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Vzdelanie
Martina Nagyová
2002 – 2008: Fakulta architektúry, Sloven-
ská technická univerzita v Bratislave 

Zoltán Nagy
1995 – 2000: Stredná záhradnícka škola 
Malinovo
2001 – 2005: Fakulta záhradníctva a kra-
jinného inžinierstva, Slovenská poľnohos-
podárska univerzita v Nitre

Ocenenia
Čestná cena Slovenskej obchodnej a pri-
emyselnej komory, Flóra 2008

Výber z realizácií
Záhrada „Tropické útočisko“, Drogheda, 
Írsko, 2007
Záhrada harmónie, Komárno, 2008

Záhrada Zemianskej kúrie, Horná Čepeň, 
2009/2010
Florálna záhrada, Trnava, 2010
Moderná záhrada, Galanta, 2011
Exkluzívna záhrada, Rusovce, 2012
Vidiecka záhrada, Hamuliakovo, 2012
Komfortná záhrada, 2013
Záhrada na kopci, Bratislava, 2014

Filozofia tvorby
Martina a Zoltán Nagyovci veria, že krá-
sa dizajnu spočíva v jednoduchosti. Tak 
ako interiér, i záhrada by mala byť mies-
tom, kde sa nenájde príliš veľa konflikt-
ných elementov. Prichádzajú s nápadmi, 
ktoré berú do úvahy možnosti a jedineč-
nosť riešeného miesta. V každej záhrade 
sa snažia nájsť osobité, na mieru ušité 
riešenie. Proces tvorby záhrady u nich 
začína myšlienkou, ktorá sprevádza celý 

projekt. Záhradu chápu ako architekto-
nické dielo, ktoré realizujú komplexnými 
stavebnými postupmi.
Ich malá rodinná firma sa špecializuje 
na projekciu a realizáciu súkromných 
záhrad. Snažia sa čo najviac vyťažiť 
zo symbiózy svojich profesií a vytvárať 
moderné, funkčné a praktické záhrady. 
Vážia si moderne zmýšľajúcich klientov, 
ktorí oceňujú kvalitne a detailne vyhoto-
vené, kreatívne riešené záhrady.
Vo svojej tvorbe radi vychádzajú z geo-
metrických kompozícií, ktoré sú typické 
pre celú ich tvorbu. Majú radi čisté línie, 
funkčnosť a praktickosť. Vytvárajú jedno-
duché kompozície, v ktorých umiestňujú 
moderné záhradné stavby a doplnky. 
Prepojenie interiéru s exteriérom je v ich 
ponímaní kľúčové.
Ich dlhodobou víziou je projekcia a rea-
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lizácia záhrad v duchu trvalo udržateľné-
ho rozvoja. Chápu pod tým tvorbu, ktorá 
bude samozrejme dizajnová a atraktívna 
pre klientov, zároveň však prospešná a uži-
točná pre svoje okolie. Tieto predstavy sa 
snažia stvárniť a zrealizovať pomocou di-
zajnových kompozícií, úžitkových, liečivých 
rastlín a bylín, ale i záhradnými doplnkami, 
ktoré sú prospešné pre okolitú faunu. Sna-
žia sa v čo najväčšej miere používať naše 
pôvodné druhy, ktoré sa v danej lokalite 
prirodzene vyskytujú.

Moderná záhrada
Galanta, 2011
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Florálna záhrada
Trnava, 2010 

Záhrada na kopci
Bratislava, 2014

(obr. na str. 143 hore)

Komfortná záhrada, 2013
(obr. na str. 143 dolu)
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Exkluzívna záhrada
Rusovce, 2012
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Záhrada Zemianskej kúrie
Horná Čepeň, 2009/2010 

Vidiecka záhrada
Hamuliakovo, 2012 

Záhrada harmónie
Komárno, 2008


