
OVOCNÁ FARMA KUBRA
ukážkové prírodné záhrady
Lokalita : Kubranská 87, Trenčín
Program počas podujatia
Predstavenie našej záhrady s jednotlivými prvkami prednáška o jedlom 
lese.
Prednášky o jedlom lese sa budú konať o 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 a 17.00 
hod
Otváracie hodiny
v sobotu 10.6.2017 v čase od 10 - 18.00 hod.
Vstupné
dobrovoľné
Služby
Detské ihrisko

EXPOZÍCIA TATRANSKEJ 
PRÍRODY
arborétum/botanická záhrada
Lokalita :  Tatranská Lomnica
Program počas podujatia
Sprievodný program pripravujeme na piatok 9.6.2017. Pre návštevníkov 
v čase od 9:00 do 15:00 hod pripravujeme pútavé prednášky lesného 
pedagóga na tému „Ako vzniká strom“, pobytové znaky zvierat, ukážky 
pikírovania a tvorivé dielne. V čase do od 9:00 do 14:00 hod ponúkame 
možnosť sprievodcovských vstupov na požiadanie.
Otváracie hodiny
9.6.2017 - piatok 9:00 - 15:00 hod
Vstupné
zdarma :deti do 6 rokov, akreditovaní sprievodcovia cestovného ruchu so 
skupinou, 1 učiteľ ako sprievod školskej skupiny do 15 detí 1,00 € školské 
skupiny (min15 detí) 1,50 € žiaci a študenti – držitelia študentských preu-
kazov (ISIC a i.).,seniori nad 60 r. držitelia preukazov ZŤP 2,00 € dospelí
Služby
Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup

LESNÍCKE ARBORÉTUM   
KYSIHÝBEL
arborétum/botanická záhrada
Lokalita : GPS 48.44983, 18.9314, Banská Štiavnica
Program počas podujatia
Prehliadka objektu s odborným výkladom o histórii či zameraní objektu 
a zoznámenie sa s tu existujúcimi a rastúcimi drevinami. Prehliadky sa 
budú konať každú celú hodinu v čase otvorenia arboréta od 9:00 do 
15:00 hod.
Otváracie hodiny
10. a 11.6.2017 v čase od 9:00 do 15:00 hod
Vstupné
Dospelí 2,00 € Deti, študenti, dôchodcovia 1,00 €
Služby
Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup
PARK PRI KAŠTIELI V TOMÁŠOVE
historický park/záhrada
Lokalita : Majorháza 1, Tomášov
Program počas podujatia
Prehliadka parku s odborným výkladom, začiatok v nedeľu 11.6. o 14:00 
hod pri amfiteátri v zadnej časti parku. Prehliadka sa uskutoční len v 
prípade vhodného počasia.
Otváracie hodiny
V nedeľu 11.6. je park celý deň prístupný pre širokú verejnosť
Vstupné
Zdarma
Služby
Parkovisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie

EKOPARK HOLÁ HORA
Lokalita :  Botanická 13, Prešov
Program počas podujatia
10.6.2017
10:00 – 17:00 hod – ekohry pre deti i dospelých
10:30 hod – rozcvička v Ekoparku
11:00,  13:00 a 15:00 hod – prehliadky parku spojené s odborným výkla-
dom, 
Sprievodný program:

- vozenie na poníkoch (1 Euro)
- kreatívne dielne
- k dispozícii katalóg drevín a motýľov

11.6.2017
Piknik v parku
Otváracie hodiny
10. 6.2017 a 11.6.2017  v čase od 10:00 do 17:00 hod
Vstupné
zadarmo
Služby
Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie

SÚKROMNÁ PRÍRODNÁ 
RAJSKÁ ZÁHRADA
ukážkové prírodné záhrady
Lokalita:  Lipová 6, Ivanka pri Dunaji

Program počas podujatia
4 riadené hodinové vstupy, počas ktorých návštevníkov prevediem celou 
záhradou a vysvetlím ako v praxi fungujú prvky, ktoré sa v našej záhrade 
nachádzajú. Praktická prehliadka je prednostne určená pre účastníkov 
mojich kurzov prírodných záhrad, je to praktická ukážka ako nadstavba 
teoretických informácií, ktoré sme preberali na mojich kurzoch. Základné 
informácie už preto vysvetľovať počas prehliadky nebudem, budeme 
sa venovať praktickým otázkam. Prehliadku povediem osobne, Hanka 
Sekulová.
Otváracie hodiny
Vzhľadom na veľký záujem na prehliadku našej záhrady, našu prírodnú 
liečivú oázu sprístupníme a otvoríme v rámci dňa otvorených parkov a 
záhrad v sobotu, teda 10. júna 2017 v 4 riadených vedených hodinových 
vstupoch, ako praktický minikurz, pre vopred prihlásených a nami potvr-
dených záujemcov. Postup aj podmienky prihlásenia nájdete popísané na 
web stránke: http://www.prirodne-zahrady.sk/workshopy/item/160-ukaz-
kova-prirodna-zahrada-v-praxi Na prehliadku nie je možné prísť bez 
prihlásenia a nášho potvrdenia, počet ľudí na jeden vstup je obmedzený 
kapacitou záhrady.
Vstupné
Vstupné, spôsob prihlásenia, ako aj podmienky prehliadky sú popísané 
na web stránke http://www.prirodne-zahrady.sk/workshopy/item/
160-ukazkova-prirodna-zahrada-v-praxi

PARK PRI KAŠTIELI DOLNÁ 
KRUPÁ
historický park/záhrada
Lokalita :  Dolná Krupá
Program počas podujatia
Oficiálne otvorenie 10. ročníka Slávnosti ruží 2017 Výstava ruží v kaštieli 
Slávnostný sprievod z nádvoria kaštieľa do mauzólea Mauzóleum SLOVÁ 
A TÓNY literárno – hudobné pásmo Prezentácia histórie rodiny Brun-
svik – Chotek vystúpenia hudobných a folklórnych skupín a ochutnávka 
vín predaj ruží a suvenírov Slávnostná sv. omša v kostole sv. Ondreja 
Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu ružu APIMED Dolná Krupá návštevníci 
Slávnosti ruží majú jedinečnú príležitosť nahliadnuť do priestorov, kde sa 
vyrába lahodný mok – MEDOVINA.
Otváracie hodiny
3.6.2017 od 14.00 do 18.00 a 4.6.2017 od 10.00 do 18.00
Vstupné
2 eur
Služby
Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie

BUDATÍNSKY PARK
historický park/záhrada
Lokalita :  Topoľová 1, 10103 Žilina 3
Program počas podujatia
Piatok 9.6.2017 • prednášky pre školy 9:00,11:00 hod. Prednáška spojená 
s prezentáciou na tému: Chránené stromy. Východný palác Budatínskeho 
hradu, vstupné: 1 €, len pre vopred objednané skupiny Sobota 10.6.2017: 
• Open air výstava kresieb v areáli Budatínskeho parku 6:00 – 22:OO hod. 
Voľne prístupná výstava kresieb rastlín a vtákov prezentovaná priamo 
v parku: Klenoty Budatínskeho parku a okolia Nedeľa 11.6.2017: • Open 
air výstava kresieb v areáli Budatínskeho parku 6:00 – 22:OO hod., Voľne 
prístupná výstava kresieb rastlín a vtákov prezentovaná priamo v parku: 
Klenoty Budatínskeho parku a okolia • Lektorované prehliadky Budatíns-
keho parku 10:00, 12:00, 14:00 hod. Lektorované prehliadky Budatínske-
ho parku. Históriou a súčasnosťou parku Vás prevedie botanička Považ-
ského múzea Květa Kicková, začiatok prehliadky pri historickom stane 
pod platanom na rohu hradného múru, vstup voľný
Otváracie hodiny
Piatok 9.6.2017, Sobota 10.6.2017 a Nedeľa 11.6.2017 od 6:00 do 22:00 
hod.
Vstupné
vstup voľný
Služby
Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie

BOTANICKÁ ZÁHRADA    
TRNAVA
školská záhrada
Lokalita: Botanická 49, Trnava
Program počas podujatia
11.6.2017 (nedeľa) 13:00 - 19:00 Prednášky o Botanickej záhrade 
Workshopy Diskusie Chill-out
Otváracie hodiny
Voľný vstup od 9.6. (piatok) - 12.6. (pondelok)
Vstupné
Bez vstupného
Služby
Parkovisko, Bezbariérový prístup, Občerstvenie

VČELÁRSKE MÚZEUM A 
ARBORÉTUM
park/záhrada pri múzeu/galérii
Lokalita:  GPS: 48.199049,17.511256 (3,5 km od obce Kráľova pri Senci, pri 
odbočke na Lúčny dvor, treba prejsť cez benzínovú pumpu), Kráľova pri 
Senci
Program počas podujatia
PROGRAM: Sobota 10.00 - 10.30 – predstavenie histórie a významu 
areálu Včelárskej Paseky - Ing. Zuzana Juríčková, PhD., Rudolf Moravčík 

10.30 - 11.30 – „Sú tu včely pre nás, alebo my pre včely?“ – význam včiel 
a ich produktov z pohľadu včelárov i laikov a súčasné problémy chovu 
včiel na Slovensku – Ing. Zuzana Juríčková, PhD. 11.30 – 12.00 „Liečenie 
včelami – účinky a súvislosti“ – využívanie energie včiel ako jednej z 
foriem apiterapie - Ing. Juraj Gašperík, CSc. 12.00 – 13.00 „Liečivé účinky 
slovenského medovicového medu“ – výskum kvality slovenských medov 
a výsledky použitia medovicového medu v medicínskej praxi - Ing. Juraj 
Majtán, PhD. 10.00 – 17.00 prehliadky Arboréta včelársky významných 
drevín so sprievodcom 10.00 – 17.00 premietanie filmu Včely a ľudia od 
Ing. M. Mačičku, CSc. 10.00 – 17.00 rodinné pikniky pri ohniskách v parku 
občerstvenie, predaj suvenírov
Otváracie hodiny
Sobota 10.6.2017 - 8.00-18.00
Vstupné
dobrovoľné
Služby
Parkovisko, Vstup so psom, WC, Občerstvenie

VOĽNOKRAJINÁRSKY PARK 
V TOPOĽČIANKACH
historický park/záhrada
Lokalita:  Parková ul., Topoľčianky
Program počas podujatia
V nedeľu o 13:30 začne na Hradnej stráži historická kaviareň s vystú-
peniami členov historického a botanického klubu na vybrané témy. O 
15:00 bude nasledovať spomienková prechádzka parkom so zastávkami 
a interdisciplinárnym výkladom z oblastí histórie, botaniky a dobrovoľ-
níckej práce nášho občianskeho združenia. Návštevníkov parku na tieto 
podujatia srdečne pozývame.
Otváracie hodiny
Nedeľa 11.6.2017 od 13:30 hod
Vstupné
bez vstupného
Služby
Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup, 
Občerstvenie

FRANCÚZSKY PARK / 
MÚZEUM SPIŠA
historický park/záhrada
Lokalita: Michalská 55 a 59, Markušovce
Program počas podujatia
SOBOTA 10. 6. 2017 o 9:00 – 17:00 a NEDEĽA 11. 6. 2017 o 9:00 – 17:00: 
PREHLIADKA FRANCÚZSKEHO PARKU – prehliadka historického francúz-
skeho parku v Markušovciach s panelovou výstavkou o histórii a vývoji 
parku. Vstupné – park: zdarma; Možnosť navštíviť so sprievodcom v areáli 
renesančný KAŠTIEĽ rodu Máriássy s expozíciou historického nábytku 
a interiérových doplnkov chronologicky usporiadaných od 17. storočia 
až po začiatok 20. storočia, ako aj novo zrekonštruovaný LETOHRÁDOK 
DARDANELY s výstavou ľudových hudobných nástrojov Keď drevo spieva. 
Vstupné – kaštieľ a letohrádok: dospelí 4 €, deti, dôchodcovia a študenti 2 
€. NEDEĽA 11. 6. 2017 o 15:00: NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ POPOLUDNIE – v 
letohrádku Dardanely sa uskutoční pre rodiny s deťmi rozprávkové pred-
stavenie Braček Jelenček v podaní Bábkového divadla Košice. Vstupné 
– divadielko: 1 €.
Otváracie hodiny
Počas VOPZ: Sobota 10. 6. 2017 o 9:00 – 17:00, nedeľa 11. 6. 2017 o 9:00 
– 17:00.
Vstupné
Počas VOPZ: Francúzsky park: zdarma; Kaštieľ a letohrádok Dardanely: 
dospelí 4 €, deti, dôchodcovia a študenti 2 €; Nedeľné rozprávkové popo-
ludnie – 1 €/osoba.
Služby
Parkovisko, WC, Bezbariérový prístup

SANS SOUCI
historický park/záhrada
Lokalita: Lokalita „Tisícročnej kapličky“ (vrch Zámčisko) medzi Spišskou 
Novou Vsou, Smižanmi, Iliašovcami a Harichovcami, Iliašovce
Program počas podujatia
SOBOTA 10. 6. 2017 o 10:00 – 18:00 a NEDEĽA 11. 6. 2017 o 10:00 – 16:00: 
CZÁKYHO LETOHRAD OŽÍVA – možnosť spoznať slávny, no v súčasnosti 
zabudnutý areál v lokalite Sans Souci. OZ Sans Souci – Letohrádok Ilia-
šovce ponúka program pre širokú verejnosť. LEN V PRÍPADE PRIAZNIVÉ-
HO POČASIA! V sobotu 10. 6. 2017 o 10:00 – 14:00 Prezentácia histórie 
a súčasnosti letohrádku Sans Souci s prehliadkou dobových fotografií, 
14:00 – 16:00 Oslavy 135. výročia založenia Dobrovoľného hasičského 
zboru v Iliašovciach – ukážka starej a novej techniky, 16:00 – 18:00 Vy-
stúpenie najmenších (MDD), po 18:00 Voľný program s posedením pri 
hudbe. V nedeľu 11. 6. 2017 o 10:00 – 14:00 Prezentácia histórie a súčas-
nosti letohrádku Sans Souci s prehliadkou dobových fotografií, 14:00 
– 16:00 Vystúpenie folklórneho súboru Harihovčan. Počas obidvoch dní 
prezentácia erbov miest Slovenska zhotovených vypletacou technikou 
od autora Ondreja Frankoviča. Vstupné: zdarma. UPOZORNENIE: Lokalita 
sa nachádza v lesnom prostredí a je prístupná peši (turistická trasa mod-
rá č. 2837 v smere od Smižian/Harichoviec, červená č. 0919 od Spišskej 
Novej Vsi) alebo na bicykli (cykloturistická trasa modrá č. 2855 v smere od 
Smižian/Iliašoviec/Harichoviec) s možnosťou odparkovať auto v obciach/
meste.
Otváracie hodiny
Lokalita Sans Souci je verejne dostupná v každom čase.
Vstupné
Lokalita Sans Souci je prístupná zdarma.
Služby
Vstup so psom, Detské ihrisko, Občerstvenie

VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD 2017
Program zapojených mimobratislavských lokalít



ZÁZEMIE – ZÁZRAČNÉ     
ZELENÉ MIESTO
komunitná záhrada
Lokalita:  Lokalita Vyšná hať – Fľúder pri sídlisku Mier, Spišská Nová Ves
Program počas podujatia
PIATOK 9. 6. 2017 o 10:00 – 17:00 a SOBOTA 10. 6. 2017 o 10:00 – 17:00: 
WORKSHOP V KOMUNITNEJ ZÁHRADE – workshop na tému „práca s 
hlinou“ – oprava hlinenej preliezky „Hlinisko“ a hlineného hmyzieho 
hotela s využitím ekologických princípov recyklácie (workshop je pod-
porený v rámci grantového programu Naše Mesto 2017 Nadácie Pontis) 
ako prvkov prírodného detského ihriska s možnosťou spoznať komunitnú 
záhradu s prvkami permakultúrneho hospodárenia a ekologického stavi-
teľstva. V sobotu 10. 6. 2017 v čase 11:00 – 15:00 varenie vegetariánskeho 
guláša a podávanie občerstvenia pre účastníkov workshopu. Workshop 
sa uskutoční pod vedením lektora Viktora Karlíka z OZ Baobaby, ktorý 
zavíta na ZáZeMie už po druhýkrát. Vstupné: zdarma.
Otváracie hodiny
Komunitná záhrada je verejne dostupná v každom čase.
Vstupné
Komunitná záhrada je prístupná zdarma.
Služby
Vstup so psom, Detské ihrisko, Bezbariérový prístup, Občerstvenie

MADARAS PARK
mestský park/záhrada
Lokalita:   Sadová ulica – Tepličská cesta, Spišská Nová Ves
Program počas podujatia
PRECHÁDZKA V MADARAS PARKU – možnosť vychutnať si prechádzku 
v príjemnom prostredí historického parku, kde sa nachádza zoologic-
ká záhrada i lanový park. Madaras park je pre verejnosť prístupný bez 
obmedzenia. Vstupné – park: zdarma. PIATOK 9. 6. 2017 o 9:00 – 18:00: 
DOBROVOĽNÍCI DO ZOO ZDARMA – všetci dobrovoľníci, ktorí sa dňa 9. 
6. 2017 zapoja do aktivít na skrášlenie zoo v rámci podujatia Naše Mesto 
2017, majú v tento deň vstup do zoo zdarma! Prihlasovanie na www.na-
semesto.sk. Ostatní návštevníci vstupné podľa cenníka zoo. SOBOTA 10. 
6. 2017 o 9:00 – 19:00 a NEDEĽA 11. 6. 2017 o 9:00 – 19:00: MONKEYLAND 
VÝHODNEJŠIE – spišskonovoveský lanový park za akciovú cenu 1 platiaci 
+ 1 zdarma. Informácie: +421 948 508 097, info@monkeyland.sk, www.
monkeyland.sk.
Otváracie hodiny
Počas VOPZ: Madaras park – prístupný pre verejnosť bez obmedzenia; 
Zoologická záhrada Spišská Nová Ves – piatok 9. 6. 2017 (podujatie k 
VOPZ) o 9:00 – 18:00, ostatné dni podľa otváracích hodín na www.zoosnv.
sk; Lanový park Monkeyland – sobota 10. 6. 2017 o 9:00 – 19:00, nedeľa 
11. 6. 2017 o 9:00 – 19:00.
Vstupné
Počas VOPZ: Madaras park – zdarma; Zoologická záhrada Spišská Nová 
Ves – všetci dobrovoľníci, ktorí sa dňa 9. 6. 2017 zapoja do aktivít na 
skrášlenie zoo v rámci podujatia Naše Mesto 2017, majú v tento deň 
vstup do zoo zdarma, ostatní návštevníci vstupné podľa cenníka na 
www.zoosnv.sk; Lanový park Monkeyland – akcia 1 platiaci + 1 zdarma, 
vstupné – platiaci: detská trasa 3,50 € / 30 min., trasy pre dospelých 7 € / 
60 min.
Služby
Parkovisko, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie

ZÁHRADA UMENIA /        
GALÉRIA UMELCOV SPIŠA
park/záhrada pri múzeu/galérii
Lokalita:  Zimná 46, Spišská Nová Ves
Program počas podujatia
STREDA 7. 6. 2017 o 9:00 – 19:30: VŠETKY EXPOZÍCIE GALÉRIE VRÁTANE 
ZÁHRADY UMENIA ZA SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ – výstavy v exteriéroch 
galérie: stála expozícia sôch v Záhrade umenia a banerová výstava v 
Galérii pri dufarte; v interiéroch galérie: stále expozície Jozef Hanula a 
Terra Gothica; aktuálne výstavy: Symfónia pre 5 zmyslov, Od insity k art 
brut, Pavel Konečný: Svet outsiderov. Vstupné: 0,10 € / osoba. STREDA 7. 
6. 2017 o 17:00: KONTAJNER SPOMIENOK / ZÁHRADA UMENIA: ZELENÁ 
OÁZA V CENTRE MESTA – MINULOSŤ A BUDÚCNOSŤ – prezentácia histó-
rie Záhrady umenia a projektu pre revitalizáciu exteriéru v novom archi-
tektonicko-výtvarnom riešení levočského Štúdia J+J (autori: Ing. arch. 
Magdaléna Janovská, MGR.ART. ING. Michal Auxt, Bc. Miloslav Beličák), 
Mgr. Lucia Benická: Sny a realita / optimálna premena, MGR. MÁRIA ŠA-
BĽOVÁ: Príbeh z kameňa / o záhradných plastikách, MGR.ART. ING. Michal 
Auxt: Modernizácia stálej expozície v exteriéri / hranice možností – ume-
nie v parku. Vstupné: zdarma.
Otváracie hodiny
Utorok 6. 6. 2017 o 9:00 – 16:30, streda 7. 6. 2017 (podujatie k VOPZ) o 
9:00 – 19:30, štvrtok 8. 6. 2017 o 9:00 – 16:30, piatok 9. 6. 2017 o 9:00 – 
16:30, nedeľa 11. 6. 2017 o 11:00 – 16:00.
Vstupné
Počas VOPZ (streda 7. 6. 2017): Prehliadka expozícií a výstav galérie – 0,10 
€/osoba; Prezentácia histórie Záhrady umenia – zdarma.
Služby
Parkovisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie

PARK NAJDLHŠIEHO           
ŠOŠOVKOVITÉHO NÁMESTIA
historický park/záhrada
Lokalita:   Radničné námestie, Spišská Nová Ves
Program počas podujatia
PONDELOK 5. 6. 2017 o 10:00: FAUNA V NAŠOM PARKU – komentovaná 
prehliadka mestského parku, sprevádza prírodovedec Mgr. Denis Kuzl z 
Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Vstupné: zdarma. Účasť potrebné nahlá-
siť vopred, najneskôr do 4. 6. 2017 do 14:00 h. Zraz účastníkov: pred Pro-
vinčným domom (Letná 50) 5 min. pred termínom prehliadky. Rezervácie: 
+421 53 442 37 57, deniskuzl@gmail.com, www.muzeumspisa.com. PIA-
TOK 9. 6. 2017 o 15:30 – 18:00: BÁBKY V PARKU – zábavné popoludnie v 
mestskom parku s divadelnými bábkami z Bábkového divadla spod Spiš-
ského hradu. Vstupné: zdarma. Info: +421 910 134 720, bdssh.snv@gmail.

com, www.babkovedivadlosnv.eu. SOBOTA 10. 6. 2017 o 10:00, 12:00 a 
NEDEĽA 11. 6. 2017 o 15:00, 17:00: VÝSTUP NA NAJVYŠŠIU KOSTOLNÚ 
VEŽU SLOVENSKA – výstup na vežu Rím.-kat. farského kostola Nanebo-
vzatia Panny Márie so sprievodcom s možnosťou pozrieť si šošovkovité 
námestie a park z vtáčej perspektívy. Vstupné: zdarma. Účasť potrebné 
nahlásiť vopred, najneskôr do 9. 6. 2017 do 18.00 hod. Zraz účastníkov: 
v kancelárii TIC (Letná 49) 5 min. pred termínom výstupu. Počet osôb na 
výstup obmedzený: min. 2 osoby, max. 20 osôb! Rezervácie: +421 53 442 
82 92, tic@mestosnv.sk, www.spisskanovaves.eu/tic.
Otváracie hodiny
Park na Radničnom námestí je voľne prístupný každému bez obmedze-
nia.
Vstupné
Počas VOPZ: Komentovaná prehliadka Fauna v našom parku – zdarma; 
Zábavné popoludnie Bábky v parku – zdarma; Výstup na najvyššiu kostol-
nú vežu Slovenska – zdarma.
Služby
Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie

MODRANSKÉ ZÁHRADY
iná
Lokalita:  Mesto Modra, Kráľová, Harmónia, Modra
Program počas podujatia
Okruh otvorenými modranskými záhradami, tohto roku je ich 17  ( pestrá 
paleta záhrad - pri mestských hradbách, prírodné záhrady, vidiecke zá-
hrady, upravené priestory pri kultúrnom centre, rodinné záhrady, záhrady 
historické aj nové.... atď. )
20 45 - 22 :00 hod vyhodnotenie najkrajšej záhrady  roku 2017, vylosova-
nie návštevníka, odovzdanie cien.
Havajské tance na terase Kinečka pre majiteľov záhrad a pozvaných hostí.
Sprievodné programy v záhradách: Výučba havajských tancov a masaží, 
tvorba indianskych čeleniek, degustácie modranských vín, kávy, čítanie 
pre deti aj dospelých, francúzske šansony, mládežnícke sláčikové kvar-
teto,netradičné občerstvenie, slávnosť v botanickej záhrade a množstvo 
ďalších aktivít...
Dress code: kvetovaný odev so slameným klobúkom.
Záhrady sa dajú prechádzať peši, na bicykli, autom ( nie je ekologické), 
rozsah je na 6 hodín, záhrady sú po meste Modra, na Kráľovej a v Harmó-
nii.
Otváracie hodiny
Sobota 10.6.2017 od 14:00  do 20:00 hod.
Vstupné
4,00 €, návštevník obdrží odznak s logom podjatia, leták s popisom a 
mapou záhrad a zlosovací lístok
Služby
Parkovisko, Občerstvenie

ARBORÉTUM MLYŇANY 
SAV
historický park/záhrada
Lokalita:  Vieska nad Žitavou 178, 951 52 Slepčany, Vieska nad Žitavou
Program počas podujatia
Čaro ruží v Arboréte Mlyňany SAV (10. - 11.jún 2017) 9:00 - 17:00 výstava 
ruží a aranžmánov súťaž o najkrajšiu ružu vystúpenie hudobného 
združenia Musicantica Slovaca - R. Žilík tvorivá dielňa pre deti prehliadka 
parku
Otváracie hodiny
10. a 11. jún 2017 – od 9:00 do 17:00 hod
Vstupné
Deti do 6 rokov 0,00 € Deti základných škôl 1,50 € Organizované zájazdy 
pre deti ZŠ 1,00 € Výučbový program pre ZŠ a centrá voľného času (cena 
na žiaka) 1,50 € Študenti, dôchodcovia 2,50 € Organizované zájazdy pre 
študentov stredných a vysokých škôl 1,50 € Dospelí 3,50 € Rodinná vstu-
penka (dvaja dospelí s deťmi do 6 rokov) 6,50 € Rodinná vstupenka (dvaja 
dospelí s dieťaťom od 6 do 15 rokov) 7,50 € Rodinná vstupenka (dvaja 
dospelí s dvoma a viac deťmi od 6 do 15 rokov) 8,50 € Svadobné fotogra-
fovanie 16,50 € Parkovné Osobný automobil zdarma Autobus 4 Eurá
Služby
Parkovisko, Detské ihrisko, WC

UKÁŽKOVÁ PRÍRODNÁ    
ZÁHRADA
ukážkové prírodné záhrady
Lokalita:  č.d.66, Dlhá nad Váhom
Program počas podujatia
10:00 - otvorenie záhrady pre verejnosť
10:30 - 11:30 prvá prehliadka záhrady
12:00 - 13:00 obed
14:00 - 16:00 košikársky workshop
16:00 - 17:00 druhá prehliadka záhrady 

Sprievodný program: predaj z dvora
                               obhliadka susedného gazdovstva
                               Alba Flora (prezentácia prírodnej kozmetiky)
                               henna (4,00€)
                               prírodná skladačka pre deti aj dospelých
                               permakultúrna knižnica
Otváracie hodiny
10. jún 2017 od 10:00  do 17:00 hod
Vstupné
dobrovoľné
Služby
Parkovisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie

HISTORICKÝ PARK BUDIMÍR 
(ZÁMOCKÝ PARK)
historický park/záhrada
Lokalita:   Budimír

Program počas podujatia
Názov podujatia: Piknik v parku (od 16:00 hod).  V spolupráci s obcou a 
miestnymi občianskymi združeniami chceme pripraviť pre občanov i ná-
vštevníkov obce oddychové popoludnie spojené s piknikom pod stroma-
mi v našom historickom parku. Piknik by sme chceli spojiť s letným kinom 
- premietanie filmu na fasáde staršieho kaštieľa (začiatok o 21:00 hod).  
Otváracie hodiny
10. júna 2017 od 16:00 do 22:00 hod
Vstupné
dobrovoľné
Služby
Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie
DOMOVINA N.O., KAŠTIEĽ CSAKYOVCOV
historický park/záhrada
Lokalita:    Žehra časť Hodkovce č.1, 053 61 Spišské Vlachy
Program počas podujatia
Počas podujatia budú prebiehať každú hodinu prehliadky aj s doprovo-
dom
Otváracie hodiny
Vstupné
Dospelí 2,- eu Deti, ZŤP , dôchodcovia 1,- eu
Služby
Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup, 
Občerstvenie

ARBORÉTUM BOROVÁ  
HORA TECHNICKEJ          
UNIVERZITY VO ZVOLENE
arborétum/botanická záhrada
Lokalita: Borovianska cesta 2171/66, 960 53 Zvolen
Program počas podujatia
Arborétum Borová hora bude pre verejnosť OTVORENÉ v rámci akcie 
DNI RUŽÍ V DŇOCH 17.6. - 18.6.2017 V rámci tejto akcie bude prehliadka 
rozária s odborným výkladom o 10,00 h. a 14,00 h.
Otváracie hodiny 
17.6. -18.6.2017 o 10:00 a 14:00 hod
Vstupné
Dospelí 2 € Žiaci, študenti, dôchodcovia 1 € Deti do 6 rokov a ZŤP bez-
platne
Služby
Parkovisko, Vstup so psom, WC

UKÁŽKOVÁ PRÍRODNÁ   
ZÁHRADA V LOKALITE PAŽIŤ
súkromná záhrada
Lokalita:  Pažiť, Pri kostole, Čechynce
Program počas podujatia
prehliadka záhrady s výkladom vlastníkov.
Otváracie hodiny
počas podujatia „Víkend otvorených záhrad“ v nedeľu 11.6.2017 od 15,00 
hod
Vstupné
vstup je bezplatný
Služby a inštrukcie
Pred kostolom (vedľa záhrady) je obecné parkovisko, záhrada osobitné 
parkovisko nemá; vstup so psom je povolený, avšak v záhrade vlastníci 
chovajú hus podunajskú, takže voľné pustenie psa je pre nepredvídateľ-
nosť jeho postoja k husiam nevhodný; osobitné detské ihrisko tu nie je, 
avšak je tu ihrisko vhodné na športové vyžitie s hádzanárskym košom, 
laná na šplhanie a domček v korunách stromov s trstinovou strechou 
a húpačkami; WC - len suché (latrína); Bezbariérový prístup je možný a 
malé občerstvenie pre návštevníkov v čase podujatia pripravíme. 

ŽIDOVSKÝ CINTORÍN
historický cintorín
Lokalita:   Cintorínska ulica, Spišská Nová Ves
Program počas podujatia
ŠTVRTOK 8. 6. 2017 o 10:00 – 17:00: DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – 
prehliadka poslednej zachovanej pamiatky židovskej kultúry v Spišskej 
Novej Vsi zaradenej do Slovenskej cesty židovského kultúrneho 
dedičstva. Cintorínom sprevádzajú študenti dejepisného krúžku 
Gymnázia na Školskej ulici 7 v Spišskej Novej Vsi (www.gymsnv.sk). 
Vstupné: zdarma.
Otváracie hodiny
Počas VOPZ: 8.6.2017 – od 10:00 do 17:00 hod.
Vstupné
Bezplatne
Služby
Parkovisko, Bezbariérový prístup

PARK SLOVENSKÝCH       
NÁRODOVCOV
historický park/záhrada
Lokalita:   Muránska 18, Revúca
Program počas podujatia
Program sobota 10.6.2017 a nedeľa 11.6.2017 - komentované prehliadky 
v Parku slovenských národovcov a v Múzeu Prvého slovenského gym-
názia o 10:15, 11:15, 13:15 a 14:15 hod Počas podujatia bude možnosť 
občerstviť sa v kaviarni slovenských národovcov priamo v areáli Múzea 
Prvého slovenského gymnázia.
Otváracie hodiny
V sobotu 10.6.2017 a v nedeľu 11.6.2017 v čase od 10:00 do 15:00 hod
Vstupné
dobrovoľné
Služby
WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie



CHRÁNENÝ AREÁL          
HRÁDOCKÉ ARBORÉTUM
arborétum/botanická záhrada
Lokalita:  Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok
Program počas podujatia
Sobota 10.6.2017 Lektorované prehliadky arboréta so sprievodcom o 
9:00 a 14:00 hod.
Otváracie hodiny
Počas VOPZ bude arborétum prezentované dňa 10.6.2017 o 9:00 a 14:00 
hod.
Vstupné
bezplatne

ŠKOLSKÁ UKÁŽKOVÁ 
PRÍRODNÁ ZÁHRADA
ukážkové prírodné záhrady
Lokalita:    Ľudovíta Stárka, 12, Trenčín
Program počas podujatia
Prehliadka prírodnej záhrady so sprievodcom. K dispozícii je detské ihris-
ko. Možnosť posedenia pod prístreškom.
Otváracie hodiny
10.6.2017 od 8,15 hod. do 16,15 hod.
Vstupné
Vstup je zdarma, v prípade záujmu prijmeme dobrovoľné vstupné.
Služby
Parkovisko, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup
PARK PRI ZÁMKU V HLOHOVCI
historický park/záhrada
Lokalita:    Zámok, Hlohovec
Program počas podujatia
Podujatie zahŕňa dve komentované prehliadky parku v nedeľu 11.6.2017  
o 10:00 a 15:00 hod.
Otváracie hodiny
V nedeľu 11.6.2017 od 9.00  do 17.00 hod
Služby
Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup, 
Občerstvenie

MÚZEJNÁ ZÁHRADA 
MESTSKÉHO MÚZEA – 
FÁNDLYHO FARY V SEREDI
historický park/záhrada
Lokalita:    Ul. M. R. Štefánika 8, Sereď
Program počas podujatia
Rodinná nedeľa v Múzejnej záhrade 11. júna 2017 od 14.00 - 18.00 hod.: 
14.00 - 15.00 a 17.00 - 18.00 hod. Prehliadka historických artefaktov a 
pamiatky zaniknutého kostola, lapidária s odborným výkladom 15.00 - 
17.00 hod. Fotografovanie v záhrade pre rodiny a tvorivá dielňa
Otváracie hodiny
V  nedeľu 11. júna 2017 od 14.00 - 18.00 hod.
Vstupné
Do záhrady je voľný vstup počas otváracích hodín múzea.
Služby
WC, Bezbariérový prístup

HUNYADYOVSKÝ PARK V 
MOJMÍROVCIACH, BÝVALÝ 
URMÍN
historický park/záhrada
Lokalita:    Mojmírovce
Program počas podujatia
11. 06. 2017 o 16:00 v kongresovej hale Kaštieľa program Hortus Musicus 
(historická hudba, prírodná lyrika, slovo o parku v podaní hudobného 
združenia Musicantica Slovaca, uvedenie publikácie Portrét neznámeho 
dievčaťa (príbeh z kaštieľa v Urmíne) autora Roberta Žilíka, prehliadka 
parku. Vstup voľný. program v spolupráci s kaštieľom sro a Obecným úra-
dom pripravilo občianske združenie DROPiK so sídlom v Mojmírovciach
Otváracie hodiny
11.6.2017 – podujatie o 16:00 hod
Vstupné
žiadne
Služby
Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup, 
Občerstvenie

DALOVA GALÉRIA 
NAIVNÉHO UMENIA
súkromná záhrada
Lokalita:    Moyzesova 196/8, Liptovsky Hrádok
Program počas podujatia
Návšteva galérie spojená s výkladom o autoroch a dielach, možnosť 
vyskúšať si rezbárčinu
Otváracie hodiny
V sobotu 10.6.2017 v čase od 10:00 do 16:00 hod
Vstupné
Voľný  vstup
Služby
Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup

HISTORICKÝ PARK            
LEDNICKÉ ROVNE
historický park/záhrada
Lokalita:    Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
Program počas podujatia
10.06.2017 (sobota) 14:00 hod. tvorivé dielne pre deti a výstava fotografií 
(nádvorie kaštieľa) 15:00 hod. lektorovaná prehliadka parku 17:00 hod. 
lektorovaná prehliadka parku 20:00 hod. koncert vážnej hudby na hornej 
lúke v parku
Otváracie hodiny
V sobotu 10.6.2017 od 14:00 hod do 22:00 hod
Vstupné
- voľný vstup (bez poplatku)
Služby
Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, Bezbariérový prístup

ZÁHRADA VILY DOMINIKA 
SKUTECKÉHO
historická záhrada
Lokalita:
Horná 55, Banská Bystrica
Program počas podujatia:
Navštevníkom budú k dispozícii kartové hry k Stálej expozícii maliara 
Dominika Skuteckého s názvom TIMELINE, ARTLINE a FASHIONLINE. 
Edukačné hry členené na tematické línie TIMELINE a ARTLINE približujú v 
priamom aj širšom spoločenskom a kultúrnom kontexte život a dielo Do-
minika Skuteckého. Aktivity sú založené na princípe kartovej hry. Pri hre 
TIMELINE má hráč možnosť oboznámiť sa so životom umelca v kontexte 
objavov, vynálezov a historických udalostí odohrávajúcich sa vo svete, ale 
aj v Banskej Bystrici. ARTLINE prostredníctvom reprodukcií ponúka divá-
kovi náhľad na umelcovu tvorbu, pričom ich môže súčasne konfrontovať 
s dielami svetového maliarstva druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. 
storočia. Kartové hry FASHIONLINE sú zamerané na vývoj odievania od 
staroveku po súčasnosť. Hra je založená na princípe časovej osi a je urče-
ná pre všetkých, ktorých zaujíma móda. Oproti realizovaným edukačným 
programom ako Dominikov zábavný kufrík (pre MŠ, 1. stupeň ZŠ), detský 
sprievodca (pre 2. stupeň ZŠ), Holokaust a osudy detí D. Skuteckého 
(prednášky pre SŠ) sa projekt orientuje nielen na deti a mládež, ale tiež na 
dospelých a seniorov. Uvedené edukačné hry umiestnené priamo v expo-
zícií sú k dispozícií pre skupiny a tiež individuálnych návštevníkov.
Otváracie hodiny
V sobotu 10.6.2017 a v nedeľu 11.6.2017 v čase  od 10:00 hod do 17:00 
hod
Vstupné
VSTUP DO ZÁHRADY - bezplatný; VSTUP DO STÁLEJ EXPOZÍCIE DOMINI-
KA SKUTECKÉHO: Dospelí - 2,00 €; Študenti, žiaci, dôchodcovia - 0,50 €; 
Rodinná vstupenka (2 dospelí + min. 1 die�ťa) - 4,00 €, Vstup voľný - deti 
do 6 rokov, držitelia preukazov AICA, ICOM, UNESCO, zamestnanci štát-
nych múzeí a galérií SR (preukazy jednotlivých inštitúcií), novinári (novi-
nársky preukaz), pedagogický dozor organizovaných školských skupín, 
držitelia preukazu ZŤP
Služby
Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup

PARK PRI HRADE 
A KAŠTIELI 
V LIPTOVSKOM HRÁDKU
historický park
Lokalita:
Ul. Magdalény Zai č. 1, Liptovský Hrádok
Program počas podujatia:
V sobotu 10.6.2017 – prehliadky parku s pani majiteľkou, ukážky kvetino-
vých aranžmánov
Otváracie hodiny
V sobotu 10.6.2017 v čase  od 10:00 hod do 17:00 hod
Vstupné
Dobrovoľné vstupné
Služby
Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie, Detské ihrisko

ZÁHRADA CIRKEVNEJ      
MATERSKEJ ŠKOLY         
V LIPTOVSKOM HRÁDKU
historická záhrada
Lokalita:
Hviezdoslavova 1785, Liptovský Hrádok
Program počas podujatia:
V sobotu 10.6.2017 
 Spoločné budovanie objektu korábu.
Spoločné hry pre deti, mladých a rodičov s tematikou Koráb - miesto 
záchrany.
Živá hudba.
Otváracie hodiny
V sobotu 10.6.2017 – otvorené celý deň
Vstupné
Dobrovoľné vstupné
Služby
Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie, Parkovisko


