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VEC: Žiadosť o sponzorstvo  

 

Vajnorský vinohradnícky spolok je občianske združenie, ktoré sa snaží zachrániť 

vinohradníctvo a vinohrady vo Vajnoroch – dedina v meste, keďže už sme súčasťou 

Bratislavy.  

Sme partička ľudí, ktorým nie sú vinohrady a dedičstvo našich otcov ľahostajné. Rozhodli sme 

sa zachrániť to, čo iní, ktorí sa o to starali doteraz, zahodili a nechali napospas osudu. Spojili 

sme sa s pôvodnými majiteľmi a začiatkom roka 2021 sme oživili starý Vajnorský 

vinohradnícky spolok a dali mu nový prívlastok VIA VITIS (cesta viniča).  

Ako zachrániť spustnuté vinohrady? V danom momente sa dalo iba jedno, vyhrnúť si rukávy, 

chytiť sa náradia a zapotiť sa pri tvrdej práci. Ako sa nám darí vieme osobne ukázať v našej 

komunitnej vinici vo Vajnorských vinohradoch, alebo si to môžete pozrieť aj na fotkách 

uverejnených na našom webe http://www.viavitis.sk.  Opustených a zanedbaných vinohradov, 

ktoré potrebujú okamžitú pomoc,  je tu okolo 100ha a nám sa zatiaľ ručne podarilo zachrániť 

okolo 1,1ha. Aby sme ich mohli zachrániť aj viac a nechodili domov úplne fyzicky vyšťavení, 

potrebovali by sme nakúpiť mechanizáciu a samozrejme, že ju následne aj udržiavať 

v prevádzkyschopnom stave. Okrem mechanizácie si samotný vinohrad  žiada hnojiť, 

postrekovať a rôzne ošetrovať, čo sa tiež nedá zabezpečiť zadarmo. Bohužiaľ pre začínajúci 

spolok je toto nad naše finančné možnosti, preto sme si Vás dovolili osloviť so žiadosťou 

 o sponzorstvo. 
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Sponzorský príspevok privítame v podobe, ktorá Vám najviac vyhovuje:  

 priame financie prevodom na účet č. SK45 1100 0000 0029 4610 9399     

 produkty Vašej firmy (budú použité pri záchrane a propagácii vinohradu)  

 reklamné predmety Vašej firmy (budú použité ako vecné odmeny  

pre dobrovoľníkov, ktorí nám chodia pomáhať) 

  propagačná pomoc  

 firemné brigády a dobrovoľnícke činnosti  

 a iné, po vzájomnej dohode.  

 

Čo Vám môžeme poskytnúť za Vašu sponzorskú podporu:  

 prezentačné logo Vašej firmy v priestoroch komunitného vinohradu, alebo na zakúpenej 

technike vďaka Vášmu sponzorstvu, či na konečných produktoch z vinice 

 uvádzanie Vašej firmy ako sponzora pri spoločenských akciách, ktoré budú súvisieť 

s vinohradníctvom a na ktorých sa zúčastníme, či sami zorganizujeme 

 v našom komunitnov vinohrade Vám vieme poskytnúť priestor pre tímové hry Vášho 

firemného kolektívu  

 zverejnenie v zozname sponzorov na stránke www.viavitis.sk, na našej Facebook, 

Instagram, Twitter a LinkedIn stránke   

 iné, po vzájomnej dohode. 

 

Pômožte nám prosím podielať sa na záchrane spustnutých vinohradov a na oživení 

Vajnorskej vinohradníckej tradície. O bližšie informácie sponzorskej pomoci nás môžete 

kedykoľvek osloviť.  

Ďakujeme. 

 

       Ing. Milan Kodnár 

       Predseda VVS – Via Vitis 

  

 


