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Vec: Žiadosť o partnerskú spoluprácu „Benefičný koncert za záchranu Sprinzlovho majera“ 
 
Prajem pekný deň pani riaditeľka, v nadväznosti na náš telefonát si Vás touto cestou dovoľujem veľmi pekne požiadať o oficiálne 
partnerstvo BKIS ku Benefičnému koncertu za záchranu Sprinzlovho majera, ktorý je majetkom hlavného mesta ( nadregionálny 
význam) a to - vo forme  

- poskytnutia pódia s prestrešením,  
- zabezpečenia ozvučenia pre účinkujúcich a pokiaľ bude z vašej strany možné, tak aj  
- zabezpečenia časti účinkujúcich 
- zapožičanie stánkov  

 
Záštitu nad koncertom prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy – Ing. Arch. Matúš Vallo (prikladám v prílohe).  
 
Vyššie spomínaný Benefičný koncert za záchranu Sprinzlovho majera by sme radi po dohode s vami zorganizovali ako skupina 
aktívnych ľudí (členovia Klubu rodičov a detí – Vajnory) v niektorom z navrhovaných termínov:  

- 21.-23.9.2022 
- 28.-30.9.2022 

 
Nakoľko sme si vedomí, že koncom roku sa vzhľadom na očakávané uvoľnenie protipandemických opatrení plánuje viacero 
kultúrno-spoločenských podujatí, obraciame sa na vás v dostatočnom časovom predstihu so žiadosťou o potvrdenie jedného 
z vyššie navrhovaných termínov a to aj z dôvodu potreby následnej komunikácie témy záchrany Sprinzlovho majera vo vzťahu k 
verejnosti, ako i pre potreby žiadostí z grantových schém.  
 
Sprinzlov majer sa nachádza v na hranici dvoch katastrov – v katastrálnom území Vajnor, v blízkosti katastra Rače. Lokalita 
Sprinzlovho majera je dlhodobo zanedbávanou Šúrskou lokalitou, ktorej chceme prinavrátiť jeho zašlú slávu. Jeho súčasťou sú 
historické budovy z čias neskorého baroka (ktoré nutne potrebujú obnovu), priľahlý park (ktorý plánujeme po častiach 
zrevitalizovať a následne sprístupniť verejnosti) a takisto aj sieť vajnorských rybníkov, (ktoré treba zrevitalizovať) a ktoré sú 
súčasťou chránenej krajinnej oblasti Natura 2000.   
 
Benefičný koncert plánujeme zorganizovať na nádvorí Sprinzlovho majera ako vyvrcholenie lokálneho trhu. Našim cieľom je získať 
od návštevníkov a donorov prostriedky na obnovu priľahlého parku a na sanáciu rozpadnutej strechy na budove hlavného 
Sprinzlovho majera.  
 
V nadväznosti na vyššie uvedené si vás touto cestou dovoľujeme požiadať aj o spoluprácu pri organizácii trhov. Pokiaľ disponujete 
prístreškami pre predávajúcich, radi by sme si u vás pre potreby organizácie trhov zarezervovali 30 kusov.  
 
Recipročne budeme BKIS uvádzať ako hlavného partnera a takisto vás budeme komunikovať vo všetkých mediálnych výstupoch. 
Náklady spojené s organizáciou podujatia plánujeme vykryť z poplatkov za prenájom stánkov a sponzorských príspevkov od 
partnerov projektu. V prípade, že máte iné požiadavky v súvislosti s recipročným plnením z našej strany, sme otvorení vašim 
návrhom.  
 
Vopred Vám veľmi pekne ďakujem a budem sa tešiť na spoluprácu a partnerstvo s Vami. Verím, že aj vďaka Vám sa nám podarí 
zachrániť mestský majetok, ktorý je skrytou vajnorskou perlou a sprístupniť ju verejnosti pre potreby rekreácie, ale i pre 
voľnočasové aktivity. Veríme, že vás naša žiadosť zaujme a budeme sa tešiť na spoluprácu s vami  
 
S úctou 
 

Monika Debnárová, v.r.  
 
Cc: JUDr. Zuzana Stanová, koordinátorka Projektu za  
záchranu Sprinzlovho majera za Magistrát hl. Mesta SR – Bratislavy. 


