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Záhradníctvo pre seniorov – 120 hodín 
 

1. hodina  

Opakovanie 

Záhradná architektúra dejiny – Egypt a Orient 

Diskusia 

 

2. hodina  

Opakovanie 

Záhradná architektúra dejiny – Grécko a Rím 

Diskusia 

 

3. hodina  

Opakovanie 

Záhradná architektúra dejiny – Byzancia a Islam 

Diskusia 

 

4. hodina  

Opakovanie 

Záhradná architektúra dejiny – Stredovek 

Diskusia 

 

5. hodina – 6. hodina 

Opakovanie 

Záhradná architektúra dejiny – Renesancia  

Diskusia 

 

7. hodina – 8. hodina 

Opakovanie 

Záhradná architektúra dejiny – Baroko a rokoko 

Diskusia 

 

9. hodina – 10. hodina 

Opakovanie 

Záhradná architektúra dejiny – Krajinárska záhrada v 18. storočí 

Diskusia 

 

11. hodina 

Opakovanie 

Záhradná architektúra dejiny – 19. storočie 

Diskusia 

 

12. hodina – 13. hodina 

Opakovanie 

Záhradná architektúra dejiny – Secesia a moderna 

Diskusia 
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14. hodina – 15. hodina 

Opakovanie 

Záhradná architektúra dejiny – Povojnové roky a súčasnosť 

Diskusia 

 

16. hodina 

Opakovanie 

Záhradná architektúra dejiny – Záhradní architekti 20. storočia a ich diela 

Diskusia 

 

17. hodina 

Opakovanie 

Záhradná architektúra dejiny – Súčasné trendy v záhradnej architektúre 

Diskusia 

 

18. hodina 

Opakovanie 

Životné prostredie – zložky životného prostredia (hydrosféra a pedosféra) 

Diskusia 

 

19. hodina 

Opakovanie 

Zložky životného prostredia (atmosféra, litosféra, biosféra, biocenóza) 

Diskusia 

 

20. hodina 

Opakovanie 

Životné prostredie SR – druhová ochrana rastlín, invázne rastliny v SR 

Diskusia 

 

21. hodina – 22. hodina 

Opakovanie 

Životné prostredie SR – biotypy na Slovensku, ohrozené biotypy 

Pionierska vegetácia 

Diskusia 

 

23. hodina – 24. hodina 

Opakovanie 

Synantropná vegetácia 

Diskusia 

 

25. hodina 

Opakovanie 

Vegetácia slaných pôd 

Diskusia 
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26. hodina – 27. hodina 

Opakovanie 

Vegetácia vôd, močiarov a obnaženého dna 

Diskusia 

 

28. hodina – 29. hodina 

Opakovanie 

Vegetácia pramenísk a rašelinísk 

Diskusia 

 

30. hodina – 31. hodina 

Opakovanie 

Lúky a pasienky - Mezofilné a subxerofilné lúky a pasienky 

Diskusia 

 

32. hodina 

Opakovanie 

Lúky a pasienky - Vlhké až mokré lúky 

Diskusia 

 

33. hodina – 34. hodina 

Opakovanie 

Kroviny – suchomilné kroviny, mezofilné kroviny 

Diskusia 

 

35. hodina  

Opakovanie 

Kroviny – vlhkomilné kroviny, subalpínske kroviny 

Diskusia 

 

36. hodina  

Opakovanie 

Lesy – lužné lesy, slatinné jelšany a rašeliniskové lesy 

Diskusia 

 

37. hodina – 38. hodina 

Opakovanie 

Lesy – teplomilné dubové a borovicové lesy, mezofilné dubovo-hrabové lesy a zonálne 

spoločenstvá 

Diskusia 

 

39. hodina 

Opakovanie 

Lesy – azonálne spoločenstvá, sekundárne agátové porasty 

Diskusia 
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40. hodina – 41. hodina 

Opakovanie 

Vysokohorská vegetácia 

Diskusia 

 

42. hodina 

Opakovanie 

Typy záhrady a ich funkcie 

Diskusia 

 

43. hodina 

Opakovanie 

Japonská záhrada 

Diskusia 

 

44. hodina 

Opakovanie 

Navrhovanie záhrady 

Estetické zákonitosti pri tvorbe záhrady 

Diskusia 

 

45. hodina 

Opakovanie 

Základy záhradnej kompozície 

Geometrické kompozície modernej záhrady 

Diskusia 

 

46. hodina 

Opakovanie 

Horizontálne členenie záhrady 

Estetické zoskupovanie prírodných prvkov 

Utváranie terénu 

Diskusia 

 

47. hodina 

Opakovanie 

Kompozícia farieb v záhrade 

Diskusia 

 

48. hodina 

Opakovanie 

Materiály, ktoré okrášlia záhradu 

Moderné trendy v záhradnom dizajne 

Diskusia 
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49. hodina – 50.hodina 

Opakovanie 

Drobná záhradná architektúra – úvod 

Drobná záhradná architektúra – drevo 

Drobná záhradná architektúra -  moderné stavby 

Diskusia 

 

51.hodina 

Opakovanie 

Záhradný altánok 

Diskusia 

 

52.hodina 

Opakovanie 

Pergola na záhrade 

Diskusia 

 

53.hodina 

Opakovanie 

Záhradný nábytok  

Diskusia 

 

54.hodina – 55. hodina 

Opakovanie 

Doplnky záhrady z kameňa 

Záhradné osvetlenie 

Diskusia 

 

56.hodina  

Opakovanie 

Navrhovanie záhrady odborníkom 

Navrhovanie záhrady svojpomocne  

Diskusia 

 

57.hodina  

Opakovanie 

Zakladanie záhrady svojpomocne 

Diskusia 

 

58.hodina  

Opakovanie 

Typy na rýchle založenie záhrady 

Najčastejšie chyby pri zakladaní záhrady 

Diskusia 
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59.hodina  

Opakovanie 

Zakladanie záhrady v svahu 

Diskusia 

 

60.hodina  

Opakovanie 

Zakladanie ekologickej záhrady 

Diskusia 

 

61.hodina – 62. hodina 

Opakovanie 

Zásady výberu druhov rastlín v záhrade – stromy a kríky 

Zásady výberu druhov rastlín v záhrade – kvetinové záhony 

Diskusia 

 

63.hodina – 64. hodina 

Opakovanie 

Floristika 

Základy aranžovania kvetov 

Diskusia 

 

65. hodina 

Opakovanie 

Aranžovanie kvetov – čo vyjadrujú farby kytíc 

Diskusia 

 

66. hodina – 67. hodina 

Opakovanie 

Predzáhradka – charakteristika 

Predzáhradka – prvky predzáhradky 

Diskusia 

 

68. hodina 

Opakovanie 

Predzáhradka –  tvorba 

Predzáhradka –  možnosti riešení 

Diskusia 

 

69. hodina 

Opakovanie 

Vresoviská – charakteristika 

Zakladanie vresoviska 

Vresy a vresovce na balkóne 

Diskusia 

 



   
„Aktívne starnutie v Kežmarku“              

ITMS kód projektu: 26120130036  

 

 

 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

70. hodina – 71. hodina 

Opakovanie 

Vresoviská – druhy rastlín a ich charakteristika 

Starostlivosť o vresovisko 

Diskusia 

 

72. hodina 

Opakovanie 

Skalka  - založenie skalky 

Diskusia 

 

73. hodina – 74. hodina 

Opakovanie 

Skalka  - následná starostlivosť 

Rôzne druhy skaliek 

Diskusia 

 

75. hodina 

Opakovanie 

Skalka  - rastliny vhodné do skalky 

Diskusia 

 

76. hodina 

Opakovanie 

Drevo – makroskopické vlastnosti dreva 

Diskusia 

 

77. hodina 

Opakovanie 

Drevo – mikroskopické vlastnosti dreva 

Diskusia 

 

78. hodina 

Opakovanie 

Drevo – fyzické vlastnosti dreva 

Diskusia 

 

79. hodina 

Opakovanie 

Jednotlivé druhy ihličnanov a ich vlastnosti 

Diskusia 

 

80. hodina – 81. hodina 

Opakovanie 

Jednotlivé druhy ihličnanov a ich vlastnosti 

Diskusia 
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82. hodina 

Opakovanie 

Škodcovia a choroby dreva 

Diskusia 

 

83. hodina 

Opakovanie 

Chyby dreva 

Diskusia 

 

84. hodina – 85. hodina 

Opakovanie 

Choroby a škodcovia listnatých stromov a ihličnatých stromov 

Diskusia 

 

86. hodina – 87. hodina 

Opakovanie 

Trvalky – charakteristika 

Trvalky – pestovanie 

Trvalky – sadenie a rozmnožovanie 

Trvalky – choroby a škodcovia 

Trvalky – jednotlivé druhy podľa ročných období 

Diskusia 

 

88. hodina 

Opakovanie 

Letničky – charakteristika 

Letničky – použitie 

Letničky – výsev, výsadba a starostlivosť 

Letničky – druhy (10 najkrajších letničiek) 

Diskusia 

 

89. hodina – 90. hodina 

Opakovanie 

Cibuľoviny 

Diskusia 

 

91. hodina 

Opakovanie 

Sadenie ovocných stromov – základné zásady 

Ochrana ovocných stromov pred mrazom 

Diskusia 

 

92. hodina - 93. hodina 

Opakovanie 
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Rez a tvarovanie ovocných stromov 

Diskusia 

 

94. hodina 

Opakovanie 

Sortiment ovocných stromov a kríkov dostupný u nás 

Diskusia 

 

95. hodina 

Opakovanie 

Úžitková záhrada počas celého roka – základné zásady 

Diskusia 

 

96. hodina 

Opakovanie 

Možnosti pestovania zeleniny – eko záhrada, zelenina na balkóne, zmiešané záhony – 

moderná záhrada 

Diskusia 

 

97. hodina – 98. hodina 

Opakovanie 

Bylinky – pestovanie byliniek v záhrade 

Diskusia 

 

99. hodina 

Opakovanie 

Bylinky – bylinky v kvetináčoch 

Užitočné bylinky v kuchyni a pre svoje liečivé účinky 

Diskusia 

 

100. hodina 

Opakovanie 

Pareniská a fóliovníky 

Diskusia 

 

101. hodina – 102. hodina 

Opakovanie 

Skleníky – kúpa, stavba, údržba, vybavenie 

Diskusia 

 

103. hodina – 104. hodina 

Opakovanie 

Kompostovanie – vhodné a nevhodné materiály do kompostu 

Druhy kompostérov 

Ako si vyrobiť drevený kompostér 

Vermikompost – základné zásady a priebeh kompostovania 
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Diskusia 

 

105. hodina 

Opakovanie 

Permakultúra – charakteristika 

Permakultúra – etika 

Permakultúra – základné zásady 

Diskusia 

 

106. hodina  

Opakovanie 

Škodcovia v úžitkovej záhrade – zelenina 

Ochrana proti nim 

Diskusia 

 

107. hodina  

Opakovanie 

Škodcovia v úžitkovej záhrade – ovocie 

Ochrana proti nim 

Diskusia 

 

108. hodina  

Opakovanie 

Choroby v úžitkovej záhrade – zelenina 

Ochrana proti nim 

Diskusia 

 

109. hodina  

Opakovanie 

Choroby v úžitkovej záhrade – ovocie 

Ochrana proti nim 

Diskusia 

 

110. hodina  

Opakovanie 

Izbové kvetiny – umiestnenie v byte 

Starostlivosť o izbové kvetiny 

Diskusia 

 

111. hodina  

Opakovanie 

Zimná starostlivosť o izbové rastliny 

Izbové rastliny - škodcovia 

Diskusia 
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112. hodina  

Opakovanie 

Hydroponické pestovanie rastlín 

Vegetačné steny 

Najčastejšie chyby pri pestovaní izbových rastlín 

Diskusia 

 

113. hodina  

Opakovanie 

Druhy trávnikov 

Založenie trávnika – hydroosev, mačinovanie, výsev 

Diskusia 

 

114. hodina – 115. hodina  

Opakovanie 

Starostlivosť o trávnik 

Choroby trávnika 

Diskusia 

 

116. hodina  

Opakovanie 

Vodné jazierko a potôčik – založenie, údržba 

Diskusia 

 

117. hodina – 118. hodina 

Opakovanie 

Jazierka – výsadba vodných rastlín 

Diskusia 

 

119. hodina – 120. hodina 

Opakovanie 

Zavlažovanie záhrady – zdroje vody na závlahu, možnosti čerpania vody,  rozvod vody po 

záhrade, používanie postrekovacích zariadení, riadená závlaha, plán zavlažovania záhrady, 

ako na dokonalé zavlažovanie 

Diskusia 

 


