
INFORMÁCIE O PROJEKTE „MEDICKÁ ZÁHRADA PRE VŠETKÝCH“ 
  
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto má zámer rozšíriť možnosti aktívneho využívania bratislavskej Medickej 
záhrady pre všetky skupiny obyvateľstva, podporiť aktivity miestnej komunity a umožniť realizáciu rozličných 
akcií a činností s využitím foriem dobrovoľníctva a medzigeneračnej spolupráce.  
Areál záhrady je atraktívnym miestom v centre Bratislavy, ktoré využívajú rôzne občianske združenia i 
neorganizované skupiny.  
Popri aktivitách rodičovského centra zameraných najmä na mladé rodiny s deťmi, náš projekt predpokladá 
aktívne zapojenie seniorských expertov, rodičovského centra, miestnych škôl, záujmových združení a  pod.. 
Cieľom projektu je rozšírenie možností aktívneho využívania tejto obľúbenej záhrady širokou verejnosťou 
a sprístupnenie rôznych foriem relaxu aj pre seniorov a osoby s telesným či duševným znevýhodnením. 
Zámerom bratislavského Starého Mesta – aj s ohľadom na  rok 2012 - Európsky rok aktívneho starnutia a 
generačnej solidarity  je umožniť  aktívnejšie využitie ticha a zelene mestskej záhrady, a ponúknuť širšiemu 
okruhu verejnosti a najmä seniorom a ľuďom so znevýhodnením (sociálnym, telesným, vekovým,...) možnosti 
aktívnejšieho pohybu a zároveň podporiť zapojenie občanov do dobrovoľníckych a  verejnoprospešných – 
komunitných aktivít. 
  
Projekt bude realizovaný mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto v aktívnej spolupráci s miestnou komunitou 
- s rodinným centrom (RC) Prešporkovo (http://www.presporkovo.sk), so zástupcami seniorov (Klub dôchodcov 
-Staré Mesto), s miestnymi základnými a strednými školami a pod.   
Prínosom projektu bude: 
-  rozšírenie a zatraktívnenie možností aktívneho oddychu v centre Bratislavy 
- atraktívne formy oddychu a pohybu, prístupné všetkým skupinám obyvateľov 
- podpora spolužitia medzi generáciami a medzigeneračného porozumenia 
- širšie možnosti zapojenia sa jednotlivcov do života miestnej komunity 
- posilnenie pocitu hodnoty osobnosti a užitočnosti jednotlivca 
- rozšírenie spolupráce samosprávy s verejnosťou, s miestnou komunitou, s MVO ale aj neformálnymi 
združeniami 
  
Plánované aktivity projektu - realizácia daná podmienkami programu: september 2012 –  máj 2013: 
  
                   I.   Skrášlenie Medickej záhrady a vytvorenie viacúčelovej oddychovej plochy s relaxačnými 
prvkami pre seniorov - v časti Medickej záhrady pri vstupe od Poľnej ulice pri pavilóne letnej čitárne 
I.A.  Umiestnenie cca 5 relaxačných – pohybových prvkov pre seniorov : 
-       Viacúčelové prvky pre cvičenie a aktívny relax : Predpokladá sa: šachový stolík, stôl na stolný tenis, 
šlapadlo (pre 2 osoby), rotoped (pre 1 osobu), bradlá (pre 2 osoby). Vzhľadom na to, že Medická záhrada je 
súčasťou pamiatkovo chráneného areálu, zostava cvičebných a relaxačných prvkov bude konzultovaná 
s pamiatkovým úradom. Cvičiace prvky nebudú umiestnené na voľnej trávnej ploche, aby nenarušovali 
charakter ani historické hodnoty záhrady. Zámerom je využiť zašľapané a nevyužívané plochy štrkových 
chodníkov, a umiestniť napr. šlapadlo a rotoped k lavičkám. 
I.B. Úprava okolia domčeka pri ihrisku s využitím dobrovoľníckych aktivít 
-                      Zatraktívnenie časti Medickej záhrady v okolí ihriska a domčeka (pri vchode z Poľnej ulice)  
-                      Úprava priestorov pre aktívny oddych - vytvorenie možností pre petanque, prípadne pre tanec : 
skrášlia sa nevyužité a zanedbané časti pochôdznych a spevnených plôch v okrajových častiach Medickej 
záhrady pri pavilóne letnej čitárne a letnej čajovne.  
-                      Dobrovoľnícke činnosti – zapojenie seniori a mládež, RC Prešporkovo: do kvetináčov v zadnej časti 
areálu záhrady a pri domčeku pri ihrisku zasadiť bylinky a kvety, o ktoré by sa deti môžu starať. Seniori prispejú 
radami a ukážkami ako sa starať o zeleň, a môžu sa spolu s deťmi podieľať na menších úpravách kvetinových 
záhonov. 
-                      zapojenie: MČ Bratislava –Staré Mesto, RC Prešporkovo, seniori  
  
                   II.   Relaxačné cvičenia pre seniorov  a prednášky pre verejnosť  
-       Relaxačné cvičenia pre seniorov v Medickej záhrade ( telesná zdatnosť´, základ zdravia + výcvik 
správnej chôdze pre seniorov, cvičenia s prvkami jogy a pilates): 1 x týždenne cvičenia vedené odbornými 
cvičiteľmi, fyzioterapeutmi. Cvičenia v zimných mesiacoch (od polovice októbra) v telocvični 

http://www.presporkovo.sk/


-       Tematické prednášky o praktických spôsoboch prevencie rizikových faktorov a ochorení : min. 1 x 
mesačne, mimo zimného obdobia: v Medickej záhrade, v zimnom období: v priestoroch RC Prešporkovo na ZŠ 
Grősslingová (prispôsobené termíny podľa vyťaženosti priestorov, napr. cez víkendy  dopoludnia)  
  
                   III.   Komunitné aktivity - náučné, oddychové a verejnoprospešné aktivity pre všetkých  
MOTTO: Rodiny sú základom spoločnosti. Rodiny majú nielen deti, rodičov ale aj starých rodičov = 
medzigeneračné porozumenie a pomoc... 
V priestoroch Medickej záhrady má MČ Bratislava – Staré Mesto zámer rozšíriť možnosti aktívneho zapojenia sa 
do života miestnej komunity a umožniť realizáciu rozličných akcií a činností s využitím foriem dobrovoľníctva 
a medzigeneračnej spolupráce. Areál záhrady je atraktívnym miestom v centre Bratislavy, ktoré využívajú rôzne 
občianske združenia i neorganizované skupiny.  
Popri aktivitách rodičovského centra zameraných najmä na mladé rodiny s deťmi, náš projekt predpokladá 
aktívne zapojenie seniorských expertov, rodičovského centra, miestnych škôl, záujmových združení a  pod.: 
- požičiavanie športových potrieb a hier (športové potreby: stolný tenis, šachy, stolné hry ) 
- tvorivé dielne – detské dielničky pod holým nebom 
- prednášky na rôzne témy  pre širokú verejnosť: napr. ochrana zdravia a poskytovanie prvej pomoci, 
bezpečnosť zdravia i majetku, občiansko - právne otázky, cestovanie a spoznávanie iných krajín a kultúr... 
- „seniori deťom“ : čítanie rozprávok, rozprávania o histórii Bratislavy, ako sa žilo, čo kde stálo, kde sa deti 
v minulosti hrávali a ako sa zabávali... 
- dohľad nad zeleňou v Medickej záhrade - dobrovoľnícka starostlivosť a údržba zelene v záhrade: dobrovoľníci 
(seniori, rodičia, mládež, zamestnanci okolitých firiem) môžu učiť deti, ako sa starať o zeleň, ako strihať kvety a 
plieť burinu, pretože mnohé mestské deti nemajú možnosti priameho a aktívneho spoznávania rastlín a „kto 
nevie, čo je burina a čo kvet, ten ničí všetko“. Spoločný dohľad nad stavom zelene v Medickej záhrade ponúka 
zaujímavý a spoločensky prospešný spôsob spoločných činností staršej generácie spolu s deťmi a mládežou, 
využívajúc schopnosti a zručnosti staršej a strednej generácie v spojení s podporou aktívneho záujmu detí a 
mládeže o okolité prostredie.   
Súčasťou myšlienky dobrovoľníckeho dohľadu a údržby okrasnej zelene v Medickej záhrade je aj vytvorenie 
„náučnej mini-botanickej záhrady“ s označením niektorých stromov a okrasných rastlín názvami, čo zatraktívni 
oboznámenie sa so zeleňou a významom zelene pre naše prostredie. 
- komunitná databáza - burza informácií , ponúk a potrieb“ = čo môžem ponúknuť a čo potrebujem (pomoc, 
opateru, zručnosti, učenie, hračky, knihy, ...) – priestor pre výmenu informácií o aktivitách v Starom Meste. Na 
tento účel bude slúžiť aj tabuľa na oznamy a informácie - o aktivitách Starého Mesta v rámci ihrísk, o Bratislave, 
výstavky, workshopy...informácie pre verejnosť  - aby sa oznamy nemuseli lepiť na stĺpy. Šírenie oznamov bude 
prebiehať aj prostredníctvom webových stránok  www.staremesto.sk, www.presporkovo.sk . 
  

  
INFORMÁCIE O VÝBERE PROJEKTOV V PROGRAME SPPOLOČNE: 
  
Do spoločného partnerského programu SPP spoločného partnerského programu SPPoločne sa prihlásilo takmer 
700 projektov, z ktorých až 240 postúpilo do verejného on-line hlasovania. Tieto projekty získali od 
regionálnych odborných hodnotiacich komisií najvyšší počet bodov za originalitu, prínos pre daný región či 
komunitu. V každom regióne, teda na západe, v strede a na východe má šancu uspieť minimálne 10 projektov s 
najvyšším počtom pridelených hlasov – 5 projektov v kategórii „SPPoločne pre ľudí“ a 5 projektov v kategórii 
„SPPoločne pre domovinu“.  Program SPPoločne tak finančne podporí tie najkvalitnejšie projekty, ktoré vyberie 
samotná široká verejnosť. Celkovo je v programe SPPoločne na podporu projektov vyčlenených až 320 000 €.  
 
Od 13. júla môže o tých najprínosnejších projektoch rozhodovať len samotná verejnosť. Verejné on-line 
hlasovanie sa uskutočňuje prostredníctvom špeciálne zriadenej webstránky k programu SPPoločne - 
www.sppolocne.sk.  
Jeden hlasujúci môže poslať až dva hlasy – jeden hlas vybranému projektu z kategórie „SPPoločne pre ľudí“ a 
druhý hlas v prospech projektu z kategórie „SPPoločne pre domovinu“ v rámci celého Slovenska. Projekty, ktoré 
dostanú najviac hlasov, tak môžu získať finančný príspevok od 3 000 do 10 000 €. Verejné hlasovanie sa ukončí 
19. augusta 2012. Výsledky verejného hlasovania budú zverejnené na www.sppolocne.sk už 23. augusta 2012. 
Po skončení verejného hlasovania získajú tri mimoriadne zaujímavé projekty navyše od SPP a jeho partnerov 
Nadácie SPP a EkoFondu bonusové ceny v hodnote až 6 600 €. 
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Súbežne s verejným on-line hlasovaním prebieha od 13. júla 2012 aj sprievodná súťaž k programu s názvom 
„Zlepšime SPPoločne Slovensko“ o atraktívne ceny.  
Do tejto súťaže bude automaticky zaradený každý hlasujúci. Ten, kto pošle až dva hlasy, má väčšiu šancu 
vyhrať. Súťaž bude prebiehať v 6 žrebovacích kolách od 16. júla do 20. augusta 2012. Žrebovanie výhercov 
súťaže sa uskutoční každý pondelok za predchádzajúci týždeň, do 18:00 h, elektronicky náhodným výberom. 
Všetky súťažné hlasy okrem tých, ktoré boli vyžrebované (získali hlavnú a vecnú cenu), postupujú vždy do 
ďalšieho kola žrebovania. 
V každom žrebovacom kole vyhrá 1 súťažiaci hlavnú cenu – víkendový wellness pobyt v kaštieli Grand Castle v 
Liptovskom Hrádku pre dve osoby. Na záchranu a zveľadenie tejto národnej kultúrnej pamiatky prispeli SPP aj 
Nadácia SPP v rámci ďalšieho zo svojich verejnoprospešných programov.  
Ďalší 5 súťažiaci získajú zaujímavé ceny. Vyhrať môže tak spolu až 36 súťažiacich. 
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