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Súťaž 

Záhrada roka, Park roka a Detail roka 2021 
 
Súťaž vyhlasuje Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu  na podporu propagácie kvalitných výsledkov 
práce záhradných a krajinných architektov, realizačných firiem, dodávateľov a v neposlednom rade aj  
osvietených investorov. Cieľom súťaže je prezentovať a smerom k verejnosti propagovať diela  z hľadiska 
ich estetickej hodnoty a technickej kvality prevedenia, ale aj z hľadiska ich  spoločenského významu 
a prínosu. 
 
.  

Prihlásenie a nominácia diela. 
S cieľom zaistiť čo najväčší počet  kvalitných súťažných  diel , je možné aj   v tomto ročníku do súťaže 
v jednotlivých kategóriách dielo nielen prihlásiť, ale aj dielo do súťaže nominovať.  
Prihlásiť dielo do súťaže môžu, tak ako doteraz, autori projektu, realizátori diela, alebo investori.  
Nominovať dielo do súťaže  môže ktorýkoľvek člen SZKT.  
Každý prihlasovateľ alebo nominant môže do každej kategórie prihlásiť alebo navrhnúť len jedno dielo. 
 

Súťažné kategórie. 
V roku 2021 budú diela súťažiť, tak ako v minulých ročníkoch, v troch kategóriách -  Záhrada roka, Park 
roka a Detail roka.  
 
 

Termíny 
31. AUGUST 2021  
UZÁVERKA PRIHLÁŠOK 

SEPTEMBER  2021  
HODNOTENIE PRIHLÁSENÝCH DIEL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPOLOČNOSŤ 
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Súťažné podmienky  
Záhrada roka, Park roka  a Detail roka 2021 

 
1. SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE 

Park roka 
Realizácia diela krajinnej architektúry (novo založená alebo zrekonštruovaná) na verejnej ploche alebo 
vyhradenej zeleni v intraviláne obcí alebo v krajine (napr. park, námestie, sídlisková zeleň, vyhradené 
areály a pod.) s výmerou min. 0,5 ha. 
 
Záhrada roka 
Realizácia diela záhradnej architektúry (novo založená alebo zrekonštruovaná) na ploche pri rodinných 
domoch. 
 
Detail roka 
Architektonický, výtvarný alebo biologický prvok v diele krajinnej alebo záhradnej architektúry, 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). Menšie parkovo upravované plochy s výmerou menšou ako 0,5 ha,  drobné firemné, školské 
či obecné realizácie, zelené steny a strechy, terasy, prípadne interiérové realizácie.  
 

2. ÚČASŤ V SÚŤAŽI 

Do súťaže vo  všetkých troch kategóriách: 
1. Môžu prihlásiť dielo  firmy, ktoré dielo zrealizovali, autori projektov zrealizovaných diel alebo 

investori (vlastníci) diela. 
2. Môžu nominovať dielo členovia SZKT 
3. Prihlásené alebo nominované dielo musí byť minimálne 1 rok od ukončenia jeho zrealizovania a nie 

staršie ako 5 rokov od ukončenia jeho realizácie. 
4. Jeden účastník môže do súťaže prihlásiť maximálne 1 dielo v každej kategórii. S prihlásením diela 

musí súhlasiť vlastník a dotknuté subjekty (autor a realizátor). Každý člen SZKT môže nominovať 
maximálne 1 dielo v každej kategórii. 

5. Účasť v súťaži je bez poplatku.  
 

 
3. TERMÍNY SÚŤAŽE 

Do súťaže  je možné dielo prihlásiť  alebo nominovať do 31.8.2021 a to elektronicky, poštou, alebo osobne 
na adresu spoločnosti : Tribečská 1, 949 01 Nitra, kancelaria@szkt.sk  
Hodnotenie prihlásených diel  bude prebiehať v termíne 10. - 30. 9. 2021 
Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať v závislosti od epidemiologickej 
situácie v súvislosti s ochorením COVID 19. Spôsob a termín bude zúčastneným ako aj širokej odbornej 
verejnosti aktuálne oznámený. 
 
 



 

 

4. PODMIENKY PRIHLÁSENIA  A NOMINÁCIE DIELA 

Do súťaže vo všetkých troch kategóriách možno prihlásiť alebo nominovať  dielo zrealizované na území 
Slovenskej republiky resp. na území iného štátu vyprojektované alebo zrealizované slovenským autorom 
v zmysle bodu 2. súťažných podmienok.  
 
Podmienkou prihlásenia diela do súťaže je úplne a pravdivo vyplnená prihláška účastníka súťaže 
a priložený povinný rozsah príloh. V prihláške musí byť jasne špecifikované prihlásené dielo s jeho 
lokalizáciou, ohraničením a adresou a s uvedením súčasného vlastníka.  
Povinné prílohy prihlášky :  
Stručná charakteristika diela (rozsah textu nie viac ako 2 A4) 
Výkres celkového riešenia s legendou 
6 fotografií súčasného stavu (celkový pohľad, zaujímavé časti a detaily) 
Nepovinné prílohy : 
Výkresy dielčich častí a zaujímavých detailov (vizualizácie, pohľady...) nie viac ako 3 
Fotografie pôvodného stavu 
Všetky uvedené prílohy musia byť v digitálnej forme (Pdf, jpg) v čitateľnej kvalite  
 
Nominovať dielo do súťaže môže ktorýkoľvek člen SZKT na základe vyplneného nominačného listu. 
O zaradení nominovaného diela do súťaže rozhodne odborná porota. 
   
5. KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Prihlásené diela budú hodnotené odbornou komisiou po odbornej stránke a to najmä : komplexnosť návrhu 
a realizácie, rešpektovanie širších vzťahov v území, pôvodnosť a originalita návrhu, kvalita zrealizovaných 
prác a materiálov, dodržanie odborných postupov a technológií, udržateľnosť diela, účelnosť a využiteľnosť 
pre vlastníka (užívateľov), efektivita údržby, využitie technológií a materiálov šetrných k životnému 
prostrediu, vplyv diela na kvalitu životného prostredia.  
Hodnotenie bude jednokolové, výsledkom bude určenie poradia na prvých 3 miestach. 
 
 
6. PUBLICITA SÚŤAŽE 

Súťaž bude prezentovaná na akciách a webstránke SZKT, v časopise Záhrada Park Krajina a na sociálnych 
sieťach. Výsledky súťaže budú zverejnené v masmédiách spolu so slávnostným odovzdávaním cien. 
Súťažiaci pre účely publicity súťaže súhlasí s použitím materiálov priložených k prihláške do súťaže. 
 
7. VYHLASOVATEĽ  SÚŤAŽE 

Vyhlasovateľom súťaže je profesijné občianske združenie Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, 
ktorá súťaž zabezpečuje po odbornej aj organizačnej stránke. 
Kontaktné údaje vyhlasovateľa :  
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Tribečská 1, 949 01 Nitra 
kancelaria@szkt.sk 
tel.: 0905 398073 
 
 

 


