
Rámcový plán kultúrnych,     športových a     spoločenských podujatí na rok 2014

Január:
2.1.-20.2. „Obložený klavír č.19“ ( Galéria Typo&Ars)
18.1. Tvorivé dielne pre deti (Galéria Typo &Ars)
18.1. Reprezentačný ples  obyvateľov MČ Bratislava – Vajnory (sála PD Vajnory 19.00 –   
            04.30 h)
30.1. Miniľadový turnaj detí ZŠ Vajnory a Rača ( od 9.00 h – 13.00 h areál Alviano)

Február:
Každú stredu : Čítanie rozprávok pre deti – uskutočnené v spolupráci so základnými školami  
(Miestna knižnica)
01.2. Tvorivé dielne pre deti (Galéria Typo &Ars)
02.2.  Karneval na ľade ( športový areál Alviano 15.00 h )
15.2. Tvorivé dielne pre deti (Galéria Typo &Ars)
15.-16.2.Ľadový pohár 2014 (súťaž v hokeji športový areál Alviano)
28.2. Generálka divadelnej hry PYTAČKY – Vajnorské ochotnícke divadlo 

Marec:
6.3. Vedomostný kvíz pri príležitosti XXII. ZOH v Soči s besedou + vyhodnotenie 

ankety o najlepšieho športovca Vajnor (KZ Baničova o 10.00 h)
04.3. Fašiangová veselica spojená s pochovávaním basy - uskutočnené v spolupráci s VOS   
            a Vajnorskou dychovkou (KZ Baničova 19.00 – 24.00 h)
4.3.-25.5.2013 „ Insita z Kovačice – Ján, Anna a Natália Kňazovic “ – výstava prác insitných  
             maliarov z Vojvodiny. (Galéria Typo &Ars)
06.03. Generálka divadelnej hry Súbehom k manželstvu – Vajnorské ochotnícke divadlo 
7.-9.3. premiéra Vajnorské ochotnícke divadlo
08.3. Tvorivé dielne pre deti (Galéria Typo &Ars)
10.3. MDŽ – slávnostné popoludnie uskutočnené v spolupráci so Senior klubom (KZ 

Baničova 15.00 h)
20.3. Vajnorský šachový turnaj základných škôl 
22.3. Tvorivé dielne pre deti (Galéria Typo &Ars)
25.3. Deň učiteľov - slávnostné stretnutie pedagogických pracovníkov so starostom 14.00 h
3.-31.3.Marec – Mesiac knihy : Burza kníh v knižnici  Po-Pia 14.00 – 18.00 h

Apríl:
02.4. 69. výr. Oslobodenia Bratislavy (slávnostný akt kladenia vencov k Pomníku padlých, 
            dopoludnia v spolupráci so školami a Senior klubom 11.00 h)
13.4. Vajnory na kolieskach – otvorenie korčuliarskej sezóny (Jurská cesta) 15.30 h +   
            Lésola – Kvetná nedeľa (detské ihrisko) o 16.30 h 
12.4. Tvorivé dielne pre deti (Galéria Typo &Ars)
15.4. 109.výr. príchodu Ferdiša Jurigu do Vajnor – slávnostné spomienkové dopoludnie 

v spolupráci so školami a Senior klubom(Park Ferdiša Jurigu 11.00 h) 
26.4. Tvorivé dielne pre deti (Galéria Typo &Ars)
27.4. Spomienka na príchod pápeža J. Pavla II. do Vajnor – 24. výročie ( slávnostná sv.  
            omša+ koncert Speváckeho zboru bl. Jána Pavla II.)
30.4. Stavanie mája -  uskutočnené v spolupráci s VOS (pred MÚ  18.00 h)

Slávnostné privítanie detí do života (termín dodatočne, sobášna sieň MÚ Vajnory 
15.00 h)



Máj:
01.5. Prvomájová opekačka a športové hry na Mahrovej búde (10.00 h – 15.00 h)
11.5. Súťaž v bikrose (areál Alviano 9.30 h )    
17.5. Tvorivé dielne pre deti (Galéria Typo &Ars)
11.5. Deň matiek - slávnostný program (Park pod lipami 15.00 h)
22.5. Vajnorská miniolympiáda pre I. stupeň ZŠ Vajnory, Rača
29.5. Sviatok Božieho tela - procesia
31.5. Tvorivé dielne pre deti (Galéria Typo &Ars)

Jún:
01.6. Oslavy MDD  (detské ihrisko Koniarkova od 15.00 h)
07.6 Vajnory tenis cup 2013 (súťaž v tenise – štvorhry Vajnory- Čierna Voda, 

Tenisový klub Čierna Voda od  9.00 – 17.00 h)
10.6.-13.7.2014 „ Čo, kto, kde, kedy“ – Yvonne Hanáková (grafický design, Galéria Typo  
            &Ars) 
14.6. Tvorivé dielne pre deti (Galéria Typo &Ars od 10.00 – 14.00 h)
14.6. Streetbasket Tour 2014 (Športový areál Alviano od 9.00 – 18.00 h)
21.6. Deň poľovníkov v znamení 148.výr.založenia dychovej hudby vo Vajnoroch (Park  

pod lipami od 16.00 – 24.00 h)
28.6. Futbalový turnaj mladších žiakov (futbalový štadión Pri Struhe od 9.00 h)

Privítanie novonarodených detí do života (termín dodatočne, sobášna sieň MÚ 
Vajnory o 15.00 h)

Júl:
12.7. Volejbalový turnaj (športový areál Alviano od 9.00 h)
7.-11.7.2014 12. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých – 1.turnus
19.7. 1. roč. Vajnorský AKVATLON 2014 (Vajnorské jazerá od 11.00 h)

   

August:
18.-22.8. 12. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých – 2.turnus 
22.8.  Vernisáž výstavy prác účastníkov 12.letných tvorivých dielní pre deti a dospelých  

(Galéria Typo&ARS o 17.00 h)               
23.8. Vajnorské dožinky – 11. ročník 
29.8. 70.výr. osláv SNP a zapálenie partizánskej vatry  (slávnostný akt kladenia vencov pri 

Pomníku padlých v spolupráci so Senior klubom a Pozemkovým spoločenstvom  
o 18.00 h) 

30.8. Rozlúčka s prázdninami –  program pre rodičov s deťmi uskutočnený v 
spolupráci s Pozemkovým spoločenstvom ( Mahrova búda od 10.00 – 14.00 h)

September:
9.9-23.11. Stanislav Harangózó ( pastel, prierez tvorbou Galéria Typo &Ars)
12.9. Deň Vajnorských tradícií (otvorenie VĽD, Rakúsovej a Krištofičovcov) 
13.9. Tvorivé dielne pre deti (Galéria Typo &Ars od 10.00 – 14.00 h)
13.9. Tradičný hádzanársky turnaj starších pánov (športový areál Alviano od 9.00 h)
13.9. Vajnorské hody  (Park pod lipami od 15.00 do   24.00 h)



15.9. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie: Slávnostná sv. omša o 10.00 h
27.9. Tvorivé dielne pre deti (Galéria Typo &Ars od 10.00 – 14.00 h)

Vajnorská penalta (Futbalový štadión Pri Struhe od 12.30 h, termín dodatočne )

Október:
Každú stredu : Čítanie rozprávok pre deti – uskutočnené v spolupráci so základnými školami  
            (Miestna knižnica)
11.10. Tvorivé dielne pre deti (Galéria Typo &Ars)
11.10. Vajnorská šarkaniáda – súťaž v púšťaní šarkanov pre deti + Jablkové hodovanie
            (bývalé letisko Vajnory od 13.30 – 17.00 h) 
18.10. Vajnorský minimaratón 2014 (Park pod lipami od 14.00 h)
25.10. Tvorivé dielne pre deti (Galéria Typo &Ars)
28.10. Stretnutie jubilantov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším (sála PD Vajnory o 14.00h)

November:
08.11. Tvorivé dielne pre deti (Galéria Typo &Ars)
08.11. Klobáskové hodovanie (námestie pred MÚ)
09.11. Vajnory spievajú II (Farský klub o 16.00 h)
22.11. Tvorivé dielne pre deti (Galéria Typo &Ars)
29.11. Slávnostné otvorenie ľadovej plochy 

Slávnostné privítanie detí do života (sobášna sieň MÚ Vajnory, termín dodatočne)

December:
9.12.2014 – 20.2.2015  „Obložený klavír č.20“  
Peter Čepec - olejomaľba a kombinovaná technika, Viera Čepcová – šperk, Martin Srb  
 – oceľoryt, Galéria Typo &Ars)
05.12. Príchod Sv. Mikuláša  (Park pod lipami o 17,00 h)           
13.12. Tvorivé dielne pre deti (Galéria Typo &Ars)
13.12.  Vianočný bazár 
13.12.  Lampiónový sprievod pri príl. sviatku Sv. Lucie o 17.00 h
19.12. Vianočné posedenie pracovníkov MÚ Vajnory
20.12. Vianočný stolnotenisový turnaj (ZŠ K. Brúderovej o 9,00 h)
31.12. Vítanie Nového roka 2014 (pred MÚ od 23.00 – 01.30 h)

Zmena programu vyhradená!


