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1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Vajnory po prerokovaní 

 

 

A. s c h v a ľ u j e  

 

 

A.1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Obnova NKP Dvor hospodársky 

Vajnorský ľudový dom" realizovaného v rámci výzvy „Program Obnovme si svoj dom“ pre 

rok 2022 Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych 

pamiatok  ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom 

rozvoja mesta, 

 

A.2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

  

A.3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci v maximálnej výške 15.261,29 Eur, 

 

A.4. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – 

Vajnory, 

 

A.5. úpravu konečnej sumy projektu podľa finálneho rozpočtu priloženého k žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok. 
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3.  DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 

Objekt NKP je aktuálne ohrozený vysokou vlhkosťou, ktorá má veľmi nepriaznivý až likvidačný 

vplyv na objekt, jeho stabilitu, kultúrnu hodnotu, ale hlavne na zachovanie vzácnych a jedinečných 

fresiek, ktoré sa už v takomto rozsahu a miere v predmetnej oblasti nezachovali. V momentálnej 

situácii hrozí ich uvoľnenie a pád, ktorý by bol pre tieto fresky likvidačný, respektíve ich záchrana 

by sa následne stala neľahkou, až priam nemožnou. 

Z tohto dôvodu je nutné na objekte vymeniť stropné nosnice a zabezpečiť previazanosť strešnej 

konštrukcie s nosnými konštrukciami celej stavby vrátane stropov. Ďalej je nevyhnutné celý objekt 

ovlhčiť, následne tak vysušiť a sanovať múry ako aj stropné klenby, čím sa vytvoria podmienky pre 

stabilizáciu vnútorného prostredia a bude sa môcť pristúpiť k oprave vnútorných fresiek. 

Výsledkom objektu je zachovanie fresiek a samotného objektu ako aj umožnenie trvalého využitia 

priestorov pre kultúrnu osvetu formou trvalých expozícií ako aj ukážok tradičného folklóru a 

remesla vajnorskej oblasti. 

Po obnove objektu: 

NKP bude po jeho kompletnej rekonštrukcii slúžiť výhradne na účelu kultúrneho vyžitia obce a 

prezentácie histórie, kultúry, folklóru a remeselníctva v miestnej vajnorskej oblasti. 

NKP sa stane plnohodnotnou prezentáciou tradičného obydlia vajnorských vinohradníkov, 

ľudových malieb interiéru, zbierok ľudovej keramiky a výšiviek ako aj vajnorských ľudových 

krojov. 

NKP Vajnorský ľudový dom je situovaný v lokalite Vajnory, ktorá je aktívnym centrom cestovného 

ruchu najmä na trase niekoľkých poznávacích vinohradníckych ciest. Medzi najznámejšie patrí 

Malokarpatská vínna cesta. Taktiež je táto oblasť zaradená do Bratislavského vinohradníckeho 

regiónu v kategórii B1. Význam tejto lokality pre Slovenské vinohradníctvo vystihuje aj fakt, že 

Vajnory svoj vinohradnícky štatút na pestovanie viniča mali na území dnešného Slovenska ako prvé 

úradne vysporiadané a to už začiatkom 13. storočia. 

Táto lokalita je tiež významným cyklistickým míľnikom, leží na veľmi obľúbenej a známej 

cyklotrase JuRaVa (49 km), ktorá svojím miernym sklonom a kvalitnou infraštruktúrou láka najmä 

rodiny s deťmi. 

Za pomoci zriadenia stálej expozície bude propagovať mestskú časť Vajnory a ich tradície niekoľko 

miestnych organizácií: 

Folklórny súbor Podobenka z Vajnor je skupina nadšencov, ktorí vyhľadávajú a spracovávajú 

tradície, zvyky a rôzne činnosti a zábavu našich predkov. Venujú sa organizovaniu tradičných 

podujatí ak aj šíreniu kultúrneho dedičstva novými formami. 

Aktivity združenia: Adventné čítanie, rekonštrukcia a obnova Vajnorského ľudového domu, 

Vajnorský širáček, Družstevné obžinky, Pres vajnorské okénko, Škola vajnorských tradícií, Veľká 

noc v podaní Podobenky z Vajnor, Vajnorský vinš, Vajnorský Betlehem, Škola vajnorských tradícii 

Vajnorský ornament, nástenné ornamenty, dielo ľudových maliarok. Najznámejšou, ale aj 

najslávnejšou z nich bola Katarína Brúderová. Jej najobľúbenejším motívom bola téma vtáka 

pelikána, ktorý si trhá vlastné srdce, aby nakŕmil svoje hladné mláďatá. 

Vinohradnícky spolok Via Vitis, nadväzuje na stáročné vinohradnícke tradície. Organizuje jesenné 

Dni otvorených pivníc a Svätojánske žehnanie mladého vína na druhý vianočný sviatok. 

Prezentácie spracovania hrozna a výroby vína v duchu miestnych tradícií, zachováva historické 

pozadie oblasti Vajnory. Existuje od r. 2003. 

Škola vajnorských tradícií, podujatie letného charakteru, pravidelná prázdninová aktivita. 

Podujatie Vajnory spievajú - prezentácia vajnorského ornamentu (pre širokú verejnosť) 
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Vajnorský okrášľovací spolok je folklórna skupina, pokračovateľ ľudovej tradície obce. Oživuje 

staré ľudové obyčaje ako sú fašiangy, dožinky, vinobranie, vajnorská tradičná svadba a iné zvyky 

ročných období, napr. odovzdávanie dobytka, spisovanie vína financmi, šibačka, odovzdávanie 

dožinkového venca, rukovačka, vajnorské tance - Mazurka, Sotyš, Hrozená, Kovárska, Židovská, 

ukážka vajnorskej svadby - čepenie nevesty a i. 

Celkový rozpočet projektu je 254.354,87 vrátane DPH. 


