INFO listy
Ďalší zhotovitelia:
Reštaurátor: Mgr. art. Jan Janda, návrh podstavca:
Marek Sobola, zhotovenie podstavca: HPR kámen,
s.r.o., Česko, zhotovenie betónového oplotenia
a schodiska: RBR ing., s.r.o., zhotovenie
a inštalácia nápisu: HPR kámen, s.r.o., príprava
erbov – kresby: Zdirad J. K. Čech, heraldik, Česko,
zhotovenie erbov: Miroslav Pallo, výtvarník, sadové
úpravy: Marek Sobola, práca s terénom: Jozef
Škorvánek, grafický dizajn: Peter Dlhopolček ,
príprava a realizácia výstavných panelov: europlac
s.r.o., Topoľčany
C/ Svätá studňa
Autor projektu: Ing. arch. Ivan Jarina , Ateliér
VAN JARINA, s.r.o.
Spoluautori: Ing. arch. Martin Kubovský, Ing. arch.
Štefan šuster, Bc. Marek Fedor, Ing. arch. Alžbeta
Ondrušová – projekt zelene
Investor:
Rímskokatolícka
cirkev,
Farnosť
Narodenia Panny Márie, Marianka
Zhotoviteľ: Domex spol. s r.o.
D/ Realizácia nástupného priestoru MŠ V Jame,
Trnava
Autor projektu: Ing. Tatiana Mancová
Investor: OZ Škôlka pod lipkou
Zhotoviteľ: OZ Škôlka pod lipkou, dobrovoľníci,
rodičia detí navštevujúcich MŠ
E/ Vegetačná stena „Office 142“
Autor projektu: Ing. Michal Polák
Investor: TATRA REAL a. s
Zhotoviteľ: Ing. Michal Polák

F/ Geopark Megonky
Autor projektu: Ing. arch. Ivan Jarina , Ateliér VAN
JARINA s.r.o.
Investor: Mesto Čadca
Zhotoviteľ: TAROS NOVA, s.r.o.

2% Z DANE Z PRÍJMU
Naša Spoločnosť sa tento rok opätovne zaregistrovala
do zoznamu prijímateľov a uchádza o Vašu podporu v
podobe 2% z dane z príjmu.
Ako postupovať ?
Ak podávate daňové priznanie (fyzické osoby,
právnické osoby):
Priamo v daňovom priznaní za rok 2019 je uvedený
odsek "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej
dane z príjmov", kde môžete vpísať informácie o
vybranom prijímateľovi.
Ak ročné zúčtovanie dane za Vás vykoná Váš
zamestnávateľ:
1. Požiadate zamestnávateľa, aby Vám vyplnil tlačivo
Potvrdenie o zaplatení dane
2. Vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy
do výšky 2% zaplatenej dane
3. Obidve tlačivá zašlete alebo odnesiete na daňový
úrad príslušný podľa Vášho trvalého bydliska
do 30.apríla 2020
Všetky potrebné informácie ako aj
tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

editovateľné

1/2020
NA ÚVOD
Milí priatelia, kolegovia a sympatizanti SZKT, tradične
v úvode Infolistov si Vás dovolím v mene správnej rady
SZKT ako i svojom pozdraviť a zaželať šťastný vstup
do Nového roku 2020. Želáme Vám, nech sa Vám darí
doma v kruhu rodiny ako i v práci naplnenie cieľov
a túžob. Pevné zdravie, lásku, spokojnosť a dostatok
času využiť bohatý program a ponuku akcií SZKT počas
nastávajúceho roka.
Rokom 2019 správna rada spoločnosti zavŕšila svoje
štvorročné volebné obdobie, preto je čas na
zhodnotenie práce, ktorú vykonala v tomto období.
Kolektív kolegov ktorí zabezpečovali a organizovali
život spoločnosti nie je len z radov členov správnej
rady aj keď najväčšie bremeno prác nesie už tradične
len menší okruh osôb. Napriek alebo vďaka tomu bol
rok 2019 čo sa programu a množstva akcií týka
v mnohom prelomový. Pre Vás,
našich členov
a sympatizantov sme zabezpečili a zorganizovali
pestrú mozaiku aktivít, ktorú si v stručnom prehľade
môžete pripomenúť v nasledujúcich článkoch týchto
Infolistov. Dovolím si vysloviť veľké poďakovanie
všetkým kolegom, či už v orgánoch spoločnosti alebo
aktívnym členom za podporu a prácu pri organizovaní
týchto podujatí. Mnohokrát na úkor voľného času
odviedli skvelú prácu na odborných seminároch
a konferenciách, odborných zájazdoch, vyhodnotení
súťaže či zháňaní prostriedkov na chod spoločnosti.
Zvlášť veľké poďakovanie patrí Ing. Murínovej za
„neviditeľnú“ prácu pri riadení vnútornej agendy
spoločnosti, bez ktorej by naša existencia nebola
možná.
Tradičným prvým a zároveň najväčším podujatím
v roku 2020 bude Záhradnícke Fórum v dňoch 12. – 13.
02. v Nitre. Okrem bohatého a zaujímavého programu
bude pre spoločnosť veľmi dôležitým bodom programu
Valné zhromaždenie členskej základne spoločnosti.
Vzhľadom k zavŕšeniu štvorročného volebného obdobia
orgánov spoločnosti (správna rada vrátane jej
predsedu a podpredsedu a revízna komisia) budú voľby
do týchto orgánov na nasledujúce obdobie v zmysle
stanov spoločnosti.

Zároveň Valné zhromaždenie je miestom, kde každý
riadny člen spoločnosti má právo navrhovať a meniť
ciele, program a pravidlá fungovania spoločnosti,
ako i navrhovať vlastné predstavy a názory na jej
chod. Ak spoločnosť má naďalej pokračovať vo
svojej činnosti v prospech jej členov, musí
odzrkadľovať súčasné požiadavky jej členov. Vysoká
odborná úroveň a spoločenský kredit formovaný 26
rokov existencie spoločnosti zaväzuje, ale nové
trendy a rotácia aktívnych osôb v riadiacich
orgánoch je nevyhnutná. Je to podmienka
prosperovania a životaschopnosti každej spoločnosti.
Preto je ten správny čas zapojiť sa do života
spoločnosti vyslovením svojich predstáv a názorov
a diskutovať o nich. Rovnako je veľmi dôležité
zapojiť sa aktívne do práce v spoločnosti.
Nastávajúce voľby sú tým správnym a legitímnym
spôsobom, ako je možné vlastným pričinením
ovplyvniť spoločnosť ako celok. Kandidátna listina
pre voľby je otvorená a konkurencia je prirodzená
a zdravá. Je mnoho Vás, členov, ktorý máte dobré
a osožné názory aj skúsenosti, je len na Vašom
rozhodnutí prihlásiť sa a rozšíriť ponuku na
volebnom lístku.
Milí priatelia, kolegovia, chcel by som Vás poprosiť
a požiadať o aktívne zapojenie sa do riadenia
a života našej spoločnosti prostredníctvom
nadchádzajúcich volieb na Valnom zhromaždení.
Treba si uvedomiť, že spoločnosť tvoria jej členovia
a len na Vás, našich členoch závisí kvalita
a budúcnosť spoločnosti. Máme byť na čo hrdí, preto
využite túto možnosť a pomôžte aj Vy svojou
aktívnou prácou posunúť spoločnosť zas o čosi
vyššie, stojí to za to.
Záverom už len želanie, aby SZKT naďalej šírila
dobré meno našej profesii a Vám, našim členom
prinášala radosť aj v roku 2020.

Zoltán Balko, predseda SR SZKT
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Kategória PARK ROKA 2019

AKÝ BOL ROK 2019 V SZKT?
V roku 2019 mala spoločnosť 155 členov. Správna
rada a revízna komisia pracovala v nezmenenom
zložení: predseda Správnej rady spoločnosti: Ing.
Zoltán Balko, podpredseda: Ing. Libuše Murínová
členovia Správnej rady : Ing. Zuzana Knetigová,
PhD., Ing. Mária Bihuňová, PhD., 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.
Správna rada sa na svojich zasadnutiach v roku 2019
stretla 5 krát. Prejednávala odbornú prípravu
a organizačné zabezpečenie plánovaných akcií,
administratívne a ekonomické záležitosti Spoločnosti.

ZÁHRADNÍCKE FÓRUM 2019
8. ročník konferencie Záhradnícke fórum 2019 sa
uskutočnil v dňoch 12. - 13. 2. 2019 v Nitre. Podujatia
sa zúčastnilo 290 účastníkov a 29 vystavovateľských
firiem. Odznelo 14 odborných prednášok slovenských
a zahraničných prednášateľov z Českej republiky
a Holandska. Súčasťou spoločenského večera bolo
vyhlásenie víťazov súťaže Záhrada, Park a Detail roka
2018. Účastníci si mohli pozrieť výstavu súťažných
návrhov Verejné priestory v Trnave a výstavu
ateliérových prác študentov Katedry záhradnej a
krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre. U príležitosti
100. výročia založenia ČSR a nadchádzajúceho 25.
výročia založenia SZKT bol v parku vysadený pamätný
strom – lipa.

A/ Bylinné výsadby v záhradách Starého
Biskupského Hostinca v Nitre
Autori projektu: Ing. Martina Šášiková, Victoriatrvalková škôlka, Ing. Dagmar Hillová, PhD., Fakulta
záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre
Investor: Ing. Juraj Rojko
Zhotoviteľ: Victoria-trvalková škôlka, študenti
Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU
v Nitre, Martin Supuka

Tak, ako po minulé roky sme účastníkov oslovili, aby
vyjadrili svoje názory na priebeh Záhradníckeho fóra
prostredníctvom
ankety. Zúčastnilo sa jej 49
respondentov.
Pre
organizátorov
je
najviac
potešiteľné, že 63,8% respondentov odpovedalo, že sa
ZF 2020 určite zúčastní a 36,2% sa rozhodne
v závislosti od odborného programu.

ODBORNÉ SEMINÁRE
V roku 2019 sme pripravili a zrealizovali rad
seminárov zameraných predovšetkým na praktické
témy z oblasti zakladania a údržby zelene. Hneď prvý
seminár Trvalkové záhony (14.3.2019), ktorý viedol
skúsený lektor a odborník Ing. Adam Baroš, sa stretol
s veľkým záujmom. Seminár bol zameraný na princípy
tvorby, výberu rastlín, druhy záhonov, zakladanie a
následnú starostlivosť o trvalkové záhony, použitie
trvalkových záhonov s ohľadom na stanovište,
trvalkové záhony v mestskom prostredí a ďalšie
aktuálne témy.
Nasledovali semináre o drevinách - Technika
a technológie rezov stromov (11 .4.2019) pod
vedením Ing. Pavla Wágnera. Jednotlivé rezy stromov
boli
prezentované
na
množstve
fotografií
dokumentujúcich konkrétne príklady z praxe. Ďalšie
dva semináre Ochrana stromov pri stavebnej
činnosti
(16.5.2019)
a
Výsadba
stromov
v urbanizovanom prostredí (18.6.2019) viedol David
Hora, Dis. Preberané boli najnovšie technológie pri
ochrane stromov a výsadbe so zreteľom na
perspektívu stromov v mestách.

B/ Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci
Starý Hrádok, zóna A
Autor projektu: Ing.Kvetoslava Dinis Mäsiarová
Investor: Obec Starý Hrádok
Zhotoviteľ: Isola Bella s.r.o., Ing. Marian Krnáč
C/ Park Waltrovka
Autori projektu: Ing. Peter Pasečný, Ing. Ivana
Pasečná, Ing.arch. Lucie Vogelová, Ing. Radka
Šimková
Investor:
Next
Development,
s.r.o.,
Praha
Zhotoviteľ: terény, cesty, fontána, odvodnenie,
osvetlenie, oporné múry: BULDIX s.r.o., zeleň: Ing.
Karel Zelený, FAA-Florist Art Agency, detské ihriská:
Hřiště.cz, s.r.o., mobiliár: mmcité, s.r.o., altánok:
StaVBa Praha s.r.o., technológia fontány: Jan Kuneš Fontány

D/ Rekonštrukcia exteriéru areálu budovy PLH
Holdings, s.r.o.
Autor projektu: Ing.Martin Čambor, Ing. Tamara
Reháčková, PhD.
Investor: PLH Holdings, s.r.o.
Zhotoviteľ: ZÁHRADNÍCTVO S.FLÓRA, s.r.o.
E/ Rekonštrukcia parku pri soche Panny Márie pri
Námestí Matice Slovenskej
Autor projektu: landart ateliér s.r.o., Ing. Richard
Masár, Ing. Katarína Masárová
Investor: Mesto Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: landart s.r.o., Ing. Richard Masár, Ing.
Richard Bohuš

Kategória DETAIL ROKA 2019
A/ Ornamentálny záhon v predpolí Art Hotela
Kaštieľ v Tomášove
Obnova ornamentálneho záhona z rokov 1894 –
1920, ktorý je súčasťou obnoveného historického
parku.
Autor projektu: Ing. Eugen Lipka, LIPKAZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA, s. r. o.
Investor:
Art
Hotel
Kaštieľ,
Tomášov
Zhotoviteľ: Ing. Eugen Lipka, LIPKA- ZÁHRADNÁ
ARCHITEKTÚRA, s. r. o.
B/ Rekonštrukcia Sochy sv. Jána Nepomuckého
v
Divine,
Národnej
kultúrnej
pamiatky
a architektonická úprava jej okolia
Autor projektu: Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD.
Investor: Servare et Manere, oz., spolu s: Obec
Divina, Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Divina
Zhotoviteľ: Servare et Manere, oz.
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ÚČASŤ NA PROJEKTOCH
„SMART AND GREEN“ inovatívne a trvalo
udržateľné riešenia v mestách vyšehradských
krajín
SZKT
aktívne
participovala
na
medzinárodnom projekte, ktorého súčasťou bola
prezentácia jedného vybraného mesta na Slovensku
(Nitra) a príprava informačnej brožúry - reportu zo
všetkých 4 navštívených miest. S obsahom sa môžete
oboznámiť
na:
https://www.szkt.sk/dokumenty/oznamy/2019/Smar
t_Green_SK.pdf
ZELENÝ VZDĚLÁVACÍ FOND
V roku 2019 sme sa uchádzali o finančnú podporu zo
Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) zriadeného pri
Slovenskej agentúre životného prostredia. Náš
projektový zámer bol úspešný a za poskytnuté
finančné prostriedky boli zrealizované 2 konferencie
s názvom Zelené mestá - prostredie pre život.
Konferencie
sa konali 29.10.2019 v Nitre
a 14.11.2019 v Prešove. Miesta konaní konferencií
sme zvolili tak, aby sme sa priblížili potencionálnym
účastníkom nielen zo západného Slovenska, ale aj
z miest a obcí na východe krajiny. Program
konferencií sme zostavili tak, aby účastníci získali
poznatky o možnostiach adaptácie miest na zmenu
klímy prostredníctvom modrozelenej infraštruktúry
(MZI), dozvedeli sa o funkciách prvkov MZI a nových
poznatkoch pri ich zavádzaní. Na príkladoch miest
Prešov, Nitra a Zvolen mali účastníci možnosť
oboznámiť sa s doposiaľ realizovaným projektami
MZI. Súčasťou konferencií bola výstava príkladných
realizácií sadových úprav ocenených v rámci súťaže
Záhrada, Park a Detail roka, ktorú SZKT každoročne
organizuje od roku 2015. Konferencie v Nitre sa
zúčastnilo 88 osôb, konferencie v Prešove sa
zúčastnilo 80 osôb.

V roku 2019 vyhlásila SZKT 5. ročník súťaže
Záhrada, Park a Detail roka 2019. Do súťaže bolo
prihlásených spolu 15 diel, z toho 4 v kategórii
Záhrada, 5 diel v kategórii Park a 6 v kategórii
Detail. V priebehu septembra hodnotiaca komisia
navštívila a posúdila všetky prihlásené diela.
Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo tradične na
konferencii Záhradnícke fórum v Nitre. Prehľad
všetkých prihlásených diel:

Kategória ZÁHRADA ROKA 2019
A/ Malá átriová záhrada - vodopád medzi
muchovníkmi
Autori projektu: Ing. Juraj Ľahký , Bc. Róbert Roth
Investor:
Peter
Plánka,
Nora
Plánková
Zhotoviteľ: DeGard, s.r.o., študenti FZKI – Bc.
Róbert Roth, Bc. Lukáš Beyči, Bc. Richard Bohuš,
Bc. Dominka Szabová
B/ Súkromná záhrada Vila Eselberg na Hradnom
vrchu v Bratislave
Autor projektu záhrady: Ing. Eugen Lipka, LIPKAZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA, s. r. o.
Autor projektu: VILA ESELBEG: Ing.arch. Pavol
Kuzma
Investor: Ing. Michal Tomášek, Ing. Tatiana
Tomášková
Zhotoviteľ Ing. Eugen Lipka, LIPKA- ZÁHRADNÁ
ARCHITEKTÚRA, s. r. o.
Ďalší zhotovitelia: Bau3Mex, a. s., ProRain, spol. s
r. o.
C/ Moderná záhrada pri rodinnom dome
Autori projektu: Ing. Soňa Múčková
Investor: Ing. Martin Holub, Mgr. Katarína
Holubová
Zhotoviteľ: Wisteria s.r.o.
D/ Prírodná kvetinová záhrada na vidieku
Autori projektu: Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová
Investor: Marek Dinis
Zhotoviteľ: Isola Bella, s.r.o.

Začiatkom jeseni sme sa mohli stretnúť na seminári
Zakladanie a regenerácia trávnatých plôch vo
verejnom priestore
s
využitím moderných
technologických postupov (5.9.2019), ktorý viedol
Ing. Marek Hamata.
Už od roku 2007 organizuje Spoločnosť každoročne
začiatkom decembra seminár Historické parky
a záhrady. Tento rok sa seminár uskutočnil
v Hlohovci (10.12.2019) v spoločenskej sále s cennou
empírovou stropnou maľbou v Hoteli Jeleň. Zámocký
park v Hlohovci priblížila v svojej prednáške Natália
Foltinovičová, odborná pracovníčka MsÚ v Hlohovci.
Ďalej
odzneli prednášky o pripravovanej
rekonštrukcii parku v Rusovciach, Tomášove, o
zaniknutom parku v Považskom Podhradí. Obnova
vybraných častí parku v Hlohovci a obnovu cintorína
s kalváriou v Hlohovci bola odprezentovaná formou
prednášky Ing. Denisy Halajovej a výstavou
študentských ateliérových prác Katedry záhradnej
a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre. Poobedňajší
program zavŕšila komentovaná prehliadka zámku
a zámockého parku.

ODBORNÉ EXKURZIE
TRENDY 2019
Už tradične boli naši členovia účastníkmi akcie,
ktorú usporadúva firma ARBOEKO s.r.o. - TRENDY
2019. Akcia je príležitosťou pre stretnutie kolegov,
vypočutie odborných prednášok i praktických
workshopov.
Súčasťou
bola
aj
tradičná
komentovaná prehliadka pestovateľských plôch
a možnosť oboznámiť sa so sortimentom viac ako
2700 druhov a kultivarov drevín.
PALLADIOVE VILLY A KRÁSY BENÁTSKEHO KRAJA
(4. 9. – 8. 9. 2019)
Exkurziu Palladiove vily a krásy Benátskeho kraja
popisuje organizátor a odborný garant akcie Ivan
Uher: Taliansko je krajina bohatá nielen na
kultúrne pamiatky, ale má aj vynikajúcu kuchyňu
a povznášajúce kaviarne a bary. To sú dôvody,
prečo sa sem často s manželkou vraciame.
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Začiatkom septembra som v rámci Spoločnosti
zorganizoval exkurziu s návštevou Palladiových víl
a ich záhrad. Väčšiu časť týchto víl som poznal
z našej jarnej cesty, preto sme teraz cestovali
takmer na istotu. Zišli sme sa malá skupina ôsmich
priateľov a záhradníkov. Mám rád malé, komorné
partie pretože sú príjemné, pružné a akčné. Na
ceste sme strávili 5 dní a videli sme nádherné vily.
Napr.: Villa Capra Valmarana, Villa Marcello, Villa
Emo, Villa Barbaro, Villa Malinverni a ďalšie. Vily
vlastnia a obývajú zväčša dedičia, ktorí žijú v časti
vily a časť je sprístupnená pre verejnosť. Taktiež aj
záhrada. Palladiove vily sú zapísané na zozname
kultúrneho dedičstva UNESCO, to však neznamená
automaticky zdroj financií na priebežnú opravu víl
a údržbu záhrad. Ako mi povedal záhradník vo vile
Piovene, peniaze na chod si obstarávajú nielen zo
vstupného, ale usporadúvajú napr. svadby a iné
spoločenské podujatia. Preto údržba niektorých víl
a záhrad je na slušnej úrovni, iné na nižšej, podľa
šikovnosti majiteľov. Termín“ Palladiove vily “
chápeme tak, časť víl Andreu Palladio projektoval
osobne, iné boli postavené v jeho duchu. Niektoré
vily sme si prezreli v meste Vicenza, za ďalšími sme
cestovali po príjemnej pahorkatine Benátskeho kraja.
Celý výlet sa niesol v nenásilnom, priateľskom duchu
a pôsobil upokojujúco. Bonusom tejto cesty bolo
náhodné stretnutie so spolumajiteľkou reštaurácie
v meste Asolo pri rutinnej obednej pauze, ktorou bola
dcéra slovenského herca Antona Mrvečku. Po
výbornom obede nás previedla po meste a ukázala
jeho zaujímavosti.

BUGA 2019 25.9.-28.9.2019
V netradičnom jesennom termíne sme zrealizovali
tradičnú exkurziu na výstavu BUGA Heilbronn v
spolkovej
republike
Bádensko-Württembersko.
Slnečné májové počasie s jarnými výsadbami
(jarným aspektom) areálu výstaviska sme zamenili
za premenlivé počasie a letno-jesenný vzhľad BUGA.
Exkurziu sme zahájili v južných Čechách, v Třeboni,
kde nám kolegovia z odboru ŽP MÚ Třeboň a autori
projektov pripravili trip po zaujímavých objektoch
mestskej zelene, so zameraním na perenové
výsadby. Veľmi nás zaujal aj areál pivovaru,
prehliadku ktorého si bohužiaľ treba dohodnúť. Je to
tip a dôvod na ďalšiu návštevu pekného miesta.
Druhý deň ráno sme si vyvetrali hlavy v obci
Holašovice (pamiatková rezervácia UNESCO) a
podaktorí nabrali duševnú energiu (vyladili si čakry)
v miestnom Stonehenge. Hlavnou zástavkou tohto
dňa bola Plzeň.

Sadovým okruhom v centre mesta, ktorý nás uchvátil
kvalitou údržby zelene, nás sprevádzali kolegyne zo
SVSMP, Úsek koncepcie zelene. Vymenili sme si
množstvo poznatkov a postrehov na správu a údržbu
verejnej zelene. V rekreačnom parku Borský park,
sme diskutovali o postupoch a spôsobe správy
sídliskového prímestského parku. Tretí deň sme celý
venovali BUGA. Krátko sme si so sprievodkyňou
pozreli centrum mesta a individuálne sa rozbehli po
areáli. Odborné informácie o celom procese vývoja,
výstavby a priebehu výstavy nám na stretnutí
odprezentoval p. Oliver Toellner, vedúci oddelenia
plánovania a koncepcie výstavy BUGA Heilbronn
2019.

Keďže sme na výstave boli v jej záverečných dňoch,
mohol zhodnotiť aj priebeh jej piatich mesiacov
trvania. Prvýkrát v histórii bol koncept záhradnej
výstavy spojený s výstavbou - v centre mesta na
brehu rieky rastie nová mestská štvrť s kompletnou
infraštruktúrou. Moderné miesto v sebe integruje
atraktívne zelené priestranstvá pre oddych a voľný
čas s priestormi pre bývanie, prácu, celoživotné
vzdelávanie, vedu a výskum.
Posledný deň sme sa zastavili v Norimbergu pri jazere
Wöhrder See. Počas komentovanej prechádzky sme si
pozreli revitalizáciu jeho severného brehu v prírodnokrajinárskom duchu. Na brehu jazera sme spoločnou
fotkou urobili bodku za odbornou exkurziou.
KAUKAZ 2019 - AZERBAJDŽAN – GRUZÍNSKO –
ARMÉNSKO (15.8. – 29.8.2019)
Azerbajdžan je pre väčšinu z nás stále veľkou
neznámou o to príjemnejšie prekvapenie sme zažili
pri jeho spoznávaní́. Už̌ úvod v Baku nás ohromil,
petrodoláre tu cítiť̌ na každom kroku. Navštívili sme
totiž̌ krajinu s bohatými ložiskami ropy a zemného
plynu, ktorá́ toto bohatstvo naležíte využíva.
Fantastická́ moderná výstavba hlavného mesta má za
cieľ prekonať̌ Dubaj a v mnohých ohľadoch sa jej to
darí́. Okrem nej sme v starom meste videli
majestátne hradby, uzučké́ uličky a ohromujúce
mešity obklopujúce predovšetkým Palác širvánšáhov,
pôsobiaci
ako
vystrihnutý́
z
orientálnych
rozprávok. To pravé́ dobrodružstvo však začína za
bránami Baku. Gruzínsko, ďalšia cestovateľská́
exotika. „Užasní ľudia, úžasná krajina, užasné
jedlo!“. Jednoduchosť̌, čistota, divokosť̌ bytia,
prírody, ľudí́... Jedna z krajín, kde sú́ cestovatelia
stále atrakciou pre domácich. Dych vyrážajúca
nedotknutá́ príroda Kaukazu v kontraste s ohromnou
architektúrou
miest,
kde
starobylú́
históriu
pretkávajú́ stopy socialistického realizmu. Znie to
dosť̌ lákavo na to, aby sa o tom človek presvedčil na
vlastné oči, presúvali sme sa z Baku do Tbilisi nočným
vlakom, jedným slovom zážitok. Arménsko, mystické
a divoké, pohostinné a stále veľmi patriarchálne.
Arménsko, učupené na rozhraní dvoch kontinentov, je
oddávna územím, ktorým prechádzali veľké
civilizácie. Málokto vie, že pravé Arménsko sa v roku
301 stalo prvou oficiálne kresťanskou krajinou na
svete.

Pri cestách za takmer zázračne zachovanými
starobylými kláštormi nás viedli fascinujúce
kamenné „chačkary“ a spoznali sme krásy
rozorvaných sopečných pohorí, náhorných plošín
a hlbokých údolí. Od post-sovietskeho Jerevanu,
vystavaného z červeného tufu, až̌ po Tatev, je
Arménsko krajinou pre skutočných dobrodruhov.
Tvoria ho ľudia, žijúci vo svete vlastných tradícií,
pre ktorých sú návštevníci stále skôr pútnici ako
turisti. Pri ich povestnej pohostinnosti sme sa
nevyhli ochutnávke miestneho chleba „lavaš“,
exotických korenín, či ďalších špecialít. A potom je
tu koňak! Podľa znalcov je arménsky Ararat
najlepší́ na svete. Obdivne, pred nami, si ho
vychutnával aj Winston Churchill, tak prečo by sme
sa nim nemohli odmeniť̌ aj my?
Mária Parráková
HRADY PREŠOVSKÉHO KRAJA
(10.10.2019 –
12.10.2019)
Pod týmto názvom sa uskutočnilo tradičné jesenné
putovanie za krajinou a pamiatkami Východného
Slovenska. Počas troch dní sme navštívili
Kežmarok, Starú Ľubovňu, hrad Plaveč, hrad Šariš,
mesto Veľký Šariš, parky pri kaštieľoch vo
Finticiach, Kapušanoch a Hanušovciach nad Topľou.
Program, tak ako po iné roky, pre nás pripravila
naša kolegyňa Eva Semanová a jej kolegovia. Za
perfektnú prípravu odborného programu, ochotu
a odborné sprevádzania Eve a jej kolegom
ďakujeme.

www.szkt.sk
www.szkt.sk
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