
Program VOPZ Liptovský Hrádok

HRÁDOCKÉ ARBORÉTUM
Piatok (3. júna 2022)
11:00 hod  – Slávnostné otvorenie náučného chodníka spojené 

s komentovanou prehliadkou
Sobota (4. júna 2022)
– komentované prehliadky arboréta
10:00 hod – Akú úlohu zohráva arborétum v období zmeny klímy 
a čomu museli členiť jeho dreviny v minulosti a dnes?
14:00 hod – Zaujímavosti zo zbierok drevín Hrádockého arborét 
v kontexte zmeny klímy
 
Nedeľa (5 júna 2022)
– komentované prehliadky arboréta
10:00 hod – Akú úlohu zohráva arborétum v období zmeny klímy 
a čomu museli členiť jeho dreviny v minulosti a dnes?
komentované prehliadky sa začínajú pri južnom vstupe do 
arboréta v smere od polikliniky
 
NÁRODOPISNÉ MÚZEUM 
V LIPTOVSKOM HRÁDKU
piatok (3. 6. 2022 ) od 9:00 do 16:00
LAVIČKA V ZÁHRADE II.  
Ukážky práce miestneho rezbára spojené s rozprávaním. Spôsob 
vyrezávania si budú môcť vyskúšať aj samotní návštevníci.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 

OD SEMIENKA PO STÔL – Aktivity lesnej pedagogiky 
Tematické aktivity spojené s parkovou výsadbou a vplyvom 
klimatických zmien na naše prostredie.

sobota (4. 6. 2022), nedeľa (5. 6.2022) od 13:00 do 16:00
LEKTOROVANÁ PREHLIADKA ZÁHRADY BÝVALÉHO SOĽNÉHO 
ÚRADU
Návštevník sa oboznámi aj s históriou záhrad v lokalite mesta 
Liptovský Hrádok. Súčasťou budú aj tvorivé dielne pre deti.

SKALKA PRI ZŠ A MŠ HRADNÁ
piatok (3. 6. 2022 )
Komentovaná prehliadka areálu školy
Tvorivé dielne:
Maľovanie na skaly, Poznávanie a hľadanie rastlín, Výroba 
kreatívnych predmetov. Športové aktivity
8:30 – 9:30 – ZŠ Hradná 1. a 2. ročník
10:00 – 12:00 – Materské školy mesta
13:00 – 16:00 – Verejnosť

sobota a nedeľa (4. – 5. 6. 2022) - Individuálna prehliadka areálu 
školy

ZÁHRADA PRI EVANJELICKOM KOSTOLE 
V LIPT. HRÁDKU
nedeľa (5. júna 2022)
14:00 -17:00 hod – prezentácia unikátneho viacúčelového 
modulového systému na stavbu vyvýšených záhonov Laanik. 
Návštevníci si budú môcť pozrieť už postavené vyvýšené záhony, 
ale aj sami vyskúšať, ako sa skladajú.
14:00 – 17:00 hod – „Namaľuj si záhradu na tričko!” – 
výtvarný workshop so žiakmi ZUŠ LH
14:30 hod – predstavenie pre deti “Včielka Elka” v podaní 
Divadla Etudy
15:30 hod – Čítačka v záhrade – čítanie z knihy “Muž, ktorý 
sadil stromy” 

PARK PRI HRADE A KAŠTIELI 
V LIPTOVSKOM HRÁDKU
nedeľa (5. júna 2022)
14:00 – 18:00 - komentovaná prehliadka záhrady so sprievodcom
18:00 hod – KONCERT ŽIAKOV ZUŠ LIPTOVSKÝ HRÁDOK
19:00 hod – TANEC V ZÁHRADE – MESAČNÝ SVIT (Tanečné 
predstavenie Kristíny Kollárovej)
Predstavenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia 

Podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR p. Natálie Milanovej 
a ministra životného prostredia SR p. Jána Budaja.

ECAV farnosť
Liptovský Hrádok

vopz.sk

Víkend otvorených 
parkov a záhrad

Parky a záhrady 
čelia klimatickej zmene

3.–5. jún 2022
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