INFO listy
Súťaž Záhrada a Park roka 2015

PRIPRAVUJEME V ROKU 2016

Prvý ročník sa rozbehol úspešne. Do súťaže bolo
prihlásených 9 súkromných záhrad a 10 parkov.
Päťčlenná odborná
v zložení: Ing. Peter
Forchtgott, krajinný architekt (ČR), Ing. Ida
Furiková , redaktorka časopisu Záhradkár, Ing.
Tomáš Sobota, autorizovaný architekt, Ing. Soňa
Švecová, autorizovaný krajinný architekt, Ing.
Libuše Murínová – zástupca SZKT a predseda poroty
počas troch dní navštívila a podrobila hodnoteniu
všetky prihlásené objekty. Nebola to úloha ľahká,
nakoľko každé z prihlásených diel vznikalo za
špecifických podmienok a ich tvorcovia sa museli
vysporiadať s rôznymi danosťami i obmedzeniami.
Na slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie
cien víťazom sa môžete tešiť na 5. ročníku
konferencie ZÁHRADNÍCKE FÓRUM
(Nitra, 10.11.02.2016)

ZÁHRADNÍCKE FÓRUM 2016

PARK
ROKA
2015

ZÁHRADA
ROKA
2015

Spomienka na Katku
25. septembra 2015 sme sa v Bratislavskom
krematóriu naposledy rozlúčili s našou kolegyňou
Katkou Serbinovou. Katka bola dlhoročným členom
a členskou správnej rady SZKT a od roku 2009
zastupovala krajinných architektov v orgánoch
Slovenskej komory architektov. Pri spomienke na
Katku sa snáď každému, kto ju poznal, vybaví jej
entuziazmus, pracovitosť, láska k odboru,
kolegialita, ochota pomôcť a poradiť, ale aj
obyčajné a o to vzácnejšie ľudské vlastnosti ako
priateľstvo, úprimnosť, zmysel pre humor.
Ďakujeme, Katka !

5.ročník odbornej konferencie
sa uskutoční v PKO Nitra, 10. – 11. februára
2016.
Pripravujeme
pre
Vás
množstvo
zaujímavých prednášok na aktuálne témy.
Ponúkame Vám možnosť zoznámiť sa s novinkami
z oblasti záhradnej a krajinnej tvorby. Ponúkame
Vám priestor pre výmenu skúseností, diskusiu a
konfrontáciu názorov.
Súčasťou
programu
ZF
bude
Valné
zhromaždenie členov spoločnosti, na ktorom
prebehnú voľby do správnej rady pre
nasledujúce štvorročné obdobie, pokiaľ máte
záujem
aktívne sa zapojiť do činnosti
spoločnosti, neváhajte nám dať o sebe vedieť!
Obohatením programu ZF
bude
slávnostné
vyhlásenie cien súťaže Záhrada roka a Park roka
2015. Využite príležitosť pre prezentáciu Vašej
firmy. Využite príležitosť pre neformálne
stretnutia s kolegami a priateľmi počas
spoločenského
večera
s
živou
hudbou
a degustáciou vín. Viac info na www.szkt.sk,
alebo nás neváhajte kontaktovať.
Ako po minulé roky pre vás pripravujeme ďalšie
semináre a odborné exkurzie. Z pripravovaného
programu vyberáme:
Súčasná záhradná a kraj. tvorba – dvojdňová
exkurzia – Viedeň (máj), výstava a seminár –
Krajinná architektúra v krajinách V4 – Nitra,
seminár „Dreviny“ – povoľovanie výrubov
náhradné
výsadby,
arboristický
štandard,
prevádzková
bezpečnosť,
právna
zodpovednosť..., seminár „Rekreácia a turizmus
v
krajine“,
seminár
„Regenerácia
vnútroblokov“,
Cesta
do
Santiago
de
Compostela – putovanie s ruksakom na chrbte –
august, Garden cup 2016 – september, Šariš
2016 – objekty záhradnej a krajinnej tvorby –
exkurzia (október), Historické parky a záhrady –
odborný seminár (december).

1/2016
NA ÚVOD
Milí priatelia, kolegovia a sympatizanti SZKT, opäť
sme vstúpili do Nového roka s predsavzatiami,
túžbami a očakávaniami a preto si Vás dovoľujem
čo najsrdečnejšie pozdraviť v mene správnej rady
SZKT ako i svojom a zaželať všetko najlepšie
v osobnom a pracovnom živote v roku 2016. Želáme
Vám zdravie, lásku, spokojnosť a naplnenie cieľov
a túžob doma i v práci v kruhu rodiny, ako i
dobrých priateľov. Rokom 2015 sme dopísali ďalšiu
významnú kapitolu histórie Spoločnosti. Po
ostatných voľbách z roku 2012 môžeme hodnotiť
prácu a jej výsledky znamenajúce výrazný pozitívny
posun po všetkých stránkach. Podrobné hodnotenie
činnosti Spoločnosti budete počuť na valnom
zhromaždení v rámci programu Záhradníckeho
Fóra, ktoré odštartuje rok 2016. Hodnotenie je
vždy subjektívne, napriek tomu si dovolím
konštatovať, že v skromných podmienkach na
základe dobrovoľnej činnosti je SZKT značkou
kvality, profesionality, serióznosti a stability.
Svedčí o tom bohatá mozaika činností a výstupov,
tiež tradičná dobrá spolupráca s partnerskými
organizáciami doma i v zahraničí. Dnes môžeme
hrdo konštatovať, že SZKT napĺňa poslanie
spoločenskej autority a platformy ochrany a tvorby
krajiny na Slovensku a zanechala významnú
a nezmazateľnú stopu v spoločnosti a to nie len po
odbornej stránke. Dovolím si vysloviť veľké
poďakovanie všetkým kolegom, či už v orgánoch
spoločnosti alebo aktívnym členom, za doterajšiu
prácu. Mnohokrát na úkor voľného času odviedli
skvelú prácu pri prípravách a organizovaní našich
aktivít od odborných seminárov a konferencií,
odborných zájazdov, zastupovaní Spoločnosti na
odborných a spoločenských akciách, publikačnej
činnosti a podobne. Zvlášť by som spomenul
nekonečnú mravenčiu prácu pri riadení vnútornej
agendy Spoločnosti, bez ktorej by naša existencia
nebola možná.

Som rád, že sa vždy sformoval tým, ktorý
pripravil a zabezpečil pre Vás, našich členov
a
sympatizantov,
kvalitné
podujatia
a nezabudnuteľné zážitky. Rokom 2015 orgány
Spoločnosti - správna rada a revízna komisia
rovnako predseda a podpredseda naplnili
štvorročné volebné obdobie. Na valnom
zhromaždení, ktoré sa bude konať počas
Záhradníckeho fóra 2016, prebehnú voľby novej
správnej rady. Preto vás vyzývame a zároveň
prosíme, ak máte záujem aktívne sa podieľať na
činnosti Spoločnosti, alebo poznáte vo svojom
okolí niekoho, kto by mal o činnosť v SZKT
záujem, neváhajte nám to oznámiť. Budúcnosť
Spoločnosti je totiž plne závislá len od ochoty
túto Spoločnosť naďalej rozvíjať vlastnou prácou
a jej podporou. 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
budete aj naďalej právom hrdí.
Zoltán Balko, predseda SR SZKT

Zloženie správnej rady a revíznej komisie
v rokoch 2012 - 2015
Správna rada (SR) a revízna komisia (RK) bola
zvolená vo voľbách na valnom zhromaždení
Spoločnosti 26. 01. 2012
a pracovala v
nasledovnom zložení: SR: Ing. Zoltán Balko,
predseda, Ing. Libuše Murínová, podpredseda,
Členovia SR: Ing. Mária Parráková, Ing. Gabriel
Izsák, Ing. Martin Kolník, Ing. Mária Bihuňová,
Ing. Štefan Lančarič, Ing. Katarína Serbinová,
Ing. Milan Beutelhauser, RK: p.Tomáš Takács,
Ing. Mária Bali, Ing. Peter Vaňo. V priebehu roka
posledných dvoch menovaných, ktorí sa pre
dlhodobý pobyt v zahraničí a
pracovné
zaneprázdnenie vzdali členstva v SR, nahradili
Ing. Miroslav Horváth a Ing. Ivan Uher.
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SPOLOČNOSŤ V ROKU 2015

Odkiaľ ste sa o ZF dozvedeli?

Záhradnícke fórum 2015
Konferencia
s
medzinárodnou
účasťou
Záhradnícke fórum 2015 sa uskutočnila v dňoch
17.-18. februára 2015 už tradične v priestoroch
PKO v Nitre.
Podujatia sa zúčastnilo 314 účastníkov , svoje
služby
a
výrobky
predstavilo
31
vystavovateľských firiem. Odznelo 13 odborných
prednášok na rôzne aktuálne témy. Okrem
prednášateľov zo Slovenska prijali naše pozvanie
prednášatelia z Poľska , Českej republiky
a Maďarska. Obohatením sprievodného programu
boli dve výstavy – Japonsko vo fotografiách
Tamary Reháčkovej a výstava Pocta architektovi
venovaná československej osobnosti záhradnej
a krajinnej tvorby Ing. Alfonzovi Tormovi.
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V závere konferencie boli účastníkom rozdané
ankety, aby vyjadrili svoj názor na Záhradnícke
fórum. Anketu odovzdalo 92 respondentov a tu sú
niektoré postrehy a názory:
Zúčastníte sa ZF 2016 ?
Koľký krát ste sa zúťastnili ZF ?
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Seminár Historické parky a záhrady
Kúpeľné parky

V závislosti od
odborného
programu

Záverom roka sa už tradične stretávame na
seminári
venovanom
historickým
parkom
a záhradám. Tentoraz sme zvolili špecifickú tému Kúpeľné parky a miestom konania sa príznačne
stalo kúpeľné mesto Dudince, presnejšie Kúpele
Dudince a. s., ktoré nám ponúkli spoluprácu
a partnerstvo pri organizovaní tohto seminára.
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Určite áno

0
Prvýkrát

Druhýkrát

Tretíkrát

Ešte za svetla sme sa
zoznámili s obnovou
priestranstva pred Janáčkovým divadlom, ktorú
v časti zeleň projektovala Ing. Eva Wágnerová.
Dozvedeli sme sa priamo od nej dôvody navrhnutej
koncepcie. Za svetla sme si pozreli aj Flashwall ,
dokonca s vysvetlením jeho fungovania priamo
v srdci manipulačnej miestnosti. Po ubytovaní sa
väčšina z nás vybrala opäť k večernej produkcii
Flashwall, ktorý má svoje čaro hlavne večer.
Ráno sme pokračovali prehliadkou Denisových sadov
a
Titania, čo je najmodernejší komplex
administratívnych budov prepojených unikátnou
relaxačnou
zónou
s
desingovým
bazénom
a fontánami v parkovej úprave. Z jeho najvyššieho
poschodia je pôsobivý výhľad na Brno. Pokračujeme
prehliadkou rekonštrukcie parku na Špilberku
s odborným výkladom autorky Ing. Evy Damcovej.
Nechýbalo opäť chutné občerstvenie, potom si
pozreli areál Nadace Partnerství, ich pasívny dom s
výučbovou záhradou, Lipku - školské zariadenie pre
environmentálne vzdelávanie detí a na záver
nahliadneme do zrekonštruovanej záhrady vily
Stiassny . Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí nám
pripravili zaujímavý a pútavý program.

Štvrtýkrát

Určite nie

Ďalej
odzneli prednášky na tému história
a súčasnosť kúpeľných parkov v Rajeckých
Tepliciach (Ing. Milota Murčová), Vyhniach (Ing.
Anna Faturová), Piešťanoch (Ing. Švecová) ako
aj
v hosťujúcich Dudinciach (Mgr. Žaneta
Beňová). Zaujímavá bola prednáška o nedávnej
revitalizácii kúpeľného parku v Luhačoviciach,
ktorú ochotne prišla odprezentovať naša
kolegyňa z ČR Ing. Alena Vránová – Ateliér List,
Uherské Hradišté. Záver seminára patril
prednáške o súčasných zámeroch rekonštrukcie
kúpeľného areálu Dudince a komentovanou
prehliadkou záujmového územia.
Libuše Murínová

Krst knihy Záhradná a
architektúra na Slovensku

krajinná

V malebnej záhrade hotela Thermia dňa 29.
mája 2015 v Piešťanoch uzrela svetlo sveta
slávnostným krstom nová publikácia Záhradná
a
krajinná
architektúra
na
Slovensku
s podtitulom 33 záhradných a krajinných
architektov Slovenska. Práve 33 je počet
kolegov, ktorí prijali výzvu na predstavenie
svojich prác za obdobie posledných 15 rokov.
Vydanie a vznik knihy inicioval Výbor pre
krajinnú architektúru Slovenskej komory
architektov. Hlavnú ťarchu prác na zostavení
knihy a komunikáciu s vydavateľom Eurostav
prevzala na seba naša kolegyňa Ing. Eva
Wernerová, ktorej vyslovujeme vďaku za
neúnavnú iniciatívu a výborne odvedenú prácu.
Hlavným cieľom a poslaním publikácie je
propagácia našej profesie v celej jej šírke
a osveta v odbornej ale i laickej verejnosti.
Táto kniha je zatiaľ jedinou svojho druhu
u nás, preto jej hodnotu teraz ťažko doceniť.
Určite je veľmi vhodnou formou zviditeľnenia
našej práce a profesie u nás ale i v zahraničí.
Mapuje
súčasnú
situáciu
v
záhradnej
a krajinnej architektúre u nás za posledné
obdobie.

www.szkt.sk
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V priateľskej atmosfére,
pod dohľadom 2
profesionálnych rozhodcov sme odohrali celkom
15 zápasov v dvoch skupinách. Na turnaji sa
zúčastnilo 10 firiem( Bega, Village Garden,
Arboeko, Kulla, Trávnikári, Plantágo, Azka,
Horváth, Takacs a Paško. ). Už po 3 krát sme na
našom trávniku privítali aj kolegov z Čiech,
konkrétne z firmy Arboeko. Tohtoročné víťazstvo
s pamätným pohárom a kartónom dobrého vína si
odniesli kolegovia z fy Village Garden Malinovo,
ktorí vo finálovom zápase porazili fy.Bega
z Trnavy. Víťazom gratulujem. Záverečné
ďakujem posielam vedeniu FK Slovan Ivanka pri
Dunaji za poskytnuté ihrisko s celým zázemím
štadióna, firme Bega za výborný guláš
a samozrejme všetkým, ktorí túto športovú
udalosť zorganizovali.
Miro Horváth

ZLÍN, KROMĚŘÍŽ, BRNO

vybrané objekty
záhradnej a krajinnej tvorby odborná exkurzia
24. -26. 09. 2015

Do Zlína sme dorazili ešte pred desiatou hodinou
a hneď sme sa vybrali na Gahurův prospekt,
pokračovali do Komenského parku (čerstvý víťaz
súťaže Park roka 2015), vyviezli sme sa na Baťův
mrakodrap, kde sme mali Zlín ako na dlani
a ocenili nový pohľad zhora
na Gahurův
prospekt. Našim sprievodcom bol Ing. Martin
Přibyl z firmy Acris záhrady, s. r. o, ktorá
realizovala obe stavby.

Po obede sme cestovali do Kroměříža. V Květnej
záhrade nám jesenné slnko pomohlo ku krásnym
fotkám parteru a celej záhrady. Pokračovali sme
prehliadkou Podzámeckej záhrady, kde sme
prenikli do tajov histórie aj súčasnosti záhrady,
jej prírodných zaujímavostí a stavieb. Dozvedeli
sme sa o projekte Národní centrum zahradní
kultúry, vďaka ktorému v Kroměříži vzniklo
multioborové centrum pre oblasť obnovy
a následnej starostlivosti o historické záhrady
a parky, ktoré sa usiluje o navrátenie
spoločenskej prestíže pamiatkam záhradného
umenia a ich predstaveniu z mnohých rozličných
uhlov tak, aby boli opäť chápané ako súčasť
vysokej kultúry. Tu nás väčšinou sprevádzala
pani riaditeľka Národného pamiatkového ústavu,
Ing. Lenka Křesadlová, PhD. Do večerného
historického centra Kroměŕíža sme vyrazili do
posledného človeka, jednak na večeru ale aj
jeho individuálnej prehliadky.
Ráno už cestujeme do Brna, kde nás sprevádzajú
počas oboch dní riaditeľ firmy Verejná zeleň
mesta Brna/VZMB/, Ing. Jozef Kasala a Ing.
Alexandra Koutná . Program sme začali
prehliadkou Villy Tugendhat
a jej záhrady
spoločne s
Löw-Beerova vilou a záhradou.
V záhradách nás sprevádzala kolegyňa Ing. Eva
Damcová, ktorá projektovala ich rekonštrukcie.
Samotná vila Tugendhat, ktorá bola postavená
v 20.rokoch minulého storočia, potvrdzuje fakt,
že dobrý projekt je základom pre stavbu
nadčasového domu. Pokračovali sme prehliadkou
súkromnej záhrady - Trnkova záhrada (Černá
Pole ) komentovaná jej tvorcom Ing. Evou
Wágnerovou. Potom nás už hostiteľka pozvala do
parku Lužánky , kde sme sa dozvedeli fakty
o jeho dlhodobej rekonštrukcii z úst projektanta
Ing. Ivara Otruby a realizátora, ktorým bola naša
hostiteľská firma. Po príjemnom občerstvení sme
si pozreli Slovanské náměstí, s prechodom do
parku Šelepka a Björsonova parku, kde nám ich
rekonštrukciu popísal kolega Ing. Václav Babka.
Pozreli sme si aj Konečného náměstí a Tyršův
sad , kde tiež všade prebehli rekonštrukcie
zelene pod realizačnou taktovkou VZMB .

Z odborného programu najviac zaujali prednášky
Ing. Ferdinanda Lefflera z atelieru Flera s.r.o
(ČR) „Vztah mezi architektem a klientem“ ,
prednáška Ing. Zoltána Balka „Kvalita verejného
priestoru je aj výsledkom (ne)spolupráce projektant – realizátor - investor“ a prednáška
„Privátní střešní zahrada Praha Holešovice“
taktiež od zástupcov ateliéru Flera s.r.o. –
Ing.Ferdinanda
Lefflera
a
Ing.
Natálie
Vataščinovej. Tešíme sa na stretnutie s Vami
v dňoch 10. - 11. februára
na Záhradníckom
fóre 2016.
Libuše Murínová

Seminár Rekreácia a turizmus v krajine
Už po druhýkrát sa v priestoroch CHKO Ponitrie
konal seminár zameraný na rozvoj rekreačných
aktivít v urbanizovanom prostredí a vo voľnej
krajine.
Seminár sa uskutočnil 25.3.2015 s cca 40
účastníkmi zo štátnej správy, univerzitnej a
verejnej sféry, z pobočiek CHKO, ale
i z neziskových organizácií a organizácií
zameraných na rozvoj cestovného ruchu a
turizmu. Prezentované boli úspešne zrealizované
projekty v Českej republike i na Slovensku.
Zaujímavá bola prednáška riaditeľa Sveta
techniky v Dolných Vítkoviciach (Ostrava, ČR) ale
aj zástupcu firmy Ivánek – Zeman v.o.s
o zakladaní strešnej záhrady na tomto centre
vzdelania a zábavy. Aktivity OZ Potvor a AINOVA
v okolí Sv. Jura, vodný turizmus, originalita
v riešení voľnočasových areálov tvorili ďalší
tematický blok. Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR predstavilo Karpatskú
stratégiu a Stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky v rámci SR; ŠTUDIO 21 plus, s.r.o.
predstavilo detailné riešenia cyklo-odpočívadiel a
cyklistickej infraštruktúry.

Seminár bol zakončený skvelou prezentáciou
Mgr. Miroslava Segeta zo Združenia na záchranu
hradu
Revište.
Prezentácie
i
pozvaní
prednášajúci inšpirovali, motivovali a rozprúdili
živé diskusie.
Mária Bihuňová

IRÁN-po stopách Peržanov a perzských
záhrad, september 2015
Prečo práve Irán? Názov "Irán" znie pre
mnohých ľudí tajomne, ale cestovatelia, ktorí
ho navštívili, potvrdzujú, že je to krajina
neuveriteľne milých a pohostinných ľudí, ktorá
je plná nádherných pamiatok a prírody, navyše
pomerne lacná a turistami málo navštevovaná.
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Bohatá história Iránu pokrýva obdobie niekoľko
tisíc rokov, pretavená do stavieb mešít, palácov,
pevností, bazárov a iných pamiatok na
stredovekú Perzskú ríšu. S nehostinnou púšťou a
vysokými horami kontrastuje orientálna krása
perzských záhrad. Spoznali sme i perzské
náboženstvo "vyznávačov ohňa" – zoroastrizmus.
Ochutnali sme miestnu kuchyňu, posedeli
v čajovniach a spoznali život miestnych ľudí silne
ovplyvňovaných islamom. Pri poznávaní tunajšej
kultúry musí priemerný Európan alebo Európanka
zatnúť zuby a vydržať bez alkoholu a dámy ešte
so zahalenou hlavou. Odmenou im však bude
slávna, krásna a tajomná Perzia so všetkými
prednosťami, ktoré môže ponúknuť.
Hlavné mesto leží na severe krajiny, pod cípom
Kaspického mora. Ak si Teherán predstavujete
ako špinavé a neupravené mesto, mýlite sa. Ulice
sú čisté, parky starostlivo udržiavané, hoci mesto
zápasí so smogom. V jeho centre môžete medzi
modernou zástavbou nahliadnuť do dôb vládcov,
luxusných súkromných miestností komplexov
Sa’ad Abad palác a Niavaran Palác, šáhove
rezidencie, ktoré sú rozmiestnené v rozľahlých
záhradách. Vyviezli sme sa na 5. najvyššiu vežu
sveta Borj-e-Milad. Úplne nás dostal moderný
architektonický skvost - peší most, ktorý spája
dva
rozsiahle
parky
umiestnené
nad
osemprúdovou komunikáciou.
Príletom do mesta Shiraz, sme mali možnosť
navštíviť neďaleké svetoznáme bývalé hlavného
mesto dynastie Achajmenovcov mesto Persepolis
(UNESCO),
takisto
Naqshe-Rostam,
kde
odpočítavajú niektorí z panovníkov a svoje
hrobky majú vytesané do skalného reliéfu.
Archeologickú lokalitu Pasargadae (UNESCO), bývalé
hlavné mesto Kyrosa Veľkého a jeho hrobku, pri ktorej
sme si spravili piknik. Pred návratom do Shirazu sme sa
zastavili v meste Abarkooh, kde rastie najstarší
Cypruštek, jeho vek je 4000 rokov.

Mesto sa nachádza medzi dvoma najvačšími
iranskymi púštami Dašt–e Kavír a Dašt–e Lút. a
bolo
v
Sasánovskej
epoche
štátnym
náboženstvom. Fotili sme piatkovú meštiu
Masdžed–e Džame’e, prešli sme sa labyrintom
starého mesta, mesto má historiu starú 5000 r.,
zasahujúcu až do predynastickej epochy bájnej
médskej civilizácie, navštívili Bágh–e Doulat
Ábád, bývalé sídlo Karíma Chán–e Zánda,
vybudované v polovici18. storočia. Vysvetlli sme
si čo je “badgir” – po našom
dômyselná
klimatizácia.

Naše cestovanie sa pomaly končí. Cestou do
Teheránu sa zastavíme v Abyaneh dedinke
z hlinených tehál a úplne iného – kvetovaného
odevu žien a na záver takisto v Kashane, v oáze
na kraji púšte, kde si pozrieme Fin záhradu
a honosný kupecký dom.
Pozývam Vás na Záhradnícke fórum, kde bude
obrazom a slovom prezentovaná celá naša
cesta našim spolucestovateľom historikom
stredovekého umenia Dušan Buranom.
Maja Parráková

Na každom kroku v Iráne sme sa stretávali s
perzskou poéziou a takisto Peržania dávajú
najavo, že sú hrdí na svojich perzských
básnikov ako je Sa’adi a Hafez, navštívili sme
ich krásne hrobky a uctili si ich pamiatku.
„Pochutnali“ sme si na miestnej špecialite,
nesmiernej sladkej a studenej. Shirazké
záhrady sú iné ako tie teheránske a my sme
mali možnosť porovnávať. Videli sme do Eram
a Narajestan záhrady. Cestou sme neminuli
mešitu Nasir-o-molk s nádherným farebným
efektom slnečných lúčov prenikajúcich cez jej
farebné sklá.
Cestujeme ďalej do mesta Yazd,. O meste Yazd
písal na začiatku 13. storočia sám cestovateľ
Marco Polo. Yazd je centrom zoroastrizmu,
ktorý vyznáva štyri hlavné živly: oheň, vodu,
vzduch a zem. Hlavne prvý z nich, ktorý
symbolizuje svetlo a dobro, má v Yazde
významné postavenie. V chráme ohňa Atash
Kadeh totiž mnísi už 1 500 rokov udržujú jeden
oheň. Dozvedeli sme sa o pohrebných rituáloch
zoroastrijského náboženstva a komunity, ktorá
tu hľadala útočisko pred nájazdmi Arabov. V
okolí mesta stojí ponuro niekoľko Veží ticha,
veží, na ktoré vyznávači ohňa prinášali
mŕtvych, aby ich tu nechali zožrať dravými
vtákmi. Stretli sme posledného nosiča mŕtvol.

A pokračujeme do Isfahánu (UNESCO). Cestou si
dáme pauzu v starých mestečkách Naeen
a Meybod. Stihli sme večerný Isfahán, ktorý je
jedným z najkrajších miest v Iránu, s
majestátnym námestím ímáma Chomejního, nie
nadarmo Peržania dodnes o Isphaháne hovoria –
Esfahánnesf-edžahán ( Isfahán je polka sveta).
Najprv večer a potom za bieleho dňa sme prešli
námestím a navštívili palác Alí-Qapou sídlo sháha
Abbása I, mešitu Masdžed–e Emám Chomejni,
mešitu Masdžed–e ŠejchLotfolláh, pomenovanú
podľa libanonského svätca a kazateľa.
Poobede sme fotili palác ChehelSotoun, palác
o 40. stĺpoch, číslo 40 má magickú moc. Prečo
a koľko má tých stĺpov palác naozaj sme videli na
mieste. Videli sme park s pavilónom HasťBehešt,
čo znamená 8 rajov. Stavba je zo 17.stor,
obklopená
ďalším
rozsiahlym
parkom
a fontánami.
Neobišli sme mosty cez rieku, vtedy suchú,
Zájande. Celý zážitok z Isfahánu je možné
vtesnať do jednej vety. Potešenie pre
záhradníkove oko a srdce. Upravená, bohatá,
čistá a rozmanitá zeleň, s dostatočným počtom
nepoškodených lavičiek, ktoré sú obsadené
čitateľmi kníh. Všade. Sem sa chcem ešte vrátiť.

4.ročník Garden Cup 2015
/ Ivanka pri Dunaji/
Už po 4 krát sme sa stretli v Ivanke pri Dunaji,
aby sme si zmerali sily vo futbalovom turnaji .
Krásne počasie vítalo 19. septembra všetkých
účastníkov .
Výbor Sekcie realizátorov
a údržby zelene zmobilizoval svoje sily
a spoločne pripravil príjemné popoludnie pre
všetkých zúčastnených záhradníkov a ich
rodinných príslušníkov. Tento rok sme medzi
nás pozvali aj Lukostreleckú družinu z Ivanky
pri Dunaji, aby nás zasvätili do tajov tohto
zaujímavého športu.
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NA ÚVOD
Milí priatelia a kolegovia, dovoľte, aby sme vám spestrili
nastávajúci čas letných dovoleniek pár zaujímavými
informáciami a pripravovaným programom spoločnosti na
druhý polrok prostredníctvom týchto pravidelných INFOlistov.
Prvý polrok sa rýchlo naplnil a máme tu leto s teplom a niekto
aj s dovolenkou, alebo aspoň výletmi či kúpaním sa po práci.
Správna rada SZKT po ostatnom Záhradníckom fóre
pracovala v prvom polroku 2016 s mierne obmeneným
zložením. Oproti minulému obdobiu máme nových kolegov,
Ing. Denisu Lukáčovú a Ing. Petra Baliho, obidvoch z
Bratislavy. Želáme im veľa úspechov a zrealizovaných
nápadov v prospech nás všetkých. Odchádzajúcemu členovi
Správnej rady kolegovi Tomášovi Takáčovi týmto ďakujem za
odvedenú prácu. Práve jemu môžeme mimo iného ďakovať
za vznik našej najväčšej pravidelnej akcie – Záhradníckeho
fóra. Želáme mu pevné zdravie a mnoho úspechov a pevne
verím, že v rozbehnutej spolupráci budeme naďalej
pokračovať.
Z pestrého programu v prvom polroku sme pre Vás
v stručnom prehľade zostavili mozaiku informácií a fotografií.
Dôležitým bodom programu bolo zapojenie sa do
medzinárodnej výstavy diel krajinnej architektúry v krajinách
V4, ktorá mala v roku 2016 už svoj 2. ročník. S veľkým
záujmom sa stretol seminár s problematikou o výruboch
drevín, ich povoľovaní, podmienkach konaní či náhradných
výsadbách za výruby. Účasť prevýšila oficiálnu kapacitu
miestnosti podujatia. Množstvo otvorených otázok a pestré
skúsenosti účastníkov v tejto problematike potvrdili nutnosť
takýchto seminárov a výmenu skúseností, ale tiež
nedokonalú legislatívu a mnohokrát malú skúsenosť
a odbornosť zo strany účastníkov konaní. Rovnako s veľkým
záujmom sa stretla odborná exkurzia do Viedne. Teší nás
váš veľký záujem najmä o posledné spomínané podujatia:
Berieme to ako výzvu na pokračovanie organizovania
podobných akcií.

Do druhého polroka pripravujeme rovnako pestrý program
zložený z tradičných akcií ale aj nové podujatia a určite
budeme pokračovať v cykle exkurzií po zaujímavostiach
na východe Slovenska. Pripravili sme 2. ročník súťaže
Záhrada a Park roka, ktorú sme doplnili o novú kategóriu
Detail roka. Pevne veríme, že aj tento ročník bude
úspešný a bude mať aspoň taký ohlas ako v minulom
roku. Rovnako sa potešíme vašim návrhom na program
a názorom na fungovanie spoločnosti. Využite, prosím,
webovú stránku spoločnosti alebo priame kontakty
a neváhajte sa zapojiť do života spoločnosti.
V mene správnej rady SZKT ako i svojom vám želám, aby
ste si užili leto a obdobie dovoleniek a načerpali nové sily
a inšpirácie pri výletoch a rekreovaní v kruhu rodiny
a priateľov. Po lete sa tešíme na spoločné stretnutia
s vami na pripravovaných akciách SZKT v druhom polroku
2016. Pár základných informácií si máte možnosť prečítať
v týchto INFOlistoch, všetko podstatné nájdete na našej
webovej stránke www.szkt.sk. Do skorého videnia!
Zoltán Balko, predseda SR SZKT

Pekné letné foto 
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SZKT V 1. POLROKU 2016
Našu činnosť sme „odštartovali“ prípravou a konaním
odbornej exkurzie

ZELENÁ BURZA a TRENDY 2016 .
Exkurzia sa konala v dňoch 13. -14. 1. 2016. Prvý deň sme
navštívili na brnianskom výstavisku 5. ročník kontraktačnej
výstavy záhradníckych výpestkov Zelená burza 2016.
Program druhého dňa bol v réžii firmy Arboeko. V areálu
firmy v Obříství prebehli v rámci akcie Trendy 2016
komentované exkurzie v prevádzkach vybavených
špičkovými technológiami a špecializovanou mechanizáciou.
Pripravené boli prednášky a praktické workshopy na aktuálne
témy. Účastníci mali možnosť zoznámiť sa s najväčším
sortimentom drevín v strednej Európe vrátane noviniek.

ZÁHRADNICKÉ FÓRUM 2016
5. ročník sa uskutočnil v dňoch 10. - 11. 2. 2016 v priestoroch
PKO v Nitre. Konferencie sa zúčastnilo 250 účastníkov, svoje
výrobky a služby predstavilo 21 vystavovateľov, účastníci si
mohli vypočuť 13 odborných prednášok. Premiéru na
tohtoročnej akcii malo slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže
Záhrada roka a Park roka. V podvečer prvého dňa sa konalo
Valné zhromaždenie členov SZKT, na ktorom prebehli voľby
do Správnej rady spoločnosti. Za členov Správnej rady na
obdobie r. 2016 -2019 boli zvolení títo kandidáti:
Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Ing. Libuše Murínová
Ing. Zoltán Balko
Ing. Milan Beutelhauser
Ing. Mária Parráková
Ing. Peter Bali, PhD.
Ing. Gabriel Izsák
Ing. Martin Kolník
Ing. Štefan Lančarič, PhD.
revízna komisia :
Ing. Miroslav Horváth
Ing. Ivan Uher
Ing. Denisa Lukáčová
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Seminár otvorila prorektorka pre informatizáciu a rozvoj
univerzity doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
a predseda SZKT Ing. Zoltán Balko.
Vernisáž putovnej výstavy „Súčasná krajinná architektúra
vo Visegrádskych krajinách 2016 “ bola v priestoroch
nákupno – zábavného centra Galéria MLYNY Nitra v ten
istý deň. Návštevníci výstavy si mohli až do 8.4.2016
pozrieť 10 diel z každej zo spomínaných krajín. Potom sa
diela presunuli do Budapešti.
Výstava je konfrontáciou a ukážkou súčasného krajinného
umenia v strednej Európe, ktoré spájajú spoločné
problémy z minulosti, rýchla a
lacná výstavba
monofunkčných obytných súborov. Otázky životného
prostredia a zelene boli dlho na poslednom mieste. Je
zaujímavé porovnať, kam sa ktorá krajina posunula a ako
sa dnes krajinná architektúra presadzuje v spoločnosti.
Spoločná putovná výstava najlepších projektov prezentuje
profesiu krajinnej architektúry a dôležitosť jej účasti na
tvorbe verejných priestranstiev a životného prostredia.

SÚČASNÁ KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA
VO VISEGRÁDSKÝCH KRAJINÁCH 2016
Dňa 11. marca 2016 sa uskutočnil seminár o súčasnej
záhradnej a krajinnej architektúre v krajinách V4. Bol to
druhý ročník akcie, ktorá v sebe spájala odbornú
prednáškovú časť a vernisáž vybraných realizovaných diel
v daných krajinách. Na seminári prezentovali zástupcovia
Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska súčasnú
situáciu a trendy v oblasti záhradnej a krajinnej
architektúry, legislatívne zázemie, možnosti a formy
vzdelávania v odbore a aktivity profesných organizácií.
Organizátorom podujatia bola Spoločnosť pre záhradnú
a krajinnú tvorbu (SZKT) a Fakulta záhradníctva
a krajinného inžinierstva (FZKI) SPU v Nitre.
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Vystavené diela tvoria pestrú mozaiku nových
zrealizovaných projektov od súkromných záhrad, areálov
inštitúcií, verejných priestorov miest, námestí, parkov až
po výtvarné inštalácie a landart. Fotografie sú doplnené
popisom diel a mapkami.
Výstava bola zrealizovaná vďaka podpore Visegrádskeho
fondu (International Visegrad Fund).
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Dňa 28.4.2016 sa vo Zvolene uskutočnil seminár

VÝRUBY DREVÍN
Nakoľko sme chceli dať priestor predovšetkým konkrétnym
problémom a otázkam, seminár prebehol formou diskusie.
Pozvanie do diskusie
prijali kompetentní pracovníci
Ministerstva ŽP, ŠOP SR, Inšpekcie ŽP.

VIEDEŇ
SÚČASNÁ ZÁHRADNÁ A KRAJINNÁ TVORBA
odborná exkurzia 2. 6. - 4. 6.2016
Začiatkom júna sme zorganizovali odbornú exkurziu vo
Viedne, ktorej sa zúčastnilo spolu 48 kolegov z rôznych kútov
Slovenska a Čiech, z toho 32 členov a 16 nečlenov SZKT.
Záujem, ktorý nás veľmi potešil, zrejme vyvolala téma
a program zájazdu. Trojdňový program bol rozdelený na tri
hlavné témy - nové realizácie, strešné záhrady a zelené
fasády a komunitné záhrady.

Prvý deň sme začali prezentáciou práce sekcie zelene MA
42 mesta Viedeň v budove Magistrátu mestskej zelene v
podaní Mag.a Ing.in Eva Hofer-Unger ( tlmočená prednáška)
a potom sme si postupne sami pozreli najnovšie realizácie 1. Rudolf Bednar Park, 2. Seepark - Yella-Hertzka Park,
Hannah Arend Park , 3.Helmut Zilk Park – pri hlavnej stanici.
Všetky realizácie vznikli a niektoré ešte stále vznikajú buď
v častiach s novými obytnými blokmi alebo novými stavbami /
napr. stavba hlavnej stanice./
Druhý deň sme mali dohodnuté prehliadky na miestach
strešných záhrad a zelených fasád, kde bol výber objektov
urobený v spolupráci s rakúskym zväzom zelených striech Verband für Bauwerksbegrünung (V. f. B.) a predovšetkým s
jej zástupkyňou pani DI Verou Enzi. Zoznam navštívených
objektov je - 1. OASE 22, 2. Fultonstrasse Autofreie Stadt ,3.
Dachbegrünung intensiv Sargfabrik - z pôvodnej fabriky na
rakve zostal len komín a aj tak si nechali meno pôvodnej
fabriky. Mali sme na pláne pozrieť si aj strešnú záhradu v
Boutique Hotel Stadthalle, ale tam nás pre prístup k záhrade
cez hotelovú izbu v takom počte nevpustili. Nahradili sme si
to pohľadom na zelené fasády a žasli sme nad rozpočtom na
ich celoročnú údržbu. Boli to miesta - Fassadenbegrünung
MA 31 a MA 48 Fassadenbegrünung .
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Tretí deň sme začali komentovanou prehliadkou
komunitnej záhrady v areáli Arenbergparku, ktorý je
známy dvoma protilietadlovými vežami, pokračovali sme
ďalej do Steinhageparku, kde sme videli snáď najmenšiu
komunitnú záhradu vo Viedni. Pretože sme komunitné
záhrady videli aj počas dvoch prvých dní rozhodli sme sa
vynechať ostatné plánované miesta - Tigerpark a Josef
Kaderka Park a dali sme si záverečnú prehliadku areálu
viedenskej ekonomickej univerzity Wirtschaftsuniversität
Wien , ktorý sa stal novým architektonickým symbolom
Viedne a je to vskutku študentský areál 21. storočia.
Viedeň bola tretím mestom z cyklu návštev našich
susedov , po Budapešti a Brne. Najbližšie plány? Snáď
zavítame budúci rok do Poľska.
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PRIPRAVUJEME
08. 09.2016
ZÁHRADNÍCKE PODNIKY - exkurzia
Okrasná škôlka Šujan – Skačany
Trvalková škôlka Victoria – Čáb
Pestovateľské centrum Plantago – Veľký Biel Strešné
substráty – Bernolákovo
Produkcia trávnatých kobercov TopGrass – Hurbanova Ves

CARDEN CUP
september
prestížny medzinárodný futbalový turnaj záhradníckych firiem
zo SR a ČR spojený s občerstvením a posedením v
príjemnej atmosfére s kolegami zo záhradníckeho fachu.
Akcia sa uskutoční na futbalovom štadióne FK Slovan Ivanka
pri Dunaji

PARK
ROKA
2016
Realizácia diela krajinnej architektúry (novo založená
alebo zrekonštruovaná) na verejnej ploche alebo
vyhradenej zeleni v intraviláne obci (napr. park, námestie,
sídlisková zeleň, vyhradené areály a pod.)

ZÁHRADA
ROKA
2016
Realizácia diela záhradnej architektúry (novo založená
alebo zrekonštruovaná) na ploche pri rodinných domoch.

DETAIL
ROKA
2016

15. -19. 9. 2016
PORTUGALSKO
parky a záhrady odborná exkurzia (kapacita je naplnená)

20. - 22. 10 2016
ŠARIŠ
odborná exkurzia
ďalšie pokračovanie odborných exkurzií, tentoraz za klenotmi
architektonických a umeleckých pamiatok do oblasti Šariša.
Navštívime historické parky, pamiatkové rezervácie,
zoznámime sa s úpravami zelene pri historických objektoch a
v pamiatkovo chránených areáloch.

10. 11. 2016
HISTORICKÉ PARKY A ZÁHRADY
odborný seminár
tradičný seminár o objektoch historickej zelene sa uskutoční
v Bratislave. Súčasťou bude aj komentovaná prehliadka
barokovej záhrady na Bratislavskom hrade.

PARK, ZÁHRADA A DETAIL ROKA 2016
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje 2.
ročník súťaže
Park roka a Záhrada roka.
Pribudla aj nová kategória Detail roka

www.szkt.sk

Architektonický, výtvarný alebo biologický prvok v diele
krajinnej alebo záhradnej architektúry (novo zrealizovaný
alebo zrekonštruovaný), ktorý je dominantný alebo
významným spôsobom zvýšil celkovú kvalitu diela. (napr.
prvok malej architektúry, výtvarný prvok alebo výtvarné
riešenie časti diela, záhon alebo iná časť výsadieb, nie
solitérna rastlina alebo drevina)
Dôležité termíny:
15.09.2016
UZÁVERKA PRIHLÁŠOK
SEPTEMBER – OKTÓBER 2016
HODNOTENIE PRIHLÁSENÝCH DIEL
FEBRUÁR 2017
PREDSTAVENIE PRIHLÁSENÝCH DIEL, VYHLÁSENIE
VÍŤAZOV
A SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE CIEN
Záhradnícke fórum 2017 v PKO Nitra
Viac informácií sa dozviete na www.szkt.sk

