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Názov podujatia: VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD

Druh podujatia: kultúrno-vzdelávacie

Dátum : 25. – 27.JÚN 2021

Miesto: parky a záhrady Slovenska

Webová stránka podujatia: www.vopz.sk

Hlavný organizátor podujatia: Národný Trust n.o. – www.nt.sk



V dňoch 25.-27.júna 2021 pripravujeme už XIII. ročník kultúrno-vzdelávacieho podujatia

Víkend otvorených parkov a záhrad.

Jeho cieľom je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty nášho zeleného dedičstva a
zapájať ľudí do ich aktívnej ochrany.

Podujatie má medzinárodný charakter a je súčasťou celoeurópskej iniciatívy sprístupňovania
parkov a záhrad verejnosti pod názvom Rendez-vous aux Jardins, s rovnakou témou a
vizuálom. V roku 2021 bola zvolená celoeurópska téma „Odovzdávanie vedomostí“. Táto
téma zdôrazňuje význam prenosu vedomostí a skúseností z generácie na generáciu, prenos
know-how v geografickom zmysle i transfer poznatkov a skúseností vo formálnom i
neformálnom vzdelávaní.

V podujatí sú prezentované najmä historické parky a záhrady. Vítané sú však všetky zaujímavé
verejné i súkromné parky a záhrady. Dôležitým kritériom výberu na účasť je zodpovedný
prístup a starostlivosť vlastníka o jeho park či záhradu.

V roku 2019 bolo do podujatia na Slovensku zapojených 102 verejných a súkromných parkov a
záhrad.

O PODUJATÍ

V roku 2020 bol VOPZ kvôli pandémii presunutý na jesenný termín a záhrady sa do podujatia 
mohli zapojiť aj on-line formou.



Čo sa ukrýva v našom logu?



CHCEM SA ZAPOJIŤ

Ak  ste majiteľom alebo správcom zaujímavej záhrady, parku či inej zelenej lokality a máte chuť zapojiť sa do podujatia,  stačí 
do 15. 5.  2021 vyplniť online prihlášku na http://www.vopz.sk/chcem-sa-zapojit.

Pozornosť je potrebné venovať zadaniu sprievodného programu, t.j. aktivít, ktoré chystáte počas podujatia realizovať. Víkend
parkov a záhrad má byť výnimočný práve špeciálne pripraveným programom pre túto príležitosť.

Medzi nami odporúčaný program patria najmä lektorované prehliadky zapojenej lokality. Pokiaľ to Vaše personálne a finančné
kapacity umožňujú, môžete pre návštevníkov pripraviť aj iný zaujímavý sprievodný program, ako napríklad: vystúpenia umelcov
či hudobníkov, diskusie na rôzne témy, výstavy výtvarných diel a fotografií, ukážky práce arboristov, ukážky starostlivosti o
rastliny či živočíchy, sadenie stromov, tvorivé dielne pre deti, maľovanie, enviro-výchovné aktivity, ukážky historických bojových
umení či dobových tancov, pikniky atď. Všetky aktivity, by však svojim charakterom a obsahom mali prezentovať a podporiť
hodnoty našich parkov a záhrad!

Po odoslaní a akceptovaní Vašej prihlášky, Vám zašleme Metodiku organizovania podujatia na miestnej úrovni.

http://www.vopz.sk/chcem-sa-zapojit


Radi by ste nám pomohli s prípravou, organizáciou a realizáciou podujatia? Staňte sa našim dobrovoľníkom, 
svoje schopnosti a záujmy môžete uplatniť ako: 

1. koordinátor lokality - Vašou hlavnou úlohou bude vítanie návštevníkov v zapojených parkoch a záhradách, 
poskytovanie informácií o programe podujatia, dohľad nad jednotlivými aktivitami podujatia, či pomoc pri 
celkovej príprave; 
2. sprievodca na vybranej lokalite - Vašou hlavnou úlohou bude sprevádzanie návštevníkov po vybraných 
lokalitách počas podujatia;
3. fotograf - filmár - Vašou úlohou bude zaznamenanie zaujímavých momentov podujatia prostredníctvom 
krátkych videí a fotozáberov a ich spracovanie pre dokumentáciu; 
4. copy-writer - ak máte bohatú slovnú zásobu a dokonale ovládate svoj rodný jazyk, Vašou úlohou bude 
pomoc pri písaní kreatívnych textov o podujatí a zaujímavých článkov o parkoch a záhradách. 

A čo za to? 
Dobrovoľníctvo pre NT Vám poskytne nevšednú možnosť nazrieť do zákulisia prípravy podujatia. Získate 
množstvo zaujímavých informácií a zážitkov z miest, ktoré ste si predtým možno ani nevšimli alebo ste o nich 
nevedeli.  Získate nové skúsenosti a priateľstvá s ľuďmi, ktorí sú obdivovateľmi zelených miest a histórie. Za 
Vašu pomoc budete odmenený Certifikátom o dobrovoľnej účasti na príprave medzinárodného podujatia a 
získate dobrý pocit, že ste pomohli pri záchrane miest, ktoré máte radi!

CHCEM POMÔCŤ  - DOBROVOĽNÍCI



CHCEM PODPORIŤ – SPONZOR a FINANČNÝ PODPOROVATEĽ

Organizáciu podujatia zabezpečuje veľa dobrovoľníkov, no i napriek tomu vyžaduje nemalé finančné
zabezpečenie. Radi by ste sa nás podporili finančne či sa zapojili sponzorsky?

Aj logo Vašej firmy alebo Vaše meno môže byť na zozname podporovateľov a partnerov Víkendu
otvorených parkov a záhrad.

Pre našich podporovateľov a sponzorov ponúkame rôzne druhy prezentácie: umiestnenie Vášho mena a
loga spoločnosti na webstránke podujatia www.vopz.sk, umiestnenie loga v programovom bulletine a na
prezentačných plagátoch v rôznych častiach Slovenska, umiestnenie loga priamo v zapojených parkoch a
záhradách, prezentácia výrobkov a produktov spoločnosti v nami vybratých lokalitách počas podujatia.

Vaša finančná pomoc podporí aktívnych ľudí v ich úsilí zlepšiť poznanie i fyzický stav parkov a záhrad
Slovenska! Váš dar a podpora sú znakom Vašej odvahy a osobného stotožnenia sa s hodnotami parkov a
záhrad, ktorých osud Vám nie je ľahostajný. Ďakujeme!



CHCEM NAVŠTÍVIŤ – NÁVŠTEVNÍK

Pomôcť šíriť myšlienku ochrany parkov a záhrad Slovenska môžete aj Vašou osobnou návštevou niektorej
zo zapojených lokalít. Prejavíte tak svoju ochotu aktívne sa podieľať na záchrane kultúrneho a prírodného
dedičstva Slovenska a zároveň pobytom vonku prospejete Vášmu telu i duši.

Zoznam zapojených parkov a záhrad s pripraveným programom sledujte na našej webovej stránke v časti
http://www.vopz.sk/zahrady-a-parky a naplánujte si Vašu cestu za poznaním i oddychom!

Pre skutočných „fajnšmekrov“ odporúčame špeciálne tematické okruhy po vybratých parkoch a
záhradách s našimi profesionálnymi sprievodcami. Info o aktuálnych trasách nájdete v časti Program –
tematické prehliadky s odborným sprievodcom.

http://www.vopz.sk/zahrady-a-parky


COVID 19 – NÁHRADNÝ TERMÍN/ON-LINE 

Ak by pandemická situácia  na Slovensku nedovoľovala uskutočniť podujatie  v termíne d  
25.- 27. júna 2021, tak sa podujatie uskutoční v náhradnom termíne a to buď posledný 
septembrový alebo prvý októbrový víkend 2021. O presnom termíne Vás budeme čo 
najskôr informovať, rovnako ako aj o možnosti prihlásiť sa do podujatia on-line formou.



Za celý organizačný tím Vás pozýva Mgr. Michaela Kubíková

Neváhajte a zapojte sa do XIII. ročníka Víkendu otvorených parkov!

Môžete tak urobiť ako vlastníci, správcovia ešte neprihlásených záhrad a parkov, ako
návštevníci, ktorí sú našou najväčšou odozvou, ako dobrovoľníci, ktorí majú záujem byť
súčasťou veľkého organizačného tímu alebo ako sponzori a podporovatelia, ktorých podpora
zvyšuje úroveň Víkendu otvorených parkov a záhrad.

www.vopz.sk
nt@nt.sk
+421 907 296 724


