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Otvorený list Slovenského ochranárskeho snemu na tému Ekoiuventa 

 

Areál bývalej Ekoiuventy na Búdkovej ceste v Bratislave, ľudovo nazývaný Mičurin, má 

oficiálne slúžiť deťom a mládeži Slovenska. V skutočnosti slúži všelikomu, len nie tým, pre 

ktorých je určený. A hrozí, že to bude ešte horšie. Akokoľvek sa menili vlády či zloženie 

mestského i miestneho zastupiteľstva, vývoj doteraz smeroval od desiatich k piatim. A to ešte 

skazu Mičurinu s nasadením všetkých síl spomaľujú občania – najmä členky a členovia 

Občianskeho združenia Hrad - Slavín. Skrátka, v uplynulých rokoch tu išlo o nepretržitú 

postupnosť zlyhaní, (po)chybných rozhodnutí a viac či menej evidentných podvodov. 

Áno, začalo sa to dávno pred príchodom tejto vládnej koalície, a preto hlavná vina nepadá na jej 

hlavu. Prečo potom očakávame, že práve ona by mala v kauze Mičurin priniesť pozitívnu zmenu 

a vynasnažiť sa pre verejnosť zachrániť, čo sa ešte zachrániť dá? Preto, lebo to má ešte stále 

aspoň čiastočne v rukách: veď podstatné objekty v rámci celého areálu patria rezortu školstva, a 

teda štátu (To, že štát si nechal vziať zvyšné časti areálu, je na inú diskusiu. Veríme, že aj na ňu 

raz dôjde). Apropo, najmä vďaka prísľubu takejto zmeny uspeli strany súčasnej vládnej koalície v 

posledných parlamentných voľbách.  

Ale želáme si to najmä z vecných dôvodov, veď Bratislava i celé Slovensko prišli za uplynulé 

roky o toľko verejných priestorov, že je to priam do neba volajúce. A ešte niečo. Práve Mičurin, 

ktorý sa v minulosti hrdil aj názvom Stanica mladých prírodovedcov a technikov, bol čosi ako 

predchodca neskorších ekocentier. A tých máme v súčasnosti na Slovensku ako šafranu. Nie 

náhodou sa toto zariadenie donedávna volalo Ekoiuventa a desaťročia de facto slúžilo aj na to, 

návrat k čomu sa dnes tak propaguje: a to na duálne vzdelávanie, konkrétne na praktické 

vyučovanie predmetov pestovateľsko-ekologického charakteru. V čase, keď štát na Slovensku 

nespravuje v tejto sfére takmer nič, bolo by tu zriadenie Národného strediska environmentálnej 

výchovy a vzdelávania aspoň malým krôčikom smerom k zmierneniu fatálneho deficitu v tejto 

oblasti. Podobne aj získavanie vedomostí a zručností v pestovateľských činnostiach môže byť pre 

budúcnosť nemálo dôležité. 

A teraz niečo o aktuálnom dianí, napr. o prístupovej komunikácii k samotnej budove bývalej 

Ekoiuventy a nutnosti podať na ňu vecné bremeno, k čomu sme oficiálne vyzvali vtedajšieho 

ministra školstva už pred šiestimi rokmi na základe posudku, ktorý vypracovala renomovaná 

právnická kancelária na čele s JUDr. Andrejom Leontievom. Pokiaľ sme dobre informovaní, 

ministerstvo žiadosť na súd v tejto veci dosiaľ nepodalo. Prečo nemá štát predkupné právo na 

kúpu dražených pozemkov – i keď má na týchto pozemkoch budovy – je tiež záhada. Za úspech 

môžeme označiť aspoň to, že sa podarilo opraviť a sprevádzkovať tunajšie kúpalisko a tiež to, že 

žiadosť OZ Hrad – Slavín a OZ Mičurin o vyhlásenie Mičurinu za národnú kultúrnu pamiatku sa 

v r. 2016 stretla s pozitívnou odozvou.  

Niektorí vlastníci susedných pozemkov Mičurina však túto pamiatku neustále spochybňujú. 

Prečo asi, ak nie preto, lebo chcú na miesto, kde Mičurin stojí, expandovať? O tom, ako by to 

dopadlo, si môžeme urobiť predstavu pri pohľade na súčasnú výstavbu v okolí. Medzitým sa v 



tichosti podarilo dosiahnuť zmenu územného plánu v tejto zóne v prospech developerov. Strana 

SaS, pod ktorú patrí školstvo a za ktorú kandidovala i starostka Starého Mesta, je o situácii v tejto 

lokalite priebežne informovaná. 

Nedávno v tejto veci aktivisti a aktivistky oslovili aj predsedu vlády, ministra financií, ministerku 

kultúry, ombudsmanku, bratislavského primátora a starostku bratislavského Starého Mesta. Ale s 

kompetentnými rokujú už dobrých osem rokov! Znova pripomíname, že ide o areál (budova, 

prístupová komunikácia, kúpalisko a okolité pozemky), ktorý je v prvom rade určený pre deti a 

mládež, pričom podobných zariadení je na Slovensku žalostne málo. Štát, mesto i mestská časť 

by preto zachovanie tohto areálu pre verejnosť mali považovať za svoju povinnosť. Teraz, keď je 

treba spätne vykúpiť pozemky, ktoré sa za pochybných okolností dostali do súkromných rúk, 

však zrazu štát narieka, že na to nemá zdroje. Opäť tým dáva najavo, aký je jeho vzťah k 

budúcim generáciám. Samozrejme, je tu aj iná, dokonca efektívnejšia a čistejšia možnosť, a to že 

štát vysúdi stratené pozemky naspäť.  

V minulosti areál Mičurinu zastrešoval 29 záujmových krúžkov pre deti a mládež, pri 

mikroskopoch tu vyrastali budúci poprední vedci, v chovateľskom krúžku a v krúžku ochrany 

prírody sa deti učili prírodu poznávať, ale ju aj obdivovať, milovať a chrániť. Pri pestovaní rastlín 

v skleníkoch a súťažiach o najlepší herbár tu vyrastali nádejnú botanici. Perspektívni včelári sa tu 

starali o včelíny. No deti sa tu učili aj iným zručnostiam. Nielen prírodovedným, ale aj 

technickým v miestnych dielňach. Boli tu krúžky od výmyslu sveta: od fotografického až po 

astronomický. Bývali tu detské karnevaly i stužkové. Bez preháňania možno povedať, že tento 

areál pomáhal formovať rozhľadených a motivovaných mladých ľudí, ktorých Slovensko tak 

veľmi potrebuje! 

Aktuálny osud Mičurinu evokuje kacírsku myšlienku, či v záujme štátu nie je tieto možnosti 

deťom vziať. Veď pasívnymi hlupákmi sa ľahšie manipuluje... Túto domnienku podporuje aj 

skutočnosť, že kým kompetentní sa prizerajú tomu, ako nám pred očami mizne tento areál, zatiaľ 

deti a mládež z bratislavského Starého Mesta pomaly nemajú kam chodiť do krúžkov, priestory 

voľnočasových aktivít sú zväčša stiesnené a ošarpané. Stačí sa pozrieť na osud obľúbeného 

detského ihriska v tejto lokalite, ktoré sa nechalo úplne schátrať a premeniť na burinou zarastené 

smetisko. Pritom tento areál má predpoklady, aby slúžil nielen potrebám mestskej časti či mesta, 

ale pokojne by mohol plniť i celoslovenské funkcie, napr. v podobe spomínaného Národného 

strediska. 

Pre nás, ochranárov, má tento areál ešte jednu „pridanú hodnotu“. V apríli 1989 sa tu totiž konala 

legendárna Bratislavská ochranárska konferencia, o ktorej sa oprávnene traduje, že to bola prvá 

otvorená verejná diskusia na Slovensku po 20 rokoch. 

Teší nás, že v poslednom čase (aj) pod tlakom verejnej mienky kompetentní deklarujú, že sa 

vynasnažia mičurinský areál zachrániť a zabezpečiť jeho zmysluplné využívanie. Len je treba 

tieto zámery dotiahnuť do úspešného konca. Preto na nich opätovane apelujeme, aby v tejto veci 

urýchlene a efektívne konali v záujme verejnosti, a najmä v prospech okradnutých detí a mládeže 

Slovenska. 

                                                                                                                      Bratislava, 22. 10. 2020 
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Erik Baláž 

Dušan Bevilaqua 

Ladislav Bíro 

Michal Daniška 

Michal Deraj 

Tomáš Derka 

Michal Drotován 

Viera Dubačová 

Elena  Fatulová 

Karol Fröhlich 

Fedor Gömöry 

Fero Guldan 

Ján Hanušin 

Ladislav Hegyi 

Boris Hochel 

Dionýz Hochel 

Zuzana Homolová 

Zuzana Hudeková 

Tomáš Hulík 

Martin Hojsík 

Vladimír Ira 

Gabriela Kalašová 

Karol Kaliský 

Peter Klučka 

Ľubica Kolková 

Mária Kozová 

Richard Krivda 

Ľudmila Krištofová 

Zuzana Konečná 

Zuzana Kronerová 

Ján Lacika 

 

 

Ľubica Lacinová 

Milan Lichý 

Branislav Líška 

Dana Mareková 

Richard Medal 

Klaudia Medalová 

Peter Mihók 

Branislav Moňok 

Vladimír Mokráň 

Jakub Nvota 

Juraj Nvota 

Samuel Pačenovský 

Daniel Pastirčák 

Patrícia Pavlovská 

Soňa Párnická 

Tomáš Peciar 

Henrich Pifko 

Ľudmila Priehodová 

Koloman Prónay 

Štefan Szabó 

Silvia Szabóová 

Ján Szőllős 

Jaromír Šíbl 

Pavel Šremer 

Samo Smetana 

Katarína Šimončičová 

Natália Šovkoplias 

Peter Tatár 

Alena Trančíková 

Ľubica Trubíniová 

Pavol Ziman 

 

 

 

 


