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. Podujatie je
súčasťou Bratislavských mestských dní 2021.

10:00 – 17:00 – prehliadky záhrady
sobota 26.6.2021 – 18.00
– Schöllnast Consort – Beethoven Septet op. 20 (koncert so vstupným).
Koncert v rámci festivalu Dni starej hudby 2021 v záhrade Domu
Albrechtovcov – pódium pod čerešňou.
Vstupné na koncert je 15€ a 10€ (vstupenky budú na predaj v sieti
ticketportal). V prípade nepriaznivého počasia bude koncert preložený
do Moyzesovej siene FFUK, Gondova 2, Bratislava.
nedeľa 27.6.2021 – 14:30
Sólové skladby pre priečnu ﬂautu slovenských a českých autorov
hudby 20. storočia
Katarína Turčinová, ﬂauta
Koncert sa koná s podporou Hudobného fondu.

18.

Záhrada Synagógy// Heydukova ulica 11-13/
GPS: 48.146837, 17.1122738
Synagóga na Heydukovej ulici je jedinou synagógou v Bratislave. Patrí k
nej aj obnovená záhrada, ktorá slúži na oddychové účely či konanie sa
židovských náboženských obradov.
PROGRAM: len v nedeľu 27.6.2021
10:00 – 16:30 – prehliadky záhrady

19.

Záhrada Veľvyslanectva Ruskej federácie// Vstup z Godrovej
ulice č. 4/ GPS: 48.148717, 17.100829
Dvojpodlažná budova tzv. Fábryho vily, v ktorej dnes sídli Veľvyslanectvo
Ruskej federácie bola postavená v roku 1915 podľa projektu architekta
Michala Harminca pre známeho advokáta Pavla Fábryho. Pri vile sa
nachádza do dnešných dní udržiavaná pravidelná záhrada, ktorá je
verejnosti bežne neprístupná.
PROGRAM: len v sobotu 26.6.2021
10:00 – 16:00 – prehliadky záhrady so sprievodcom

20.

Csákyho šľachtické záhradníctvo// Ružinov/
GPS: 48.1441003, 17.1689306
Šľachtické záhradníctvo, ktoré na začiatku 20. storočia nechali na svojom
panstve v Prievoze vybudovať manželia Csákyovci patrí k ojedinelým
svojho druhu, ktoré sa na Slovensku podarilo zachrániť. Návšteva
možná LEN PO REGISTRÁCII na https://www.vopz.sk/park/7391csakyho-slachticke-zahradnictvo

revue pre kultúrne dedičstvo

PROGRAM: piatok 25.6.2021
17:00 – Historická prechádzka cez Kamzičí jarok a Gaštanicu s
IVOROM ŠVIHRANOM v rámci projektu Urban Invaders
Miesto stretnutia: Križovatka Jakovho radu a cesty na Kamzík
(48.1619408, 17.1027425)

23.

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.
Napriek veľkým zásahom človeka do jej štruktúry sa aj v hornej časti
Žitného ostrova podarilo zachrániť aspoň zvyšky nádherného luhu.
Piatok 25.6.2021 – sobota 26.6.2021 – nedeľa 27.6.2021
10:00 – 20:00 – samoprehliadky lokality
HLAVNÝ INFOPULT K PODUJATIU – RÓMEROV DOM

24.

Rómerov dom // Zámočnícka 10/
GPS: 48.144999951, 17.107783556

Na tejto lokalite nás môžete podporiť
zakúpením jedinečnej členskej kartičky
Národného Trustu n.o. s výtvarnými motívmi
Kochovej záhrady od maliarky roka Lucie Oleňovej.
Sprievodný program k podujatiu:
„Japonské záhrady – umenie Inšpirované prírodou“ - výstava
fotografií odbornej garantky podujatia Ing. Tamary Reháčkovej, PhD.;
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2 (denne od 10:00
do 17:00)
Vstupné: bežné vstupné do múzea

Vstup do skleníkov je na vlastné riziko!

21.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Beigli Hotel & Garden// Baštová 4/
GPS: 48.14511749, 17.1061759
Historická budova a ukrytá záhrada v samom strede mesta Bratislava.
Doteraz uzavretá záhrada pre verejnosť, len pre hotelových hostí sa
nanovo otvára a ponúka tiché, pokojné miesto.
PROGRAM: len v piatok 25.6.2021 – 16:00 – 19:00
16:00 – 19:00 – prehliadka záhrady s výkladom o histórii tohto ukrytého
miesta (každú celú hodinu)
Občerstvenie kávička a malý koláčik

www.vopz.sk

Kamzičí jarok a park Gaštanica// Cesta na Kamzík/
GPS: 48.1678356N, 17.1031917E

Tématické prechádzky s odbornými sprievodcami
Život v cirkevných záhradách včera a dnes
Palácové záhrady Bratislavy – slávne záhrady Uhorska
Velikáni v Sade Janka Kráľa a UFO
Kúzelná Bratislava a jej ukryté zelené tajomstvá – špeciálna
prehliadka pre deti!
Záhrady kolobehu života a smrti
Na tieto prechádzky je nutná on-line registrácia na stránke podujatia
www.vopz.sk v časti Program podujatia.

PROGRAM: len v nedeľu 27.6.2021 – 10:00 – 17:00
10:00 – 17:00 – prehliadky záhrady so sprievodcom o 10:00, 11:00,
12:00, 14:00. 15:00 a 16:00

Mediálni partneri:

22.

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

Víkend otvorených
parkov a záhrad
Odovzdávanie vedomostí

25.-27. jún 2021

Milí priaznivci parkov a záhrad,
počas pandémie sa ukázalo, aký veľký význam má možnosť krátkodobej
rekreácie obyvateľov miest v parkoch a záhradách. Pre mnohých
obyvateľov miest, ktorí nemajú vlastné záhrady sú verejne prístupné
zelené lokality jedinou alternatívou. Zelená infraštruktúra v mestách
a obciach vytvára vhodné priestory pre sociálnu interakciu obyvateľov
a zlepšuje fyzické a duševné zdravie ľudí.
Pandémia núti politikov uznať hodnoty parkov a záhrad a prehodnocovať
dekády šetrenia na ich údržbe – na obnove ich kultúrnych a prírodných
hodnôt.
Aj XIII. ročník nášho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad Vám
chce priblížiť krásu a zdôrazňovať význam našich parkov a záhrad.
Pre návštevníkov v Bratislave sú opäť pripravené lektorované prehliadky
mnohých známych i menej známych lokalít. Súčasťou programu
v mnohých záhradách bude aj pestrý sprievodný program, ktorého
prehľad Vám prinášame v nasledujúcich riadkoch.
Za organizátorov podujatia sa na stretnutie s Vami teší
Michaela Kubíková, Národný Trust n.o.

1.

		Lisztova záhrada// Klariská 1/
		GPS: 48.14379791772616, 17.105889400000023
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 26.6.2021 a nedeľa 27.6.2021
10:00 – 17:00 – lektorované prehliadky záhrady
10:00 – 17:00 – výstava Ing. arch. Petra Žalmana, CSc. – Bratislava
1990-2020 +, Urbanistický rozvoj
(Výklad autora k vystaveným panelom: 26.06.2021 – 11:00 a 15:00;
27.06.2021 o 14:00 a 16:00)
nedeľa 27.6.2021
12:30 – Impresionistické lekná – zážitkové maľovanie s PaintPeople
(nutná
registrácia
na
https://www.paintpeople.sk/produkt/
impressionisticke-lekna-vikend-otvorenych-parkov-a-zahrad/)
17:00 – koncert: Andrea Bučko&Mária Kmeťková
Neopočúvaná kombinácia zvukov harfy a klavíru sa postará o jedinečný
hudobný zážitok. Hudba Andrey Bučko osciluje na pomedzí žánrov ako
jazz, pop, folk a worldmusic.
(nutná registrácia na https://www.vopz.sk/park/173-lisztova-zahrada)
Koncert finančne podporil Fond na podporu umenia

2.

		Prúger-Wallnerova záhrada// Vstup z Nekrasovovej ulice/				
		GPS:48.157715, 17.096617
Záhrada vznikla koncom 19. storočia. Majitelia hotelov Carlton a Savoy
Prüger-Wallnerovci si dali postaviť dodnes stojacu vilu na vyvýšenom
mieste Havlíčkovej ulice. Členitý terén v okolí vily bol upravený
v prírodno-krajinárskom štýle ako okrasná záhrada, zvyšná časť
pozemku slúžila ako úžitková záhrada.
PROGRAM: sobota 26.6.2021 a nedeľa 27.6.2021
10:00 – 17:00 – lektorované prehliadky záhrady a komunitnej záhradky
NT n.o. so sprievodcom
10:00 – 12:00 – Kreatívne dielničky pre šikovné detičky – farbenie na
kamienky alebo drievko
13:00 –16:00 – Namaľuj si záhradu s Pavlom Filgasom – výtvarný

plenér s maliarom Pavlom Filgasom (nutná registrácia na https://www.
vopz.sk/park/169-pruger-wallnerova-zahrada)
Výtvarný plenér finančne podporil Fond na podporu umenia
nedeľa 27.6.2021
10:00 – Poklady pod našimi nohami – komentovaná prehliadka rastlín
s Herbár Mesta
15:00 – 17:00 – Cirkusová škola s Cirkuskus – klauniáda a cirkusový
workshop pre deti aj dospelých

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 26.6.2021, 14:00, 15:00 – prednášky Mgr. Martina
Čiča (SNG Bratislava) Kalvária – zaniknutá dominanta mestskej
panorámy
nedeľa 27.6.2021 14:30 – prednáška Mgr. Martina Čiča Kalvária –
zaniknutá dominanta mestskej panorámy
Po prednáškach bude možnosť zúčastniť sa nadväzného programu
v neďalekej Lurdskej jaskyni.
V oboch dňoch od 10:00 do 18:00 bude pre návštevníkov pripravená
výstava fotografií Kalvária pred rokmi, dnes a zajtra od architektov
manželov Hantabalovcov a výstava Liturgická obnova Kalvárie na
Kalvárskom vrchu od KZ Sprevádzajúci, p. b.
Program sa uskutočňuje v obnovenom priestore pri kríži.

foto výstava / NA plote Anton Sládek, Jena Šimková
komentované prehliadky
výstava sôch 1-12SEM/maľby Filip Sabol and co.

7.

		Cyklokuchyňa//Tyršovo nábrežie – pod Starým mostom/
		GPS: 48.135477874, 17.116913795
Cyklokuchyňa je dobrovoľnícka komunitná cyklodielňa – miesto, kde
sa varí jedlo, kultúra a bicykle. Komunitná záhrada po rekonštrukcií
v týchto dňoch začína novú etapu.
PROGRAM: sobota 26.6.2021 a nedeľa 27.6.2021 – 15:00 – 19:00
Posedenie v cyklozáhrade – príďte si posedieť v novovznikajúcej
komunitnej záhrade, zabrigádovať, opraviť si bicykel či len si pokojne
popočúvať hudbu.

8.

		Lurdská jaskyňa//vstup z Hlbokej cesty/
		GPS: 48.15721501773448,17.099586
V bezprostrednej blízkosti kostola P. Márie Snežnej na Kalvárii pod
platóm na svahu je umiestená čarokrásna jaskyňa, ktorá je verným
napodobnením Lurdskej jaskyne.
PROGRAM: sobota 26.6.2021 a nedeľa 27.6.2021
10:00 – 17:00 – prehliadky lokality
Prehliadka s prednáškou – 16:00 – Lurdská jaskyňa - oáza Bratislavy
(prednášajúci: br. Dominik R. Letz OP). Hneď po prednáške možnosť
komentovanej prehliadky farskej záhrady nad Lurdskou jaskyňou (Na
Kalvárii 10).

4.

9.

PROGRAM: sobota 26.6.2021 a nedeľa 27.6.2021
10:00 – 17:00 – lektorované prehliadky záhrady
sobota 26.6.2021 – 15:00 – tlačová konferencia a prezentácia
medzinárodného projektu Múdre stromy

PROGRAM: sobota 26.6.2021 a nedeľa 27.6.2021
10:00 – 17:00 – lektorované prehliadky záhrady
10:00 – 17:00 – ukážky aranžovania kvetov – SOŠ záhradnícka Malinovo
14:00 – Modrá lúka – zážitkové maľovanie s Paint people (nutná
registrácia na https://www.paintpeople.sk/produkt/modra-luka-vikendotvorenych-parkov-a-zahrad/)

		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.

Na tejto lokalite nás môžete podporiť zakúpením jedinečnej
členskej kartičky Národného Trustu n.o. s výtvarnými motívmi
Kochovej záhrady od maliarky roka Lucie Oleňovej.

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: sobota 26.6.2021 a nedeľa 27.6.2021
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 26.6.2021 a nedeľa 27.6.2021 – 9:00 – 19:00

		Františkánska kláštorná záhrada // Vstup z Františkánskej ul./
		GPS: 48.145086, 17.108858
Kláštorná záhrada františkánov patrí k najstarším záhradným úpravám
na území Bratislavy.

10.

		Pisztoriho palác// Štefánikova 25/
		GPS: 48.1524015, 17.1065216
Pisztoriho palác dal v 90. rokoch 19. st. postaviť lekárnik židovského
pôvodu Felix Pisztory ako vlastný dom.
sobota 26.6.2021 a nedeľa 27.6.2021 – 10:00 – 17:00
10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 – neformálne komentované prehliadky
interiérov paláca

11.

		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.
Piatok 25.6.2021 – sobota 26.6.2021 – nedeľa 27.6.2021
10:00 – 16:00
Všetky 3 dni bude súčasťou nášho programu výstava fotografií Antona
Friča s témou: ŽIvot prenasledovaných kresťanov v Iraku. V rámci
podujatia budeme za symbolický príspevok podávať návštevníkom
kávu. V nedeľu o 13:20 sa k nám pripojí aj autor fotografií a osobne

prestaví svoju cestu do Iraku.
		Farská záhrada Bratislava Kalvária// Na Kalvárii 10/
		GPS: 48.157807, 17.099867
Nad Lurdskou jaskyňou sa nachádza verejnosti málo známa dvorová
farská záhrada so solitérnym platanom a farskou vilou bývalého honu
Freund z 1. polovice 19. stor.

12.

PROGRAM: sobota 26.6.2021 a nedeľa 27.6.2021
Hneď po prednáškach v susednej Lurdskej jaskyni (v sobotu i nedeľu
začínajú o 16:00) bude aj možnosť komentovanej prehliadky farskej
záhrady.

13.

		Oáza – Stará Tržnica// Nám. SNP 25/
		GPS: 48.1446156, 17.1116600
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 26.6.2021 – 9:00 –15:00 - hlavný vchod
cez tržnicu.
Návštevníci si budú môcť odniesť exotické izbové rastlinky.

14.

		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 26.6.2021 a nedeľa 27.6.2021
10:00 – 18:00 – prehliadky lokality so sprievodcom Ivorom Švihranom

15.

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

PROGRAM: sobota 26.6.2021 – 10:00 – 21:00 a nedeľa 27.6.2021 –
10:00 – 17:00
Komentované prechádzky historickým, Vajnorským vinohradníckym
chotárom, výstava historických fotografií, máp a plánov Bratislavských
a Vajnorských vínnych záhrad (Weingarten).
Ukážka sezónnych prác vo vinohrade a predstavenie komunitného
vinohradu Široké.
Súčasťou programu bude aj občerstvenie a možnosť degustácie
naturálnych vín od lokálnych producentov.

16.

		Najkrajšie predzáhradky Petržalky /Bratislava-Petržalka

Ak k Petržalke niečo neodmysliteľné patrí, tak sú to okrem panelákov
práve predzáhradky. Každá je iná, no všetky sú vytvorené s tým
istým cieľom – spríjemniť okolie bytového domu alebo iné verejné
priestranstvo pre Petržalčanov. Práve v tomto období prebieha verejné
hlasovanie, do ktorého sa môžete zapojiť aj vy. Zoznam predzáhradok,
ktoré prešli výberom odbornej komisie a za ktoré môžete hlasovať,
nájdete na https://www.vopz.sk/park/7397-najkrajsie-predzahradkypetrzalky

17.

		Záhrada Domu Albrechtovcov// Kapitulská 1/
		GPS: 48.1440453, 17.1045750
Dvorová záhrada bývalého kanonického domu. V minulosti slúžila ako
kombinovaná úžitkovo-okrasná záhrada.
PROGRAM: sobota 26.6.2021 a nedeľa 27.6.2021

