
          
 

 
 
   
 
Bankové spojenie: Ľudová banka Nitra                                                                                       Kontaktná  adresa: Ing. Zoltán Balko 
Číslo účtu:  4220131000/3100                                                                                                                                                                Tribečská 1, 949 01 Nitra    
IČO: 31193749                                                                                                                                                                                         tel.:  0905 520 550   
SZKT                                                                       e-mail: kancelaria@szkt.sk 
      

 Spoločnosť pre  záhradnú a krajinnú tvorbu 
  Association for Garden Design and Landscaping 

   

www .szkt.sk 

  
 
                                                                                                 Mgr. Jozef Viskupič,  
                                                                              župan Trnavského samosprávneho kraja  
         

 Mgr. Peter Jančovič, PhD. 
                                                                                   primátor mesta Piešťany 

 

 

 

Vec: Stanovisko k návrhu na vyradenie Strednej odbornej záhradníckej školy 

v Piešťanoch zo siete škôl a presun študentov do SOŠ regionálneho rozvoja 

v Rakoviciach   

 

 Vážený pán župan, vážený  pán primátor,  

so znepokojením sme sa na základe medializovaných informácií dozvedeli o návrhu 
na vyradenie Strednej odbornej záhradníckej školy v Piešťanoch zo siete škôl a zániku 
tradičnej základne záhradníckej profesie na Slovensku. Informácia je o to prekvapivejšia, 
že problematika zmeny klímy a hľadanie možností jej zmiernenia je prvoradou úlohou 
štátu, samospráv a všetkých dotknutých subjektov ako nevyhnutnosť pre udržanie kvality 
prírody a krajiny pre ďalší život. Práve profesia záhradníka je tomto procese kľúčová  a na 
Slovensku dlhodobo nedostatková. Preto zrušenie strednej záhradníckej školy je 
nepochopiteľné a kontraproduktívne. Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu ako 
profesné občianske združenie združujúce odborníkov z oblasti tvorby a ochrany zelene, 
životného prostredia a záhradnej a krajinnej architektúry zaujíma nasledovné stanovisko: 

Záhradnícke profesie ako celok sú v súčasnosti v praxi vysoko absentujúce. Zvlášť 
pri realizáciách záhrad a verejných plôch s prevažujúcou funkciou verejnej zelene sú 
odborníci z profesie záhradník nahrádzaní neodborníkmi vo forme sezónnych brigádnikov. 
Odzrkadľuje sa to na kvalite výsadieb a realizáciách uvedených plôch. Rovnako 
v štruktúrach samospráv, ktoré zadávajú a preberajú tieto práce absentujú záhradnícke 
profesie. Preto zachovanie renomovanej záhradníckej školy môže zaplniť tieto personálne 
nedostatky. Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu ako profesné združenie 
zaoberajúce sa problematikou záhradnej a krajinnej architektúry plne podporuje 
zachovanie Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch. Sme názoru, že uvedená 
škola v priebehu 50 rokov svojej existencie dlhodobo preukazuje vysokú kvalitu výuky 
s množstvom absolventov, špičkových odborníkov v praxi. Škola je nevyhnutným článkom 
v procese výchovy odborníkov ako základ pre pokračovanie na štúdiu na univerzite smeru 
záhradníctvo, ovocinárstvo a záhradná a krajinná architektúra. Špecifikom takejto školy je 
materiálno – technické zázemie nevyhnutné za získavanie potrebných informácií 
a skúseností. Areál školy v podobe botanickej záhrady je nenahraditeľný a je výsledkom 
dlhodobého procesu tvorby a nie je ho možné plnohodnotne vybudovať na novom mieste.  

 Zrušenie záhradníckej školy v Piešťanoch s presunom žiakov do SOŠ regionálneho 
rozvoja v Rakoviciach preto chápeme ako nevhodný a vysoko neprofesionálny krok.  
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Reálne je riziko zníženia kvality výuky a postupná degradácia kvalitného prírodného 
súčasného areálu školy. Apelujeme tiež na úctu k tradíciám, ktoré sú nenahraditeľné a 
v zahraničí tak často obdivované. Neúcta k tradičným hodnotám a snaha o priorizovanie 
súčasnej ekonomickej výhodnosti sú krátkozraké a neudržateľné. Chybné kroky 
a rozhodnutia sa u nás podpísali pod našu súčasnú úroveň prírody a krajiny. Poučme sa 
z chýb minulosti, predídeme tým budúcim problémom a zhoršovaniu kvality životného 
prostredia, čo veríme, že náš spoločný cieľ.            
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                                                                                                  Ing. Zoltán Balko 
                                                        predseda SZKT 
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