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Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest" 
 

Účasť: projekt umožnil stretnutie cca 1500 občanov, z ktorých 52 pochádzalo z mesta ALVIANO (Taliansko). 
 
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo: Bratislava-Vajnory(SK) od 22/08/2018 do 25/08/2018 
 
Stručný opis: 
 
Dňa 22/08/2018  
Verejné privítanie účastníkov. 
V Parku pod lipami za účasti živej hudby – Vajnorskej dychovky boli privítaní hostia z družobného Alviana. 
Obyvatelia Vajnor prišli privítať družobných priateľov a tiež zástupkyňa starostu všetkých privítala a pozvala na 
malé občerstvenie. Účastníci sa oboznámili s programom nasledujúcich dní a boli im odovzdané darčeky – tričká s 
vajnorským ornamentom. 
 
Dňa 23/08/2018 
V dopoludňajších hodinách talianski hostia navštívili Národnú radu SR, kde boli hosťami poslankyne Anny 
Zemanovej a absolvovali s ňou besedu na tému “Akú Európu chceme?”  
Nasledovala prehliadka historického jadra Bratislavy s profesionálnym sprievodcom.  
Podvečer sa konala “Konferencia na tému euroskepticizmu” spojená s diskusiou “Akú Európu chceme?”. 
Konferencie sa zúčastnili 2 poslanci Národnej rady SR: Martin Klus  a poslankyňa Anna Zemanová, starosta Ján 
Mrva, zástupkyňa starostu Soňa Molnárová, niektorí miestni poslanci, obyvatelia Vajnor a družobní hostia. Pán 
poslanec Klus  sa zameral na predstavenie príčin euroskepticizmu. Hovoril tiež o budúcnosti EU ako bola 
navrhnutá v tzv. “bielej knihe EU” a možné  riešenia. Na tému eurskepticizmu sa rozprúdila živá diskusia.  
Mladí ľudia sa v diskusii vyjadrili jednoznačne za spoločnú Európu, v ktorej hľadáme spoločné riešenia problémov, 
delíme sa o skúsenosti, čerpáme z bohatstva rôznosti kultúr… 
Nasledovalo oceňovanie jednotlivcov a rodín, ktoré sa pričinili o rozvoj družobných vzťahov. Oceneným boli 
odovzdané pamätné listy pri príležitosti 20. výročia podpísania oficiálneho družobného dokumentu. 
Na záver stretnutia sa uskutočnilo premietanie autentických záberov z uplynulých rokov družby. 

 
Dňa 24/08/2018 
Tento deň bol prípravným dňom Vajnorských dožiniek, ktorého súčasťou bola aj príprava spoločnej výstavy 
fotografií, ktorá zachytáva obdobie od vzniku družby v r. 1990 až po súčasnosť. Hoci priateľstvo medzi Alvianom 
a Vajnorami začalo v r. 1990, oficiálne družobné dokumenty boli podpísané v auguste r. 1998.   
 
Dňa 25/08/2018 
VAJNORSKÉ DOŽINKY – Najprv sa talianski priatelia zúčastnili slávnostného dožinkového sprievodu. Kultúrny 
program obohatila svojim vystúpením talianska skupina Vecchiarella a uprostred programu, za účasti asi 1500 – 
2000 účastníkov, bol podpísaný a verejnosti prečítaný dokument o pokračovaní družby, ktorý bol prítomnými 
radostne prijatý.   
Súčasťou boli aj tvorivé dielne (paličkovanie, maľovanie tradičných vajnorských ornamentov…), otvorenie 
výstavy fotografií, ktorá zachytáva 28 rokov spoločného priateľstva.  
Ďalším sprievodným podujatím bola ochutnávka tradičných jedál. Talianski priatelia ponúkali tradičnú bruschettu 
s olivovým olejom a prosciuttom.  

 

 

 



 


