
Šijeme spolu alebo život v Modre 
s koronavírusom Covid-19
Všetko sa to začalo pred troma týždňami. Po Číne – ohnisku 
nákazy a viacerých európskych krajinách sa potvrdila nákaza 
novým koronavírusom Covid-19 aj u prvého občana u nás, na 
západe Slovenska. Život sa nám zo dňa na deň radikálne zmenil. 
Hlavný hygienik SR najprv vydal usmernenia pre školy. Vlá-
da SR následne vyhlásila mimoriadny stav, ktorý bol následne 
prehodnotený na stav núdze pre oblasť verejného zdravotníctva 
a neskôr aj súkromného. V núdzovom stave žijeme aj v Modre.

Úrady, kaviarne, reštaurácie, 
prevádzky sú zatvorené. Vý-
nimku majú zatiaľ potraviny, 
drogérie, lekárne, trafiky, pošty, 
banky, veterinári, benzínové 
pumpy a iné (zoznam na www.
uvzsr.sk). Z obavy šírenia víru-
su rozhodol 9. marca. Bratislav-
ský samosprávny kraj o okam-
žitom zatvorení stredných škôl 
vo svojej pôsobnosti. Mesto 
Modra na základe rozhodnutia 

primátora prerušilo vyučovanie 
na svojich základných a mater-
ských školách. V nasledujúcich 
dňoch odporučilo obyvateľom 
Modry, aby sa nezhromažďova-
li na verejných priestranstvách, 
akými sú aj detské ihriská, par-
ky a miesta, kde sa schádzajú 
mladí. Deti a rodičia spoznali, 
čo je to samoštúdium. Na pošte 
a v lekárňach sme disciplinova-
ní a ohľaduplní. Nikam sa netla-

číme, s nikým sa nehádame. Ka-
tolícki aj evanjelickí veriaci sa 
nemôžu stretávať na bohosluž-
bách. Jedlo v reštaurácii si mô-
žeme objednať s donáškou ale-
bo osobne prevziať s dodržaním 
hygienických zásad. Výrazne sa 
do popredia dostáva internetový 
predaj s donáškou. Polícia SR 
však upozorňuje na obozretnosť 
voči podvodným webom.
Koronavírus nás učí byť zod-
povednými a pomáhať iným. 
Vzniknutá situácia Modranov 
prinútila suplovať základnú 
úlohu štátu a postarať sa o svo-
jich občanov v zabezpečení 
ochranných zdravotných po-
môcok. Takto vznikla myšlien-
ka šiť bavlnené rúška pre spo-
luobčanov. Prvou lastovičkou 

z Modry so svojou výzvou bo-
la na sociálnych sieťach De-
nisa Horvajová z Modrého sa-
lónika. K nápadu sa pridali aj 
Zuzana Frnová z Rukodielne 
Zuzka a Dana Frey z Presahy 
o.z. a mnohí ďalší. Mesto sa 
dohodlo s Rukodielňou u Zuz-
ky, že spolu spustia výrobu rú-
šok. Denne šijú v dvojzmennej 
službe desiatky dobrovoľníčok 
a dobrovoľníkov, sústredení 
v Kultúrnom dome Modra. Šijú 
mnohé ženy vo svojich domo-
voch. Azda každá modranská 
krajčírka a gazdinka. Šijú pre 
svojich blízkych a pre svoju ko-
munitu, pre tých, ktorí si nema-
jú možnosť zohnať alebo zhoto-
viť ochranu tváre sami. Vítaná 
je aj pomoc tých, čo šiť neve-
dia, dostanú krátky rýchlokurz. 
Iné Modranky prejavili záujem 
osobne si vyzdvihnúť materiál 
a šijú doma.

(Pokračovanie na strane 2.)

fo
To

: Z
u

ZA
N

A
 T

Ic
H

á

Ročník XXVIII Číslo 3 Marec 2020
Vydáva Média Modra, s.r.o.



2
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  C o v i d - 1 9  a  M o d r a

Šijeme spolu alebo život s Covid-19
(Dokončenie zo str. 1.)
„Mesto Modra prijalo vo viace-
rých vlnách všetky opatrenia, kto-
ré samosprávam priebežne ukla-
dala Vláda SR a Ústredný krízový 
štáb. V predstihu sme zatvorili zá-
kladné školy, základnú umeleckú 
školu, školské zariadenia aj ma-
terské školy. Agendu v Kancelárii 
prvého kontaktu a na Mestskom 
úrade vybavujeme naďalej elek-
tronicky a po telefóne v skráte-
nom pracovnom čase. Zatvorili 
sme Kultúrne centrum a zrušili 
všetky verejné podujatia, rovnako 
aj návštevy v sociálnych zariade-
niach. V spolupráci s Rukodiel-
ňou u Zuzky a mnohými ochotný-
mi dobrovoľníkmi sme začali šiť 
rúška pre Modru. Poskytli sme 
priestor v Kultúrnom dome Mod-
ra, ktorý pod dohľadom hygie-
nika v pravidelných intervaloch 
dezinfikujeme. Materiál na šitie 
sme zafinancovali z mestského 
rozpočtu. Vyzvali sme krajčírky, 
ktoré šijú individuálne, aby sa 
k nám pridali aj s dobrovoľník-
mi, ktorí šiť nevedia. V situácii, 
keď nevieme kedy a či vôbec do-

dá rúška pre verejnosť štát, sme 
sa rozhodli zaplatiť týmto ľuďom 
za prácu primeranú odmenu na 
základe dohody o vykonaní prá-
ce“, uviedol primátor Modry Ju-
raj Petrakovič. „Aj napriek tomu 
väčšina dobrovoľníkov nech-
ce peniaze a šije zadarmo. Veľa 
krajčíroch šije aj doma, prídu si 
po materiál a prinesú nám už uši-
té rúška.“
Poďakovanie na tomto mieste 
i v mene mesta patrí každému, 
komu nie je aktuálna situácia ľa-
hostajná, prikladá ruky k spoloč-
nému dielu a záleží mu na zdra-
ví. A najmä, vďaka Modrania, že 
nosíte rúška a chránite seba aj 
ostatných. Primátor spolu s vice-
primátorom osobne zaniesli prvú 
várku rúšok seniorom v DSS 
a ZPB Merema, Nemocnici 
Modra, n.o., MscSS na Súke-
níckej a Zochovej ulici, obyva-
teľom útulku a mnohým ďalším. 
Mestská polícia osobne distribu-
ovala rúška seniorom, ktorí majú 
od 70 do 80 rokov a nad 80 ro-
kov priamo do ich domovov. Pri-
mátor Juraj Petrakovič uvádza: 

„Od pondelka 23. 3. sme zača-
li s distribúciou rúšok pre ostat-
nú verejnosť. Výdaj je skúšobne 
každý deň od 14.30 h v KC Mod-
ra na Sokolskej 8. Rúška budú 
k dispozícii pokiaľ budeme mať 
materiál a pracovné sily. O aktu-
alitách pravidelne informujeme 
v Rádiu Modra, na facebooku 
a webe mesta. Prosíme, aby si po 
rúška prišli občania, ktorí si ich 
nevedia zabezpečiť iným spôso-
bom. Jedna rodina si môže zo-
brať max. 4 rúška a je potrebné 
priniesť si občiansky preukaz na 
preukázanie trvalého pobytu“. 
Ak to občanom životná situácia 
nedovoľuje, môžu nahlásiť záu-
jem o rúška aj telefonicky alebo 
e-mailom v čase od 9.00-17.00 
hod. Tel. +421 911 035 783, 
+421 33 69 08 333, e-mail: rus-
ka@modra.sk. Pri vybavovaní 
objednávok si mesto vyhradzuje 
právo na určenie poradia. Pred-
nosť majú najzraniteľnejšie sku-
piny obyvateľstva. Do uzávierky 
čísla sa v Modre podarilo vyro-
biť a rozdistribuovať približne 2 
tisíc rúšok.

Mesto denne komunikuje s dodá-
vateľmi šijacieho a doplnkového 
materiálu, avšak tento tovar sa 
stal nedodatkovým. Preto, kto má 
možnosť, poskytnite prosím dob-
rovoľníkom v KD Modra špen-
dlíky, nožnice, bledé nite, klo-
búkovú gumu, magnetky, jemný 
drôtik s bužírkou (nie papierový). 
Takýto materiál by veľmi pomo-
hol. Rovnako ak poznáte opravá-
ra šijacích strojov, ktorý by bol 
v prípade potreby k dispozícii na 
telefóne, ozvite sa. Kontakt pre 
informácie k šitiu: 0911 035 783.
A aký dopad bude mať korona-
vírusová kríza na život mesta? 
„Nevieme ako dlho táto mimo-
riadna situácia potrvá. Obáva-
me sa výpadku na podielových 
daniach a daniach z ubytova-
nia. Všetky hotely a ubytovacie 
zariadenia sú zatvorené, verejné 
podujatia zrušené, cestovný ruch 
neexistuje. Toto bude mať vplyv 
na investičné akcie – je veľmi 
pravdepodobné, že nebudeme 
môcť realizovať všetko, čo sme 
si naplánovali“, dodal primátor 
Juraj Petrakovič.
Viac o téme covid-19 si prečítaj-
te na stranách 2 – 6.

Jana KUCHTOVÁ
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Najnovšie opatrenia vlády!
Aktualizované k 24. 3.
Premiér SR Igor Matovič predstavil verejnosti na tlačovej 
konferencii uskutočnenej po zasadnutí vlády 24. marca naj-
novšie, prísnejšie opatrenia. Tie majú zabrániť šíreniu náka-
zy koronavírusom Covid-19. K tomuto dňu bolo na Slovensku 
zaznamenaných 204 prípadov chorých.

Vláda vydala nasledovné opat-
renia:
• Úrad verejného zdravotníctva 
vydá opatrenie, ktorým naria-
di poskytovateľom sociálnych 
služieb dodržiavať hygienicko-
-epidemiologický režim. Budú 
zakázané návštevy v domovoch 
dôchodcov.
• Ministerstvo zdravotníctva 
pripraví posunutie povinnosti 
vykonávať preventívne zdravot-
né prehliadky v práci.
• Vyhlásený je núdzový stav 
v zariadeniach sociálnych slu-
žieb, ktoré poskytujú zdravotnú 
starostlivosť. 
• uzavretie činnosti denných 
stacionárov.  
• Štátne inštitúcie budú môcť 
využívať lokalizačné dáta tele-
komunikačných operátorov. 
• Na západe, na východe aj na 
strednom Slovensku bude vyčle-
nená jedna nemocnica výhradne 
na liečbu koronavírusu. ostatné 
by mali mať vyčlenené pavilóny.
• Minimálna garantovaná výška 
príjmu pre ambulancie vo výške 
75 percent mesačného priemeru.
• V nedeľu budú uzatvorené 
predajne potravín, mäsa, chleba, 
ovocia a zeleniny, obchody s kr-
mivom pre zvieratá, drogérie, 
predajne novín a časopisov za 

účelom sanitárneho dňa a oddy-
chu zamestnancov.
• Dôchodcovia budú mať vy-
hradené hodiny na nutné naku-
povanie a to od 9.00 do 12.00 
hod.
• Bude zrušená bezplatná želez-
ničná doprava pre študentov do 
termínu uzavretia škôl.
• Výzva pre seniorov, aby ne-
cestovali hromadnou dopravou, 
prípadne ju využívali len v ne-
vyhnutných prípadoch.
• Výzva pre dôchodcov, aby vy-
chádzali z domu len z úplne ne-
vyhnutných dôvodov. 
• Výzva pre obce a mestá, aby 
zriadili dostatočné množstvo te-
lefónnych liniek pre dôchodcov 
za účelom objednania potravín.
• Rezort diplomacie spracoval 
sumár opatrení v 20 vybraných 
krajinách. Ide o príklady dobrej 
aj zlej praxe. 
• Spustenie všetkých koridorov 
na informačnú kampaň
• Výnimka na poskytovanie slu-
žieb pre notárov a advokátov. 
• Nebudú plynúť zákonné le-
hoty, aby nebolo odopierané ľu-
ďom uplatniť si svoje právo na 
súde.
• Do 30. apríla nebude môcť 
prísť k výkonu dražobného prá-
va alebo exekúcii majetku.

• Zabezpečenie prítomnosti po-
lície a armády pred nemocnica-
mi, kde dochádza k výtržnostiam 
či nedodržiavaniu hygienických 
štandardov najmä neprispôsobi-
vými občanmi.  
• Zabezpečenie nákupu 200-ti-
síc testov. 
• Pred každou nemocnicou, kde 
sa robia odbery, bude zriade-
ný drive-through. Ľudom budú 
odoberané vzorky priamo v ich 
aute. 
• Rezort zdravotníctva identi-
fikuje lieky, ktoré sú nevyhnut-
né pri liečbe koronavírusu a pre 
chod nemocníc a ambulancií. 
Bude vydaný zákaz na ich vývoz 
mimo územie Slovenskej repub-
liky.
• Ministerstvo obrany identifi-
kuje príslušníkov armády, ktorí 
budú zaškolení do pozície sani-
tárov, ak by bolo nevyhnutné. 
• Úrad verejného zdravotníctva 
nariadi povinnosť nosiť rúško 
všade mimo bydliska. 
• V akomkoľvek rade, ktorý sa 

vytvorí hocikde, musia stáť ľu-
dia minimálne dva metre od se-
ba!
• od 30. 3 sa bude pri vstupe do 
všetkých nemocníc, fabrík me-
rať teplota čela.
• Každodenné vysielanie svätej 
omše na Dvojke RTVS o 18.00.
• Ministra dopravy vyrokuje za-
sielanie bezplatných cielených 
správ s mobilnými operátormi.
• udelenie výnimky pre dovoz 
kľúčových liekov z Česka. 
• Predĺženie platnosti zákazu 
hromadných podujatí až do od-
volania.
• Ministerstvá identifikujú leho-
ty, ktoré sa nebudú musieť dodr-
žiavať.
Aktualizované a overené infor-
mácie o ochorení covid-19 náj-
dete aj na webovej stránke:
https://www.korona.gov.sk/.
Denne sledujte celoštátne médiá, 
ako aj všetky informačné kanály 
mesta.

(Zdroj: tlačová konferencia 
premiéra 24. 3. 2020, jk)
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Opatrenia pošty
Vstup iba s ochranou tváre!
od začiatku výskytu ochorenia 
covid-19 na Slovensku sa situ-
ácia zo dňa na deň môže meniť. 
Viaceré inštitúcie zatvorili svoje 
klientske centrá a pobočky. Vlá-
da SR schválila vyhlásenie nú-
dzového stavu podľa čl. 5 ústav-
ného zákona č. 227/2002 Z. z., 
s platnosťou od 16. marca 2020 
od 6.00 h. Pobočky Slovenskej 
pošty patria medzi výnimky, 

ktoré sú počas núdzového stavu 
otvorené.
Vedenie Slovenskej pošty prijalo 
viacero nutných bezpečnostných 
opatrení na ochranu zdravia svo-
jich zamestnancov a verejnos-
ti. Na prvom mieste je vstup 
do pobočky povolený výhradne 
s ochranou tváre. Môžete prísť 
v rukaviciach, ktoré ochránia 
zákazníka a zamestnanca pred 

priamy kontaktom, rovnako si 
môžete vziať so sebou vlastné 
pero na potvrdenie prevzatia pí-
somností, napr. sociálnych dá-
vok, ktoré sa preberali v dňoch 
18. – 27. 3. Počet zákazníkov 
v priestoroch pobočiek je naďa-
lej monitorovaný a regulovaný 
tak, aby bolo minimalizované ri-
ziko šírenia nákazy. Na poštu sa 
smie vstupovať po jednom.
Pošta ďalej vyzýva zákazníkov, 
ktorí sú v karanténe, aby na svo-
jej schránke alebo zvončeku túto 
skutočnosť uviedli a upozorni-
li na to doručovateľa. Zákazník 
môže počkať na prebratie sociál-
nej dávky do času, kedy ukončí 
karanténu resp. kým sa situácia 
upokojí.
Ďalšie usmernenia, odporúčania 
a podrobnejšie informácie náj-
dete na webe Slovenskej pošty: 
https://www.posta.sk/m#news. 
Aktuálne zmeny v otváracích 
hodinách, zmeny v doručovaní 
oznamuje pobočka pošty aj na 
svojej výveske pri vstupe do bu-
dovy na Dukelskej 38.

Jana KUCHTOVÁ
(Zdroj: Slovenská pošta)

Covid-19: aktuality z mesta
• Web: www.modra.sk
• SMS info kanál: www.sms.modra.sk
• facebook: www.facebook.com/visitmodra
• Instagram: www.instagram.com/mesto.modra
• Rádio Modra: 106,1 MHz (red)

Infolinka Ministerstva 
práce, soc. vecí a rodiny

Ak potrebujete poradiť s informáciami ako postupovať na 
pracovisku, či máte otázky k dávkam zo sociálneho pois-
tenia v súvislosti s novým koronavírusom covid-19, mô-
žete kontaktovať ministerstvo práce, sociálnych vecí a ro-
diny:
• e-mail: covid19@praca.gov.sk
• tel. linka: 02 2046 1100.
V prípade otázok mimo pôsobnosti MPSVR SR budete 
operatívne navigovaný na ďalšie inštitúcie, kde vám pora-
dia. Z dôvodu vyťaženia telefonickej linky, prosí minister-
stvo uprednostniť kontakt mailom. (red)

Nový web 
o Covid-19

Národné centrum zdravotníc-
kych informácií pripravilo na 
základe vývoja situácie na Slo-
vensku ohľadom koronavírusu 
covid-19 nový web pre obča-
nov. Na stránke https://virus-ko-
rona.sk získate na jednom mies-
te:
• aktuálne informácie o vývoji 
ochorenia
• všetky informácie o prijatých 
opatreniach
• odpovede na často kladené 
otázky. (red)

Oznamy 
z mesta v kocke

Pohreby - usmernenie
obmedzenia v súvislosti s covid-19 
sa dotýkajú aj pohrebov. Mesto Modra 
preto prosí, aby sa na pohrebných obra-
doch zúčastňovala iba najbližšia rodina, 
smútiaci by mali dodržiavať preventív-
ne opatrenia: nosiť ochranné prostried-
ky a dodržiavať bezpečnú vzdialenosť.

Zberný dvor
Mesto Modra oznamuje, že v súvislosti 
s covid-19 bude Zberný dvor na Dol-
nej ulici 144 v Modre od pondelka 23. 
marca 2020 uzavretý až do odvolania.

Mestský úrad zatvorený
Kancelária prvého kontaktu na Štúro-
vej 59 a Mestský úrad na Dukelskej 
38 budú zatvorené do pondelka 30. 3. 
2020. Prosíme občanov, aby v prípade 
potreby vybavovali všetko telefonicky, 
e-mailom alebo prostredníctvom po-
šty. Všetky žiadosti sú na stiahnutie na 
modra.sk.
Ďakujeme všetkým obyvateľom za 
spoluprácu a pochopenie. (red)

Covid-19: 
príznaky 

a linky pomoci
Príznaky ochorenia:
• horúčka
• kašeľ
• sťažené dýchanie
• bolesť svalov
• bolesť hlavy
• únava
• žalúdočné problémy
obyvatelia Modry sa môžu 
v prípade potreby obrátiť na ce-
loštátne linky s 24 hodinovou 
nepretržitou prevádzkou:
Úrad verejného zdravotníctva 
SR: 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva v BA: 0917 426 075
Národné centrum zdravotníc-
kych informácií: 0800 221 234.

(red)

Úprava 
poriadkov 
autobusov

Z dôvodu preventívnych opat-
rení na predchádzanie a zame-
dzenie šírenia prenosného ocho-
renia Koronavírus (covid-19) 
a v nadväznosti na zasadnutie 
krízového štábu na Úrade Bra-
tislavského samosprávneho 
kraja bolo rozhodnuté o úpra-
ve cestovných poriadkov prí-
mestských spojov s platnosťou 
od stredy 11. 3. 2020 až do od-
volania. Autobusy jazdia v tzv. 
prázdninovom režime. (red)
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Seniori – naši najohrozenejší a Covid-19
Seniori, starkí, babky a dedkovia. Naši blízki. V aktuálnej ne-
ľahkej dobe sa stali podľa vyjadrení odborníkov najzraniteľ-
nejšou skupinou obyvateľstva v súvislosti so šíriacou sa ná-
kazou koronavírusu Covid-19 práve seniori. Média vyzývajú, 
aby rodiny nateraz obmedzili kontakt so svojimi rodičmi 
a starými rodičmi. Vláda odporúča ich nenavštevovať a ne-
vystavovať ich tak riziku ochorenia. Ako sa teda majú sme 
zisťovali aj my počas krátkeho monitoringu mestom.

Starkí 
v Mestskom centre

Navštívili sme našich modran-
ských seniorov v zariadení Mest-
ské centrum sociálnych služieb na 
Súkeníckej ulici, aby sme zistili 
ako prijímajú aktuality dnešných 
dní a s nimi súvisiace potrebné 
opatrenia. Podľa vyjadrení samot-
ných klientov DSS si na ochranu 
úst a nosa zvykajú, pretože chápu, 
že je to nevyhnutnosť. Rúška no-
sia poctivo nielen v zariadení, ale 
aj pri vychádzke v areáli centra 
a chránia si svoje zdravie.
„Okrem praktických opatrení mu-
síme byť veľkou oporou nielen pre 
seniorov, rodiny, ale aj pre ľudí 
bez domova v mestskom útulku, 
či pre rodiny s deťmi v zariadení 
núdzového bývania. Týchto ľudí 
neustále edukujeme a využívame 
na to aj sociálne siete”, hovorí 
riaditeľka centra Jana Machalová 
a dodáva: „Zvažujeme pozastave-
nie poskytovania obedov najmä 
pre seniorov, ktorí majú rodiny 
a má im kto stravu navariť. Bude-
me ich žiadať, aby sa o nich prio-
ritne postarali, pretože si myslím, 
že práve teraz prišiel čas splácať 
ten tretí groš zo známej sloven-
skej rozprávky. Musíme si šetriť 
sily najmä pre ľudí, ktorí nikoho 

nemajú a bez pomoci iných by si 
neporadili“. Vedenie zariadenie 
si uvedomuje, že okrem svojich 
klientov musí dbať na potreby 
svojich zamestnancov, pretože sú 
osobami, na ktorých to všetko sto-
jí a môže padnúť, sú nositeľmi vý-
konu sociálnych služieb. V centre 
rátajú aj s krízovým plánom, ke-
by by sa o seniorov v zariadeniach 
staralo menej zamestnancov. 
„Musíme ich čo najviac chrániť 
nielen po fyzickej, ale najmä po 
psychickej stránke, aby nepodlie-
hali panike, aby situácii rozumeli 
a v konečnom dôsledku sa správa-
li k opatrovaným tak, aby oni dô-
sledky tejto neľahkej situácie po-
ciťovali čo najmenej“, vysvetľuje 
riaditeľka Machalová.
V krátkej neformálnej konverzácii 
s našimi seniormi, v dostatočnej 
bezpečnej vzdialenosti, sme im aj 
my povedali zopár povzbudivých 
slov a popriali pekné dni a mnoho 
zdravia. Na ich tvárach bolo vid-
no, že sa snažia situáciu pochopiť 
a k tomu im dopomáhajú najmä 
zamestnanci mestského centra.

Aj pre krízový 
štáb sú prioritou

Seniori a pomoc pre nich boli 
aj najdôležitejšími témami za-

sadnutí Krízového štábu mesta 
Modry. Nápomocní by mali byť 
najmä rodinní príslušníci star-
ších spoluobčanov, ich susedia 
a známi. Dôležité je, aby boli 
seniori informovaní o ochore-
ní a aktualitách s ním súvisiaci-
mi iba z overených zdrojov. Je 
potrebné im vysvetľovať a ra-

diť. Dôležité je všímať si ich, 
pomôcť seniorom možno s ná-
kupom alebo donáškou liekov. 
„Mesto monitoruje seniorov nad 
80 rokov. Musíme vedieť ako sa 
majú, či sú v kontakte so svo-
jimi rodinami alebo potrebujú 
pomoc od mesta, či štátu,” po-
vedal po zasadnutí krízového 
štábu a mestskom úrade primá-
tor Modry Juraj Petrakovič a do-
plnil: „Chcem sa poďakovať 
všetkým dobrým ľuďom, ktorí 
ponúkli pomoc seniorom v na-
šom meste. Vedieme si evidenciu 
tých, ktorí chcú pomôcť a záro-
veň vytvárame zoznam tých, kto-

rí túto pomoc potre-
bujú. Obe skupiny 
v prípade potreby 
spojíme.” Mesto 
pomáha svojim se-
niorom aj s poskyt-
nutím a donáškou 
šitých rúšok na 
tvár, ktoré vyrába-
jú v Modre mno-
hí dobrovoľníci. 
Roznos zabezpeču-
je Mestská polícia, 
ktorá seniorov pou-
čí a odovzdáva im 
aj leták s praktic-
kými informáciami 
o covid-19.

Ak máte vo svojom okolí dô-
chodcu, ktorý potrebuje pomoc, 
kontaktujte MscSS alebo Refe-
rát sociálnych vecí na mestskom 
úrade. Obe pracoviská sú pripra-
vené usmerniť a pomôcť.
Mestské centrum sociálnych slu-
žieb Modra: 033 647 4625, 033  
647 4624, 0905 973 871
Referát sociálnych vecí MsÚ 
Modra: 033 6908 314

Jana KUCHTOVÁ
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Jarné 
upratovanie 
bude neskôr

Mesto Modra v spolupráci s dob-
rovoľníkmi zvykne vždy začiat-
kom jari, pri príležitosti Dňa Ze-
me, organizovať celomestské 
upratovanie. Každý, komu záleží 
na tom, ako a kde žijeme, prikla-
dá ruky k dielu, zbiera odpadky 
po iných, sadí, zametá, opravuje, 
natiera a inak renovuje.
V tomto roku je však situácia 
iná. V nadväznosti na nariadenia 
a opatrenia zo strany štátu i náš-
ho mesta, mestský úrad oznámil 
odsunutie dobrovoľníckej akcie 
Jarné upratovanie na neurčito. 
Mesto ďakuje za súvisiace otáz-
ky a za angažovanosť dobrovoľ-
níkov, ktorým záleží na skrášle-
ní spoločného priestoru. Nateraz 
je dôležité zabezpečenie bežné-
ho chodu mesta, úradov a života 
obyvateľov.
O Jarnom upratovaní mesta 
a nášho chotára budeme informo-
vať. (red)
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V Kancelárii prvého kontaktu
Mestský úrad Modra na Dukelskej, pracovisko Kancelárie 
prvého kontaktu aj Turistické informačné centrum na Štúrovej 
sú až do odvolania pre verejnosť zatvorené. Dôvodom je pred-
chádzanie šírenia ochorenia Covid-19. Referentky a referenti 
však napriek situácii pracujú a vykonávajú množstvo potreb-
ných a neodkladných administratívnych úkonov.

Počas skrátenej pracov-
nej doby a za používa-
nia prísnych hygienic-
kých opatrení chystajú 
podklady pre dane a po-
platky, evidujú a zapi-
sujú, radia občanom. 
Na odporúčanie mest-
ského úradu vybavuj-
te svoje náležitosti e-
-mailom a telefonicky. 
Ak potrebujete priniesť 
dokumenty určené do 
podateľne, vhoďte ich 

zopnuté a vložené v priprave-
nej obálke do urny pri vstupe 
do priestorov KPK, najlepšie je 
však vopred kontaktovať úradní-
kov telefonicky.
Platby naďalej realizujte banko-

vým prevodom IBAN 
SK 8202 0000 0000 
0023 6231 12 – do po-
známky zadajte predmet 
platby. osvedčovanie 
podpisov a listín sa do 
odvolania nevykonáva. 
Úhrady za stravné senio-
rov sú odložené do kon-
ca mesiaca.
Zoznam kontaktov (tele-
fóny a e-mail adresy) na 
oficiálnej web stránke 
mesta www.modra.sk.
 Jana KUCHTOVÁ

Čo s rúškami 
na jedno 
použitie

Ministerstvo životného prostre-
dia zverejnilo odporúčania, čo by 
sme mali po použití urobiť s tou-
to zdravotníckou pomôckou, kto-
rú v týchto dňoch používa už azda 
každý obyvateľ. Čo robiť s použi-
tými rúškami či respirátormi?
vložiť do plastovej tašky a pevne 
uzavrieť
• vyhodiť do nevytriedeného ko-
munálneho odpadu
• rúško a respirátor nepatria do 
triedeného odpadu!
• po manipulácii s použitým 
rúškom nezabudnúť umyť si ruky 
a postupovať podľa všetkých hy-
gienických pravidiel.
 (Zdroj: minzp.sk, red)

Mestská polícia roznáša seniorom rúška
Mestská polícia Modra od dnes distribuuje šité rúška najo-
hrozenejšej skupine obyvateľstva, našim seniorom. Spoloč-
ne s ochrannou pomôckou proti šíreniu koronavírusu do-
stávajú info leták s praktickými radami o Covid-19, kde sa 
dozvedia ako sa chrániť a na koho sa v prípade potreby ob-
rátiť. K osvete sa policajti pripájajú aj v uliciach.

„Pravidelne pri pochôdzkach 
mestom edukujeme našich se-
niorov o nutnosti chránenia seba 
samých aj iných. Vysvetľujeme 
im aktuálnu situáciu, zdôrazňu-
jeme potrebu nosenia ochrany 
tváre a rúk a minimalizovanie 
sociálneho kontaktu. Modrania 
sú disciplinovaní občania a aj 
my veríme, že situáciu sa nám 
bude dariť aj naďalej zvládať. 
Rád by som vyzdvihol aj maji-
teľov prevádzok, ktorí príkladne 
dodržiavajú stanovené nariade-
nia štátu. Rovnako spomeniem 
zodpovednosť ostatných obča-
nov, ktorí rúška nosia a pomer-
ne rýchlo si zvykli na ich nutnosť 
a pochopili ich význam”, hovorí 
náčelník MsP Modra Stanislav 
Straka.

Otvorte dvere 
mestským policajtom, 

nesú vám rúška!
ochrana tých najzraniteľnejších 
je aj jednou z priorít mesta. Mest-
ská polícia zároveň prosí obyva-
teľov, aby sa zdržiavali v týchto 
dňoch doma. Realizuje sa roznos 
ďalších rúšok a preto, ak vám za-
zvoní pri bráne domu alebo bytu 
mestská polícia, nemajte obavy, 
otvorte a prevezmite si zásielku 

s rúškom a praktickými informá-
ciami o nakazení koronavírusom.

Ako sa starať 
o šité rúško?

Bavlnené šité rúška pre vás - na-
šich seniorov, zhotovili dobro-
voľníci mesta. Ľudia so srdcom, 
nasadením, ochotou a pochope-
ním. Ponúkame zopár rád, ako 
sa o rúško postarať a nosiť ho 
čo najefektívnejšie. Použitú šité 
rúško od mesta operte na vyššej 
teplote (60 st), nechajte voľne 
vysušiť a vyžehlite. Pozor! Žeh-
líme iba z lícnej strany (bavlne-
ná látka), nie z vnútornej rubovej 
strany (netkaná textília)! Rúško 
si na tvár nasadzujte vždy čis-
tými umytými rukami. uchopte 
jednu gumičku a vložte za ucho, 
následne chyťte druhú gumičku 
a založte za druhé ucho. Nedo-
týkajte sa rúška, ktoré máte už 
na tvári a nemanipulujte s ním, 
pokiaľ nemusíte. Rúško noste 
vždy, keď vychádzate z domu. 
chráni vás pred možnou náka-
zou, pretože nikdy neviete kto 
je nositeľom ochorenia, i keď 
navonok nemusí javiť príznaky. 
Po použití si rúško zložte z tváre 
opatrne až doma a operte.

Jana KUCHTOVÁ fo
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Karanténa, jej nedodržanie a postih
Osoby, ktoré nedodržujú štátom nariadenú povinnú karan-
ténu, nahlasujte regionálnemu úradu verejného zdravotníc-
tva podľa pobytu danej osoby. Zoznam, kontakty a územnú 
pôsobnosť úradov nájdete na stránke www.uvzsr.sk, infor-
movala Polícia Slovenskej Republiky.

Aký je postih? Pokuta do výšky 
1659 eur hrozí fyzickým oso-
bám a až do 20 000 eur práv-
nickým osobám za nedodrža-
nie nariadenej karantény. Ak 
sa u danej osoby potvrdí ocho-
renie, úrad bude informovať 
políciu vo veci podozrenia zo 

spáchania trestného činu Šíre-
nie nebezpečnej nákazlivej ľud-
skej choroby podľa § 163 a 164 
Trestného zákona.
cit.: § 163
(1) Kto úmyselne spôsobí alebo 
zvýši nebezpečenstvo zavleče-
nia alebo rozšírenia nebezpeč-

nej nákazlivej ľudskej choroby, 
potrestá sa odňatím slobody na 
jeden rok až päť rokov.
(2) odňatím slobody na tri ro-
ky až osem rokov sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin uvedený 
v odseku 1 závažnejším spôso-
bom konania.
(3) odňatím slobody na štyri 
roky až desať rokov sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin uvedený 
v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na 
zdraví alebo smrť, alebo

b) za krízovej situácie.
§ 164
(1) Kto z nedbanlivosti spôso-
bí alebo zvýši nebezpečenstvo 
zavlečenia alebo rozšírenia ná-
kazlivej ľudskej choroby, po-
trestá sa odňatím slobody až na 
tri roky.
(2) odňatím slobody na jeden 
rok až päť rokov sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin uvedený 
v odseku 1
a) závažnejším spôsobom kona-
nia, alebo
b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na 
zdraví alebo smrť.

(Zdroj: PZ SR, red)

RTVS pomáha
Stovky rozhlasových rozprávok, čítaní, se-
riálov, relácií a dokumentov ponúka RTVS 
pre každého. Pomáha im tak uľahčiť uče-
nie doma a zmysluplne tráviť čas, počas 
dní, kedy sú školy na Slovensku uzatvorené 
z dôvodu nákazy vírusom. V ponuke Archí-
vu Extra (https://www.rtvs.sk/radio/archiv/
extra) nájdete profilové portréty spisovate-
ľov, dôležité dejinné udalosti, komentované 
čítania diel top-velikánov literatúry, pôvod-
né rozhlasové hry, dokumenty či dramatizá-
cie prozaických diel. Nechýbajú ani progra-
my pre najmenšie deti. RTVS mimoriadne 
spúšťa vyučovanie cez obrazovku Školský 
klub a pre stredoškolákov vysiela v televízii 
diela povinnej literatúry. Ďalší program po-
núkajú digitálne rádiá: Rádio Litera, Rádio 
Junior a Rádio Pyramída.

(Zdroj: Omediach.com, red)

Rúško 
nie je hanba

V súčasnosti je veľmi dôleži-
té počúvať hlavne odborníkov 
a riadiť sa ich radami. uznávaná 
vedkyňa, virologička RNDr. Ta-
tiana Betáková, DrSc., je vedú-
cou vedeckou pracovníčkou vo 
Virologickom ústave Biomedi-
cínskeho centra Slovenskej aka-
démie vied a okrem iného pove-
dala: covid-19 v lete nezmizne, 
je to kvapôčková infekcia, ktorá 
sa môže šíriť vetrom do 5 m, na 
niektorých povrchoch vírus vy-
drží aj pár dní, dôležité je umý-
vať si ruky, dezinfikovať domác-
nosť. Nezabúdajme, rúška patria 
na tvár, ochraňujú vás aj tých, 
s ktorými ste v kontakte. Nehan-
bite sa ich nosiť, nevstupujme 
bez nich do verejných priesto-
rov, obchodu, pošty, či úradov. 
Naše zdravie je prvoradé. (red)

Ako zabaviť deti
Zatiaľ sme boli doma so svojimi deťmi tri týždne. Predpokla-
dom je, že domáca karanténa sa nám vzhľadom na pribúdajúce 
prípady nákazy na Slovensku predĺži o ďalšie týždne. Školo-
povinné deti dostávajú od učiteľov domáce úlohy elektronicky 
a tak časť dňa venujú učeniu. Mnoho rodičov však premýšľa 
ako zabaviť predškolákov. Skúste niektorý z uvedených tipov:
• Svetlo pod perinou: https://svetlopodperinou.sk, príbehy 
o inšpiratívnych ľuďoch s prekrásnymi ilustráciami
• Kniži baba: https://bit.ly/2IQhRGt, pre Malokarpatskú kniž-
nicu čítajú každý deň o 10.00 h. osobnosti regiónu rozprávky 
pre deti a o 13.00 h. pre dospelých
• Vytvorme si: http://vytvormesi.sk, nápady na domáce vý-
tvory pre malých aj veľkých
• Martin Žák a divadlo Agapé: https://www.facebook.com/
DivadloAgape/, sledujte živé vysielanie príbehov pre deti aj 
rodičov v rámci cyklu „Aby sme sa doma nenudili.”
• Sdetmi.com: zoznam zaujímavých online vzdelávacích por-
tálov, ktoré sprístupnili svoj obsah zadarmo pre školákov po-
čas tohto mimoriadneho obdobia. (red, zt)

Mesto začne distribuovať daňové výmery
V apríli začne mestský úrad 
distibuovať daňové výme-
ry obyvateľom. Kvôli zame-
dzeniu šírenia koronavírusu 
všetkých prosí, aby dane pla-
tili bezhotovostne. Mesto ne-
bude prípadné meškanie pla-
tieb sankcionovať. Mestský 
úrad aktuálne pracuje v obme-
dzenom režime a pre verejnosť 
sú všetky jeho pracoviská za-
tvorené. S akýmikoľvek otáz-
kami k daniam a poplatkom sa 
však fyzické alebo právnické 
osoby môžu obrátiť na referát 
daní a poplatkov telefonicky 

033 6908 307 a 033 6908 309 
aj e-mailom: elena.federlova@

msumodra.sk, andrea.lukacovi-
cova@msumodra.sk. (red)
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Opatrenia v modranskej nemocnici
Mimoriadne opatrenia v súvislosti v koronavírusom Covid-19 neo-
bišli ani neziskovú organizáciu Nemocnica Modra. V objekte na Va-
janského ulici sídlia viacerí odborní lekári, laboratórium a ďalšie 
prevádzky. Okrem toho sa v nemocnici nachádza domov sociálnych 
služieb a špecializované zariadenie. Ako v týchto dňoch vyzerá život 
v nemocnici? Aké bezpečnostné opatrenia organizácia zaujala sme 
sa spýtali riaditeľa Nemocnice Modra n.o. MUDr. Juraja Vivodu.

Aké kroky podnikla nemocnica 
vzhľadom na predchádzania ší-
renia ochorenia, v priestoroch 
nemocnice?
Riadime sa príkazmi Úradu verej-
ného zdravotníctva, Ministerstva 

zdravotníctva SR, Ministerstva 
práce sociálnych vecí a rodiny 
a Bratislavského samosprávneho 
kraja. Lekári, ktorí sa nachádzajú 
v našej budove sami pochopili, že 
musia významne obmedziť svoju 

prevádzku a boli o to tiež z našej 
strany požiadaní. opatrenia mu-
sia vykonať aj oni, pretože všetky 
usmernenia sa týkajú aj ich. Stra-
vovacia prevádzka slúži len pre 
potreby našich klientov v domove 
sociálnych služieb a v špecializo-
vanom zariadení. Laboratórium 
zatiaľ funguje.

Vzhľadom na to, že žijú u vás aj 
marginalizované skupiny obča-
nov, aké pravidlá máte nateraz 
zavedené?
Bol čiastočne obmedzený pohyb 
klientov mimo zariadenia, môžu 
chodiť len fajčiť do predzáhrad-
ky a pohybovať sa s maskou, čo 
je u väčšiny z nich problém, lebo 
majú rôzne zdravotné postihnutia. 
Pri príchode na oddelenie si musia 
umývať ruky a používajú alkoho-
lovú dezinfekciu v zmysle prísluš-
ných nariadení. Zamestnanci majú 
tiež svoje úlohy najmä čo sa týka 
dezinfekcie pracovného prostre-
dia a kontaktov s inými osobami 
aj mimo priestorov výkonu práce. 

Marginalizované skupiny sledu-
jú, že sa niečo deje a aj oni majú 
strach o svoje zdravie. Ak niečo 
potrebujú nakúpiť, realizuje to na-
ša opatrovateľka 1x denne. Sú za-
kázané návštevy klientov.

Máte dostatok ochranných pro-
striedkov a ak nie, máte zdroje 
na doplnenie?
Dostatok ochranných prostried-
kov nemáme, šijeme si ich sami, 
resp. jeden náš klient je natoľko 
zručný, že nám ich šije. Požia-
dali sme o dodanie ooP aj BSK 
s pozitívnym prísľubom. Máme 
dostatok dezinfekčných alkoho-
lových prostriedkov. (Pozn. red.: 
v čase uzávierky odovzdalo aj ve-
denie mesta Modry riaditeľstvu 
nemocnice niekoľko desiatok ši-
tých ochranných rúšok). V zdra-
votníckej časti sme zastavili chod 
infúzneho stacionára, pretože bol 
extrémne vyťažený, s veľkým 
pohybom ľudí. obnovenie včas 
oznámime. chcem oceniť prístup 
všetkých zamestnancov ako sa 
stavajú k tejto situácii a poďako-
vať im touto cestou.

Jana KUCHTOVÁ

Ministerstvo darovalo dobrovoľným hasičom 
profesionálne zásahové auto
Modranský dobrovoľný hasičský zbor vznikol ešte v roku 2003. 
Viac než 17 rokov plnia jeho členovia úlohy vyplývajúce z požiar-
neho poriadku mesta v súlade príslušnými zákonmi. Mestský 
úrad prostredníctvom MDHZ zabezpečuje činnosť preventívnu, 
ako aj pohotovostnú. V dobrovoľnom zbore hasičov Modry je 
v súčasnosti 10 členov, vrátane veliteľa Miroslava Galáša.

Rovnako ako profesionál-
ny hasičský a záchranný zbor 
i naši dobrovoľní hasiči plnia 
mnohokrát náročné úlohy. Sú 
prvým kontaktom pri hasení 
požiaru až do príchodu profe-
sionálnych jednotiek. Výrazné 
zastúpenie mávajú pri živel-
ných pohromách, naposledy 
to bola povodeň v roku 2006 
alebo niekoľko rozsiahlejších 
požiarov. Pri zabezpečovaní 
ochrany mesta pred požiarmi 
plní mestský DHZ úlohy pri 
záchrane osôb ohrozených po-
žiarom alebo inou mimoriad-
nou udalosťou, zachraňujú tiež 

majetok a zvieratá. Ako každý 
dobrovoľný zbor i náš modran-
ský vedie o svojej činnosti pod-
robnú dokumentáciu a udržiava 
techniku akcieschopnú. Dopo-
siaľ mali hasiči k dispozícii pl-
ne funkčný požiarny automobil 
cAS 25. Po obnove požiar-
nej zbrojnice v Modre-Kráľo-
vej majú hasiči už niekoľko 
rokov svoje stále pôsobisko, 
kde majú k dispozícii všetky 
potrebné pracovné prostried-
ky, špeciálne ochranné odevy, 
dýchacie súpravy a iné. Mož-
no teda konštatovať, že MDHZ 
je pripravený kedykoľvek byť 

k dispozícii mestu a občanom 
mesta a v pohotovosti sú 24 
hodín denne. Poslednou novin-
kou, ktorá opäť o niečo zlep-
ší dobrovoľnú prácu hasičov 
a zefektívni prípadné zásahy, je 
nový požiarny automobil Ive-
co Daily cas 15. Jeden dostali 

naši hasiči a druhý ich kolego-
via z obce Šenkvice darom od 
vedenia rezortu Ministerstva 
vnútra SR. osobne ho hasičom 
odovzdala dnes už bývalá mi-
nisterka Denisa Saková počas 
svojho výjazdu do Pezinka vo 
februári 2020. (jk)
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Ako sme volili v Modre
V Modre sme sa postavi-
li k tohtoročným parlament-
ným voľbám 2020 zodpoved-

ne o čom svedčí takmer 73 % 
celková volebná účasť. K voľ-
bám prišlo 5645 voličov zo 

7741 zapísaných. Platných 
hlasov bolo 5583. Po nočnom 
sčítaní hlasov vieme výsledky 
ako sa skončili voľby v Mod-
re. Najväčšiu dôveru sme 
prejavili Igorovi Matovičovi 
a oĽANo, NoVA, KÚ, Zme-

na zdola 1665 hlasov, 811 vo-
ličských hlasov získala strana 
SMER - DS, PS a Spolu skon-
čili s počtom hlasov 689. Ďal-
šie výsledky nájdete v prilože-
nej tabuľke. (Zdroj info:

MsÚ Modra, red)

p.č. Politická strana/hnutie okrs.1 okrs.2 okrs.3 okrs.4 okrs.5 okrs.6 okrs.7 spolu
1. SĽS Andreja Hlinku 2 1 1 2 3 1 0 10
2. Dobrá Voľba 24 31 17 39 23 18 15 167
3. SaS 60 61 91 117 73 90 62 554
4. Sme rodina 37 67 71 52 44 66 25 362
5. Slovenské hnutie obrody 0 0 0 0 1 0 0 1
6. Za ľudí 75 44 89 96 62 73 61 500
7. Máme toho dosť! 1 2 0 0 4 3 0 10
8. Hlas pravice 0 0 0 0 0 0 0 0
9. SNS 13 10 24 24 25 16 8 120
10. Demokratická strana 1 4 1 0 3 1 0 10
11. oĽANo, NoVA, KÚ, Zmena zdola 210 193 302 290 255 291 124 1665
12. PS a Spolu 95 50 117 131 108 111 77 689
13. Starostovia a NK 1 0 0 0 1 1 0 3
14. 99% - občiansky hlas 1 0 0 0 0 0 0 1
15. KDH 14 13 30 26 19 28 17 147
16. Slovenská liga 0 1 0 0 0 1 1 3
17. Vlasť 16 18 18 29 29 35 24 169
18. Most - Híd 1 2 3 2 2 1 1 12
19. Smer - SD 111 121 137 122 136 131 53 811
20. Solidarita 3 0 0 2 0 0 0 5
21. Hlas ľudu 1 0 0 0 0 0 0 1
22. MKS 0 0 0 0 0 3 1 4
23. Práca slovenského národa 1 0 0 0 0 0 0 1
24. Kotlebovci - ĽSNS 40 41 51 56 40 35 28 291
25. Socialisti.sk 8 2 4 8 8 12 5 47
Počet platných hlasov 715 661 956 996 836 917 502 5583
Voliči, ktorí hlasovali 719 680 964 1006 849 925 502 5645
Počet zapísaných voličov 1021 992 1521 1219 1099 1239 650 7741
Účasť v % 70,421 68,548 63,379 82,527 77,252 74,657 77,231 72,923
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K vyučovaniu a zápisu detí do škôlok a škôl
Jedným z najnovších opatrení vlády SR je prerušenie vyučova-
nia na školách až do odvolania, uviedol na tlačovej konferencii 
v utorok 24. marca minister školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Branislav Gröhling. Opatrenie je vydané v súlade s rozhod-
nutím Úradom verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatre-
nia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

Písomné maturity stredoškolá-
kov sa v tomto školskom roku 
neuskutočnia a ústne maturity 
by sa mali konať podľa vyjadre-
nia ministra do dvoch týždňov od 
obnovenia výučby. Pre školský 
rok 2019/2020 sa ruší aj Testo-
vanie-9, teda monitor deviatakov 
a žiakov štvrtého ročníka osem-

ročných gymnázií. Prihlášky na 
stredné školy je možné podať do 
15. mája a k prihláške sa nebude 
vyžadovať potvrdenie od lekára. 
Prijímacie pohovory na stredné 
školy sa uskutočnia najneskôr do 
30. júna. Posúvajú sa aj termíny 
zápisov do základných škôl, ma-
li by sa uskutočniť od 15. do 30. 

apríla, avšak bez osobnej prítom-
nosti detí. Podávanie žiadostí do 
materských škôl bude prebiehať 
od 30. apríla do 31. mája 2020. 
Pôvodné termíny zápisov v sú-
lade so VZN mesta Modry č. 
07/2015 sú pre tento rok zruše-
né. Vzhľadom na aktuálnu situ-
áciu v súvislosti s koronavíru-
som žiada mesto ako zriaďovateľ 
materských a základných škôl 
zákonných zástupcov detí, aby 
priebežne sledovali web strán-
ku mesta www.modra.sk, úrad-
nú tabuľu mesta, web stránky 
základných škôl a materských 

škôl, kde nájdu všetky potrebné 
aktualizované informácie. Tak-
tiež prostredníctvom Rádia Mod-
ra (106,1 fM) budú informovaní 
o ďalších zmenách v nadväznosti 
na usmernenia Ministerstva škol-
stva, mládeže a športu. 
Kontakty: Michaela Galovičová 
033 6908 314, e-mail: michaela.
galovicova@msumodra.sk; ZŠ 
Ľudovíta Štúra: https://zslsmo.
edupage.org; ZŠ Vajanského:  
www.zsvajanskeho.edupage.org; 
MŠ SNP 14: www.materskasko-
lamodra.sk; MŠ Kalinčiakova 
11: www.mskalinciakova.sk; MŠ 
Sládkovičova: www.mssladkovi-
cova13.sk.
 (Zdroj: minedu.sk, red)

Z marcového rokovania poslancov
11. marca 2020 sa v Kultúrnom dome Ľ. Štúra uskutočnilo 10. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Modry. Napriek 
tomu, že išlo o verejné rokovanie, mesto Modra vyzvalo ob-
čanov oznamom pred vstupom do sály, aby zvážili vzhľadom 
na ochranu zdravia svoju účasť, nakoľko bol práve v tom ča-
se potvrdený prvý prípad ochorenia Covid-19 na Slovensku.

Medzi bodmi programu bolo 
aj prerokovanie Správy kon-
trolnej činnosti hlavnej kon-
trolórky za rok 2019, ktorú zo-
bralo MsZ na vedomie. MsZ 
prijalo návrh Všeobecne záväz-
né nariadenie mesta Modry č. 
1/2020, ktorým sa mení a dopĺ-
ňa VZN mesta Modra č. 1/2018 
o poskytovaní sociálnych slu-
žieb mestom Modra (podrobne 
v nasledujúcom čísle).

Poslanci zobrali 
na vedomie

správu o vykonanej inventa-
rizácii majetku mesta Modry 
k 31. 12. 2019, rozbor hospo-
dárenia rozpočtových organizá-
cií a to MŠ, ZŠ, ZuŠ v Modre, 
ako aj príspevkových organizá-
cií Kc Modra a MscSS Modra 
ako aj stanovisko hlavnej kon-
trolórky mesta Modry k návrhu 
záverečného účtu mesta Modry 
za rok 2019.
MsZ schválilo celoročné hos-
podárenie mesta Modra za rok 
2019 bez výhrad, prebytok bež-
ného rozpočtu za rok 2019 je 
vo výške 453 675,16 €

MsZ potvrdilo financovanie 
kapitálových výdavkov za rok 
2019 prostredníctvom finanč-
ných operácií vo výške 1 157 
105,96 € a tým potvrdzuje cel-
kový výsledok rozpočtového 
hospodárenia mesta Modra za 
rok 2019 vo výške 604 089,03 
€ a potvrdzuje schodok kapi-
tálového rozpočtu za rok 2019 
vo výške 995 902,07 €.
MsZ schválilo schodok vo 
výške 542 226,91,- € bez fi-
nančných operácií,
nevyčerpané finančné pro-
striedky, ktoré boli získané 
z grantov, transferov a ostat-
ných finančných plnení z ro-
ku 2019 vo výške 76 741,88 € 
použiť v rozpočte na rok 2020 
a celkový prebytok rozpoč-
tu za rok 2019 vo výške 527 
347,15 € previesť do rezerv-
ného fondu mesta.
Na 10. zasadnutí MsZ boli 
schválené aj dotácie z rozpoč-
tu mesta na rok 2020 a to na-
sledovne:
• v oblasti športu pre žiadate-
ľov v celkovej výške 56 800 
€,

• v oblasti školstva pre žiada-
teľov vo výške spolu 6 900 €,
• v oblasti kultúry a cestov-
ného ruchu pre žiadateľov 
v celkovej výške 22 200 €,
• v oblasti sociálnej a zdra-
votnej spolu vo výške 3 100 €,
• v oblasti environmentálnej 
vo výške 700 €.
Konkrétne subjekty, ktorým 
boli dotácie pridelené nájdete 
v materiáloch MsZ na www.
modra.sk.
Na zasadnutí boli schvále-
né uznesenia ku verejnej ob-
chodnej súťaži Malé Hli-
ny – vyhodnotenie III. kola, 
schválenie troch kupujúcich, 
ktorí boli úspešní vo verej-
nej obchodnej súťaži a vyhlá-
senie novej súťaže na predaj 
ôsmich pozemkov vo vlast-
níctve mesta (súťaž je zverej-
nená v tomto čísle MZ).
uznesením č. 276/10/2020 
boli vymenovaní noví členo-
via Redakčnej rady mesační-
ka Modranské zvesti, ktorých 
poslanci volili na zasadnutí 
tajnou voľbou.
Novými členmi sú Naďa Ko-
várová, Zuzana Tichá, Roman 
Benčurík, Miriam fuňová 
a Vladimír Neuschl. Redakč-
ná rada v uvedenom zložení 
začína svoje dvojročné pôso-
benie od marca 2020.

(red, msú)

Úprava okolia 
lipovej aleje

Niektorí Modrania si možno bu-
dú pamätať jarok s pôvodnou 
kamennou dlažbou, ktorý lemu-
je lipovú alej až po cintorín. Po 
rokoch ho už nebolo vidno kvôli 
naplavenej zemine a prerastenej 
tráve. Pracovníci Služieb Modra 
ho začali odkrývať a čistiť. Ak 
bude starý rigol z hľadiska od-
vodnenia a dopravy vyhovovať, 
tak je zámerom v okolí sochy 
Samuela Zocha v lipovej aleji 
postupne obnovovať všetky pô-
vodné historické chodníky a jar-
ky, aby sa tak umocnil genius lo-
ci tohto miesta. (msú)

fo
To

: Z
u

ZA
N

A
 T

Ic
H

á



11
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  I n z e r c i a

ObchOdná verejná súťAž
na predaj pozemku mesta Modry v lokalite Malé hliny

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťa-
že stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/39, druh pozemku: orná pôda o výmere: 
551 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlast-
níctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 
110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 30. 4. 2020 o 12.00 hod. Krité-
riom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti 
ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa 
je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťa-
že stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/40, druh pozemku: orná pôda o výmere: 
552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlast-
níctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 
110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 30. 4. 2020 o 12.00 hod. Krité-
riom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti 
ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa 
je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťa-
že stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/41, druh pozemku: orná pôda o výmere: 
552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlast-
níctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 
110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 30. 4. 2020 o 12.00 hod. Krité-
riom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti 
ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa 
je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťa-
že stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/42, druh pozemku: orná pôda o výmere: 
552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlast-
níctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 
110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 30. 4. 2020 o 12.00 hod. Krité-
riom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti 
ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa 
je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťa-
že stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/43, druh pozemku: orná pôda o výmere: 
552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlast-
níctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 
110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 30. 4. 2020 o 12.00 hod. Krité-
riom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti 
ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa 
je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťa-
že stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/44, druh pozemku: orná pôda o výmere: 
552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlast-
níctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 
110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 30. 4. 2020 o 12.00 hod. Krité-
riom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti 
ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa 
je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťa-
že stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/45, druh pozemku: orná pôda o výmere: 
552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlast-
níctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 
110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 30. 4. 2020 o 12.00 hod. Krité-
riom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti 
ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa 
je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťa-
že stavebný pozemok, parcelu reg. „C” KN, parc. č. 8347/53, druh pozemku: orná pôda o výmere: 
552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlast-
níctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 
110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 30. 4. 2020 o 12.00 hod. Krité-
riom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti 
ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa 
je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku 
pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov. 

KONTAKT
Mária Blechová, evidencia a správa majetku mesta
tel.: 033/ 690 8319, 
e-mail: maria.blechova@msumodra.sk

Podmienky obchodnej verejnej súťaže, 
územnoplánovacia informácia a ďalšie podklady 

sú uverejnené aj na webovej stránke www.modra.sk.
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Turizmus v Sebreckej doline
Slovensko, ako aj mnohé iné krajiny, dostáva v posledných týždňoch riadnu príuč-
ku. V súvislosti s výskytom ochorenia Covid-19 boli viaceré prevádzky na základe 
nariadení štátu uzatvorené. Jednou z najviac postihnutých oblastí je aj turizmus. 
Modra ako mesto histórie, vína a keramiky, je aj mestom s viacerými prírodnými 
zákutiami a miestami, ktorí domáci i turisti využívajú k oddychu a k načerpaniu 
síl. Od nepamäti sme boli predsa len vyhľadávanou turistickou a rekreačnou lo-
kalitou. Jednou z tých dnešných, návštevníkmi najmä počas letnej sezóny vyhľa-
dávaných, je Farma Pod Gaštankou. Modranom azda netreba vysvetľovať, kde sa 
Gaštanka nachádza. Mnohí sme tam prežili kus detstva, príjemný lesík plný gaš-
tanových stromov. Farma sa nachádza v Sebreckej doline.

Rodina Zelenyová odkúpila chátrajúci ob-
jekt farmy od bývalého majiteľa. Zveľadila 
priestor a aj po čas aj rozšírila. Návštevník 
na farme pod Gaštankou nájde viaceré for-
my vyžitia, čo azda najviac oceňujú rodičia 
s deťmi, pretože môžu tráviť čas v prírode. 
Meno prevádzky sa v uplynulých týždňoch 
dostalo do povedomia verejnosti na soci-
álnych sieťach. Prečo? farma vybudovala 
nový objekt na svojich pozemkoch, ktorý 
sa však nie každému pozdáva. Na face-
booku sa k stavbe rozprúdila debata, v kto-
rej boli kladené otázky: kto stavbu povo-
lil, či je v súlade s platnými normami, či 
má všetky potrebné náležitosti nakoľko 
sa nachádza priamo v prírode a podobne. 
Najviac dotknutí sa cítia byť najbližší su-
sedia farmy, ktorí v lokalite žijú niekoľko 
desiatok rokov, rodiny Vojtekovych a Já-
nošíkovych. Negatívne vnímajú nevhodnú 
príjazdovú cestu, prílišnú prašnosť, ako aj 
parkovanie pri ich nehnuteľnostiach. Ako 
ďalší z problémov vidia hluk a obávajú sa 
jeho zvýšenej intenzity, z dôvodu nárastu 
klientov farmy, pretože nová stavba s ná-
zvom Modranská veranda má slúžiť na or-
ganizovanie svadieb a firemných eventov 
s kapacitou ľudí okolo 180. Modran, Juraj 
Jánošík hovorí: „Stavbu samotnú vnímame 
negatívne. K tomu takmer úplne zničená, 
úzka príjazdová cesta so zákrutami... Prej-

dite sa tadiaľ a posúďte. Zlý je už teraz zvý-
šený počet áut. V kombinácii s prechádza-
júcimi chodcami, najmä cez víkendy, bude 
viesť ešte k nižšej bezpečnosti. Táto loka-
lita je prírodná. Nemáme žiadne informá-
cie o hygienickom systéme a náš aj susedov 
dom má iba studne. I napriek tomu, že far-
ma je od nás niekoľko sto metrov, pri nápo-
re toľkých ľudí ťažko odhadnúť dopad na 
životné prostredie. Informovanosť zo strany 
mesta, ako aj majiteľov objektu voči nám 
dotknutým bola nulová“.
Aj na základe uvedeného sme oslovi-
li Stavebný úrad v Modre. Kto, kedy a na 
základe čoho po-
voľoval stavbu 
Modranskej veran-
dy v Sebreckej do-
line? odpovedala 
vedúca Stavebné-
ho úradu v Modre 
Bibiána Piršelová: 
„Pre stavbu bolo 
mestom Modra vy-
dané územné roz-
hodnutie v novem-
bri 2018 a stavebné 
povolenie v máji 
2019 na základe 
návrhu vlastníka 
pozemku v existu-

júcom areáli. Doterajšia funkcia areálu sa 
touto stavbou nemení. Povolenie vydalo 
mesto Modra v súlade s § 117 ods. 1 sta-
vebného zákona ako miestne a vecne prí-
slušný stavebný úrad. V územnom konaní 
bol skúmaný súlad s územným plánom mes-
ta Modry. Pre toto územie je určená funkcia 
- vybavenostné areály cestovného ruchu. 
Základnou funkciou sú napríklad zariade-
nia stravovania, športovo-rekreačných ak-
tivít a kultúry. Táto funkcia bola schvále-
ná v rámci aktualizácie územného plánu 
v roku 2005. Podkladom pre povolenie boli 
stanoviská dotknutých orgánov: Okresného 
úradu Pezinok, Odbor starostlivosti o ži-
votné prostredie: štátna správa ochrany 
prírody a krajiny, štátna správa odpadové-
ho hospodárstva, Pozemkového a lesného 
odboru, Okresného riaditeľstva hasičského 
a záchranného zboru v Pezinku, Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva Brati-
slava - hlavné mesto, Odbor starostlivosti 
o životné́ prostredie“. Ako ďalej vysvetlila, 
parkovanie je riešené na pozemkoch vlast-
níka stavby. Časť príjazdovej cesty od Ka-
linčiakovej ulice je asfaltová, časť cesty je 
poľná vysypaná kamennou drvou s odráž-
kami.
Podľa prevádzkovateľa farmy pod Gaštan-
kou Romana Zelenaya nie je dôvod pred-
pokladať nárast návštevníkov oproti do-
terajšiemu stavu. Povedal, že susedia ich 
zatiaľ neoslovili s nespokojnosťou, avšak 
sú pripravení s nimi v prípade záujmu dis-
kutovať. V rámci stavebného povolenia má 
podľa neho farma stanovený počet parko-
vacích miest a k stavu komunikácie hovorí: 
„Investovali sme do opravy cesty pri Far-
me spolu s mestom Modra. V prípade záuj-
mu radi opäť prispejeme na akékoľvek jej 
vylepšenia. Nie sme však dopravní inžinieri 
a dopravnú situáciu v meste nevieme rie-
šiť. Farma býva otvorená približne 70 dní 
z 365 dní v roku“. Podľa našich informácii 
prebiehajú na mestskom úrade konzultácie 
s majiteľmi prevádzky o riešení uvedenej 
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prístupovej cesty, pričom mesto neplánu-
je nateraz meniť charakter povrchu týchto 
ciest. Diskutujúcich na sociálnych sieťach 
zaujímalo aj riešenia kanalizácie v prírod-
nom prostredí vzhľadom na pomerne vy-
soký počet návštevníkov. Ako potvrdil ma-
jiteľ a aj mestský úrad, odkanalizovanie je 
riešené v zmysle právoplatných užívacích 
povolení cez prevádzkovateľmi vybudo-
vanú čističku odpadových vôd. Za zmien-
ku stojí aj vizuálna stránka nového objek-
tu. Modranská veranda je riešená veľkými 
presklenými tabuľami. Tie majú zabezpe-

čiť napríklad ochra-
nu klientov pred ne-
priazňou počasia. 
V danej lokalite sa 
nachádza chránené 
vtáčie územie. „Sa-
mozrejme ochrana 
vtáctva je pre nás 
dôležitá a bude vy-
riešená v zmysle 
stavebného povo-
lenia. Umiestnime 
nálepky na sklá“, 
vysvetlil Roman 
Zelenay. Hluk je 
ďalšie, čo nedáva 
obyvateľov priľah-

lých domov spávať. V čase sezóny prej-
dú priamo popod okná ich domov a pred-
záhrad určite stovky návštevníkov blízkej 
farmy. „V prvom rade táto cesta nie je sta-
vaná na stovky áut a nákladiakov s „chla-
diarinou“. To je jeden problém. V sezóne sa 
máme problém aj dostať z domu. Mračná 
prachu, rýchlosť akou tadeto jazdia ľudia 
a nehovoriac o neustálom kriku. Obáva-
me sa nájazdov ľudí po tom, čo sa otvorí 
novostavba. Nevieme, či bude odhlučnená. 
Nevieme si predstaviť tie autobusy plné ľu-
dí, veď na mieste sa majú konať aj svadby“, 

vymenúva za druhú dotknutú rodinu Dana 
Vojteková. Či robia návštevníci hluk alebo 
nie, akú má intenzitu a aký môže mať do-
pad povedať ťažko. Jednoznačne však pla-
tí výrok vedúcej stavebného pradu Bibiány 
Piršelovej: „V rámci prevádzky novovybu-
dovaného zariadenia musí prevádzkovateľ 
dodržiavať vyhlášku Ministerstva zdravot-
níctva SR, ktorá ustanovuje podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku. V prípade 
nerešpektovania vyhlášky môžu občania 
podať sťažnosť na miestne príslušnom Re-
gionálnom úrade verejného zdravotníctva 
Bratislava - hlavné mesto“.
To, ako bude reálne vyzerať situácia v nad-
chádzajúcej sezóne ukáže čas. farma pod 
Gaštankou je rodinným projektom, ktorá už 
viacero rokov ponúka vyžitie rodín v lone 
malokarpatskej prírody. Zelenayovci objekt 
zveľadili, ľudia radi navštevujú túto rodin-
nú farmu. Na jednej strane Modru a aj to-
to miesto navštevujú stovky ľudí s cieľom 
oddýchnuť si, zajesť si a ochutnať naše 
vína. A aj toto miesto je dobrou reklamou 
pre mesto. Na strane druhej je pokoj, ktorý 
sa z lokality nárastom návštevníkov vytrá-
ca. Život obyvateľov priľahlých domov sa 
z roka na rok zrejme sťažuje. Až čas ukáže 
výsledky vzájomnej komunikácie dotknu-
tých strán. Jana KUCHTOVÁ

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Z a z n a m e n a l i  s m e

Ľudia z Modry, 21. časť
Aj dnes vám porozprávame príbeh o Modranoch, o ich životoch a obľúbenom 
mieste v ich meste. V každom čísle nový príbeh a nové miesto. Ďakujeme všetkým 
respondentom, ktorí sa do úspešného projektu zapojili.

Umeleckí keramikári Mária 
a Jaroslav Malinovci (57, 54)

„Chodíme sa do práce hrať,” usmievajú sa 
manželia, ktorí z 33 rokov spoločného ži-
vota 21 rokov zasvätili hline. V ich ateliéri 
v Modre je plno krásy. Keramické plastiky, 
šperky, úžitková keramika, historické ná-
doby, keramické bábky, pece s nádhernými 
ručne robenými kachlicami – toto všetko 
spoločne tvoria. Výroba úžitkovej kerami-
ky bola dlhé roky ich hlavným živobitím, 
neskôr ju rozšírili o kachlové pece.
„Prvú pec sme vyrobili v roku 2004. Za-
čínali sme s bohato zdobenými kachlica-
mi, ale postupne sa vkus ľudí mení. Teraz 
preferujú hladké a jednoduché tvary,” spo-
mína Jaro. Kachlovú pec považuje za srd-
ce a doslova teplo domova. Ručná výroba 
pece a samotných kachlíc je veľmi prácna. 
„Začíname návrhom, nasleduje vytvorenie 
foriem na kachlice rôznych tvarov – základ-
nej, rohovej, polovičnej, rímsovej, v ktorých 
kachlice odlievame. Hlina je ,živý’ materi-
ál, zdanlivo jednoduchý pre laika, ale mu-

síme mať veľa skúseností, aby sa nám dielo 
podarilo vyrobiť na prvýkrát. Starí majstri 
hovoria: keramiku robit, neny rožky pécit.”
Malinovci sú vo svojich originálnych dobo-
vých kostýmoch neprehliadnuteľnou súčas-
ťou kultúrnych akcií v meste. Mohli ste ich 
vidieť napríklad v poslednej lajtre na Mod-
ranskom vinobraní, v hrnčiarskej labovke 
počas Slávnosti hliny, alebo ako živý bet-
lehem na Vianočnom zastavení. „Naučila 
som sa z núdze šiť sama. Vždy sa mi páčili 
historické odevy vo filmoch a teraz ich má-
me doma plnú skriňu,” smeje sa Mária. „Z 
akcií v meste sa tešíme a keď môžeme, vždy 
sa radi zapojíme pre radosť iných.”
V Modre sa im páči viacero miest, nedo-
kážu sa zhodnúť len na jednom jedinom. 
„Pri pohľade na mesto z vyhliadky nad 
Zlatým hroznom alebo od Troch krížov 
človek zrazu zistí, že život je vlastne krás-
ny. Stačí sa len trochu vzdialiť od prob-
lémov, ktoré sú tam dolu, získať nadhľad 
a vyčistiť si hlavu,” hovorí Mária. obaja 
časom zistili, že im je dobre tam, kde ži-

jú ľudia s otvoreným srdcom – pozitívni 
a vnímaví, ktorí dokážu počúvať. A takých 
je v našom meste vďaka Bohu stále dosť.
 Zuzana TICHÁ
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Nové ekologické výzvy 
v Modre: čo s odpadom?
Už od januára 2019 sa Nadácia Revia a Mesto Modra zaoberajú od-
padom a jeho osudom. Kam sme sa za rok dopracovali? Triedia Mod-
rania lepšie? Je možnosť, že sa odpadu v Modre zbavíme úplne?

odpad je jedným z najzávažnej-
ších ekologických problémov 
planéty. Jeho cesta sa bohužiaľ 
v koši nekončí, ale práve vytvá-
ra obavu, čo s ním robiť (najmä 
s nerozložiteľnými materiálmi), 
aby sme sa v ňom o pár desať-
ročí netopili. V januári minu-
lého roku sme zisťovali, ako 
je na tom Modra. Profesionál-
na hĺbková analýza procesov 
na mestskom úrade ukázala, že 
najhoršie na tom sú modranské 
bytovky. Anonymita a nulová 
kontrola umožňuje v týchto ob-
lastiach vyhadzovať všetko do-
hromady a bez rozmyslu. Ko-
munálny odpad ide bez triedenia 
rovno na skládku, kde sa pomaly 
alebo nikdy nerozloží a kopí sa 
do enormných rozmerov aj mi-
mo územia skládky. (Čo možno 
pozorovať napr. na prechádzke 
v lesíku za tou Dubovanskou.) 
Túto teóriu nám potvrdila aj fy-
zická analýza, kde sme ručne 
roztriedili 4 kontajnery z rôz-
nych stojísk. Dobrovoľníci zis-
tili, že až 64 % „zmesového od-
padu“ z kontajneru mohlo byť 
lepšie roztriedených a následne 
recyklovaných. Podľa európskej 
legislatívy by to do roku 2030 
malo byť presne naopak – vyvá-

žať na skládku by sme mali len 
35%.
Ako chceme takýto vývoj docie-
liť? Ako terajšiu situáciu zmeniť? 
Nestačí len čakať na všeobecné 
nariadenia a regulácie. Začni-
me od seba a až vtedy problém 
s odpadom naozaj vyriešime. 
Nadácia Revia vypracovala sé-
riu informačných letákov, ktoré 
rozniesla do domácností na síd-
liskách. Na jednom z nich sme 
spravili aj vzdelávací a infor-
mačný workshop. Informácie ne-
ustále zdieľame aj v lokálnych 
médiách. Možno ste nás videli 
aj na Vianočných zastaveniach 
v eko-stánku, kde sme sa s náv-
števníkmi rozprávali o význame 
správneho spracovávania a mi-
nimalizácie odpadu. Zapojili 
sme aj modranských stredoško-
lákov v ekohliadkach. Tí po do-
bu dvoch mesiacov monitorovali 
stojiská a spôsob recyklácie. Av-
šak podiel objemu zmiešaného 
odpadu stále zostával najvyšší.
S Mestom Modra pracujeme 
na ďalšom pláne, ako situáciu 
zlepšiť. chceme rozniesť infor-
mačné banery na každé stojisko 
v Modre. Rovnako potrebujeme 
zorganizovať profesionálnu pa-
nelovú diskusiu a prieskum ve-

rejnej mienky na tému, čo by 
Modranov motivovalo k lep-
šiemu triedeniu a minimalizácii 
odpadu. So študentami chceme 
rozbehnúť interaktívnu elektro-
nickú príručku, kde by sa zbie-
rali a zdieľali ekologické nápady 
pre občanov.
Máme v pláne aj set worksho-
pov, stretnutí a iných aktivít, no 
na toto všetko potrebujeme aj 
vašu pomoc, Modrania. Máte 
hneď niekoľko možností.
1. Začnite minimalizovať tvorbu 
odpadu. Myslite na alternatívy 
ako sieťky namiesto plastových 
vreciek, čapovanú kozmetiku, 
odmietať zbytočné obaly a pod.
2. Ak odpad už vytvoríte, správ-
ne ho vytrieďte do kontajnerov 
na plast, papier, sklo, či na zber-
ný dvor.
3. Šetrite jedlom a pri prebytku 
radšej využite komunitnú špaj-
zu v Mestskom centre sociál-
nych služieb v Modre, kde sa 
dajú zvyšky odložiť pre sociálne 
slabších spoluobčanov.
4. Staňte sa našim dobrovoľní-
kom a participujte na vyššie spo-
menutých aktivitách, alebo príď-
te s vaším nápadom, ako odpad 
eliminovať. 5. Podporte našu 
snahu percentom z dane, ktoré 
využijeme na ďalšie pokračova-
nie projektu Odpad sa nevyparí.
Viac informácií nájdete na re-
via.sk alebo 0905 960 797. Za-
pojte sa s nami do boja s odpa-
dom, lebo ten sa z Modry ani 
odinakiaľ nevyparí.

Lucia FINKOVÁ, 
Nadácia Revia

Ochrana ropúch
chránená krajinná oblasť Ma-
lé Karpaty spoločne s modran-
skými skautami a ďalšími dob-
rovoľníkmi začiatkom tejto jari 
osadili zábrany pri vodnej prie-
hrade v Modre-Harmónii. Zá-
brany slúžia pri jarnej migrácii 
žiab, ktorá sa v tomto roku zača-
la znova o čosi skôr, vzhľadom 
na teplé počasie. Ďalším krokom 
pracovníkov cHKo bol presun 
v zábranách zachytených žiab vo 
vedrách a ich vypustenie do vod-
nej nádrže na protiľahlej strane. 
Zábrany každoročne chránia ža-

by pred usmrtením v tomto úseku 
prechádzajúcimi autami. Na túto 
skutočnosť vodičov upozorňuje 
aj dočasné značenie popri vozov-
ke. V Malých Karpatoch ide o ro-
puchu bradavičnatú, ktorá preží-
va zimu zahrabaná v lístí a lesnej 
pôde mimo vodného prostredia. 
V jarných mesiacoch nastáva 
migrácia do miesta rozmnožova-
nia - priehrady v Harmónii. Nie 
všetky žaby sa podarí zachrániť 
a tak majú tie, čo neprežili v blíz-
kosti priehrady aj svoj symbolic-
ký pomník. (red) fo
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Pýtate sa 
kompetentných

V predchádzajúcom vydaní MZ 
sme obnovili rubriku, v kto-
rej odpovedajú zástupcovia sa-
mosprávy na otázky, ktoré im 
položíte vy, občania. Zároveň 
vyzývame obyvateľov Modry, 
Kráľovej, Harmónie a Piesku, 
aby nám do redakcie zasiela-
li svoje otázky a to mailom na: 
zvesti@mediamodra.sk. Na 
každú z položených otázok sa 
budeme snažiť získať odpove-
de a tým aj užitočné informá-
cie z oblastí života v Modre. Na 
ďalšie dve z otázok, ktoré oby-
vateľov zaujímajú odpovedá vi-
ceprimátor Marián Gavorník.

Bude mesto riešiť ihrisko vo 
vnútrobloku Dukelská? Ži-
je tu mnoho rodičov s malými 
deťmi.
Tento rok plánujeme vypracovať 
projekt revitalizácie vnútroblo-
ku Dukelská. Z tohto projektu 
následne vzíde konečné usporia-
danie priestoru.

Plánuje mesto rozšíriť mož-
nosti parkovania pre obyvate-
ľov, najmä na sídliskách?
Avizovali sme v rámci investič-
ných akcií mesta na tento rok 
rozšírenie parkoviska vo vnút-
robloku na Komenského, ďalej 
pred ZŠ Vajanského a pred cin-
torínom na Dolnej ulici. Pripra-
vujeme riešenie celkovej parko-
vacej politiky v meste. (red)
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Spomienka
už uplynuli tri roky odo dňa, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mama a stará mama, Paulína Brezino-
vá, rod. Mikovičová. Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. Aj keď už nie je s nami, s láskou 
na ňu spomíname. Dcéry Eva a Pavlína s rodinami.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym za účasť na poslednej rozlúčke s naším dra-
hým manželom, otcom, starým a prastarým otcom 
Júliusom Giertlim, ktorý nás opustil dňa 17. 3. 
2020. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sú-
strasti. Smútiaca rodina

Spomienka
Ruky pracovité museli skrehnúť, žiadalo sa im od-
počinúť. Srdce ubolené, prestalo biť, nebolo lie-
ku, aby mohlo ďalej žiť. už ho neprebudí slnko 
ani krásny deň, na cintoríne sníva svoj večný sen. 
Dňa 25. marca uplynuli dva roky, čo nás opustil náš 
starostlivý a milovaný manžel, otec, dedko a pradedko Jozef Tóth. 
S láskou, úctou a vďakou spomína manželka, dcéra a syn s rodinami 
a pravnúčatá Lilienka a Samko.

Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým kamarátom, pria-
teľom, susedom a známym nášho milovaného Mira Hajdučíka, ktorí 
sa s ním prišli rozlúčiť a vyjadriť sústrasť. Všetkým nám bude chý-
bať, navždy ostane v našich srdciach aj v malokarpatských lesoch.
Rodina Hajdučíkova

Aprílová uzávierka
Redakčná uzávierka Modran-
ských zvestí bude v stredu 15. 
4. 2020. Materiály prijímame do 
12.00 hodiny a to e-mailom na: 
zvesti@mediamodra.sk alebo 
vhodením do poštovej schránky 
spoločnosti Média Modra, na-
chádzajúcej sa pri bočnom vcho-

de do budovy Kultúrneho domu 
na Sokolskej 8. Vzhľadom na 
situáciu ohľadne ochorenia ko-
ronavírus covid-19 nás prosím 
kontaktujte telefonicky a e-mai-
lom! Ďakujeme za porozumenie 
a tešíme sa na vaše tipy a inzer-
ciu. Jana KUCHTOVÁ

Riadková inzercia
 z Prenajmem pekné obch. 

priestory v centre Modry o roz-
mere 75 m2. Tel. č. 0904 394 055

 z Predám vinohrad, 24 á, rajón 
Grefty – svätovavrinecké.

Tel.: 0902 232 377
 z Odborná inštalácia kuchyn-

ských elektrických spotrebičov, 
zapojenie indukčných varných 
dosiek kvalifikovanou osobou 
s následným potvrdením záruky.

Tel.: 0905 511 451
 z Poradenstvo v oblasti žia-

dosti o pripojenie alebo zmenu 
elektrického odberného miesta, 

vypísanie žiadosti, posúdenie 
veľkosti hlavného ističa, posú-
denie tarify, vybudovanie prípoj-
ky a montáž elektromerového 
rozvádzača. Tel.: 0905 511 451

 z Prenajmem garáž na mesiac 
za 50 €. Tel.: 0908 152 030

 z Zubná ambulancia oLIMI, 
s.r.o. oznamuje, že je opäť v pre-
vádzke. Adresa: Kostolná 3, 
Modra, budova internátu Vinár-
skej školy. Kontakt:

MUDr. Karlík, 0902 883 600, 
033 640 81 13 a 0903 785 346

PONDELOK - PIATOK
8.00 - 13.30 a 14.00 - 17.30

predaj a servis

...........................................................................................

ŠTÚROVA 69 
Modra (NÁMESTIE)

VAJANSKÉHO 1
Modra (NEMOCNICA)

O T G M NP I E I I
opka a hodinky

kontakt: 033 647 50 88

Využite kvalitné služby za nízke ceny

Predávate 
nehnuteľnosť?
Nájdeme vám kupcu!

byty
pozemky
rodinné domy

Peter Bilský
realitný maklér

0907 896 619
p.bilsky@directreal.sk

Zavolajte nám ešte dnes!

Šancová 6, 902 01 Pezinok       
      0907 896 619

Directreal 4you
realitná kanclária

STÁLE SA HĽADÁ DYGERČEK! 
Prosím, pomôžte nám

ho nájsť! 

Pred pol rokom sa stra�l 
v Modre pri Lidli. Môže 

byť aj v okolitých
obciach.

Je bielo-tmavošedej farby. 

ĎAKUJEME. Odmena istá.
Kontakty: 0907 157 216
                  0903 263 604

Internet

od4€
mesačne

Internet +TV

od6€mesačne

s archívom

WIFI ROUTER ZADARMO INŠTALÁCIA OD 0€

Kvalitný DOMÁCI INTERNET 
Digitálna HD TELEVÍZA

Stabilný INTERNET 
až do 30Mb/s
Rýchly servis a dohľadová
služba
Až do 109 TV staníc
aj v HD kvalite + TV archív
Najmodernejšie technológie
a zariadenia

objavte svet bez obmedzení...

ZAŽITE NOVÝ SVET DIGITÁLNEJZÁBAVY
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Ocenenia medzinárodnej výstavy vín Vitis aurea 2020
Spolok vinohradníkov a vinárov Vincúr v spolupráci 
s Mestom Modra pripravil jubilejný ročník medzinárod-
nej súťažnej výstavy vín Vitis aurea. Začiatkom marca sa 
uskutočnila odborná degustácia viac než 400 vzoriek vín. 
Predsedníctvo jubilejného 20. ročníka súťaže tvoril pre-
zident prof. fedor Malík, riaditeľ súťaže Ing. Vladimír 
Sodoma a členovia Ing. Miroslav Dudo, JuDr. Artúr Sol-
dán, Vincent Jakubec a Juraj Štiglic. odborná degustácia 
sa uskutočnila v priestoroch reštaurácie Starý dom po ve-
dením enológa fedora Malíka a hodnotilo jedenásť komi-
sií, ktoré udelili aj hlavné ocenenia (viď tabuľka).
Verejná degustácia ocenených vín sa mala uskutočniť 
v dňoch 27. a 28. marca, avšak z dôvodu epidémie koro-
navírusu je podujatie odložené na neurčito. Sledujte web 
stránku www.vincur.sk, kde nájdete aktuálne informácie.

(Zdroj: vincur.sk, red)

Ocenené vína: víťazi kategórií
cena* Vzorka Názov Ročník Pôvod Vlastnosti Body cena Výrobca
1. 43 Müller Thurgau 2019 SK Biele Suché ao VBS 90.00 ZM Víno Mrva & Stanko, a.s.
2. 185 Hibernal 2019 cZ Biele Polosuché PS VBO 89.33 ZM Vinařství Štěpánek, s.r.o.
3. 274 cabernet Sauvignon 2019 SK Ružové Polosuché nz VRu 91.33 ZM Víno chudý, s.r.o.
4. 302 Rulandské modré 2017 SK Červené Suché vzh VcS 88.67 ZM Víno Matyšák, s.r.o.
5. 400 Veltlínske zelené 2015 SK Biele Sladké ľv VPS 90.00 ZM Karpatská Perla, s.r.o.
6. 6 Sekt Matyšák NV SK Biele Brut VSu 89.33 ZM Víno Matyšák, s.r.o.
7. 212 Irsai Oliver 2019 SK Biele Polosuché ao VBO 86.00 SM Vinárstvo Rariga
7. 351 Dunaj - barrique 2018 SK Červené Suché ao VcS 88.67 ZM Vinárstvo Rariga
7. 360 cabernet sauvignon 2018 SK Červené Suché ao VcS 86.67 SM Vinárstvo Rariga
7. 374 Alibernet - barrique 2018 SK Červené Suché ao VcS 84.67 SM1 Vinárstvo Rariga
8. 339 El&fi II. 2015 SK Červené Suché az VcS 89.67 ZM Vinárstvo Miro fondrk/

Best Wines Slovakia, s.r.o.
8. 340 Merlot 2015 SK Červené Suché ao VcS 89.33 ZM Vinárstvo Miro fondrk/

Best Wines Slovakia, s.r.o.
8. 369 Hron 2015 SK Červené Suché ao VcS 88.67 ZM Vinárstvo Miro fondrk/

Best Wines Slovakia, s.r.o.
9. 397 Veltlínske zelené 2016 SK Biele Sladké ľv VPS 88.33 ZM Víno Ludvik s.r.o.
10. 40 Rizling vlašský 2018 SK Biele Suché reg VBS 89.00 ZM Víno Purus s.r.o
11. 245 Devín 2019 SK Biele Polosladké bv VBO 90.33 ZM Víno Matyšák, s.r.o.
12. 250 St. Laurent rosé 2019 SK Ružové Polosladké ao VRu 84.33 SM1 Víno Purus s.r.o
13. 29 Rizling vlašský 2019 SK Biele Suché nz VBS 88.00 ZM Villa Vino Rača a.s.
13. 46 Müller - Thurgau 2019 SK Biele Suché nz VBS 88.67 ZM Vino Rača a.s.
13. 215 Irsi Oliver 2018 SK Biele Polosladké ao VBO 88.67 ZM Vino Rača a.s.
13. 322 Račianska frankovka 2018 SK Červené Suché az VcS 86.33 SM Vino Rača a.s.
13. 399 Frankovka modrá 2015 SK Ružové Sladké ľv VPS 86.67 SM Vino Rača a.s.
14. 147 Ryzlink vlašský 2019 cZ Biele Suché PS VBO 86.67 SM Vinařství Štěpánek, s.r.o.
14. 185 Hibernal 2019 cZ Biele Polosuché PS VBO 89.33 ZM Vinařství Štěpánek, s.r.o.
14. 388 Pálava 2019 cZ Biele Sladké VzB VPS 88.00 ZM Vinařství Štěpánek s.r.o.
Cena Modrý Škrabák 2020 Prof. Malíka Ing. Ladislav Šebo

* 1.  Šampión kategórie I., 2.  Šampión kategórie II., 3.  Šampión kategórie III., 4.  Šampión kategórie IV., 5. , Šampión ka-
tegórie VI. 6.  Šampión kategórie VII., 7.  Cena Potravinárskej komory Slovenska, 8.  Cena predsedu Bratislavského samo-
správneho kraja, 9.  Cena primátora mesta Modra, 10.  Cena Evirs, 11.  Cena firmy Asra, 12.  Cena riaditeľky SOŠVO Mod-
ra, 13.  Cena Malokarpatskej vínnej cesty, 14.  Cena Malokarpatskej turistickej informačnej kancelárie; 1Diplom nebol udelený
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Putovná výstava Stáli pri zrode Československa na 
Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej
Koncom uplynulého roka mali študenti SOŠ vinársko-ovocinár-
skej ako prví v Modre možnosť pozrieť si putovnú výstavu s ná-
zvom Stáli pri zrode Československa.

Táto výstava približuje štu-
dentom škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Bratislavského sa-
mosprávneho kraja pohľad na 
udalosti a osobnosti, ktoré stá-
li pri formovaní nového štátu 
na území dnešnej Bratislavskej 

župy, osobnosť M. R. Štefáni-
ka ale aj vybraných legionárov 
a viaceré významné osobnos-
ti, ktoré budovali spoločný štát. 
Časť výstavy je venovaná aj naj-
významnejšiemu komunálnemu 
politikovi v období vzniku ČSR, 

Samuelovi Zochovi, modranské-
mu evanjelickému farárovi.
Výstava vznikla v spolupráci 
Malokarpatského múzea v Pe-
zinku, Ministerstva vnútra SR, 
Štátneho archívu v Bratislave 
a jeho pracoviska v Modre, Mú-
zea Ľ. Štúra v Modre a Múzea 
Michala Tillnera v Malackách. 
Mimoriadne zaujímavá bola pre 
študentov našej školy časť výsta-
vy, ktorá sa venuje školstvu bra-
tislavskej župy počas prvej re-
publiky. Medzi vystavovanými 
exponátmi je aj sto rokov stará 
listina, ktorá je náborom na prvú 
slovenskú vinohradnícko-ovoci-
nársku školu, nakoľko škola bo-
la síce založená už v roku 1884, 
ale až od roku 1919 sa v nej vy-
učovalo po slovensky. Nasle-
dovné slová, ktoré si naši žiaci 
na listine prečítali, sú vo veľkej 
miere aktuálne aj dnes: „Opat-
rovanie vína je dnes vedou. To-
to sú veci, ktoré sa nemôže vi-
nohradník naučiť doma. Nech 
nikto nehovorí, že keď pán Boh 
nepožehná, že mu škola nedá. 

Škola učí brániť sa vinohradní-
kov, vinárov a bojovať proti všet-
kému, čo ušľachtilej byline škodí 
a čo výnos našich vrchov a krás-
nych úbočí zmenšuje.“
Výstavu sme mali obohate-
nú i odborným výkladom, po-
zvanie školy prijal pán PhDr. 
Martin Hrubala, riaditeľ Malo-
karpatského múzea v Pezinku, 
ktorý s charizmou jemu vlast-
nou pútavou formou spojil té-
mu výstavy s históriou vinár-
stva a vinohradníctva v regióne. 
Keďže sme si v roku 2019 pri-
pomínali sté výročie tragickej 
smrti M. R. Štefánika, okrem 
výstavy ho žiakom priblížili aj 
ďalšie aktivity. Študenti v rám-
ci exkurzie zavítali na miesto 
tragédie k pamätníku v Ivanke 
pri Dunaji a navštívili v kine 
Mier Modra filmové predstave-
nie cesta do nemožna. film vy-
obrazuje život M. R. Štefánika 
s humorom a fantáziou.

Jarmila SODOMOVÁ, 
Stredná odborná škola 
vinársko-ovocinárska

Ekumenický svetový deň modlitieb v Kráľovej
Ekumenický svetový deň 
modlitieb je svetové ekume-
nické hnutie žien. cieľom 
hnutia je pomáhať ženám 
niesť ich problémy a podieľať 
sa na ich starostiach a nachá-
dzať povzbudenie vo viere. 
Materiály k tomuto stretnu-
tiu pripravujú ženy každý rok 
z inej krajiny. V tomto roku 
texty a piesne na tému slov 
Pána Ježiša „Vezmi si lôžko 
a choď“ pripravili kresťanské 
ženy zo Zimbabwe.
Do Ekumenického svetové-
ho dňa modlitieb sa aktívne 
každoročne zapájajú aj ses-
try z Modry-Kráľovej tak 
z Evanjelickej cirkvi a. v. 
ako aj z Rímsko-katolíckej 
cirkvi. V tomto roku sa podu-
jatia, ktoré sa konalo 4. marca 
v evanjelickom kostole v Krá-

ľovej, zúčastnili aj kresťania 
z Budmeríc, Častej a Jablon-
ca. Na pobožnosti sa prítom-
ným prihovorili Mgr. Jozef 
Mišík, rímsko-katolícky kňaz 
a dekan a doc. 
ThDr. Sidonia 
Horňanová, PhD., 
zborová farárka 
a seniorka z Mod-
ry-Kráľovej. Počas 
bohoslužby bola 
zbierka na Nadá-
ciu pre budúcnosť 
žien v Zimbabwe, 
ktorá bojuje proti 
násiliu na ženách 
a proti detským 
svadbám. Zbierka 
dosiahla výšku 325 
eur. Po bohoslužbe 
sme v zborovej sie-
ni pokračovali pre-

mietaním fotografií zo Zimba-
bwe. Sprievodné slovo mala 
Ing. Katarína Macková.
Touto cestou ďakujeme všet-
kým, ktorí sa akýmkoľvek 

spôsobom zapojili do prípravy 
Ekumenického svetového dňa 
modlitieb.

Michal MAKOVNÍK
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Smiem prosiť?
Poďte s nami pretancovať zvyšok roka po turistických destináci-
ách, pamiatkach a zaujímavostiach Malokarpatského regiónu. Ta-
nečný sprievodca Malokarpatským regiónom vznikol v spolupráci 
s dvoma národnými tanečnými telesami - Baletom SND a SĽUK-
-om. Zábery Sandry Benčičovej zachovávajú genius loci každej 
lokácie, niekde zobrazujú hravosť, inde majestátnosť, jemnosť 
a v niektorých prípadoch silný kontrast prostredia a tanečnej pózy.

hrad Červený kameň
Raz darmo, je to naozaj nakraj-
ší hrad v Malých Karpatoch. 
Jeho história sa od roku 1583 
do druhej svetovej vojny spája 
s Pálffyovcami. Tento význam-
ný uhorský rod ho postupne pre-
budoval na reprezentačné sídlo 
s bohatou štukovou a freskovou 
výzdobou interiérov. V hrade sa 
v súčasnosti nachádza múzeum, 
prezentujúce historické bývanie 
šľachty. Súčasťou stálej expo-

zície je aj skvost - bronzové sú-
sošie Madony s dieťaťom, ktoré 
vzniklo na prelome 19. a 20. sto-
ročia. Autorom originálnej sochy 
je taliansky sochár, maliar, archi-
tekt a básnik, Michelangelo Bu-
onarroti. V areáli hradu sa kaž-
doročne organizujú šermiarske 
festivaly a predstavenia sokolia-
rov. Neobyčajná atmosféra sa dá 
zažiť počas scnénických nočných 
prehliadok. Najbližšia je v sobo-
tu 10. augusta – Príbeh o mŕtvej 

neveste. Viac info na http://hrad-
cervenykamen.sk. Hrad je prí-
stupný autom, pešo z obce Píla 
alebo Častá. Pre návštevníkov je 
otvorený celoročne.

Kostol 
sv. jána Krstiteľa

To čo vidíte na fotografii teraz 
je výsledkom enormného úsi-
lia nadšencov, dobrovoľníkov 
a demonštrácia sily miestnej ko-
munity. Vďaka oZ Záchrana 
cirkevných pamiatok a osobné-
mu nasadeniu Kataríny Macha-
tovej sa zo schátraného objektu 
stal klenot sakrálnej architektúry 
v meste, ktorý vlani získal ocene-
nie verejnosti za príkladnú obno-
vu. Národná kultúrna pamiatka 
stojí v tichosti cintorína na kon-
ci lipovej aleje na Dolnej ulici. 
Historická stavba z románskeho 
obdobia (13. st.) prešla viacerý-

mi stavebnými úpravami, v inte-
riérovej výzdobe nájdete prvky 
baroka aj ranogotické nástenné 
maľby. Súčasťou kostola je re-
nesančná zvonica zo 17. storo-
čia. Vďaka obnove dnes môžeme 
obdivovať novoobjavené stredo-
veké nástenné maľby, ktoré boli 
zreštaurované spolu s kamenný-
mi článkami, oltármi, kazateľni-
cami, sochami aj obrazmi. V kos-
tole sa počas veľkých cirkevných 
sviatkov schádzajú katolícki ve-
riaci z Modry aj širšieho okolia.
 Zuzana TICHÁ

Na fotografiách: Dominik Lu-
káč a Brigita Horváthová, kto-
rí v rámci prehliadky kostýmov 
SĽUK-u predviedli Šarišský kroj; 
Viktória Purdeková, Dorota Bys-
trianska, Viktor Voško a Dominik 
Lukáč. Tanečníci SĽUK-u pred-
stavili Liptovský kroj.

Veselý „Meremácky“ ples
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania 
Merema v Modre uskutočnil v mesiaci február Fašiangový ples 
pre 90 zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí.

Ples sa konal 6. februára v Kul-
túrnom dome Ľudovíta Štúra 
v Modre a zúčastnili sa ho pri-
jímatelia sociálnych služieb zo 
šiestich zariadení v pôsobnos-
ti Bratislavského samosprávne-
ho kraja (DSS Plavecké Pod-
hradie, DSS Integra Bratislava, 
DSS prof. Karola Matulaya Bra-
tislava, DSS Báhoň, DSS Hestia 
Pezinok, Diakonické združenie 
Betánia Senec) a jedného zaria-
denia v pôsobnosti Trnavského 

samosprávneho kraja (DSS Med-
veďov). Pozvanie na ples prijal 
podpredseda BSK Mikuláš Krip-
pel, primátor Modry Juraj Pet-
rakovič, starosta Častej Robert 
Lederleitner a ďalší milí hostia, 
ktorí nás poctili svojou prítom-
nosťou. „Meremácky“ ples má 
v Modre už 26 - ročnú tradíciu 
a o záujemcov nie je nikdy nú-
dza. Skvelá atmosféra, dobrá 
hudba, výborné jedlo a koláče, 
bohatá tombola – to sú lákadlá 

každej dobrej fašiangovej vese-
lice a nechýbali ani na tej našej. 
Spestrením celého podujatia bol 
Mr. Bubble, so svojou nezabud-
nuteľnou bublinovou show.
Ďakujeme ústretovým zamest-
nancom Kultúrneho centra Mod-
ra, spoločnosti Ballon Design, 
reštaurácii Bini s.r.o., Nadácii 
pre človeka v núdzi a prevenciu 
kriminality a najmä kreatívnym 
a obetavým zamestnancom Me-
remy. Veľká vďaka za podporu 
prináleží našim verným sponzo-
rom, sympatizantom a priateľom, 
s finančnou a morálnou podporou 
ktorých sa podujatie mohlo usku-
točniť na tradične vynikajúcej 
úrovni.

Milada BARČÍKOVÁ
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Na motorke zimným svetom
Modran Juraj Farkaš je povolaním hasič. Ako milovník mo-
toriek a cestovania sa rád s nami podelil o svoj posledný ces-
tovateľský zážitok, kedy absolvoval začiatkom roka 2020 
náročnú jazdu na motorke na najsevernejší bod Európy - 
Nordkapp. Celková dĺžka cesty, ktorú prešiel z Modry cez 
Bytom – Krakow - Ľvov - Kyjev - Moskva - Petrohrad - Mur-
mansk - Nordkapp - Stockholm - Malmo - Kodaň - Gera - 
Passau - Viedeň - späť do Modry, je 9400 km.

Juraj sa ešte ako 15 ročný sprvu 
venoval bicyklovaniu. Najprv 
preskúmaval blízke okolie, no 
s vekom sa vzdialenosti pre-
dlžovali. opravy si realizoval 
svojpomocne, s radami otca Mi-

lana. Precestoval kus Sloven-
ska, navštívil okrem iného aj 
Dudince, Ružín, Bystrú, cho-
pok... Záujem o cestovanie na-
stal ešte v detských časoch, keď 
čerpal z rozprávaní svojho ded-
ka Jozefa Štetku, ktorý cestoval 
po Slovensku na starom bicykli. 
Zvedavosť preskúmať čo je ďa-
lej „za domom“ sa objavila po 
23 rokoch bicyklovania, kedy 
presedlal na motorku.
„Zrazu bolo všetko akosi blízko. 
Stretol som nových kamarátov, 
Poliakov, Moravákov,
Čechov a samozrejme Slová-
kov. Tak som 10. januára 2020 
vyrazil na Miedzinarodovy Zi-
movy Zlot Pingwina Bytome 
v Poľsku. Nasledoval Krakow, 
Rzesov, Ľvov. Pár kilometrov za 
Ľvovom som prespal a ďalší deň 
som pokračoval smerom Žito-
mir do Kyjeva, kde som prespal 
u kamaráta Andriho. Ráno som 
vyrazil smer hranica do Ruska 
a ďalej smerom na Briansk do 
Moskvy. Cesta Kyjev - Moskva 

mi trvala od 10.00 do 4.30 hod. 
Vyspal som sa na hoteli a vyrazil 
prezrieť si mesto a urobiť zopár 
fotiek. Večer som bol na pred-
stavení Skazka v BajkersCentre. 
Zanechalo to vo mne silný záži-

tok. Kostýmy, ohňová show, pre-
pracovane rekvizity...“. Moskva 
neuchvátila iba Juraja, ale asi aj 
jeho motorku. Povedal, že na-
sledujúce ráno sa jej akosi nech-
celo odísť. Musel sa podujať na 
náročnú opravu. Potom mohla 
pokračovať cesta do Petrohra-
du. „Celú cestu pršalo. V Pet-
rohrade som sa zastavil u kole-
gov hasičov, kde som si prezrel 
akú majú techniku a vybavenie. 
Pršať neprestávalo, no ja som 
i tak pokračoval do Olonetz. 
Ďalší deň som dora-
zil do Kem, ktorý le-
ží pri Bielom Mori. 
Cesta bola čistý ľad. 
Dvakrát som padol, 
nevedel som si zvyk-
núť. Aj okolie sme-
rom na Munmansk 
sa zmenilo, všade 
sneh. Tu som navští-
vil miestnych hasi-
čov, kde som poroz-
prával o mojej ceste, 
nabil baterku v mo-

torke, usušil si oblečenie a po-
kračoval smerom na Fínsko, 
prechod Raja – Jooseppi. 93 
km pred hranicou bola rampa. 
Policajná kontrola skontrolova-
la pas a pustili ma ďalej. 10km 
pred hranicou to isté a keď som 
prišiel na hranicu, odstavili ma 
úplne bokom, že motorkára ešte 
v januári nevideli. Vybavil som 
výjazd z Ruska smerom späť do 
Európskej únie, do Fínska“. 
Podmienky pre motorkára v se-
verských krajinách neboli ideál-
ne, čo potvrdzuje aj ďalšie Jura-
jove rozprávanie: „Pokračoval 
som smerom na Nórsko a po-
myselný Nordcapp. Podmien-
ky sa zhoršovali, čím viac som 
šiel na sever, tým viac snežilo 
a fúkalo. Viditeľnosť tak do 6 
metrov. Aj tu som párkrát spa-
dol cez snehovú bariéru Poviem 
vám, postaviť svoje telo a k to-
mu motorku, ktorá mala spolu 
s batožinou tak 250 kíl, nebolo 
jednoduché. Pokračoval som 
ďalej až pokým ma nezastavil 
cestár s prekríženými rukami 
ukazujúc „Road closed“ - ko-
niec cesty. A tak mi chýbalo iba 
129 km do cieľa a na Nordcapp. 
Skočil som do miestnych potra-
vín, niečo som zjedol a podujal 
sa na cestu naspäť domov“.
Juraj sa na motorke vracal cez 
Fínsko a v hoteli kde prespal bol 
prvým motorkárom v tomto ro-
ku. Ráno mu domáci pomohli 
s naštartovaním motorky, aby 
mohol pokračovať na fínsko-
-švédsku hranicu. Na miestnej 
benzínovej pumpe zostal mi-
lo prekvapený, nakoľko na ta-
kom odľahlom mieste zohnať 
hadičku, sviečky, šrauby a iné 

potrebné komponenty na mo-
torku, je už čo povedať. Prespal 
pri letisku Arlanda vo vyrade-
nom Boeingu, kde bola malá 
izba, tak na šírku dvoch poste-
lí a dverí. „Prežil som to a rá-
no pokračoval prehliadkou Što-
kholmu. Cestou som sa zastavil 
pri Ljungbi, kde je pietne miesto 
gitaristu Clifford Lee Burton. 
Na moste Malmö-Kodan ma 
skoro odfúklo z cesty. Na vstu-
pe do Dánska ma odstavila po-
licajná kontrola, pretože motor-
kára s lyžami ešte nemali.
Dohovorili sme sa aj s mojou 
malou zásobou anglických slov 
a zopár nemeckých slov. Lyže 
som zbalil a pustili ma ďalej“. 
Juraj ukázal polícii mapu s vy-
značenými trasami, ktorými už 
prešiel. „Vysvetľujem im plán 
cesty domov. Policajt sa pozrel 
na mňa a na motorku, prežeh-
nal sa a pustil ma ďalej. V Ko-
dani som si spravil zopár fotiek, 
v Nemecku mi pomohol skvelý 
kolektív v jednom servise, kde 
mi darovali nové ložiská“.
Jurajova cesta bola pomaly pri 
konci. cieľ domova sa blížil. 
Predtým však zbehol na zraz 
Elefantentreffen v Bavorskom 
lese, kde prespal 3 noci pod 
stanom na 4 balíkoch slamy. 
„Keď som prišiel na zraz, vša-
de bolo 10 cm snehu. Oteplilo 
sa, rozpršalo a všetko sa zme-
nilo na jedno veľké blatovis-
ko. Prežil som aj to, naložil 
batožinu a po 3 týždňoch som 
sa šťastne vrátil domov cez ra-
kúsku diaľnicu. Výlet mi ubehol 
akosi rýchlo a keby som mal 
ešte dovolenku, šiel by som aj 
ďalej“, povedal Juraj a dodal: 
„Všade boli ľudia super. Keď 
som niekde prišiel a pozdravil 
po slovensky, hneď vedeli, že 

nemajú čakať domácu 
reč, no i napriek tomu 
som sa všade dohovo-
ril“. Ako nám motor-
kár v závere spoločné-
ho rozhovoru povedal, 
jazdí pre potešenie 
a radosť mu robí spo-
znávanie nielen oko-
litých i vzdialenejších 
krajín, no najmä nášho 
krásneho Slovenska.

Jana KUCHTOVÁ, 
Juraj FARKAŠ
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História mužského volejbalu v Modre
Počiatky mužského volejbalu v Modre datujeme do obdobia rokov 1946 – 1948, ke-
dy vznikol i volejbalový oddiel TJ Slovan Modra. V tomto období sa o propagáciu 
volejbalu a reprezentáciu mesta Modry pričinili Igor Bukovinský, Igor Kopa, Ján 
Bartoš, Svetozár Michálek st., Miroslav Sibrt, Július Tvrdoň. Vedúcou osobnosťou 
tohto mužstva bol Igor Bukovinský, ktorý bol neskôr oporou prvoligovej Slávie 
UK Bratislava. Volejbal v tomto období sa hrával na ihriskách pod holým nebom. 
V Modre sa hrávalo na ihrisku v areáli Pedagogickej školy Modra.

V roku 1958 volejbalový oddiel TJ Slovan 
Modra bojoval o postup do II. ligy. V kvali-
fikačnom zápase s Prešovom však mužstvo 
Modry neuspelo. V roku 1960 bola založená 
tradícia volejbalových turnajov o „Modran-
ský Súdok“. Na obrázku č. 1 víťaz 1. roční-
ka „Modranského Súdku“ družstvo TJ Slovan 
Modra, v hornom rade františek Rasocha, 
Svetozár Košický, Jozef Kollár, v dolnom ra-
de Václav „Tono“ Kučera, Igor Bukovinský 
a Pavol Voda. Z nich hráči I. Bukovinský, f. 
Rasocha, T. Žilinčan a S. Košický boli neskôr 
oporami ligových celkov. Turnaj si postupne 
získal popularitu aj medzi ligovými mužstva-
mi ČH Bratislava, Slávia uK Bratislava, Slo-
van Bratislava a ďalšími. V období rokov 1956 
– 1965 sa volejbalu venovala generácia hráčov 
Eugen Jurikovič (Bubo), Igor Kopa, Jaroslav 
Kintler, Július Tvrdoň, Pavol Soldan, Václav 

Kučera, Igor Bukovinský, 
Bendo Krajčovič a Tibor 
Žilinčan. V mužstve ešte 
hrávali Jozef Kollár, Pavol 
Voda a ďalší.
Po roku 1962 sa práce oko-
lo volejbalu začal venovať 
Václav Kučera. Do mužstva 
sa k starším hráčom (Václav 
Kučera, Jaroslav Kintler, 
Pavol Voda, Jozef Kollár 
a ďalší) postupne dostávali 
mladší hráči : Svetozár Ko-
šický, Vladimír Košnár, fe-
dor Malík, Dušan Kmeťo, 
Štefan Košnár, Karol Je-
lemenský. V roku 1964 sa 
začalo s budovaním volej-

balového ihriska v areáli štadióna TJ Slovan 
Modra. Vtedajší hráči volejbalového oddielu 
odpracovali na výstav-
be tohto volejbalového 
areálu množstvo bri-
gádnických hodín. Vo-
lejbalový oddiel vybu-
doval v tom čase jedno 
z najkvalitnejších ih-
rísk na Slovensku. 
Volejbalisti Modry na 
ňom odohrali niekoľ-
ko úspešných ročníkov 
Krajských majstrov-
stiev, v ktorých patrili 
medzi popredné celky.
V rokoch 1967-1968 
volejbalový oddiel nadviazal aj prvé medzi-
národné kontakty s ligovými celkami Sokol 

Viedeň a nemeckým VfB 
Stutgart, v ktorom hral bun-
desligu i Karol Jelemenský. 
V tom čase získalo jeho 
mužstvo pohár Nemecka. 
Neskôr hral i 1.ligu vo Švaj-
čiarsku v drese Spada Aca-
demica Zurich. V mužstve 
Modry postupne hrávali aj 
Milan Rusko, Svetozár Šte-
pánek, Roman Bjel, Jozef 
Grajciar a františek Burger.
V 70. rokoch volejbal po-
kračoval pod vedením Ka-
rola Jelemenského, ktorý 
viedol aj mužstvo dorasten-

cov. Z tejto generácie sa postupne do senior-
ského mužstva zapracovali Miroslav Košnár, 
Miroslav Špánik a Ján Kratochvíl. Do muž-
stva sa postupne dostávali aj ďalší hráči, ktorí 
úspešne reprezentovali Modru – Svetozár Mi-
chálek ml., Juraj Bakalár, Milan Martiš, Jozef 
Granec, Pavol Bakalár, Bohuš Nemčovič, Ivan 
Ochaba, Jaroslav Petráš.
Na fotografii č. 2: volejbalové družstvo z roku 
1973. Horný rad: Svetozár Michálek ml., Mi-
roslav Košnár, Miroslav Špánik, Štefan Koš-
nár, Ján Kratochvíl. Dolný rad: Dušan Kmeťo, 
Vladimír Košnár, fedor Malík, Karol Jelemen-
ský. Na túto generáciu modranských volejba-
listov nadviazala v 90. rokoch skupina nadšen-
cov, ktorá sa sformovala najmä zo študentov 
Gymnázia K. Štúra. Tí postupne vyplnili gene-
račnú medzeru, ožil volejbalový areál a v roku 
1997 sa zapojili do pravidelnej súťaže v rámci 
Bratislavy. Organizovania volejbalu a vedenia 
mužstva sa postupne ujal Svetozár Michálek 
jun. ako kapitán a Erich Legáth ako predseda 
oddielu. Základ mužstva tvorili (na 3. fotogra-
fii) v hornom rade zľava: františek Hulena, 
Daniel Bartoš, Martin Krejčí, Tomáš Kapusta, 
Daniel Petrakovič. Dolný rad zľava: Erich Le-
gáth, Martin Šimko, Svetozár Michálek najml. 
Mužstvo sa postupne rozrástlo o ďalších hrá-

čov modranského gymnázia, medzi ktorých 
patrili napr. Branislav Lopušný, Rastislav Čis-
tý, Lukáš Volek, ako aj o odchovancov pez-
inského volejbalu: Ján Ševčík a Karol Beňák 
a neskôr aj o volejbalistov mimo okresu (Pa-
vol Bábel a Daniel Rezničák), ktorí dopomohli 
k postupu do II. ligy v roku 2002.
Mužstvo v roku 1998 obnovilo tradíciu turnaja 
o Modranský Súdok a víťazstvom v roku 2000 
nadviazalo na slávnu históriu svojich pred-
chodcov.
Po ukončení pôsobenia mužstva v pravi-
delnej súťaži v roku 2003 sa silné jadro mu-
žov v kombinácii so ženami až do súčasnosti 
úspešne zúčastňuje turnajov zmiešaných druž-
stiev i stále populárnejších turnajov v plážo-
vom volejbale. Vladimír KOŠNÁR

a Svetozár MICHÁLEK
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Prechádzka s literatúrou
Populárne podujatie Noc lite-
ratúry opäť prevedie návštev-
níkov zaujímavými miesta-
mi nášho mesta. Bude sa 
čítať v novootvorenom priesto-
re modranského Lýcea, v starej 
evanjelickej fare, ale aj na ih-
risku, kde sa obyčajne hrá pé-
tanque. Séria večerných čítaní 
z kníh súčasných európskych 
autorov sa bude odohrávať na 
piatich miestach. Princíp je jed-
noduchý. Čítania sa začínajú na 
všetkých miestach naraz a opa-
kujú sa v 15 minútových inter-
valoch. Po 15 minútach čítania 
je 15 minút na presun na ďal-

šie miesto. Poradie, v akom 
miesta navštíviť, si každý zvo-
lí sám. Čítania sa na každom 
mieste zopakujú päťkrát. Po-
zývame vás na večernú literár-
nu prechádzku, ktorú spoloč-
ne otvoríme 13. mája o 18:30 
v priestoroch Lýcea - komunit-
ného ateliéru a coworkingu na 
Dolnej ul. 34 v Modre.
Aj v prípade Noci literatúry je 
zmena programu v súvislosti 
s ochorením koronavírus vy-
hradená! Sledujte aktuality na 
webe kcmodra.sk a na FB pro-
file centra. Ďakujeme za pocho-
penie. (js)

modranský piknik
16. mája 2020

Lúka Otčenáška,
Modra – Harmónia

Príďte sa
vyluftovať štýlovo
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Tremolo ostinato
Tak znie názov novej knihy 
modranskej autorky Veroniky 
Šikulovej. Kniha s názvom poži-
čaným z hudby je románom - ne-
románom v krátkych kapitolách, 
rozprávaním o hudbe, slovách, 
písaní a vzťahoch, v ktorom sa 
každodenné domáce a záhradné 
práce prelínajú s úvahami o lite-
ratúre a hudbe, autorka vstupu-
je do vzťahov s okolím. Je voľ-
ným rozprávaním miešajúcim 
niekoľko prúdov vedomia: refle-
xiou každodenných udalostí, aj 
tých, ktoré sa stali kedysi dávno 
a zostali v pamäti ako obrázky, 
ciest do práce, opakujúcich sa 
domácich činností, rozprávač-
kino momentálne rozpoloženie. 
Druhým významným motívom 

sú spomienky, jednotlivé situá-
cie aj s kusmi kontextov presne 
tak, ako sa autorke vryli do pa-
mäti.
Veronika Šikulová predsta-
ví svoju novú knihu v rozho-
vore s Tinou Čornou 30. aprí-
la o 19.00 v Mestskej knižnici 
v Modre. Srdečne vás pozýva-
me. Veronika Šikulová vyštudo-
vala žurnalistku. Pracovala ako 
novinárka a v súčasnosti pôsobí 
v Malokarpatskej knižnici v Pe-
zinku. Debutovala zbierkou próz 
odtiene, za ktorú dostala cenu 
Ivana Kraska. Po nej nasledova-
li prózy Z obloka a Mesačná dú-
ha. Pre deti napísala veselú kniž-
ku To mlieko má horúčku. Ďalej 
jej vyšli prózy Domček jedným 

ťahom, Miesta v sieti, knižka 
krátkych textov Diera do svetra, 
Medzerový plod, za ktorý získa-
la v roku 2015 ocenenie Anasoft 
Litera. Ďalšími boli prózy Petri-
chor a znovuvydané Odtiene a Z 
obloka, ktoré vyšli knižne opäť 
v roku 2017.

V prípade pretrvávajúcich opat-
rení v súvislosti s epidémiou ko-
ronavírusu je zmena programu 
vyhradená! Aktuálne informácie 
získate na www.kcmodra.sk a na 
fB profile.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica Modra

Stano Lajda a Leonardova Posledná večera
Akademický maliar Stanislav Lajda patrí k popredným vý-
tvarníkom Žilinského regiónu, narodil sa v Žiline 17. júla 
1959. S vinohradníckym mestom Modra má úzke spojenie, od-
tiaľto pochádzal jeho otec a prarodičia, u ktorých trávil mno-
hé prázdniny. Pri pohľade na jeho obrazy je evidentné, že jeho 
tvorba je pevne zrastená s talianskou renesanciou. 

Od ranného detstva bol fascino-
vaný renesančným realizmom a 
už ako trinásťročný namaľoval 
prvýkrát variáciu Leonardovej 
Poslednej večere, dnes už z veľ-
kej časti zničenej nástennej maľ-
by, ktorá sa nachádza v refektári 
kláštora Santa Maria delle Grazie 
v Miláne. Aby pochopil proble-
matiku stavu diela vyštudoval 
v rokoch 1979 - 1985 VŠVu v 
Bratislave, odbor Reštaurovanie 

maľby so špecifikáciou na ná-
stennú maľbu. Popri práci reštau-
rátora v Považskej galérii v Žiline 
a vlastnej výtvarnej tvorbe pôso-
bí aj ako učiteľ kresby v Súkrom-
nej škole umeleckého priemyslu 
v Žiline. Svoje diela predstavil 
na mnohých individuálnych a 
kolektívnych výstavách na Slo-
vensku aj v zahraničí. Za svoju 
tvorbu získal viacero ocenení, 
tým posledným je tohtoročná ce-

na fra Angelica, ktorú udeľuje. 
V dielach Stana Lajdu nájdeme 
desiatky portrétov, kvetinových 
zátiší, krajinomaľby okolia Ži-
liny, Modry a prírodných krás 
Slovenska. Ilustroval okolo päť-
desiat kníh, prevažne určených 
deťom. Zaujímavou a dôležitou 
súčasťou jeho tvorby sú obrazy 
s príbehom, figurálne kompo-
zície s nezameniteľným ruko-
pisom a osobitým zmyslom pre 
iróniu a humor, túto časť svojho 
diela predstavil v roku 1995 aj v 
Múzeu Ľudovíta Štúra v Mod-
re. Tvorba Stana Lajdu je silne 
prepojená s odkazom majstra 
talianskej vrcholnej renesancie 
Leonarda da Vinci. Týmto vzťa-
hom trvajúcim od detských čias 
si vyslúžil prívlastok „Slovenský 
Leonardo”. obrazy Stana Lajdu 
sú však pozoruhodné nielen pre 
obdiv k Leonardovi, ale najmä 
pre dokonalú znalosť jeho tvor-
by, podrobné štúdium vnútornej 
filozofie a rukopisu. Po takmer 
štyridsaťročnom štúdiu Posled-
nej večere a prípravných etapách 
trvajúcich viac ako  desať rokov 
(2008-2019) vznikala v ateliéri 
Stana Lajdu v tretinovej veľko-
sti originálu farebne a kompo-
zične čo najpresnejšia, podrobná 
rekonštrukcia Leonardovej „Po-

slednej večere”.  Súčasne s prá-
cou na rekonštrukcii napísal aj 
knihu „Posledná večera Leonar-
da z Vinci”, venovanú jeho päťs-
tému výročiu úmrtia (2. 5. 1519). 
Je to prvá monografia o živote a 
širokospektrálnej tvorbe majstra 
z Vinci od slovenského autora. 
Kniha patrila v roku 2019 k naj-
predávanejším titulom Artfora.
Výstava s názvom Posledná 
večera v Modre, s podtitulom 
Rekonštrukcia slávneho diela 
Leonarda da Vinci očami aka-
demického maliara Stana Lajdu 
mala vernisáž v SNM-Múzeu 
Ľudovíta Štúra v Modre 7. mar-
ca 2020. Návštevníci boli uchvá-
tení dokonalou veľkorozmernou 
maľbou vernej rekonštrukcie 
Leonardovho diela. V minulosti 
zaujal autor obyvateľov Modry 
prednáškou venovanou histórii a 
rozboru Leonardovho slávneho 
diela. Súčasťou terajšej výstavy 
je prednáška s názvom „Zobrazil 
Leonardo v námete Poslednej ve-
čere celý prierez Bibliou?” 
Vzhľadom na súčasnú situáciu 
a obmedzenia, ktoré prináša, je 
múzeum až do odvolania pre ve-
rejnosť zatvorené. o sprístupnení 
výstavy a uskutočnení prednášky 
budeme návštevníkov včas infor-
movať. (mľs, vj)
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Vítanie jari s Katarínou Nádaskou
V sobotu 4. apríla o 15.00 vás 
pozývame stráviť s nami prí-
jemné popoludnie. Kultúrne 
centrum v Modre pre vás pri-
pravilo tematické tvorivé diel-
ne so sprievodným programom 
k téme jarných zvykov a tradí-
cií. Výduvky z vajíčok, pestré 
stužky, farebné papiere, nálep-
ky... Z toho všetkého sa dajú vy-
robiť krásne veľkonočné deko-
rácie. Ak máte vlastné výduvky 
z vajíčok, prineste si ich prosím 
so sebou. Po tvorivých dielňach 
privítame u nás aj poprednú slo-
venskú etnologičku pani Katarí-
nu Nádaskú. Dozviete sa prečo 
Zem bola v minulosti uctievaná 

ako matka, živiteľka všetkého 
tvorstva. Spoločne budeme pát-
rať prečo najväčšou starosťou 
roľníkov bola plodnosť dobyt-
ka a úrodnosť polí. Dozvieme sa 
ako vznikol pôst, ako prebiehala 
v minulosti Veľká noc, aké jedlá 
sa konzumovali. Tiež odpovie 
na otázky prečo sa dievčatá šibú 
a polievajú a prečo je darom za 
šibačku ručne maľované vajíč-
ko. Prednáška sa bude konať vo 
veľkej sále o 18.00.

sprievodný program
pletenie korbáčov, škola výroby 
frkacúl pod vedením členov oZ 
Ľusk.

Vstupné je dobrovoľné. Srdeč-
ne ste všetci vítaní.
V prípade pretrvávajúcich opat-

rení v súvislosti s epidémiou 
koronavírusu je zmena progra-
mu vyhradená! Aktuálne infor-
mácie získate na www.kcmod-
ra.sk a na našom fB profile.
 (js)

Mestská knižnica vonia novotou
V minulom čísle ste mohli vidieť vizualizácie, dnes už uverej-
ňujeme fotografie hotovej knižnice po rekonštrukcii. Presnejšie 
centrálnej sály, v ktorej je umiestnená najväčšia časť knižných 
fondov. Pripomeňme, že mestská knižnica na poschodí Kultúr-
neho centra v Modre pozostáva z troch miestností a kancelárie 
s celkovou úžitkovou plochou 194,5 m2. V roku 2016 sa zrekon-
štruovala prvá – detská čitáreň. Tento rok sa podarilo dokončiť 
už spomínanú centrálnu sálu a čiastočne aj vstupnú miestnosť.

„Na rekonštrukciu sme získali 
grant vo výške 8 tisíc eur z Fon-
du na podporu umenia. Finančné 
prostriedky boli presne špecifiko-
vané na nákup nového policové-
ho systému a vybavenia pre náv-
števníkov, konkrétne sedenia na 
štúdium a čítanie a sedenia na 
prácu s počítačom,“ hovorí ve-
dúca knižnice Renáta Kulifajová. 

Knižnica okrem výmeny polico-
vého systému a mobiliáru potre-
bovala aj investície do staveb-
ných úprav, nových elektrických 
rozvodov, repasovania pôvodnej 
dubovej podlahy a nového infor-
mačného systému. Mesto Modra 
prispelo na projekt sumou 12 ti-
síc eur a Kc Modra uvoľnilo zo 
svojho rozpočtu 10 tisíc eur.

Reprezentatívny 
priestor s dostatočnou 

kapacitou regálov
Zámerom architektonického rie-
šenia autorizovaného architekta 
Matúša Bišťana bolo vytvoriť 
z centrálnej sály reprezentatív-
ny priestor s dostatočnou kapaci-
tou regálov na uloženie knižných 
fondov, s možnosťou posedenia 
čitateľov, s využitím vizuálneho 
kontaktu s centrom mesta. Dô-
raz sa kládol na hospodárnosť 
riešenia, ktoré má v čo najväč-
šej miere využiť charakteristiky 
existujúceho priestoru a zaria-
denia knižnice. Preto podstatná 
časť koncepcie pozostávala z re-
pasovania existujúcich povrchov 

a mobiliáru. „Nový polico-
vý systém navrhol architekt 
po obvodových stenách 
miestnosti. V strede miest-
nosti sa využil pôvodný po-
licový systém, ktorý sa vi-
zuálne zjednotil s novým. 
Pod oknami vzniklo sede-
nie pre návštevníkov, kto-
ré môžu využiť na čítanie, 
štúdium, pripojenie na in-
ternet a prácu s počítačom. 
Do priestorov sa inšta-
loval aj nový informačný 
systém, ktorý uľahčí čita-
teľom orientovať sa v po-
nuke knižnice.“ Projekt re-

konštrukcie centrálnej miestnosti 
podľa Renáty Kulifajovej výraz-
ným spôsobom posunul priestor 
smerom k požadovaným štandar-
dom. „Umožňuje väčší komfort 
študujúcich a čitateľov, vytvoril 
príjemné zázemie na študovanie, 
neformálne stretnutia a diskusie, 
zlepšil prehľadnosť a usporiada-
nie knižničných fondov.“

Prekvapenia odhalené 
počas rekonštrukcie 

a plány do budúcnosti
Pri štúdiu pôvodných projektov 
architekt M. Bišťan narazil na 
meno významného slovenské-
ho architekta Artúra Szalatna-
ia – Slatinského, ktorého podpis 
našiel na pôvodných návrhoch 
kultúrneho domu. „Prekvapila 
nás nádherná pôvodná kvalitná 
dubová podlaha, ktorá sa po re-
pasovaní ukázala v celej svojej 
kráse. Krásny výhľad na mesto, 
ktorý sa odhalil po preskupe-
ní políc a zjednotení farebnosti 
knižnice do bielej.“ Prostredníc-
tvom grantov, ktoré podporujú 
rozvoj knižničnej infraštruktúry 
Kc Modra plánuje v budúcom 
roku získať finančné prostriedky 
na rekonštrukciu vstupnej miest-
nosti knižnice. „Chceme vymeniť 
policový systém a zjednotiť ho 
s centrálnou sálou, vymeniť ob-
služný pult a vizuálne zjednotiť 
všetky miestnosti knižnice,“ uza-
tvára Renáta Kulifajová. (red)fo
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Kultúrne podujatia v marci
Pozor: zmena programu vyhradená v závislosti od aktuálnej situácie týkajúcej sa koronavíru-
su na Slovensku a s ohľadom na stanovené nariadenia a opatrenia. Sledujte našu web stránku 
www.kcmodra.sk a FB profil s aktuálnymi informáciami.

4. 4., 15.00–18.00 h: Vítanie 
jari, tematické tvorivé dielne 
pre rodiny s deťmi, škola frka-
cúl členov oZ Ľusk, 18.00– 
19.00 h: prednáška Kataríny 
Nádaskej o jarnom zvykoslo-
ví v tradičnej ľudovej kultúre, 
miesto a organizátor: Kultúrny 
dom Modra, Kc Modra

4. 4., 13.00 h: Predveľkonočné 
stretnutie, stretnutie spojené s pre-
dajom tradičných veľkonočných 
výrobkov a dekorácií, miesto: Kul-
túrny dom Modra - Kráľová, orga-
nizátori: oZ Kráľovan

5. 4., 10.30 h: Veľkonočný 
príbeh, putovanie dôležitými 
udalosťami Veľkej noci od Je-
žišovho vjazdu do Jeruzalema, 
poslednú večeru, zradu a ukri-
žovanie po vzkriesenie, miesto: 
Slovenský ev. kostol, organizá-
tor: EcAV Modra

7. 4., 19.00 h: Cesta k nádeji, 
diskusia o biblickom príbehu 

obetovanie Izáka v rámci pôst-
neho týždenného programu, 
miesto: Stará fara, Dolná ul. 3, 
organizátor: EcVA Modra

11. 4., 10.00–15.00 h: Veľká 
noc v Slovenskej ľudovej ma-
jolike, počas Veľkonočných 
sviatkov každú celú hodinu 
ponúkame pohľad do najväč-
ších remeselných dielní s naj-
dlhšou tradíciou na Sloven-
sku. Exkurzia obsahuje úvod, 
dokumentárny film (10 min.), 
odborný výklad o histórii, or-
namentike a tradičnej výrobe, 
ukážky práce majstrami kera-
mikármi aj obrovské vozoko-
morové pece zo 70. rokov mi-
nulého storočia. K dispozícii 
je podniková predajňa, Špeci-
álna veľkonočná zľavnená ce-
na vstupu: 1 € na osobu. V prí-
pade záujmu väčších skupín 
budeme radi, ak sa ohlásite 
pár dní vopred, aby sme mali 
dostatok sprievodcov. Miesto 
a organizátor: Slovenská ľudo-

vá majolika, Dolná 138, Mod-
ra. www.majolika.sk

15. 4., Malokarpatský festi-
val Amavet 2020, projektová 
súťaž pre žiakov základných 
a stredných škôl, miesto: Kul-
túrny dom Modra, organizátor: 
Amavet Klub 944 Impulz, ama-
vet944@gmail.com

17. 4., 18.00 h: Rozhovory 
nad Bibliou, tematický dis-
kusný večer na tému odkiaľ sa 
vzala cirkev? Hosť: Mgr. Mar-
tin Kováč, PhD., miesto: Mu-
sique club Galerie, organizátor: 
EcAV Modra

18. 4., 13.00–22.00 h: Deň 
Modranských pivníc, jar-
né putovanie po 40-tich mod-
ranských pivniciach, ktoré vás 
očaria svojou históriou a neo-
pakovateľnou atmosférou, or-
ganizátor: oZ Víno z Modry, 
www.modranskepivnice.sk

Vážení návštevníci Kina Mier Modra.
Na tomto mieste nachádzate pravidelne program nášho kina na nasledovný mesiac.
Aktuálne, na základe situácie a opatrení na zabránenie šírenia koronavírus COVID-19

vám aktuálne nevieme ponúknuť presný program.
Dôvodom sú neustále pohyby v pláne premiér, ktoré sa aktuálne menia. Hlavným dôvo-
dom však je, že nevieme kedy budeme môcť kino znovu otvoriť. Nemusíte sa báť, o žiadny 
z filmov ani filmových prehliadok neprídete. Sumy za vstupenky, ktoré ste mali zakúpené 

online sú postupne posielané späť na vaše účty. Vstupenky zakúpené v hotovosti v pokladni 
budete môcť samozrejme po otvorení kina vrátiť. 

Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a porozumenie. Nikomu z nás nie je vzniknutá
situácia na Slovensku ľahostajná. Prosíme, sledujte aktuality na FB profile kina

facebook.com/miermodra a web stránku kina www.kinomodra.sk. Tu nájdete vždy aktuálne 
informácie aj s oznámením, kedy bude modranské kino znovu v prevádzke. 

Roman Zatlukal, za tím Kina MIER Modra

WWW.KINOMODRA.SK Modernizáciu a digitalizáciu kina MIER 
finančne podporil Audiovizuálny fond. 

PROGRAM KINA

18. 4., 14.00 h: Zahrajte mi 
muzikanti 2020, súťaž sólistov 
spevákov, inštrumentalistov, 
speváckych skupín a ľudových 
hudieb detských folklórnych 
kolektívov, spevácko-tanečný 
workshop pre súťažiacich a di-
vákov pod vedením Mgr. Adria-
ny Mudrochovej a členov DfS 
Magdalénka. Podujatie je verej-
né s voľným vstupom, miesto: 
Kultúrny dom Modra, organi-
zátor: Malokarpatské osvetové 
stredisko Modra

20. 4., 18.00 h: Jarný koncert, 
koncert žiakov hudobného od-
boru ZuŠ v Modre, miesto: So-
bášna sieň v Modre, organizáto-
ri: ZuŠ Modra a RR pri ZuŠ

21. 4., 9.00 h: Štúrova Mod-
ra, krajská súťažná prehliadka 
v umeleckom prednese poézie 
a prózy, miesto: Kultúrny dom 
Modra, organizátor: Malokar-
patské osvetové stredisko Modra

25. 4., 9.00–13.00 h: Modran-
ský blšák, predajná akcia pou-
žitých vecí, miesto: priestran-
stvo pred kultúrnym domom 
Modra, organizátor: Mesto 
Modra, RS claudianum

25. 4., 17.00 h: Galakoncert 
pri príležitosti 70. výročia za-
loženia ZUŠ v Modre, miesto: 
Kultúrny dom Modra, organizá-
tor: ZuŠ Modra

27. 4., 18.00 h: Labyrint li-
teratúry, autorské čítanie 
z tvorby spisovateľky Denisy 
Fulmekovej, obraz v diele Za-
kázaná láska – Konvália a Dok-
tor Mráz, miesto: Musique club 
Galerie, organizátori: EcAV, 
Klub nezávislých spisovateľov, 
Spoločnosť priateľov poézie

30. 4., 17.00 h: Stavanie mája, 
miesto konania: Modra - Kráľo-
vá, organizátor: oZ Kráľovan

30. 4., 19.00 h: Tremolo osti-
nato, autorské čítanie z novej 
knihy modranskej autorky Vero-
niky Šikulovej. Moderuje Tina 
Čorná, miesto konania: Mestská 
knižnica, organizátor: Kc Mod-
ra – Mestská knižnica. (kc)


