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Slovo nádeje
Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospo-
dinov – úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu; dať vám 
budúcnosť a nádej. (Jer 29,11)

Človek rozdeľuje veci do dvoch 
kategórií – do prvej patria dobré 
a radostné, do druhej zlé a smut-
né. Tie prvé sú nám vždy víta-
né, nebránime sa im, chceli by 
sme, aby sa celý život skladal 
len z dobrých vecí a radostných 
chvíľ. A pokiaľ náš život nena-
ruší nejaká tragédia alebo neja-
ká smutná udalosť, necháme sa 
unášať pocitom, že sme pánmi 

svojho šťastia. Snažíme sa bu-
dovať si šťastný život a tých nie-
koľko menších prekážok, ktoré 
sa nám postavia do cesty, nie-
koľko menších narušení plynu-
lého toku nášho života, to sme 
schopní prijať ako určitú nut-
nosť, ktorá však nenarobí veľa 
škody.
Sú však chvíle, keď do nášho ži-
vota vstúpi niečo, čo otrasie ce-

lou našou bytosťou, chvíle, keď 
zrazu bezmocne stojíme a cíti-
me, že sa nám niečo rúti, že naše 
pekné predstavy padajú. Takúto 
bezmocnosť, neistotu, či strach 
možno cítia a prežívajú mnohí 
z nás práve v tomto období pan-
démie. Na jar sme si mysleli, že 
to rýchlo prejde, že je to len jed-
na z tých menších prekážok, kto-
ré ľahko zdoláme a všetko bude 
ako predtým. Teraz to všetko do-
ľahlo s ešte väčšou silou. Mno-
hé je nám odopreté – to, čo poci-
ťujeme v týchto chvíľach zvlášť 
intenzívne je, že je nám odopreté 
stretávanie a spomínanie. Stretá-
vanie s blízkymi a spomínanie 

na tých, ktorí už nie sú súčas-
ťou našich životov, na tých, kto-
rí odišli do večnosti. Lebo stre-
távanie a spomienky sú dôležité. 
Sú to pre nás ťažké chvíle. 
Preto vám chcem ponúknuť po-
moc – posilniť vieru, obnoviť 
nádej. Tá pomoc nie je z nás, nie 
je to naše snaženie, ani naša hor-
livosť či naša spolupatričnosť. 
Je to Božia aktivita, to On otvá-
ra nádej pre budúcnosť. Aj nám 
dnes hovorí: „Lebo ja poznám 
úmysly, ktoré mám s vami – 
úmysly smerujúce k blahu a nie 
k nešťastiu; dať vám budúcnosť 
a nádej.“ Jan OSLÍK,

evanjelický farár
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Tvorivými dielňami proti 
pocitu izolovanosti
Starnutie nie je nič iné než zlozvyk, na ktorý naozaj zamestnaný 
človek nemá čas. – André Maurois.

Mestské centrum sociálnych 
služieb Modra poskytuje senio-
rom sociálne služby v dvoch 
zariadeniach opatrovateľskej 
služby. Kladieme veľký dôraz 
na individuálny prístup k oby-
vateľom a prepojenie ľudskos-
ti a odbornosti u pracovníkov. 
Človeka vnímame ako celok 
s celou paletou potrieb. Okrem 
tela sa staráme aj o duševnú 
a sociálnu oblasť života. 
V čase, keď sú sociálne služby 
poskytované v núdzovom reži-
me a keď je život seniorov po-
značený rôznymi opatreniami 
bez možnosti stretávania sa so 
svojimi blízkymi, či zúčastňo-
vania sa na aktivitách v meste, 
je veľmi dobrým spôsobom pre-

konávania negatívneho prežíva-
nia a emócií zmysluplná a tvo-
rivá činnosť. Zvýšené nároky 
a tlak sú kladené aj na personál 
MsCSS Modra. Zabezpečenie 
psychologickej podpory pra-
covníkov pre zvládanie nároč-
ného obdobia a psychohygienu, 
zakúpenie materiálu a pomô-
cok na pečenie koláčov, vý-
sadbu kvetov, výrobu dekorá-
cií a darčekov, tréningy pamäte 
a kognitívnych funkcií podpori-
la sumou 600 € nadácia Revia. 
Ďakujeme.
Projekt „Tvorivé dielne senio-
rov“ sa uskutočnil vďaka fi-
nančnej podpore Revie – Malo-
karpatskej komunitnej nadácie. 

Eva ONDROVÁ

Podeľ sa a pomôž
Potravinová zbierka pre komunitu
Chcete a máte možnosť v tej-
to neľahkej dobe urobiť dobrý 
skutok? Nákupný reťazec Lidl 
to v týchto dňoch umožňuje. Po 
zaplatení svojho tovaru môže-
te venovať časť nakúpených tr-
vanlivých a suchých potravín 
do špeciálne označeného koša, 
ktorý je priamo v predajni, pri 
pokladniach. 
„Takýto druh pomoci je posta-
vený na blízkosti: organizácie, 
ku ktorým sa nakoniec potravi-
ny dostanú, sa totiž nachádza-
jú v bezprostrednom susedstve 
nakupujúcich, ktorí ich často 
mnohé roky poznajú,” vysvet-
ľuje Tomáš Bezák, hovorca 
obchodného reťazca.
Zozbierané potraviny predajňa 
pravidelne odovzdáva Mest-
skému centru sociálnych slu-
žieb Modra a centrum ich ad-

resne odovzdávame tam, kde je 
takáto pomoc potrebná. Projekt 
bol spustený vo všetkých pre-
dajniach Lidl na Slovensku 1. 
októbra 2020 a má ambíciu stať 
sa celoročným. (red)
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Októbrové zamyslenie
Venujme úctu a rešpekt jeden druhému
Seniorský vek často poeticky prirovnávame k jeseni života člo-
veka. Práve na jeseň, na základe vyhlásenia Organizácie spo-
jených národov z roku 1990, hovoríme o mesiaci október ako 
o mesiaci úcty k starším. Asi jediným objektívnym kritériom 
posúdenia, kto je už ten „starší“ a má byť objektom našej úc-
ty je vek človeka a dátum narodenia. Hranicu seniorského či 
dôchodcovského veku definuje vývinová psychológia a zákon 
o sociálnom poistení. Inak sa stretávame aj s výrokmi o „du-
ševnej mladosti“ a že „vek je len číslo“. 

Existuje aj príslovie: „Nikto nie 
je taký starý, aby nechcel žiť eš-
te rok, nikto nie je taký mladý, 
aby nemohol umrieť ešte dnes.“ 
Neurčitosť veku vnímame aj 
pri obyvateľoch našich zaria-
dení sociálnych služieb, kde 
najmladší pán má len 68 rokov 
a opačné prvenstvo držia dámy 
s vekom 92 a 93 rokov (áno, 
rozdiel je 25 rokov). Obe sú ak-
tívne, komunikatívne a každá 
po svojom krásna a obdivuhod-
ná. Aj dejiny ukazujú, že vek je 
len relatívnou prekážkou. Giu-
seppe Verdi sa dožil 95 rokov, 
pričom operu Falstaff zložil ako 
osemdesiatnik. Rovnako Tizian 

či Picasso tvorili až do svojej 
smrti v 91 rokoch. 
Po iné roky prichádzajú v ok-
tóbri do MsCSS Modra škôlkari, 
školáci aj študenti. Pod vedením 
svojich pedagógov prinášajú 
v slovách, v piesňach, v tanci 
a hudbe mladosť a radosť. Sú 
to vždy pekné stretnutia. dnes 
je všetko inak. Je „doba kovi-
dová“. Verejnosť sa na starších 
a zvlášť tých v zariadeniach so-
ciálnych služieb pozerá radšej 
zopodiaľ. Rastúci vek a kreh-
kosť sa však dotýka nás všet-
kých. Veď proces obávaného 
starnutia začína už samotným 
narodením. Je faktom, že Euró-
pa a Slovensko rovnako starne. 
Kým v roku 2000 bol počet oby-
vateľov vo veku nad 65 rokov na 
100 obyvateľov vo veku do 15 
rokov 53, v roku 2019 to bolo 
už 105. Podiel ľudí v tzv. senior-
skom veku sa v našom spoloč-
nom svete zvyšuje. Je nemožné, 
nerozumné a zároveň nemorálne 
pred tým zatvárať oči. 
Opatrenia nedávajú možnosť 
navštevovať seniorov v zaria-
deniach, organizovať podujatia 
pre tých skôr narodených a mať 

taký tradičný „Október – me-
siac úcty k starším“. Máme pre 
vás návrh, milí Modrania. Po-
zrime sa teda okolo seba a roz-
dajme tú úctu a rešpekt jeden 
druhému bez ohľadu na dátum 
narodenia. Venujme si láskavý 
pohľad ponad okraj rúška a mi-
lé slovo z patričnej vzdialenosti. 
O umývaní rúk asi netreba pí-
sať. Veď to, že „čistota je pol ži-
vota“ vedia už aj deti.

Eva ONDROVÁ,
MsCSS Modra
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Ľudia z Modry, 28. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v Modre. Ďa-
kujeme všetkým respondentom, ktorí sa do projektu zapojili. Dnes predstavujeme 
Janu Machalovú (55), riaditeľku Mestského centra sociálnych služieb Modra.

Mesto Modra prevádzkuje cez svoju prí-
spevkovú organizáciu zariadenia opatrova-
teľskej služby, opatrovateľskú službu v do-
mácnosti, prepravnú službu, denné centrum 
pre seniorov, útulok, zariadenie núdzového 
bývania a jedáleň, ktorá vydáva obedy se-
niorom v meste. Organizáciu už 13 rokov 
vedie Janka Machalová, pod ktorú spadá 46 
zamestnancov. „Pri tejto práci je vždy na 
prvom mieste človek a všetko naokolo sa to-
mu musí prispôsobiť. Toto nie je práca, kto-
rá by sa robila pre peniaze. Je to poslanie 
a veľmi ťažké – hlavne po psychickej strán-
ke. Na rozdiel od iných zamestnaní totiž 
nevidíte progres, pretože boj so starnutím 
a chorobami klientov vyhrať nedokážeme.“
V dvoch zariadeniach opatrovateľskej služ-
by na Súkeníckej a Zochovej ulici v Mod-
re momentálne žije 30 seniorov. „Robíme 
všetko preto, aby starkí prežili posledné 
roky svojho života dôstojne, obklopení sta-
rostlivosťou a láskou. Snažíme sa im aspoň 
zčasti nahradiť rodinu. Máme skvelé opat-
rovateľky, ktoré sa nepretržite počas 24 ho-
dinovej starostlivosti striedajú v 12 – hodi-
nových službách. V zariadeniach sú starkí, 

o ktorých sa ich rodiny nevedia alebo ne-
môžu postarať často z objektívnych dôvo-
dov.“
Zamestnanci v mestskom centre vypĺňajú 
čas seniorom spoločnými aktivitami, tvori-
vými dielňami a začleňujú ich v rámci mož-
ností aktívne do života. Veľmi dobre im 
funguje spolupráca so Strednou odbornou 
školou pedagogickou v Modre. „Študen-
ti odboru vychovávateľsko-opatrovateľská 
činnosť k nám chodia na prax. Tá interak-
cia medzi starkými a deckami je úžasná. 
Prospieva obom stranám. Niektoré študent-
ky sa pýtajú, či môžu prísť aj cez prázdni-
ny a vo voľnom čase za starkými. Pre nich 
je totiž najdôležitejšia láska pretavená do 
obyčajného počúvania. A starkí sa zas po-
trebujú porozprávať, vyžalovať – každý si 
na svojich pleciach nesie celoživotné ra-
dosti aj starosti.“
Janka priznáva, že vedenie mestského cen-
tra je čoraz náročnejšie. Neustále zmeny 
v legislatíve a prebujnelá administratíva jej 
prácu výrazne sťažujú. Oporou je jej tím 
najbližších spolupracovníkov, vo vyčerpá-
vajúcich situáciách je vďačná za podpo-

ru mesta a zázraky robí aj obyčajné slov-
ko „ďakujem.“ „Na to, aby veci fungovali 
v prospech prijímateľov sociálnych služieb 
je potrebná dôvera rodinných príslušníkov 
a dobrá spolupráca s nimi. Chcela by som 
sa poďakovať dobrovoľníkom – študentom, 
seniorom aj kňazom oboch cirkví, ktorí 
k nám mimo obdobia pandémie chodia na-
vštevovať starkých.“ Zuzana TICHÁ
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Príhovor primátora

Úcta k starším, úcta k vám
Milé dámy a páni, milí naši seniori! Príležitostí na osobné 
stretnutia máme čoraz menej, preto by som sa vám rád prihovo-
ril aspoň takto, prostredníctvom našich mestských novín.

Od roku 1990 je október vyhláse-
ný za Mesiac úcty k starším. Rok, 
kedy bolo toto vyhlásenie prija-
té Valným zhromaždením Orga-
nizácie spojených národov, som 
si musel pravdupovediac vyhľa-
dať. Prekvapilo ma, že spomenu-
té uznesenie bolo vydané iba pred 
pár rokmi a zároveň som si uvedo-
mil, aký je dnešný svet prevrátený 
naopak, keď sa musí aj úcta k star-
ším ľuďom ustanovovať medziná-
rodnou inštitúciou.
Keď som bol malý, patrilo k štan-
dardu vážiť si a rešpektovať star-
ších ľudí. Rodičia nám nemuseli 
tento rešpekt vštepovať. Boli to 
naučené stereotypy, ktoré sme au-
tomaticky preberali po rodičoch.
Práve v októbri mávame s va-

mi seniormi tradičné spoločné 
stretnutie v kultúrnom dome, či 
posedenie pri vašich okrúhlych ži-
votných jubileách. 
Svet sa mení, akosi rýchlo žije-
me svoje životy. Mnohí pre prá-
cu zabúdajú na vzťahy, ktorými 
sú pozväzovaní. Táto pomyselná 
niť môže byť tenká, ale zároveň 
pevná ako rybársky vlasec. dnes 
máme jedinečnú možnosť overiť 
si jej silu, všimnúť si lepšie našich 
starých rodičov, priateľov a suse-
dov.
Práve v tejto dramatickej dobe 
súvisiacej s vyčíňajúcim vírusom 
sa mi zdajú slová o rešpekte, úcte 
a pomoci starším spoluobčanom 
oveľa naliehavejšie. Koľko senio-
rov sedí v prázdnote svojich izieb 

bez širšieho sociálneho kontaktu 
iba v spoločnosti televíznych pri-
jímačov... Stratili akúkoľvek mož-
nosť stretnúť sa s priateľmi v ka-
viarňach, cukrárňach či kluboch 
seniorov. Nasledujúce studené 
mesiace im ani nedovolia stráviť 
príjemné chvíle v záhradách a par-
koch.
Aj vy, naši seniori v meste, nemá-
te možnosť pre zlú situáciu stretá-
vať sa vo svojom klube. Vaše ak-
tivity v minulom období sa stali 
pre nás ostatných príkladom ako 
si vedieť život užívať aj v staršom 
veku. Viete si spoločne zašporto-
vať, vyraziť na výlet, zaspievať 
si a tráviť voľný čas zmysluplnou 
debatou. Nielen vám chýbajú spo-
ločné stretnutia, chýbajú aj nám 
všetkým, ktorí sme ich navštevo-
vali a stretali sme sa s vami. 
Milí priatelia, verte, myslíme na 
vás. Vieme, že ste viacerí oslávili 

v tomto roku okrúhle životné ju-
bileá, ktoré si zaslúžia aj našu po-
zornosť. Verte, radi by sme vám 
osobne stisli ruku; žiaľ, zatiaľ to 
nie je možné. Spoločné chvíle si 
určite vynahradíme pri posede-
ní v širšom kruhu, keď nám to 
situácia dovolí. Verím, že každý 
z vás má teraz vedľa seba člove-
ka, o ktorého sa môžete oprieť, 
ktorý vám pomôže s nákupom, 
so stravou, povzbudí a posmelí. 
Ak by tomu tak nebolo, neváhaj-
te a kontaktujte našu pracovníčku, 
ktorá sa na mestskom úrade venu-
je sociálnej oblasti (tel.: 033/ 6908 
314, e-mail: monika.bartosova@
msumodra.sk).
Tak, ako po zime prichádza leto 
a po daždi vychádza slnko, prejde 
raz aj toto ťažké obdobie.
Milé dámy a páni, želám vám ve-
ľa sily, zdravia a optimistických 
myšlienok. dávajte si na seba po-
zor, aby sme spoločne privítali jar-
né slnko!

Juraj PETRAKOVIČ,
primátor
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Daňové povinnosti a nahlasovanie zmien
Na otázky občanov odpovedá Mgr. Eva Horváthová, vedúca 
Kancelárie prvého kontaktu MsÚ Modra.

Kúpili sme v Modre dom/byt 
a chceme sa prihlásiť sa trvalý 
pobyt.
Na trvalý pobyt je potrebné 
predložiť platný občiansky pre-
ukaz (deti – rodný list). Ohla-
sovňa si overí vlastnícke právo 
v registri Oversi. Je však vhod-
né vedieť číslo listu vlastníctva, 
prípadne číslo bytu, do ktoré-
ho sa chcete prihlásiť. Ak nie 
ste vlastníkom nehnuteľnosti, 
je potrebné predložiť aj súhlas 
s prihlásením na pobyt od všet-
kých vlastníkov. V kancelárii 
prvého kontaktu zároveň vyba-
víte aj nasledovné povinnosti:
• daňové priznanie k nehnu-
teľnosti, ktorá bola predmetom 
kúpy
• prihlásenie členov rodiny ako 
poplatníkov na komunálny od-
pad
• prihlásenie vášho štvornohé-
ho miláčika – psíka

Bývame v inom meste a zdedili 
sme nehnuteľnosť v Modre. Aké 
sú naše povinnosti?
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti 
dedením v priebehu roka vzniká 
daňová povinnosť ako dedičovi 
prvým dňom mesiaca nasledu-
júceho po dni, v ktorom nado-

budlo právoplatnosť osvedče-
nie o dedičstve. Teda ak napr. 
právoplatné osvedčenie o de-
dičstve bolo vydané v septem-
bri 2020 dedičovi, ktorý zdedil 
nehnuteľnosť, vzniká daňová 
povinnosť k 1. 10. 2020. 
V tomto prípade je povinnosť 
podať priznanie najneskôr do 
30 dní odo dňa vzniku daňo-
vej povinnosti. daňové prizna-
nie môžete poslať poštou alebo 
odovzdať osobne v KPK na Štú-
rovej 59.

Chcem si postaviť malú pergo-
lu, je potrebné stavebné povo-
lenie?
Na stavbu pergoly do 25 m2 nie 
je potrebné stavebné povole-
nie, vyžaduje sa však Ohlásenie 
drobnej stavby. Rovnaký postup 
treba zvoliť pri všetkých drob-
ných stavbách do 25 m2. drob-
nými stavbami sú tiež garáž, 
altánok, prístrešok, záhradný 
domček, oplotenie, bazén.

Postavil som si na svojom po-
zemku garáž, je potrebné ju pri-
hlásiť do daní?
áno, aj garáž je predmetom da-
ne a povinnosťou daňovníka je 
si ju priznať. Rovnako drobné 

stavby sú predmetom dane, na-
priek tomu, že nemajú pridelené 
súpisné číslo a nie sú zapísané 
ako stavby v katastri nehnuteľ-
ností.

Pred dvoma dňami mi uhynul 
pes. Mám povinnosť to niekde 
nahlásiť? 
áno, povinnosťou majiteľa je 
nahlásiť uhynutie psíka, prí-
padne jeho darovanie alebo pre-
sťahovanie. Táto povinnosť je 
z dôvodu nevyrubovania dane 
za psa na ďalšie zdaňovacie ob-
dobie. Ak ste si hneď po uhynu-
tí psíka zaobstarali nového, túto 
zmenu je potrebné tiež nahlásiť.

Aké iné povinnosti mám voči 
mestu?
• Priznanie všetkých zmien 
v dani z nehnuteľnosti 
Kúpa, predaj, darovanie, dedič-
stvo, zmeny v geometrickom 
pláne, zmena účelu využitia 
nehnuteľnosti, zmena definí-
cie alebo výmery pôdy. Zmena 
pozemku na stavebný, po vy-
daní právoplatného stavebného 
povolenia. Po kolaudácii je po-
trebné zaevidovať novú stavbu, 
prípadne jej zmenu. Nezabudni-
te na svoju povinnosť v priebe-
hu roka, najneskôr však do kon-
ca januára 2021!
• Priznanie dane za užívanie 

verejného priestranstva 
V prípade, že zaberáte verejný 
priestor napr. pri rekonštrukcii 
domu/bytu uloženým veľko-
kapacitným kontajnerom, leše-
ním alebo uloženým stavebným 
materiálom, je potrebné podať 
oznámenie, na základe ktorého 
bude vyrubená daň podľa vý-
mery a doby záberu.
Na záver pripomienka pre tých, 
ktorí ešte nezaplatili doručené 
rozhodnutia za daň z nehnuteľ-
nosti a za vývoz komunálneho 
odpadu, aby tak urobili v naj-
bližšom čase a nenechávali si 
to na záver roka. V tomto roku 
mesto výnimočne posunulo po-
vinnosť uhradiť dane a poplatky 
za komunálny odpad, aby uľah-
čilo situáciu občanom postih-
nutým opatreniami v súvislosti 
s pandémiou. Mesto má záujem 
plniť si všetky svoje úlohy a na 
to sú potrebné predovšetkým fi-
nančné zdroje. Ďakujeme všet-
kým obyvateľom mesta, ktorí 
si svedomito plnia svoje povin-
nosti a prispievajú tak k prospe-
rite a rozvoju mesta.

Všetky ďalšie otázky, na ktoré 
ste nenašli odpovede, môžete 
adresovať pracovníkom kance-
lárie prvého kontaktu a infor-
movať sa na tel. čísle 033 6908 
333. (msú, red)

Vinárska cyklomagistrála
Bratislavský samosprávny 
kraj aktualizuje Koncepciu 
územného rozvoja cyklotrás. 
V Modre sa stretli starostovia 
obcí a miest Malokarpatské-
ho regiónu, aby spoločne pre-
rokovali trasovanie Vinárskej 
cyklomagistrály Bratislava – 
Trstín č. 048 na území svojich 
samospráv. Trasa je v rámci ak-
tualizácie vymedzená od mes-
ta Svätý Jur po obec doľany. 
BSK v rámci projektu momen-
tálne rieši vysporiadanie po-
zemkov, v roku 2021 by mala 
byť spracovaná štúdia s pro-
jektovou dokumentáciou a na-
sledovať bude realizácia.

„Požiadali sme BSK o doplne-
nie cyklotrás, ktoré bude pro-
jektovo aj investične zastrešovať 
mesto Modra. Ide o trasy Mod-

ra – Šenkvice a Vinosady – Mod-
ra – Dubová, čím vznikne kom-
plexný projekt riešenia cyklotrás 
vedený cez Modru,“ povedala 
Renáta Klimentová z referátu do-
pravy MsÚ Modra. Schválená 
aktualizácia bude zapracovaná 

do Územného plánu BSK. Kon-
cepcia rozvoja cyklotrás Brati-
slavského samosprávneho kraja 
je jedným z dôležitých podkla-
dov pre čerpanie finančných pro-
striedkov z externých zdrojov, 
o ktoré sa chce mesto Modra 
uchádzať pri budovaní cyklotrás.
Bratislavský samosprávny kraj 
sleduje pri budovaní siete cyk-
lotrás v regióne dva ciele – re-
kreačný a dopravný. Koncep-
cia územného rozvoja cyklotrás 
zohľadňuje cyklodopravné pre-
pojenie vo vzťahu k integrova-
nému dopravnému systému a vý-
znamným bodom cestovného 
ruchu. investorom celej stavby 
okrem úseku Modra – Šenkvice 
a Vinosady – Modra – dubová 
bude BSK. Zuzana TICHÁ FO
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Preventívna celoplošná deratizácia 
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Bratislave vy-
zýva všetky subjekty na úze-
mí Bratislavského kraja na vy-
konanie celoplošnej jesennej 
deratizácie a to v období od 
1. 10. do 30. 11. 2020 nasle-
dovne:
• obce vykonajú deratizáciu 
v objektoch a na verejných 
priestranstvách vo svojej sprá-
ve alebo vlastníctve;
• fyzické osoby – podnikatelia 
a právnické osoby vykonajú 
deratizáciu v ich alebo nimi 
spravovaných objektoch, ka-
nalizačných a kolektorových 
rozvodoch a areáloch urče-
ných na podnikanie a bývanie, 
vrátane objektov školských, 
zdravotníckych, športovore-
kreačných, telovýchovných 
a kultúrnych zariadení, zaria-

dení sociálnych služieb, byto-
vých a polyfunkčných domov, 
administratívnych budov, 
skladov i skládok odpadov; 
fyzické osoby – podnikatelia 
a právnické osoby deratizáciu 
uskutočnia prostredníctvom 
odborných firiem disponujú-
cich odbornou spôsobilosťou 
na vykonávanie činnosti: re-
gulácia živočíšnych škodcov 
prípravkami určenými na pro-
fesionálne použitie; 
• fyzické osoby – občania vy-
konajú deratizáciu na pozem-
koch a v objektoch využíva-
ných na chov hospodárskych 
zvierat a v prípade známok 
výskytu hlodavcov aj v piv-
ničných a prízemných priesto-
roch domov a objektov ur-
čených na bývanie; fyzické 
osoby – občania deratizáciu 

môžu vykonať aj svojpomoc-
ne v obchodnej sieti dostup-
nými biocídnymi prípravkami 
v maloobchodných baleniach, 
ktoré sú určené a schválené na 
predmetný účel. 
Synantrópne myšovité hlo-
davce (potkany, myši) sú živo-
číšne škodce, ktorí disponujú 
vysokou reprodukčnou schop-
nosťou, pričom za vhodných 
podmienok často dochádza 
k ich premnoženiu. Vtedy sa 
môžu stať významným prame-
ňom alebo faktorom prenosu 
viacerých prenosných infekč-
ných ochorení ľudí i zvierat 
a z tohto dôvodu môžu pred-
stavovať činiteľa ohrozujúce-
ho verejné zdravie. 
Povinnosť deratizovať majú 
teda tak obce a právne subjek-
ty, ako aj bytové domy. Tu je 

treba deratizovať nielen v spo-
ločných priestoroch, ako sú 
pivnice, no súčasne je potreb-
né deratizovať aj kanalizačné 
prípojky. „V Modre máme by-
tové domy, kde je viac vcho-
dov zapojených do združenej 
kanalizačnej prípojky a až 
táto prípojka je zaústená do 
hlavného kanalizačného ra-
du. Táto kanalizačná prípojka 
je vlastníctvom bytového do-
mu a za jej technický stav zod-
povedá príslušný bytový dom, 
takže by ju mal tiež deratizo-
vať, čo sa často nedeje. Mesto 
deratizuje verejné priestran-
stvá dvakrát ročne a najviac 
zamorené lokality deratizuje 
často miesto vlastníka kanali-
začnej prípojky, lebo si je ve-
domé prípadného zdravotného 
ohrozenia obyvateľov“, pove-
dala Kristína Čechová z Refe-
rátu životného prostredia MsÚ 
Modra. (red)

Komenského ulica je hotová
Komenského ulica je od 1. októbra prejazdná. Po niekoľko-
mesačnej rekonštrukcii vznikol bezpečný priestor pre moto-
ristov aj chodcov s vyznačenou odstavnou plochou pre škol-
ský autobus, upravené parkovacie miesta pre obyvateľov aj 
ZŤP s vodopriepustnou dlažbou. 

V rámci stavebných prác bo-
lo zrealizované frézovanie pô-
vodného asfaltového krytu, 
oprava nerovností, položenie 
nového asfaltového krytu a vy-
budovanie dvoch cestných spo-
maľovacích prahov. Ďalej boli 
dobudované nové a upravené 
jestvujúce parkovacie miesta. 
Boli osadené nové obrubníky 

a zakomponované pôvodné an-
dezitové. Pre bezpečnosť chod-
cov bol upravený ľavostranný 
chodník pri školskom areáli 
a bola zrealizovaná bezbarié-
rová úprava nových aj jestvu-
júcich priechodov pre chod-
cov a pri novovybudovanom 
chodníku bolo osadené bez-
pečnostné zábradlie. Po novom 

je upravené aj cestné 
povrchové aj podpo-
vrchové odvodnenie, 
výška mreží, poklo-
pov a armatúr vo vo-
zovke. Organizácia 
dopravy je riešená 
v zmysle aktuálne 
platnej Vyhlášky Mi-
nisterstva vnútra SR 
č. 30/2020 o doprav-
nom značení.

(red)
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Spoločnosť Služby Modra odštartovala 
v októbri sezónu vykurovania
Vykurovacia sezóna začala v Modre tomto roku o niečo skôr než 
v predošlé obdobia. O kúrenie sa stará správca mestských ko-
tolní spoločnosť Služby Modra, s.r.o., niekdajšie Teplo Modra, 
s.r.o. V uplynulých mesiacoch, kedy prešla spoločnosť organi-
začnými zmenami, vďaka ktorým sa spojili s oddelením verej-
noprospešných služieb mesta, sa ďalej aktívne postarala aj o vy-
budovanie a správu nového plateného parkoviska v Modre na 
Piesku, ktoré bolo dlhšie plánovanou investičnou akciou. 

Mestské kotolne 
riadené diaľkovo

Konateľ Služby Modra, s.r.o. 
k začatej vykurovacej sezóne po-
vedal: „Kúrenie sme spúšťali už 
začiatkom októbra a to pre ná-
hle ochladenie. Počas leta sme 
sa pripravili na nadchádzajúce 
obdobie opravami poškodených 
rozvodov - kompletná výmena 
podzemných potrubí na SNP uli-
ci, komplexnou rekonštrukciou 
prešli aj všetky veľké regulačné 
stanice plynu pri mestských ko-
tolniach, ktoré boli zastarané. 
V tomto roku prišlo aj k posled-
nej etape výmeny fakturačných 
meračov tepla u všetkých odbe-
rateľov, ktoré majú aj funkciu 
diaľkového odpočtu, ako vyžadu-
je najnovšia legislatíva“. Všetky 
kotolne fungujú teda po novom 
už pod diaľkovým dispečingom 
a v každej bola vymenená prvá 
rada kotlov za moderné konden-
začné kotle prispôsobené súčas-
ným odberom a požiadavkám 
klientov. „V najbližších rokoch 
nás čaká výmena druhej rady 

kotlov a tiež plánovaná výstavba 
novej centrálnej kotolne v lokali-
te Malé hliny. Veľkou výzvou bu-
de prechod na obnoviteľné zdro-

je energie, k čomu nás zaväzuje 
národná energetická stratégia 
a nová chystaná legislatíva, ako 
aj postupná výmena rozvodov“, 
dodáva J. Liška. 

Zmeny v spoločnosti
Mestská spoločnosť Teplo Mod-
ra, s.r.o. zmenila v januári 2020 
obchodné meno. Po novom sú to 
už Služby Modra, s.r.o. Zmena 
predstavovala najmä rozšírenie 
podnikateľských činností spo-
ločnosti o správu budov mes-
ta, správu platených parkovísk 

a zmeny v zabezpečovaní verej-
no-prospešných služieb. „Po-
čas roka sme k novému zimnému 
odhŕňaču a posýpaču dokúpili 
aj nové nákladne vozidlo s val-
níkom, ktoré nahradilo staruč-
kú Aviu. Popri zabezpečovaní 
základných služieb pre mesto, 
sme realizovali aj malé staveb-
né a terénne úpravy pre mesto. 
V súčasnosti chystáme výme-
nu smetných košov na námes-
tí a obstarávame zásobníky na 

posypovú soľ, ktoré plánuje-
me umiestniť na zastávky auto-
busov, k mestským školám a na 
exponované miesta. Takisto sa 
pripravujeme na zimnú údržbu 
komunikácií nákupom materiá-
lu či zazmluvnením podporných 
služieb“, uviedol Jakub Liška.

Platené parkovanie
Koncom leta spoločnosť dokon-
čila úpravu parkoviska na Zo-
chovej chate v celkovej hodnote 
30 000 eur a spustili tu spoplat-
nené parkovanie. Náklady zahŕ-

ňali opravu asfaltových plôch, 
realizáciu vodorovného a zvis-
lého dopravného značenia, ná-
kup a inštaláciu parkomatov 
a úpravy parkoviska - rampy, 
orezy, čistenie a pod. Konateľ 
Liška vysvetľuje: „Investícia 
bola pokrytá z príjmov plate-
ného parkovania v meste z roku 
2019. Zisk z výberu parkovné-
ho v meste aj na Zochovej chate 
je odvádzaný do rozpočtu mes-
ta na čiastočné krytie investícií 
v doprave a parkovaní - opra-
va parkovacích plôch v roku 
2020, Komenského vnútroblok, 
Zochova chata, ulica SNP pri 
škôlke či Komenského ulica pri 
základnej škole. Takto aj v bu-
dúcnosti chceme prispievať do 
mestského rozpočtu z výberu 
parkovného práve na zlepšova-
nie dopravnej a parkovacej in-
fraštruktúry mesta“. Tento rok 
preveruje nás všetkých, nevy-
nímajúc mestskú spoločnosť 
Služby Modra, čo potvrdzujú aj 
slová Jakuba Lišku: „V prvej vl-
ne pandémie na jar sme zazna-
menali výpadky príjmov z náj-
mu či z parkovného, ktorého 
výber sme pozastavili. Podobná 
situácia nás čaká aj teraz, kon-
com roka. Napriek tomu sa sna-
žíme zabezpečovať naše služby 
v čo najväčšej kvalite v rám-
ci svojich finančných možností 
a ľudských kapacít“. (red, jl)

Vykurovanie z pohľadu hasičov
Chladné dni nás opäť upozornili na to, že je čas skontrolovať 
technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie 
obdobie patrí medzi rizikové, kedy dochádza k zvýšenému poč-
tu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytoch. K naj-
častejším príčinám požiaru patrí nesprávna obsluha vykurova-
cieho telesa, prítomnosť horľavých látok, používanie plynných 
a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, in-
štalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia 
dymovodu a nevhodná konštrukcia komína.

Technické podmienky a požia-
davky na protipožiarnu bezpeč-
nosť pri inštalácii a prevádz-
kovaní palivového spotrebiča, 

elektrotepelného spotrebiča 
a zariadenia ústredného vykuro-
vania a pri výstavbe a používa-
ní komína a dymovodu a o leho-

tách ich čistenia a vykonávania 
kontrol vymedzuje všeobecne 
záväzný právny predpis – Vy-
hláška MV SR č. 401/2007 Z. 
z.. Vyššie uvedená vyhláška sta-
novuje lehoty na čistenie a kon-
trolu komínov nasledovne:
• komíny pre spotrebiče na 
tuhé a kvapalné palivá do 50 
kW – 1 x za 4 mesiace
• komíny s vložkou pre spotre-
biče na plynné palivá do 50 kW 
– 1 x za 12 mesiacov
• komíny bez vložky pre spot-

rebiče na plynné palivá do 50 
kW – 1 x za 6 mesiacov
• komíny pre spotrebiče na 
tuhé a kvapalné palivá nad 50 
kW – 1 x za 2 mesiace
• komíny pre spotrebiče na 
plynné palivá nad 50 kW – 1 x 
za 6 mesiacov
Počas vykurovacej sezóny je 
potrebné udržiavať komíny 
v dobrom technickom stave, 
pravidelne vymetať a vyberať 
sadze z komínov. Požiar vznik-
nutý vznietením sadzí v komíne 
nikdy nehaste vodou.

(red), zdroj: 
OR HaZZ v Pezinku
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ObchOdná verejná súťaž
na predaj pozemku mesta Modry v lokalite Malé hliny

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verej-
nej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/20, druh pozemku: orná 
pôda o výmere: 554 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym 
odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pe-
zinok. Minimálna cena pozemku: 120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 30. 10. 2020 o 11.00 hod. Kritériom 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 verej-
nej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/22, druh pozemku: orná 
pôda o výmere: 576 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym 
odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pe-
zinok. Minimálna cena pozemku: 120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 30. 10. 2020 o 11.00 hod. Kritériom 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 verej-
nej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/25, druh pozemku: orná 
pôda o výmere: 555 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym 
odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pe-
zinok. Minimálna cena pozemku: 120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 30. 10. 2020 o 11.00 hod. Kritériom 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 verej-
nej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/26, druh pozemku: orná 
pôda o výmere: 633 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym 
odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pe-
zinok. Minimálna cena pozemku: 120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 30. 10. 2020 o 11.00 hod. Kritériom 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 verej-
nej súťaže 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 vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pe-
zinok. Minimálna cena pozemku: 120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 30. 10. 2020 o 11.00 hod. Kritériom 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 verej-
nej súťaže 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 vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pe-
zinok. Minimálna cena pozemku: 120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 30. 10. 2020 o 11.00 hod. Kritériom 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 ve-
rejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/41, druh pozemku: 
orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, ka-
tastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, 
okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemco-
via o kúpu predkladať do 30. 10. 2020 o 11.00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťaž-
ných 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 majite-
ľa 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 predkla-
danie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej ve-
rejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/42, druh pozemku: 
orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, ka-
tastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, 
okres: Pezinok. Minimálna cena pozemku: 120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemco-
via o kúpu predkladať do 30. 10. 2020 o 11.00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťaž-
ných 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 majite-
ľa 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 predkla-
danie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verej-
nej súťaže 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 vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: Pe-
zinok. Minimálna cena pozemku: 120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 30. 10. 2020 o 11.00 hod. Kritériom 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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Bratislavská župa spustila unikátny mapový portál
Územný plán, stredné školy, 
kultúrne zariadenia, ale aj cyk-
lotrasy či mapy lesov. To všet-
ko je možné nájsť na novom 
mapovom portáli Bratislavskej 
župy – mapy.bratislavskykraj.
sk. „Ak sa chce obyvateľ kraja 
dostať na webe k dôležitým in-
formáciám, neraz ich nachá-
dza roztrieštené na rôznych 
miestach. Našou ambíciou je 

dostať dáta takpovediac pod 
jednu strechu. Pre obyvateľov 
kraja sme preto spustili nový 
mapový portál, kde je možné 
nájsť na jednom mieste územný 
plán, župné zariadenia, enviro-
hub, akčný plán na ochranu le-
sov, ale aj cyklotrasy či tipy na 
výlety. Využili sme na to existu-
júci župný portál www.Brati-
slavskyKraj.sk, ktorý je obľú-

beným informačným zdrojom 
pre obyvateľov kraja a od svoj-
ho spustenia na jar tohto roku 
dosiahol už viac ako tri milióny 
vzhliadnutí,“ uviedol predseda 
BSK Juraj droba.
K dispozícii sú interaktívne vý-
kresy Územného plánu kraja 
a Mapa zariadení v zriaďova-
teľskej pôsobnosti BSK. Pod 
záložkou Krajina sa nachádza 

envirohuB BSK, ktorý okrem 
vzdelávania a osvety, umož-
ňuje zapojeným organizáciám 
pomocou formulára pridávať 
projekty a udalosti v oblasti en-
vironmentálnej výchovy. Ďalej 
môžu návštevníci nahliadnuť 
do priestorovej štruktúry le-
sov na území BSK, ktorá bola 
spracovaná v dokumente Akč-
ný plán na presadzovanie lesov 

názor občana

Perla
Kam kráčaš, „Perla Malých 
Karpát“? „Bílá snad si byla,-
když Modrou teď se nazýváš 
černou, zdá se mi,než slouti mi 
ještě budeš!“ Tento verš som 
ako žiačka ôsmej triedy recito-
vala na mieste zranenia Ľudoví-
ta Štúra, pri odhalení pamätné-
ho kameňa. Keby Ľudovít Štúr 
bol Modran, tak by som tvrdila, 
že tento verš je karma Modra-
nov, teda i moja.
život v Modre ma vyzvŕtal všet-
kými možnými smermi. Po od-
chode do predčasného dôchod-
ku môj záujem o dianie v Modre 
bol utlmený starosťou o živoby-
tie. Vek mi stlmil želania, naj-
väčšou potrebou sa stali lieky, 
dôchodok sa už trochu upravil. 
hovorí sa, že koho Boh chce po-
trestať, tak tomu dá zlého suse-
da. Mňa potrestal dvakrát, dob-
rého vymenil za zlého a zlého 
ešte za horšieho. Trest bol asi 
za to, že som sťažnosti Modra-
nov počúvala jedným uchom 

dnu a druhým von. Nezaujíma-
la som sa o stavebný rozvoj na 
našej ulici. V bývalej autoškole 
sa vybudovalo malé sídlisko bez 
občianskej vybavenosti, kde de-
ti nemajú ani trávnik a parkova-
né autá otravujú okolie svojimi 
výparmi i prítomnosťou. Riadne 
ma pobúril skvost architektúry 
oproti mestským domom. Reali-
zoval ho architekt. Jurkovičova 
projekcia domov je ešte i dnes 
na úrovni. Tá dnešná architek-
túra sa do zástavby nehodí a už 
vôbec nie k mestským domom. 
To monštrum za tak kultúrnym 
domom nelahodí vôbec môjmu 
oku. dá sa to však pochopiť, ak 
sa stavebný úrad správal k ma-
jiteľovi tak, ako ku mne. dnes 
vzhľad stavby vyzerá ako pom-
sta okoliu. Nezaujímala ma zó-
na ochrany pamiatok v meste. 
Ošarpaný dom s prepadnutou 
strechou na dukelskej ulici pod-
necoval moju zvedavosť na ma-
jiteľa. Náhoda chcela, že som sa 

dozvedela kto to je a prečo dom 
nebol zrekonštruovaný. Starý, 
nezaujímavý, utopený dom na-
toľko očaril ochranárov, že ho 
držia ako pamiatku. Vytvoriť 
pamiatkovú enklávu však pre-
meškali. Možno je zaujímavý 
tým, že to bol židovský dom. 
Ak je toto dôvod, prečo pamät-
ná stienka na mieste židovského 
cintorína je zdevastovaná? Tieto 
prehrešky nie sú také veľké, aby 
boli raritou a prilákali turistov. 
Tak prečo si kazíme vzhľad na-
šich ulíc? Keď bude Perla Ma-
lých Karpát kráčať týmto sme-
rom, stratí svoj lesk!
Zákon vraj umožňuje oriento-
vať do môjho dvora 4 vetracie 
okienka z WC, 2 okná z dvoch 
kuchýň, 2 okná zo schodiska a 1 
z ? – z jednej bytovej jednotky. 
Tak mi bude v budúcnosti slúžiť 
Modra. Vzdialenosť v mieste 
kuchynských okien na mojom 
pozemku je 6,0 m a susedia od 
môjho plota po kuchynské okná 
majú 1,7 m. Naviac máme tam 
štvordielne okno oproti. V 21. 
storočí riešiť vetranie pachov 
do susedného dvora je tiež asi 

raritou presadzovanou v Mod-
re, tak ako tie stavby, ktoré som 
uviedla. Nasleduje druhé kolo 
čiernej mory, výstavby ďalšie-
ho domu u susedov. už dnes ťa-
hám za kratší koniec. Pozemok 
rozdelili tak, aby zastavanosť 
na jestvujúcom dome bola 29 % 
a na novostavbe pod 25 %. Sta-
vebný úrad sa správa tak, ako 
by jestvoval len jeden občan, 
ktorý má právo. dokonale igno-
ruje, že stavby sú určené nie na 
rodinné bývanie, ale na ubyto-
vacie služby. Parcela je po roz-
delení netypická a časť je pred 
vchodom do garáže už jestvu-
júcej nehnuteľnosti, čo nehrá 
žiadnu rolu. Navrhovaná stavba 
nezapadá do koloritu okolia a to 
dnes už nikoho netrápi.
Perla Malých Karpát, nielenže 
si nezvládla súťaž s Pezinkom, 
ale postupne prichádzaš i o 
svoju krásu. Vedľajšie dediny 
sa snažia získať tvoju korunku 
krásy a patriotizmus ich obča-
nov im v tom pomôže.

Ing. Helena PEŠKOVÁ, 
Modra

Stavebný úrad reaguje
Mesto Modra má prenesený výkon štátnej správy na úseku sta-
vebného poriadku a na činnosť špeciálneho stavebného úradu 
pre miestne a účelové komunikácie (doprava).

Plne rešpektujeme právo obča-
nov na názor. Ak je projektová 
dokumentácia v súlade s územ-
ným plánom a s odbornými sta-
noviskami dotknutých orgánov, 
stavebný úrad nemôže nepovoliť 
realizáciu stavby. Ak je projekt 

v rozpore s územným plánom 
a so stanoviskami dotknutých 
orgánov, realizáciu takejto stav-
by nie je možné povoliť. 
Ak si investor, na základe plat-
ného územného plánu vopred 
pripraví územie, kúpi ho, spra-

cuje projekt a koná v zmysle 
stavebného zákona, nemáme 
právo mu výstavbu zastaviť. 
Môžeme ju pripomienkovať, 
navrhovať úpravy, ale zastaviť 
nie. 
Občania síce môžu vnímať vý-
stavbu v už existujúcej zástavbe 
tzv. zahusťovanie negatívne, ale 
je to ekonomická nevyhnutnosť 
vo všetkých mestách, kde s tým 
počíta územný plán.
V konkrétnom prípade, ktorý 
je popisovaný v príspevku, ma-

la pani ako účastníčka konania 
právo vysloviť svoj názor, kto-
rý si aj uplatnila. Stavebný úrad 
sa s jej pripomienkami v sta-
vebnom povolení vysporiadal 
a umožnil účastníkom kona-
nia, v súlade so správnym po-
riadkom, vyjadrenie formou 
odvolania sa voči rozhodnutiu. 
Odvolanie voči stavebnému po-
voleniu nebolo podané.

Bibiána PIRŠELOVÁ, 
vedúca Stavebného 

úradu Modra
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K vývozu odpadov a reklamáciám 
Každý držiteľ zbernej nádoby – fyzická osoba je v deň vývozu 
zložiek komunálneho odpadu povinný vyložiť nádobu do 6:00 
ráno a to ku komunikácii tak, aby neohrozovala bezpečnosť 
cestnej premávky a najmä, aby bola dostupná osádke zberové-
ho vozidla. Ďalej je v deň zvozu dôležité odstrániť všetky pre-
kážky k prístupu ku kontajnerom, neparkovať pred nimi autá, 
lebo sa môže stať, že zostanú nevyvezené. 

Stáva sa, že svoju nádobu si drži-
teľ nájde nevyvezenú. Čo býva te-
da hlavnými príčinami? „Pomer-

ne často sa stretávame so stavom, 
kedy obyvatelia preťažujú nosnosť 
nádob ukladaním stavebného od-

padu z rekonštrukcie bytov, do-
mov. Ak osádka zberového vozidla 
zistí, že v konkrétnej nádobe je 
takýto odpad, posiela na mestský 
úrad oznam o nevyvezení nádoby 
bez náhrady z dôvodu prítomnosti 
odpadu, ktorý do nádoby nepatrí 
a to spolu s fotodokumentáciou 
obsahu nádoby a identifikáciou 
jej majiteľa. Niektorí obyvatelia 
rodinných domov majú vybudo-
vané stojiská, aj tu však platí, že 
je nutné vybrať odtiaľ danú nádo-
bu, aby bola vyvezená a predišlo 
sa reklamáciam“, vysvetľuje Ka-
tarína Ružeková Poltárska z MsÚ 
Modra.
Ak teda rekonštruujeme alebo 
upratujeme, tak drobný staveb-
ný odpad vznikajúci z bežných 
udržiavacích prác, na ktoré nie 
je potrebné stavebné povolenie, 
od fyzických osôb je možné pri-
viezť a uložiť v Zbernom dvo-
re v Modre za poplatok vo výške 
36,50 €/t. Ako ďalej K. Ružeková 
dodáva, veľmi často prijíma ako 
referentka odpadového hospodár-

stva na mestskom úrade podnety 
od zvozovej spoločnosti. Tie sa 
týkajú už v úvode spomenutého 
zabránenia prejazdu smetiarske-
ho vozidla. Príčiny sú tiež rôzne. 
Niekedy parkujú bezprostredne 
pred miestom vývozu obyvatelia, 
inokedy zavadzajú konáre stro-
mov, čo mesto rieši orezom ale-
bo napríklad sa situácia rieši rea-
lizáciou vodorovného dopravného 
značenia za účelom obmedzenia 
parkovania vozidiel zabraňujúcim 
prejazd takémuto vozidla. „Mesto 
Modra sa snaží promptne vyriešiť 
každú jednu reklamáciu. Všetkým 
by nám spoločne preto malo zále-
žať na tom, aby každá jedna ná-
doba na odpad bola včas, riadne 
a v termíne vyvezená. Preto ape-
lujeme ešte raz na občanov, neuk-
ladajte do kontajnerov to, čo do 
nich nepatrí a nebráňte vjazdu vo-
zidla”, dodáva Katarína Ružeko-
vá Poltárska. 
O tom, ktorý komunálny odpad 
do akej nádoby patrí hovorí Vše-
obecne záväzné nariadenie mesta 
Modry č. 1/2019 a nájdete ho aj na 
webe mesta www.modra.sk.
 (red, krp)

Vy sa pýtate, kompetentní odpovedajú
Chcete sa dozvedieť odpoveď na svoju otázku? Trápi vás niečo 
v meste a neviete, na koho sa obrátiť? Napíšte nám a my sa za vás 
spýtame kompetentných na mestskom úrade, v mestských spo-
ločnostiach a v ďalších inštitúciách. Otázky posielajte mailom na: 
zvesti@mediamodra.sk. Svoje otázky nám zaslal Jaroslav L. Od-
povedá Katarína Ružeková Poltárska z mestského úradu.

Prečo sa v Modre neseparuje tzv. 
kompozitný odpad?
Kompozity sú obaly zložené 
z viacerých materiálov, ktoré nie 
je možné oddeliť. Okrem nápo-
jových kartónov sú najbežnejšími 
obalmi z kompozitného materiálu 
napríklad vrecká na instantné po-
lievky, korenie, obaly na zubné 
pasty a podobne. Kompozity sú 
prakticky nerecyklovateľné, no je 
možné ich energeticky zhodnotiť. 
Výrobca za ich zber platí orga-
nizácii zodpovednosti výrobcov, 
ktorá ich zber zberovej spoločnos-
ti uhradí. Triedime ich teda podľa 
najviac zastúpenej zložky. Naprí-
klad, obal zubnej pasty sa skladá 
z plastu a hliníka. Označenie C/
PP je označením kompozitného 
materiálu, v ktorom má najväčšie 

zastúpenie plast, preto obal vytrie-
dime medzi plasty. Okrem nápo-
jových kartónov sme na opätovné 
použitie kompozitov stále neprišli. 
Viacvrstvové kombinované ma-
teriály (tzv. tetrapaky), obaly od 
mlieka, smotany a iných mlieč-

nych výrobkov, ovocných štiav, 
džúsov, vína a podobne, sa na úze-
mí mesta Modry triedene zbiera-
jú do žltých nádob 120l a 1100l 
spolu s plastami (20 01 39) a ko-
vovými obalmi (20 01 04). Vý-
robcovia obalov a neobalových 
výrobkov, ktorí uvádzajú na trh 
svoje produkty, sú zodpovední za 
to, kde končí ich odpad a teda aj 
za financovanie triedeného zberu. 
Robia tak kolektívne prostredníc-
tvom organizácií zodpovednos-
ti výrobcov akou je aj Envi-Pak, 

ktorá v Modre zabezpečuje sys-
tém triedeného zberu tak, aby bo-
lo možné vyzbieranie, dotriedenie 
a recyklácia vytriedeného odpadu, 
vrátane viacvrstvových kombi-
novaných obalov, tzv. tetrapakov. 
Keďže veľká časť kompozitov 
končí v spaľovniach a na sklád-
kach a ich recyklácia je v prípade 
tetrapakov náročná, je na každom 
z nás, aby zvážil nevyhnutnosť ná-
kupu produktov v týchto obaloch. 
Viac o triedení na www.modra.sk, 
časť Odpady a zberný dvor alebo 
www.triedime.sk.

Prečo musí byť cesta k zbernému 
dvoru taká rozbitá, že osobným 
autom je tam nebezpečné prísť?
Rekonštrukcia prístupovej komu-
nikácie na Zberný dvor v Modre 
je v návrhu rozpočtu mesta. Sa-
motnej rekonštrukcii bude pred-
chádzať výrub dvoch stromov, 
ktorých koreňové systémy nad-
vihli betónové platne tak, že sťa-
žujú motorovým vozidlám prístup 
do zberného dvora. (red)

na území Bratislavského samo-
správneho kraja v zmysle Me-
moranda o spolupráci a spoloč-
nom postupe pri ochrane lesov. 
Témy Cyklistika a Cestovný 
ruch rozprávajú príbehy pomo-
cou máp z dielne Slovenského 
domu Centrope „Cykloruris-
tika pri dunaji“ a „Splav Ma-
lého dunaja“. Pod záložkou 
Zdravie je zverejnená webová 
mapa, ktorá umožňuje vyhľa-
dať a zobraziť lekárne, výdaj-

ne zdravotníckych pomôcok, 
zariadenia ambulantnej po-
hotovosti a agentúry domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti 
na území Bratislavského samo-
správneho kraja.
Mapový portál bude neustále 
inovovaný, aby prinášal novšie 
a dostupné informácie pre oby-
vateľov kraja. Mapový portál 
je k dispozícii na internetovej 
adrese mapy.bratislavskykraj.
sk. (bsk, red)
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Novinky zo ZŠ Vajanského 
Základná škola Vajanského je jednou z dvoch ZŠ v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta. Aj v období koronakrízy sa v rámci 
svojich možností zapája do projektovej činnosti, pedagogický 
zbor sa snaží plne venovať svojim žiakom a pomáha im napre-
dovať v učení a získavaní nových poznatkov. 

Spomienka na 
vydarenú letnú 

školu
Posledný augusto-
vý týždeň bol veno-
vaný Letnej škole. 
„Využili sme ponuku 
Ministerstva škol-
stva a poskytli našim 
žiakom a rodičom 
možnosť zažiť vzde-
lávanie inak. Let-
ná škola nemala byť 
klasickým vyučova-
ním a to sme do bod-
ky splnili. Päť dní 
plných vzdelávacích 
a športových aktivít spojených 
s bádaním, skúmaním a tvore-
ním. Od pondelka do piatku, od 
8.00 do 16.00 hod.“, približu-
je riaditeľka školy Marcela Pe-
chová. Pondelok bol venovaný 
hiphopovej škole, či workshopu 
o tvorbe vedeckých projektov. 
V utorok sa športovalo, Klub 
Amavet pripravil orientačný 
beh na futbalovom ihrisku. Po-
obede deti hľadali informácie 
o dejinách olympijských hier. 
Streda bola venovaná chemic-
ko-fyzikálnemu bloku Vesmír. 
Po cestovaní vesmírom, prípra-
ve kozmonautov na let, si deti 
vyrobili svoje rakety s kozmo-
nautmi a na školskom dvore ich 
vypustili do vesmíru. V ďalšom 
vzdelávacom bloku si overili 
logické a konštrukčné schop-
nosti so stavebnicami Lego-

dacta. „Nezabudli sme ani na 
regionálne dejiny. Prázdniny 
včera a dnes nám pripomenuli 
tvorbu Vincenta Šikulu a náv-
števa Hamrštílu ukončila ďalší 
deň“, spomína riaditeľka. Kre-
atívne schopnosti spolu s ché-
miou, geometriou a premenami 
jednotiek využili deti pri výrobe 
mydielok. Tvorivé boli aj jazy-
kové aktivity z angličtiny a slo-
venského jazyka. Prvostupniari 
sa venovali aj prírodovedným 
aktivitám pri pozorovaní poča-
sia a prírody a pracovali na hra-
vej dramatike. Letná škola sa 
skončila v piatok a to pátraním 
po tajomstve hradieb. Návšteva 
Trnavy bola spojená s historic-
kou hrou Mocný opasok pomo-
cou GPS navigácie. živé sochy 
na hradbách postupne prezrá-
dzali tajomstvá panovníkov 

a mešťanov a deti získali kľúč 
od mesta a zaslúžený oddych.
„Ďakujem svojim kolegyniam 
a kolegom za výborný týž-
deň a Amavet klubu v Modre 
za hiphopovú školu, vedecký 

workshop a orientač-
ný beh. Finančnú do-
táciu na organizáciu 
Letnej školy nám po-
skytlo MŠVVaŠ SR“, 
dodáva Marcela Pe-
chová.

žiaci pomáhajú 
naSa aj našej 

planéte
Na deň Zeme 22. 4. 
sa Slovensko ofici-
álne stalo súčasťou 
programu Globe. Pro-
jekt amerického Ná-
rodného úradu pre le-

tectvo a vesmír (NASA) oslávil 
25 rokov a spája už 123 krajín 
celého sveta. ZŠ Vajanského 93 
Modra sa v tomto školskom ro-
ku zapája do programu ako jed-
na z desiatich pilotných škôl na 
Slovensku. Globe umožní žia-
kom podieľať sa na výskumoch 
a meraniach, ktoré robí NASA 
na podporu ochrany prírody 
a za účelom sledovania klima-
tických zmien na našej planéte. 
žiaci si môžu vymieňať svoje 
poznatky so záujemcami po ce-
lom svete. Najlepší majú šancu 
zúčastniť sa na medzinárodnej 
konferencii NASA. Základnou 
myšlienkou projektu je, aby 
žiaci vyšli mimo tried a mali 
možnosť zistiť viac o svojom 
okolí, zvýšili si záujem o život-
né prostredie a vlastnými ruka-
mi sa podieľali na monitorova-

ní a zhromažďovaní dôležitých 
dát. Globe v súčasnosti zahŕňa 
štyri oblasti výskumu v hyd-
rológii, pedológii, fenológii 
a meteorológii. ZŠ Vajanské-
ho sa tento školský rok zapojí 
do dvoch hlavných oblastí pra-
videlnými meteorologickými 
sledovaniami a výskumom na 
modranskom rybníku. Garant-
mi projektu za školu sú peda-
gogičky, učiteľka chémie Mgr. 
Kristína Freyer Lukáčová a ge-
ografie Mgr. diana Jelenčíková. 
Projekt Globe na Slovensku za-
strešuje daphne, inštitút apli-
kovanej ekológie.

Týždeň zdravej 
výživy na 1. stupni

V mesiaci októbri si žiaci ško-
ly pripomenuli Svetový deň 
jablka a Svetový deň zdravej 
výživy. Počas celého jedného 
týždňa sa zamerali na zdravý 
životný štýl, pripravili výstavu 
ovocia, zeleniny a iných zdra-
vých potravín, ako sú pohánka, 
pšeno, obilné vločky. Súčasťou 
výstavy bol aj kvíz, v ktorom 
deti museli pomenovávať plo-
diny a tak spoznávali aj netra-
dičné druhy ovocia, zeleniny, 
bylín a obilnín. Všetci žiaci si 
priniesli do školy zdravú desia-
tu a spolu s triednymi učiteľmi 
viedli diskusiu o tom, ktoré po-
traviny sú zdraviu prospešné. 
Z nápojov to bola jednoznačne 
čistá voda. Po skonzumovaní 
zdravej desiaty deti potvrdi-
li, že bola nielen zdravá, ale aj 
veľmi chutná. Súčasťou tohto 
týždňa bola aj výstava tekvíc, 
svetlonosov a rôznych postavi-
čiek a vecí z prírodných mate-
riálov.

(red) a Marcela PECHOVÁ, 
riaditeľka
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Celoplošné 
testovanie

Premiér vlády SR igor Matovič 
spoločne s ministrom obrany Jaro-
slavom Naďom oznámili v nede-
ľu večer 18. októbra zámer vlády 
SR, ktorá rozhodla o celoplošnom 
testovaní občanov na koronavírus. 
Antigénové testy budú obstarávať 
Štátne hmotné rezervy, štát ob-
jednal 13 miliónov kusov. Všetky 
podrobnosti sa dozvedia samo-
správy slovenských obcí a miest 
čoskoro. (red)

Covid-19 a naše školy
Minister školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Branislav Gröhling 
oznámil rozhodnutie o dištanč-
nom vzdelávaní, na ktoré od pon-
delka 12. októbra prešli všetky 
stredné školy na Slovensku. V prí-
pade Modry je to Gymnázium K. 
Štúra, Stredná odborná škola vi-
nársko-ovocinárska a Stredná od-
borná škola pedagogická. Okrem 
toho sú zatiaľ z rozhodnutia minis-
terstva a vlády SR zrušené krúžky, 
lyžiarske a plavecké kurzy, výle-
ty, skupinová výučba v ZuŠ, ex-
kurzie mimo škôl. Školské kluby 
detí pokračujú za prísnych opatre-
ní. V osemročných gymnáziách sú 
otvorené prvé štyri ročníky, prima 
až kvarta. Covid-19 však zatvára 

postupne aj viaceré z tried mod-
ranských škôl, od materských až 
po stredné. 
Prevádzka na MŠ SNP 14 bola 
od 2. 10. do nedele 11.10. pre-
rušená vzhľadom na výskyt no-
vých pozitívnych prípadov Co-
vid-19 v radoch zamestnancov. 
Materská škola bola opäť otvo-
rená v pondelok v bežnom reži-
me. Na základe rozhodnutia RÚ-
VZ je do 24. 10. trieda Slniečok 
MŠ SNP 14 v karanténe z dôvo-
du kontaktu s pozitívne testova-
ným zamestnancom školy. Os-
tatné triedy pracujú v bežnom 
režime. V súlade s nariadením 
ministerstva školstva prerušila 
aj Stredná odborná škola peda-

gogická od 5. 10. vyučovanie vo 
všetkých troch prvých ročníkoch 
až do odvolania. Ako informova-
la škola, žiaci zostali v domácej 
karanténe a zúčastňovali sa diš-
tančného vzdelávania. V domá-
cej izolácii boli aj učitelia, ktorí 
vyučovali v 1.B triede. žiaci ii. 
stupňa v ZŠ Vajanského sa zostali 
15. a 16. 10. učiť z domu. Riadi-
teľka školy rozhodla o dočasnom 
dištančnom vzdelávaní kvôli po-
dozreniu na ochorenie Covid-19 
u jedného žiaka na ii. stupni. 
Rovnaké rozhodnutie prijalo 
aj vedenie ZŠ Ľ. Štúra, kedy sa 
žiaci 5.C učili v dňoch 15. a 16. 
distančným spôsobom z domu. 
Riaditeľka školy o tom rozhodla 
na základe podozrenia na ocho-
renie Covid-19 u jedného žiaka 
tejto triedy. Koronavírus neob-

chádza ani ostatné škôlky a tak 
z preventívnych dôvodov riadi-
teľka MŠ Kalinčiakova rozhodla 
o zatvorení triedy „motýlikov” 
pre podozrenie na ochorenie Co-
vid-19 u jedného z detí, ktoré má 
pozitívneho rodiča. Ochorenie 
sa u dieťaťa nepotvrdilo, rodina 
zostala v karanténe a vyučovací 
proces sa obnovil. A ku dňu uzá-
vierky Modranských zvestí sme 
stihli zaznamenať, že doma na 
čas zostali z preventívnych dôvo-
dov aj deti z triedy „myšiek” MŠ 
Sládkovičova, o čom rouhodla 
riaditeľka školy na základe infor-
mácie o rodičovi dieťaťa z tejto 
triedy, ktorý prišiel do kontak-
tu s osobou pozitívnou na Co-
vid-19. Ďalší postup škola kon-
zultovala s Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva. (red)

Protiepidemiologické opatrenia vlády
(platné ku dňu výroby Modran-
ských zvestí, 19. 10. 2020)
Pandémia ochorenia Covid-19 
na Slovensku, ako aj v iných 
krajinách sveta, naďalej pretrvá-
va. Úrad verejného zdravotníc-
tva (ÚVZ) opakovane vyzýva 
obyvateľov k noseniu tvárové-
ho ochranného rúška. Je jedným 
z kľúčových preventívnych opat-
rení. Ďalšími dôležitými súčasťa-
mi boja proti prenosnej chorobe 
je pravidelné a dôkladné umý-
vanie rúk, používanie dezinfekč-
ných prostriedkov a dostatočný 
sociálny odstup. Ochorenie môže 
prenášať i človek, ktorý navonok 
nevykazuje žiadne príznaky. 
ÚVZ vydáva opatrenia na ochra-
nu zdravia obyvateľov s platnos-
ťou pre celé územie Slovenska. 
Vývoj v jednotlivých regiónoch 
podrobne sledujú aj regionálne 
úrady verejného zdravotníctva 
(RÚVZ). Ak sa epidemiologická 
situácia na lokálnej úrovni vyví-
ja nepriaznivo, príslušný RÚVZ 
môže celoštátne opatrenia dopl-
niť o ďalšie, prísnejšie podmien-
ky. Pre daný región teda platia 
prísnejšie nastavené pravidlá ur-
čené regionálnym úradom verej-
ného zdravotníctva
Medzi najnovšími platnými 
opatreniami (platnými v čase vý-
roby MZ 10/2020, 19. 10.) sú aj 

nasledovné: 
• od 15. 10. platí zákaz pohybo-
vať sa v interiéroch, v prostried-
koch hromadnej dopravy a na 
verejnosti v exteriéroch bez pre-
krytia horných dýchacích ciest 
(výnimky sú zakotvené v plnom 
znení opatrenia),
• od 15. 10. sa zakazuje uspora-
dúvať hromadné podujatia špor-
tovej, kultúrnej, zábavnej, spolo-
čenskej a inej povahy v jednom 
okamihu v počte nad 6 osôb; vý-
nimku majú hromadné poduja-
tia, ktorých všetci účastníci budú 
v čase začiatku hromadného pod-
ujatia disponovať negatívnym 
výsledkom RT-PCR testu alebo 
antigénového testu certifikované-
ho na území Európskej únie, na 
ochorenie Covid-19 nie starším 
ako 12 hodín. uvedené poduja-
tia musia byť ohlásené na RÚVZ 
najneskôr 48 hodín pred začiat-
kom, pričom je potrebné uviesť 
presný čas a miesto konania. Za 
dodržania týchto podmienok je 
na uvedenom podujatí možné 
podávať pokrmy alebo nápoje,
– zákaz sa nevzťahuje na výkon 
obradu krstu, pohrebného obra-
du a sobášneho obradu, vrátane 
ich civilných verzií; je však ne-
vyhnutné splniť povinnosti, ktoré 
sú uvedené v plnom znení opat-
renia k hromadným podujatiam,

– zákaz sa nevzťahuje ani na za-
sadnutia orgánov verejnej mo-
ci a ich poradných orgánov, na 
schôdze a iné, ktoré sa uskutoč-
ňujú na základe zákona alebo na 
voľby. Povinnosti, ktoré je nut-
né splniť, sú upresnené priamo 
v opatrení,
• až do odvolania sa prevádzko-
vateľom potravín a drogérií na-
riaďuje umožniť v dňoch ponde-
lok až piatok v čase od 9:00 do 
11:00 vstup iba osobám nad 65 
rokov,
• od 15. 10. sa uzatvárajú: prí-
rodné a umelé kúpaliská, akva-
parky, prevádzky poskytujúce 
služby wellnes (sauny, vírivky, 
kúpele, zábaly), fitness centrá, 
prevádzky divadelných, hudob-
ných, filmových alebo iných 
umeleckých predstavení (kiná, 
divadlá...) a prevádzky verejného 
stravovania,
– neplatí to pre prírodné liečebné 
kúpele a liečebne na základe ná-
vrhu lekára a pre prevádzky ve-
rejného stravovania pri dodržaní 
viacerých podmienok (jedenie 
len na terase, predaj cez okienko, 
donášková služba, dezinfekcia 
plôch, vstup iba s rúškom, príbor 
v zabalenej servítke.
Plné znenie všetkých opatrení 
nájdete na www.uvzsr.sk.

(red), zdroj: ÚVR SR

Slovensko 
v núdzovom 

stave
Vláda Slovenskej republiky 
schválila na svojom rokovaní 
v stredu 30. septembra 2020, v sú-
vislosti s druhou vlnou pandémie 
koronavírusu, vyhlásenie núdzo-
vého stavu. Ten je v platnosti od 
štvrtka 1. októbra po dobu mini-
málne 45 dní. informoval o tom 
premiér SR igor Matovič počas 
tlačovej besedy. 
V čase núdzového stavu môže štát 
v zmysle zákona obmedziť zák-
ladné práva a slobody a to v nevy-
hnutnom rozsahu, na nevyhnutný 
čas. (red),

zdroj: www.vlada.gov.sk
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Pošli to ďalej, Modra
Od mája vám v seriáli predstavujeme ako spolupracujú miestni výrobcovia, prevádz-
ky, podnikatelia a vzájomne si tak pomáhajú v čase koronakrízy. Rad je i na nás. 
Míňajme peniaze doma, podporme naše obchodíky, kaviarne, reštaurácie, vinárov. 
Jednotlivé časti seriálu na seba nadväzujú. Ide o akúsi nekonečnú reťaz súvisiacich 
spoluprác. Celý projekt je ukážkou vzájomnej podpory komunity. Pomôžeme rodin-
ným firmám aj svojmu mestu. Zapojte sa a „pošlite to ďalej.” 

Modra je zmrzlinové mesto a Tomášovi Klim-
kovi (Modran Klimko Wine) veľmi chutí gela-
to v Café Modur.
Nie je to tak dávno, keď sa modranské deti 
celé dni hrávali vo vinohrade pri pracujúcich 
rodičoch. detská radosť sa časom zmenila na 
starosť – rodičia deti prirodzene zapájali do 
obrábania vinohradu a to im často nebolo po 
vôli. Tomáš Klimko si dobre pamätá na všet-
ku tú vinohradnícku drinu. Aj na skvelý pocit, 
keď ochutnal jej výsledok – lahodné víno. Na 
začiatky v rodičovskej pivnici, kde dorábal ví-
no pre rodinu a priateľov spomína rád. dnes 
má svoje vlastné vinárstvo Modran Klimko 
Wine. hrozno pestuje výhradne v modran-
skom chotári na rozlohe zhruba 3 hektáre. do-
zrieva na slnečných južných svahoch s ľahkou 
piesočnatou pôdou, ale aj na hlbokých, ťaž-
kých hlinitých pôdach na rovinách. Tomášovi 
sa doktorát z mineralógie vo vinohradníctve 
a vinárstve zišiel. K prírode mal vždy veľmi 
blízky vzťah. Víno vyrába z odrôd typických 
pre modranský chotár. Sú to predovšetkým 
Veltlínske a Silvánske zelené, Müller-Thurgau 
a Pinot blanc. Z modrých odrôd potom Fran-
kovka a Pinot Noir. Treba ochutnať. Víno si 
môžete objednať priamo z pivnice na www.
modranklimkowine.zpivnice.sk.

Café Modur spolupracuje s viacerými dodá-
vateľmi z mesta, keramické dizajnové prvky 
na stoloch navrhla a vyrobila keramická diel-
ňa Modranska.sk. Reklamy a kompletný bran-
ding dodáva agentúra Bitter Studios.
Raňajky v Cafe Modur už patria k víkendo-
vej rutine viacerých Modranov. Kaviareň bý-

va plná aj cez týždeň – robia tu výbornú kávu 
na všetky spôsoby a počas letnej sezóny bo-
la v ponuke aj poctivá zmrzlina z prírodných 
ingrediencií. Vyrába ju sám majiteľ Andrej 
Trnovec v rôznych príchutiach: pravá bel-
gická čokoláda, riccota s figami, biela čoko-
láda s kokosom, slaný karamel, grepový sor-
bet a ďalšie. „dnes som sa náhodne zastavil 

a jedna z najlepších zmrzlín na Slovensku, akú 
som zatiaľ ochutnal,“ napísal spokojný zákaz-
ník do recenzií na sociálnych sieťach. ženy 
iste poteší, že zmrzliny a sorbety z Moduru 
majú menej kalórií. To znie skvele, však? Tak 
teda dovidenia na kávičke v Modure na Štú-
rovej 72.

Keramická dielňa Modranska.sk dáva prácu 
keramickým majstrom z Modry. Svoje produk-
ty balí do nepotrebného skartovaného papie-

ra od modranskej spoločnosti Knott, ktorý by 
išiel do odpadu, no takto dostáva druhé vyu-
žitie.
Keramika z Modry má aj novú modernú tvár. 
Stelesňuje ju značka modranska. Špecializu-
je sa na tvorbu ručne robenej úžitkovej kera-
miky, a to hlavne modranskej majoliky a ka-
meniny. darí sa jej oživovať tradičné tvary 
a vzory, vymýšľať aj nové návrhy a vytvárať 
originálnu, modernú keramiku. Vdýchnuť ke-
ramike moderný dizajn a snažiť sa zachovať 
tradície a krásu starej hrnčiariny sa modran-
skej podarilo vďaka otcovi a synovi. Otec – 
majster Marián Liška – je odchovanec sláv-
nej modranskej keramickej školy a jeho syn 
Jakub sa po štúdiách keramiky, architektúry 
a dizajnu vrátil do otcovej dielne, aby prinie-
sol nové postupy a nápady. Najväčší kus práce 
však vzniká v tíme modranskej. Rodinná fir-
ma si vytypovala vynikajúcich remeselníkov 
a dizajnérov, s ktorými spolupracuje. Za svoju 
prácu získali niekoľko národných cien za di-
zajn, ale aj ceny pre najlepších hrnčiarov v bý-
valom Československu, a ďalšie ocenenia na 
súťažiach a výstavách po celom svete. Poteš-
te sa pekným kúskom ručne robenej úžitkovej 
keramiky na e-shope www.modranska.sk

Spoločnosť Knott patrí k najväčším zamest-
návateľom v Modre s ročným obratom 30 
miliónov eur. Dáva prácu ľuďom z regió-
nu a zároveň spolupracuje s radom ďalších 
modranských spoločností: kolesá jej dodáva 
Bohnenkamp, plastové diely Termopa, drevo 
na balenie M a P Korporácia, využíva služ-
by špedície Duo Team, kávu Ebenica a svoje 
produkty dodáva firmám Agados, Pongratz 
a FarmProfi. Generálny riaditeľ Knott-u Du-
šan Špánik si na pracovné obedy s domácimi 
aj zahraničnými obchodnými partnermi často 
vyberá reprezentatívne priestory reštaurácie 
Mlyn 108, kde má 100 % istotu kvality, čer-
stvosti a originálneho gurmánskeho zážitku.
Knott je súčasťou nemeckého holdingu, ktorý 
má pobočky po celom svete. Modranská firma 
vyrába už skoro 30 rokov podvozkové a brz-
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dové systémy pre prívesy a príslušenstvo prí-
vesov, priemyselné brzdy pre stavebné a poľ-
nohospodárske stroje, ale aj vysokozdvižné 
vozíky a špeciálne vozidlá. Spoločnosť cha-
rakterizuje nemecká precíznosť, profesionál-
ny prístup, odborné poradenstvo a vynikajúca 
kvalita výrobkov. Pre svojich zákazníkov do-
káže vytvoriť produkt na mieru. Modranský 
Knott sa venuje vývoju produktov, od myš-
lienky cez dokumentáciu, výrobu prototypov, 
laboratórne aj cestné skúšky až po schvaľova-
cie protokoly a zavedenie do sériovej výroby. 
Ak hľadáte spoľahlivého partnera aj na výro-
bu a dodávku komponentov, náhradných die-
lov a servis, ste na správnej adrese. Viac info 
nájdete na www.knott.sk.

Mlyn 108 má vínnu kartu, v ktorej nájdete len 
lokálnych producentov vína, napríklad rodin-
né Vinárstvo Rariga. 
Ak hľadáte niečo skutočne výnimočné v gas-
tronómii, Mlyn 108 vás nesklame. Pôžitok 
z jedla si môžete vychutnať v priestoroch zre-
konštruovaného vodného mlyna zo 16. storo-
čia. Majiteľ reštaurácie a zároveň šéfkuchár 
Otto Chrapčiak spolu s manželkou vytvorili 
harmóniu medzi kuchyňou, kde jedlo pripra-
vujú a prostredím, v ktorom si ho vychutná-
vate. V lete vás očarí veľká záhrada s parko-
vou úpravou a bio kúpacím jazierkom, kde 
zabudnete na uponáhľaný svet a užijete si ča-
ro vidieckej usadlosti. Ale vráťme sa k jedlu. 
„Vynikajúce, poctivé a nápadité jedlo, výbor-
ná obsluha samotnými majiteľmi a prekrásne 
miesto,“ dočítate sa v hodnoteniach na naj-
väčšej platforme pre cestovateľov na svete 
Tripadvisor. Mlyn 108 tu boduje, získal do-
konca certifikát výnimočnosti. V reštaurácii si 
potrpia na čerstvé domáce suroviny a precíz-
nu prípravu pokrmov. Aktuálne majú v ponu-
ke napríklad sumca zo Stupavských rybníkov 
s penou z čerstvého hrášku, omáčkou z rakov 
so zelenou špargľou a domácimi tvarohovými 
ňokmi. hmmm a potom sa môžu vaše chuťo-
vé poháriky ponoriť do jahodového kardinála 
s pečenými mandľami. Celé menu nájdete na 

www.mlyn108.sk. Rezervácia vopred je ne-
vyhnutná na tel. 0948 100 252. 

Rarigovci z Vinárstva Rariga si obľúbili pro-
stredie kaviarne Hollerung Káva & Koloniál 
v Modre-Harmónii. 
igor Rariga vysadil svoj prvý vinohrad v ro-
ku 1986. Najskôr to bola záľuba, no postup-
ne mu pestovanie hrozna a výroba vlastného 
vína učarovali natoľko, že sa „vinárčeniu” 
začal venovať naplno. dnes mu pomáhajú aj 
dvaja synovia Marek a Juraj. Prinášajú do ro-
dinného podnikania smelé inovatívne nápady. 
Vinárstvo vyrába menej ale zato veľmi kvalit-
ných vín, za ktoré Rarigovci získali niekoľko 
medailí na uznávaných výstavách. Na medzi-
národných súťažiach neupútali len obsahom 
fľaše ale aj dizajnom „kamennej” etikety, 
ktorý zvíťazil v jedej z kategórii na prestížnej 
dizajnérskej medzinárodnej súťaži Red dot 
2017. Za svoje eso Rarigovci rozhodne pova-
žujú Rizling rýnsky, ktorý má na svahoch Ma-
lých Karpát ideálne podmienky pre svoj rast. 
A práve ten určite nevynechajte počas degus-
tácie s odborným výkladom, ktorú vám môžu 
urobiť v kamennej pivničke zo 16. storočia na 
Štúrovej 95. Rezervácie na 0907 199 110. Ob-
javte aj vy tento skrytý poklad Malých Karpát.

Po túre v modranských lesoch dobre padne 
kávička a koláčik v Hollerung Káva & Kolo-
niál. Pre maškrtné jazýčky odporúčame affo-
gato so smotanovou zmrzlinou, ktorú dodáva 
aj modranská cukráreň Roma. Affogato bolo 
v kaviarni letným kávovým špeciálom.
Odkedy si Jarka a Matúš Juranovci otvorili 
v prostredí rekreačnej oblasti harmónia ka-
viareň inšpirovanú austrálskym pobrežím, 
ubehli už takmer 2 roky. ich rodinný podnik 
sa stal pravidelnou zastávkou turistov, ale aj 
miestnych, ktorí tu nájdu veľmi milú obsluhu 
a komunitné prostredie. V kaviarni sa totiž se-
dí za jedným stolom alebo vonku na lavičke či 
stoličkách so stolčekmi priamo pod stromami. 
Majitelia ponúkajú výberovú kávu, sypané ča-
je, koláčiky tradičné, bezlepkové, nemliečne 
aj vegánske, alebo chutné nátierkové chlebí-
ky. V obchodíku so zmiešaným tovarom ma-
jú poctivé produkty, väčšinou od slovenských 
a českých producentov. Kúpiť si tu môžete aj 
ich domácu granolu alebo chilli džem. Gro 
však tvorí výberová káva od slovenských re-
meselných pražiarov, ktorú vám v kaviarni 
vedia aj pomlieť, aby ste si ju mohli vziať do-
mov. hollerung je miesto, ktoré by ste na po-
tulkách po harmónii určite nemali vynechať.

Fejsal Abazi a jeho rodina pracujú vo vlastnej 
kaviarni Roma a keď v pracovnom frmole ne-
stíhajú, objednávajú si obedy zo Sandra Baru.
Povyše sochy Štúra si počas letnej sezóny 
zvyknú Modrania posedieť na terase Caffe 
Roma. Vonku je príjemne a ranná kávička sa 
pri čítaní novín vychutnáva najlepšie. Nájde-
te tu vždy čerstvé zákusky, starú dobrú klasi-
ku: krémeše, veterníky, laskonky, rôzne rolá-
dy, ovocné rezy, tiramisu, ovocné poháre ale 
najväčšia topka je zmrzlina, ktorú Fejsal Aba-
zi vyrába osobne spolu s manželkou. Niekedy 
si musíte vystáť dlhší rad, ale oplatí sa počkať. 
A to si nemyslíme len my miestni, ale aj náv-
števníci mesta. Opäť sme sa pozreli na recen-
zie na internete: „Najlepšia zmrzlina v Modre 
aj v okolí, úžasné zmrzlinové poháre a skvelé 
koláče, vrelo odporúčam!“  Zuzana TICHÁ
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Už 30 rokov sa Elena Dugovičová 
venuje výučbe jazykov
Jazykové kurzy so skúsenosťami a už 30 ročnou tradíciou. 
Takto v skratke by sa dala popísať jazyková škola Eleny Du-
govičovej z Modry. Dlhoročná pedagogička vyučuje spoločne 
s členmi svojej rodiny malých aj veľkých. Ku dnešnému dňu 
majú 3157 kurzantov a cez 800 absolventov pokročilých kurzov. 
Pri príležitosti 30. výročia sa nám do redakcie ohlásili viacerí 
bývalí aj terajší študenti s prosbou o možnosť zablahoželať, ako 
ju volajú, Ele a jej kurzom. Z mnohých želaní vyberáme.

Viera Hojková 
s rodinou

Odvolávajúc sa na udalosť akou 
je 30 rokov Jazykových kurzov 
v Modre by som sa chcela touto 
cestou poďakovať Phdr. Elene 
dugovičovej, ktorá už tri deká-
dy, vedie s neskutočnou vervou 
a energiou ako skúsená jazyko-
vá pedagogička jazykové kurzy 
angličtiny a ruštiny a to pre rôz-
ne vekové kategórie ako aj ve-
domostné úrovne. Ela svojimi 
kurzami angličtiny za tento čas 
výrazným spôsobom ovplyvnila 
úroveň anglického jazykového 
vzdelávania mnohých Modranov, 
ako aj ľudí z blízkeho okolia. do-
konca si dovolím povedať, že ce-
lých rodín a generácií Modranov. 
My sme postupne celá rodina na-
vštevovali jej kurzy angličtiny. 
Najskôr som iba ja s manželom 
chodila na večerný kurz pre mier-
ne pokročilých a neskôr sa začali 
aj naše deti už od útleho detstva 
hravou a zábavnou formou učiť 
angličtinu prostredníctvom hier 
a piesní. Nám dospelým znalos-

ti nadobudnuté v kurze otvorili 
dvere k zaujímavým pracovným 
príležitostiam a dcéra si po absol-
vovaní Kembridžského certifiká-
tu, vďaka Ele plní svoj dlhoročný 
sen a študuje na univerzite v An-
glicku. Výučba angličtiny u Ely 
je skĺbením tradičných a moder-
ných spôsobov cudzojazyčného 
vzdelávania. Je veľmi rôznorodá 
a zaujímavá, spestrená sledova-
ním filmov v angličtine, čítaním 
zaujímavých článkov, rozborom 
anglických textov piesní ako aj 
čítaním anglických kníh, či hra-
ním spoločenských hier v an-

gličtine. Navyše ako bonus je 
možné si v jej cudzojazyčnej či-
tárni Kniha-ha-ha, ktorú založi-
la a rozbehla paralelne popri kur-
zoch, zapožičať anglické i ruské 
knihy s Cd, dVd filmy ako aj 
spoločenské hry v angličtine. Mi-
lá Ela, ďakujem a prajem Ti ešte 
veľa dobrých nápadov, síl, zdra-
via a kopec šikovných kurzantov.

Ingrid Kuníková 
a synovia

Rodinka Kuníková sa rada pri-
pojí ku gratulantom Ele dugo-
vičovej, fantastickej učiteľke 
jazykových kurzov anglického 
a ruského jazyka. Mali sme mož-
nosť byť jej žiakmi, či už v kruhu 
spolužiakov alebo „face to face“. 
Svoje znalosti jazyka a vedo-
mosti používame v tak bežnom, 
ako aj profesionálnom živote. 
A ako skonštatoval môj najstar-
ší syn Braňo, „u Ely“ a myslím 

tým, všetkých učiteľov, som 
bol veľmi spokojný a chodil 
som tam rád. Pre mňa bola 
„jazykovka“ prvý intenzívny 
kontakt s Modrou, keď som 
sa pred 25 rokmi do Modry 
prisťahovala a na túto sku-
točnosť sa nedá zabudnúť. 
Vďaka dobrým skúsenostiam 
v škole som k Ele prihlási-
la aj synov, hneď ako začali 
navštevovať základnú školu. 
Ďakujeme a Ele prajeme ve-

ľa, veľa zdravia a energie vo ve-
dení školy a jej škole želáme veľa 
ďalších úspešných rokov. 

Krištof nemček
Na angličtinu k Ele dugovičo-
vej chodím už 8 rokov. Na tých-
to kurzoch je naozaj super to, že 
učivo je často podávané aj zábav-
nou formou a veci sa na človeka 
tak postupne nalepia. Za tie roky 
som si vytvoril k týmto večerným 
hodinám puto a tešil som sa na ne 
hlavne v období pred Vianocami, 
keď sme spoločne pozerali neja-
ký film v angličtine. Ela je taktiež 
jeden z mála ľudí s toľkými ži-
votnými skúsenosťami, ktorému 
môžem tykať, čo si veľmi vážim.

Jaroslava Remperová
Potešila ma milá pripomienka 
v predošlých MZ o 30-tich ro-
koch fungovania snáď najzná-
mejšej jazykovej školy v nie-
len v meste, ale v celom okolí. 
Okamžite sa mi vynorili krásne 
spomienky na neskutočnú atmo-
sféru domu pani Elenky, na jej 
úžasnú záhradu, vždy prítom-
nú mačičku alebo psíka. Čo ale 
považujem za najdôležitejšie, je 
jej odbornosť, vysoká kvalifi-
kovanosť a neuveriteľne ľudský 
prístup, jej schopnosť tolerovať 
a chápať najrozmanitejšie ľud-
ské bytosti. S jazykovými kurza-
mi u pani Elenky, a jej Letnou či-
tárňou má naša celá rodina len tie 
najlepšie skúsenosti. Týmto spô-
sobom by som jej chcela poďa-
kovať a popriať všetko najlepšie 
k tak krásnemu jubileu. (red)

Najmenší z MC Modráčik 
v ovocnom sade
V jeden slnečný septembrový 
deň sme s detičkami z Mater-
ského centra Modráčik navští-
vili pomologický sad v Stred-
nej škole vinársko-ovocinárskej 
v Modre. dozvedeli sme sa, že 
o ovocné stromy sa treba starať 
ako o ľudí. S láskou ich opat-
rovať, polievať, sledovať, či sú 
zdravé a ony sa odvďačia úro-
dou. Pátrali sme po sladkých žl-
tých hruškách, jabĺčkach, sliv-

kách. Spoločne sme zavesili 
vtáčiu búdku a pripravili zrnieč-
ka na zimu. Videli sme aj trak-
tor, ktorý kypril zem. Nakoniec 
sme ochutnali všetko ovocie 
dozrievajúce v sade. Mamič-
ky dostali sľúbený tajný recept 
na výborný jabĺčkový koláč. 
Z ovocia to vyhrali žlté hrušky, 
ktoré chutili najviac, červe-
né jabĺčka sme si vzali domov. 
Ďakujeme pani riaditeľke ing. 

Monike Kissovej za ústretovosť 
a členom pedagogického zbo-
ru za sprevádzanie v sade. isto 
sme tam neboli poslednýkrát. 

Vladimíra RUŽIČKOVÁ, 
Dominika SLANINOVÁ 

za všetky detičky 
a mamičky z Modráčika
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Výtvarné sympózium v majolike

Týždeň práce, 18 účastníkov, viac ako 350 vytvorených diel, to je 
sumár septembrového kreatívneho spolužitia v majolike. Tvorba 
z Letného sympózia majoliky bude dostupná verejnosti na výstave. 

Slovenská ľudová majolika je sy-
nonymom slovenského ľudové-
ho džbankárstva, tento status si 
uchováva podnes. V novembri 
roku 2017 sa modranská majoli-
ka stala súčasťou Reprezentatív-
neho zoznamu nehmotného kul-
túrneho dedičstva Slovenska. už 
137 rokov nielen produkuje kera-
miku, ale aj vychováva majstrov 
remesla, poskytuje im zázemie, 
robí osvetu a je aktívnou súčas-
ťou života v Modre. dodnes sa 
podieľa na spoločenskom dianí, 
spoluorganizuje podujatia a vy-

tvára priestor pre aktivity prepo-
jené na keramickú tradíciu v na-
šom regióne. Tradičné remeslá sú 
významnou súčasťou kultúry, ich 
zachovanie je možné aktívnym 
budovaním vzťahu všetkých ge-
nerácií ku stáročnej výnimočnosti 
nášho regiónu. 
Keramika poskytuje výtvarníkom 
možnosť výnimočného vyjadre-
nia ich talentu a videnia sveta. Po 
dvoch minuloročných úspešných 
minisympóziách významných 
slovenských výtvarníkov v Slo-
venskej ľudovej majolike sa v sep-

tembri konalo Letné sym-
pózium majoliky s účasťou 
keramikárov, výtvarníkov, 
študentov ŠuPky, absol-
ventov keramických kur-
zov ÚĽuVu a nadšencov 
keramickej krásy. Na tvor-
bu účastníkov sa počas 
dvoch dní mohla prísť po-
zrieť aj verejnosť.
„Veríme, že priama spolu-
práca profesionálov so štu-
dentami a amatérmi v jed-
nom kreatívnom priestore 
privedie k remeslu mladých 
ľudí, ktorí nám tak veľ-
mi chýbajú,“ dúfa Miriam 
Fuňová zo Slovenskej ľu-
dovej majoliky. „Nemáme 
nasledovníkov majstrov ke-

ramikárov, živiť sa remeslom nie 
je vôbec jednoduché.“ Významní 
slovenskí výtvarníci Laco Teren 
a Andrej Augustín s ďalšími ko-
legami v majolike už tvorili, do-
konca keramika vytvorená v lete 
minulého roka bola súčasťou vý-
stavy Laca Terena v Slovenskej 
národnej galérii „Nič nás nezasta-
ví“, Andrejova v bratislavskom 
Pistoriho paláci na práve ukonče-
nej výstave Traja pátrači. „V týchto 
dňoch diela postupne vypaľujeme, 
je ich viac ako 350. Časť z nich bu-
de mať v majolike samostatnú vý-
stavu, možno si nájdu cestu aj do 
SNM – Múzea slovenskej keramic-
kej plastiky,“ uzatvára Miriam Fu-
ňová a pripája poďakovanie: „Ži-
jeme pre kultúru veľmi ťažké časy. 
O to viac si vážim podporu Brati-
slavského samosprávneho kraja, 
vďaka ktorej sme mohli sympózium 
zorganizovať.“
Aj v mesiaci november je Majo-
lika pripravená v súbehu s aktu-
álnymi pandemickými opatrenia-
mi vlády, privítať vás vo svojich 
priestoroch. Nebude chýbať otvo-
rená dielňa, v ktorej si môžete 
modelovať alebo maľovať, ďalej 
maľovanie vlastných vianočných 
zvončekov a gulí, či si budete 
môcť vytvoriť vlastnú maľbu na 
tričku. Ponuka aktuálneho progra-
mu, ako aj novinky a opatrenia sú 
pravidelne zverejňované na FB 
profile Slovenská ľudová majoli-
ka Modra.
SĽM dodržia všetky nariadenia 
Úradu verejného zdravotníctva, 
preto nezabudnite mať pri vstupe 
do budovy na tvári rúško, bude 
vám zmeraná teplota a povinná je 
i dezinfekcia rúk. (red)FO
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Amavet festival vedy a techniky 2020
Tohtoročný festival vedy a techniky pod hlavičkou organizátora 
Amavet klub Impulz 944 sa uskutočnil v komornom duchu za 
prítomnosti súťažiacich a hodnotiacej komisie v zložení: Mgr. 
Dagmar Janatová, Mgr. Lucia Kafková, Ing. Ľuboš Mach a Da-
vid Richter, za organizátora Ing. Ingrid Kuníková, za mesto 
Modra Mgr. Michaela Galovičová. Záštitu nad festivalom opäť 
prevzal primátor mesta Modry Mgr. Juraj Petrakovič. 

Súťažného festivalu sa zúčastni-
li dovedna 15 žiakov základných 
a stredných škôl z Modry, Pezin-

ka a Bratislavy 
a predstavili 10 
súťažných pro-
jektov. 

Víťazi na prvých 
troch miestach:
dominika Go-
liašová, daniel 
Ondovčík, Ade-
la holčíková 
(ZŠ J. Kupecké-
ho Pezinok, pro-
jekt: Veľa áut...),
Michaela Píšo-

vá, Simona horváthová (ZŠ Ľ. 
Štúra Modra, projekt: Aloe vera),
dominik Mondek, Jakub hočík, 

izabela Mária hašková (ZŠ J. Ku-
peckého Pezinok, projekt: Eko-
dom).
Akými témami sa zaoberali víťaz-
né projekty?
Veľa áut: „Dennodenné dochá-
dzanie do práce či do školy zaprí-
čiňuje preplnenosť ciest a nebez-

pečenstvo pre tých, ktorí chodia 
pešo, prípadne na bicykli alebo 
kolobežke. Aké by to bolo, keby 
na cestách bolo menej áut? Určite 
super. Na základe štúdia doprav-
nej situácie mesta Pezinok a po 
odbornej konzultácii na doprav-
nom inšpektoráte sme navrhli sieť 
jednosmerných ciest, ktoré znížia 
množstvo áut na cestách približne 
o polovicu. Popri tom sa vytvoria 
nové cyklochodníky a tým sa zvý-
ši bezpečnosť detí pri dochádza-
ní do školy. Vypracovaný projekt 
sme predložili viceprimátorovi 
mesta Pezinok, ktorý ho ohodno-
til ako prínosný pre mesto. Navyše 
sa páčil aj našim spolužiakom“, 
vysvetľujú dominika Goliašová, 
daniel Ondovčík a Adela holčí-
ková.
Aloe Vera: „V projekte Aloe vera 
sa zaoberáme liečivými účinkami 
tejto rastliny. Vyrobili sme mas-
ku na tvár, masku na vlasy, ústnu 
vodu, mastičku a dezinfekciu na 
ruky. Podarilo sa nám dokázať, 
že aloe vera napomáha hojeniu 
rán a popálenín, zmierňuje pre-
jav ekzémov, vyrážok a lupienky, 
je účinná pri liečbe hemoroidov, 
urýchľuje rast vlasov a zabraňuje 
ich vypadávaniu, funguje aj proti 
lupinám, vysychaniu a svrbeniu 
vlasovej pokožky, lieči problémy 
s ďasnami a znižuje riziko vzni-
ku zubného kazu aj zápachu z úst, 
pomáha od pocitu suchých očí aj 
proti zápalu očí, upokojuje zaží-
vanie a pôsobí proti nadúvaniu“, 

povedali Michaela Píšová a Simo-
na horváthová.
Ekodom: „Model ekologického 
domu bol vytvorený na základe 
naliehavej potreby súčasnej spo-
ločnosti chrániť životné prostre-
die pre ďalšie generácie. Pri jeho 
tvorbe sme vychádzali zo skúma-
nia termoizolačných vlastnos-
tí niektorých materiálov. Výsled-
ky našich meraní sme zohľadnili 

v návrhu modelu ekodomu. Model 
sme ďalej doplnili ďalšími opat-
reniami, ktorými môžeme prispieť 
k udržateľnosti životného prostre-
dia, pričom sme sa snažili využiť 
obnoviteľné zdroje energie a do-
držiavať zásady minimálnej tvor-
by nedegradovateľného odpadu“, 
predstavili žiaci dominik Mon-
dek, Jakub hočík a izabela Mária 
hašková.

Cenu primátora získali:
Ján Tichomír Varga (Gymnázium 
K. Štúr Modra, projekt: Poško-
dzujú invazívne lienky ekosys-
tém?),
Karolína uhliarová (ZŠ Ľ. Štúra 
Modra, projekt: doba rozkladu – 
ekologického a neekologického 
– odpadu vplyvom prirodzeného 
prírodného prostredia),
Lea hlavinová (ZŠ Ľ. Štúra, pro-
jekt: Správa strava pre vtáctvo).
Špeciálna cena Amavet-u bo-
la udelená danielovi Behulovi 
(Cirkevná stredná odborná škola 
elektrotechnická P.G. Frassatiho 
Bratislava a jeho projektu: inter-
netová galéria rastlín).
Svoje pozorovania na festiva-
le predstavili aj Ema Tomanovi-
čová s projektom: Psia reč; Sa-
muel uhliar s projektom: Majú 
rúška význam a Tamara Schwar-
zová vysvetlila všetko o Kaló-
riách a ich skutočnom využití. 
Všetci traja mladí vedci sú žiak-
mi ZŠ Ľ. Štúra v Modre. 

Jana KUCHTOVÁ

Podľa momentálne platných nariadení (ku dňu uzávierky MZ) 
výstavy stále prebiehať môžu, takže Vás pozývame prezrieť si 

túto výstavu autorov pevne spojených s naším mestom.

Marián a Tomáš
Polonský

socha • maľba • architektúra

20.10. – 1.11.2020
Galéria UMELKA

Dostojevského rad č. 2, Bratislava
(vedľa nákupnáho centra Eurovea)

Výstava otvorená
1300–1900

denne vrátane pondelka
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tichá spomienka
ubehlo už 10 rokov, keď sme Ťa videli posledný-
krát, v ten osudný čas, ale na Teba spomienky nám 
v srdci zostali. Nikdy sa už nevrátiš, len v pokoji 
tíško spíš. Všetko je prázdne, len ticho vládne, ale 
Teba a Tvoju lásku v srdci stále máme.

dňa 20. 10. 2020 sme si pripomenuli dlhých 10 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš otec Stanislav Čeliga. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

odber krvi nebude

Národná transfúzna služba SR 
ruší mobilné odbery krvi až do 
odvolania. dôvodom je súčasná 
epidemiologická situácia. Mo-
mentálne je možné darovať krv 
len v budovách NTS v Bratisla-
ve v Ružinove a na Kramároch. 

Na odber krvi je 
potrebné vopred 
sa objednať na 
tel. čísle 0911 326 
011.
Pri vstupe k nám 
je darcom zmera-
ná teplota, dostane 
jednorazové rúško 
a vyplní dotazník 
s otázkami:

• či nebol za posledných 14 dní 
v zahraničí (nesmie to byť pen-
dler ani osoba, ktorá bola len 
na nákupoch v susedných štá-
toch)
• či sa nestretol s covid pozitív-
nou osobou
• či sám nemal príznaky po-
dobné covidu
Ak na všetko darca odpovie ne-
gatívne, vypisuje ďalej už kla-
sický dotazník k darovaniu.
Podľa informácií Miestneho 
spolku Slovenského červené-
ho kríža v Modre sú najbliž-
šie plánované mobilné odbery 
krvi v Modre počas roka 2021 
stanované v týchto termínoch 
(závisí však od aktuálnej situá-
cie): 23. 3., 27. 7. a 23. 11.
 (red)

Stratený kocúrik
Milí Modrania, prosíme vás 
o pomoc pri hľadaní nášho ko-
cúrika, ktorý sa nám stratil ešte 
30. septembra a naposledy bol 
videný na Štúrovej ulici v Mod-
re. Aktuálne je už o niečo väč-
ší ako na priloženej fotografii. 
Ak ste ho videli alebo prichýli-
li, prosím volajte nám na tel. č. 
0908 766 899. Veľmi nám doma 
chýba. Ďakujeme pekne. 

Ľubica KRASTENIČOVÁ

Vyznanie žiaka
V živote sú chvíle, kedy si robíme inventúru vo svojom ži-
vote. Takže i ja sa pokúsim urobiť tú svoju, po 60. rokoch 
od nástupu do základnej školy. V septembri 1960 som sa 
dostal ako 6 ročný chlapec do 1. ročníka základnej školy 
na Námestí slobody v Modre. 

Po slávnostnom privítaní na 
dvore školy sme boli uvítaní i v 
triede pani učiteľkou Kanteko-
vou. Bola to výnimočná peda-
gogička a psychologička! Keď 
si spomeniem na mená nás „vý-
tečníkov“, musím sa pred p. 
učiteľkou hlboko skloniť. Ve-
dia to posúdiť aj dievčatá, kto-
rým sme veľmi často robili zle. 
Však, dievky: Gabika Záleská, 
Eva Soboľová, Silva Labajová, 
Viera Lesayová, iva Michál-
ková, Agáta Fodorová, Edita 
Fialová, Vlasta Pribulová, Jú-
lia Cmarková, danka Kišoňo-
vá a Jarmila Balážová. No vo 
vyšších ročníkoch sme sa sta-
li poväčšine kamarátmi. A kto 
boli tí „výtečníci“? Spomeniem 
chlapcov z triedy. Juro Turčan, 
Jano Stolárik, Laco Prísečan, 
Peter Voda, Paľo Bakalár, Pa-
ľo Kubík, Palo Nosál, Rudo 
Matejka, Karol Sedlák, Zdeno 
hrdlovič, Štefan žák, Jožo Číž, 
Jano Kochan, Ľubo Lančarič, 
Miloš Kallnassy, igor Križko, 
Paľo Bobuľa, Ondro Tušihov-
ský, Paľo Mikovič. Vo väčši-
ne sme spolu chodili do školy 
aj po premiestnení sa do novej 
školy na Vajanského ulici (8. – 
9. roč.). 
Vďaka patrí všetkým učiteľom, 
ktorí nás zasväcovali do tajov 
učenia a prípravy na budúce 
povolania. September 1960 – p. 
uč. Kanteková, 2. – 5. roč. p. uč. 

Zochová, 6. – 9. roč. – p. uč. ži-
dovičová, ďalej učitelia Závod-
ský, Futáková, Kadlečíková, 
Nosko, hrdlovičová, Matilda 
Ochabová, uč. Rojková, hla-
vena, Jurkáček, Nečesanyová, 
Kučerová, Bezáková, p. Mária 
Kubíková, Rohakovský a Štig-
lic. Ďalej musím spomenúť aj 
ďalších, ktorí často zastupovali 
svojich kolegov. Boli to p. uč. 
Križková, Nemčeková, Ďura-
nová, Miková, Kušnierová. 
Touto cestou by som sa chcel 
prihovoriť aj malým, ešte bo-
jazlivým žiačikom, aby sa poc-
tivo pripravovali a dbali o svo-
ju telesnú aj duševnú stránku. 
dnes sú možnosti a technoló-
gie, o ktorých sme my mohli 
len snívať. Verím, že aj teraj-
ší učitelia robia všetko pre to, 
aby ste sa aj po rokoch mohli 
smelo pozrieť svojim učite-
ľom do očí a krásne spomínali 
na školské časy. Veľmi prosím 
o prepáčenie, ak som nieko-
ho v texte nepomenoval, uči-
teľa alebo žiaka. Roky ubehli 
a dnes sme už 66 roční žiaci-
-dôchodcovia. Niektorí už nie 
sú medzi nami, ale v spomien-
kach ostali v srdciach nás všet-
kých. Ďakujem vám všetkým, 
že som s vami strávil krásne 
školské roky, na ktoré veľmi 
rád spomínam podnes.

Pavol MIKOVIČ, 
váš spolužiak, žiak a občan

Riadková inzercia
 z doučujem matematiku na 

prijímacie pohovory na SŠ.
Tel. č.: 0908 435 588

 z Pracujúci pár kúpi 3–4 iz-
bový byt alebo menší rodinný 
domček v Modre. Cena podľa 
stavu nehnuteľnosti. Nie sme 
RK.

Kontakt: 0911 244 444 alebo 
jozefpohancanik@gmail.com

 z Kúpim plakety/medaily so 
Štúrom.

Kontakt: 0904 506 160;
peterjr@pobox.sk

 z Masáže – Michal Bednarov-
ský, Vajanského 1, Modra.

Tel. č.: 0915 977 517
 z Prenájom billboardu v Pezin-

ku, www.rosana.sk,
Tel. č.: 0905 702 890

Uzávierka MZ
Redakčná uzávierka novem-
brového vydania Modranských 
zvestí bude v stredu 11. novem-
bra 2020 do 12.00 hod.
Kontakt: zvesti@mediamodra.
sk alebo 0911 999 784.
 (red)
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bratia Číčkovci 
úspešní vo Viedni

AWC Vienna je najväčšia oficiálne uznávaná súťaž 
vína na svete. V tomto roku sa konal už 17. ročník, 
na ktorom sa zúčastnilo 1.510 výrobcov vín zo 41 
krajín s 11.232 vzorkami. Podrobnejšie informácie 
nájdete na stránke súťaže. Tejto prestížnej súťaže sa 
už niekoľko rokov zúčastňujú aj modranskí vinári, 
bratia Číčkovci. doposiaľ sa im podarilo vždy zís-
kať zlatú alebo striebornú medailu. A inak tomu ne-
bolo ani tento rok. Za vína ročníka 2019 získali Bra-
tia Číčkovci 2 zlaté a 2 strieborné medaile. 
Zlatá medaila: Frankovka modrá (Včela) – ružové, 
polosuché, AOV a Veltlínske zelené (Býk) – biele, 
polosladké, výber z hrozna
Strieborná medaila: Cabernet Sauvignon (diviak) 
– červené, suché, neskorý zber a Alibernet (Srnka) – 
červené, suché, AOV.
Tradičné modranské vinárstvo Bratia Číčkovci pod-
poruje tradíciu slovenského vinohradníctva a vína 
vyrábajú s označením Chránené označenie pôvo-
du, d.S.C. hrozno pochádza z malokarpatskej vi-
nohradníckej oblasti, takmer výlučne dopestované 
v modranskom vinohradníckom chotári. u ocene-
ných vín pochádza hrozno z honov s názvom Šimle, 
Kozy a Stará hora. (red)

29. Vinoforum Chrudim 2020
A predsa sa točí a predsa sa koštuje, hod-
notí, pije, ctí a oslavuje. Píšeme o víne. 
O nápoji, ktorý je lákavý a omamný. 
Po „nežnej“ revolúcii sa aj víno dožíva 
iných čias. Jože Protner, slovinský mi-
nister agrokultúry a náš modranský pro-
fesor Fedor Malík založili v roku 1991 
tradíciu medzinárodnej výstavy vín Vi-
noforum. Prvá sa uskutočnila v Modre 
práve v roku 1991. Starší si to pamä-
tajú a mladším pripomenieme. Vinofo-
rum od tej doby navštívilo deväť krajín 
a devätnásť miest. Pred troma rokmi na-
vštívilo dokonca Čínu. To tohtoročné, 
v časoch nekončiacej sa pandémie, sa 
uskutočnilo v stredočeskej Chrudimi. 
Bolo skromné, bolo menej vzoriek, me-
nej súťažiacich krajín, menej cudzincov 
v porotách. Covid visí vo vzduchu... 
dňa 15. septembra sa konala odborná 
degustácia v Chrudimi-Ostřešanoch. 
Vína hodnotili štyri päťčlenné jury, 
v jednej z nich prešiel „ohňom vína“ aj 
modranský podnikateľ a vinár Miroslav 
Turčina. Počínal si zodpovedne. Súťaži-

lo 162 vzoriek a šampióni jednotlivých 
kategórií sa vyhlasovali 28. 9. v centre 
Chrudimi za účasti stoviek milovníkov 
vín. Organizátorom celého života tohto-
ročnej súťaže bol chrudimský podnika-
teľ, hoteliér a veľkoobchodník s vínom 
Oldřich Bujnoch.
Všetky tituly šampiónov Vinofora zo-
stali v Českej republike. Štyridsať slo-
venských vzoriek však nepochodilo 
zle. Najlepšie si počínal Rizling rýnsky 
2018 vzh zo Chateau Belá, ktorý sa stal 
vicešampiónom súťaže v kategórii bie-
lych suchých vín (ZM 89 b). Na Sloven-
sko putovali štyri zlaté (nad 88 b) a 23 
strieborných medailí (nad 84 b). Mod-
ranské moky získali dva zlaté kovy (VZ 
2019 Purus-Čistý – 88,33 b, VZ 2018 
slamené, Vínko Klimko – 88,33 b., a CS 
bv 2018 – Víno Ludvik, 88 b) a deväť 
strieborných medailí (Ludvik, dudo, 
Malík, Jelemenský). Oceneným srdeč-
ne blahoželáme a pripájame avízo, že 
budúci ročník Vinofora je naplánovaný 
v poľskom Krakowe. (red)

Šampióni Rizlingu rýnskeho
Dňa 10. septembra sa v Elesku Wine Park Modra uskutočni-
la súťažná degustácia vín kráľovskej odrody Rizling rýnsky 
za účasti zahraničných a slovenských hodnotiteľov. Poduja-
tie bolo súčasťou projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tra-
dícií“ Heritage SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z Progra-
mu spolupráce Interreg V-A SR a Rakúsko. 

Táto forma vínneho festiva-
lu beží už šiesty rok, pričom 
do monoodrodových degus-
tácií sa už zapojili sorty Vitis 
vinifera L. Veltlínske zelené, 
Rizling Vlašský, Frankovka 
modrá, Zweigeltrebe a biele 
muškátové odrody. Tohtoroč-
ný konkurz rizlingu organizo-
valo Malokarpatské osvetové 
stredisko v Modre pod vede-
ním Phdr. Anny Píchovej, za 
odbornú časť bol zodpovedný 
ing. Milan Pavelka a spirituál-
ne tútorstvo zabezpečila Alena 
heribanová. dve osemčlen-
né komisie viedli s prehľadom 
prof. Fedor Malík a ing. Tibor 
Ruman, Phd. Náprotivkom 
slovenských organizátorov 
bol Spolok vinárov z dolno-
rakúskej obce Jedenspeigen – 
Sierndorf. Súťaže sa zúčastnilo 

57 vzoriek rizlingu (48 sloven-
ských, 9 rakúskych). Sloven-
ské vzorky dodalo 26 našich 
výrobcov, rakúske vzorky boli 
od 8 vinárov. Vína sa hodno-
tili 100 bodovým systémom. 
O.i.V. a zlaté kovy boli udeľo-

vané vínam, ktoré dosiahli viac 
ako 88 bodov. Celkovo bolo 
udelených 16 zlatých medailí, 
pričom na Slovensku ich zosta-
lo 11. Súťaž vyvrcholila vyhlá-
sením šampióna súťaže v ka-
tegórii Rizling rýnsky suchý 
a Rizling rýnsky so zvyško-
vým cukrom. V prvej bojovalo 
48 vzoriek. „O prsia“ zvíťazil 
Rizling rýnsky 2019 od Fe-
dor Malík a syn. z Modry, kto-
rý obdržal 88,83 b. Vicešam-
piónom sa stal rakúsky Rhein 

riesling 2017 z firmy Weingut 
Gassner. V kategórii rizlingov 
so zvyškovým cukrom zvíťazil 
„ryňák“ ročníku 2017 z Kar-
patskej Perly Šenkvice (89,17 
b.). Modranskí vinári záska-
li celkovo jednu zlatú a štyri 
strieborné medaily (Elesko 2x, 
Vinárstvo Rariga, Juraj Štiglic-
-VZM). Všetkým srdečne bla-
hoželáme. Poznámka: Malíkov 
šampión je „postpanenský“ 
Rizling rýnsky z Firígľov (n.v. 
307 m), granitové podložie, 
spon 180x40 cm, kvasené čis-
tou kultúrou S. crevisiae Mod-
ra-kameň. (red, ma)
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Mladá Modranka Ester Neuschlová 
vicemajsterkou SR v streľbe
Študentka Gymnázia K. Štúra v Modre Ester Neuschlová 
získala v Príbelciach na Majstrovstvách Slovenska v kategó-
rii dorasteniek v streľbe z guľových zbraní druhé miesto 
v disciplíne Ľubovoľná malokalibrovka ležmo, 60 výstrelov na 
50 metrov. Dosiahla vynikajúci výsledok 610,7 bodov. 

Aj napriek tomu, že postúpila 
až v druhej desiatke kvalifikan-
tov, vo finále zabojovala neu-
veriteľným spôsobom a zdolala 
mnohé skúsenejšie súperky. Es-
ter sa pritom venuje športovej 
streľbe len druhý rok. Trénuje 
vo Vištuku, kde sa mladým, ale 
aj starším záujemcom o tento 
šport venuje tréner Jozef Širo-
ký, ktorý vybudoval vo Vištuku 
strelnicu a už desiatky rokov sa 
venuje tomuto športu. Vycho-
val množstvo reprezentantov, 
venuje sa aj hendikepovaným 
športovcom, osobne sa zúčast-
nil na piatich paraolympiá-
dach a množstve súťaží po ce-
lom svete. Ester nebola jedinou 
členkou ŠSK Vištuk, viacerí 
zverenci J. Širokého sa umiest-
nili na stupni víťazov a doniesli 
domov medaily. Prečo sa mla-

dá vicemajsterka Slovenska 
venuje tomuto práve tomuto 
športu? Pretože, ako sama ho-
vorí: „Športová streľba učí tr-
pezlivosti, rozvahe, sústredeniu, 
analytickému mysleniu“.
Ak sa nájdu aj ďalší Modrania 
so záujmom o tento šport, nevá-
hajte kontaktovať pána Široké-
ho na tel. č. 0905 596 329.

(red, vn)
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Nové štýlové bývanie vo Vinosadoch 
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iAwww.bolesky.sk

Ceny bytov už od 89.900,- Eur
Ceny domov už od 143.400,- Eur
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Uvítanie do života
Ešte pred sprísnením vládnych 
opatrení v súvislosti s koro-
navírusom stihlo mesto Mod-
ra uvítanie malých Modrankov 
do života, tentoraz netradičnou 
formou. Primátor Modry Juraj 
Petrakovič spolu referentkou 
z evidencie obyvateľstva Evou 
horváthovou doručili darčeky 
a dekrét rodičom aj detičkám 
osobne priamo domov. 
Obvykle býva tento akt usku-
točňovaný v slávnostnom du-
chu v sobášnej sieni mesta, ale 
doba, ktorú žijeme si vyžaduje 

improvizáciu a náhradné rieše-
nia. Preto veríme, že sa rodičia 
spolu so svojimi ratolesťami 
návšteve z mesta potešili.
Nové termíny tradičného uvíta-
nia do života zatiaľ nie sú zná-
me. Priebežne môžu rodičia vy-
jadriť svoju vôľu a to vyplnením 
tlačiva, ktoré je k dispozícii na 
webe mesta www.modra.sk. 
Tlačivo potom stačí odovzdať 
v Kancelárii prvého kontaktu na 
Štúrovej 59. Po uvoľnení opat-
rení bude mesto Modra rodičov 
kontaktovať. (zt)
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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

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
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OVOCIE

Nech sa páči

čerstvé šťavy

aj  
so
sebou

TeŠÍMe sa Na VÁs 
Na VajaNsKÉHo 54, MoDRa 

(VeDĽa DeTsKÝch LeKáROK)

FARMÁRSKY KOŠÍK
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Novembrové on-line podujatia v knižnici
(v prípade pretrvávania pandemických opatrení)
Radi by sme vás pozvali na zaujímavé podujatia, ktoré pri-
pravujeme v novembri. Ak nám situácia v rámci opatrení 
nedovolí stretnúť sa osobne priamo v knižnici alebo v kul-
túrnom dome, priblížime vám besedy a diskusie on-line, pro-
stredníctvom streamovacích služieb. Udalosti novembra 89 
aj v reflexii na súčasnosť si v diskusii pripomenieme s Arpá-
dom Soltészom. Predovšetkým rodičov a pedagógov pozýva-
me na stretnutie so Slávkou Kubíkovou, autorkou kníh Klub 
nerozbitných detí a Krotitelia displejov. V mestskej knižnici 
predstaví svoju novú knihu Tremolo ostinato aj modranská 
autorka Veronika Šikulová. A úryvky z detskej knihy Web-
sterovci prečíta jej autorka Katka Kerekesová.

Stretnutie 
s arpádom Soltészom

Aj na tento rok sme pre vás pri-
pravovali v spolupráci s Art-
forom Pezinok festival 89-Ty 
s bohatým programom. žiaľ, 
pandémia koronavírusu skrí-
žila naše plány a festival sme 

museli preložiť na budúci rok. 
už 18. novembra však príde do 
mestskej knižnice diskutovať 
Arpád Soltész, novinár, poli-
tický komentátor a šéf investi-
gatívneho centra Jána Kuciaka, 
autor dvoch knižných bestselle-
rov: Mäso – Vtedy na východe 

a Sviňa. udalostí novembra 89 
aj v reflexii na súčasné spolo-
čensko-politické dianie budú 
takisto témou nášho rozhovoru. 

Knihy Slávky 
Kubíkovej

Ďalšou zaujímavou témou na 
diskusiu budú knihy Slávky 
Kubíkovej Klub nerozbitných 
detí a Krotitelia displejov. Na-
še deti sú prvou generáciou 
vyrastajúcou v obklopení dis-
plejov. dennodenné boje s mo-
bilmi, tabletmi a počítačmi rieši 
takmer každý rodič. Stávajú sa 
akousi nelátkovou závislosťou 
našich detí. Každý rodič je ove-
ľa šťastnejší, ak jeho dieťa trávi 
viac času športom, čítaním ale-
bo inými aktivitami. V diskusii 

sa porozprávame o ob-
lastiach, ktoré potre-
bujeme rozvíjať u na-
šich detí, aby zvládali 
náročnú dobu, v ktorej 
žijú. diskusia spojená 
s prednáškou je naplá-
novaná na 19. novem-
bra.

tremolo ostinato 
Veroniky Šikulovej
Tak znie názov novej 
knihy modranskej au-
torky Veroniky Šiku-
lovej. Kniha s názvom 

požičaným z hudby je romá-
nom – nerománom. V krátkych 
kapitolách, v rozprávaní o hud-
be, slovách, písaní a vzťahoch, 
v ktorom sa každodenné domá-
ce a záhradné práce prelínajú 
s úvahami o literatúre a hudbe. 
Kniha je voľným rozprávaním 
miešajúcim niekoľko prúdov 
vedomia: reflexiou každoden-
ných udalostí, aj tých, ktoré 
sa stali kedysi dávno a zostali 
v pamäti ako obrázky, ciest do 
práce, opakujúcich sa domá-
cich činností či rozprávački-
no momentálne rozpoloženie. 
druhým významným motí-
vom sú spomienky, jednotlivé 
situácie aj s kusmi kontextov 
presne tak, ako sa autorke vryli 
do pamäti. Veronika Šikulová 
predstaví svoju novú knihu 24. 
novembra v Mestskej knižnici 
v Modre. 
Podujatia z verejných zdro-
jov finančne podporil Fond na 
podporu umenia, hlavný part-
ner projektu.
V prípade pretrvávajúcich 
opatrení v súvislosti s epidé-
miou koronavírusu je zmena 
programu vyhradená! Aktua-
lity na www.kcmodra.sk a na 
FB profile Kultúrneho centra 
Modra.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica v Modre

„Uš zme sa šeci g Betlému zišli”
Ak nám to súčasná pandemická situácia dovolí, tak by sme vás 
veľmi radi pozvali do Evanjelického kostola v Modre, kde si na 
prvú adventu nedeľu, 29. 11. 2020 o 18.00 h. budete môcť vypo-
čuť a pozrieť, ako vyzerali v minulosti Vianoce... 

Práve v dnešnej neľahkej dobe je 
dôležité obzrieť sa dozadu, spo-
menúť si na to, ako sme si boli 
blízko a ako bolo potrebné, výni-
močné a nezameniteľné stretnúť 
rodinu a priateľov v čase vianoč-
ných sviatkov. deti z detského 
folklórneho súboru Magdalénka 
by sa veľmi tešili, keby vám mohli 
ešte do konca roka predviesť 

program, ktorý nás prevedie via-
cerými regiónmi Slovenská a pri-
blíži hudobný a piesňový folklór 
a zvyky adventného a vianočného 
obdobia. Účinkujú členky a čle-
novia dFS Magdalénka, Ľh Mi-
chala Nogu a ich hudobní hostia. 
Zmena programu je v súvislos-
ti s nejasnou situáciou kvôli pan-
démii koronavírusu vyhradená! 

Všetky aktuálne informácie na 
www.kcmodra.sk alebo na FB. 

Michaela ZEMANOVIČOVÁ
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Riaditeľ Kultúrneho centra Modra Ján Sklenár: „Kultúru 
v regióne považujem za veľmi dôležitú, bez nej sa ťažko 
buduje kultúra na celonárodnej úrovni“
Kultúra zažíva už niekoľko mesiacov neľahké obdobie. Zara-
dila sa medzi odvetvia, ktoré sú dnes najčastejšie postihované 
opatreniami vlády. V Modre má kultúru pod palcom dlhé de-
saťročia Kultúrne centrum. Pod jeho krídlami pôsobí Mest-
ská knižnica aj Kino Mier. Novým riaditeľom KC Modra sa, 
po odchode Marcely Kvetkovej, stal Ján Sklenár, dramaturg, 
moderátor a hudobný redaktor. V rozhovore nám porozprá-
val ako je na tom dnes kultúra v našom meste.

Čo bolo pre vás impulzom zapo-
jiť sa do výberového konania na 
riaditeľa KC Modra?
Motivácia bola jednoznačná. Ke-
ďže som posledné roky pôsobil 
ako dramaturg v KC a k mestu 
som si vytvoril veľmi intenzív-
ny vzťah, tak som zareagoval na 
príležitosť a prihlásil sa do výbe-
rového konania. Je veľmi dôle-
žité venovať sa kultúre a umeniu 
aj na úrovni miest a obcí, preto-
že tu to všetko začína. Ťažko by 
sme hovorili o kultúre na celoná-
rodnej úrovni, keby sme nebudo-
vali túto našu, regionálnu. Ak sa 
máme baviť o tom, že ľudia majú 
byť kultúrni a uvedomujú si po-
trebu kultúry vo svojich životoch, 
tak musíme jednoznačne začínať 
v mestách a obciach.

Pracovali ste aj ako dramaturg 
v Rádiu Devín. V čom je odlišná 
táto práca od práce dramaturga 
v kultúrnom centre?
So Slovenským rozhlasom a Rá-
diom devín ešte externe spolu-
pracujem ako redaktor, moderátor 
a dramaturg. Rozhlasová práca je 
niečo, čo ma veľmi baví. Rozhlas 
je zároveň miestom, kde sa vy-
tvára sieť umeleckých kontaktov, 
ktoré sa dajú následne využiť aj v 
kultúrnych centrách. V rozhlase 
máte možnosť venovať sa oveľa 
špecifickejšej dramaturgii, pričom 
v KC sa so svojim dramaturgic-
kým plánom snažíte uspokojiť 
všetky cieľové skupiny a vekové 
kategórie. Jednostrannosť a prefe-
rovanie len „jedného“ tu nie je na 
mieste. Aj preto je takáto drama-
turgia oveľa náročnejšia, pretože 
si vyžaduje oveľa širší záber. Ne-
musíte mať vzťah k dychovke, ale 
viete, že istá časť obyvateľov ten-
to hudobný žáner preferuje a vy to 

musíte akceptovať. A preto aj dy-
chovka musí byť v dramaturgii za-
stúpená. Rozdiel je len v tom, že 
poučený dramaturg má vybrať ta-
kú, ktorá spĺňa umelecké kritéria. 
Prinajmenšom tie, že hudobníci 
hrajú dobre a kvalitne.  

Natíska sa otázka, ako blízko 
máte k hudbe? Ste aktívny hu-
dobník?
Som hudobník a mám k hudbe 
veľmi intenzívny vzťah, aj keď 
v súčasnosti som už veľmi pasív-
ny. hrám na trombón (pozaunu), 
čiže som tiež „dychár“ (smiech). 
Pracovných povinností je však 
stále viac a viac, takže na nástroj 
mi nezostáva takmer žiaden čas. 
hudba je o nesmiernom „drile“ 
a trávení mnohých hodín pred no-
tovým zápisom. Len tí, ktorí si to 
niekedy vyskúšali pochopia, pre-
čo je to tak náročné. A byť v hud-
be dobrým a uznávaným chce na-
ozaj veľa energie a úsilia!

Vášmu vymenovaniu predchá-
dzalo obdobie, kedy ste boli za-
stupujúcim riaditeľom. Bolo 
to v čase začiatku koronakrízy. 
Ako spomínate na tie mesiace?
Toto obdobie bolo veľmi ťažké, 
namáhavé a v podstate stále pre-
trváva. Mnohí z nás sa s takouto 
situáciou stretli po prvý raz v živo-
te. Museli sme sa naučiť reagovať 
operatívne na všetky zmeny, kto-
ré sa defacto diali zo dňa na deň. 
áno, v 1. vlne pandémie som si 
zažil (v čase tzv. „lockdownu“) čo 
je to krízový manažment. Kultúra 
dostala úplnú stopku, museli sme 
všetko zrušiť a zatvoriť a prepnúť 
do tzv. šetriaceho módu. Našťastie 
sme nemuseli prijímať rozhodnu-
tia ohľadne redukcie pracovných 
miest a so situáciou sme sa popa-

sovali tak, ako sme najlepšie ve-
deli. Bolo to, ale nesmierne ťaž-
ké, lebo ak nemôžete vykonávať 
svoju prácu, prinášať ľuďom záži-
tok, radosť, energiu, umenie, cítite 
veľkú frustráciu...

Začiatkom leta sa situácia zlep-
šila a Kultúrne centrum prišlo 
s ponukou programov kultúr-
neho leta, ktoré sa konalo v his-
torickej radnici. Dnes tu máme 
kultúrnu jeseň a s ňou aj druhú 
vlnu pandémie...
áno, hneď ako sa situácia ako tak 
stabilizovala, chceli sme všetku 
svoju energiu sústrediť na leto. 
Koncept kultúrneho leta sme šili 
doslova horúcou ihlou, no podľa 
reakcií obyvateľov sme ľudí opäť 
potešili a hlavne znova vtiahli do 
kultúrneho diania v našom meste. 
Na nádvorí radnice sa tak mohli 
stretnúť s mnohými druhmi ume-
nia. Myslím, že po mesiacoch izo-
lácie, sme si kultúrne leto v ma-
ximálnej miere všetci užili. Po 
časoch mierneho „odmäku“ nám 
začala kultúrna jeseň, ktorá je 
opäť spojená s príkazmi a zákaz-
mi. Snažíme sa robiť čo môžeme 
a nerezignovať! No nik z nás ne-
vie predvídať, ako sa bude situácia 
vyvíjať. Verím, že sa aj kompe-
tentní na celoštátnej úrovni budú 
situáciou v oblasti kultúry v mes-
tách a obciach reálne zaoberať. 
Tento rok sme prišli o značnú časť 
svojich príjmov a blízke obdobie 
opäť neveští nič dobré. Snáď krí-
za čoskoro pominie a spoločne to 
zvládneme...

Viaceré kvalitné podujatia mu-
seli byť zrušené. Máte nápad, 
ako sa priblížiť k návštevní-
kom, divákom alebo čitateľom?
Momentálne máme zákaz organi-
zovať hromadné podujatia. Kon-
cert Lenky Filipovej, divadelné 
predstavenie Účet, festival 89-Ty, 
ako aj mnohé ďalšie podujatia 
sme museli zrušiť. Pevne verím, 
že sa nám po upokojení situácie 
podarí mnohé podujatia presunúť 
na jar 2021. dobrou správou je, že 
aspoň naša Mestská knižnica fun-

guje, aj keď za istých obmedzení. 
A v tomto smere pripravujeme no-
vinku. Počas novembra a decem-
bra ponúkneme viacero diskusií, 
čítaní a stretnutí, ktoré presunie-
me do on-line priestoru a bude-
me vysielať naživo. Ja pevne ve-
rím, že sa situácia čím skôr zlepší 
a budeme vedieť ponúknuť v KC, 
v mestskej knižnici, ale aj v Ki-
ne Mier Modra kvalitné a plno-
hodnotné podujatia, na ktoré sme 
v Modre zvyknutí. (Podrobnejšie 
k programu v článku na str. 22). 
Keďže sa situácia neustále me-
ní a dnes nevieme čo bude zajtra, 
aktuálny program nájdete vždy 
na našom webe www.kcmodra.sk 
a na FB stránke.
Rád by som poprosil aj obyvate-
ľov a našich návštevníkov o trpez-
livosť. Nik z nás nie je momentál-
ne v jednoduchej situácií, ale my 
sa už teraz tešíme na každú jednu 
vašu návštevu. V týchto zložitých 
časoch je dôležité si uvedomiť, 
že kultúra a umenie je niečo čo je 
veľmi úzko späté s našimi životmi 
a bez čoho si vieme len veľmi 
ťažko predstaviť našu existenciu. 
Krásne to bolo vidieť v prvej vlne 
koronakrízy, kedy sme boli všetci 
izolovaní vo svojich domovoch 
a často jediným spoločníkom 
nám bola kniha, dobrý film alebo 
hudobný album. A toto všetko je 
umenie a kultúra. Preto je dôležité 
dbať o to, aby tu boli vždy prítom-
né. Všetkým nám želám pevné 
zdravie, vytrvalosť a nech nám aj 
umenie pomôže prekonať obdobie 
poznačené pandémiou koronaví-
rusu. Jana KUCHTOVÁ,

Ján SKLENÁR
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Kino tu bude pre vás aj po korone
Vážení priatelia a návštevníci 
Kina Mier Modra. Na základe 
aktuálnej epidemiologickej si-
tuácie a vládnych opatrení, kto-
ré vstúpili do platnosti od 15. 
10. 2020 sme museli naše, ale 
najmä vaše obľúbené kino už 
druhýkrát v tomto roku zatvo-
riť. 
Nevieme, kedy budeme môcť 
opätovne otvoriť. Nemusíte 
mať obavy, o žiadny z filmov 
ani filmových prehliadok ne-
prídete. Budete si ich môcť po-
zrieť v náhradných termínoch, 
hneď ako to bude možné. Kino 
otvoríme, keď to situácia dovolí 
a operatívne pripravíme hneď aj 
nový program. 

Sumy za vstupenky, ktoré ste 
mali zakúpené online budú po-
stupne posielané späť 
na vaše účty. Vstupen-
ky zakúpené v hoto-
vosti v pokladni bude-
te môcť samozrejme 
po otvorení kina vrátiť 
alebo ich vymeniť za 
vstupenky na iné podu-
jatie. Chceme vás preto 
poprosiť o trpezlivosť 
a porozumenie. Niko-
mu z nás nie je vznik-
nutá situáciu na Slo-
vensku ľahostajná. 
Prosíme, sledujte aktu-
ality na FB profile ki-
na facebook.com/mier-

modra a web stránku kina www.
kinomodra.sk. Tu nájdete vždy 

aktuálne informácie aj s ozná-
mením, kedy bude modranské 
kino znovu v prevádzke.

Roman ZATLUKAL,
dramaturg

Zriaďovaná kultúra na úrovni miest a obcí 
v čase pandémie bije na poplach
Aj na úrovni miest a obcí je situácia v kultúre z dlhodobejšie-
ho hľadiska neudržateľná. Vplyvom pandémie koronavírusu 
nám poklesli už aj tak zanedbateľné príjmy na minimum. 
Áno, často sme príspevkovými organizáciami miest a obcí 
a tie s vyšším stupňom uvedomenia chápu zmysel a význam 
kultúrnych centier či stredísk. Ale je veľa takých, ktoré vply-
vom pandémie už neexistujú resp. melú takpovediac z po-
sledného... V žiadnom protipandemickom pláne sme zatiaľ 
nezaregistrovali, čo s týmito inštitúciami. 

Ako ich chce vláda a Minis-
terstvo kultúry SR zachrániť? 
Ak zlikvidujeme regionálnu 
sieť, pozatvárame mestské či 
obecné kultúrne domy, kino-
sály a knižnice, na čom bude-
me budovať našu budúcnosť? 
Ako budeme viesť spoločnosť 
k hodnotám, že aj umenie 

a kultúra sú nenahraditeľnou 
súčasťou ľudského bytia? Štát 
sa tvári, že o zriaďovanú kul-
túru na úrovni miest a obcí sa 
má starať predovšetkým a vý-
lučne samospráva. Ale tá má 
častokrát vôbec čo robiť, aby 
neskolabovali základné funk-
cie, ktoré má zabezpečovať 

(komunikácie, vzdelávanie, 
bezpečnosť a pod.) Aj v tomto 
prípade je kultúra často na sa-
mom chvoste, ak sa ešte vôbec 
o chvoste dá hovoriť. 
Sú mestá a obce a sú aj uvedo-
melejší a menej uvedomelí sta-
rostovia, primátori a naši vole-
ní zástupcovia. V Modre máme 
to šťastie, že jeho predstavitelia 
chápu zmysel a význam inštitú-
cií akou je tá naša (KC Modra) 
a aj v týchto neľahkých časoch 
máme ich podporu. Ale koľko 
miest a obcí na Slovensku má to 
šťastie? Mnohé do konca roka 
zrušili celý svoj program, pre-
pustili zamestnancov, reštruk-
turalizovali a v kultúrnych do-
moch naozaj len svietia a kúria. 
Nenechajme sieť zriaďovaných 
kultúrnych inštitúcií na úrov-
ní miest a obcí padnúť na sa-
mé dno. Bude len málo takých, 
ktoré sa z krízy neskôr dokážu 
spamätať. Ale nespoliehajme 
sa len na pomoc miest a obcí. 
V prvom rade by malo byť v zá-
ujme štátu, mať kvalitnú a bo-
hatú regionálnu sieť kultúrnych 
inštitúcií. 

Posledné roky neinvestuje-
me ani halier do rekonštruk-
cie prestarnutých kultúrnych 
domov. Postavili sme po ce-
lom Slovensku multifunkč-
né ihriská, ale kultúra zostala 
opäť bokom. Sme takisto sú-
časťou kreatívneho priemys-
lu a národného hospodárstva. 
Často suplujeme a pomáhame 
aj v oblasti osvety a vzdelá-
vania. Pokladáme to za svoju 
povinnosť a dôležitý rozmer 
našej práce. Prosím adresujme 
aj tieto požiadavky na kompe-
tentných, lebo aj keď zachrá-
nime umeleckú obec, môže sa 
veľmi rýchlo stať, že nebude 
mať kde diskutovať, uvádzať 
nové inscenácie, hudobné die-
la a umenie ako také. Pôsob-
me na kultúru zdola, pracujme 
na obnovení a modernizácii 
regionálnej siete kultúrnych 
inštitúcií, lebo len vtedy bude 
stáť naša kultúra na pevných 
základoch.

Ján SKLENÁR, 
za KC Modra
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