INFO listy
Meandre minerálneho potoka - Kúpele Nimnica
prihlasovateľ: Riaditeľstvo, Kúpele Nimnica a. s.
autor projektu: Ing. Martin Smatana
zhotoviteľ: Ing. Martin Smatana
Terasy ako oddychové zóny firmy
FEDERATION s. r. o. Bratislava
prihlasovateľ: Ing. Róbert Starinský
autor projektu: Ing. Róbert Starinský
zhotoviteľ: Ing. Róbert Starinský

PIXEL

Terasa na streche bytového domu v lvanke pri
Dunaji
prihlasovateľ: Wisteria, spol s.r.o.
autor projektu: Ing. Soňa Múčková
zhotovitelia: Wisteria, spol s.r.o., Fimlux, s. r. o.

ČINNOSŤ SPRÁVNEJ RADY
Správna rada od volieb v roku 2016 v nasledovnom
zložení:
Ing. Zoltán Balko, predseda správnej rady, Ing. Libuše
Murínová, podpredseda správnej rady, Ing. Mária
Bihuňová, PhD., Ing. Milan Beutelhauser, Ing. Gabriel
Izsák, Ing. Zuzana Knetigová, PhD., Ing. Martin Kolník,
Ing. Štefan Lančarič, PhD., Ing. Mária Parráková,
členovia revíznej komisie: Ing. Miroslav Horváth, Ing.
Denisa Lukáčová, Ing. Ivan Uher
V roku 2017 sa stretla na svojich zasadnutia 5 krát.
Prejednávala predovšetkým prípravu akcií a vnútorné
záležitosti Spoločnosti.

Spoločnosť má v súčasnosti 136 členov.

PLÁN AKCIÍ NA ROK 2018
Semináre:
• Výruby drevín - správne konania a výruby drevín,
štátny dohľad, v troch lokalitách - západ, stred a
východ Slovenska, v spolupráci s SIŽP
• Choroby a škodcovia drevín
• Povrchy komunikácií priepustné pre vodu
• Arboristika – rezy, ošetrovanie, komplexné riešenia
pre úspešnú výsadbu a život stromov
• Kvetnaté lúky, štrkové trávníky
• Trávniky – zakladanie, údržby, špeciálne trávniky
• Historické parky a záhrady (december)
Exkurzie:
• Súčasná záhradná a krajinná tvorby v Poľsku –
koniec júna
• Tatranské vily a osady (v spolupráci s KPU Prešov) –
2. októbrový týždeň – 11.-13.10.2018
• Balkán (september )

Text a foto: Správna rada SZKT, Petr Förchtgott

1/2018
NA ÚVOD
Milí priatelia, kolegovia a sympatizanti SZKT. Tradične
s príchodom Nového roka 2018 si vás dovoľujem čo
najsrdečnejšie pozdraviť a zaželať v mene správnej
rady SZKT ako i svojom všetko najlepšie v osobnom
a pracovnom živote. Pevné zdravie, trpezlivosť, lásku
a pochopenie, spokojnosť a naplnenie cieľov a túžob
v kruhu rodiny ako i kolegov v práci a dobrých
priateľov.
Rok 2018 bude výnimočný po viacerých stránkach.
Každý rok je niečím výnimočný, preto by sa zdalo, že
je to otrepaná fráza. Napriek tomu rok 2018 má
niekoľko špecifík, ktoré môžu byť podnetné
a využiteľné aj pre našu spoločnosť a našu profesiu.
Pred 100 rokmi, v roku 1918 vznikla Československá
republika, ktorá po počiatkoch sformovania sa najmä
v 30. rokoch 20. storočia patrila medzi najvyspelejšie
štáty Európy. Ťažko sa dnes tomu verí, že sme patrili
k špičke a naši dnešní susedia vrátane Rakúska ďaleko
zaostávali. Hospodársky rozvoj vytváral nové
príležitosti, nastal rozkvet kultúry a umenia. Pre nás
je dôležitý rozvoj a výstavba nie len objektov, ale aj
ich kvalitných prostredí. Vznikali súkromné záhrady,
verejné parky a priestory, vyhradené areály
a podobne. Kvalita profesie bola všeobecne žiadaná
a samozrejmá, rovnako kvalita materiálov, technológií
a výrobných procesov. Medzi nimi aj záhradníctvo
a záhradná architektúra. Spomínam si, ako na jednom
seminári zo začiatku 90. rokov na tému strešné
záhrady bolo konštatované, že koncom 30. rokov bolo
na Slovensku viac funkčných strešných záhrad ako
v 90. rokoch 20. storočia. Samozrejme, že táto
informácia nie je smerodatná v porovnaní uvedených
období, ale jednoznačne vypovedá o kvalite a kvantite
záhradnej architektúry ako súčasti architektúry v 1.
ČSR. Som rád, že si tieto roky budeme môcť
pripomenúť na výstave venovanej projektom
súkromných záhrad a verejných priestorov z 30. rokov
na výstave v rámci Záhradníckeho Fóra v Nitre 14. –
15. 2. 2018.

Ďalšie špecifikum predstavuje zmena politického
smerovania a nové tváre na postoch županov a
v zastupiteľstvách väčšiny žúp (samosprávnych
krajov) po vlaňajších koncoročných voľbách. Asi
netreba dodať, že v právomoci žúp sú okrem iného
areály zdravotníckych zariadení v žalostnom stave,
najmä nemocnice a polikliniky ale i sieť štátnych
ciest
s
miznúcimi
alebo
už
zaniknutými
stromoradiami a podobne. Nová metla silne metie.
Uvidíme, či sa niečo pohne aj v tomto smere. Aspoň
podľa vyjadrení niektorých županov je určitá šanca
presadiť niečo aj zo životného prostredia.
Priaznivý rok pre záhradnícke firmy a projektantov
je vždy volebný rok do samospráv. V niektorých
prípadoch je to až tragikomické, aká bude snaha
ešte niečo stihnúť do volieb (november) „pre blaho
občanov“ v životnom prostredí. Čo je skutočne
fascinujúce aspoň pre mňa, je názor nejedného
vplyvného lokálneho politika, že sa neoplatí niečo
spraviť 2 – 3 roky pred voľbami, lebo pamäť voliča je
krátka. Preto je najefektívnejšie realizovať stavby
maximálne 6 mesiacov pred voľbami. Som
presvedčený, že podobné skúsenosti majú mnohí
z vás. Je len na nás, či nájdeme čas, argumenty
a pár výnimiek z lokálnych politikov a využijeme
tento predvolebný rok na zmysluplné realizácie
a rekonštrukcie zelene a priestorov. Možno sa podarí
čosi dostať aj do volebných programov, veď
problémy životného prostredia sú obľúbenou témou
kandidátov a strán. Stojí to za pokus.
Nastávajúci rok 2018 bude podľa čínskeho kalendára
rokom zemského Psa. Jeho symbolmi budú
spravodlivosť a vedomosti, všeobecný záujem dobra
a odvaha. Dariť sa vraj bude nielen jednotlivcom,
ale kolektívom a celej ľudskej spoločnosti. Verme
preto, že aj našim členom a celej našej Spoločnosti
pre záhradnú a krajinnú tvorbu sa bude dobre dariť.
Preto na záver ešte raz okrem želania všetkého
dobrého sa tešíme na stretnutia s vami pri ďalších
akciách a aktivitách spoločnosti v roku 2018.
Zoltán Balko, predseda SR SZKT
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AKÝ BOL ROK 2017 V SZKT?

Odborné semináre

Kategória DETAIL ROKA 2017

Trendy a Zelená burza 2017

V marci sme sa stretli v priestoroch CHKO Ponitrie na
seminári Stromy v ohrození. Lektori Ing. Ján
Kollár, PhD., Katedra biotechniky zelene, FZKI SPU
Nitra a Ing. Ján Mezey, PhD., Katedra ovocinárstva,
vinohradníctva a vinárstva , FZKI SPU Nitra hovorili
o najčastejších chorobách a škodcoch na okrasných
a ovocných drevinách.

3D plot
prihlasovateľ: 2ka, s .r. o.
autor projektu: Peter Pasečný
zhotoviteľ: PRESTIGE Okná s.r.o.

Hneď začiatkom januára sme sa stretli na exkurzii ,
ktorá mala za cieľ návštevu kontraktačnej výstavy
Zelená burza na výstavisku v Brne a účasť na akcii
Trendy 2017 vo firme Arboeko s.r.o. v Obříství, kde sa
účastníci mohli počas komentovaných prehliadok
zoznámiť so sortimentom a pestovateľskými
technológiami firmy, zúčastniť sa praktických
workshopov na aktuálne témy ako napr. choroby
a škodcovia, rez drevín pri výsadbe, použitie
ovocných
drevín,
spoločenská
zodpovednosť
firiem, image záhradníka a mnohé ďalšie.

Kategória PARK ROKA 2017
Detské ihrisko Slávia, Trnava
prihlasovateľ: 2ka, s .r. o.
autori projektu: Peter Pasečný, Pavel Šuško, Juraj
Mišák
zhotoviteľ: GTX Slovakia

Záhradnícke fórum 2017
Ani sa to nechce veriť, ale v roku 2017 sa uskutočnil
už šiesty ročník konferencie Záhradnícke fórum.
Každoročná účasť od 250 do 300 účastníkov
nasvedčuje tomu, že je o takéto podujatie záujem.
Nie je to pritom jednoduché, veď spektrum
účastníkov je široké a zostaviť program tak, aby
všetci účastníci si v ňom našli „to svoje“, je zložité.
Od výberu témy prednášok po výber prednášateľa,
ktorý buď zaujme, alebo unaví.
Dôležité je , aby účastníci nemali pocit zbytočne
stráveného času, a že akcia splnila ich očakávanie,
a že prídu aj nabudúce a radi. Veď fórum je aj
jedinečnou príležitosťou stretnúť sa s kolegami,
spolužiakmi, priateľmi a spolupracovníkmi.
Tešíme sa na stretnutie s Vami na ZF 2018 !

Výtvarné dielo - ryba Slnečnica pestrá
prihlasovateľ: Ing. Peter Gondár
autori projektu: Mgr. art. Pavol Dubina, Ing. Peter
Gondár
zhotoviteľ: Mgr. art. Pavol Dubina

V apríli sa na tom istom mieste konal seminár
Detské ihriská. Okrem inšpiratívnych príkladov
stvárnenia
a výstavby detských ihrísk odznela
prednáška Právne požiadavky na výrobu a prevádzku
zariadení detských ihrísk
a športovo-rekreačných
zariadení Ing. Samuela Maljarčíaka z Technickej
inšpekcie, čo ocenili hlavne prevádzkovatelia
verejných detských ihrísk a športovísk – zástupcovia
miest a obcí.

Revitalizácia parčíka na Bosákovej ulici, Bratislava
prihlasovateľ: Landscape Design, s. r. o.
autori projektu: Ing. Tamara Reháčkova, PhD. , Ing.
Miloš Kedrovič
zhotoviteľ: Landscape Design, s. r. o
Sadovnícke
úpravy
areálu
Proreco
Trenčianske Stankovce
prihlasovateľ: landart s.r.o.
autor projektu: landart ateliér s. r. o.
zhotoviteľ: landart s.r.o.

s.r.o.,

Terasa bytového domu, Ivana Olbrachta 21C,
Trenčín
prihlasovateľ: landart s.r.o.
autor projektu: landart ateliér s.r.o., Ing. Erik
Šupčík
zhotoviteľ: landart s.r.o.
Terasa bytového domu, Ivana Olbrachta 21F,
Trenčín
prihlasovateľ: landart s.r.o.
autor projektu: landart ateliér s.r.o., Ing. Richard
Masár
zhotoviteľ: landart s.r.o.
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Záhrada, Park a Detail roka 2017

NOMINOVANÉ DIELA:

Exkurzia Berlín

Kategória ZÁHRADA ROKA 2017
V roku 2017 vyhlásila SZKT tretí ročník súťaže.
Tento rok bolo do súťaže prihlásených spolu 14 diel
z toho tri v kategórii Park roka, štyri diela v kategórii
Záhrada roka a najobsažnejšia bola kategória Detail
roka so siedmimi prihlasnými dielami.
Odbornú porotu menovala Správna rada SZKT
a členmi boli: Ing. Peter Forchtgott – zástupca českej
SZKT, Ing. Eva Uherová - autorizovaný krajinný
architekt, Ing. Štefan Lančarič - autorizovaný krajinný
architekt, Ing. Lucia Gáborová – zástupca mladej
generácie krajinných architektov a Ing. Libuše
Murínová, podpredseda SZKT.
Počas troch dní odborná porota navštívila všetky
prihlásené diela. Predovšetkým v kategórii Detail sa
stretli
diela
rôznorodého
charakteru,
takže
porovnávanie typologicky
odlišných diel nebolo
jednoduché. Do budúcna by preto bolo vhodné
uvažovať o úprave definícií jednotlivých kategórií.
Vyhlásenie víťazov súťaže bude už tradične počas
spoločenského večera dňa 14. februára 2018 na
Záhradníckom fóre 2018.

Sadové úpravy pri rekreačnej chate na Zelenej
Vode
prihlasovateľ: Ing. Peter Gondár
autori projektu: Landscape Design, s. r. o.
zhotoviteľ: Landscape Design, s. r. o
Átriová záhrada – moderná záhrada v japonskom
štýle, Bratislava – Podunajské Biskupice
prihlasovateľ: Ing. Peter Šaffo BONSAIGARDEN
autor projektu: Ing. Peter Šaffo
zhotoviteľ: Ing. Peter Šaffo BONSAIGARDEN
Záhrada, Trenčín – Kubrá
prihlasovateľ: landart s. r. o.
autori projektu: landart ateliér s. r. o. - Ing.
Katarína Masárová, Ing. Nikol Pašková
zhotoviteľ: landart s. r. o.
Záhrada v Malackách
prihlasovateľ: 2ka, s .r. o.
autori projektu: Peter Pasečný, Ivana Pasečná,
Erika Sekanová
zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s. r. o.

V dňoch 19. – 21.5. 2017 sa uskutočnila exkurzia do
Berlína. Hlavným cieľom bola návšteva záhradníckej
výstavy IGA 2017. Areál výstaviska bol situovaný
v blízkosti najväčšieho východoberlínskeho sídliska
Marzahn-Hellersdorf. Na ploche 104 ha sa predstavilo
vyše 5 000 inštalácií. Srdcom výstaviska boli známe
Záhrady sveta založené v roku 1987 pri príležitosti
konania výstavy Berliner Gartenschau.
Prehliadku súčasných prístupov k tvorbe záhrad
v rôznych krajinách predstavili renomovaní krajinní
architekti z deviatich krajín sveta v podobe
ukážkových záhrad. Nechýbali tradičné veľkoplošné
kvetinové výsadby, voľné trávnaté plochy s ležadlami,
ukážky výsadieb na cintorínoch a pod. Veľká časť
areálu bola tradične venovaná deťom. Najrôznejšie
tematické detské ihriská a prvky ako vždy zaujali
a nielen detských návštevníkov. Fascinujúce boli
vodné záhrady s interaktívnymi vodnými „hrátkami“.
Berlínska IGA samozrejme odrážala aj súčasné trendy
a princípy zelenej infraštruktúry. Časť areálu bola
koncipovaná tak, aby bola čo najmenej úpravami
dotknutá pôvodná vegetácia, vznikli nové prírodné
vodné plochy s brehovými porastami, zachované
i novozaložené boli plochy s rôznymi rastlinnými
spoločenstvami podľa
podmienok a expozície
stanovišťa. Zaujímavé boli prírodné - lesné ihriská
určené pre zábavu aj poučenie.

Okrem výstaviska IGA bola v programe exkurzie
prehliadka viacerých mestských parkov , z ktorých
nepochybne najviac zaujal park Gleisdreieck .
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Park vznikol v mieste bývalého kolajiska. Zásadnú
rolu pri vzniku tohto parku zohralo participatívne
plánovanie, kedy najrôznejšie aktivity občanov mali
podstatný vplyv na konečnú podobu parku. Na prvý
pohľad máte pocit, že park nie je ničím mimoriadny.
Po chvíli však zistíte, že naopak jeho rozmanitosť je
základom úspechu tohto verejného priestoru. Za
pozornosť
stojí
množstvo
premyslených
a inšpiratívnych detailov v podobe mobiliáru,
stvárnenia komunikácií pre rôzne formy pohybu,
prechodov medzi rôznymi povrchmi, v podobe
zachovania a využitia pôvodných prvkov bývalej
železnice, zachovania prvkov spontánnej vegetácie
atď., atď., atď. Nájdete tu množstvo športovísk,
detských ihrísk, nechýbajú ani komunitné záhrady
začlenené do štruktúry parku. Park získal v roku 2015
cenu za najlepšiu nemeckú krajinársku architektúru.
Určite stálo za to v Berlíne navštíviť aj ďalšie parky
a verejné priestranstvá.
Tak ako sú využívané
obyvateľmi k oddychu a rekreácii je obdivuhodné
a využitie priestorov popri rieke Spree priam úžasné.

SMART and GREEN - the future of
Visegrad cities

Garden cup 2017
6. ročník prestížneho medzinárodného futbalového
turnaja záhradníckych firiem zo SR a ČR spojený
s občerstvením a posedením v príjemnej atmosfére
s kolegami zo záhradníckeho fachu sa uskutočnil 9.
septembra 2017 na futbalovom štadióne FK Slovan
Ivanka pri Dunaji.

Projekt
podporený
Vyšehradskym
fondom.
Podávateľom projektu bola maďarská organizácia
CEEweb for Biodiversity. Partnerom projektu okrem
českej a slovenskej SZKT bola poľská organizácia
Zelené
strechy.
Výsledky
projektu
boli
odprezentované na medzinárodnej konferencii
EUGIC (European Urban Green Infrastructure)
29.11.2017 v Budapešti. Výstupom je on line
publikácia
http://www.ceeweb.org/workareas/priority-areas/green-infrastructure/cities-2/

Exkurzia Zemplín 2017

Exkurzia Rumunsko 2017
„Ak vám niekto bude tvrdiť, že Rumunsko je
zaostalá krajina, neverte mu. A vždy lepšie raz
vidieť (zažiť) ako stokrát počuť, preto ak máte
možnosť, vyberte sa do blízkeho sveta a pozrite si
ako sa veci majú na vlastné oči. Naša záhradnícka
partia tam bola a... ...vyzerá to tak, že sme sa do
Rumunska tak trošku zaľúbili. Ale poďme pekne po
poriadku......“
Tak sa začína 32 stránková reportáž z pera nášho
kolegu Martina Smatanu o exkurzii do Rumunska. Ak
ste zvedaví, čo všetko sme videli a zažili v
Rumunsku, prečítajte si cestovateľský zápisník na
webovej stránke SZKT
ww.szkt.sk/dokumenty/oznamy/2017/rumunsko.pdf

Tradične sa v októbri stretávame na exkurzii za
pamiatkami a umením Východného Slovenska.
Tentokrát to už bolo, ako nám prezradila naša
kolegyňa a každoročne autorka programu exkurzie
Ing. Eva Semanová, po sedemnástykrát !
Tentoraz sme zavítali až do najvýchodnejšieho kúta
našej republiky, navštívili mnohé historické parky pri
kaštieľoch – Humenné, Trebišov, Michalovce, Snina,
Stakčín, pozreli exteriéry aj interiéry drevených
kostolov v tejto oblasti, nechýbala ani degustácia
vína v pivnici v Orechovej.

Odborná publikácia – Budovanie prvkov
zelenej infraštruktúry na Slovensku
V spolupráci so Slovenskou agentúrou životného
prostredia SZKT pripravila odbornú tématickú
publikáciu, zameranú najmô na budovanie prvkov
zelenej infraštruktúry vo vidieckom prostredí a
krajine.

Tak ako každý rok nám vyšlo počasie a tak krása
takmer nedotknutej krajiny v jesenných farbách bola
očarujúca a človek si zasa tak ako po x- tý krát
povedal „sem sa musím určite ešte vrátiť“.

Seminár Historické parky a záhrady
Ďalšou tradičnou akciou je seminár na tému
historickej zelene, ktorý uzatvára už po niekoľko
rokov každoročnú činnosť SZKT . Vzhľadom na tému
seminára sa snažíme každý rok vybrať aj adekvátne
prostredie pre konanie tohto seminára. V roku
2017 to bol areál hradu Červený Kameň.
V doobedňajšom bloku odzneli prednášky , poobede
nasledovala komentovaná prehliadka areálu hradu
s ohľadom na obnovu zelene NKP a dochovanú
krajinnú štruktúru.
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