INFO listy
2. Okrasné jazierko v modernom štýle
Prihlasovateľ: Záhradníctvo SADEX, Prešov
Autor návrhu: Ing. Branislav Feriančík, Ing. Daniela Vaľková
Zhotoviteľ: Záhradníctvo SADEX, Prešov

5. Vodné prvky v privátnej záhrade, Považské Podhradie
Prihlasovateľ: GuldanArchitects – ateliér kraj.architektúry,
Autori návrhu: Ing. Eugen Guldan, PhD.
Zhotoviteľ: NewGardenDesign,s.r.o., Bratislava
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NA ÚVOD

3. Pamätník divínskeho meteoritu, Diviná
Prihlasovateľ: martes FLORA, s.r.o., Žilina
Autor návrhu: Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD.
Zhotoviteľ: martes FLORA. s.r.o., Žilina

6. Zelená stena Chateau Gbeľany
Prihlasovateľ: martes FLORA, s.r.o., Žilina
Autor návrhu: Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD., ProRain, s. r. o. –
zavlažovací systém, Zhotoviteľ: martes FLORA. s.r.o., Žilina

4. Vodný prvok , Bratislava, Žltá ul.
Prihlasovateľ: 2ka, s.r.o.
Autori návrhu: Ing. Peter Pasečný, Ing. Ivana Pasečná
Zhot.: FOFYSTEEL s.r.o., GREEN LAND SERVIS s.r.o., Vinosady

7. Zelená stena Gothal, Liptovská Osada
Prihlasovateľ: martes FLORA, s.r.o., Žilina
Autor návrhu: Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD., Ing. Martin Matouš
(ČR), ProRain, s. r. o. – zavlažovací systém
Zhotoviteľ: martes FLORA. s.r.o., Žilina, Sadoservis s. r. o., Žilina
„Tato nová kategorie je svou podstatou univerzální, zahrnuje
nevelká díla nejrozmanitějšího charakteru. Proto uznávám
oprávněnost účasti i dvou zelených stěn, přestože se nacházejí
v interiéru. Vertikální zeleň tohoto typu je novým trendem na
rozhraní architektury a zahradnictví, která se ve
středoevropském klimatu takto může uplatnit lépe, než v
exteriéru. Ovšem podstata je přitom stejná.“
Ing. Petr Förchtgott – člen poroty

Milí priatelia, kolegovia a sympatizanti SZKT, s príchodom Nového
roka 2017 si vás dovoľujem čo najsrdečnejšie pozdraviť a zaželať
v mene správnej rady SZKT ako i svojom všetko najlepšie
v osobnom a pracovnom živote. K tradičným predsavzatiam,
túžbam a očakávaniam sa preto pridávame aj my so želaním
zdravia, lásky, spokojnosti a naplnenia cieľov a túžob doma
i v práci v kruhu rodiny ako i dobrých priateľov. Rokom 2016 sme
zavŕšili ďalšiu významnú kapitolu histórie našej spoločnosti. Verím,
že aj pre vás sa spoločnosť stala druhou rodinou a jej história aj
Vašou históriou. Preto ako v každej rodine na prelome rokov aspoň
nachvíľu sa aj my obzrieme späť a hodnotíme, čo sa vydarilo viac,
čo menej a čo všetko sme prežili. Tradične bohatý program počas
celého roka ponúkal rôznorodé možnosti na stretnutia, nové
informácie a diskusie. Po ostatných voľbách z februára 2016
možno konštatovať, že Správna rada v novom zložení zvládla
svoje úlohy a výsledky jej práce znamenajú pozitívny posun po
všetkých stránkach. Hodnotenie činnosti spoločnosti za rok 2016 si
môžete prečítať v týchto Infolistoch. Z najdôležitejších akcií možno
spomenúť Záhradnícke fórum, ktoré tradične otvára rok. Napriek
neľahkej ekonomickej a spoločenskej situácii je naďalej najväčším
stretnutím záhradníkov a krajinárov na Slovensku. Ďalej je to 2.
ročník súťaže Park a Záhrada roka, tentoraz rozšírená o novú
kategóriu Záhradný detail. Po viacerých neúspešných pokusoch
z predošlých rokov máme konečne aj na Slovensku súťaž,
prezentujúcu našu prácu a aktuálne diela hodné ocenenia
a publicity. Okrem odborných seminárov a exkurzií sme sa opäť
zapojili do medzinárodného projektu v rámci krajín V4, kde naše
diela na putovnej výstave prezentovali Slovensko na vysokej
úrovni. Členská základňa spoločnosti ako i okruh odborníkov,
firiem a inštitúcií, ktorých naša činnosť oslovuje je veľmi
širokospektrálna. Tvoríme platformu pre viac generácií, profesných
zameraní a názorov. Každý má svoje konkrétne problémy
a skúsenosti.

Je preto veľmi neľahká a zložitá úloha poskytnúť každému
program podľa svojich predstáv. Napriek tomu sa podarilo
priviesť k diskusii aj názorovo protichodné strany, napríklad
v oblasti problematiky výrubov stromov. Táto diskusia jasne
ukázala, že len dialóg všetkých zainteresovaných
a kompetentných môže odstrániť súčasné problémy a hľadať
východiská. Určite v podobných aktivitách budeme pokračovať
aj naďalej. Ďalším dôležitým faktorom našej spoločnosti je jej
forma neziskovej dobrovoľnej i keď odbornej organizácie.
V praxi to znamená, že každá aktivita je výsledkom práce
konkrétnej osoby alebo malého kolektívu na úkor voľného času
a často bez adekvátnej finančnej odmeny. Napriek tomu
spoločnosť dlhodobo organizuje akcie a svoje aktivity na úrovni
profesionálnych firiem alebo inštitúcií. 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
nekonečnú mravenčiu prácu pri riadení vnútornej agendy
spoločnosti. Som rád, že sa nám darí naďalej zabezpečovať pre
vás, našich členov a sympatizantov, kvalitné podujatia
a nezabudnuteľné zážitky.
Na záver ešte raz okrem želania všetkého dobrého sa naďalej
tešíme na stretnutia s vami pri ďalších akciách a aktivitách
spoločnosti v roku 2017.
Zoltán Balko, predseda SR SZKT
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Kategória Park roka 2016

SPOLOČNOSŤ V ROKU 2016

„Počet a charakter prihlásených diel svedčí o tom, že sa na
Slovensku nerobia parky, alebo len veľmi málo. Ani jedno z diel
prihlásených v tomto ročníku súťaže nemá charakter typického
parku. V zmysle podmienok súťaže však spĺňajú kritéria
kategórie Park„
Ing. Libuše Murínová – člen poroty

Našu tohtoročnú činnosť sme „odštartovali“ prípravou a konaním
odbornej exkurzie Zelená Burza (kontraktačná výstava
záhradníckych výpestkov v Brne) a Trendy 2016 – exkurzia
spojená s workshopmi, odbornými prednáškami a prehliadkou
pestovateľských plôch vo firme Arboeko v Obříství. Vo februári
nasledovalo Záhradnícke fórum 2016 – 5. ročník dvojdňovej
konferencie. V rámci ZF sa uskutočnilo Valné zhromaždenie
členov a predbehla voľba členov Správnej rady na štvorročné
volebné obdobie. V marci 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.
V apríli sa vo Zvolene uskutočnil seminár – diskusné fórum na
tému Výruby drevín zameraný na správne konanie pri vydávaní
súhlasu na výrub drevín a všetko, čo s ním súvisí. Prvý polrok sme
zavŕšili uskutočnením odbornej exkurzie Viedeň – súčasná
záhradná a krajinná tvorba. Trojdňový program bol rozdelený na
tri hlavné témy - nové realizácie, strešné záhrady a zelené fasády
a komunitné záhrady. Podrobnejšie sme o týchto akciách písali
v minulom čísle Infolistov.
Začiatkom
septembra
sme
zorganizovali
exkurziu
ZAHRADNÍCKE PODNIKY. Účastníci mali možnosť a navštíviť
a zoznámiť sa s technológiami a produkciou našich členských
firiem: Okrasná škôlka Šujan – Skačany , Trvalková škôlka Victoria
– Čáb, Pestovateľské centrum Plantago – Veľký Biel , Strešné
substráty – Bernolákovo. Všetkým majiteľom firiem ďakujeme za
ochotu a čas, ktorý nám venovali. Dúfame, že v budúcnosti sa
pridajú aj ďalšie firmy a bude aj z radov účastníkov o tento typ
akcie väčší záujem.

1. Exteriérové úpravy Digital park, Bratislava
Prihlasovateľ: 2ka, s.r.o.
Autori návrhu: Ing. Peter Pasečný, Ing. arch. Igor Marko
Zhotoviteľ: AB Facility s.r.o., Bratislava

4. Zelené terasy v Bussines Garden
Prihlasovateľ: GuldanArchitects – ateliér krajinnej architektúry,
Bratislava
Autori návrhu: Ing. Eugen Guldan, PhD., autori stavebného diela:
Architekti Šebo Lichý
Zhotoviteľ: NewGardenDesign,s.r.o., Bratislava

2. Strešná záhrada polyfunkčného objektu, Bratislava
Prihlasovateľ: Landscape design spol. s r. o., Stupava
Autor návrhu: Ing. Peter Gondár
Zhotoviteľ: Landscape design spol. s r. o., Stupava
Kategória Detail roka 2016
1. Tri extenzívne zelené strechy, Rajecké Teplice
Prihlasovateľ: martes FLORA, s.r.o., Žilina
Autor návrhu: Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD.,
Zhotoviteľ: martes FLORA. s.r.o., Žilina

Na futbalovom štadióne FK Slovan v Ivanke pri Dunaji sa konal
10. 9. 2016 už 5. ročník prestížneho medzinárodného
futbalového turnaja záhradníckych firiem zo SR a ČR CARDEN
CUP 2016.

3. Vonkajšie food court terasy Avion shopping
parkPrihlasovateľ: I- Bulla s.r.o., ateliér Tilia Design,Stupava
Autori návrhu: Ing. Lucia Bullová, Ing. Lucia Lackovičová
Zhotoviteľ: I- Bulla s.r.o. – Ateliér Tilia Design, Stupava
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7. Záhrada v Záhorskej Bystrici
Prihlasovateľ: 2ka, s.r.o.
Autori návrhu: Ing. Peter Pasečný, Ing. Ivana Pasečná
Zhotoviteľ: GREEN LAND SERVIS s.r.o., Vinosady

Ako obvykle sa tu stretli v príjemnej atmosfére kolegovia zo
záhradníckeho fachu. Na prípravu akcie a organizačné
zabezpečenie sa ako po minulé roky podujali Miro Horváth, Milan
Beutelhauser, Tomáš Takács, Róbert Mahely, Marian Krnáč.
Guláš navarili a zasponzorovali zástupcovia firmy Záhradné
centrum BEGA, Trnava.
Všetkým organizátorom, aj tým
nemenovaným, ktorí dobrovoľne prispeli k úspešnému priebehu
akcie, patrí veľká vďaka.
Každoročne sa snažíme uskutočniť okrem „menšej“ 2-3 dňovej
exkurzie aj tematický zájazd do vzdialenejších krajín. Tento rok to
bolo PORTUGALSKO – parky a záhrady. Program bol
zameraný na pamätihodnosti, architektúru, prírodu a krajinu
Lisabonu a jeho okolia. Exkurzie sa zúčastnilo 32 účastníkov.

5. The white garden, Trnava
Prihlasovateľ: Samuel Navrátil
Autor návrhu: Samuel Navrátil
Zhotoviteľ: Samuel Navrátil, Eden Gardens, Hlohovec

8. Záhrada pri rodinnom dome – Rajka
Prihlasovateľ: I- Bulla s.r.o., ateliér Tilia Design,Stupava
Autori návrhu: Ing. Lucia Bullová, Ing. Lucia Lackovičová
Zhotoviteľ: I- Bulla s.r.o. – Ateliér Tilia Design, Stupava

6. Záhrada pri rodinnom dome – Nové Mesto nad Váhom
Prihlasovateľ: Landscape design spol. s r. o., Stupava
Autor návrhu: Ing. Peter Gondár
Zhotoviteľ: Landscape design spol. s r. o., Stupava

„Ve srovnání s prvním ročníkem soutěže se do kategorie
zahrad letos přihlásila díla rozmanitější. Stejně jako
v předchozím ročníku byla kvalita realizace i následné údržby
ve všech případech na odpovídající úrovni. Rozdíly spočívají
zejména ve vztazích k širšímu okolí a uplatňování
progresívních řešení. Osobně také považuji za náročnější úkol
úpravu již existující starší zahrady, než tvorbu zcela nové. „
Ing. Petr Förchtgott – člen poroty

SVATOJAKUBSKÁ CESTA - Putovanie s ruksakom
Peší pochod krajinou severozápadného Španielska sa vymyká zo
zabehnutých akcií našej Spoločnosti, napriek tomu bol zaradený v
programe pre tento rok. Záujem bol enormný, prihlásil sa iba jeden
kolega – Števo Lančarič.
Camino - cesta do Santiago de Compostela
August 2016, z Astorgy do Santiaga, 260 km, 10 pohodových dní.
Camino vedie z francúzskej strany Pyrenejí, mesta Saint- JeanPied- de- Port do Santiago de Compostela /800km/, alebo až na
kraj Zeme do Finisterre o 100 km viacej. My sme zvolili kratšiu
variantu z Astorgy do Santiaga, v autonómnej oblasti Castilla y
León a Galícia.
Prechádzka po tejto pútnickej ceste nám dala nielen duševný
oddych, ale aj pohľady na krásnu krajinu, hlavne v Galícii, kde
cesta vedie dubovými, gaštanovými a eukalyptovými lesmi,
príjemnými mestami a dedinami. V obci Ramil sme si napr. pozreli
stále plodiaci 800 ročný gaštan. Po 10 pohodových, takmer
bezdaždivých dní sme prišli pred katedrálu v Santiagu. Pohľad na
starú časť Santiaga z protiľahlého kopca mi pripomína Hradčany.
Katedrála Sv. Jakuba je silný zážitok aj napriek večne putujúcemu
lešeniu . Veľmi príjemné je tiež stretnutie známych pútnikov na
námestí pred katedrálou, alebo len tak prechádzajúcich sa po
meste. Krajina ktorou sme putovali je väčšinou rovinatá, mierne
zvlnená. Prešli sme dvoma horskými prechodmi, jeden smerom na
Foncebadón / 1518m.n.m./, ďalším bol výstup na O Cebreiro
/1306m.n.m./ .

Cesta nie náročná na prudké výstupy a zostupy. Na trase je
dostatok slušných ubytovní / albergues / , kde sme sa po
celodennom pochode umyli, najedli a prespali. Taktiež je tu aj
množstvo barov na osvieženie a krátky oddych.
Letiac do Madridu sme sa zoznámili s učiteľkou Beátou z
Dunajskej Stredy, ktorá išla robiť hospitaleros / správkyňu
ubytovne / do Hospital de Órbigo . Na ceste sme stretli pútnikov
každej vekovej kategórie zo štátov celého sveta. Okrem
Európanov išlo do Santiaga veľa Kórejcov, Austrálčanov,
pútnikov z Nového Zélandu , Severnej Ameriky a Brazílie. Hneď
na začiatku sme sa zoznámili s mladou Dánkou, keďže jej
meno som si nemohol zapamätať tak sme ju volali Danka. Milú
Danku sme však po dvoch dňoch stratili z dohľadu.

Števo do Santiaga šliapal po prvýkrát. Fungoval bez zaváhania,
išiel ako švajčiarske hodinky, ani celodenné stúpanie mu
nerobilo problém. Večer nás vysmädnutých výborné víno
/nielen červené z oblasti Rioja/, ale aj pitné pivo vrátili do hry.
Vždy sa teším na dobré španielske syry, olivy, sušenú šunku,
tuniaka. A káva je minimálne tak dobrá ako v Taliansku. V
Galícii doporučujem ochutnať miestnu špecialitu - „ pulpo“ –
chobotnica varená vo vode, posolená, ochutená paprikou a
olivovým olejom. Super. Kto by príležitostne dostal chuť
absolvovať celú trasu, alebo len jej časť, bude fajn, keď si pred
odchodom vybehne na pár tatranských vrcholov v rámci
doladenia formy. Po tomto piatom pochode do Santiaga
uzatváram španielsku trasu pútnických ciest a pozornosť som
zameral na Olafovu cestu v Nórsku z Oslo do Trondheimu. Už
teraz však viem, že táto cesta bude náročnejšia ako tie v
Španielsku. Nórsko totiž nie je vinohradnícka krajina.
Ivan Uher
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Už niekoľko rokov po sebe sa v októbri stretávame na odbornej
exkurzii na Východnom Slovensku. Tentoraz sme navštívili ŠARIŠ.
Odborný program tak ako po minulé roky pre nás pripravila naša
kolegyňa Ing. Eva Semanová (KPÚ Prešov), ktorá nás spolu so
svojimi kolegami pamiatkarmi počas troch dní sprevádzala.
Exkurziu sme začali v Prešove výstupom na kalváriu. Nasledovala
komentovaná prehliadka ortodoxnej synagógy a meštianskeho
domu – sídla KPÚ tak povediac od pivnice až po strechu.
Večernou prechádzkou pamiatkovou rezerváciou
Prešova
s odborným výkladom Evy Semanovej sme ukončili program
prvého dňa. Druhý deň nás čakal mimoriadne zaujímavý program prehliadka sprístupnených opálových baní medzi obcami Zlatá
Baňa a Červenica a areál Solivaru - unikátny komplex
technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, ktorý
patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku.
V obci Jarovnice nás čakal ďalší unikát. Žil, pôsobil a je tu
pochovaný maliar svetového mena (žiaľ na Slovensku takmer
neznámy) priekopník impresionizmu, Szinyei Merse Pál (1845 –
1920). Z úcty a vďaky k maliarovi, vedenie obce rozhodlo, že
priestoroch zrekonštruovaného kaštieľa budú vystavené faksimílie
– verné kópie jeho obrazov. V súčasnosti je v kaštieli vystavených
49 faksimílií. Nakoľko svoj ateliér v Jarovniciach Szinyei Merse Pál
nazýval jednoducho Maľareň, nesie galéria v kaštieli tento názov.
Aj napriek daždivému počasiu zavítali sme do viacerých parkov –
v Hermanovciach, Fričovciach, Ostrovanoch, Ražňanoch
a exkurziu sme ukončili v Sabinove prehliadkou obnovenej
pamiatkovej zóny (park na námestí získal ocenenie v súťaži Park
roka 2015 – 2. miesto).

SÚŤAŽ ZÁHRADA, PARK
A DETAIL ROKA 2016
Kategória “Park“ Spoločným
menovateľom veľkých
verejných parkov i menších objektov vyhradenej zelene sú
dlhovekosť realizácie, efektivita vynaložených prostriedkov,
verejný prínos a tvorba životného prostredia. Hľadať
najväčší prínos parkových realizácii na osi medzi polohami
„aktuálne trendy“ a „nadčasové riešenie“ nie je práve
ľahkým zadaním a zo všetkých kategórii si vyžaduje
najkomplexnejšie posudzovanie.
Kategória „Záhrada“
V privátnych záhradách sa fantázii medze nekladú a všetko
je dovolené. Spoločným kritériom je originalita, sviežosť,
experimentovanie a zvládnutie použitých technológii aj za
cenu omylov. Je výborné, ak technické a záhradnícke
prevedenie za výtvarným konceptom nezaostáva a spolu
dotvárajú obytnú funkciu rodinných sídiel. Kategória
“Detail“ V tejto skupine sa ocitli rôznorodé veci, od
technických prvkov po ucelené sadovnícke kompozície.
Ing. Eva Uherová, člen poroty
Tu je malý náhľad do súťaže formou prihlásených diel
a zároveň motivácia zúčastniť sa jej vyhodnotenia na
Záhradníckom fóre 2017.
Záver roka patrí tradične semináru HISTORICKÉ PARKY
A ZÁHRADY. Tento rok sa uskutočnil dňa 15.11.2016
v historických priestoroch Apponyiho paláca v Bratislave a okrem
zaujímavých prednášok bola súčasťou programu aj komentovaná
prehliadka obnovenej barokovej záhrady Bratislavského hradu.

2. Exteriér rodinného domu v Novej Dubnici, ul. A.
Sládkoviča
Prihlasovateľ: landart s.r.o. , Trenčín
Autor projektu: Ing. Katarína Masárová, landart s.r.o.
Zhotoviteľ: landart s.r.o. , Trenčín

3. Obytná záhrada – Rišňovce
Prihlasovateľ: Rudbeckia s.r.o., Svätoplukovo
Autor návrhu: Ing. Júlia Straňáková
Zhotoviteľ: Rudbeckia s.r.o., Svätoplukovo

Kategória Záhrada roka 2016
1. Exteriér rodinného domu v Novej Dubnici, Okružná ul.
Prihlasovateľ: landart s.r.o. , Trenčín
Autor projektu: Ing. Katarína Masárová, landart s.r.o.,
Zhotoviteľ: landart s.r.o. , Trenčín

4. Rodinná záhrada Veľké Uľany
Prihlasovateľ: Ing. Andrea Prievalská, Bratislava
Autor návrhu: Ing. Andrea Prievalská, Ing. Ondrej Klučár
Zhotoviteľ: Ing. Ondrej Klučár, NuGarden s.r.o.,Modra
Foto na ďalšej strane 
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