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Milí priatelia parkov a záhrad,

“Parky a záhrady čelia zmene klímy” je hlavnou témou XIV. ročníka podujatia VOPZ.
   Parky a záhrady plnia nenahraditeľnú funkciu v čase klimatických zmien a zároveň sú aj samé 
týmito zmenami vo veľkej miere dotknuté. Úprava palety rastlín, zmena rytmu ročných období, 
skoré kvitnutie, výskyt nových parazitov atď. sú témy, o ktorých sa v posledných rokoch stále 
viac diskutuje. Vzhľadom na meniace sa podnebie musia záhradníci podstatne upravovať svoje 
pracovné postupy: častejšie kosenie či likvidácia spadnutých konárov po silnom vetre, výrub 
vyschnutých stromov po vlnách opakujúcich sa horúčav, boj s novými parazitmi, pochopenie 
zmien v dobe kvitnutia rastlín a následkov týchto zmien atď. 
   Prebiehajúcim zmenám je potrebné prispôsobiť  manažment, údržbu či kompozíciu našich 
parkov a záhrad, aby sa zachovali ich hodnoty a možnosť zmysluplného využívania súčasnou i 
budúcimi generáciami.
   V rámci nášho podujatia Vás pozývame nielen objavovať hodnoty nášho zeleného dedičstva, 
ale aj diskutovať  
s odborníkmi, vlastníkmi či správcami našich parkov a záhrad o realizovaných opatreniach či 
záhradníckych postupoch týkajúcich sa zmeny klímy. Spoločnou snahou organizátorov podujatia 
vo všetkých 23 zapojených krajinách a vo viac ako 500 zúčastnených záhradch z celej Európy je 
zachovať naše parky a záhrady ako dôležitú rezervu biodiverzity pre blaho človeka a života na 
Zemi.

Tešíme sa na stretnutia s Vami v parkoch a záhradách Bratislavy!

Mgr. Michaela Kubíková, riaditeľka, Národný Trust n.o.

1. Lisztova záhrada//Klariská 1
/GPS: 48.1434175, 17.1057178

Nachádza sa pri neskoro barokovom paláci kniežaťa Leopolda de Pauli, správcu kráľovských 
majetkov. Je to jediný palác okrem prepoštského paláca na Kapitulskej ulici, ktorý mal v 18. 
storočí pravidelné nádvorie  
a priľahlú väčšiu záhradu. 

PROGRAM: sobota 4.6.2022 a nedeľa 5.6.2022
10:00 – 17:00_lektorované prehliadky záhrady 
10:00  – 17:00_Výstava pri príležitosti 50. výročia Hudobného kabinetu UKB_ukážky stredovekej 

hudby

nedeľa 5.6.2022
16:00 _Hortus Musicus – koncert hudobného združenie MUSICANTICA SLOVACA z Nitry, ktoré 

sa venuje oživovaniu hudobných pamiatok z obdobia stredoveku, renesancie a baroka z 
nášho územia, ale aj zo vzdialenejších európskych krajín.

Koncert z verejných zdrojov podporil 

2. Prüger-Wallnerova záhrada//Vstup z Nekrasovovej 
ulice

/GPS: 48.1568653, 17.0968453
Záhrada vznikla koncom 19. storočia. Majiteľ hotela Savoy-Carlton, Henrich Prüger, odkúpil od 
grófky Szapáryovej vilu na dnešnej Havlíčkovej ulici a nechal si ju prestavať. Členitý terén v okolí 
vily bol upravený v prírodno-krajinárskom štýle ako okrasná záhrada, zvyšná časť pozemku 
slúžila ako úžitková záhrada. 



PROGRAM:  sobota 4.6.2022 a nedeľa 5.6.2022
10:00  – 17:00_lektorované prehliadky záhrady a komunitnej záhradky NT n.o. so sprievodcom
10:00 – 11:30_Jóga so Saškou (vstupné 5 euro – na mieste)
13:00  -16:00_Namaľuj si záhradu s Pavlom Filgasom - výtvarný plenér s maliarom Pavlom 

Filgasom (nutná registrácia na sobotu aj nedeľu na tomto linku https://forms.
gle/9BKcm97QB2caFJiC6)

nedeľa 5.6.2022 
11:00 – 12:30_Jóga so Saškou (vstupné 5 euro – na mieste)
16:00 _Lovec plastov Zero Waste– Ekologická bábkarská show – Divadlo Morgonrock

Výtvarný plenér a bábkové predstavenie z verejných zdrojov podporil   

3. Bratislavská Kalvária//Vstup z ul. Na Kalvárii
/GPS: 48.159518 ,17.099754

Bratislavská krížová cesta na Kalvárskom vrchu bola postavená medzi prvými v Uhorsku, na 
pamiatku bitky proti Turkom pri Viedni v roku 1683. 

PROGRAM: sobota 4.6.2022 a nedeľa 5.6.2022
Počas akcie VOPZ bude v obnovenom priestore na návrší pri kríži inštalovaná panelová výstava 
Kalvária pred rokmi, dnes a zajtra architektov manželov Hantabalovcov a výstava Liturgická 
obnova Kalvárie – KZ Sprevádzajúci – pútnické bratstvo; prednáška Kalvária – zaniknutá 
dominanta mestskej panorámy (M. Čičo, SNG) sa uskutoční v sobotu (4. 6.) o 14:00 a 15:00 a v 
nedeľu (5. 6.) o 14:30.
Program sa uskutočňuje v obnovenom priestore pri kríži.

4. Kochova záhrada//Vstup z Bartoňovej ul.
/GPS: 48.146154, 17.094158

Unikátna ukážka medzivojnovej záhradnej architektúry Kochova záhrada je považovaná za jednu 
z najkrajších a najvzácnejších historických záhrad Slovenska. 

PROGRAM: sobota 4.6.2022 a nedeľa 5.6.2022
10:00  – 17:00_lektorované prehliadky záhrady/Klimatická zmena a záhrady/Ukážky práce 

arboristov s ISA Slovensko

Na tejto lokalite nás môžete podporiť zakúpením členskej kartičky Národného Trustu o.z.
                                                  

5.  Bývalá Pálffyho záhrada//Zámocká č.47
/GPS: 48.144974, 17.100965 

Jedna z najslávnejších renesančných terasovitých záhrad v našej krajine bola známa aj vďaka 
nádhernej a obrovskej lipe, okolo ktorej dali majitelia postaviť sedemposchodové lešenie 
pospájané rebríkmi. 

PROGRAM:  len nedeľa 5.6.2022!!
10:00  – 17:00_lektorované prehliadky záhrady a galérií Pálffy a Statua v Pálffyho paláci



6. Open air galéria Záhrada, Ateliér Erny Masarovičovej//
Vstup z Gorazdovej ul. 31

/ GPS 48.161562, 17.093632
Ateliér EM a Galériu Záhrada nájdete na rohu ulíc Gorazdova  
a Langsfeldova. Nezávislá galéria Ateliér.EM tu pôsobí v priestoroch sochárského domu a v 
priľahlých záhradách.

PROGRAM: sobota 4.6.2022  - 9:00 - 24:00 
14:00 – 18:00_Workshop_Divadelná socha autorov Veroniky Vargovej  
a Filipa Bieleka – výroba divadelnej sochy
16:00  a 18:00_Komentované prehliadky ateliéru a Galérie ZáHRADA_sprevádza autorka projektu 

Katarína Kissoczy, ktorá návštevníkom priblíži príbehy vzniku jednotlivých sochárskych diel 
20:00  – 24:00_Magic Garden_svetelná inštalácia s hudobným doprovodom 
nedeľa 5.6.2022 9:00 – 20:00
15:00  a 16:30_Komentovaná prehliadka_sprevádza autorka projektu Katarína Kissoczy 
14:00  – 16:00_Workshop_Divadelná socha autorov Veroniky Vargovej a Filipa Bieleka 
17:00 _Prednáška a výstava SEM šperku_uvedie kurátorka Mária H. Nepšinská, ŠPERK – výber diel z 

1-13 SEM 
18:00_Koncert_Peter Michonek/violončelo

Počas celého víkendu budú prístupné výstavy: 
Veľkoformátové diela a sochárske inštalácie, ktoré vznikli v rámci medzinárodného sympózia 
1-13SEM v rokoch 2009 až 2021 – Open air galéria ZáHRADA 
Výstava fotografií Jeny Šimkovej z cyklu Účastníci, ktoré vznikli na jednotlivých sympóziách SEM
Výstava fotografií Mira Švolíka – diela z cyklu 1–12SEM story BOARD 
Podujatie z verejných zdrojov podporil  

7. Slavín//Vstup z ulice Na Slavíne, linka č. 147 
/GPS: 48.1529076, 17.0999834

Slavín nie je len bratislavský pamätník vojakov Sovietskej armády padlých počas druhej 
svetovej vojny na území západného Slovenska, ale aj významnými miestom historickej zelene 
pozývajúcim na príjemné prechádzky.

PROGRAM: sobota 4.6.2022 a nedeľa 5.6.2022
SOBOTA: (4.júna 2022) komentovaná prehliadka Slavína so sprievodcom o 14:15 a o 15:15
Obradná miestnosť otvorená v sobotu a v nedeľu 14:00  - 16:00

8. Františkánska kláštorná záhrada// 
Vstup z Františkánskej ulice 

/GPS: 48.145086, 17.108858 
Kláštorná záhrada františkánov patrí k najstarším záhradným úpravám na území Bratislavy. 

PROGRAM: sobota 4.6.2022 a nedeľa 5.6.2022
10:00 – 17:00_lektorované prehliadky záhrady 
10:00  – 17:00_ workshop aranžovania kvetov s SOŠ záhradnícka Malinovo



9. Pisztoriho palác// Štefánikova 25
/GPS: 48.1524015, 17.1065216

Pistoriho palác dal v 90. rokoch 19. st. postaviť lekárnik židovského pôvodu Felix Pisztory ako 
vlastný dom.

PROGRAM: sobota 4.6.2022 a nedeľa 5.6.2022 
10:00  – 15:00_detský kútik v priestoroch paláca + tvorivé dielne pre deti v rámci kútika
10.00, 12.00, 14.00 a 16.00_ komentované prehliadky paláca
13.00 - 17.00 cukrová vata pre mlsných (! len v sobotu!)

10. Záhrada Slovenskej katolíckej charity// Kapitulská 18
/GPS: 48.143408, 17.105079

PROGRAM: piatok 3.6.2022 – sobota 4.6.2022 – nedeľa 5.6.2022 – 10:00 – 17:00 

Potlač na tričká (v piatok): Prineste si vlastné tričko alebo iné oblečenie a nechajte si ho potlačiť 
krásnou grafikou s témou tajomnej záhrady pod hradbami mesta (rozmer cca 15x20 cm). K 
dispozícii budú aj tričká z charitného bazára za dobrovoľný príspevok.*
Výstava fotografií o vojne na Ukrajine: Charita pomáha vojnovým utečencom na Slovensku 
a dováža humanitárnu pomoc aj na Ukrajinu. Spoznajte pomoc prostredníctvom fotografií, 
umenia prihovárajúceho sa bez slov.
Prezentácia našej činnosti: K dispozícii budú materiály prezentujúce činnosť charity na 
Slovensku aj v zahraničí. Nechajte sa osloviť niektorým projektom a nájdite svoju cestu, ako 
pomáhať.
Malé občerstvenie s posedením: Ponúkame limonády z charitnej bylinkovej záhrady a 
výbornú kávu od oceňovaného Zlatého zrnka za dobrovoľný príspevok.* Natrhajte si bylinky a 
namixujte limonádu podľa seba alebo si kúsok z charitnej záhrady odneste aj k vám domov.
*Dobrovoľný príspevok je určený na revitalizáciu záhrady.

11. HAUSNATURA, s.r.o.//Pajštúnska 1
/GPS: 48.1116481, 17.1016819

Prvá mestská vertikálna hydroponická farma - jediná svojho druhu na Slovensku !

PROGRAM: Len piatok 3.6.2022! 10:00-15:00 
Prevedenie farmou a ukážka inovatívneho pestovania plodín

12. Jurajov dvor//Vstup z ulice Pri dvore 3
/ GPS: 48.178996, 17.157676

Historická Walterskirchenova záhrada z 19. storočia, pôvodne šľachtická
usadlosť a hospodársky dvor, s vilou vybudovanou pre riaditeľa Dynamitky v roku 1942, 
zachovaná v autenticky spustnutom stave. 

PROGRAM: sobota 4.6.2022 a nedeľa 5.6.2022
10:00 – 18:00_ prehliadky lokality so sprievodcom Ivorom Švihranom



13. VINICA ŠIROKÉ//Komunitný vinohorad VVS – VIA VITIS
/GPS: 48.1328, 17.1026   

PROGRAM: sobota 4.6.2022: 10:00 – 20:00 a nedeľa 5.6.2022: 10:00 – 17:00
Počas celého víkendu budú prebiehať komentované vychádzky Vajnorským vinohradníckym 
chotárom v závislosti od príchodu návštevníkov. Výstava historických fotografií bude otvorená 
nepretržite.
Ochutnávka vín od lokálnych vinohradníkov spolu s občerstvením bude možná počas celej 
otváracej doby.

14. Záhrada Domu Albrechtovcov//Kapitulská 1
/GPS: 48.1440453, 17.1045750

Dvorová záhrada bývalého kanonického domu. V minulosti slúžila ako kombinovaná úžitkovo-
okrasná záhrada. 

PROGRAM: piatok 3.6.2022 – sobota 4.6.2022 – nedeľa 5.6.2022
piatok 3.6.2022 – sobota 4.6.2022
11.00, 13.00 a 15.00_Krátka história Domu a záhrady Albrechtovcov
sobota 4.6.2022:
16.00 _Gitarové Duo Radka Krajčová & Martin Krajčo – Hommage a Alexandre Lagoya a Ida 

Presti
nedeľa 5.6.2022
11.00  Matiné Lukáš Golej – Júlia Urdová – Nikola Ovčarovičová (lesný roh-viola-fagot)
koncerty podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia 

13.00 a 15.00_Krátka história Domu a záhrady Albrechtovcov
16.00_Koncert žiakov ZUŠ Rovinka

15. Biskupické luhy//Vlčie hrdlo
/GPS: 48.128622, 17,175118

Dunaj je odpradávna tvorcom pozoruhodnej prírodnej krajiny poniže Bratislavy, ktorá s trochou 
zveličenia, pripomína tropický prales.  

PROGRAM: piatok 3.6.2022 _Príbehom na stope – vyberte si štyri príbehy a rozprávači/ky vám 
umožnia prežiť zaujímavé dejiny mesta priamo počas vlastivednej prechádzky lužným lesom. 
Začiatok: autobusový terminál Vlčie hrdlo o 18:00
sobota 4.6.2022 – nedeľa 5.6.2022  
10:00 – 20:00_samo prehliadky lokality

Sprievodný program k podujatiu:

3.6.2022 – 10:00 „Múdre stromy – manažment starobylých stromov v historických parkoch 
a záhradách Slovenska a Maďarska“ – Odborný seminár realizujeme v rámci programu 
cezhraničnej spolupráce INTERREG Maďarsko-Slovensko a projektu Múdre stromy (SKHU 
/1902/4.1/110),ktorý je finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR).

Prednášková sála Univerzitnej knižnice,Ventúrska 11, Bratislava /Vstupné: zdarma
Registrácia:  Na seminár je nutné registrovať na  

https://forms.gle/4nZUVAx8c5adFBmu7  do 1.6.2022!



sobota 4.6.2022 – 15:00-20:00_Prepoštská United #2
Prirodzeným prepojením aktivít inštitúcií sídliacich na Prepoštskej vznikol žánrovo pestrý 
program minifestivalu Prepoštská United. 
V tieni jednej z najkrajších bratislavských uličiek si môžete počas Víkendu otvorených parkov a 
záhrad pozrieť výstavy, programy pre deti, vypočuť koncert a v príjemnej komunitnej atmosfére 
stretnúť priateľov, autorov a umelcov.
Príďte si s nami kultúrne užiť a spoločne nechajme Prepoštskú ožiť!
ceskecentrum.sk/FB České centrum Bratislava
Organ izujú:

#České centrum Bratislava #Stredoeurópsky dom fotografi e
#Bratislava–Staré Mesto – kultúra #Španielska ambasáda a ďalší partneri

Tématické prechádzky s odbornými sprievodcami
Záhrada ako múza pre hudbu – sprevádza Zuzka Godárová
Palácové záhrady – sprevádza Helena Navrátilová /v ruskom jazyku
Horský park  – zelené srdce mesta – sprevádza Ivetka Šimov /v anglickom jazyku
Kúzliadka – kúzelná Bratislava – sprevádza Andrej Groll
Na bicykli cez tri parky – sprevádza Evka Čubríková
Jarovská bažantnica na bicykli – sprevádza Evka Čubríková
Záhady hra dnej záhrady – sprevádza Katka Králiková – interaktívna kvízová prehliadka 
Prehliadka Rómerovho domu – sprevádza Andrea Turanská

Na tieto prechádzky je nutná on-line registrácia na stránke podujatia www.vopz.sk v časti 
Program podujatia.

Národný Trust n.o. je mimovládna nezisková organizácia, ktorej poslaním je ochrana a 
zmysluplné využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva – historického prostredia Slovenska. 
Podporiť naše aktivity na záchranu mnohých vzácnych lokalít môžete aj ako člen 
Národného Trustu o.z, ktorého hlavným poslaním je podpora aktivít Národného Trustu 
n.o. na Slovensku. ĎAKUJEME!

Viac info o nás na www.nt.sk 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR p. Natálie Milanovej, ministra životného prostredia SR p. Jána Budaja a primátora Hl. mesta 
SR Bratislavy p. Matúša Valla.

revue pre kultúrne dedičstvo

Mediálni partneri:

Partneri podujatia:


