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Súťaž Záhrada, park
a detail roku 2020

Milí priatelia, kolegovia a sympatizanti SZKT!
Prichádzame ku Vám pri vstupe do Nového roka 2022 so srdečným
pozdravom v tradičnej forme „INFOLISTOV“. Dovoľujeme si v mene
správnej rady SZKT zaželať Vám všetko najlepšieho v osobnom
a pracovnom živote. Želáme Vám hlavne pevné 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 organizovaných SZKT.
Dovolím si vysloviť veľké poďakovanie všetkým kolegom, či už v orgánoch spoločnosti alebo aktívnym členom za podporu a prácu v tejto neľahkej
a neštandardnej dobe. Vraví sa, že krízové situácie preveria kvalitu a životaschopnosť jednotlivcov a spoločnosti. Je preto potešiteľné, že napriek prekážkam a obmedzenia spôsobených pandémiou Covid 19 profesia záhradníka v rôznych formách od realizátorov, projektantov, úradníkov či pedagógov
prežili a fungujú ďalej. Naopak, obmedzenia až existenčných rozmerov stmelili firmy v boji o prežitie a prinútili mnohých viac využívať nové technológie
a komunikáciu. V našom povolaní je častokrát osobné stretnutie nenahraditeľné digitálnym prostredím, napriek tomu si život a situácie hľadajú nové
cesty. Nebolo tomu inak ani v rámci fungovania a činnosti SZKT v predošlom
roku 2021. Jednotlivé aktivity a program si môžete pripomenúť v nasledujúcich článkoch týchto Infolistov.
Tradične sme začiatkom roka zvykli otvoriť činnosť spoločnosti našou
najväčšou akciou, Záhradníckym Fórom. Po prvý krát po 9 rokoch sme kvôli
obmedzeniam túto tradíciu museli zrušiť. Len budúcnosť a vývoj stále prebiehajúcej pandémie ukáže, kedy a v akej forme budeme môcť v tejto tradícii pokračovať. V utlmenom režime pokračovala činnosť aj prvý polrok, postupne
podľa aktuálnej situácie boli ukončené niektoré činnosti z predošlého roku
2020. Ide najmä o vyhodnotenie súťaže Záhrada, Park a Detail roka 2020. Tu
možno konštatovať, že sme pravdepodobne položili základy novej tradícii slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže vo forme samostatného podujatia.
Uskutočnilo sa 07. 09. 2021 a vysokú úroveň podujatia umocnila reprezentačná miestnosť – Nitrianska synagóga a samozrejme nový formát scenára
Pokračovanie na strane 2
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Vznik novej
sekcie Záhradníci

Darujte

2% z daní

Aj v tomto roku môžete SZKT
podporiť formou poukázania 2%
z odvedených daní. Použijeme
ich na propagáciu SZKT, šírenie
odborných poznatkov v oblasti
záhradnej a krajinnej tvorby, na
organizáciu a propagáciu súťaže
Záhrada, Park a Detail roka.
Viac info na strane 5

Sledujte SZKT
na facebooku
Na našej fanpage nájdete
novinky, aktuálne info
aj reporty z podujatí.
facebook.com/spolocnost.szkt
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Euro pre firmy nebola niekoľko rokov menená napriek
rastúcim cenám a všeobecnej inflácii. To rovnako s výpadkom iných príjmov nepostačuje na pokrytie činnosti
spoločnosti. Preto bude nevyhnutné tieto poplatky zreálniť, čo plánujeme formou diskusie na našej webovej
stránke a Facebooku. Týmto Vás vyzývame k vysloveniu Vášho názoru po preštudovaní ekonomickej analýzy s reálnymi návrhmi riešenia situácie, ktoré budú na
uvedených adresách čoskoro zverejnené. V najbližšom
možnom termíne bude zvolané Valné zhromaždenie,
kde okrem iných bodov plánujeme schváliť nové poplatky a nevyhnutné zmeny reagujúce na aktuálnu spoločenskú situáciu. Rovnako tradičné aktivity a niektoré novinky budú zverejnené v rámci programu spoločnosti na
rok 2022 na stránke www.szkt.sk. Cieľom je obnovenie
a inovácia programu v zmysle aktuálnych podmienok.
Milí priatelia, kolegovia, chceli by sme Vás aj prostredníctvom týchto Infolistov vyzvať na spoluprácu
na tvorbe programu a jednotlivých aktivít spoločnosti.
Rovnako nás zaujíma Váš názor na zreálnenie výšky
členského, prípadne akékoľvek podnety, ktoré posunú
spoločnosť kvalitatívne na vyššiu úroveň a tým spolu
vytvoríme pestrý program, kde si každý nájde niečo zaujímavé pre seba.

s kultúrnym programom. Po kladnom hodnotení celého
podujatia plánujeme v tomto formáte pokračovať. Rovnako chceme využiť mediálny priestor na propagáciu
a reklamu našej profesie a nových diel záhradnej a krajinnej architektúry v rámci Slovenska.
Problémy s obmedzeniami otvorenia záhradníckych
centier spojili sily lídrov týchto centier, ktorí založili iniciatívu slovenskí záhradníci a obnovená bola sekcia
s názvom Záhradníci. Spoločné rokovanie tejto iniciatívy a Správnej rady sa konalo v Čičmanoch 09. – 10.
09. 2021, kde bola prezentovaná činnosť tejto iniciatívy,
ktorá môže slúžiť ako inšpirácia pre obnovenie činnosti
aj ostatných sekcií spoločnosti. Treba tu vyzdvihnúť súdržnosť a spoluprácu napriek prirodzenej konkurencii.
Potvrdzuje to len známy fakt, že len v spolupráci a koordinácii je možné dosiahnuť želané výsledky.
Novou formou prezentácie profesie a aktuálnych
problémov v každodennej praxi bol cyklus článkov
v Obecných novinách a časopise Komunálna technika.
Snahou jednotlivých tém bolo poukázať na nevhodné
používanie niektorých materiálov a technológií, ktoré
prerástli lokálne rozmery. Plánujeme pokračovať v tomto
trende, kde vidíme veľký potenciál na osvetu a informovanosť najmä zástupcov samospráv pri tvorbe a údržbe
zelene a verejných priestorov obcí.
Aktivity spoločnosti ako aj jej samotná existencia
závisí od postoja Vás, našich členov a sympatizantov.
Napriek maximálnej snahe výpadok väčšiny aktivít v minulom roku znamená prirodzene pokles príjmov. Výška
členského príspevku 35,- Euro pre fyzickú osobu a 70,-

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 2022.
Zoltán Balko, predseda SR SZKT

Činnosť spoločnosti v roku 2021
Činnosť spoločnosti aj v uplynulom roku opäť výrazne
ovplyvňovali pandemické opatrenia. Od začiatku roka
nebolo možné hromadné akcie uskutočňovať a tak ani
naše najväčšie podujatie Záhradnícke fórum sa v roku
2021 po deviatich úspešných ročníkoch nekonalo.
Vo februári sme v spolupráci s ÚKSUP Bratislava
zorganizovali online seminár na aktuálnu tému Rastlinné pasy (10.2.2021)
Začiatkom jari zarezonovala na FB téma použitia
štrku vo výsadbách a tzv. štrkových záhrad. V nadväznosti na túto diskusiu sme zorganizovali online seminár
Mulčovanie (25.3.2021) so zameraním na štrk ako mulč
- vhodné a nevhodné použitie a riešenia. Seminár viedol
Ing. Adam Baroš, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Průhonice.
Situácia sa zlepšila na jar, kedy sme mohli uskutočniť

pri obmedzenom počte účastníkov aj prezenčné semináre. So záujmom sa stretol seminár Škodcovia okrasných drevín (1.6.2021), ktorý viedol doc. Ing. Ján Kollár,
PhD. Seminár sa uskutočnil formou terénnej pochôdzky
s ukážkami škodcov priamo v teréne. Komentované boli
symptómy poškodení a možné dopady na fyziologický
stav drevín ako aj možné spôsoby regulácie a prevencie.
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Trvalkový seminár (17.6.2021) viedla doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.,
ktorá prezentovala inovatívne prístupy k navrhovaniu vo vzťahu ku klimatickej zmene - špecifiká projektovania, zakladania, údržby a obnovy trvalkových
záhonov. Súčasťou bol poobedňajší praktický workshop spojený s komentovanou prehliadkou Interaktívnej experimentálnej záhrady pri FZKI SPU v Nitre.
Na jeseň sa tradične stretávame na exkurzii venovanej pamiatkovým
objektom, krajinnej architektúre a krajine Východného Slovenska. Tentoraz
sme zavítali do oblasti Horného Zemplína (23.-25.9.2021). Za perfektne pripravený program, odborný výklad a sprevádzanie patrí vďaka našej členke Ing.
Eve Semanovej, pracovníkom KPÚ Prešov ako aj ďalším ochotným ľuďom.
Poslednou akciou roka 2021 bol seminár Rieky a nábrežia (10.11.2021)
v spolupráci s mestom Nitra, ktoré seminár na túto tému iniciovalo. Boli prezentované pripravované aj realizované úpravy riečnych nábreží a začlenenia
rieky do organizmu mesta.
Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a platné opatrenia pripravovaný seminár Historické parky a záhrady, ktorý sa mal konať
9.12.2021 v kaštieli v Tomášove, sa už nemohol uskutočniť.
Ing. Libuše Murínová, kancelária SZKT

Súťaž Záhrada, park a detail roku 2020
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu Slovenska vyhlasuje každý
rok súťaž návrhov najlepších diel záhradnej a krajinnej architektúry na
Slovensku. Tento rok sa ukončil v poradí už šiesty ročník.
Keďže pandemická situácia na Slovensku neobišla ani našu súťaž, museli sme termíny obhliadok prihlásených diel niekoľkokrát presúvať a reálne
hrozilo, že sa súťaž neuzavrie. Preto sa stalo, že obhliadky diel sa namiesto
októbra a novembra minulého roku konali až v 24. - 25. júna tohoto roku.
Podmienky a pravidlá súťaže zostali nezmenené tak ako v predchádzajúcich
ročníkoch, nové ale bolo zloženie hodnotiacej komisie. Pri koncipovaní odbornej hodnotiacej komisie som sa snažil vybrať porotcov síce rovnakého
zamerania, ale z rôznych odborných organizácií.

Celkovo sa súťaže zúčastnilo 19 diel, z toho sedem záhrad,
šesť parkov a šesť detailov. Napriek okolnostiam, ktoré
zasiahli našu súťaž, hodnotím tento ročník ako silný
s účasťou niekoľkých veľmi kvalitných diel.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo 7. septembra
v synagóge v Nitre. Parkom roka 2020 sa stal Park Ľudovíta Štúra v Žiline.
Bylinková záhrada v Holíči, ktorú do súťaže prihlásilo Mesto Holíč, získala
najvyššie ocenenie v kategórii Detail roka. Prvé miesto v kategórii záhrada
získala rodinná záhrada v neďalekom Fridrichshofe v Rakúsku, zrealizovaná
podľa návrhu krajinnej architektky zo Slovenska. Viac o súťaži a všetkých
ocenených dielach sa dočítate na našej webovej stránke:
www.szkt.sk/sutaz-zahrada-park-a-detail-roka/
Ing. Eugen Lipka, predseda hodnotiacej komisie
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Sekcia ZÁHRADNÍCI
Sekcia Záhradníci sa pretransformovala z pôvodnej
sekcie Realizácia a údržba zelene (RaÚZ), ktorá bola
založená v roku 2021. Myšlienkou jej založenia bolo
zjednotenie odborníkov z oblasti zakladania a údržby
zelene za účelom vzdelávania, výmeny názorov
a presadzovania odborných záujmov.
Prax po niekoľkých rokoch ukázala, že zameraním
sa iba na užšiu skupinu realizátorov sa sekcia RaUZ ďalej nerozvíja. Kolegovia, ktorí sa aktívne zapájali a stále
sa zapájajú do diania v záhradníckej obci, preto iniciovali
pretransformovanie na sekciu Záhradníci. Nová sekcia
združuje okrem realizátorov a firiem, ktoré sa zaoberajú
údržbou zelene, aj ďalšie profesie, ktoré s odborom úzko
súvisia.

Záhradníci. V priebehu zasadnutia sa hodnotili doterajšie výsledky kampane a prerokovalo sa ďalšie fungovanie Iniciatívy #slovenskizahradnici. V súčasnosti má
iniciatíva 28 členov a bude pokračovať v doterajších aktivitách i v snahe rozšíriť sa o ďalších členov. Spomedzi
prítomných členov sekcie Záhradníci boli prípravným výborom navrhnutí kandidáti na členov výboru sekcie.

Prvou aktivitou sekcie Záhradníci je
iniciatíva #slovenskizahradnici, ktorá
vznikla ako ohlas na dnešnú dobu.
Cieľom iniciatívy je prostredníctvom mediálnej kampane zviditeľniť regionálnych dodávateľov a miestne
záhradné centrá, slovenských pestovateľov a výrobcov,
ktorí produkujú a dodávajú na trh rastliny ako aj ďalší
záhradnícky tovar ako substráty, kôry, hnojivá, črepníky,
náradie, svietidlá, prírodný kameň, závlahové systémy,
jazierkové komponenty a pod. Reklamná kampaň prebehla v celoslovenských aj lokálnych médiách od 1. marca 2021 prostredníctvom tlače, v podcastoch denníkov
aj v online priestore prostredníctvom webovej stránky
www.slovenskizahradnici.sk.
V dňoch 9.-10. septembra 2021 v Čičmanoch sa
uskutočnilo spoločné zasadnutie Správnej rady a sekcie

•
•
•
•
•
•
•

Do sekčného výboru boli zvolení:
Ing. Martin Halmo
Ing. Miroslav Horváth,
Andrej Gajarský
Ing. Rastislav Feriančík
Milan Gaňa
Ing. Ivana Šúňová
Ing. Marek Boledovič

Viac info nájdete na www.slovenskizahradnici.sk,
tiež na FB SlovenskiZahradnici, zaujímať by Vás mohli
i články na blogu www.slovenskizahradnici.sk/blog/.

Súťaž Záhrada, park a detail roku 2021
Siedmy ročník súťaže bol vyhlásený v máji 2021. Na jeseň však už bolo jasné, že obhliadky sa opäť nebudú môcť
vzhľadom na sprísnené pandemické opatrenia uskutočniť. Správna rada rozhodla, že tak ako v minulom roku sa
hodnotenie presunie až na jarné obdobie (máj – jún) roku 2022.
To sa nakoniec po skúsenostiach z uplynulého ročníka osvedčilo, nakoľko jesenné obhliadky sa veľakrát predĺžili
do neskorej jeseni, čo z hľadiska stavu vegetácie už nebolo najvhodnejšie. Slávnostné vyhlásenie víťazov sa bude
konať ako samostatná akcia v septembri v Nitrianskej synagóge, ktorá je vhodným a dôstojným priestorom pre toto
podujatie, ktoré získava na čoraz väčšom záujme a pozornosti odbornej verejnosti. Termín na prihlásenie diel ročníka
2021 bol pôvodne predĺžený do 31.12.2021, ale vzhľadom na posunutie termínov hodnotenia bude komisia akceptovať diela prihlásené až do do 31.3.2022.

Viac informácií o podmienkach súťaže a tlačivá prihlášok nájdete na
www.szkt.sk/sutaz-zahrada-park-a-detail-roka
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Čo pre vás pripravujeme
v roku 2022

Darujte

• V budúcom roku sa na Vás budeme opäť tešiť
na seminároch, exkurziách, webinároch, ktoré
už pripravujeme.

2% z daní

Vážené kolegyne, kolegovia, aj tohto roku môžete
naše aktivity podporiť formou poukázania 2%
z odvedených daní za rok 2021.

• Viacerí z Vás sa pýtate, či a kedy bude Záhradnícke fórum. Všetko, ako aj v iných oblastiach
nášho života, je ovplyvnené epidemiologickou
situáciou a platnými opatreniami. Je preto
takmer isté, že Záhradnícke fórum sa v obvyklom termíne (cca v polovici februára) nebude
môcť uskutočniť. Program ZF pripravíme a akonáhle budú podmienky a pravidlá pre konanie
hromadných akcií vhodné, ZF sa uskutoční v obvyklom formáte.

Ako na to?

• Pokiaľ podávate daňové priznanie, vyplníte poukázanú sumu a údaje o prijímateľovi priamo v tlačive
daňového priznania.

V prípade, že ste zamestnanec postupujte nasledovne:
• Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
• Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane.
• Najneskôr do 30. apríla 2022 doručte formuláre (Potvrdenie o zaplatení dane + Vyhlásenie) daňovému
úradu v mieste Vášho bydliska.

• Okrem ZF pre budúci rok pripravíme ďalšie
vzdelávacie akcie, či už formou webinárov alebo prezenčne. Osvedčili sa aj semináre v exteriéri, v ktorých by sme aj budúci rok chceli
pokračovať.

Údaje o Spoločnosti:
• IČO: 31193749
• PRÁVNA FORMA: občianske združenie
• OBCHODNÉ MENO (NÁZOV):
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
• SÍDLO: Tribečská 1, 949 01 Nitra

• V pláne je jednodňová exkurzia venovaná novým krajinárskym úpravám v Bratislave.
• Tešiť sa môžete aj na tradičnú exkurziu za pamiatkami záhradnej a krajinnej tvorby na Východnom Slovensku. V nadchádzajúcom roku
sa vypravíme do Košíc a okolia.

Vaše 2% použijeme na propagáciu Spoločnosti,
šírenie odborných poznatkov v oblasti záhradnej
a krajinnej tvorby, na organizáciu a propagáciu
súťaže Záhrada, Park a Detail roka.

Tešíme sa na stretnutie s vami
v roku 2022!

ĎAKUJEME!
INFOLISTY

Občasník členov a podporovateľov Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu
Číslo 1/2022
2022 © Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
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