
Názov projektu: 

Radvanská záhrada 

Autor/ka: Patrik Trnka 
 
Stručný popis: 
Svojimi postupnými nápadmi a prácou vytvárame z Radvanskej záhrady bezpečný priestor, v štýle 
prírodnej jedlej záhrady v mestskom prostredí s unikátnymi a pritom jednoduchými hracími prvkami 
hlavne z prírodných materiálov. Radvanskú záhradu môžu využívať okrem obyvateľov Radvane, aj 
všetci obyvatelia mesta Banská Bystrica, ale aj blízke materské školy či základná škola vo výchovnom a 
učebnom procese, ako aj lekári či pacienti vedľa stojaceho zdravotníckeho zariadenia Novamed, ale aj 
študenti SZU a Auly SZU. Záhrada sa bude budovať postupne, pri tvorbe a zveľaďovaní priestoru a aj v 
následnej starostlivosti o záhradu sú vždy vítaní obyvatelia Radvane. Boli by sme radi, aby Radvanská 
záhrada bola pilotným projektom, ako by mala vyzerať spolupráca tu žijúcich obyvateľov, tu 
pôsobiacich subjektov a podnikateľov, mesta Banská Bystrica a mestských podnikov. A veríme, že celá 
Radvaň, vrátane vnútroblokov sa nám postupne zazelení a bude slúžiť nám všetkým. Aktuálne sa 
snažíme k Radvanskej záhrade pripojiť aj okolité miesto, kde plánujeme vytvoriť Radvanské letné kino, 
ktoré bude slúžiť pre všetky vekové skupiny. V rámci našej Radvanskej záhrady chceme v budúcom 
roku zabezpečiť hlavne udržateľnosť, funkčnosť ale aj závlahu dažďovej vody z okolitých striech 
a prispieť tak k celkovej klíme sídliska. Takto si v nej pod korunami stromov, v chládku vedia nájsť svoje 
miesto pre svoj voľný čas a aktívny odpočinok nielen deti, rodičia ale aj starí rodičia v rámci teplých dní. 
Jej poloha vedľa kaštieľa Radvanských a jeho parku určuje lokalitu ako tichú, pokojnú a oddychovú 
zelenú oázu a pocitovo, edukačne a oddychovo vplýva pre obyvateľov nášho sídliska. 
 

Popis projektu: 
Radvanská záhrada je pretvorený priestor dlhodobo neudržiavaný a nevyužívaný pri funkčnej 
trafostanici, ktorá tam musí ostať bez zásahu, len ako statický prvok bez využitia. Parcela sa zatiaľ 
vyčistila od smetí a neporiadku a náletových drevín, čiastočne sa ešte upravil terén, s ponechaním 
zaujímavých plôch na realizáciu menších zón s oslovením občanov pre ich využitie. Pripravili sme 
prvotný námet zónovanie celej parcely s ďalším prepojením prírodnými prvkami. Ponechali sme 
dreviny, ktoré poskytnú tieň. Zasadili sme ovocné stromy a jedlé kríky, osadili lavičky, smetné koše, 
vtáčie búdky, prvky na detské hry z prírodných materiálov, urobili plot s využitím vypílených drevín, 
osadili hmyzí domček, knihovničku a v tomto roku aj detskú autodráhu, drevenú kuchynskú linku, ale 
aj veľkú drevenú hojdačku a tabuľu na kreslenie. Občanov sme zapojili už v tejto fáze, zbieraním 
nápadov, pri realizácii - nutné dobrovoľnícke práce, vyhlásením "materiálnej" zbierky, kto pomôže 
zakúpiť stromy, rozdelí sa so svojimi rastlinami, priesadami a pod., tvorbou kvetinových záhonov 
a skaliek, ale aj dennodenného udržania a závlahy záhrady. Budujeme to postupne, aby vznikla 
bezpečná záhrada pre všetky generácie, hlavne rodiny s deťmi, rodičia a starí rodičia, ale aj pre 
materské školy či základnú školu a pod.. Aktuálne pripravujem všetky kroky k tomu, aby sme opäť 
priniesli niečo nové a to Radvanské letné kino, kde budeme vyrábať drevené sedenie pre účastníkov, 
pripravujeme stenu na prenos obrazu za účelom premietania rozprávok, filmov a pod., ako aj 
pripravujem možnosti zadržiavania dažďovej vody z okolitých striech Evanjelickej fary, Novamedu či 
Auly SZU, ktorú chceme na záhrade uskladniť do nádob a následne zavlažovať záhradu, rastliny, kvety 
ale aj stromy a iné. 
 

Časový harmonogram aktivít:  
V priebehu rokov 2022/2023 plánujeme opäť vyrovnať terén, zasiať trávu a vybrané plochy na kvetnatú 
lúku, dobudovať ďalšie prvky záhrady aj hracie prvky ako napr. do otvoreného priestoru, šmýkačku do 



svahu, radvanské letné kino, tabuľu na kreslenie, ale aj záchyt dažďovej vody, jej uloženie a následné 
zavlažovanie Radvanskej záhrady a pokračovať v jej udržateľnosti. 
 
Miesto realizácie projektu: 
Pozemok v správe Auly SZU dlhodobo daný zmluvou do užívania verejnosti, bezodplatne a bez nároku 
na odmenu, príp. na vybudované prvky a celkový hnuteľný majetok. 
 
Rozpočet projektu: 

Kvantifikácia položiek 

Druh položky: Suma v €: 

1. Atypické 2-miestne záhradné ležadlo    800€ s DPH 

2. Záhradné terasovité sedenie s terasou 2400 € s DPH 

3. Záhradné terasovité jazierko s filtračným systémom 2900 € s DPH 

4. Zberná plastová nádoba na vodu 3m3 + práca a dovoz 2700 € s DPH 

5. Elektrocentrála 320 W   500 € s DPH 

6. Čerpadlo    150 € s DPH 

7. Fukar lístia   160 € s DPH 

8. Vyžínač    220 € s DPH 

9. Drobné náradie - hrable, nožnice, lopaty, fúrik, kliešte   170 € s DPH 

Celkový rozpočet projektu v €: 10.000 € s DPH 

 
Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa: 
Realizátori a tvorcovia projektu Marek Ondráš, Patrik Trnka, Ľubica Póčová, Millica Kollárová a Peter 
Novanský spolu s občanmi Radvane za niekoľko mesiacov očistili pozemok, vybudovali oddychovú zónu 
pre širokú verejnosť, vybudovali vyvýšené záhony, pocitový chodník s prírodných materiálov, zakúpili 
a vysadili rastlinky, bylinky, ovocné kríky a stromčeky (aj v spolupráci ZAARES BB). V aktivitách stále 
pokračujeme výsadbou zelenej plochy, vybudovaním ďalších hracích prvkov, domček na strome so 
zlaňovaním do otvoreného priestoru, šmýkalku do svahu, zóny na hranie pre chlapcov aj dievčatá 
(kuchynka, dielňa, domčeky pre víly, autodráha, knihovnička, drevená hojdačka a iné) s možnosťou 
ďalších prác a príprave radvanské letné kino, tabuľa na kreslenie, ale aj záchyt dažďovej vody, jej 
uloženie a následné zavlažovanie Radvanskej záhrady a pokračovať v jej udržateľnosti a funkčnosti pre 
obyvateľov sídliska Radvaň a mesta Banská Bystrica. 
 

Informácia o prínose:  
Prínosom projektu je krásny a funkčný otvorený priestor pre občanov, ktorí si budú môcť v záhrade 
a v tieni stromov vychutnať oddychovú zónu záhrady, venovať sa pestovaniu byliniek, rastlín, ovocných 
kríkov a stromov, zadržaniu dažďovej vody a zavlažovaniu záhrady, ale aj tzv. hraciu zónu pre deti 
a mládež – rôzne pohybové hracie prvky, pocitový chodník, domček na strome, hmyzí domček, detskú 
kuchynskú linku, drevenú hojdačku, tabulu na kreslenie, či autodráhu ale aj neskôr Radvanské letné 
kino a edukačné aktivity pre materské školy a základné školy, ale aj voľnočasové aktivity detí a ich 
rodičov. 
 
Udržateľnosť projektu: 
Udržateľnosť projektu chceme riešiť v participácií s občanmi, ktorí sa budú pravidelne starať o svoje 
okolie formou kosenia, strihania, pestovania, ale aj natierania a pod. Pravidelne budeme uskutočňovať 
akcie s občanmi a viesť ich k správnym hodnotám, starostlivosti a súdržnosti v komunite. Viesť tam 
workshopy na rôzne témy s využitím zručností našich spoluobčanov. Uvedený stav už pretrváva viac 
než 1 a 1/2 roka, deti, rodičia ale aj starí rodičia pravidelne navštevujú záhradu, deti sa v nej hrajú, 
rodičia a starí rodičia čítajú knižky, rozprávajú sa, príp. aktívne odpočívajú polievaním kvietkov, 
rastliniek, trhania buriny či zveľaďujú okolie. K tomuto chcem pripojiť ďalšiu možnosť nažívania 



s občanmi a pripraviť v rámci letných večerov aj Radvanské letné kino, zveľadiť ďalší okolí priestor 
Radvanskej záhrady pre sídlisko Radvaň. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÍLOHY: 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


