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Kde a na akej pozícii práve pracuješ?
Po absolvovaní inžinierskeho stupňa na našej fakulte som kontinuálne pokračoval
v doktorandskom štúdiu a po jeho ukončení v r. 2008 pôsobím ako odborný asistent na
Katedre plánovania a tvorby krajiny. Keďže som v r. 2005 absolvoval FEE v špecializácii
Krajinné inžinierstvo a tvorba krajiny, ktorá už síce dnes nie je súčasťou študijných programov,
a štúdium mi poskytlo potrebné vedomosti a zručnosti, už od r. 2004 som sa začal venovať
projektovaniu vegetačných úprav a sadovníckych diel. Samozrejme na začiatku ako súčasť
väčšieho projekčného tímu domovskej katedry, s ktorým sme úspešne navrhli dnes už
zrealizované projekty, ako napríklad sadové úpravy okolia 5* Hotela Kempinski High Tatras,
protipožiarne nádrže so sadovými úpravami v lyžiarskom stredisku Strednica pri obci Ždiar,
rekonštrukciu historického areálu Banskoštiavnickej kalvárie, areálu 5* Boutique hotela
Amade vo Vrakúni, a ďalšie zaujímavé projekty a krajinárske štúdie. Od r. 2008 som zostavil
vlastný projekčný tím, s ktorým s malými obmenami fungujeme až do súčasnosti. Vzhľadom
k tomu, že som sa profesne orientoval viac na záhradnú a krajinnú tvorbu a časom sme začali
naše projekty realizovať svojimi silami, v r. 2011 sme založili firmu, ktorá je dnes etablovaná
ako Levická záhradnícka, s.r.o. a ročne pracujeme na asi 80 projektoch, štúdiách,
či realizáciách. Keďže povinnosti voči firme časom narastali, musel som sa vzdať časti úväzku
na FEE, kde v súčasnosti pracujem na 50 % a podieľam sa na výučbe Dendrológie, Urbánnej
ekológie a Vegetačných úpravách v krajine.

Orez v korune stromu
Čo máš v náplni práce? Ako vyzerá Tvoj pracovný deň?
V náplni práce mám množstvo činností. Od bazálneho projektovania a tvorby, na ktorom mám
potrebu byť účastný, väčšinu môjho pracovného času zaberá riadenie projektov,
rozpočtovanie, realizácie zákaziek, komunikácia s klientom a dodávateľmi, riadenie tvorivého
tímu a koncepčná činnosť. Pracovný deň? Ten začína väčšinou okolo pol šiestej. Prvé maily
a čísla, potom ranné – milé povinnosti s deťmi a nástup do práce zamestnancov, ktorí pracujú
v realizácii. Tých riadi spoločník, s ktorým krátko „prebehneme“ a aktualizujeme denný
program. Deň ďalej závisí od toho, či mám povinnosti na univerzite, kde doteraz pôsobím na
50% úväzku, alebo som na firme v Leviciach. Veľa z pracovného času trávim v aute, ktoré je
moja druhá kancelária. Cez deň inak bežné veci – maily, zmluvy, stretnutia, dodávatelia,
projekty ... a tak dookola. Samozrejme veľa dobrej kávy , keď stíham tak sýty obed, poobede
kombinácia práce a „krúžkových“ rodičovských povinností. Klienti sa hlásia často ešte medzi
šiestou a ôsmou, keď chodia z práce, vzhľadom k tomu, že sme pre nich servis k domácnosti.

Domov prichádzam teda väčšinou po šiestej. Tu je deň každý iný – rodina, priatelia, po deviatej
často ešte práca, čo sa snažím v ostatných mesiacoch eliminovať – a tak.

Úprava a realizácia „pred“ a „po“

Čo ťa na Tvojej práci baví a prečo?
Baví ma skoro všetko. Práca s ľuďmi, vzdelávanie, neustále učenie sa nových vecí, tvorba – tá
je zadosťučinením – keď vidíte, ako vzniká nová záhrada alebo verejný priestor. Spokojnosť
klienta je samozrejme tiež jedna z vecí, pre čo to človek robí. Ste tu však odkázaní sami na
seba. Zodpovednosť je teda prvoradá. Takže musíte sa baviť, inak to nejde .
Čo si zo štúdia na FEE využil/a?
Asi všetko a každý deň. Skutočne, od matematiky, chémie či fyziky, cez geológiu, pedológiu,
botaniku, až po aplikačné disciplíny tvorby krajiny či meliorácie. A som za to vďačný !!!

Odkaz na Levická záhradnícka, s.r.o. http://www.levickazahradnicka.sk
Odkaz na Levický okrášľovací spolok: http://www.los-levice.estranky.sk

