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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

 

Vajnorský vinohradnícky spolok 

IČO: 48460397 

Reg.č.: VVS/1-900/90-21942 

Dátum vzniku: 9.6.2003, Ustanovujúca schôdza: 28.5.2003, Zakladajúci predseda: Eduard Fašung - do 9.3.2021 

Zmeny: 

Predseda: Ing. Milan Kodnár - štatutár, +421 917 40 44 33 

Podpredseda: Ing. Norbert Surányi 

Tajomník: Marek Grebeči 

Predsedníctvo: Zdenka Španielová, Richard Klimeš 

Dátum vzniku zmeny štatutára: 9.3.2021 

 

Nové stanovy schválené MVSR zo dňa 19.5.2021 v spise č. VVS/1-900/90-21942-1 

 

 

 

2. CHARAKTERISTIKA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

 

Naším primárnym cieľom, je prinavrátiť a oživiť povesť Vajnor ako vinohradníckej dediny neďaleko Bratislavy. Chceme nadviazal 

na stáročné vinohradnícke tradície obce a rozvíjať odkaz Vajnorského vinohradníckeho družstva, ktoré v obci vzniklo v roku 

1919. Napomáhať trvalému rozvoju vinohradníctva a vinárstva ako súčasti nášho prírodného, kultúrneho a historického 

dedičstva vo Vajnoroch.  

Spoločenská a komerčná aktivita spolku je výrazne limitovaná chýbajúcimi vlastnými priestormi, kde by bolo možné realizovať 

schôdzkovú, spoločenskú, degustačnú a aj obchodnú komerčnú činnosť na získanie financií pre potreby činnosti spolku.. 

Chceme, aby činnosť spolku nepochybne prispela k rozvoju čoraz atraktívnejšej vínnej agroturistiky, ktorá je v súčasnosti už 

samozrejmá vo všetkých obciach na Malokarpatskej vínnej ceste. 

Našou snahou je maximálne priblížiť pre komunitu vinohradníctvo a nájsť nástupcov v tejto činnosti medzi mladými ľuďmi. 

 

 

 

 

 

  



3. ČLENSKÁ ZÁKLADŇA 

Druh členstva K termínu Počet 

Základní členovia 2021 6 
Základní členovia 2022 2 

Základní členovia 2023 2 
Noví členovia 2023 4 

Sympatizanti - nečlenovia 2022 2 
   

SPOLU  16 

 

Úlohou zakladajúcich členov bolo znovu oživiť existujúci Vajnorský vinohradnícky spolok, ktorý existoval od roku 2003, avšak 

žiadnu spolkovú činnosť nevykonával. Ďalší základní členovia prišli z radov majiteľov vinohradov a so sympatizantov. Nábor 

členov je postupný a prechádza schvaľovaním podľa stanov spolku. Plán do roku 2025 bol stanovený na 20 riadnych členov 

spolku, pričom začiatkom roku 2023 máme už 10 platných členov a 4-och čakateľov na prijatie: 

Adrián Gunar, Michal Lang, Martin Demo, Michal Rusňák 

V Diskusii bude prvým bodom schválenie čakateľov  za riadnych členov spolku.  

 

4. VINOHRADNÍCKA ČINNOSŤ  

Ako prvá činnosť boli ústne dohody ohľadom nájdenia vinohradov, ktoré si zoberie spolok pod svoj patronát.  Následne tieto 
vinohrady sú písomne podchytené v nájomných zmluvách resp. zmluvách o zápožičke s majiteľmi pozemkov väčšinou na 
obdobie 10 rokov. 
 
So zmluvami nám pomáha externá dobrovoľníčka Lucia, za čo jej pekne ďakujeme a k dnešnému dňu sú počty nasledovné: 
Široké 1 = 72 zmlúv, Široké 2 = 47 zmlúv, Rongolty = 1 zmluva, Saunígle = 3 zmluvy. Dokopy je to 123 zmlúv za spolok. Ostatní 
vinohradníci, ktorí sú členmi spolku, alebo jeho priaznivcami a obrábajú vinice vo Vajnorskom aj Jurskom chotári si riešia 
zmluvné vzťahy individuálne. Avšak po dohode aj tu im vieme vyjsť s pomocou v ústrety. 
 
Ďalším legislatívnym procesom, ktorým je potrebné prejsť pri vinohradníckej činnosti sú rôzne registrácie a evidencie na Úksup-
e, ktoré sú riešené individuálne za jednotlivé vinice obrábané vinohradníkmi a za spolok bude podané ucelené v rozsahu palcely 
typu C.  
 
 
Realizácia obnovy vinice sa snažíme realizovať v rámci dodržania agrotechnických termínov, pričom sa zameriavame na 
biologicky udržateľné obhospodarovanie o čom svedčí aj fakt, zavedenia systému  VinLink + GALATI. Tým, že vinohrady pri 
prevzatí už boli zanedbané, tak si vyžadujú veľa ručnej práce, čo tiež prispieva istým spôsobom k ich biologicky šetrnému 
obhospodarovaniu. Nuž a v neposlednom rade máme za sebou aj prvé začiatky výsevu lúčnych kvetov do medziriadkov za 
účelom obrábania vinohradu v čo najväčšom súlade s prírodou. 
 

  



 

Postupné rozširovanie obhospodarovaných viníc: 

Vinica Zodpovedný termín Plocha v ároch 

Rongolty Noro 2021 10 
Široké 1  Oldo 2021 80 

Široké 2 Noro 2021 60 

Kačínske Peter 2022 100 
Olšie Evka 2022 20 

Cvikle Evka 2022 20 
Cverny Zolo 2022 15 

Malý Bolnár Zolo 2022 20 
Dolní Marek 2022 30 

Saunígle Igor 2022 20 

Paure Richard 2022 20 
Terasa Milan 2022 5 

SPOLU   400 
Od roku 2021 kedy sme obrábali 1,5 hektára, tak dnes obrábame cca 4 hektáre 

 

Momentálne ako spolok nemáme vlastné mechanizácie okrem motorového krovinorezu a motorovej píly (ručné náradie). Tak 

isto pri dobrovoľníckych prácach sa používa ručné náradie, ktoré sme mohli zakúpiť vďaka získaným grantom a sponzorstvu od 

firiem. 

Malotraktor a práce na väčšej ploche si prenajímame od členov spolku. 

Traja naši členovia sa zúčastnili aj akreditovaného kurzu: Senzorické hodnotenie vína, kde získali potrebné informácie, vzdelanie 

a v neposlednom rade aj certifikáty. 

 

  



 

5. SPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ  

Naším primárnym cieľom, je prinavrátiť a oživiť povesť Vajnor ako vinohradníckej dediny neďaleko Bratislavy. Chceme nadviazal 
na stáročné vinohradnícke tradície obce a rozvíjať odkaz Vajnorského vinohradníckeho družstva, ktoré v obci vzniklo v roku 
1919. Napomáhať trvalému rozvoju vinohradníctva a vinárstva ako súčasti nášho prírodného, kultúrneho a historického 
dedičstva vo Vajnoroch.  
Preto sme sa zapojili do týchto aktivít 

Aktivita Počet 

Prezentácia Vajnor a vinohradníctva vo Vajnoroch 4 
Prezentácia našich vín 5 

Vzdelávanie v oblasti vinárstva 2 

Kultúrne akcie 5 
Spoločenské akcie 4 

  

SPOLU 20 
Tieto aktivity počas roka 2022 prebiehali iba 10 mesiacov z čoho nám vychádza, že sme mesačne absolvovali priemerne 2 

aktivity. Pri týchto aktivitách sme výrazne spolupracovali s MČ BA-VA , ale aj s viacerými spolkami v rámci Vajnor. 

Konkrétne sa jednalo o tieto akcie: 

 Dňa 23.2.2022 sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania symbolického šeku v rámci grantovej výzvy spoločnosti 

TESCO. 

 26.3.2022 - Vajnorská vínna muška 2022 

 28.4.2022 - Zrealizovali sme riadenú koštovku vín od vajnorských vinohradníkov, ktoré hodnotil Prof. Malík 

 29.4.2022 - Pomáhali sme stavať Májku vo Vajnoroch 

 28.5.2022 - Na Urbana v Širokém  

 29.5.2022 - Víkend otvorených parkov a záhrad 

 24.6.2022 - Otvorenie Kultúrneho leta 2022 vo Vajnoroch 

 16.7.2022 - Vína v parku vo Vajnoroch 

 23.7.2022 - Navštívili sme prof. Fedora Malíka v Modre 

 20.8.2022 - Vajnorské dožinky 2022 

 3.9.2022 - Deň vo vinohradoch 

 15.9.2022 - Vajnorské hody 2022 

 24.9.2022 - BURČIAKOVICA 2022 

 2.10.2022 - Jazz pod lipami 

 11.-12.11.2022 - Festival mladého vína 

 13.11.2022 - Slávnostné požehnanie mladého vína 

 18.-19.11.2022 - Dni otvorených pivníc 2022 v Bakchus vile 

 25.11.-22.12.2022 – Vianočné trhy na Hlavnom námestí 2022 

 15.-18.12.2022 - Vianoce u Rómera a Via Vitis 

 28.12.2022 - Naše vínka na koncerte Magdala BAND 

  



 

6. DOTÁCIE A GRANTY 

Definícia zo stanov spolku: 

1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného Predsedníctvom. 
2. Spolok hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorého zdrojmi sú: 

a) členské príspevky, 
b) dary od fyzických osôb alebo právnických osôb, 
c) dotácie a granty, 
d) podiely zaplatenej dane (2%), 
e) výnosy z majetku a vlastnej činnosti, 
f) príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení, 
g) prijaté dedičstvo. 

3. Spolok môže vykonávať aj podnikateľskú činnosť ako svoju vedľajšiu/doplnkovú činnosť na zabezpečenie svojho hlavného 
poslania a plnenia cieľov. Prostriedky získané z podnikania občianskeho združenia môžu byť využité výlučne na 
zabezpečenie hlavnej činnosti a napĺňanie cieľov spolku. 

4. Spolok má právo odmietnuť dar za predpokladu ohrozenia dobrého mena spolku alebo nejasného pôvodu poskytovaného 
daru. Predseda spolku má povinnosť skúmať, či prijatie konkrétneho daru je v súlade s cieľmi a záujmami spolku, záujmami 
členov spolku, v súlade s právnymi predpismi dobrými mravmi a či potenciálne nemôže ohroziť dobré meno spolku a/alebo 
záujmy spolku alebo jeho členov. Predseda spolku môže požiadať Predsedníctvo a/alebo Revíznu komisiu a/alebo Valné 
zhromaždenie, aby sa vyjadrilo k otázke prijatia alebo odmietnutia daru. Uvedené vyjadrenie má pre štatutárny orgán 
konajúci v mene spolku len odporúčací charakter. 

Zdroj Počet 
Dotácie (finančné bez potreby vykazovania) 3 

Granty podané, ale neschválené 11 

Granty podané a zrealizované 7 
Sponzorstvo (nefinančné) 2 

Dary (nefinančné) 1 
SPOLU 24 
Za celý rok bolo spísaných 18 projektov na grant z toho 7 bolo úspešne schválených a zrealizovaných. 

Náš spolok ako občianske združenie sa aj podľa našich stanov uchádzal  v roku 2022 o možnosť získania finančných prostriedkov 

na základe rôznych výziev, grantov, dotácii, či nadácii. Tu by sme Vás chceli informovať o niektorých našich aktivitách v tomto 

smere v prípade úspešnosti pri žiadosti o grant: 

Bratislavský samosprávny kraj 

 BRDS - výzva na podporu turizmu 2022 

Projekty v oblastiach životného prostredia, turizmu a environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO). 

Názov projektu - „Ochrana životného prostredia a rozvoja vidieka záchranou vinohradov - doplnková cykloinfraštruktúra“ 

Anotácia: Odbočka z cyklocesty JURAVA smerom k nášmu zachraňovanému vinohradu a cez poľné cestičky až k priestoru nad 

nimi, ktoré ponúka nádherné výhľady. Tu je vybudované miesto, kde si môžu dať svoje bicykle do stojanov a posedieť si buď pri 

ohnisku, alebo pod prístreškom v lone prírody na rozhraní vinohradov a lesa.  

Nadácia Volkswagen Slovakia - projekty zamestnancov 
Podstatou projektu je záchrana zanedbaného vinohradu na základe komunitnej starostlivosti pomocou ekologických metód 

pestovania a tak vytvoriť priestor pre agroturistiku a školu v prírode. 

Nadácia Pontis: Naše mesto 
Naše Mesto je najznámejšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. 

Projekt - Zelené práce vo vinohrade a v jeho okolí, čistenie a úprava 

  



 

TESCO A NADÁCIA PONTIS: VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME. 
Pod hlavičkou Tesco prebieha projekt Vy rozhodujete, my pomáhame zameraný na podporu komunitných iniciatív, aktivít a 

projektov, ktoré sú prospešné v rámci všetkých regiónov po celom Slovensku. Transparentnosť výberu zabezpečí výberová 

komisia a prebieha v spolupráci s Nadáciou Pontis. 

V roku 2022 sme sa zúčastnili 2 výberových kôl v ktorých sme aj uspeli. 

V edícií 10 sme skončili na 2. mieste a obdržali 600 EUR na vyčistenie čiernej skládky a úpravu okolia v komunitnom vinohrade 

Široké 1. 

V edícií 11 sme sa umiestnili na 3. mieste s 300 eurovým príspevkom využitým na projekt školskej vinice sade a sadu pre deti 

základnej školy.  

Nadácia mesta Bratislavy 
Hlavným poslaním Nadácie mesta Bratislavy je napĺňanie verejných politík mesta v špecifických oblastiach, pre ktoré je nadačné 
prostredie prirodzené. Základným princípom, ktorý bol pri návrhu systému uplatnený, je princíp „predĺženej ruky“, kedy sa 
dôvera vkladá do rúk renomovaných odborníkov, nezávislých od mesta a jeho orgánov, ktorí dokážu svojimi skúsenosťami a 
odbornou erudíciou najlepšie posúdiť kvalitu projektov. 
 
V rámci grantového kola KOMUNITY sme uspeli s našou projektovou žiadosťou.  
 
Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor pre stretávanie sa a usporiadavanie kultúrnospoločenských akcii pre ľudí z Bratislavy a z 
Vajnor. V spolupráci s ďalšími spolkami vo Vajnoroch oživiť tradície našich predkov súvisiacich s vinohradníctvom priamo na 
verejnom priestranstve vo vinohradoch. 
 

Nadácia EKOPOLIS 
Projektový program – Sadíme budúcnosť 
Naším cieľom je návrat stromov do sídel a otvorenej krajiny, všade tam kde je to potrebné. Teda najmä v lokalitách, kde 
funkčná zelená infraštruktúra chýba, alebo je narušená. Dôležitou súčasťou prístupu iniciatívy Sadíme budúcnosť je podpora 
miestnych komunít – aktívnych samospráv, škôl, občianskych združení. Súčasťou iniciatívy sú vzdelávacie, informačné 
a demonštračné aktivity pre zvýšenie povedomia o význame stromov v krajine. 
 
Projekt „Čerešňová alej“ prešiel schválením, výberom a úspešnou realizáciou s veľkým zapojením a podporou verejnosti.  
 
 

 

  

https://www.nadaciapontis.sk/novinky/tesco-podpori-dalsie-napady-na-zlepsenie-zivota-vo-vasom-okoli/


7. BRIGÁDY A DOBROVOĽNÍCI 

Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť dobrovoľníka v prospech iných vykonávaná bez nároku na odmenu. Na Slovensku 

právne postavenie dobrovoľníka/čky a právne vzťahy pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v SR a zahraničí upravuje Zákon o 

dobrovoľníctve (č. 406/2011). 

Pomocou dobrovoľníkov sme zrealizovali tieto aktovity 

Dátum Akcia Organizátor Firma počet 
ľudí 

23.9.2022 Týždeň dobrovoľníctva BDC Amazon 24 

6.10.2022 Týždeň dobrovoľníctva BDC Lanxess 14 

6.10.2022 Týždeň dobrovoľníctva BDC Slovenská sporiteľňa 10 

20.5.2022 Zelené dni BDC VÚB 11 

16.9.2022 Týždeň dobrovoľníctva BDC 1.sg 19 

21.5.2022 Zelené dni BDC BG C.S.Lewisa 8 

20.9.2022 Týždeň dobrovoľníctva BDC Thorton Consalting 7 

22.9.2022 Týždeň dobrovoľníctva BDC VÚB 7 

22.10.2022 Čerešňový sad Via Vitis individual 35 

31.7.2022 Komunitný vinohrad Via Vitis individual 6 

13.6.2022 Komunitný vinohrad MŽPSR MŽPSR 28 

18.6.2022 Komunitný vinohrad 1.sg 1.sg 13 

10.6.2022 Naše mesto Pontis Kone 35 

10.6.2022 Naše mesto Pontis Kyndryl 24 

10.6.2022 Naše mesto Pontis Muziker 15 

10.6.2022 Naše mesto Pontis Slovnaft 6 

20.10.2022 Čerešňový sad Noro Thermo Fisher Scientific 12 

15.10.2022 Komunitný vinohrad BDC Zahraniční brigádnici 5 

SPOLU    279 
Tieto akcie boli vo väčšine organizované cez Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC)a jednalo sa o hromadné akcie. 

Okrem týchto hromadných akcii sa realizovalo aj kopu individuálnych najmä v období zelených prác, kde to mal na starosti Peter 

Belaj.  

V budúcnosti štát podporuje dobrovoľníctvo = bude väčší záujem, treba sa na to pripraviť. 

  

http://www.dobrovolnictvo.sk/_subory/Zakon_o_dobrovolnictve.pdf
http://www.dobrovolnictvo.sk/_subory/Zakon_o_dobrovolnictve.pdf


8. MARKETINGOVÁ ČINNOSŤ  

Aby mohol spolok aktívne fungovať bolo o ňom kopu informácii je potreba zabezpečiť kopu marketingových činností 

a zverejňovaní informácií či už smerom na verejnosť alebo spoločenské inštitúcie. 

Platforma Spôsob Počet dokumentov 

Webová stránka Novinky 183 
 Stránky 123 

 Udalosti v kalendári 109 

 Fotky vo fotogalérii 2630 
 Odberatelia newslettera 67 

 Formuláre 7 
 Ankety 4 

 Zverejnené dokumenty 7 
 Objem dát 3,32 GB 

Facebook Sledujúci 747 

 Like – Páči sa 688 
Instagram Sledovatelia 200 

 Príspevky 131 
Twitter Sledovateľ 1 

 Príspevky 28 

Pinterest Sledovateľ 1 
 Príspevky 374 

 Zobrazenie príspevkov 383 mesačne 
Linkedin Sledovateľ 76 

 Príspevky 20 
Tiktok Sledovateľ 26 

 Príspevky 23 

 Like – Páči sa 86 
Vajnorské novinky Články 5 

Vinohradnícky 
kalendár 

Rok 2023 40 

Kniha MKV rozpracované  
YouTube Sledovateľ 9 

 Príspevky 3 
Ako vidieť je to bohatá činnosť a je potrebné sa zapojiť do prispievania a zdieľania informácii na sociálnych sieťach. 

Aj tu máme výpomoc od dobrovoľníkov. Na začiatku roka 2, ktorí už nepracujú pre nás,  teraz ešte 1 = Emília 

V roku 2022 nám úplne vypadla prezentácia cez Noviny, Rozhlas, TV 

 

  



 

9. VINÁRSKA ČINNOSŤ  

Medzi našimi komunitnými vinohradníkmi nájdete rokmi skúsených odborníkov, ale aj začínajúcich benjamínkov. 

Čo však majú spoločné, je láska k vinohradníctvu a k prírode. Tak isto ich spája nadšenie, ochota a zmysel pre záchranu niečoho, 

čo druhí zahodili. 

Vo svojej činnosti nehľadajú vlastný prospech, ale úspech celej komunity a preto sú jeden druhému oporou a pomocou. 

Takto spoločne zachraňujú tradície vinohradníctva aj vinárstva vo Vajnoroch, čím sa iba dopĺňa mozaika Malokarpatskej vínnej 

cesty. 

Pokiaľ v roku 2021 sa nám podarilo vyrobiť 180 litrov vína Müller Thurgau v roku 2022 to už bolo 320 litrov z výmery 1,5 

hektára. 

Okrem tohto vína z našej komunitnej vinice, kde je iba táto jedna odroda sa našim vinárom na ostatných viniciach podarilo 

dopestovať a vyrobiť tieto odrodové vína: 

 Rýzling vlašsky 

 Silván 

 Tramín červený 

 Veltlínske zelené 

 Rýzling rýnsky 

 Alibernet 

 Frankovka modrá 

a zmesové vína: 

 Georgio 

 Othília 

 Ferino 

 

Na naplnenie našimi produktmi sme pripravili nový eshop na adrese: https://eshop.viavitis.sk/  

 

 

 

https://eshop.viavitis.sk/

