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Narodila sa 26.septembra 1938 v Piešťanoch.  Strednú poľnohospodársku 
technickú školu, odbor záhradníctvo v Malinovej ukončila v r. 1957. Pokračovala 
na Vysokej škole zemědelskej v Brne, špecializácia okrasné záhradníctvo 
v Lednici na Morave, kde promovala v r.1962. Po ukončení štúdia v r. 1962 
nastúpila na Správu miestnych služieb v Piešťanoch ako vedúca strediska 
starostlivosti o verejnú zeleň mesta Piešťany. V pracovnej náplni mala 
komplexnú problematiku zelene mesta, t.j. zabezpečenie podkladov pre rozvoj 
zelene mesta, vypracovanie potrebnej dokumentácie, plánovanie finančných 
prostriedkov na realizáciu týchto plánov, každodenné riadenie pracovníkov 
strediska zelene, s ktorými sa okrem údržby zabezpečovali aj menšie investičné 
akcie. V tejto pozícii pôsobila do roku 1979. Medzi prvými akciami rozširovania 
zelene (vrátane vypracovania dokumentácie) bola úprava plochy po zbúranej 
ľudovej škole za hotelom Victoria Regia a výsadba stromov na SÍňave II, kde 
neskôr do týchto porastov boli vybudované rekreačné strediská okolo sauny 
Heinola a kúpaliska Sĺňava. Dodnes sa pozostatky týchto výsadieb rozvíjajú aj 
keď sa im nedostáva žiadna starostlivosť. Následne podľa vlastnej dokumentácie 
realizovala sadové úpravy okolo bytoviek na Vajanského ulici. V roku 1965 
pripravila projekt a so strediskom zelene SMS realizovala úpravu rozšírenia 
mestského parku o plochu medzi hrádzou „starého parku" a hrádzou kanálu od 
Hornej Stredy, čo sú dnes parkové plochy za domom umenia po hotel Park. V 
roku 1965 -1972 na základe štúdie Prof. Ing. Otrubu vypracovala vykonávacie 
projekty rekonštrukcie mestského parku , ktoré sa postupne v priebehu 15 
rokov strediskom zelene a rôznych malých stavebných dodávateľov realizovali. 
V päťročných intervaloch  vyhodnocovala priebeh realizácie rekonštrukcie 
mestského parku a aktualizovala projekty pre ďalšie etapy. Výsledky aktualizácie 
sa predkladali komisie pre výstavbu pri MNV Piešťany. Informácie o rekonštrukcii 
parku ( v tom čase ešte málo známa problematika) boli uverejňované v 
odborných záhradníckych a architektonických časopisoch. Za prínos v oblasti 
rozširovania zelene sa považuje i presadenie zakladania zelene ako súčasť 
hromadnej bytovej výstavby v Piešťanoch u STAVOINVESTY, vtedy riadiacej 
organizácie investičnej činnosti krajskej pôsobnosti. Dodávateľsky realizované 
úpravy prechádzali do údržby mesta. V roku 1966 riešila úpravu pásu zelene 
pred rodinnými domami na Leninovej ulici, dnes Pod Párovcami. V rokoch 1968 
-73 v nadväznosti na lesný hospodársky plán inventarizovala zeleň Červenej 
veže a strediskom zelene realizovala sadové úpravy s náročnými  priehľadmi 
na mesto a výsadby najmä listnatých stromov. V roku 1972 založila zeleň na 
bývalom dobytčom trhovisku na rohuVodárenskej ulice. V tom istom čase 
vypracovala i dokumentáciu a následne realizovala úpravy okolia kaplnky 
pri kolonádnom moste. Následne v roku 1973 realizovali podľa projektu Ing. 
Švecovej detské ihrisko Inču - Čuna na Potočnej ulici. V rámci strediska zelene 
bolo zriadená aj projekcia sadových úprav v rámci ktorej v roku 1975 spolupráci 
so Stavoprojektom Bratislava vypracovala generel zelene Piešťan ako súčasť 
územného plánu. Bol to v praxi územných plánov prvý generel zelene v rámci 
Slovenska. Po asanácii Teplického cintorína sa podľa dokumentácie Ing. Švecovej 
v rokoch 1973 -1976 založil park Družby. 
Ďalšie rozšírenie verejnej zelene nastalo v roku kedy sa opäť strediskom zelene 
realizovali sadové úpravy na plochách po asanovanej časti Nitrianskej ulice 
a podľa návrhu Ing. Švecovej sa zároveň  vysadilo parkovisko na Vajanského 
nábreží. V priebehu pôsobenia v službách mesta často publikovala o aktuálnych 
problémoch zelene Piešťan v miestnej tlači. Odborne a organizačne sa 
podieľala na v tom čase aktuálnych brigádach pre zveľaďovanie mesta. V 
rokoch 1975 do 1977 absolvovala postgraduálne štúdium ochrana a tvorba 
životného prostredia, ktoré som ukončila záverečnou prácou „Význam zelene pri 
urbanizácii kúpeľného mesta Piešťany". 
V roku 1979 Ing. Švecová ukončila  pôsobenie v technických službách mesta. Za 
uplynulých 17 rokov sa zeleň mesta rozšírila z 22 ha na 87 ha. Stav pracovníkov 
v stredisku zelene sa zvýšil z pôvodných 17 na 75 pracovníkov s pomerne 
dobrým obsadením kvalifikovaných pracovníkov. Od r. 1979  vykonávala funkciu 
odbornej referentky pre zeleň kúpeľov Slovenska na generálnom riaditeľstva 
kúpeľov SLQVAKQTERMA v Bratislave. Na detašovanom pracovisku v Piešťanoch 
Ing. Švecová neprerušila kontakt s mestom i keď  bola viac zameraná na 
problematiku zelene kúpeľov. V rámci svojej pracovnej náplne okrem iného 
vypracovala investičné zámery pre rekonštrukcie viacerých kúpeľných parkov, 
ktoré sa postupne realizovali. Vytvorila podmienky pre systemizované miesta pre 
vysokoškolsky vzdelaných záhradníkov na riaditeľstvách jednotlivých kúpeľov 
a pre potreby investičných oddelení kúpeľného riaditeľstva v Piešťanoch 
vypracovala investičný zámer rozšírenia a obnovy kúpeľného parku s dôrazom 
na význam zelene ako súčasti liečebných procesov. V pozícii referenta pre zeleň 
kúpeľov sa Ing. Švecovej podarilo rozšíriť známu celoštátnu kúpeľnú súťaž 
„kuchár, čašník, cukrár" o profesiu záhradník - aranžér. Táto súťaž v kúpeľoch 
Piešťany bolo podnetom k spolupráci a k spoločnému organizovaniu prvého 
ročníka súťaže aranžerskej súťaže „Victoria Regia"v roku 1993 so Strednou 
záhradníckou školu v Piešťanoch. Ing. Švecová je autorkou loga tejto súťaže. V 
roku 1989 ukončila pôsobenie na SLOVAKOTERME. Nastúpila do zamestnania 
v kúpeľoch Piešťany kde je poverená vedením kúpeľného záhradníctva. 
Okrem vedenia každodennej prevádzky kúpeľného záhradníctva  na základe 
požiadaviek technického oddelenia kúpeľov priebežne vypracovávala 
dlhodobé plány a konkrétne projekty sadovníckych úprav na kúpeľnom 

ostrove. Medzi najvýznamnejšie považuje Ing. Švecová štúdiu úprav priestorov 
medzi Napoleonovými kúpeľami, projekt fontány pre liečebným domom 
IRMA a projekt bylinkovej záhrady pri Spoločenskom centre kúpeľov. Veľkú 
pozornosť  venovala kvetinovým úpravám interiérov kúpeľných domov. V roku 
1998 Ing. Švecová odchádza do dôchodku. Od toho času sa venuje výhradne 
projekčnej činnosti so zameraním najmä na rekonštrukcie historických parkov. 
Významnejšie sú Park v Adamovských Kochanovciach, Horné Otrokovce, 
Rohovce, Krušovce, Úrad vlády v Bratislave, Námestie Vŕbové, Jaslovské 
Bohunice, Bardoňovo, Častkovce a dalšie. Pre odborné oprávnenia k projekčnej 
činnosti absolvovala  Skúšku odbornej spôsobilosti pre projektovanie v r. 
1990, získala Autorizačné osvedčenie„Autorizovaný architekt pre záhradnú 
architektúru" v r.2001 a osvedčenie Autorizovaný krajinný architekt r.2005 
Je členkou vo viacerých odborných organizáciách , od r. 1971 v Zväze 
slovenských architektov, pracuje v komisii pre tvorbu zelene v krajine a v 
sídlach. Dodnes je členkou v Spolku architektov Slovenska, v Slovenskej komore 
architektov od r.2001, v Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu - sekcia 
záhradných architektov od r. 1998 čestnou členkou r.2007, v Zväze kvetinárov 
a floristov Slovenka od r. 1995. Opakovane  tri volebné obdobia  bola členkou v 
komisii životného prostredia mesta Piešťany. 
Celou profesnou dráhou Ing. Švecovej sprevádzalo aranžovanie kvetov: 
kvetinové dekorácie stužkové zábavy, majáles na SPTŠ Malinovo 1955 – 1957, 
kvetinové dekorácie študentských plesov v Lednici VŠZ 1960 – 1962, Prvý 
kvetinový ples v Piešťanoch 1964 v kaviarni Srdiečko, Druhý ketinový ples 
v Piešťanoch 1965 v kaviarni Kursalon.Počas praxe v údržbe zelene mesta 
príležitostné aranžovala rôzne oslavy a sviatky, ako Vianoce. Priebežne sa 
účasnila na seminároch a školeniach o aranžovaní kvetov poriadaných odborom 
miestneho hospodárstva pre ministerstvo vnútra. V 70. rokoch sa účastnila 
na okresných, krajských a celoštátnych súťažiach v aranžovaní kvetov už ako 
porotkyňa. Ako odborná referentka pre zeleň na generálnom riaditeľstve 
kúpeľov organizovala prvú súťaž 1985 v rámci súťaže – kuchár-cukrár-čašník. 
Táto súťaž pokračovala až do vzniku súťaže Victoria Regia v roku  1993 
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