
Záhrady s PaulouPrírodná záhradaVeľké 

Kapušany 

Vysoký záhon teoreticky aj praktickyPaula Urdová 

Prehliadka certifikovanej prírodnej záhradyLaci a Viki Hudákovci 

Pestovanie na „lúke – ako začaťLaci Hudák 

Exkurzia 5-ročnou dažďovou záhradouViki Hudáková 

 

DÁTUM: 21.7.2019  

ČAS: od 8:30 – 17:00 hod. 

MIESTO: Veľké Kapušany, Orgovánová 26, hostiteľmi sú manželia Hudákovci 

LEKTORI: Paula Urdová, Laci a Viki Hudákovci 

AK VÁS BUDE ZAUJÍMAŤ:  

VSTUPNÉ: 27 eur, pre pár  48 eur, môžu prísť aj deti, cena od 10 rokov je 3 €. V 

cene je občerstvenie – káva, čaj, limonáda, balíček informácií k téme 

workshopu (prineste si USB kľúč), možnosť vykopať si sadenice duba a lipy pre 

vlastnú potrebu.  

PRINIESŤ SI: pracovný odev, obuv a rukavice, desiatu, príp. obed. Keďže 

nepodporujeme jednorazový riad, prineste si vlastný pohár a lyžičku na kávu či 

čaj. Ak máte chuť podeliť sa s ostatnými s napečeným koláčikom či inou 

dobrotou, určite to umocní príjemnú atmosféru, no nie je to povinné � 

Môžete si doniesť semienka na výmenu. 

 

REGISTRÁCIA:  

paulina.urdova@gmail.com, 0902 227 258  

záväzné prihlášky najneskôr do 18.7.2019, počet účastníkov je limitovaný 

Č. účtu: SK37 0900 0000 0051 2440 2637 
 



Príroda je rajská záhrada.  

Prírodná záhrada sa jej veľmi podobá. Napodobňuje totiž 

pestovateľské procesy tak, ako prebiehajú v prírode. 
 
 

Program:  
 
A/ Vybudovanie vysokého záhonu (80 cm) - workshop 

 Pripraviť základ pre vysoký záhon 
 Zhotoviť pevnú a stabilnú konštrukciu z fošní a hranolov 
 Uložiť rôzne druhy odpadu v správnom množstve a poradí 
 Vrchná vrstva pôdy – použitie rôznych druhov kompostu 
 Výsev a výsadba záhonu (dizajn letných výsevov) 

 
Naučíme sa: 

 Budovanie pôdy – v prírode a v záhrade 
 Zásady pestovania bez chémie 
 Prvky v prírodných záhradách, rozdiely a výhody 
 Dobré susedstvá, ochranné rastliny a ošetrovanie bylinkami (dizajn výsevu, biologická 

ochrana) 
 Praktické ukážky výsevu, zalievanie, zakrývanie  
 O semienkach – bioosivá, vlastné semená, na čo si dávať pozor pri kúpe 

 

 
B/ Práca so silne zaburinenou pôdou (ako začať pestovať na lúke) - workshop 

 Ako a čím zakrývať 

 Kedy a čím zamulčovať 

 Kedy a čo vysádzať 

 Kedy vysievať a čo je vhodné 
 
Naučíme sa: 

 Všeličo o burinách a ich schopnosti reprodukcie 

 Postupy na zistenie kvality pôdy 

 Možnosti, ako zlepšiť kvalitu pôdy, ktorú máme na pozemku 
 

 

C/ Dažďová záhrada – exkurzia 5-ročnou existujúcou funkčnou dažďovou záhradou  

 Zber vody zo striech rodinného domu 

 Prepočet zrážok a objemu vsakovacej zádrže 

 Príprava podložia, vhodné materiály 

 Výsadba vrátane liečivých rastlín a jedlých kvetín 
 
 
 Eviana, n. o. 
a: Československej armády 1180/6, 040 01 Košice  
 
e: info@eviana.sk 
w: www.eviana.sk 
f: /eviananeziskovka 

 



Čo vám môže pomôcť: 
www.facebook.com/ZdravaZahrada/ 
http://modraskolazshrusov.actinidia.sk/ 
 
Semená si môžete objednávať tu: 

 https://www.facebook.com/pg/prirodzenazahrada/photos/?tab=album&album_id=140226506317283
2 

 http://gengel.cz/, 
 www.Alter-Nativa.sk  
 https://www.zivesemena.sk/ 
 www.permaseminka.cz 

 
Založiť semienkovňu môžete podľa tohto návodu: 

 http://www.biosferaklub.info/verejne-kniznice-sa-mozu-stat-centrami-pre-vymenu-semien/#more-
8058 
 

Odporúčaná literatúra: 
 Půda planéty Země 
 Pôda, kompost, hnojenie 
 Krátka príručka pre hospodárov - pestovateľov semien 
 Výsevní dny podle MarieThunové 2019 
 Nepřítel nebo spojenec? 
 Svoboda: Ekozahrady 
 Holtzer: Zahrada k nakousnutí 

 
Prosíme, príďte radšej skôr , aby sme mohli priestor pekne sa privítať, zložiť sa, prípadne si vypiť čaj a 

kávu. Ak by vám niečo nepredvídané do toho prišlo, prosím dajte mi vedieť. Telefónne číslo v prípade 

akýchkoľvek nejasností: 0902 227 258. 

Tešíme sa na vás! 


