
Víkend otvorených parkov a záhrad
Bratislava - program

10.-11.október 
2020

Milí priaznivci parkov a záhrad,

úloha parkov a záhrad  je dôležitá nielen pre zachovanie biodiverzity a ich kultúrneho a prírodného dedičstva. V dnešných dňoch (klimatické zmeny, pandémia COVID 19) sa do popredia 
dostávajú ich zdravotné a hygienické funkcie. Je vedecky dokázané, že pobyt vonku v príjemnom prostredí zelene má nenahraditeľný pozitívny účinok na naše mentálne a fyzické zdravie 
či budovanie imunity. 
Počas XII. ročníka podujatia v Bratislave budú pre návštevníkov sprístupnené viaceré zelené lokality. Program podujatia sme museli prispôsobiť aktuálnej pandemickej situácii a jeho hlavným 
bodom sú lektorované, ale aj individuálne prehliadky zapojených lokalít. Pre náročnejších návštevníkov sme pripravili špeciálne tématické prehliadky s odbornými sprievodcami. 
V nižšie uvedenom programe nájdete zoznam lokalít, ktoré môžete v rámci podujatia VOPZ navštíviť v Bratislave. Nezabúdajme prosím na opatrenia, ktoré musíme rešpektovať v rámci 
ochrany zdravia nás a našich blízkych. ĎAKUJEME!
Za organizátorov podujatia         Mgr. Michaela Kubíková, Národný Trust n.o. 

1. Lisztova záhrada//Klariská 1/GPS: 48.143797, 17.105889
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 10.10.2020  a Nedeľa 11.10.2020
10:00 – 16:00 – lektorované prehliadky záhrady 

2.  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. Lešenie slúžilo na to, aby sa panstvo mohlo zblízka potešiť vôňou 
lipových kvetov.

PROGRAM: Sobota 10.10.2020  
10:00 – 16:00 – lektorované prehliadky záhrady 

3. Záhrada Domu Albrechtovcov//Kapitulská 1/
GPS: 48.144045, 17.104575
Dvorová záhrada bývalého kanonického domu. V minulosti slúžila ako kombinovaná 
úžitkovo-okrasná záhrada. Pamätníci si spomínajú na bohatú zeleň, keď dom obývala rodina 
bratislavských hudobníkov - Albrechtovcov (1945-2003). Po rokoch zanedbania a úplnej 
likvidácie pôvodnej výsadby bola v roku 2019 záhrada premenená dobrovoľníkmi na verejný 
kultúrny priestor.

PROGRAM: Sobota 10.10.2020  a Nedeľa 11.10.2020 (otvorené od 10:00 do 17:00 hod)
11.00, 14.00, 16.00 hod  - informácie o objekte - história, súčasnosť a budúcnosť 
Tlačené informácie o objekte dostupné priebežne v záhrade počas celého podujatia.

4. Oáza - Stará Tržnica//Nám. SNP 25/GPS: 48.144615, 17.111660 
Oáza v Starej tržnici je zelený priestor v Starej tržnici, ktorý vznikol ako adopčné centrum     
pre rastliny, ktoré svojim majiteľom prerástli cez hlavu. 
Burza izbových rastlín - sobota (10.10.2020) - 10:00-15:00 hod - hlavný vchod cez tržnicu - 
návštevníci si budú môcť odniesť exotické izbové rastlinky.  

5. Záhrada Slovenskej katolíckej charity// Kapitulská 18/
GPS: 48.143408, 17.105079
Ide o obľúbenú a tak trocha “tajomnú” lokalitu Starého mesta, ktorá priam vyzýva nazrieť       
za hradby. Záhrada poskytuje odpočinok, nachádza  sa vo výhľade z mestských hradieb         
a vedľa bočného vchodu na hradby.

PROGRAM: Sobota 10.10.2020  a Nedeľa 11.10.2020
10:00 – 16:00 – individuálne prehliadky záhrady/prezentácia aktivít Slovenskej katolíckej 
charity

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 10.10.2020  a Nedeľa 11.10.2020 od 9:00 — 19:00 hod
Open Air galéria ZáHRADA predstavuje veľkoformátové diela a sochárske site specific, ktoré 

vznikli v rámci medzinárodného sympózia 1—12SEM v rokoch 2009 až 2020.
výstava fotografií — Jena Šimková — cyklus Účastníci a Anton Sládek — Moja Bratislava
Sobota Sobota 10.10.2020
16:00 komentovaná prehliadka ateliéru a galérie ZáHRADA (sprevádza autorka 
projektu Katarína Kissoczy)
12:00 — 19:00 workshop DIVADELNÁ SOCHA/ sochári Veronika Vargová a Filip Bielek
Nedeľa 11.10.2020
15:00 komentovaná prehliadka galérieZáHRADA sprevádza autorka projektu Katarína 
Kissoczy
12:00 — 19:00 workshop DIVADELNÁ SOCHA sochári Veronika Vargová a Filip Bielek

7. Obecná záhrada v Rači//Alstrova 249/GPS: 48.2137651, 17.1510936 
Nevzhľadný zarastený priestor (2300m2) premenili miestni nadšenci za štyri roky (2012-2016) 
na oázu plnú zelene, kde si môžete posedieť pod korunou orecha, potešiť sa z citlivo vybranej 
výsadby ovocných stromov a kvetov, vyválať sa s deťmi v tráve, sledovať včielky pri práci (úle 
na konci záhrady), … Ale napríklad i zorganizovať sobáš.

PROGRAM: Sobota 10.10.2020  
10:00 – 16:00 – individuálne prehliadky záhrady 

8. 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. Táto záhrada patrí mezi 
najobľúbenejšie miesta mnohých obyvateľov Bratislavy.

PROGRAM: Sobota 10.10.2020  a Nedeľa 11.10.2020
10:00 – 16:00 – lektorované prehliadky záhrady 

9. Jurajov dvor//Vstup z ulice Pri dvore 3/ GPS: 48.178996, 17.157676
Historický parčík, pôvodne predmestská šľachtická usadlosť s vilou vybudovanou pre riaditeľa 
Dynamitky v roku 1942, zachovaný v autenticky spustnutom stave. 

PROGRAM: Sobota 10.10.2020  a Nedeľa 11.10.2020
10:00 – 18:00 - lektorované prehliadky záhrady 

Tématícké prechádzky s odbornými sprievodcami
Život v cirkevných záhradách včera a dnes
Palácové záhrady Bratislavy – slávne záhrady Uhorska
Hudba a záhrady
Búrlivé príbehy zo Sadu Janka Kráľa
Kúzelná Bratislava a jej ukryté zelené tajomstvá – špeciálna prehliadka pre deti!
Horský park – zdravé pľúca nášho mesta
Obnova parku v Rusovciach
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. 
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. www.nt.sk     www.vopz.sk


