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NA ÚVOD
Milí priatelia a kolegovia, dovoľte, aby sme vám spestrili
nastávajúci čas letných dovoleniek pár zaujímavými
informáciami a pripravovaným programom spoločnosti na
druhý polrok prostredníctvom týchto pravidelných INFOlistov.
Prvý polrok sa rýchlo naplnil a máme tu leto s teplom a niekto
aj s dovolenkou, alebo aspoň výletmi či kúpaním sa po práci.
Správna rada SZKT po ostatnom Záhradníckom fóre
pracovala v prvom polroku 2016 s mierne obmeneným
zložením. Oproti minulému obdobiu máme nových kolegov,
Ing. Denisu Lukáčovú a Ing. Petra Baliho, obidvoch z
Bratislavy. Želáme im veľa úspechov a zrealizovaných
nápadov v prospech nás všetkých. Odchádzajúcemu členovi
Správnej rady kolegovi Tomášovi Takáčovi týmto ďakujem za
odvedenú prácu. Práve jemu môžeme mimo iného ďakovať
za vznik našej najväčšej pravidelnej akcie – Záhradníckeho
fóra. Želáme mu pevné zdravie a mnoho úspechov a pevne
verím, že v rozbehnutej spolupráci budeme naďalej
pokračovať.
Z pestrého programu v prvom polroku sme pre Vás
v stručnom prehľade zostavili mozaiku informácií a fotografií.
Dôležitým bodom programu bolo zapojenie sa do
medzinárodnej výstavy diel krajinnej architektúry v krajinách
V4, ktorá mala v roku 2016 už svoj 2. ročník. S veľkým
záujmom sa stretol seminár s problematikou o výruboch
drevín, ich povoľovaní, podmienkach konaní či náhradných
výsadbách za výruby. Účasť prevýšila oficiálnu kapacitu
miestnosti podujatia. Množstvo otvorených otázok a pestré
skúsenosti účastníkov v tejto problematike potvrdili nutnosť
takýchto seminárov a výmenu skúseností, ale tiež
nedokonalú legislatívu a mnohokrát malú skúsenosť
a odbornosť zo strany účastníkov konaní. Rovnako s veľkým
záujmom sa stretla odborná exkurzia do Viedne. Teší nás
váš veľký záujem najmä o posledné spomínané podujatia:
Berieme to ako výzvu na pokračovanie organizovania
podobných akcií.

Do druhého polroka pripravujeme rovnako pestrý program
zložený z tradičných akcií ale aj nové podujatia a určite
budeme pokračovať v cykle exkurzií po zaujímavostiach
na východe Slovenska. Pripravili sme 2. ročník súťaže
Záhrada a Park roka, ktorú sme doplnili o novú kategóriu
Detail roka. Pevne veríme, že aj tento ročník bude
úspešný a bude mať aspoň taký ohlas ako v minulom
roku. Rovnako sa potešíme vašim návrhom na program
a názorom na fungovanie spoločnosti. Využite, prosím,
webovú stránku spoločnosti alebo priame kontakty
a neváhajte sa zapojiť do života spoločnosti.
V mene správnej rady SZKT ako i svojom vám želám, aby
ste si užili leto a obdobie dovoleniek a načerpali nové sily
a inšpirácie pri výletoch a rekreovaní v kruhu rodiny
a priateľov. Po lete sa tešíme na spoločné stretnutia
s vami na pripravovaných akciách SZKT v druhom polroku
2016. Pár základných informácií si máte možnosť prečítať
v týchto INFOlistoch, všetko podstatné nájdete na našej
webovej stránke www.szkt.sk. Do skorého videnia!
Zoltán Balko, predseda SR SZKT

Pekné letné foto 
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SZKT V 1. POLROKU 2016
Našu činnosť sme „odštartovali“ prípravou a konaním
odbornej exkurzie

ZELENÁ BURZA a TRENDY 2016 .
Exkurzia sa konala v dňoch 13. -14. 1. 2016. Prvý deň sme
navštívili na brnianskom výstavisku 5. ročník kontraktačnej
výstavy záhradníckych výpestkov Zelená burza 2016.
Program druhého dňa bol v réžii firmy Arboeko. V areálu
firmy v Obříství prebehli v rámci akcie Trendy 2016
komentované exkurzie v prevádzkach vybavených
špičkovými technológiami a špecializovanou mechanizáciou.
Pripravené boli prednášky a praktické workshopy na aktuálne
témy. Účastníci mali možnosť zoznámiť sa s najväčším
sortimentom drevín v strednej Európe vrátane noviniek.

ZÁHRADNICKÉ FÓRUM 2016
5. ročník sa uskutočnil v dňoch 10. - 11. 2. 2016 v priestoroch
PKO v Nitre. Konferencie sa zúčastnilo 250 účastníkov, svoje
výrobky a služby predstavilo 21 vystavovateľov, účastníci si
mohli vypočuť 13 odborných prednášok. Premiéru na
tohtoročnej akcii malo slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže
Záhrada roka a Park roka. V podvečer prvého dňa sa konalo
Valné zhromaždenie členov SZKT, na ktorom prebehli voľby
do Správnej rady spoločnosti. Za členov Správnej rady na
obdobie r. 2016 -2019 boli zvolení títo kandidáti:
Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Ing. Libuše Murínová
Ing. Zoltán Balko
Ing. Milan Beutelhauser
Ing. Mária Parráková
Ing. Peter Bali, PhD.
Ing. Gabriel Izsák
Ing. Martin Kolník
Ing. Štefan Lančarič, PhD.
revízna komisia :
Ing. Miroslav Horváth
Ing. Ivan Uher
Ing. Denisa Lukáčová
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Seminár otvorila prorektorka pre informatizáciu a rozvoj
univerzity doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
a predseda SZKT Ing. Zoltán Balko.
Vernisáž putovnej výstavy „Súčasná krajinná architektúra
vo Visegrádskych krajinách 2016 “ bola v priestoroch
nákupno – zábavného centra Galéria MLYNY Nitra v ten
istý deň. Návštevníci výstavy si mohli až do 8.4.2016
pozrieť 10 diel z každej zo spomínaných krajín. Potom sa
diela presunuli do Budapešti.
Výstava je konfrontáciou a ukážkou súčasného krajinného
umenia v strednej Európe, ktoré spájajú spoločné
problémy z minulosti, rýchla a
lacná výstavba
monofunkčných obytných súborov. Otázky životného
prostredia a zelene boli dlho na poslednom mieste. Je
zaujímavé porovnať, kam sa ktorá krajina posunula a ako
sa dnes krajinná architektúra presadzuje v spoločnosti.
Spoločná putovná výstava najlepších projektov prezentuje
profesiu krajinnej architektúry a dôležitosť jej účasti na
tvorbe verejných priestranstiev a životného prostredia.

SÚČASNÁ KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA
VO VISEGRÁDSKÝCH KRAJINÁCH 2016
Dňa 11. marca 2016 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. Na seminári prezentovali zástupcovia
Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska súčasnú
situáciu a trendy v oblasti záhradnej a krajinnej
architektúry, legislatívne zázemie, možnosti a formy
vzdelávania v odbore a aktivity profesných organizácií.
Organizátorom podujatia bola Spoločnosť pre záhradnú
a krajinnú tvorbu (SZKT) a Fakulta záhradníctva
a krajinného inžinierstva (FZKI) SPU v Nitre.
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Vystavené diela tvoria pestrú mozaiku nových
zrealizovaných projektov od súkromných záhrad, areálov
inštitúcií, verejných priestorov miest, námestí, parkov až
po výtvarné inštalácie a landart. Fotografie sú doplnené
popisom diel a mapkami.
Výstava bola zrealizovaná vďaka podpore Visegrádskeho
fondu (International Visegrad Fund).
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Dňa 28.4.2016 sa vo Zvolene uskutočnil seminár

VÝRUBY DREVÍN
Nakoľko sme chceli dať priestor predovšetkým konkrétnym
problémom a otázkam, seminár prebehol formou diskusie.
Pozvanie do diskusie
prijali kompetentní pracovníci
Ministerstva ŽP, ŠOP SR, Inšpekcie ŽP.

VIEDEŇ
SÚČASNÁ ZÁHRADNÁ A KRAJINNÁ TVORBA
odborná exkurzia 2. 6. - 4. 6.2016
Začiatkom júna sme zorganizovali odbornú exkurziu vo
Viedne, ktorej sa zúčastnilo spolu 48 kolegov z rôznych kútov
Slovenska a Čiech, z toho 32 členov a 16 nečlenov SZKT.
Záujem, ktorý nás veľmi potešil, zrejme vyvolala téma
a program zájazdu. Trojdňový program bol rozdelený na tri
hlavné témy - nové realizácie, strešné záhrady a zelené
fasády a komunitné záhrady.

Prvý deň sme začali prezentáciou práce sekcie zelene MA
42 mesta Viedeň v budove Magistrátu mestskej zelene v
podaní Mag.a Ing.in Eva Hofer-Unger ( tlmočená prednáška)
a potom sme si postupne sami pozreli najnovšie realizácie 1. Rudolf Bednar Park, 2. Seepark - Yella-Hertzka Park,
Hannah Arend Park , 3.Helmut Zilk Park – pri hlavnej stanici.
Všetky realizácie vznikli a niektoré ešte stále vznikajú buď
v častiach s novými obytnými blokmi alebo novými stavbami /
napr. stavba hlavnej stanice./
Druhý deň sme mali dohodnuté prehliadky na miestach
strešných záhrad a zelených fasád, kde bol výber objektov
urobený v spolupráci s rakúskym zväzom zelených striech Verband für Bauwerksbegrünung (V. f. B.) a predovšetkým s
jej zástupkyňou pani DI Verou Enzi. Zoznam navštívených
objektov je - 1. OASE 22, 2. Fultonstrasse Autofreie Stadt ,3.
Dachbegrünung intensiv Sargfabrik - z pôvodnej fabriky na
rakve zostal len komín a aj tak si nechali meno pôvodnej
fabriky. Mali sme na pláne pozrieť si aj strešnú záhradu v
Boutique Hotel Stadthalle, ale tam nás pre prístup k záhrade
cez hotelovú izbu v takom počte nevpustili. Nahradili sme si
to pohľadom na zelené fasády a žasli sme nad rozpočtom na
ich celoročnú údržbu. Boli to miesta - Fassadenbegrünung
MA 31 a MA 48 Fassadenbegrünung .
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Tretí deň sme začali komentovanou prehliadkou
komunitnej záhrady v areáli Arenbergparku, ktorý je
známy dvoma protilietadlovými vežami, pokračovali sme
ďalej do Steinhageparku, kde sme videli snáď najmenšiu
komunitnú záhradu vo Viedni. Pretože sme komunitné
záhrady videli aj počas dvoch prvých dní rozhodli sme sa
vynechať ostatné plánované miesta - Tigerpark a Josef
Kaderka Park a dali sme si záverečnú prehliadku areálu
viedenskej ekonomickej univerzity Wirtschaftsuniversität
Wien , ktorý sa stal novým architektonickým symbolom
Viedne a je to vskutku študentský areál 21. storočia.
Viedeň bola tretím mestom z cyklu návštev našich
susedov , po Budapešti a Brne. Najbližšie plány? Snáď
zavítame budúci rok do Poľska.
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PRIPRAVUJEME
08. 09.2016
ZÁHRADNÍCKE PODNIKY - exkurzia
Okrasná škôlka Šujan – Skačany
Trvalková škôlka Victoria – Čáb
Pestovateľské centrum Plantago – Veľký Biel Strešné
substráty – Bernolákovo
Produkcia trávnatých kobercov TopGrass – Hurbanova Ves

CARDEN CUP
september
prestížny medzinárodný futbalový turnaj záhradníckych firiem
zo SR a ČR spojený s občerstvením a posedením v
príjemnej atmosfére s kolegami zo záhradníckeho fachu.
Akcia sa uskutoční na futbalovom štadióne FK Slovan Ivanka
pri Dunaji

PARK
ROKA
2016
Realizácia diela krajinnej architektúry (novo založená
alebo zrekonštruovaná) na verejnej ploche alebo
vyhradenej zeleni v intraviláne obci (napr. park, námestie,
sídlisková zeleň, vyhradené areály a pod.)

ZÁHRADA
ROKA
2016
Realizácia diela záhradnej architektúry (novo založená
alebo zrekonštruovaná) na ploche pri rodinných domoch.

DETAIL
ROKA
2016

15. -19. 9. 2016
PORTUGALSKO
parky a záhrady odborná exkurzia (kapacita je naplnená)

20. - 22. 10 2016
ŠARIŠ
odborná exkurzia
ďalšie pokračovanie odborných exkurzií, tentoraz za klenotmi
architektonických a umeleckých pamiatok do oblasti Šariša.
Navštívime historické parky, pamiatkové rezervácie,
zoznámime sa s úpravami zelene pri historických objektoch a
v pamiatkovo chránených areáloch.

10. 11. 2016
HISTORICKÉ PARKY A ZÁHRADY
odborný seminár
tradičný seminár o objektoch historickej zelene sa uskutoční
v Bratislave. Súčasťou bude aj komentovaná prehliadka
barokovej záhrady na Bratislavskom hrade.

PARK, ZÁHRADA A DETAIL ROKA 2016
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje 2.
ročník súťaže
Park roka a Záhrada roka.
Pribudla aj nová kategória Detail roka
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Architektonický, výtvarný alebo biologický prvok v diele
krajinnej alebo záhradnej architektúry (novo zrealizovaný
alebo zrekonštruovaný), ktorý je dominantný alebo
významným spôsobom zvýšil celkovú kvalitu diela. (napr.
prvok malej architektúry, výtvarný prvok alebo výtvarné
riešenie časti diela, záhon alebo iná časť výsadieb, nie
solitérna rastlina alebo drevina)
Dôležité termíny:
15.09.2016
UZÁVERKA PRIHLÁŠOK
SEPTEMBER – OKTÓBER 2016
HODNOTENIE PRIHLÁSENÝCH DIEL
FEBRUÁR 2017
PREDSTAVENIE PRIHLÁSENÝCH DIEL, VYHLÁSENIE
VÍŤAZOV
A SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE CIEN
Záhradnícke fórum 2017 v PKO Nitra
Viac informácií sa dozviete na www.szkt.sk

