov, 

vytváranie zmyslu miesta. A naše stavebné 

materiály môžu rásť - stromy, rastliny, pôda.“ 

 

 

PROFIL NÁŠHO ABSOLVENTA 

Krajinný architekt je kreatívne povolanie, ktoré 

kombinuje umenie, vedu, dizajn a životné 

prostredie. Jeho špecifickou črtou je, že pracuje so 

živými organizmami, keďže hlavným materiálom sú 

rastliny. Tie prinášajú do tvorby neustálu 

premenlivosť počas ročných období a aj počas života 

jednotlivých rastlín.  

Osobitou črtou nášho štúdia je, že prebieha 

v prostredí Fakulty architektúry a veľký dôraz sa 

kladie na tvorivé disciplíny. 

Našim cieľom je formovať absolventov – 

budúcich krajinných architektov, ako komplexné 

osobnosti so znalosťami, ktoré sa môžu uplatniť 

širokej oblasti plánovania, manažmentu a tvorby 

zelene.  

Naši absolventi nachádzajú široké uplatnenie ako 

samostatní projektanti alebo v tvorivých 

architektonických ateliéroch, ako manažéri v 

dodávateľských firmách, či špecializovaní odborníci 

v štátnej a verejnej správe. Tu všade môžu uplatniť 

získané poznatky z prírodovedných,  

biologických, výtvarno-umeleckých, architektonicko-

urbanistických a územno-plánovacích disciplín s 

aplikáciou na krajinnú a záhradnú architektúru. 

Okrem toho sú schopní zvládnuť tvorivé úlohy, 

analytické a prípravné práce krajinného plánovania, 

ktoré je v súčasnosti veľmi zaujímavou, rodiacou sa 

špecializáciou. 

 



ŠTÚDIUM 

V súčasnosti máme akreditovaný na fakulte 

architektúry bakalársky stupeň v odbore Krajinná 

a záhradná architektúra. 

Inžiniersky stupeň zabezpečujeme v úzkej spolupráci 

so Stavebnou fakultou STU v odbore Krajinárstvo, čo 

je veľkou devízou pre budúci profil absolventa, ktorý 

má záujem pracovať na projektoch na regionálnej 

a nadregionálnej úrovni krajiny.  

Naši absolventi rozumejú princípom trvalo 

udržateľného vývoja v komplexe tvorby a ochrany 

životného prostredia. Súčasne rozumejú 

technológiám skvalitňovania a zhodnocovania 

jednotlivých zložiek krajiny.  

Absolventi sú schopní vykonávať samostatnú 

riadiacu, koordinačnú, poradenskú a konzultačnú 

činnosť v aplikovaní environmentálnych princípov v 

odpovedajúcej sfére výrobných, inžinierskych, 

architektonických koncepčných, plánovacích a 

spoločenských aktivít, ako aj v oblasti  hodnotenia 

vplyvu činností z aspektu ochrany jednotlivých 

zložiek životného prostredia.  

Profil absolventa umožňuje aj uplatnenie sa vo 

vedecko-výskumných tímoch v oblasti krajinárstva a 

krajinnej architektúry, ako aj environmentálneho 

inžinierstva. 

 

 

 

ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ 

Okrem kvalitného systému vzdelávania, ponúka 

naša univerzita možnosť realizovať časť štúdia na 

zahraničných univerzitách v rámci študentských 

mobilít, napr. v Rakúsku, Nemecku, Estónsku a pod., 

počas ktorého môže študent nadobudnúť množstvo 

nových skúseností a zároveň zdokonaliť svoje 

jazykové schopnosti. 

 

 

 

PRAKTICKÁ VÝUČBA 

Popri teoretickej príprave kladieme veľký dôraz aj na 

praktickú výučbu, ktorá zahŕňa domáce a zahraničné 

exkurzie, workshopy a pod.  

 

 

 

 

ATELIÉROVÁ TVORBA 

Študenti počas ateliérovej tvorby pracujú na 
reálnych projektoch. Vďaka ním sa učia priamo 
v teréne a snažia čo najlepšie aplikovať teoretické 
vedomosti na reálne podmienky.  

Projekty pripravujeme v spolupráci s viacerými 
organizáciami, mestskými a obecnými 
samosprávami. Najlepšie z nich boli zrealizované, 
alebo odkúpené partnermi, alebo sa stali cenným 
zdrojom inšpirácie. 

 

 
 

Na exkurzii a praktických cvičeniach v barokovej 
záhrade pri zámku Schlosshof v Rakúsku 

 

 

 

 
Radi Vás privítame medzi nami!  
 
 
 

Kolektív pracovníkov 
Ústavu záhradnej a krajinnej architektúry 

 
 
 

 
 

Viac informácií na www.fa.stuba.sk 
e-mail: tomeckova@fa.stuba.sk 

TEL: +421 2 572 762 67 
 

 

http://www.fa.stuba.sk/

