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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady                                                             dňa   21.10.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa   28.10.2014 
 
 
 
 

I n f or m á c ia   
 

 o projekte obnovy Prügerky - Staromestskej záhrady 
 

____________________________________________________________ 
 
 
Predkladateľ:     Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava- Staré 
Mesto 
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
informáciu  
 

 
Zodpovedný:    Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Zuzana Stanová 
vedúca kancelárie starostky 

 - v materiáli 

 
 
Spracovateľ:     Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Zuzana Stanová 
vedúca kancelárie starostky  
 
Ing. Martina Tichá  
kancelária starostky  
referát riadenia a koordinácie 
projektov 

 - návrh uznesenia 
- informáciu 
  

             

 



N á v r h  u z n e s e n i a: 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
berie na vedomie 
 
informáciu o projekte obnovy Prügerky - Staromestskej záhrady 
 

 



I n f o r m á c i a  
 
 

 
 
Prügerka - Staromestská záhrada sa nachádza pri Horskom parku na území medzi Kalváriou 
a Apoštolskou nunciatúrou. Tento areál niekdajšej záhrady Prűgerovcov má rozlohu vyše  
5 000 m2. V blízkosti Slavína a Horského parku sa nachádza mimoriadne cenná, jemne členitá 
krajina, pramenné oblasti a mokraďovité úseky, ktoré patria k najvzácnejším krajinárskym 
úsekom Bratislavy. Toto územie však bolo dlhodobo zanedbané a neudržiavané. Prispel k tomu 
aj všeobecný názor, že ide o územie s vysokou hladinou podzemnej vody, a pozemky preto nie 
je možné reálne využiť.  
 
Súčasné vedenie mestskej časti začalo takmer bezodkladne po oboznámení sa s existenciou a 
stavom tejto záhrady podnikať kroky smerujúce k zastaveniu jej devastácie a získaniu zdrojov 
na jej záchranu s cieľom zrevitalizovať záhradu a sprístupniť verejnosti ako nový park a 
plnohodnotný verejný priestor.  
 
Náklady na revitalizáciu záhrady boli Fakultou architektúry STU vyčíslené na vyše  
380 000 €. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sa mestská časť rozhodla žiadať o 
granty, avšak súčasne ísť tzv. participatívnou cestou získavania financií. Vytvorila projektovú 
platformu pod názvom Zelená komunita, zloženú s odborníkov, mimovládnych organizácií 
špecializujúcich sa na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva, dobrovoľníkov, donorov a 
médií, s ktorými vypracovala postupný harmonogram obnovy a sprístupnenia záhrady.  
 
V súčasnosti tvoria Zelenú komunitu tieto subjekty:  
 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (zakladateľ) 
 Fakulta architektúry STU (hlavný odborný garant projektu, zodpovedný aj za projektovú 

dokumentáciu)  
 MVO Národný trust (odborný garant a koordinátor dobrovoľníkov) a Nadácia Horský park  
 mediálni partneri: HEADS reklamná agentúra (tvorca loga,  webstránky a reklamnej 

kampane),  BigMedia- citylighty, Bittner- tlačoviny, azet.sk  
 finanční donori: Heineken s.r.o., Slovenské elektrárne a.s.- donori 2% z daní  
 dobrovoľníci: organizácie – Nadácia Pontis, Národný trust, Kresťania v meste, zamestnanci 

mestskej časti, komunita individuálnych dobrovoľníkov prihlásených cez web 
(pozn.: Partneri pracujú na projekte na báze pro bono.) 
 
Mestská časť s partnermi od apríla 2013 do júla 2014 zrealizovala v rámci projektu obnovy 
Prügerky - Staromestskej záhrady tieto aktivity:  
 odstránenie odpadu a dočasných objektov: celkom 7 dobrovoľníckych upratovaní, pri ktorých 

bolo z priestoru odstránených 50 ton odpadu  
 odborné posudky a prípravné práce (dendrologický prieskum, geodetické zameranie, statika, 

sondy do podložia a pod.) 
 verejná diskusia: spolupráca s univerzitou, účasť na TEDx Bratislava, maľovaná kampaň,  a 

hlasovanie občanov na webe www.prugerka.sk  (viac ako 7 000 hlasujúcich), komunikácia s 
príbuznými bývalých majiteľov a majiteľmi susedných nehnuteľností  

 získanie grantu, vyhodnotenie hlasovania, tlačová konferencia s prezentáciou projektu 
 príprava finálnej projektovej dokumentácie a verejného obstarávania na realizáciu.  

 
Mestská časť s partnermi podala viacero žiadostí o granty, pričom o viacerých finančných 
daroch a grantoch sa ešte rozhoduje.  
 
V auguste 2014 bol zamluvnený grant z Finančného mechanizmu EHP a Nórska v rámci 
programu „Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom“ v rámci 
spoločného projektu magistrátu a partnerov projektu, v ktorom bude realizovaná projektová 



aktivita MČ Bratislava-Staré Mesto „Prüger-Wallnerova záhrada v lokalite Horského parku“ 
s grantom FM EHP vo výške 181 900 € a s 5%-ným spolufinancovaním mestskej časti 
v celkovej sume nákladov na projekt 214 000 €. Projektová zmluva vstúpila do platnosti 
18.8.2014.   
Z grantu budú realizované tieto aktivity:  
 záchrana vzácneho mokraďového biotopu a vybudovanie prírodného jazierka  
 bezpečné oplotenie areálu a vybudovanie prírodných chodníkov 
 úprava a údržba zelene (najmä stromovej vegetácie), prípravy pre komunitnú záhradu 
 rekonštrukcia objektu Domčeka na komunitné centrum   
 vybudovanie oddychového priestoru pergoly s popínavými rastlinami (okolo torza pôvodnej 

historickej balustrády) 
 
Uvedený grant umožní realizovať v záhrade také úpravy, ktoré umožnia jej pilotnú prevádzku, 
naďalej však platí, že na úplnú revitalizáciu je potrebných ešte vyše 160 000 €. Tie by mali byť 
použité napríklad na rekonštrukciu a sprevádzkovanie 4 zničených skleníkov a mestská časť ich 
plánuje získať z európskych fondov.  


