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Medická záhrada dostane peniaze 
na rekonštrukciu

Medická záhrada patrí určite k najobľúbenej-

ším verejným parkom v Bratislave. Navštevujú 

ju všetky vekové skupiny od rodičov s malými 

deťmi cez zamilované mladé páry a športovcov 

až po seniorov. V centre mesta je to v podstate 

jediné miesto, kde sa môžete prejsť či posedieť 

si v pokojnom prostredí a hlavne v zeleni. 

Zakladateľom Medickej záhrady je gróf Ján 

Gobert z Aspremontu, ktorý v roku 1769 kú-

pil v  blízkosti dnešnej Špitálskej ulice polia 

a záhrady, aby si tu postavil svoj honosný letný 

palác. K  palácu dal potom vybudovať aj roz-

siahlu záhradu, ktorá dnes nesie meno Medic-

ká. Najväčší rozkvet záhrada zažila za grófa 

Esterházyho, ktorý začiatkom 19. storočia kúpil 
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pokračovanie na str. 3 Medická záhrada
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Osobné stretnutia so seniormi 

v denných centrách a moja spolu-

práca s  Jednotou dôchodcov Slo-

venska sú pre mňa obohatením 

nielen v  oblasti mojich poslanec-

kých aktivít, ale predovšetkým 

v ľudskej rovine. Som našim senio-

rom vďačný za dobre mienené rady, 

obdivujem ich nadhľad získaný ži-

votnými skúsenosťami. Snažím sa 

zároveň pozorne počúvať ich po-

strehy a žiadosti, aj kritiku toho, čo 

sa deje alebo skôr nedeje v našom 

meste, pretože mojím cieľom je za-

sadzovať sa na zasadnutiach mest-

ského a  miestneho zastupiteľstva 

o riešenie problémov, ktoré našich 

starších spoluobčanov trápia.

Často som milo prekvapený a obdi-

vujem, ako mnohí stále intenzívne 

sledujú spoločenské a politické dia-

nie, ako im záleží na tom, aby sa veci 

okolo nás hýbali. Na druhej strane 

vnímam ich rozčarovanie nad ne-

záujmom spoločnosti zaoberať sa 

problémami starších ľudí. Aj preto 

sa snažím, v rámci svojich možností, 

pomáhať v kluboch a denných cen-

trách na Gaštanovej, Záhrebského, 

Kýčerského, Karadžičovej – organi-

zovať poznávacie zájazdy a  kultúr-

ne podujatia, prispievať na drobné 

opravy či pri dopĺňaní vhodného 

inventáru v zariadeniach. 

K spestreniu aktivít seniorov v den-

ných centrách sa mi opäť podarilo 

prispieť organizáciou niekoľkých 

autobusových výletov do Kittsee, 

veľmi príjemné boli naše sviatočné 

stretnutia v  predvianočnom a  no-

voročnom čase. Myslím, že moje 

pozvanie na koncert v  Historickej 

budove SND, ktorý vo februári or-

ganizovala strana SMER, privítali 

mnohí seniori s  veľkou radosťou. 

V marci, pri príležitosti MDŽ, sa mi 

podarilo denné centrá opäť navští-

viť, ženám osobne zablahoželať 

a  pridať pozvanie na ďalšie zaují-

mavé kultúrne podujatie – koncert 

hudobnej legendy, skupiny Elán.

V týchto dňoch už zároveň so svoji-

mi spolupracovníkmi pripravujem 

pre staromestských seniorov ďalšie 

aktivity a  podujatia na tento rok, 

ktoré, pevne verím, ich potešia. 

Pretože naši seniori si pozornosť, 

pochopenie a  starostlivosť od nás, 

mladších, v plnej miere zaslúžia.

Okienko do staromestských denných centier

záhradu aj s  celým komplexom budov. Ester-

házy bol známy milovník umenia, predovšet-

kým hudby, a  podľa dochovaných informácií 

v Medickej záhrade koncertoval niekoľkokrát 

dvorný skladateľ rodiny Esterházyovcov, Jo-

seph Haydn. Keď Esterházyovci záhradu 

v polovici 19. storočia predali, začala postup-

ne chátrať. Na konci storočia získala záhradu 

Komenského univerzita, konkrétne Lekárska 

fakulta. Škola začala záhrade venovať väčšiu 

pozornosť, bola sprístupnená verejnosti a ko-

nali sa v nej slávne študentské majálesy.

Bohužiaľ, z pôvodnej výzdoby francúzskej ba-

rokovej záhrady ani z  jej neskoršej anglickej 

úpravy sa nezachovali žiadne umelecké die-

la ani významnejšia záhradná architektúra. 

Dnes je dominantou záhrady bronzová Labu-

tia fontána, ktorú vytvoril akademický sochár 

Pavol Mikšík. Fontána tvorí centrálny priestor 

záhrady a vznikla pri generálnej rekonštrukcii 

Medickej v roku 1986. Od Pavla Mikšíka po-

chádzajú aj ďalšie dve fontány v parku – Fontána 

holubov a kompozícia troch kamenných picích 

fontán. V Medickej záhrade nájdete aj pomní-

ky dvoch významných spisovateľov Martina 

Kukučína a Sándora Petöfiho.

Ako som už spomenul v úvode, dnes je Medická 

jednou z mála pokojných a zelených plôch v cen-

tre Bratislavy. Možno práve preto je taká obľú-

bená a navštevovaná. Je tiež vďačným miestom 

pre konanie najrôznejších hudobných, divadel-

ných či gurmánskych podujatí. Na druhej stra-

ne – aj jej devastácia je značná. Pevne verím, že 

príjemným prekvapením tejto jari a udalosťou, 

ktorá prispeje k skrášleniu prostredia i k zlepše-

niu služieb, bude rekonštrukcia domčeka, ktorý 

sa nachádza pri vchode do záhrady. Z domče-

ka by sa už na prelome mája a  júna mala stať 

kaviareň s posedením na vonkajšej terase, kde 

si budeme môcť vychutnať šálku kávy či čaju. 

Zároveň som presvedčený, že Medická by si za-

slúžila viac pozornosti i peňazí kompetentných, 

teda mesta, do správy ktorého záhrada patrí. 

Keď bol 30. januára v mestskom zastupiteľstve 

schválený rozpočet mesta na tento rok, primátor 

Milan Ftáčnik sa rozhodol vyčleniť z mestského 

rozpočtu sumu na tzv. poslanecké priority, kto-

ré si jednotliví poslanci a poslanecké kluby zvo-

lili. Ja som sa ako staromestský poslanec rozho-

dol podporiť práve Medickú záhradu a  vďaka 

poslaneckým prioritám sa mi podarilo pre ňu 

získať 60 000 eur. Tieto peniaze pochádzajú 

z mestského peňažného fondu na podporu roz-

voja telesnej kultúry v hlavnom meste a pôjdu 

na vybudovanie modernej bežeckej tartanovej 

dráhy, na úpravu príslušenstva a chodníkov. 

A čo dodať na záver? Pevne dúfam, že vyčlenené 

peniaze budú na rekonštrukciu použité čo naj-

skôr, aby sme sa z pekného a upraveného pros-

tredia našej Medickej mohli tešiť už tento rok.

Moje stretnutie v Klube dôchodcov na Kýčerského ulici

MDŽ v KD Karadžičova

pokračovanie zo str. 1
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Haus des Meeres vo Viedni

ZOŠTÍHLILI SME

Kompletný cenník 
nájdete na recepcii
fitnescentra alebo na
www.maximusgym.sk
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Karadžičova 6
Bratislava


