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NÁVZH UZNESENIA  
 
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 
     

berie na vedomie 
 

informáciu o projekte expozície tradičného ľudového príbytku a o činnosti a aktivitách vo 
Vajnorskom ľudovom dome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
Keďže Vajnorský ľudový dom je národná kultúrna pamiatka zo začiatku 19. storočia, je 
ukážkou tradičnej zástavby dvora typu radových dedín. Vertikálne delenie stavebných parciel 
podmieňovalo orientáciu domov od ulice k humnám a viniciam, čím vznikali dlhé dvory 
alebo dlhé domy. Stavebným materiálom ľudového domu bola najmä nepálená tehla 
kombinovaná s kameňom a pálenou tehlou. Steny sú približne 60 – 70 cm hrubé, majú 
nápadný strop s hrubým nosným povalovým trámom a drevené podlahy. Najčastejším 
motívom ornamentálnej maľby je motív vtáčika, ktorý vajnorské maliarky vedeli nakresliť v 
neuveriteľnom množstve podôb.  
 
Keďže Podobenka z Vajnor je skupina nadšencov združená v občianskom združení, ktoré 
oficiálne vzniklo v roku 2014 z iniciatívy Gabriely Zemanovej a Kataríny Števiarovej hlavne 
so zámerom podchytiť deti a mládež a ako pokračovateľom tradícií odovzdať im dedičstvo 
otcov. Spája navyše milovníkov tradícií a zvykov, piesní, hudby a tanca, divadla, remesiel, 
tradičnej kuchyne, tradičného hospodárenia rôzneho veku. Svoju činnosť zameriava na 
zachovanie, rozvíjanie, podporu a prezentáciu hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva v 
oblasti umeleckej tvorby, divadelnej kultúry, ľudových tradícií a zvykov na Slovensku i v 
zahraničí. Dlhodobým cieľom združenia je vyhľadávať a spracovávať tradície, zvyky, rôzne 
činnosti a zábavu našich predkov. Inšpiračným zdrojom tvorivej činnosti je autentický 
vajnorský folklór. Pri tvorbe projektov sa snaží o aktívnu spoluprácu s miestnymi spolkami a 
školami. Scénickým stvárnením vajnorského folklóru prostredníctvom hier, tanca, hudby a 
ľudovej piesne rozdáva radosť a dobrú náladu. 

Keďže Mestská časť Bratislava-Vajnory utvára podmienky na vzdelávanie, kultúru, osvetovú 
činnosť, kultúrno-výchovnú činnosť, kultúrno-spoločenskú činnosť a záujmovú umeleckú 
činnosť, dbá o ochranu pamätihodností miestneho významu, ktoré majú historický, kultúrny 
alebo spoločenský význam pre mestskú časť, vykonáva údržbu a správu historických 
pamiatok a stavieb miestneho významu zverených do správy mestskej časti, ako aj výstavbu, 
správu a údržbu kultúrnych zariadení, má záujem na oživení Vajnorského ľudového domu 
rešpektujúc jeho kultúrnu a pamiatkovú hodnotu, najmä vytvorením priestoru pre aktívnu 
kultúrnu činnosť a expozíciu múzea s dôrazom na vajnorské tradície.  

Keďže  Podobenka z Vajnor svojou mimoriadnou aktivitou rozvíja vajnorské ľudové tradície 
pre všetky generácie, spolupracuje s mestskou časťou pri organizovaní kultúrnych 
a spoločenských podujatí, reprezentuje vajnorskú kultúru na Slovensku aj v zahraničí a usiluje 
sa o zápis Vajnorského ornamentu ako prvku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska. 

Keďže Vajnorský ľudový dom po jeho rekonštrukcii vykonanej mestskou časťou potrebuje 
starostlivého a zanieteného správcu, ktorý dokáže oživiť vajnorské ľudové tradície aj pre 
dnešnú generáciu a rozvíjať povedomie o historickom význame Vajnor ako „dediny v meste“ 
dohodli sa Mestská časť Bratislava-Vajnory a občianske združenie Podobenka z Vajnor na 
uzatvorení Zmluvy o spolupráci č. 161/2016/ZoS. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca 
zmluvných strán pri starostlivosti o národnú kultúrnu pamiatku Vajnorský ľudový dom, 
expozíciu múzea, informačné kultúrne centrum, zabezpečovanie podujatí organizovaných vo 
Vajnorskom ľudovom dome, zabezpečenie priestorových kapacít pre partnera na činnosti 
súvisiace s činnosťou partnera, a s tým súvisiace vymedzenie vzájomných práv a povinností. 
Jednou z povinností je predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva najneskôr do júna 
nasledujúceho kalendárneho roka informáciu o projekte expozície múzea a o činnosti 
a aktivitách vo Vajnorskom ľudovom dome.  
 
 
 
 

 



 
Informácia  

o projekte expozície tradičného ľudového príbytku  
a o činnosti a aktivitách vo Vajnorskom ľudovom dome  

 

       
 

       Tento jedinečný historický objekt poznajú hádam všetci obyvatelia Vajnôr – nachádza sa 
na hlavnej ulici, ktorú tí starší volali aj „hradská“ – a toto pomenovanie je oprávnené, pretože 
to pôvodne naozaj bola cesta, ktorá spájala Vajnory s Bratislavským hradom, ku ktorému 
mala obec historický vzťah.  
      Vajnorský ľudový dom  je stavba zo začiatku 19. storočia  a je ukážkou tradičnej zástavby  
„dlhého“ dvora v tzv. radovej dedine. V roku 1985 bol vyhlásený za národnú kultúrnu 
pamiatku. Dom je situovaný širšou stranou do uličného frontu. Jeho stavebným materiálom 
bola najmä nepálená tehla kombinovaná s kameňom a pálenou tehlou. Steny sú približne 60 - 
70 cm hrubé, majú nápadný strop s hrubým nosným povalovým trámom a drevené podlahy. 
      Členenie a interiér obytného domu bol prispôsobený potrebám vtedajšej rodiny. Vchod do 
domu je cez „síň“ – kuchyňu s otvoreným ohniskom, ktorým sa vykurovala predná izba aj 
komora. Za  pitvorom je izba s dvoma oblokmi do ulice a v osi izby je komora, prestavaná na 
zadnú izbu. Hospodárske stavby ako stajňa, maštaľ a stodola boli od obytnej časti domu 
oddelené prešovňou, kde sa nielen lisovalo hrozno, ale i uskladňovalo dorobené víno. 
      Na Vajnorskom ľudovom dome môžeme pozorovať i charakteristický architektonický 
prvok typický pre túto oblasť - spevnený vchod do domu a pivníc, tzv. výpustok. Typickou 
ukážkou ľudovej maliarskej interiérovej výzdoby  je dekoratívna výmaľba umiestnená nad 
otvoreným ohniskom (nad čeľusťami pece). Biely ornament je v jednoduchšom prevedení a je 
namaľovaný na hnedom pozadí. Motívom sú štylizované kvety, listy a vtáčiky. Ďalšou 
maliarskou výzdobou, ktorá ešte čaká na ruky reštaurátora, je maľba na stene v tzv. prešovni. 
Na bielom pozadí modro-červeno-zelenej farebnosti v polkruhovitých výsečiach zrkadlovo sa 
opakuje výjav zobrazujúci štylizované strapce hrozna, viničné úponky, kvety a vtáky. 
Najčastejším motívom ornamentálnej maľby je motív vtáčika, ktorý vajnorské maliarky 
vedeli nakresliť v neuveriteľnom množstve podôb. Dodnes je táto pôvodná tvorba zdrojom 
inšpirácie pre ďalšie generácie.  
      Po roku 1990 prešiel Vajnorský ľudový dom do vlastníctva Hlavného mesta SR 
Bratislavy. Nový vlastník sa najmä pre nedostatok financií nedokázal  kompletne postarať 
o túto národnú kultúrnu pamiatku. Vajnorský ľudový dom začal postupne chátrať, zatekalo 
doň, objekt vlhol a exponáty z múzea bolo potrebné zachrániť. V súčasnosti sú uložené 
v depozitári Múzea mesta Bratislavy, ktoré je ich vlastníkom. Mestská časť Bratislava-
Vajnory sa celé roky snažila neúspešne získať Vajnorský ľudový dom, jeden z posledných 
pôvodných domov vajnorskej architektúry, do správy napriek tomu, že táto pamiatka bola 
takmer pred zrútením.  
 
     

 



      Ihneď po získaní Vajnorského ľudového domu do správy sa mohla konečne vajnorská 
samospráva pustiť rekonštrukcie. Začalo sa udržiavacími prácami, aby sa predišlo ďalším 
škodám. Predovšetkým bolo potrebné podchytiť rozmočené základy. Sú veľmi plytké a ich 
nadstavbu tvoria väčšinou tehly vyrobené podľa starej receptúry z hliny a slamy. Po odkrytí 
omietok sa dokonca objavili rôzne výstuže z novších tehál, ktoré však do pôvodnej 
architektúry nepatria a museli byť odstránené. Boli to náročné postupy, pri ktorých bola 
ohrozená najmä statika budovy. Po tom, čo táto historická kultúrna pamiatka dostala novú 
strechu v prednej časti objektu, práce pokračovali na opravách interiéru.  

      Vajnorský ľudový dom miestna samospráva opravovala z finančných prostriedkov 
získaných z verejných zdrojov, od podnikateľských subjektov i darov súkromných osôb. 
Vajnory získali granty z Ministerstva kultúry SR a z Bratislavského samosprávneho kraja, 
finančnými prostriedkami prispela Nadácia Všeobecnej úverovej banky a Slovenské 
elektrárne.  

      Zrekonštruovaný Vajnorský ľudový dom si mohli obyvatelia obce i návštevníci po prvý 
krát pozrieť 25. októbra 2014.  V súčasnosti v ňom svoje aktivity v oblasti zachovávania 
tradičnej vajnorskej kultúry realizuje najmä občianske združenie Podobenka z Vajnor. 
Členovia Podobenky majú za sebou niekoľkomesačné obdobie mravenčej práce pri 
zriaďovaní expozície tradičného bývania (akvizícia, zdokumentovanie, reštaurovanie, 
inštalácia a starostlivosť a údržba vystavených exponátov), starostlivosti o interiér ale aj 
exteriér (upratovanie vnútorných priestorov, temperovanie v zimnom období a pravidelné 
vetranie objektu aj v nezrekonštruovanej časti, letná a zimná údržbu dvora a verejného 
priestranstva na ulici pred objektom, vysadenie a starostlivosť o záhony).  

    

 
Denný tanečný tábor s Lúčnicou (14. – 15.7.2016 a 21. – 22.7.2016) škola tradičných 
remesiel pre deti tábora, zriadenie improvizovaného múzea 
 

  
 
 
 
 
 



Zápis Vajnorského ornamentu do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska (2.3.2017) - príprava na oficiálne prevzatie 
osvedčenia o zápise a príchod z Divadla SĽUKu po prevzatí osvedčenia 

 

   
 

 
 
 
Oficiálne otvorenie expozície (9.4.2017) vo Vajnorskom ľudovom dome 
Členovia Podobenky vynaložili nemálo úsilia a času, aby Vajnorský ľudový dom pripravili na 
oficiálne otvorenie, ktoré bolo 9. apríla 2017 na Kvetnú nedeľu. Veríme, že tí, ktorí v tento 
deň do priestorov ľudového domu zavítali, boli milo prekvapení. Členovia Podobenky 
predovšetkým z vlastných zdrojov zariadili interiér ľudového domu tak, aby bol nielen 
„muzeálnym“ priestorom, ale aby mohol aktívne slúžiť všetkým záujemcom o paličkovanie, 
vyšívanie, maľovanie vajnorských ornamentov, zdobenie kraslíc a iné „sezónne“ aktivity tak, 
aby sa týmto spôsobom ďalej rozvíjali vajnorské tradície.   
 

   
 
 
 
 
 
 



Veľkonočný pondelok (17.4.2017)  
Na Veľkonočný pondelok vo Vajnorskom ľudovom dome naozaj žilo tradíciami !  Tí, čo v 
čase od 9.00 do 14.00 hod nakukli do dvora cez dokorán otvorenú bránu, nebanovali. Nerátali 
sme ich, ale odhadom ich bolo asi aj 100, či už rodzených Vajnorákov ale aj tých dondzítích. 
Prišli nás pozrieť aj obyvatelia zo susednej Rače, zo Starého Mesta a Vrakune, ale aj šibači zo 
Záhoria, zo Ždiaru, USA či Kanady. My ženy a dievčatá, sme ich privítali oblečené, tak ako 
sa patrí, v tradičných ľudových krojoch a samozrejme šibačov odmenili vlastnoručne 
vyrobenými kraslicami. Ňekerí šibači sa téš vioblékali do pjekních vajnorskích krojú (na 

nohách mjeli gaťe ze šnúrama a kožené čižmi, na ťele pjeknú višívanú košelu a pruclek a na 

huavje širák s kosírkama). Gazdiné pripravili tradičné veľkonočné jedlá. Tí, čo prišli, mohli 
okoštovat, sekánku s kiseuíma oharkama, ale aj ošvarkové pagáčki a suatké kouáčki - 

makovňík, orechovňík a sirovňík. Nechýbalo ani vajnorské vínečko a krásne vajnorské piesne 
žien pri čepčení mladej nevesty. Návštevníci si prezreli expozíciu tradičného vajnorského 
príbytku. Pýtali sa na históriu Vajnor, ako aj na históriu samotného ľudového domu. Záujem 
prejavili o vajnorské tradície, vajnorský ornament, výšivky a kroje. Mali možnosť zakúpiť si 
vajnorskú keramiku, publikácie vydané MČ Bratislava-Vajnory a pokochať krásou a zároveň 
si aj zakúpiť výrobky vajnorských ľudových umelkýň.  
 

    
  
Fotenie snúbencov (13.5.2017) v interiéri a exteriéri Vajnorského ľudového domu; je na 
zváženie, či táto služba by nemohla byť aj ponúkaná a samozrejme aj spoplatnená 
 

      
 
 
 
 
 
 



Deň vajnorských tradícií (30.5.2017)  
ZŠ Kataríny Brúderovej požiadala občianske združenie o spoluprácu na príprave podujatia na 
tému tradičné remeslá.  Členovia Podobenky pripravili pre žiakov na dvore Vajnorského 
ľudového domu ukážky tradičných remesiel a tradičných činností (napr. včelárstvo, 
stolárstvo, tesárstvo, vinohradníctvo, roľníctvo, ručné kosenie trávy, chov domácich zvierat, 
pranie ľudových odevov a iné), pričom si deti pracovné náradie mohli aj vyskúšať. V interiéri 
Vajnorského ľudového domu si mohli pozrieť expozíciu tradičného ľudového príbytku, 
dozvedieť sa o jeho histórii a napr. aj o výrobe (šitie, vyšívanie a čipkárstvo) a starostlivosti o 
ľudové odevy. V tento deň v čase od 9.00 do 13.00 hodiny Vajnorský ľudový dom navštívilo 
so svojimi pani učiteľkami cca 450 detí. Zvedavé otázky niektorých detí a prejavený záujem 
vyskúšať si niektoré pracovné náradia nás veľmi potešil, preto teraz vieme, že to nebol 
premárnený čas. 
 

    
 

     
 

     
    



    
 
Sviatok Božieho tela (15.6.2017) 
Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi oddávna sprevádza tradícia procesií. Veriaci na 
čele s biskupom alebo kňazom v slávnostnom sprievode nesú monštranciu s kúskom 
premeneného chleba ulicami miest a dedín. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpajú na 
cestu lupene kvetov. Sprievod sa obvykle zastavuje pri štyroch oltároch symbolizujúcich štyri 
svetové strany. Jedným zo štyroch takýchto oltárov bol v tomto roku po prvýkrát aj oltár 
v bráne dvora Vajnorského ľudového domu, ktorý pripravili a ozdobili členovia občianskeho 
združenia Podobenka z Vajnor. 
 

         
 

     
 

 
 
 

 
 



 
Škola vajnorských tradícií  
Vo Vajnorskom ľudovom dome od septembra minulého roku v rámci projektu Škola vajnorských 
tradícií Podobenka z Vajnor organizuje aj pravidelné kurzy tradičných ľudových remesiel určené 
pre deti od 10 rokov, mládež a pre mužov a ženy všetkých vekových kategórií, ktoré počas roka 
podľa záujmu a podľa ročných období sa tematicky obmieňajú a budú pokračovať celoročne.  
 

     

 
Tieto kurzy tradičných ľudových remesiel sú organizované pre všetkých záujemcov každý štvrtok 
od 17.00 do 19.00 hod.  
 

    

V spolupráci so školami, ďalšími spolkami vo Vajnoroch a mestskou časťou Bratislava-Vajnory 
by sme radi v ľudovom dome organizovali aj tematické výstavy a podujatia k tradičnej kultúre, 
ľudovým remeslám, zvykom a tradíciám.  
 

    

 
 
 
 



Sprístupnenie expozície verejnosti  
Pre záujemcov o prehliadku je Vajnorský ľudový dom prístupný pravidelne každý utorok 
a štvrtok od 17.00 do 19.00 hodiny a každú nedeľu od 15.00 do 17.00 hodiny. V prípade záujmu 
o prehliadku expozície v iný deň alebo v iných hodinách, prípadne väčšej skupiny, je možné 
dohodnúť si prehliadku podľa individuálneho záujmu telefonicky na číslach 0911821617 alebo 
(02)21295233, e-mailom na podobenkazvajnor@gmail.com alebo osobne s pani Gabrielou 
Zemanovou na miestnom úrade alebo priamo vo Vajnorskom ľudovom dome v čase otvorenom 
pre verejnosť. Uvedená informácia je zverejnená na webovej stránke mestskej časti. 
 

      

Členovia Podobenky majú pre návštevníkov pripravenú komentovanú prehliadku priestorov 
Vajnorského ľudového domu s informáciami o histórii obce, o priestore ľudového domu, 
o zvykoch a tradíciách Vajnor a vedia ponúknuť ukážky ľudových remesiel aj v tradičných 
vajnorských krojoch, čo je možné využiť po predchádzajúcom dohovore. Expozícia sa bude 
postupne dopĺňať a podľa ročných období tematicky obmieňať. 

      

V priestoroch Vajnorského ľudového domu majú možnosť návštevníci zakúpiť si aj vajnorskú 
keramiku, publikácie vydané mestskou časťou ako aj výrobky vajnorských ľudových umelcov. 

   

Veríme, že Vajnorský ľudový dom bude využitý tak, aby on sám a podujatia v ňom realizované 
čo najlepšie reprezentovali vajnorské tradície, na ktoré sme všetci Vajnoráci  právom hrdí.  

Gabriela Zemanová, predsedníčka občianskeho združenia Podobenka z Vajnor 

 



 

   
Podobenka z Vajnor 
občianske združenie so sídlom Koncová 33, 831 07 Bratislava 
IČO: 42364795 
Kontakt: 0905 201 464   
E-mail: podobenkazvajnor@gmail.com 
Facebook: Podobenka z Vajnor 

 
  
 

Niečo o občianskom združení  
Podobenka z Vajnor 

 

 
 

V Bratislave-Vajnoroch, dňa 15. júna 2017 
 
 
 



 
 
 
Prečo Podobenka z Vajnor ? 
      Jedného dňa sme jednoducho chytili do rúk Diferenčný slovník 
vajnorského nárečia od Bohumíra Hrabáka. Začali sme v ňom listovať 
a hľadať vhodné slovo pre názov nášho občianskeho združenia. Vybrali sme 
slovo „podobenka“ nie preto, že by sme sa chceli "niekomu podobať“, ale 
preto, lebo chceme ľuďom, hlavne mládeži a deťom svojimi aktivitami ukázať 
obrázky z minulosti, obrázky z Vajnor, ako ľudia vo Vajnoroch žili, pracovali 
a zabávali sa (v preklade z vajnorčiny - obrázok, fotografia), preto Podobenka 
z Vajnor. 
      Podobenka z Vajnor je teda občianske združenie (OZ), ktoré oficiálne 
vzniklo koncom augusta v roku 2014 z iniciatívy Gabriely Zemanovej 
a Kataríny Števiarovej hlavne so zámerom podchytiť deti a mládež a ako 
pokračovateľom tradícií odovzdať im dedičstvo otcov a našich materí. Sme 
skupina nadšencov a milovníkov tradícií a zvykov, piesní, hudby a tanca, 
divadla, remesiel, tradičnej kuchyne a tradičného hospodárenia. 
Hlavným a dlhodobým cieľom nášho združenia je vyhľadávať a spracovávať 
tradície, zvyky, rôzne činnosti a zábavu našich predkov, pričom inšpiráciu 
hľadáme v histórii a v autentickom folklóre Vajnor. 
      Sme skupina nadšencov a milovníkov tradícií a zvykov, piesní, hudby 
a tanca, divadla, remesiel, tradičnej kuchyne a tradičného 
hospodárenia.  
      Medzi nami sú vekom starší i mladší, všetci  podobných záujmov, ale aj 
deti a v súčasnosti nás je už vyše 30. V súčasnosti máme 30 riadnych 
členov, 2 pridružených členov, 1 čestného člena a 16 detí v detskom 
folklórnom súbore. Našimi členmi sú napríklad aj študentka muzeológie, 
absolventi divadelnej fakulty VŠMU, majsterka ľudovoumeleckej výroby, 
reštaurátor historického nábytku a redaktori najväčšieho folklórneho portálu 
a folklórneho rádia Janko-Hraško.sk a iní nadšenci tradícií.  
      Naša činnosť sa nesie v duchu nášho hlavného poslania. Nielenže sa 
aktívne zapájame do kultúrneho diania v obci, ale Podobenka z Vajnor 
reprezentuje Vajnory aj na podujatiach mimo nej, ale aj v zahraničí. 
      Bilancia činností a aktivít Podobenky z Vajnor za obdobie jej krátkej, iba 
trojročnej existencie, je naozaj bohatá. V tomto roku budeme v spolupráci 
s metskou časťou organizovať už 4. ročník letnej Školy vajnorských 
tradícií, založili sme Detský folklórny súbor, ktorý úspešne funguje už 
takmer dva roky a má za sebou množstvo účinkovaní na rôznych 
podujatiach. 
      Na štíte Domu kultúry pribudla nová ornamentálna maľba, na vzniku 
ktorej sme sa počas minuloročného leta pod dohľadom našich členov Viery 
Slezákovej, Igora Zemana a hlavne Kristíny Rožňovcovej, ktorá je autorkou 
návrhu, mohli podieľať aj viacerí. Bol to skutočne zážitok pozerať 
z najvyššieho poschodia lešenia na naše Vajnory ! 
      Ďalším úspechom je zápis Vajnorského ornamentu ako prvku do 
Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva 
Slovenska a 2. marca 2017 sme mali tú česť prevziať v Divadle SĽUKu 
v Rusovciach od ministra kultúry osvedčenie o zápise do tohto zoznamu, 
v ktorom je v súčasnosti zapísaných zatiaľ iba 13 prvkov.    
     
 
 
 



 
 
      Vajnorský ľudový dom po rekonštrukcii vykonanej mestskou časťou 
potrebuje starostlivého a zanieteného správcu, ktorý dokáže oživiť vajnorské 
ľudové tradície aj pre dnešnú generáciu a rozvíjať povedomie o historickom 
význame Vajnor ako „dediny v meste“. Členovia Podobenky majú za sebou 
niekoľkomesačné obdobie mravenčej práce pri zriaďovaní expozície 
tradičného bývania a vynaložili nemálo úsilia a času, aby Vajnorský ľudový 
dom pripravili na oficiálne otvorenie, ktoré bolo 9. apríla 2017 na Kvetnú 
nedeľu. Predovšetkým z vlastných zdrojov zariadili interiér ľudového domu 
tak, aby bol nielen „muzeálnym“ priestorom, ale aby mohol aktívne slúžiť 
všetkým záujemcom prostredníctvom Školy vajnorských tradícií 
o paličkovanie, vyšívanie, maľovanie vajnorských ornamentov, zdobenie 
kraslíc a iné „sezónne“ aktivity tak, aby sa týmto spôsobom ďalej rozvíjali. 
      Po predchádzajúcich úspešných dvoch ročníkoch Podobenka z Vajnor je 
organizátorom už tretieho ročníka prehliadky amatérskych folklórnych 
súborov a ochotníckych divadiel Vajnorský širáček, ktorý sa v tomto roku 
bude konať 18. a 19. novembra 2017 v priestoroch Domu kultúry Vajnory.  
 
ČO UŽ MÁME ZA SEBOU ? 
Rok 2013: 
Vajnory spievajú - aktívna spolupráca zakladajúcich členiek s autorom 
zbierky piesní Vajnory spievajú pri jej tvorbe, neskôr na nahrávke CD 
albumu; účinkovanie na jeho prezentácii  
 
Rok 2014: 
Stavanie mája – účinkovanie s Vajnorskou dychovkou v Rači 
Račianske hody – účinkovanie s Vajnorskou dychovkou s pásmom 
Vajnorská svadba 
Škola vajnorských tradícií (1. ročník) v Parku pod lipami - letné kurzy 
paličkovania, vyšívania, maľovania ornamentov a výroby kraslíc určené pre 
všetky vekové kategórie 
Návšteva Materskej školy Koniarkova 9 – rozprávanie o vajnorských 
zvykoch a tradíciách 
Otvorenie cyklotrasy JuRaVa - účinkovanie s Vajnorskou dychovkou pri 
Pustom kostolíku 
Deň otvorených dverí vo Vajnorskom ľudovom dome - zriadenie 
improvizovaného živého múzea s ukážkami tradičných remesiel a čepenia 
 
 
Rok 2015: 
Obecná zabíjačka – prvé miesto v súťaži vo varení guláša 
Kvetná nedeľa – účinkovanie DFS s pásmom Lésola, ukážky pletenia 
korbáčov a výroby kraslíc 
Návšteva MŠ a ZŠ sv. Jána Pavla II. – rozprávanie o veľkonočných zvykoch, 
škola výroby kraslíc 
Farmárske trhy – ukážka života v tradičnom vajnorskom dome, ochutnávka 
tradičných dobrôt a domáceho vínka, výstava starého roľníckeho 
a vinohradníckeho náradia 
 
 
 
 



Deň vajnorských tradícií v ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej – zriadenie 
výstavy a rozprávanie na tému Vajnory kedysi a dnes, ukážky typických 
vajnorských tancov 
Otvorenie Domu kultúry Vajnory – účinkovanie s Vajnorskou dychovkou, 
členmi FS Burinka a deťmi ZŠ s pásmom Láska kvitne v každém vjeku, 
prezentácia fotografií a ľudovoumeleckých výrobkov 
Otvorenie OC Vajnoria – účinkovanie s Vajnorskou dychovkou s tanečným 
pásmom 
Škola vajnorských tradícií (2. ročník) v Parku pod lipami - letné kurzy 
paličkovania, vyšívania, maľovania ornamentov a výroby kraslíc určené pre 
všetky vekové kategórie 
Deň Vajnor – Škola vajnorských tradícií na Hlavnom námestí v centre 
Bratislavy 
V aradáčskom šírom poli – účinkovanie na 8. medzinárodnom festivale 
zvykov a obyčají v Aradáči v Srbsku, prezentácia tradičných remesiel 
Vajnorské dožinky – prezentácia tradičných remesiel v Škole vajnorských 
tradícií 
Festival Mravenec - účinkovanie na medzinárodnej prehliadke DFS 
v Plaveckom Štvrtku, prezentácia tradičných remesiel 
Dni majstrov ÚĽUV- prezentácia tradičnej vajnorskej kuchyne na najväčšom 
bratislavskom folklórnom podujatí 
Vajnorské hody - živé múzeum s tradičnou vajnorskou izbou a pivnicou 
s ukážkami prešovačky 
Vajnorský širáček – organizačno-dramaturgická príprava celého podujatia, 
účinkovanie na prehliadke amatérskych folklórnych súborov a ochotníckych 
divadiel s pásmom Zvyky a tradície vo vajnorskej rodine, Škola vajnorských 
tradícií, predajná výstava ľudovo-umeleckých výrobkov 
Návšteva Asociácie spolkov žien zo Srbska vo Vajnoroch - kurzy 
tradičných ľudových techník pre 60 slovenských žien žijúcich v Srbsku, 
prezentácia ľudovoumeleckých výrobkov 
 
Rok 2016: 
Družstevné hodovanie (6.2.2016) - účasť v súťaži vo varení o najlepší 
guláš, predajná výstava ľudovoumeleckých výrobkov, prezentácia tradičnej 
vajnorskej kuchyne, účinkovanie DFS s pásmom Fašanki, Turíce 
Kvetná nedeľa (20.3.2016) - organizačno–dramaturgická príprava celého 
podujatia, účinkovanie DFS s pásmom Lésola, lésola, kvejtňí ňedzela, Škola 
vajnorských tradícií – kurz výroby a predajná výstava veľkonočných kraslíc a 
obrazov člena združenia, amatérskeho maliara RNDr. Igora Zemana 
Tradičné chodenie dievčat s lésolou a vynášanie kiselice (23.3.2016) 
spojené s vinšovaním 
Deň matiek (8.5.2016) - účinkovanie DFS s pásmom Detské hry 
Deň vajnorských tradícií v ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej (31.5.2016) - 
účinkovanie DFS s pásmom Zvyky a tradície vo vajnorskej rodine, ukážky 
tradičných remesiel 
Farmárske trhy (11.6.2016) - predaj tradičných vajnorských koláčov a 
škola tanca pre deti 
Letná Škola vajnorských tradícií (3. ročník) v Parku pod lipami (11. – 
16.7.2016 a 1. – 6.8.2016) - letné kurzy paličkovania, vyšívania, maľovania 
ornamentov a výroby kraslíc pre všetky vekové kategórie  
Maľovanie ornamentu (11.6.2016 – 1.8.2016) na priečelí Domu kultúry 
Vajnory 



Denný tanečný tábor s Lúčnicou (14. – 15.7.2016 a 21. – 22.7.2016) 
škola tradičných remesiel pre deti tábora, zriadenie improvizovaného múzea 
vo Vajnorskom ľudovom dome 
Deň Vajnor (17.7.2016) - Škola vajnorských tradícií na Hlavnom námestí v 
centre Bratislavy spojené s predajom tradičných vajnorských koláčov, 
účinkovanie DFS s pásmom detských hier 
Teleráno v TV Markíza (15.8.2016) - pozvánka na dožinky s krátkym 
vystúpením DFS, prezentácia tradičnej vajnorskej kuchyne 
Jagellonský jarmok v poľskom Lubline (12. – 14.8.2016) - prezentácia 
Vajnor v rámci projektu ÚĽUV „Prezentácia ľudovej umeleckej výroby 
v zahraničí“ 
Vajnorské dožinky (20.8.2016) - živé múzeum s tradičnou vajnorskou 
izbou a kuchyňou, Škola vajnorských tradícií s ukážkami tradičných 
remesiel 
Dni majstrov ÚĽUV (3. a 4.9.2016) - prezentácia tradičnej vajnorskej 
kuchyne a tradičných remesiel na najväčšom bratislavskom folklórnom 
podujatí 
Rádio Regina dokorán (5.9.2016) - prezentácia tradičných remesiel v 
budove Slovenského rozhlasu, hudobno-spevácke pásmo v živom vysielaní 
Rádia Regina 
Teleráno v TV Markíza (12.9.2016) - pozvánka na Dychfest s krátkym 
hudobno-speváckym vystúpením, prezentácia tradičnej vajnorskej kuchyne 
Dychfest (17. a 18.9.2016) – zriadenie výstavy historických fotografií k 150. 
výročiu založenia dychovky vo Vajnoroch, ukážky tradičných vajnorských 
tancov počas koncertu Vajnorskej dychovky 
Uvítanie detí do života (29.9.2016) - účinkovanie DFS s pásmom Detské 
hry a uspávanky 
Vajnorský tanečný pohár (8.10.2016) - vystúpenie DFS s pásmom Detské 
hry 
Teleráno v TV Markíza (8.11.2016) - prezentácia podujatia Vajnorský 
širáček a detské dielne v živom vysielaní s deťmi DFS 
Vajnorský širáček (12. a 13.11.2016) - organizačno–dramaturgická 
príprava prehliadky amatérskych folklórnych súborov a ochotníckych 
divadiel, Škola vajnorských tradícií, predajná výstava ľudovo-umeleckých 
výrobkov, účinkovanie DFS s pásmom Detské hry a tance z Vajnor 
Vajnorský ľudový dom – živé múzeum - pravidelné tematické kurzy 
tradičných remesiel a v adventnom období tradičných vianočných ozdôb 
určené pre všetky vekové kategórie, zriadenie expozície múzea 
Uvítanie detí do života (8.12.2016) - účinkovanie DFS s pásmom Detské 
hry a uspávanky 
Mrazivá krása (9. – 11. 12.2016) – vystúpenie DFS s pásmom Detské hry, 
predajná výstava ľudovoumeleckých výrobkov členiek združenia  
Celoročná práca s deťmi ZŠ a MŠ a mládežou (pravidelne každý piatok 
od 14,30 do 16,00 hod a každú sobotu od 9,00 do 10,00 hod) - nácviky 
folklórnych pásiem, spevy a tance. 
 
Rok 2017 
3D fotenie (23.1.2017) – v ateliéri FIGURAMA v Šamoríne, fotenie postupu 
obliekania nevesty, 3D fotenie ženícha, nevesty a mladej vydatej ženy   
Fašiangová zábava (11.2.2017) – vystúpenie DFS s pásmom Hráme sa na 
Fašanki 
Družstevné hodovanie (18.2.2017) - účasť v súťaži vo varení dobrôt z kotla 
na podujatí Poľnohospodárskeho družstva Vajnory, prezentácia tradičnej 
vajnorskej kuchyne, vystúpenie DFS s pásmom Hráme sa na Fašanki 



Vajnorský ornament (2.3.2017) – slávnostné prevzatie osvedčenia o zápise 
do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska 
v Divadle SĽUKu 
Valné zhromaždenie OZ (9.3.2017)  
Dámsky klub (17.3.2017) – účinkovanie v dennom magazíne o ženách pre 
ženy v STV, prezentácia Vajnorského ornamentu 
Hosť Panorámy (25.3.2017) – účinkovanie v publicistickej relácii Rádia 
Regina  
Kvetná nedeľa (9.4.2017) - organizačno–dramaturgická príprava celého 
podujatia, Jarné obyčaje a zvyky v podaní DFS Podobenka z Vajnor, 
prezentácia o zápise prvku Vajnorský ornament do Reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, Slávnostné uvedenie 
a prezentácia poštovej známky a pohľadnice z emisie Veľká noc 2017: 
Vajnorská ľudová maľba, Škola vajnorských tradícií – tvorivé dielne, 
Vajnorský ornament - predajná výstava diel a výrobkov vajnorských 
umelkýň, Jaroslava Bašistová – predajná výstava diel floristickej dizajnérky 
Vajnorský ľudový dom (9.4.2017) – oficiálne otvorenie expozície ľudového 
múzea 
Živé múzeum (17.4.2017) – Veľká noc v interiéri a exteriéri Vajnorského 
ľudového domu, ukážka tradičnej šibačky 
Spomienka na Lojzku Hrabákovú (22.4.2017) – spomienkové podujatie 
venované nedožitým 90. narodeninám ľudovej rozprávačky 
Majáles v MŠ Koniarkova 9 (18.5.2017) - vystúpenie DFS s pásmom 
detských hier a tancov 
Oslavy MDD v SĽUKu (27.5.2017) – Škola vajnorských tradícií - 
prezentácia Vajnorského ornamentu prostredníctvom ľudových remesiel 
Deň vajnorských tradícií v ZŠ Kataríny Brúderovej (30.5.2017) – 
spolupráca so školou na príprave podujatia na tému tradičné remeslá - 
výstava pracovného náradia a ukážky tradičných remesiel na dvore 
a v interiéri Vajnorského ľudového domu, prehliadka expozície tradičného 
ľudového príbytku  
FOLK EXPO Slovakia 2017 (10.6.2017) - prezentácia Vajnorského 
ornamentu prostredníctvom ľudových remesiel v SĽUKu v Rusovciach 
Božie telo (15.6.2017) – oltár k sviatku Božieho tela vo dvore Vajnorského 
ľudového domu  
Myjava 2017 (16.6.2017) - prevzatie Ceny primátora Myjavy na 
slávnostnom otvorení 58. ročníka Medzinárodeného folklórneho festivalu 
 
 
ČO NÁS EŠTE ČAKÁ A ASI ANI NEMINIE V ROKU 2017 
 
Uvítanie detí do života (29.6.2017) - účinkovanie DFS s pásmom Detské 
hry a uspávanky 
Denný tanečný tábor s Lúčnicou (5.7.2017 a 12.7.2017) - škola 
tradičných remesiel pre deti tábora 
Denný tanečný tábor s Lúčnicou (6.7.2017 a 13.7.2017) - prehliadka 
expozície tradičného ľudového príbytku vo Vajnorskom ľudovom dome 
52. folklórne slávnosti v Detve (9.7.2017) – účasť členov združenia v 
sprievode mladých párov v svadobných odevoch sprevádzaný ľudovými 
hudbami,  svadobné páry vytvoria úvodný obraz v programe HOSŤ DO 
DOMU, BOH DO DOMU – vyvrcholenie slávností  
 



Letná Škola vajnorských tradícií (4. ročník) v Parku pod lipami (10. – 
15.7.2017 a 30.7. – 4.8.2017) - letné kurzy paličkovania, vyšívania, 
maľovania ornamentov a výroby kraslíc, tkaníc a slamených ozdôb pre 
všetky vekové kategórie, 15.7.2017 – kurz maľovania Vajnorské pohľady a 
vystúpenie DFS Podobenka z Vajnor  
Deň Vajnor (5.8.2017) - Škola vajnorských tradícií na Hlavnom námestí v 
centre Bratislavy spojená s predajom tradičných vajnorských koláčov, 
účinkovanie DFS s pásmom detských hier, výstava fotografií a prezentácia 
Vajnorského ornamentu a výstava obrazov Vajnorské pohľady 
Gazdovanie na Hriňovských lazoch (19.8.2017) - prezentácia tradičnej 
vajnorskej kuchyne a tradičných remesiel v Hriňovej 
Vajnorské dožinky (26.8.2017)  - živé múzeum vo Vajnorskom ľudovom 
dome s tradičnou vajnorskou izbou a kuchyňou, na dvore a v interiéri 
Vajnorského ľudového domu Škola vajnorských tradícií s ukážkami 
tradičných remesiel a náradia, výstava fotografií a prezentácia Vajnorského 
ornamentu a výstava obrazov Vajnorské pohľady 
Dni majstrov ÚĽUV (2. a 3.9.2017) - prezentácia tradičnej vajnorskej 
kuchyne a tradičných remesiel na najväčšom bratislavskom folklórnom 
podujatí 
Vajnorské hody (16.9.2017) - živé múzeum vo Vajnorskom ľudovom dome s 
tradičnou vajnorskou izbou a kuchyňou, Škola vajnorských tradícií s 
ukážkami tradičných remesiel 
Uvítanie detí do života (28.9.2017) - účinkovanie DFS s pásmom Detské 
hry a uspávanky 
Vajnorský pohár 2017 (8.10.2017) - účinkovanie DFS s pásmom detských 
hier a tancov 
Vajnorský širáček (18. a 19.11.2017) - organizačno–dramaturgická 
príprava prehliadky amatérskych folklórnych súborov a ochotníckych 
divadiel, Škola vajnorských tradícií, predajná výstava ľudovo-umeleckých 
výrobkov, účinkovanie DFS s pásmom Detské hry a tance z Vajnor, 
Slávnostné uvedenie a prezentácia poštovej známky a pohľadnice z 
emisie Vianoce 2017: Vajnorská ľudová maľba 
Uvítanie detí do života (7.12.2017) - účinkovanie DFS s pásmom Detské 
hry a uspávanky 
Vianočný bazár (9.12.2017) - predajná výstava ľudovo-umeleckých 
výrobkov členov združenia 
Živé múzeum (9.12.2017) – vianočné zvyky a koledovanie v interiéri 
a exteriéri Vajnorského ľudového domu 
 
 
CELOROČNÉ AKTIVITY ZDRUŽENIA 
 
Detský folklórny súbor – pravidelné nácviky folklórnych pásiem, spevy 
a tance každý piatok od 14,30 do 16,00 hod a každú sobotu od 9,00 do 
10,00 hod   
Škola vajnorských tradícií – pravidelné kurzy tradičných ľudových remesiel 
vo Vajnorskom ľudovom dome pre deti od 10 rokov, mládež a pre mužov a 
ženy všetkých vekových kategórií každý štvrtok od 17.00 do 19.00 hod vo 
Vajnorskom ľudovom dome, ktoré počas roka podľa záujmu a podľa ročných 
období tematicky obmieňame 

 

 



Zdokumentovanie, akvizícia a následná digitalizácia objektov a prvkov 
hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Vajnor  
 
Vajnorský ľudový dom, Roľnícka 181 - sprievodcovské služby pravidelne, 
prípadne podľa záujmu aj na telefón, ktorého číslo je zverejnené aj na 
webovej stránke mestskej časti, predaj vajnorskej keramiky a publikácií, 
výrobkov vajnorských ľudových umelcov, výzdoba interiéru a exteriéru a 
tematické výstavy k výročným ľudovým obyčajom a zvykom, Škola 
vajnorských tradícií pravidelne raz týždenne s ukážkami a výučbou 
tradičných remesiel a podľa záujmu s možnosťou prezentácie aj v tradičných 
krojoch, prezentácia tradičných zvykov podľa zvykoslovného kalendára, 
krátkych folklórnych programov pre školy, obyvateľov mestskej častí a jej 
hostí, prezentácia tradícií v rámci podujatí mestskej časti Bratislava-Vajnory, 
upratovanie vnútorných priestorov, vrátane pravidelného vetrania počas 
celého kalendárneho roka, temperovanie v zimnom období, celoročná 
starostlivosť a údržba vystavených exponátov, bežná letná a zimná údržba 
dvora (údržba chodníkov, starostlivosť o kvetinové záhony) 
 
 
Gabriela Zemanová, predsedníčka  
občianskeho združenia Podobenka z Vajnor 
so sídlom Koncová 33, 831 07  Bratislava 
IČO: 42364795 
Kontakt: 0905 201 464 
E-mail: podobenkazvajnor@gmail.com 
 

 
 
 

 


