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S radosťou po minuloročnom úspechu aj toto leto pripravujeme v Arboréte Mlyňany SAV podujatie „SENIORSKÉ 

AKTIVITY V ARBORÉTE MLY ŇANY SAV“, ktoré sa uskutoční dňa 20. augusta 2013. V roku 2012 pri 

príležitosti Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami sme zorganizovali 1. ročník podujatia 

a súťaže. Pre milú odozvu jeho účastníkov, sme sa rozhodli aj tento rok pripraviť deň venovaný tým, ktorým vďačíme 

za všetko, našim dôchodcom. 

Počas dňa stráveného v prekrásnom prostredí budú mať seniori možnosť vychutnať si mnohé zaujímavé činnosti 

v podobe bohatého programu. Priestory kaštieľa bude zdobiť krása ručných prác zhotovených 

dôchodcami prihlásených do súťaže, výstava obrazov a ľudových krojov, vystúpenie detského folklórneho súboru 

a nezabudneme tiež na vášnivých záhradkárov. Návštevníkov podujatia prevedie odborný sprievodca náučným 

chodníkom parku a predstaví najvýznamnejšie kultivary drevín. Prostredníctvom premietanej prezentácie sa dozvedia 

kto bol zakladateľom arboréta, aký úmysel ho viedol k vybudovaniu tohto výnimočného miesta a ako sa park menil 

v priebehu 20. storočia od jeho založenia až po súčasnosť ako špecializovaného pracoviska Slovenskej akadémie 

vied. 

V rámci podujatia aj tento rok Arborétum Mlyňany SAV vyhlasuje 2. ročník súťaže pre dôchodcov „NAJKRAJŠIA 

RUČNÁ PRÁCA“. Do seniorskej súťaže sa môžu zapojiť všetci dôchodcovia so svojimi ručnými prácami na témy: 1. 

Parky, arboréta a okrasné záhrady na Slovensku a 2. Motív prírody - krajinky, zátišia, zvieratá, kvety, jednoducho 

akákoľvek ručná práca s prírodnou tematikou. Práce je potrebné poslať alebo osobne priniesť do 7. augusta 2013 

spolu s prihláškou, ktorú nájdu na našej internetovej stránke. Ceny do súťaže okrem vyhlasovateľa, venujú tiež 

sponzori!! Všetky potrebné informácie súvisiace s podujatím a súťažou sú uvedené na našej internetovej stránke 

http://www.arboretum.sav.sk/ alebo telefonicky 0905 969 667. Minulý rok sa do 1. ročníka súťaže zapojilo 57 

dôchodcov z 5 domovov dôchodcov a 7 obcí s počtom 155 prihlásených súťažných prác. Súťažiaci veľmi živo a 

originálne reagovali na tematiku– prírody, stromov, krov, ruží a pod. Často spracovaným námetom boli kvety – ruže, 

lúčne kvety. Najviac súťažných prác bolo zhotovených vyšívaním (obrusy) a prevládali tiež obrazy (olejomaľby, 

maľba na sklo a pod.). Komisiu upútalo viacero prác, preto okrem pôvodných prvých troch miest udelila ďalších 

sedem miest a dve mimoriadne ocenenia zúčastneným súťažiacim. 

Dovoľujeme si pozvať všetkých dôchodcov na návštevu nášho parku, ktorý už 121 rokov od svojho založenia prináša 

radosť, oddych a hlavne množstvo vedomostí o dendrológii nielen odbornej verejnosti, ale tiež laikom. V roku 1892 

gróf Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi po svadbe s Antóniou Migazzi začal budovať ich spoločné sídlo, ktoré sa 

v dejinách času premenilo na jedinečný stálozelený park.  

Veríme, že 2. ročník podujatia „Seniorské aktivity v Arboréte Mlyňany SAV“ a súťaže „Najkrajšia ručná práca“ 

oslovia tých, ktorým sú určené a v utorok 20. augusta 2013 spolu strávime nádherný deň bohatý na zážitky. V prípade 

väčších skupín (napr. kluby dôchodcov alebo domovy dôchodcov) ak máte záujem zúčastniť sa podujatia, prosíme 

o telefonické alebo e-mailové prihlásenie sa do 15. augusta 2013. 

Ručné práce môžete priniesť osobne alebo poslať poštou na adresu: Arborétum Mlyňany SAV, Vieska nad Žitavou 

178, 951 52 pošta Slepčany. Na obálku napíšte heslo: „SENIORSKÁ SÚŤAŽ“. 


