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NA ÚVOD

DETSKÝ KÚTIK V ZÁHRADE
Prihlasovateľ: Michal Beňo ZAMI, Štitáre, Autor
projektu: Ing. Tomáš Knotek Trendyhill, Nitra,
Realizácia: Michal Beňo ZAMI, Štitáre

MINIZÁHRADA PRI OBYTNOM DOME V NITRE
Prihlasovateľ: Michal Beňo ZAMI, Štitáre, Autor
projektu: Ing. Tomáš Knotek Trendyhill, Nitra,
Realizácia: Michal Beňo ZAMI, Štitáre

KOVOVÝ STROM
Prihlasovateľ: 2ka, s.r.o.,
Autor projektu: Ivana
Pasečná, Peter Pasečný,
Pavol Franko, Radoslav
Grečmal,
Ján
Ťupek,
Realizácia: Pavol Baran,
PABACO, s.r.o.
MINIZÁHRADA
Prihlasovateľ: Ing. Róbert Starinský, Bratislava, Autor
projektu: Ing. Róbert Starinský, Bratislava, element ateliér architektúry s.r.o., Realizácia:
Ing. Róbert
Starinský, Bratislava , FoxySteel s.r.o., Svätý Jur

OÁZA V BETÓNOVEJ DŽUNGLI
Prihlasovateľ: Michal Beňo ZAMI, Štitáre, Autor
projektu: Ing. Tomáš Knotek Trendyhill, Nitra,
Realizácia: Michal Beňo ZAMI, Štitáre
SKALNÝ NOS
Prihlasovateľ: J&T REAL ESTATE, Autori projektu: Ing.
Tamara Reháčková, PhD., Ing. Ivan Stankoci, PhD.,
Realizácia: KULLA SK, s.r.o., Bratislava KONTI a.s.,
Bratislava

PRAMEŇ
Prihlasovateľ:
Ing. Juraj Ľahký Degard s.r.o.,
Trenčín, Autor projektu: Ing. Juraj Ľahký,
Realizácia: Ing. Juraj Ľahký Degard s.r.o., Trenčín

Milí priatelia, kolegovia a sympatizanti SZKT, v úvode
Infolistov si Vás dovolím pri vstupe do Nového roka
2019 pozdraviť. K Vašim predsavzatiam, túžbam
a očakávaniam pripájam želanie v mene správnej rady
SZKT ako i svojom všetkého najlepšieho v osobnom
a pracovnom živote v roku 2019. Želáme Vám zdravie,
lásku, spokojnosť a naplnenie cieľov a túžob doma
v kruhu rodiny ako i v práci a samozrejme v kruhu
kolegov a priateľov pri akciách SZKT.
Dovolím si vysloviť veľké poďakovanie všetkým
kolegom, či už v orgánoch spoločnosti alebo aktívnym
členom za podporu a prácu pri organizovaní činnosti
spoločnosti v roku 2018. 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 a
podobne. Zvlášť by som poďakoval za „neviditeľnú“
prácu pri riadení vnútornej agendy spoločnosti, bez
ktorej by naša existencia nebola možná. Som rád, že
sa vždy sformoval tím, ktorý pripravil a zabezpečil pre
Vás, našich členov a sympatizantov pestrý program,
ktorý si v stručnom prehľade môžete pripomenúť
v nasledujúcich článkoch týchto Infolistov.
Rok 2019 tradične otvorí Záhradnícke Fórum v dňoch
13. – 14. 02. v Nitre. Okrem bohatého a zaujímavého
programu chceme upozorniť na významné výročia a to
100 rokov od vzniku ČSR a tiež významné výročie našej
SZKT a to 25 rokov jej existencie. Ťažko sa verí faktu,
že naša spoločnosť už prešla cestu 25 rokov, o to je
však radostnejšie konštatovanie, že je štandardnou
súčasťou odborného a profesného života a diania na
Slovensku. Túto významnú udalosť bude aj do budúcna
pripomínať pamätný strom – lipa (tvorí logo SZKT),
ktorý vysadíme v rámci programu Záhradníckeho Fóra
v priľahlom Nitrianskom mestskom parku.

Lokalita je viac ako symbolická, lebo miesto je
okrem
tradičného
najväčšieho
stretnutia
záhradníkov na Záhradníckom Fóre aj miestom
susediacim s Fakultou záhradníctva a krajinného
inžinierstva SPU v Nitre, s odborom Záhradnej
a krajinnej architektúry.
V priebehu roka 2019 chceme ponúknuť pripravené
akcie programovo pokračujúce z predošlého roka
a tiež tradičné podujatia zamerané na aktuálne
výzvy a problémy. Radi by sme uskutočnili niektoré
poznávacie zájazdy, ktoré sú pripravené a pre
krátkosť času a nahustený program sa vlani
neuskutočnili. Cesta za novými realizáciami
v Poľsku, či inšpiratívne multikulturálne a historické
lokality na Balkáne a podobne.
Milí priatelia, kolegovia, chceli by sme Vás aj
prostredníctvom týchto Infolistov vyzvať na
spoluprácu na tvorbe programu a jednotlivých aktivít
spoločnosti. Časom sa sformovala skupina aktívnych
členov a sympatizantov, ktorí každoročne aktívne
vstupujú do programu počas roka ako je už tradičné
pokračovanie poznávacích ciest po Východnom
Slovensku, ktoré pre nás zostavuje kolegyňa Ing.
Evka Semanová ako i neúnavná práca poroty
hodnotiacej prihlásené diela do súťaže Záhrada,
Park a Detail roka a podobne. Budeme radi, ak aj Vy
prispejete svojim názorom, typom na zaujímavý
alebo aktuálny problém a tým spolu vytvoríme
pestrý program, kde si každý nájde niečo zaujímavé
pre seba.
Záverom už len želanie, aby SZKT prispela k Vášmu
vydarenému roku splnených prianí v kruhu kolegov
a priateľov a naďalej sa tešíme na stretnutia s Vami
v roku 2019.
Zoltán Balko, predseda SR SZKT
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SPOLOČNOSŤ V ROKU 2018

PARK JAMA na Tehelnom poli v Bratislave
Prihlasovateľ: Ing. Eugen Lipka, LIPKA – ZÁHRADNÁ
ARCHITEKTÚRA s.r.o., Autor projektu: Ing., Mgr.
Art. Daniel Subin, Ing. Arch. Katarína Boháčová,
Ing. Arch. Martin Berežný – architektúra, Ing.
Eugen Lipka – záhradná a krajinná architektúra,
Realizácia: OMOSS s.r.o., green project s.r.o., GTX
Slovakia s.r.o.

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vznikla
v roku 1994. V súčasnosti má 145 členov. Orgánmi
spoločnosti sú Valné zhromaždenie , Správna rada
a Revízna komisia. Valné zhromaždenie zvoláva
Správna rada najmenej raz za dva roky. Správna rada
/SR/ je volená na 4 roky a má 9 členov, Revízna
komisia má 3 volených členov. Štatutárnymi
zástupcami Spoločnosti sú predseda a podpredseda
Správnej rady.
Posledné Valné zhromaždenie sa konalo počas
konferencie Záhradnícke fórum dňa 14. 2. 2018. Na
programe boli
správy o činnosti, hospodárení
a správu revíznej komisie za roky 2016 - 2017 a plán
činností na rok 2018.
Správna rada a revízna komisia pracuje v zložení
zvolenom na Valnom zhromaždení v roku 2016:
Predseda SR: Ing. Zoltán Balko, Podpredseda:
Ing.
Libuše
Murínová,
členovia
SR:
Ing. Zuzana Knetigová, PhD., Ing. Mária Bihuňová,
Ing. Milan Beutelhauser, Ing. Gabriel Izsák, Ing.
Martin Kolník, Ing. Štefan Lančarič, Ing. Mária
Parráková, predseda revíznej komisie: Ing. Miroslav
Horváth, členovia Revíznej komisie: Ing. Ivan Uher,
Ing. Denisa Lukáčová.

Záhradnícke fórum 2018
8.ročník dvojdňovej odbornej konferencie sa
uskutočnil tradične v PKO Nitra v dňoch 14.-15.
februára 2018. Na konferenciu prišlo 260 účastníkov,
ktorí si mohli vypočuť 15 odborných prednášok . Ako
sa vo výsledkoch ankety, ktorá bola zaslaná po
skončení akcie všetkým účastníkom, ukázalo, najviac
zarezonovali témy: chyby pri výsadbe stromov,
trvalkové
záhony,
predstavenie
realizovaných
projektov (Park Jama, Lesoparkový cintorín Prešov),
adaptácia drevín na sucha a ďalšie.
Stále väčší záujem majú o Záhradnícke fórom
vystavovatelia. V tomto ročníku predstavilo svoje
výrobky a služby 26 firiem.

Večerný program zahájilo slávnostné vyhlásenie
víťazov súťaže Záhrada roka, Park roka a Detail roka
2017. Nasledovalo losovanie tomboly, do ktorej
prispeli hodnotnými praktickými cenami viaceré
firmy.
Stalo sa už tradíciou, že počas Záhradníckeho fóra
prebieha na poschodí spoločenskej sály výstava.
Tento rok (rok 100. výročia založenia ČSR) to bola
symbolicky výstava „Stopy českých zahradních
architektu na Slovensku“. Vernisáž bola zahájená
príhovormi autoriek ThDr. Mgr. Šárky Steinovej, Th.D.
a Ing. Bc. Stanislavy Ottomanskej, Ph.D.

HÁJPARK, Bratislava Petržalka
Prihlasovateľ: Imagine Development s.r.o., Bratislava
Autor projektu: Ing. Ivan Juhás, Ing. Michal Marcinov,
Ing. Eva Wernerová, Realizácia: Ing. Martin Mikulaj
CARNIHERBA, Ing. Ivan Juhás
PANORAMA PARK, Bratislava
Prihlasovateľ: J&T REAL ESTATE, Autor projektu:
Ivana Pasečná, Peter Pasečný, Pavol Franko, Radoslav
Grečmal, Ján Ťupek, Realizácia: EXCLUSIVE Garden,
s.r.o., Bratislava

ŠPORTOVO REKREAČNÝ AREÁL – Park na Prednej
Hore
Prihlasovateľ: KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o.,
Svit, Autor projektu: Ing. Arch. Zsolt Papp, Dušan
Kantor, Ing. Ján Kokoruďa, Realizácia: KVETY
TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., spolupráca s pacientmi
a zamestnancami OLUP Predná Hora

Spoločenský večer pokračoval voľnou zábavou s živou
hudbou a degustáciou vín. Veď Záhradnícke fórum je
nielen
príležitosťou
pre
načerpanie
nových
vedomostí, znalostí, ale aj príležitosťou pre
neformálnu výmenu názorov, osobné stretnutia
kolegov, spolužiakov a priateľov.

Vzdelávanie, semináre, exkurzie
Kategória Detail roka 2018
ROSUM, Bratislava
Prihlasovateľ: 2ka, s.r.o., Bratislava, Autor projektu:
Peter Pasečný, Pavel Suško, Igor Marko, Realizácia:
AB Facility Services SK s. r. o.

ÁTRIUM
Prihlasovateľ: Ing. Eugen Guldan, PhD., Bratislava,
Autor projektu: Ing. Eugen Guldan, PhD., Atelier
GuldanArchitects,
Bartislava,
Realizácia:
Newgardendesign, s.r.o., Bratislava
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TATRANSKÁ INŠPIRÁCIA
Prihlasovateľ: Ing. Juraj Ľahký Degard s.r.o., Trenčín
Autor projektu: Ing. Juraj Ľahký, Realizácia: Ing.
Juraj Ľahký Degard s.r.o., Trenčín

PRÍRODNÁ VIDIECKA ZÁHRADA
Prihlasovateľ:
Ing. Zuzana Takáčová - VERT,
Bratislava, Autor projektu Ing. Zuzana Takáčová VERT, Ing. Lenka Valušková - 7VFS, Bratislava,
Realizácia: Ing. Viktor Anna, Atelier 54 s.r.o.,
Lipovník

ZÁHRADA V BERNOLÁKOVE
Prihlasovateľ: Ing. Róbert Starinský, Bratislava, Autor
projektu:
Ing. Róbert Starinský, Bratislava,
Realizácia: Ing. Róbert Starinský, Bratislava

ZÁHRADA „JAZERO“
Prihlasovateľ: Ing. Eugen Guldan, PhD., Bartislava,
Autor projektu: Ing. Eugen Guldan, PhD., Atelier
GuldanArchitects,
Bartislava,
Realizácia:
Newgardendesign, s.r.o., Bratislava

ZÁHRADA „LES“
Prihlasovateľ: Ing. Eugen Guldan, PhD., Bartislava,
Autor projektu: Ing. Eugen Guldan, PhD., Atelier
GuldanArchitects,
Bartislava,
Realizácia:
Newgardendesign, s.r.o., Bratislava

Kvetnaté lúky – druhovo pestré porasty
Na seminár, ktorý sa uskutočnil v Nitre dňa 20. 3.
2018 prijala naše pozvanie skúsená lektorka Ing.
Marie Straková, Ph.D., ktorá sa dlhodobo zaoberá vo
firme Agrostis Trávniky s. r. o. výskumom
a poradenstvom v oblasti intenzívne a extenzívne
ošetrovaných trávnatých plôch a kvetnatých lúk.
Druhovo pestré porasty majú nezastupiteľné miesto
vo verejnej zeleni a ich význam a použitie neustále
narastá. V priebehu seminára sa účastníci zoznámil
s históriou využívania kvetnatých lúk, s ich
významom,
rozdelením,
možnosťami
použitia
v záhradných a krajinárskych realizáciách a so
špecifickými typmi týchto porastov (štrkové trávniky,
podrastové spoločenstvá, porasty s letničkami, zmesi
regionálneho pôvodu a pod.). Pozornosť bola aj
venovaná rôznym spôsobom získavania osiva,
zakladania a starostlivosti o tieto porasty. O seminár
bol mimoriadny záujem a keďže
nemohli
z kapacitných dôvodov byť uspokojení všetci
záujemci, seminár sme na jeseň dňa 18.10.2018
zopakovali.

Kategória Park roka 2018
DETSKÉ IHRISKO KARPATSKÁ, Trenčín
Prihlasovateľ: Kvitnúce záhrady s.r.o., Trenčín,
Autor projektu: Ing. Lucia Barteková, Ing. Ivana
Kodajová, Realizácia: TOP METAL, s.r.o., Trenčín

Povoľovanie výrubov drevín

Účastníci mohli vopred zaslať svoje otázky,
s ktorými sa stretávajú v praxi, a na tieto a ďalšie
odpovedali pracovníci SIŽP, ŠOP-správy CHKO a OÚ.
Prítomnosť vyše 100 účastníkov z radov pracovníkov
mestských a obecných úradov, ale aj projektantov,
realizátorov, zástupcov štátnej správy potvrdila, že
je stále veľa dlhodobo problémových javov v danej
problematike, nejednoznačnej legislatíve a pod.

Tatranské vily a osady
Ďalšie pokračovanie odborných exkurzií, tentoraz za
klenotmi architektonických a umeleckých pamiatok
Vysokých Tatier sa uskutočnilo v dňoch 11.10.2018 –
13.10.2018. Odborný program, zabezpečenie
komentovaných prehliadok a sprevádzanie opäť pre
nás pripravila naša kolegyňa Ing. Eva Semanová,
riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Prešove.
Navštívili sme pamiatkové objekty, areály
a pamiatkové zóny v Tatranskej Lomnici, Ždiari,
Poprade, areály liečební a kúpeľov v
Dolnom
Smokovci, Tatranskej Polianke, Vyšných Hágoch,
Poprade Kvetnici.

Akcia sa konala na Strednej odbornej škole
záhradníckej v Piešťanoch dňa 26.4.2018. Hlavnými
témami bola ochrana drevín, povoľovanie výrubov,
výpočet spoločenskej hodnoty, náhradné výsadby,
výruby podľa osobitných predpisov, postavenie
účastníkov konaní a pod. Seminár prebehol formou
diskusného fóra.
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Prvý blok prednášok bol venovaný parku pri kaštieli
v Topoľčiankach, ktorého históriu aj súčasnosť
v svojej prednáške poslucháčom priblížil Ing.
Vladimír Lukoťka, predseda občianskeho združenia
Park Topoľčianky. Nasledovala prednáška Ing. Dariny
Ulrychovej, CSc. pracovníčky KPÚ Nitra o unikátnom
vodnom systéme v parku. Ďalej zaznali prednášky
o historickom parku pri liečebni na Prednej Hore,
prednáška Ing. Romana Zámečníka Ph.D., hosťa
z Českej republiky na tému „Zahradní umění první
Československé republiky“. V prednáške „Jubilejné
háje – živá pamiatka na 1. ČSR“, hovorca skupiny
dobrovoľníkov Milan Kováčik predstavil 25 z doteraz
nájdených Jubilejných hájov, ktoré roku 1928,
k oslavám 10 výročia vzniku 1. ČSR, mala vysadiť
každá lesná správa z netradičných drevín, odlišných
od okolitých lesov. Druhý hovorca Mgr. Tomáš
Trstenský, predseda KST Banská Bystrica –
Kremnička, zasa v prednáške „Stromy slobody 1. ČSR
na
Slovensku“
predstavil
všetky
ním
zdokumentované pamätné stromy vysádzané počas
1. ČSR - v parkoch, novo otvorených školách, pri
kostoloch a pod. Záver seminára bol venovaný
spoločnej komentovanej prehliadke historického
parku. Účastníkov sprevádzala Ing. Darina Ulrychová.

Záhrada roka, Park roka a Detail
roka 2018
Tohto roku vyhlásila Spoločnosť pre záhradnú
a krajinnú tvorbu 4. ročník súťaže Záhrada, Park
a Detail roka. Do súťaže bolo prihlásených 23 diel,
z toho 6 parkov, 9 záhrad a 8 detailov, čo je doposiaľ
najviac v histórii súťaže. V priebehu septembra
prebehlo hodnotenie prihlásených diel päťčlennou
odbornou komisiou, ktorá navštívila a podrobila
hodnoteniu všetky prihlásené diela. Hodnotenie je
jednokolové a výsledkom bude určenie poradia na
prvých 3 miestach v jednotlivých kategóriách.
Výsledky súťaže budú tradične vyhlásené na
konferencii Záhradnícke fórum v Nitre, (13.- 14. 2.
2019) a publikované v časopise Záhrada*Park*Krajina.
Prehľad prihlásených diel si zatiaľ môžete pozrieť
v našej fotogalérii.

Kategória Záhrada roka 2018

PLÁN AKCIÍ NA ROK 2019

Historické parky a záhrady
Tradičný seminár Historické parky a záhrady, ktorý sa
v roku 100. výročia vzniku ČSR uskutočnil symbolicky
v kaštieli v Topoľčiankach, obľúbenom letnom sídle
prvého československého prezidenta T.G. Masaryka sa
konal dňa 6.12.2018.

Konferencie, semináre:
• Záhradnícke fórum 2019 (13.- 14. 2. 2019, Nitra)
• Trvalkové záhony – zakladanie, údržba
• Choroby a škodcovia drevín
• Povrchy komunikácií priepustné pre vodu
• Arboristika – rezy, ošetrovanie, komplexné riešenia
pre úspešnú výsadbu a život stromov
• Trávniky – zakladanie, údržba, špeciálne trávniky
• Historické parky a záhrady (december)
Exkurzie:
• Kvetnaté lúky – exkurzia (Slovensko, Južná Morava) –
začiatok mája
• Súčasná záhradná a krajinná tvorba v Poľsku – koniec
júna
• Gruzínsko, Arménsko , Azerbajdžan – koniec augusta
• BUGA Heilbronn – začiatok septembra
• Hrady a hradné areály na východnom Slovensku (v
spolupráci s KPÚ Prešov) – 2. októbrový týždeň

INTERAKTÍVNA EXPERIMENTÁLNA ZÁHRADA
Prihlasovateľ: Katedra biotechniky zelene, Fakulta
záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tulipánová 7,
949 76 Nitra, Autori projektu: Ing. Dagmar Hillová,
PhD., Ing. Viera Šajbidorová, PhD., Ing. Marcel
Raček, PhD., Realizácia: študenti študijného
programu Záhradná a krajinná architektúra
a Biotechnika parkovej zelene FZKI SPU v Nitre pod
vedením odborných asistentov Katedry biotechniky
zelene FZKI SPU v Nitre (Ing. Dagmar Hillová, PhD.,
Ing. Viera Šajbidorová, PhD., Ing. Marcel Raček,
PhD., Ing. Jana Černá, PhD.)

DUTCH DESIGN GARDEN
Prihlasovateľ: Samuel Navrátil - EDEN GARDENS,
Koplotovce, Autori projektu: Samuel Navrátil, Ing.
Lenka Kajtárová, Realizácia: Samuel Navrátil – EDEN
GARDENS, Koplotovce

MESTSKÁ ZÁHRADA – MIESTO NA ODDYCH
Prihlasovateľ: Michal Beňo ZAMI, Štitáre, Autor
projektu: Ing. Tomáš Knotek Trendyhill, Nitra,
Realizácia: Michal Beňo ZAMI, Štitáre

REKONŠTRUKCIA
SÚKROMNEJ
ZÁHRADY
V STUPAVE
Prihlasovateľ: Landscape Design, s.r.o., Stupava
Autor projektu: Ing. Peter Gondár, Realizácia:
Peter Osuský, Lozorno
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