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PLÁN ČINNOSTI PRE ROK 2015

OHLIADNUTIE SA ... 20 ROKOV SZKT

akcia

typ akcie

termín miesto

Február

Záhradnícke fórum

konferencia

17.18.2.201
4

Marec

Strom a čo s ním?
Rezy stromov

seminár

Cestovný ruch v krajine

seminár

Mesiac

garant

Január

25.03.20
15

PKO Nitra
Stredná
odborná škola
záhradnícka
Piešťany
CHKO
Ponitrie, Nitra

Apríl
Máj
Jún
Júl
August

September
Október

Živé námestie
Záhradnícke podniky
Brno - zaujímavé objekty
záhr. a kraj. tvorby
Maďarsko – záhr. a kraj.
tvorba
Strom a čo s ním?
Kvalita výsadbového
materiálu, výsadba
stromov ....
Garden Cup
4. ročník
Krajina a objekty
záhradnej a krajinnej
tvorby na východnom
Slovensku (Šariš)

2. – 3. 5.
2015

Bratislava

exkurzia
exkurzia
exkurzia
seminár

Futbalový
turnaj
záhradníkov
exkurzia

Stredná
odborná škola
záhradnícka
Piešťany
Ivanka pri
Dunaji
15.- 17.
10 2015

November
December

Kúpeľné parky

seminár

Dudince

Plán akcií bude priebežne aktualizovaný. Okrem uvedených akcií jednáme tiež o možnosti usporiadať
odbornú exkurziu na tohtoročné krajinné výstavy v Nemecku a Rakúsku. Sledujete oznamy na
www.szkt.sk

INFOLISTY PRE VÁS PRIPRAVILI :
Text: Libuše Murínová, Zoltán Balko,
Grafická úprava: Štefan Lančarič, Libuše Murínová
8 Foto: SR SZKT, Ing. Denisa Halajová, PhD.

Milí priatelia, kolegovia a sympatizanti
SZKT, dovoľujem si Vás čo najsrdečnejšie osloviť
v mene svojom ako i správnej rady SZKT
a zaželať všetko najlepšie v osobnom
a pracovnom živote v roku 2015. Nech Vás
neopúšťa pracovný elán v plnom zdraví, úsmev na
tvári, spokojnosť v duši a veľa dobrých priateľov
okolo seba.
Rok 2015 znamená pre našu a tiež Vašu
spoločnosť novú éru, nakoľko vstupujeme do 1.
roku po významnom jubileum, 20-tom výročí
založenia SZKT na Slovensku, ktoré sme si
pripomínali vlani. Pri uvedenej príležitosti nám
dovoľte spomenúť pár historických faktov
a zaujímavostí z bohatej histórie existencie
spoločnosti. Sme radi, že táto história je tiež
históriou mnohých z Vás. Dnes môžeme hrdo
konštatovať, že Spoločnosť má vyprofilované
smerovanie, jasné ciele a zanechala významnú
a nezmazateľnú stopu v spoločnosti a to nie len
po odbornej stránke.
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
so sídlom v Nitre bola zaregistrovaná na
Ministerstve vnútra SR dňa 30. 08. 1994 ako
profesné , nepolitické občianske združenie
združujúce odborníkov z oblasti ochrany, tvorby
a údržby životného prostredia sídiel a krajiny.
Skutočné začiatky Spoločnosti siahajú do obdobia
spoločnej organizácie 1990 – 1994, ktorá mala
pôsobnosť pre Českú i Slovenskú republiku.

Po vzniku samostatnej SR bolo postupne
iniciované založenie novej Spoločnosti. Jej
zaregistrovaniu
predchádzalo
ustanovenie
prípravného výboru, ktorý vypracoval stanovy
a zvolal prvé Valné zhromaždenie do Nitry 29. 03.
1995. Tu okrem stanov a programového
vyhlásenia bola zvolená prvá Správna rada
v zložení : Doc. Pavol Vreštiak – predseda, Ing.
Martin Malý – podpredseda, Ing. Zoltán Balko –
tajomník, Ing. Jaroslav Šimonovič – hospodár, Ing.
Jozef Munka – člen, Ing. Zdenka Rešovská – člen,
Ing. Vladimír Šmajstrla – člen, Ing. Tatiana
Schlampová – člen, Ing. Alžbeta Cieslarová – člen
a Revízna komisia v zložení : Doc. Supuka –
predseda, Ing. Hana Čechová – člen a Ing. Ingrid
Kordischová – člen.
V programovom vyhlásení boli stanovené
základné ciele a úlohy, ktoré určujú poslanie
a náplň práce Spoločnosti bez väčších zmien
podnes. S odstupom času možno konštatovať, že
napriek
rôznym
personálnym
zmenám,
organizačným
a
finančným
problémom
charakteristickým pre neprofesionálnu štruktúru
Spoločnosti len s dobrovoľnou prácou popri
zamestnaní, činnosť a výsledky práce výraznou
mierou ovplyvnili postavenie a kvalitu našej
profesie na Slovensku.
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Spoločnosť začala od roku 1996 na pôde
SPU v Nitre pravidelne organizovať odborné
sympóziá na aktuálne témy s bohatým sprievodným
programom. Vytvorila sa tým platforma na dialóg
a výmeny názorov v odbore. Tu si dovolím
spomenúť dnes už legendárne výmeny názorov
Prof. Machovca so zástupcami „konzervatívnych
ochranárov“ pri navrhovaní introdukovaných drevín
v nových výsadbách sídiel, zavádzanie trhového
mechanizmu pri údržbe verejnej zelene formou
súťaží na viacerých dodávateľov kontra monopol
mestských služieb, alergie a ich vplyv na hromadné
výruby topoľov a mnohé iné. Podujatia mali tradične
sprievodný program na verejnom priestranstve, kde
široká verejnosť bola oboznamovaná s preberanými
problémami
netradičnou
formou
výtvarných
inštalácií a Landartu s kultúrnym programom (Kostol
na Svätoplukovom námestí, happening a Landart
v Rolfesovej bani v Nitre, Mosty v meste –
symbolické mosty cez rieku Nitra a podobne).
Veľký kus práce na poli získavania nových
poznatkov a skúseností znamenali tematické cesty
do zahraničia s bohatým programom a výkladom
miestnych špičkových odborníkov (Švajčiarsko ´95,
Taliansko ´96, Francúzsko ´97, Anglicko ´98,
Škandinávia ´99). V tejto tradícii pokračujeme
podnes, mnohý si spomenú na vydarené cesty do
Írska, Pobaltia, Barcelony či Petrohradu. Prešli sme
mnoho významných výstav ako IGA, BUGA,
GaLaBau a Krajinné výstavy.
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HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI V ROKU 2014

V
oblasti
spolupráce
s
príbuznými
a partnerskými organizáciami bola a je dôležitá
výmena a koordinácia činnosti so SZKT v Čechách,
kde
dodnes
spolupracujeme
na
mnohých
projektoch. Rovnako časopis Záhrada Park Krajina
je otvorený pre naše príspevky a distribuovaný je
všetkým členom spoločnosti rovnako ako v Čechách
aj u nás.
Významnou mierou sme prispeli k riešeniu
problému v Slovenskej komore architektov, kde po
možnosti získania autorizácie aj pre krajinných
architektov v roku 2003 bola naša kategória
zrušená. Zmena nastala až po „urputnom boji“ a od
2005 vznikla kategória krajinný architekt, so
samostatnými
skúškami
a
zoznamom
autorizovaných krajinných architektov. Dnešná
spolupráca je nadštandardná, a naši kolegovia sú
zastúpení v orgánoch komory.

Na účte k 1.1.2014
Podúčet k 1. 1. 2014
V pokladni k 1.1.2014
Spolu:

2790,97 €
24,32 €
116,70 €
2 931,99 €

Na účte k 31.12.2014
Podúčet k 31.12.2014
V pokladni k 31.12.2014
Spolu:
Rozdiel

3 122,38 €
0,00 €
12,48 €
3 134,86 €
+202,87 €

Príjmy
z členských príspevkov
za predplatné časopisu ZPK a z predaja literatúry
z vložného na akcie SZKT
od Magistrátu hlavného mesta SR – Bratislava
– prezentácia mesta - Živé námestie 2013
od ARVI na školenia
podiel zo zaplatenej dane
kreditné úroky
príjmy v roku 2014 spolu:

€
5680,53
2428,23
43435,27

Výdaje
nákup časopisov ZPK a odbornej literatúry
na zabezpečenie akcií
na školenia pre ARVI
poštovné, kancelárske potreby, účt. služby
bankové poplatky
web stránka
cestovné náklady
Infolisty
Odmeny za odbornú prípravu akcií
Prezentačné predmety na Záhradnícke fórum2014
Zasadnutie Správnej rady
Výdaje v roku 2014 spolu:

1000,00
3495,00
112,83
0,87
56152,73

2543,57
43472,70
3220,16
1177,14
210,87
561,00
2192,96
422,40
650,00
1013,99
485,07
55949,86
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Záver roka patril už tradične semináru Historické
parky a záhrady, ktorý sme usporiadali
v historických priestoroch kaštieľa v Palárikove. Na
kvalitnom programe sa svojimi prezentáciami
okrem našich kolegov podieľali aj prednášatelia
z Maďarska a Českej republiky. Obohatením
programu bola aj komentovaná prehliadka čerstvo
zrealizovanej rekonštrukcie parku pri kaštieli
a výnimočná rekonštrukcia drevenej vodárenskej
veže – jedinečnej technickej stavby z 19. storočia.
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ČINNOSŤ SPRÁVNEJ RADY
Správna rada SZKT
Správna rada zvolená vo voľbách na valnom
zhromaždení spoločnosti 26 01. 2012 pokračuje
v svojej činnosti v nezmenenom zložení .
Predseda: Ing. Zoltán Balko
Podpredseda: Ing. Libuše Murínová
Členovia : Ing. Mária Bihuňová, Ing. Milan
Beutelhauser, Ing. Gabriel Izsák, Ing. Martin Kolník,
Ing. Štefan Lančarič, Ing. Mária Parráková, Ing.
Katarína Serbinová

Z hľadiska tvorby štandardných podmienok
pre prácu je určujúca legislatíva a oborové normy,
ktoré vytvárajú jasné a transparentné podmienky
výkonov a prác pre každého rovnako. SZKT sa
podarilo v spolupráci so SUTN vydať platné normy
– Technológia vegetačných úprav v krajine platné
od 2010. V rámci osvety a publikačnej činnosti
sme vydali publikáciu Ochrana a tvorba životného
prostredia v obciach 2013. Od roku 2004
pravidelne informujeme členov a širokú verejnosť
o spoločnosti na webovej stránke www.szkt.sk.
Zároveň od roku 2007 Vás pravidelne informujeme
o činnosti, programe a práci aj tlačenou formou v
InfoListoch.

Revízna komisia: Ing. Peter Vaňo, Ing. Mária Bali,
p. Tomáš Takács

Ďalšie aktivity SZKT
V spolupráci s Agentúrou pre rozvoj vidieka
sme aj v roku 2014 zorganizovali seminár
„Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach
na Slovensku“, ktorý sa uskutočnil na troch
miestach – v Jelšovciach, v Stráži pri Žiline
a v Kežmarku. Hlavnými témami boli –
rekonštrukcie verejných
priestorov v obciach,
sortiment
drevín
vhodných
do
vidieckeho
prostredia, vyhradené areály v majetku obcí, správa
a údržba obecnej zelene. Seminárov sa zúčastnili
starostovia obcí, členovia miestnych akčných
skupín, členovia občianskych združení, zástupcovia
firiem pôsobiacich v obciach, zástupcovia
koordinátorov malých obecných služieb a
aktivačných prác. Semináre sa stretli opätovne
s dobrým ohlasom a účastníkmi hodnotené ako
praktické a užitočné.
Pre členov českej SZKT pripravili naši
kolegovia Ing. Serbinová a Ing. Balko odbornú
exkurziu BRATISLAVA 2014 – po zajímavých
realizáciích krajinářské architektury.
6

Na svojich zasadnutiach sa v roku 2014 stretla 6
krát, pričom hlavnou náplňou bola odborná
a organizačná príprava akcií Spoločnosti.
V súčasnosti evidujeme 110 členov Spoločnosti.
Pre záujemcov sprostredkovávame odoberanie
časopis Záhrada*Park*Krajina.
WEBSTRÁNSKA SZKZ
Od 10.02.2015 sa zmenil vzhľad webovej stránky
Spoločnosti. Zmena nastala i v reakcii na vývoj
moderných technológií, kedy si novú webku v
responzívnom dizajne pohodlne prezriete i
prostredníctvom smartphonov a tabletov. Adresa
však zostala samozrejme pôvodná: www.szkt.sk !

Posledné obdobie možno charakterizovať
ako budovanie a udržanie vysokej úrovne práce,
nadväzovanie
medzinárodných
kontaktov
s podobnými organizáciami s cieľom spoločných
aktivít v rámci krajín V4, profesionalizácia práce.
Úspešná je spolupráca s SAŽP pri organizovaní
súťaže Dedina roka, kde hľadisko ochrany
a tvorby životného prostredia a verejných
priestorov má neporovnateľne vyššiu váhu
a úroveň ako v jej začiatkoch. Mnohé aktivity
smerujú k širokej verejnosti a propagujú našu
prácu a profesiu, príkladom sú Otvorené záhrady
v Nitre, účasť na výstave Flóra Bratislava, výstava
krajinnej architektúry krajín V4 a najmä spolupráca
s magistrátom Bratislavy na akciách Živé námestie
na Hlavnom námestí v Bratislave.

Charakter dobrovoľného občianskeho
združenia má svoje limity a nedá sa porovnať
s organizáciami s platenými zamestnancami.
Napriek tomu uvedené činnosti jasne ukazujú, že
pri záujme o vec a vytvorení dobrého
a pracovitého (kreatívneho) kolektívu sa dajú
robiť „zázraky“. Nárast agendy a snaha udržať
nastolený trend činnosti si prirodzene vynúti
zmeny
fungovania
a
postupného
profesionalizovania Spoločnosti. Tento trend je
príkladom aj v Českej spoločnosti. Preto milí
priatelia a kolegovia budúcnosť a ďalšia práca
a jej kvalita závisí od nás všetkých. Očakávame
Vaše nápady a inšpirácie. Len spoločným úsilím
bude Spoločnosť skutočne riešiť aktuálne
potreby a požiadavky praxe.
Potešiteľné je
aktivovanie členov SZKT, napríklad sekcie
realizátorov, ktorým vďačíme okrem iného aj za
organizovanie Záhradníckeho fóra. Rovnako je
dôležité aj budovanie korektných a priateľských
vzťahov miesto nekalej konkurencie a širokého
odborného dialógu s ostatnými profesiami či
organizáciami, ale aj medzi sebou.
Na záver snáď len želanie, aby SZKT aj
naďalej bola organizáciou, ktorá bude plniť
poslanie širokej platformy odborníkov ale
i verejnosti na riešenie problémov životného
prostredia a dotknutých profesií a na ktorú
budeme právom hrdí.
Zoltán Balko, predseda SR SZKT
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SPOLOČNOSŤ V ROKU 2014
Akcie SZKT v roku 2014 – rekapitulácia
Našu činnosť v roku 2014 sme už tradične
odštartovali konferenciu ZÁHRADNÍCKE FÓRUM
2014, ktorá sa konala 12. – 13. 2. 2014 v PKO
Nitra. Odznelo 14 odborných prednášok a
okrem
prednášajúcich zo Slovenska boli
v programe aj prednášajúci zo zahraničia, a to z
Francúzka, Maďarska a Českej republiky.
Medzinárodný rozmer podujatia podčiarklo i
podpísanie Zmluvy o spolupráci medzi českou a
slovenskou SZKT súčasnými predsedami Ing.
Zoltánom Balkom
a Davidom Horom, DiS.
Záhradníkom svoje produkty a služby prestavilo 26
firiem, ktorí využili možnosť prezentácie. Súčasťou
sprievodného programu bolo Valné zhromaždenie
členov SZKT, na ktorom sa hodnotila činnosť SZKT
za obdobie rokov 2012 – 2013.

V marci sa konal v Nitre seminár Rekreácia
a turizmus v krajine. Medzi 27 účastníkmi
seminára boli okrem pracovníkov mestských
a
obecných
úradov
aj
zástupcovia
univerzít, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja. Prezentované
prednášky sa stretli
s veľkým záujmom a zdá sa, že táto téma vyvoláva
množstvo ďalších nápadov a otvára priestor pre
vzdelávanie, poučenie a inšpiráciu. Preto aj pre rok
2015 pripravujeme obdobný seminár.
Aj tento rok mala naša Spoločnosť svoju
expozíciu na medzinárodnom veľtrhu
FLÓRA
Bratislava 2014. Expozíciu naša Spoločnosť
pripravila tento rok v spolupráci so Strednou
odbornou školou záhradníckou v Malinove a firmou
Plantago s.r.o, ktorá zapožičala rastlinný materiál.
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13. – 17. 9. 2014 sa konala odborná tematická
exkurzia PETROHRAD – PARKY A ZÁHRADY.
Počas piatich dní sme mali možnosť prejsť
najvýznamnejšie parky v Petrohrade a jeho okolí
a vďaka skvelej sprievodkyni Lydii sme sa
dozvedeli množstvo informácií nielen o parkoch
a zeleni v Petrohrade, ale aj histórii i súčasnom
živote v Petrohrade – „Benátkach severu“.

Bratislavské Hlavné námestie sa opäť na pár
dní zazelenalo. Išlo o tretí ročník podujatia Živé
námestie. Plochu dlažby prekryli trávnaté koberce
lemované vzrastlými stromami. Zeleň doplnili
výtvarné práce žiakov umeleckých škôl. Akcia sa
opätovne konala za podpory Magistrátu hlavného
mesta a dobrovoľnej práce našich členov
a členských firiem.
V dňoch 17. -19. 07. 2014 sa uskutočnila
plánovaná exkurzia do Budapešti. Odborný
program exkurzie BUDAPEST – súčasná
záhradná a krajinná tvorba pre nás pripravili
kolegovia z maďarskej SZKT. Mali sme možnosť
pozrieť si najnovšie sadovnícko - architektonické
úpravy verejných priestranstiev , pričom ku každej
realizácii bol zabezpečený odborný výklad
projektantov. Priaznivé ohlasy na túto akciu nás
inšpirujú
k
rozvíjaniu
ďalšej
spolupráce
s maďarskými kolegami či už formou spoločných
konferencií, seminárov , praktických dielní alebo
exkurzií.

20. septembra krásne slnečné počasie vítalo
účastníkov 3. ročníka futbalového turnaja
GARDEN CUP v Ivanke pri Dunaji. Výbor sekcie
realizátorov a údržby zelene zmobilizoval svoje
sily a spoločne pripravil príjemné popoludnie pre
všetkých zúčastnených záhradníkov a ich
rodinných príslušníkov. Na turnaji sa zúčastnilo
13 firiem( Bega, Grass Pluss, Village Garden,
VZM Brno, New Garden Desing, Kulla,
Trávnikári, Plantágo, Hadzima, Azka, Horváth,
Takacs, Arboeko). Už po 2 krát sme na našom
trávniku privítali aj kolegov z Čiech, konkrétne z
Verejnej zelene mesta Brno a aj zástupcu firmy
Arboeko.

Dotyky 1. svetovej vojny a stopy
Dušana Jurkoviča na Slovensko – poľskom
pomedzí a historické krásy Horného Šariša.
Pod týmto názvom usporiadala Spoločnosť
v dňoch 16. – 18. 10.2014 tradičnú exkurziu
v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom
v Prešove. Odborný program pre nás opäť
pripravila naša kolegyňa Ing. Eva Semanová
a jej kolegovia pamiatkari, ktorí nás po
jednotlivých objektoch sprevádzali. Tentokrát
sme okrem pamiatkových objektov na území
Slovenska
(Gaboltov,
Bardejov,
Zborov
a ďalšie) zavítali aj do oblasti západnej Haliče
v Poľsku. Nachádzajú sa tu slávne cintoríny na
bojiskách 1. svetovej vojny. Dušan Jurkovič
počas rokov 1916 - 1918 pracoval v Oddelení
pre stavbu vojenských cintorínov pri veliteľstve
v Krakove. Počas tejto práce vytvoril Jurkovič
vyše 30 návrhov na pomníky a cintoríny v
oblasti západnej Haliče. Pri ich projektovaní
zohľadňoval podmienky, charakter kraja, jeho
stavebné tradície, ale aj súdobé tendencie v
navrhovaní pietnych stavieb. Jeho stavby pomníky, cintoríny, kríže z kameňa a dreva
veľmi prirodzene zapadajú do okolitej prírody.
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