
AKO SA MÔŽEŠ UPLATNIŤ V PRAXI?

Študijný program pripravuje odborníkov pre uplatnenie 
v krajinnej tvorbe, krajinnom plánovaní a manažmente 
krajiny v nadväznosti na rozhodovacie, plánovacie 
a povoľovacie procesy:

–  v projekčných kanceláriách zameraných 
na pozemkové úpravy a protierózne opatrenia, 
krajinné plánovanie a hodnotenie, tvorbu 
krajiny aplikáciou vegetačných a biotechnických 
prvkov, revitalizáciu vodných tokov, výstavbu 
ekologických vodohospodárskych stavieb na vidieku 
a melioračných stavieb,

–   v štátnej správe v orgánoch životného prostredia 
a regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej, 
národnej a európskej úrovni,

–  v orgánoch miestnej samosprávy,
– v Slovenskom vodohospodárskom podniku (SVP),
– v orgánoch ochrany prírody a krajiny,
–  v organizáciách správy a prevádzky inžinierskych 

sietí,
–  v organizáciách zneškodňovania, úpravy a recyklácie 
komunálnych, poľnohospodárskych a priemyselných 
odpadov, v environmentálnom manažmente 
výrobných podnikov, v organizáciách tretieho sektora 
s environmentálnym zameraním,

–  v expertnom posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie,

– v environmentálnom audite.

STAŇ SA
KRAJINNÝM
INŽINIEROM

Krajinárstvo 
a krajinné 
plánovanie

garant programu: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
kontakt: Ing. Martina Majorošová,
tel.: +421 903 418 986  
e-mail: martina.majorosova@stuba.sk

Viac informácií o programe na:
www.svf.stuba.sk
www.stavebnafakulta.sk

facebook: Krajinárstvo a krajinné plánovanie
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ČO JE KRAJINÁRSTVO:

Krajinárstvo a krajinné plánovanie sa venuje pro-
jektovaniu v oblasti krajinnej architektúry, vodné-
ho hospodárstva a pozemkových úprav.

PREČO SI VYBRAŤ
TENTO PROGRAM?

Ak si kreatívny, rád využívaš svoje schopnos-
ti v kreslení, si dobrý v technickom myslení, 
chceš prispieť ku vzniku krajšieho priestoru 
okolo seba, tak si na správnom mieste!

Program je kompatibilný so študijnými programami 
z oblasti krajinárstva, krajinného inžinierstva, krajinnej 
tvorby a plánovania a vodného hospodárstva.
Význam krajinárstva podporuje množstvo európskych 
a svetových inštitúcií ako FAO, WHO, NESCO, NATU-
RA 2000, DOHOVOR Z ESPOO, Ramsarský dohovor 
a rad ďalších významných inštitúcií. 

MÁŠ zÁUJEM POdIEľAŤ SA NA: 

KRAJINNEJ ARCHITEKTÚRE

NA REKREAČNOM A ŠPORTOVOM VYUŽITÍ KRAJINY

NA KRAJINNIM PLÁNOVANÍ

Súčasný stav

Návrh rekreačného využita ramena pri Šali

Návrh


