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1. ZHODNOTENIE  

Rok 2020 sa niesol v duchu prvej plnohodnotnej pestovateľskej sezóny a pandémie. Prvé 

znamenalo intenzívne záhradkárske nasadenie, druhé veľmi obmedzené komunitné aktivity a 

fungovanie. Za celý rok sme sa ako celá komunita stretli len raz, a to na na oslave leta a členskej 

rade po uvoľnení opatrení po prvej vlne. V tomto roku skončilo aj funkčné obdobie prvého 

predsedníctva a kontrolnej rady a prebehli prvé online voľby. 

Napriek obmedzeniam však kombinácia prítomnej záhrady a pandemických opatrení ponúkla 

priestor pre zmysluplné trávenie času vonku a utužila najmä detskú komunitu v outdoorovom 

dobrodružnom duchu. Pestovanie v rodinných záhonoch, spoločných záhonoch, bylinkovej 

špirále, okrasnom vale a popri plote prinieslo mimoriadne bohatú úrodu. „Zarodil“ aj kompost a 

pred zimou mala každá rodina po dve vedierka voňavého pokladu pre svoje záhony. Začalo sa 

podľa potreby kosiť, preto sa investovalo do dobrej kosačky. Polievanie sa zintenzívnilo a zaviedlo 

sa aj polievanie hadicou. S novou dlažbou medzi 

pieskoviskami sa upravil aj bezbariérový prístup do 

záhrady a k lavičkám. V jeseni pribudla drevená 

koza ako maskot záhradky a otvorila sa téma 

detských herných prvkov. 

Intenzívnejšia starostlivosť o záhradku odhalila 

nové výzvy, na ktoré bolo treba reagovať – napr. 

hnijúca úroda v niektorých rodinných záhonoch, 

polievanie počas leta, komunikácia v rámci 

komunity, detské herné prvky a podobne.  

Prerozdelenie zodpovednosti a starostlivosti 

o záhradku aj o chod združenia sa pomerne úspešne 

otestovalo na zavedení modelu 2-3-členných 

skupiniek. Na jeseň sa formou dotazníka ponúkla 

možnosť identifikovať potreby, skúsenosti a návrhy, 

ktoré by sa mali reflektovať v ďalšom fungovaní a 

plánovaní komunitnej záhrady. 

Rok 2020 bol pre záhradku míľnikovým rokom v jej 

plnom zabehnutí a aj podľa reakcií okolia sa dá 

povedať, že bol úspešný. Záhradka a komunita sú 

však veľmi dynamické entity, preto sa ich vývoju a 

najmä vzťahom treba pravidelne venovať, treba byť 

otvorený zmenám a byť kreatívny v hľadaní a 

skúšaní nových riešení, čoho bol tento rok 2020 

príkladom. 
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2. CHOD ZDRUŽENIA 

Členstvo v o. z. 

K 31.12.2020 eviduje občianske združenie 26 členov zo 16 rodín. Z toho v roku 2020 vstúpili do 
združenia 2 noví členovia, jedna nová rodina a jedna rodina si obnovila členstvo. 
 

Voľba orgánov o. z.  

Forma: online anonymné hlasovanie (nasledovalo po anonymných nomináciách) 

Dátum hlasovania: 28. – 31. máj 2020 

Účasť: 85% (hlasovalo 22 z 26 členov) 

Výsledky: 

Predsedníctvo (do 31. 5. 2022):  

▪ Milena Kamasová 

▪ Stanislava Machajdíková 

▪ Zuzana Kubíková Michalidesová 

(predsedníčka o. z.) 

Kontrolná rada (do 31. 5. 2022): 

▪ Petra Slezáková 

▪ Juraj Vidéky 

 

Členská rada:  

Dátum: 1. 7. 2020  

Účasť: 20 členov 

 

Ročné členské 

Členská rada stanovila výšku členského poplatku na za rok 25 EUR za rodinu. Spolu sa uhradilo 

395 EUR. 

 

3. ZREALIZOVANÉ AKTIVITY 

Spoločné aktivity sme začali realizovať na jar 2019 prípravnými prácami. V prvom roku sa nám 

podarilo zrealizovať všetky naplánované aktivity, ako uvádzame v ďalšom: 

Záhrada 

Pestovanie sa rozšírilo na všetky plochy, ako bolo aj pôvodne naplánované v projekte: k prvým 

8 vyvýšeným záhonom sa pridalo 16 nových, t. j. rodiny pestovali v 24 vyvýšených záhonoch 

v 3 bývalých pieskoviskách. Rodiny pestovali plodiny podľa vlastného výberu, od asi 

najpopulárnejších paradajok (do 20 druhov), hrášku, redkvičiek a šalátu cez koreňovú zeleninu a 
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tekvice po cibuľoviny a bylinky. V dvoch malých vyvýšených záhonoch sa pestovali jahody a 

kapucínka. 

Nový typ pestovania vo väčšom sa osdvedčil v tzv. voľných záhonoch v pieskoviskách 4 a 6. Rodiny 

a hlavne deti si mohli podľa potreby brať hrášok, redkvičku, cesnak, cibuľu, uhorky, tekvicu, 

cuketu, fazuľku, cviklu, kaleráb, zeler a podobne. Ujala sa tam aj presadená rebarbora. 

Popri plote so školským dvorom sa vysadili ovocné kríky a na prvej úrode malín a ríbezlí si 

pochutnali hlavne deti. K plotu bola experimentálne vysadená aj lufa, ktorej sa na potešenie 

všetkých darilo a pred zimou ju manželia Slezákovci spracovali tak, že hubky na riad sa mohli 

rozdávať ako vianočný darček. Život a spracovanie lufy boli zdokumentované na Facebooku. 

Marhuľka a jablonka síce ešte nezarodili, ale majú čestné miesto a starostlivých opatrovníkov. 

Bylinková špirála druhý rok tešila členov OZ i okoloidúcich nielen pohľadom, ale aj vôňami a 

chuťami. Bujné bylinkové porasty lákali drobný hmyz a maškrtné deti. Okolie špirály sa krásne 

upravilo – bol osadený chodníček z kameňov, vysadená bola tráva a do rohov boli nasadené 

úžitkové rastliny (echinacea, koriander, jahody). 

„Okrasný“ val lemujúci záhradku popri špirále a betónom ihriska bol vytvorený ako rezervoár 

kvalitnej zeminy, ktorú darovala ešte na konci roka 2019 záhradke MČ Petržalka a nestihla sa 

použiť. Do valu boli naaranžované farebné trvalky aj jednoročné rastliny, miesto tam našli aj 

bylinky, slnečnice a zopár kalerábov. Medzi valom a pieskoviskom boli vysiate lúčne kvety, ktoré 

vytvorili naozaj husté pásmo krásneho lúčneho porastu. 
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Kompostovisko 

Kompostovanie sa rozšírilo o tretí kvalitný kompostér a kapacita kompostovacej komunity sa 

rozšírila na 20 domácností: 14 členských rodín o. z. a 6 rodín z blízkeho okolia. Do konca roka bol 

sa rodinám ponúkol aj prvý vyzretý kompost. 

Voda 

Voda na zavlažovanie záhrady bola pôvodne zabezpečovaná z priestorov náradovne v bytovom 

dome Hrobákova 13. Napĺňala sa ňou jednokubíková nádrž a priamo hadicou sa polievala záhrada 

(záhony, špirála, val, výsadba popri plote). Počas letných prázdnin bol stanovený polievací 

harmonogram, v rámci ktorého mala každá rodina dve polievacie služby, ale nezapojili sa všetci. 

V polovici leta bolo treba zmeniť systém čerpania vody a ťahať vodu z pivnice domu Hrobákovej 

13, kde je oficiálny merač, čo skomplikovalo prístup pre členov – neobyvateľov domu. 

Zoficiálnenie merača vody v náradovni bude potrebné doriešiť so správcom domu. 

Mobiliár 

Na jar bola osadená 

informačná tabuľa, 

ktorá informuje 

verejnosť o užívaní 

verejného priestoru 

občianskym 

združením.  

Z druhej strany 

tabule majú deti časť 

na písanie kriedou.  

Na jeseň k tabuli 

pribudol maskot 

záhrady – drevená 

„šťastná“ koza. 

Sociálne siete 

Facebookový účet o. z. je vďaka skúsenej administrátorke je veľmi aktívny, prináša pravidelne 

zaujímavé príspevky z diania v záhrade i komunite, ako aj tematicky zaujímavé informácie 

o workshopoch a článkoch. Za rok profil vyprodukoval 47 vlastných a 8 prevzatých príspevkov a 

sleduje ho 333 ľudí. 
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4. HOSPODÁRENIE 

 2018 2019 2020 

PRÍJMY 550,00 € 7 100,00 € 509,63 € 

ČLENSKÝ POPLATOK 550,00 € 1 000,00 € 445,00 € 

GRANT   6 100,00 €   

PODIEL ZAPLATENEJ DANE     64,63 € 

VÝDAVKY   -3 438,58 € -1 216,51 € 

ADMINISTRATÍVA   -66,53 € -25,07 € 

DARY     -70,00 € 

KOMPOSTÉR   -248,61 € -168,10 € 

KOMUNITNÉ AKTIVITY A WORKSHOPY   -120,00 €   

MATERIÁL   -2 180,52 € -135,72 € 

NÁJOMNÉ   -1,00 € -1,00 € 

NÁRADIE   -293,68 € -575,17 € 

PROMO   -66,24 € -80,48 € 

VÝSADBA   -150,21 € -160,97 € 

VODA   -311,79 €   

CELKOVÝ SÚČET 550,00 € 3 661,42 € -706,88 € 

STAV NA ÚČTE 550,00 € 4 211,42 € 3 504,54 € 

 

PRÍJMY 

A) Členský poplatok  

– 50 EUR vstupný (1 rodina), 25 EUR ročný (15 rodín), 20 EUR ročný (1 rodina) 

B) Podiel zaplatenej dane 

– prvý rok bolo o. z. oprávnené uchádzať sa o 2 resp. 3% zaplatenej dane. Vzhľadom na poplatok 

za registráciu uhradený predchádzajúci rok (2019) a pripísanie podielu aj v nasledujúcom roku 

(2021), pre lepšiu kalkuláciu príjmu za jeden rok je potrebný prehľad mimo kalendárneho roku 

(nekorešponduje s tabuľkou vyššie): 

▪ Registračný poplatok: 62,53 EUR 

▪ Príjem z dane: 289, 54 EUR (4 darcovia) 

▪ Čistý príjem pre o. z.: 227,01 EUR 

 

C) Nefinančné dary 

– MČ Petržalka dodala zvyšnú časť materiálu v rámci podporenej výzvy na skrášlenie Petržalky 

z roku 2019: dlažbu a štrk v hodnote cca. 700 EUR. 

– drobné dary – vo forme sadeníc a semiačok od členov aj nečlenov OZ. 
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VÝDAVKY 

V roku 2020 nemalo združenie významnejšie investície a väčšinu výdavkov tvorili položky na 

zveľaďovanie a údržbu záhradky. Väčšie výdavky predstavoval nákup kosačky a záhradného 

náradia (496 EUR), osadenie tretieho kompostéra (168 EUR), tabule pri vstupe (80 EUR) a 

výsadba (161 EUR), keďže sa prvýkrát pestovalo na všetkých plochách záhradky. 

 

5. PLÁNY DO BUDÚCNOSTI (NEZREALIZOVANÉ AKTIVITY) 

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie a prijatých opatrení nie je ambícou plánovať nové 

aktivity. Najdôležitejšie pre záhradku a komunitu bude zabezpečiť dobré fungovanie vzťahov, 

komunikáciu a angažovanosť všetkých členov pri starostlivosti o spoločné prvky a chod záhradky 

i združenia. Bude treba doriešiť manažment vody (zdroj, polievanie), otázku oplotenia, dokončiť 

dlažbu a osadenie tretej lavičky, dobudovanie rodinných záhonov, veľkého otvoreného 

kompostéra, skrinky na kompostovacie potreby a dotvorenie informačnej tabule.  

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa nadviaže na pôvodné plány s komunitnými 

aktivitami – praktické workshopy pre členov, interaktívno-vzdelávacie akcie pre širšiu verejnosť 

z okolia so zapojením aj lokálnych partnerov (DomcekZ, Zero Toxic, Nedbalka). 

 

V Bratislave, dňa 31. 1. 2021                                                                                           Predsedníctvo o. z. 

 

Milena Kamasová                      Zuzana Kubíková Michalidesová                    Stanislava Machajdíková                   


