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20. - 24. 5. 2019

ORGANIZÁTOR
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry 
Katedra biotechniky zelene
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre 

LEKTORI
prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
vedúca katedry, Katedra biotechniky zelene FZKI, SPU v Nitre
Ing. Mária Bihuňová, PhD.
odborná asistentka, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI, SPU 
v Nitre
Ing. Denisa Halajová, PhD.
vedúca katedry, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI, SPU v 
Nitre
Ing. Attila Tóth, PhD. 
odborný asistent, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI, SPU v 
Nitre

EXPERTI Z PRAXE A PARTNERI LETNEJ ŠKOLY
Ing. Zoltán Balko, AKA
autorizovaný krajinný architekt
Ing. Eva Wernerová, AKA
autorizovaná krajinná architektka, AWE ateliér
Ing. Eva Stručková
riaditeľka SOŠ záhradnícka, Piešťany, koordinátor v mieste kurzu
Ing. Renáta Palenčárová
učiteľka, SPŠS O. Winklera, Lučenec 
Ing. Martin Kolník
certifikovaný arborista, firma VELES 

PARTNERSKÉ STREDNÉ ŠKOLY, KTORÝCH ŠTUDENTI 
SA ZÚČASTNIA AKTIVÍT V RÁMCI KURZU:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany
Brezová 2, 921 01 Piešťany
Stredná priemyselná škola stavebná O. Winklera, Lučenec
Boženy Němcovej 1, 984 01 Lučenec

ROZVRH
• 20. 5. 2019 - Zelená infraštruktúra 
10.00 Odchod z Nitry, parkovisko ŠD A. Bernoláka
11.00  Príchod do Piešťan a ubytovanie
12.00  Obed
13.00 Prednášky: Zelená infraštruktúra  - prvky zelenej infraštruktúry, 
 extravilán a intravilán sídiel, vytváranie a udržiavanie funkčnej 
 zelenej infraštruktúry, vrátane miestneho územného systému 
 ekologickej stability
 Terénny prieskum a dokumentácia vybraného územia, analýza 
 predmetného územia a hodnotenie jeho súčasného stavu (hod-
 nôt a problémov) 

• 21. 5. 2019 - Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v sídlach
7.00  Odchod z Nitry, parkovisko ŠD A. Bernoláka
8.00  Príchod do Piešťan
 celodenná exkurzia, sprevádzať budú autorizovaní krajinní archi-
 tekti:  Piešťany – revitalizácia vodného toku Dubová, Bratislava –
 Park JAMA, Hradné záhrady, Karlova Ves – prírode  blízky 
 manažment plôch zelene, Trnava – Adaptačné opatrenia z
 pohľadu vedenia mesta – potenciál, problémy, výzvy, ako môže 
 samospráva prispieť k zmierneniu klimatických dopadov

• 22. 5. 2019 - Tvorba verejných priestorov, nové trendy v krajinnej 
 architektúre
8.00 Workshop  zameraný na plánovanie zelenej infraštruktúry na 
 úrovni sídla a krajiny a tvorbu zelenej infraštruktúry vo vybranom 
 priestore
 
• 23. 5. 2019 - Arboristika 
8.00 Prednášky:  1. Dreviny a ich význam pre životné prostredie sídla. 
 2. Princípy aktívneho manažmentu drevín. 3. Biologické princípy, 
 systém a techniky rezu drevín.
 Praktické ukážky v teréne,  ukážky správnej výsadby drevín, 
 ukážky správneho ošetrovania a rezu drevín, diskusia s certifiko-
 vaným arboristom

• 24. 5. 2019 
8.00 Prezentácia návrhov, vyhodnotenie letnej školy, diskusia o mož-
 nostiach štúdia na FZKI, odchod účastníkov

CIEĽ
Cieľom letnej školy je priblížiť problematiku zelenej infraštruk-
túry a  zmien v životnom prostredí v mestách a na vidieku. Letná 
škola bude tematicky zameraná na hodnotenie, plánovanie 
a tvorbu verejných priestorov, najmä ich vegetačných prvkov.

CIEĽOVÁ SKUPINA LETNEJ ŠKOLY
- študenti stredných a vysokých škôl do 25 rokov
- študenti 2. - 4. ročníka odborných stredných škôl zameraných 
na záhradníctvo, záhradnú a krajinnú architektúru a staveb-
níctvo
- študenti 1. a 2. ročníka bakalárskeho a 1. ročníka inžinier-
skeho štúdia študijných odborov Krajinná a záhradná architek-
túra a Biotechnika parkových a krajinných úprav

ROZSAH, MIESTO KONANIA a PODMIENKY LETNEJ ŠKOLY
- 20. – 24. 5. 2019 
- miesto konania - Piešťany, Bratislava, Trnava
- učebné materiály, doprava, pomôcky, ubytovanie a stravo-
vanie (plná penzia) počas celého obdobia kurzu sú hradené 
v plnej výške z prostriedkov projektu
- z dôvodu pohybu v teréne si účastníci zabezpečia vlastnú 
terénnu obuv a oblečenie vhodné do terénu 

TÉMY LETNEJ ŠKOLY
• Zelená infraštruktúra ako komplexný systém v urbanizova-
nom prostredí a krajine
• Adaptačné opatrenia na zmenu klímy a ich uplatnenie v plá-
novaní a tvorbe
• Mapovanie, analýza a hodnotenie vybraného územia z rôz-
nych hľadísk, s dôrazom na prvky zelenej infraštruktúry
• Návrh opatrení na zlepšenie aktuálneho stavu predmet-
ného územia
• Nové materiály a prístupy v krajinno-architektonickej 
tvorbe
• Dreviny a ich význam pre prostredie  sídel
• Princípy aktívneho manažmentu drevín
• Biologické princípy, systém a techniky rezu drevín
• Praktické cvičenia a diskusie s autorizovanými architektmi 
o ich skúsenostiach s plánovaním, návrhom, realizáciou 
a manažmentom priestoru

CELOŽIVOTNÉ
VZDELÁVANIE
FZKI  


