
Prvé elektronické sčítanie 
obyvateľstva sa začne 15. februára
V roku 2021 sa po desiatich rokoch uskutoční na Sloven-
sku sčítanie obyvateľov. Po prvýkrát bude integrované a pl-
ne elektronické. Samosprávy i samotní obyvatelia zohrávajú 
v celom procese dôležitú úlohu. Obyvateľ sa sčíta sám alebo 
s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste – stačí mu 
počítač, tablet alebo mobil s pripojením na internet. 

„Sčítanie je právom a zároveň 
aj zákonnou povinnosťou kaž-
dého obyvateľa SR, ktorý má 
na jej území trvalý, prechodný, 
obvyklý alebo tolerovaný po-
byt. Obyvateľ sa môže sčítať na 
ktoromkoľvek mieste v repub-
like, kde sa prevažne zdržiava 
a nemusí to byť jeho oficiálne 
evidovaný trvalý pobyt. Systém 
dokonca dovoľuje sčítanie aj 
na miestach, ktoré nie sú urče-
né na bývanie a napriek tomu 
sú obývané, ako napr. rozosta-
vané, neskolaudované stavby, 
provizórne obydlia, chatky 
a podobne. Pre tento účel sú 
na uvedené obydlia vytvorené 
štatistické sčítacie body, ktoré 
budú obyvateľom týchto obyd-
lí oznámené,“ vysvetľuje Eva 

Horváthová z Evidencie oby-
vateľstva MsÚ Modra. Sčítanie 
prinesie dôležité socio-demo-
grafické charakteristiky oby-
vateľstva a tiež dáta, ktoré po-
slúžia ako podklad pre výpočet 
podielových daní – najvýznam-
nejšej príjmovej položky v roz-
počte mesta. Sčítanie obyvate-
ľov začne 15. februára a potrvá 
do 31. marca. Všetky údaje, 
ktoré obyvateľ počas sčítania 
do pripraveného formulára uve-
die, sa musia vzťahovať k roz-
hodujúcemu okamihu sčítania, 
ktorým je 1. január 2021. 

Ako sa sčítam sám
• Na webe www.scitanie.sk, 
kde bude uverejnený formulár 
pre sčítanie

• Cez mobilnú aplikáciu, ktorú 
pripravuje Štatistický úrad SR 
(pre systém iOS aj Android)
O spustení sčítania na webe aj 
v aplikácii budú občania po-
stupne informovaní v dostup-
ných komunikačných kanáloch 
mesta ako: web, SMS kanál, 
App Modra, FC profil mesta 
Modry, Rádio Modra. 

Služba sčítacieho 
asistenta

Pre občanov, ktorí sa nebudú 
môcť alebo vedieť sčítať sami 
bude pripravená službu asisto-
vaného sčítania. V Modre budú 
zriadené dve kontaktné mies-
ta, kde bude so sčítaním pomá-
hať asistent. Bude to Kancelária 
prvého kontaktu v Modre a Kul-
túrny dom Kráľová.

Kancelária prvého kontaktu, Štú-
rova 59
Prevádzkové hodiny (od 15. feb-
ruára do 31. marca): pondelok, 
utorok od 8.00 do 11.00 a 12.00 

až 16.00. V stredu od 8.00 do 
11.00 a 12.00 až 17.00, štvrtok od 
8.00 do 11.00 a 12.00 až 15.00. 
V piatok iba v čase od 8.00 do 
11.00. Kontakt: 033/6908 324, 
033/6908 327, jakub.malik@
msumodra.sk. 

Kultúrny dom Kráľová, Parti-
zánska 66
Prevádzkové hodiny (od 15. 
februára do 31. marca): ponde-
lok, utorok, štvrtok a piatok od 
9.00 do 13.00 a v stredu v ča-
se od 12.00 do 17.00. Kontakt: 
0914/802 406, eva.horvathova@
msumodra.sk

Mobilní asistenti 
sčítania

V Modre bude pôsobiť aj se-
dem mobilných asistentov sčí-
tania, ktorí navštívia domácnosť 
na požiadanie (napr. imobilita 
a pod.) v období od 1. do 31. 
marca 2021. Požiadať o návšte-
vu mobilného asistenta je možné 
od 15. do 28. februára 2021.
Kontakt a ďalšie informácie 
k sčítavaniu: Eva Horvátho-
vá, 033/6908327, 0911/852144, 
eva.horvathova@msumodra.

(red)
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Odpočet činnosti mesta za rok 2020
Najnáročnejší projekt z hľadiska rozsahu prác a výšky in-
vestície, ktorý sa mestu Modra podarilo vlani zrealizovať, 
bola rekonštrukcia na Komenského ulici. Väčšinu investí-
cií radnica opäť smerovala do infraštruktúry a to do opráv 
a budovania ciest, chodníkov, odstavných plôch.

Minulý rok stál bežný chod 
mesta celkovo takmer 3 937 
000 eur, z toho najväčšie vý-
davky išli na nakladanie s ko-
munálnym odpadom vo výške 
viac ako 402 000 eur. Medzi 
ďalšie významné nákladové 
položky patria každoročne ve-
rejnoprospešné služby, sociálne 
služby, správa a údržba majetku 
mesta, údržba verejného osvet-
lenia, ciest, chodníkov a mest-
skej zelene. Na investičné akcie 
mesto Modra v roku 2020 zís-
kalo vyše 436 000 eur z exter-
ných zdrojov. Z vlastných zdro-
jov prispelo vo výške takmer 
174 000 eur.
 

Vnútroblok 
Komenského

V roku 2020 mesto ukonči-
lo revitalizáciu odstavných 
plôch v areáli vnútrobloku 
na Komenského ulici. Od po-
lovice júna môžu obyvatelia 
parkovať na novoupravených 
plochách z vegetačnej dlažby 
o výmere 362 m2. Súčasťou 
prác bola aj obnova asfalto-
vých povrchov na jestvujúcich 
chodníkoch v celkovej výmere 
205 m2. V areáli vnútrobloku 
bola upravená organizácia do-
pravy – komunikácia sa zjed-
nosmernila, pričom vjazd bol 
ponechaný z Komenského uli-
ce. Vo verejnom obstarávaní 
bola úspešná firma Duvystav 

Pezinok. Celková cena prác 
predstavovala 38 414 eur. 
 

Komunikácia na 
Komenského ulici

V minulom roku sa realizovala 
aj rekonštrukcia časti Komen-
ského ulice od Vajanského po 
Družstevnú. Z hľadiska rozsahu 
prác a výšky investície bol vla-
ni tento projekt najnáročnejší. 
Najskôr bolo nevyhnutné odfré-
zovať pôvodný asfaltový kryt, 
vyspraviť nerovnosti a násled-
ne položiť nový asfalt. Vybudo-
vať cestné spomaľovacie pra-
hy, dobudovať nové a upraviť 
existujúce parkovacie miesta, 
osadiť nové obrubníky a upra-
viť ľavostranný chodník pri 
školskom areáli. Priechody pre 
chodcov sú bezbariérové, cesta 
má povrchové aj podpovrchové 
odvodnenie, výškovo upravené 
mreže, poklopy a armatúry. Na 
novovytvorenom chodníku po-
pri ZŠ Vajanského bolo osade-
né bezpečnostné zábradlie. Prá-
ce realizovala firma Duvystav 
za niečo vyše 157 000 eur. 

Mestská veža
Mesto pokračovalo v umelec-
ko-remeselnej obnove fasády 
mestskej veže, ktorá sa postup-
ne realizuje od roku 2016. ten-
toraz súbežne s obnovou fasá-
dy Rímsko-katolíckeho kostola 
sv. Štefana Kráľa, do ktorého je 

veža stavebne začlenená. Práce 
vrátane reštaurátorskej obnovy 
prvkov realizovala spoločnosť 
HPstuck Bratislava. Zostáva do-
riešenie úpravy sokla celej bu-
dovy v súčinnosti s Krajským 
pamiatkovým úradom a vlastní-
kom kostola v tomto roku. 
 

Úsek na
Sokolskej ulici

tento úsek na Sokolskej ulici 
od križovatky s ulicou Dr. Bo-
dického po križovatku so Slád-
kovičovou ulicou dostal nový 
asfaltový kryt. Finalizácii prác 
predchádzalo odfrézovanie pô-
vodného asfaltového krytu, vy-
spravenie nerovností, výšková 
úprava kanalizačných poklo-
pov, šúpatiek, vpustí a doplne-
nie chýbajúcich obrubníkov. 
Práce za 35 tisíc eur realizova-
la spoločnosť Doprastav v nad-
väznosti na rekonštrukciu ply-
novodu v réžii SPP.
 

Predĺženie chodníka 
na Partizánskej ulici

V roku 2019 bol v rámci revita-
lizácie plôch pred Biolkou vy-
budovaný nový chodník pozdĺž 
Partizánskej ulice po priechod 
pre chodcov, čo sa z hľadiska 
prevádzky ukázalo ako nepo-
stačujúce. Vlani bol tento chod-
ník predĺžený po autobusovú 
zastávku o približne 40 m. Sú-
časťou prác bola aj obnova po-
vrchu zastávky SAD a nadvä-
zujúcich úsekov 
chodníkov s as-
faltovým povr-
chom v celkovej 
výške viac ako 
17 500 eur. 

 Nové 
workoutové 

ihrisko
Pri športovej 
hale ZŠ Ľ. Štú-
ra bolo vybudo-
vané nové wor-
koutové ihrisko 
za vyše 11 000 
eur, ktoré mesto 
Modra realizo-
valo a financo-
valo na návrh 

občanov v rámci participatívne-
ho rozpočtu. tréningová zosta-
va má vertikálny, horizontálny 
a šikmý rebrík, dve dlhé hrazdy, 
dve krátke hrazdy, tri vysoké 
bradlá, vertikálne bradlo, záves 
pre gymnastické kruhy a opor-
nú stenu nad bradlami. 
 
Parkovisko na Dolnej 

ulici – projektová 
dokumentácia

Riešenie parkoviska pri cinto-
ríne musí vychádzať zo širších 
vzťahov na území lipovej aleje 
a prechodu do areálu cintorína. 
Plochu parkoviska pretína prí-
jazd do cintorína a preto bolo 
nevyhnutné prednostne vyriešiť 
prevádzkové vzťahy a obsluhu 
územia v širšom zábere. Vlani 
sa podarilo vypracovať štúdiu 
lipovej aleje, ktorá rieši miesto 
v úseku od cintorína po prejazd 
v strede aleje. Štúdia poslúži 
ako podklad pri zadávaní diel-
čích projektov na realizáciu. 
Ako prvá bude na rade projek-
tová dokumentácia na parkovis-
ko pri cintoríne a súvisiace plo-
chy pred vstupom do cintorína.
 
Chodník na Hrnčiarskej 

ulici – projektová 
dokumentácia

Vybudovanie chodníka je v štá-
diu projektovej prípravy. V plá-
ne je rozčlenenie existujúcej 
spevnenej plochy, kde sa teraz 
parkuje na chodníku a kolmé 
parkovacie státia, ďalej oprava 
chodníka, vybudovanie parko-
vacích miest z ulice SNP, odvod-
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nenie komunikácie, parkovacích 
miest aj chodníka a vybudova-
nie zastrešeného kontajnerové-
ho stojiska. Na spevnenej ploche 
môže v súčasnosti parkovať 30 
vozidiel. Presunom kontajnerov 
na odpad a predĺžením spevne-
nej plochy k Hrnčiarskej ulici 
vznikne priestor na parkovanie 
pre ďalších 13 áut.

Radnica – projektová 
dokumentácia 

 Od spracovania projektovej do-
kumentácie na obnovu radni-

ce uplynulo už viac 
ako 15 rokov. Preto 
je nevyhnutné začať 
od začiatku a to ak-
tualizáciou podkla-
dov. V minulom ro-
ku bolo zameranie 
skutkového stavu ob-
jektu doplnené o za-
meranie krovovej 
konštrukcie hlavné-
ho objektu, vrátane 
domerania pivnice 
pod tichého domom. 
Prebehla aktualizácia 

stavebno-technického posúde-
nia, realizovali sa sondážne vý-
kopové práce v pivnici. Súbežne 
prebiehal prieskum a posúdenie 
zavlhnutia objektu. Na základe 
analytickej štúdie architektonic-
kých a inžinierskych činností je 
teraz potrebné stanoviť postup 
projektovej prípravy a etapo-
vitosť postupnej obnovy areálu 
radnice. 

Verejné osvetlenie 
Vŕšky – projektová 

dokumentácia
Verejné osvetlenie v Modre 
vybudované v rokoch 1965 – 
1970 vykazuje technickú zasta-
ranosť. Mesto sa vzhľadom na 

vysokú nákladovosť rozhodlo 
ísť cestou postupnej obnovy 
a zadalo spracovanie projekto-
vej dokumentácie na prvý úsek 
lokalita „Vŕšky“ (ulice Cpino-
va, Kellenbergerova, Sládkovi-
čova, jesenského, Kollárova, F. 
Kráľa, Hečkova, Sokolská), pre 
vysokú poruchovosť.

Zuzana TICHÁ, 
MsÚ Modra

Na fotografiách: zrekonštruo-
vaná ulica Komenského; Obno-
vená Mestská veža a kostol Sv. 
Štefana kráľa; Nová autobuso-
vá zastávka v smere z Kráľovej 
do Modry; Radnicu čaká roz-
siahla obnova.

BSK: požiadať o dotáciu 
možno až do 15. februára
Poslanci zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) 
odsúhlasili predĺženie termínu na podávanie žiadostí do Bratislav-
skej regionálnej dotačnej schémy (BRDS). Žiadatelia o dotáciu môžu 
svoje projekty prihlasovať až do 15. februára.

„Termín na podanie žiadosti 
o regionálne dotácie sme predĺ-
žili o mesiac. Verím, že žiadate-
lia budú mať dostatočný časový 
priestor a podarí sa im zaregis-
trovať čo najviac kvalitných pro-
jektov. Žiadosti sa tento rok podá-
vajú výlučne elektronicky a preto 
sme na náš web BratislavskyKraj.
sk pridali aj podrobný návod ako 
postupovať,“ povedal predseda 
BSK juraj Droba. 
BRDS je pre rok 2021 otvore-
ná v štyroch oblastiach podpory: 
kultúra, mládež, šport a ochrana 
životného prostredia a rozvoja vi-

dieka. Celkovo je na projekty vy-
členených viac než milión eur. Na 
projekty z oblasti kultúry je vy-
členených 345 000 eur. Sumu 293 
250 eur získajú projekty zamera-
né na podporu športu. Projekty na 
podporu mládeže podporí župa 
celkovou sumou 51 750 eur. Pre 
oblasť na podporu ochrany život-
ného prostredia a rozvoja vidieka 
je alokovaných 345 000 eur. 
Podrobnejšie informácie nájde-
te tu: https://bratislavskykraj.sk/
brds/.
 (red, zdroj: TS BSK)

Žiadosť o dotácie 
z rozpočtu mesta 
Podmienky pre poskytnutie a zúčtovanie dotácií upravu-
je novoprijaté všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2020, 
ktoré nájdete na stránke www.modra.sk.

Žiadosti o dotácie je možné podávať v nezmenenom ter-
míne a to do 31. 1. 2021 a v priebehu roka najneskôr do 
31. 8. 2021 na stránke www.modra.egrant.sk. 
O poskytnutie dotácie v zmysle VZN môže požiadať fy-
zická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba – podni-
kateľ so sídlom alebo trvalým pobytom na území Modry 
alebo osoba, ktorá tu pôsobí či poskytuje služby. Žiadosť 
o poskytnutie dotácie je potrebné podať elektronicky na 
modra.egrant.sk, kde záujemca nájde Žiadosť o poskyt-
nutie dotácie, ktorú je potrebné vyplniť elektronicky. Ak 
nemáte túto možnosť môžete žiadosť doručiť v papiero-
vej forme do podateľne mestského úradu najneskôr do 
29. 1. 2021.
Všetky potrebné informácie budú poskytnuté na tel.č.: 
033/6908 310 alebo prostredníctvom mailu: lucia.vala-
chovicova@msumodra.sk. (red)
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Odpadkové koše na Štúrovej ulici
Pracovníci mestskej spoloč-
nosti Služby Modra odinšta-
lovali staré nevzhľadné záves-
né aj stojace koše na Štúrovej 
ulici a nahradili ich novými 
so strieškou aj bez. „Vlani 

sme realizovali ešte niekoľ-
ko drobných prác – krajni-
cu príjazdovej cesty na Sta-
rý trh sme upravili a vysypali 
štrkodrvou, úpravou prešli aj 
ostrovčeky na stromy na ná-

mestí. Podarilo sa nám opra-
viť 15 lavičiek vo vnútrobloku 
na Družstevnej ulici a ďalšie 
dve lavičky v Harmónii,“ in-
formuje konateľ Služieb Mod-
ra jakub liška. (zt)

Vylož smeti – 
šikovná 
aplikácia

V súvislosti so za-
bezpečením zvo-
zu komunálneho 
odpadu pripravila 
zberová spoloč-
nosť FCC trnava, 

s.r.o. pre občanov mesta on-line apli-
káciu Vylož smeti. Vďaka nej môžu 
obyvatelia mesta pohodlne sledovať 
harmonogramy plánovaných vývo-
zov všetkých zložiek odpadu, ako 
aj všetky prípadné zmeny. Aplikácia 
je k dispozícii na stiahnutie cez App 
store alebo na Google Play. je pre-
hľadná a praktická a upozorňuje na 
najbližšie termíny vývozu v dosta-
točnom predstihu. (msú)

Sčítanie domov a bytov na Slovensku finišuje
Sčítanie domov a bytov sa pomaly blíži ku koncu. Štatistický 
úrad mal na začiatku decembra vďaka aktívnej účasti samo-
správy sčítaných už 92 % domov a bytov v krajine. Do konca 
prác (do 12. 2. 2021), zostáva čas na prípadné úpravy a dopl-
nenie údajov za jednotlivé ukazovatele.

Sčítanie domov a bytov reali-
zuje samospráva elektronicky 
bez účasti obyvateľov od 1. 
6. 2020. Počas celého obdobia 
jej zástupcovia aktívne komu-
nikujú a spolupracujú so Šta-
tistickým úradom, čo ocenila 
aj generálna riaditeľka Sekcie 
sociálnych štatistík a demogra-
fie úradu Ľudmila Ivančíková: 
„To, že sa sčítanie domov a by-
tov podarilo zrealizovať na 92 
% ešte v roku 2020, považuje-
me za skutočne veľký úspech. 

Každá jedna poverená osoba 
zo strany samosprávy si zaslúži 
vďaku a rovnako odborný tím 
Štatistického úradu pracujúci 
na sčítaní, ktorý dokázal pruž-
ne reagovať aj v zmysle pande-
mických opatrení.“
Rozhodujúci okamih sčítania, 
na ktorý sa vzťahujú zisťova-
né údaje, bola polnoc zo štvrt-
ka 31. decembra 2020 na pia-
tok 1. januára 2021. K tomuto 
časovému bodu bolo potreb-
né vypĺňať všetky požadova-

né údaje o domoch a bytoch. 
„Na území mesta Modry sme 
sčítanie domov a bytov už do-
končili. Predmetom zisťovania 
boli lokalizačné údaje, ale aj 
individuálne a spoločné údaje 
o bytoch a domoch, napríklad 
forma vlastníctva, poloha bytu 
v dome, podlahová plocha, po-
čet obytných miestností, typ kú-
renia, zdroj energie používaný 
na vykurovanie, napojenie na 
kanalizačnú sieť, miera obnovy 
a ďalšie ukazovatele,“ poveda-
la Eva Horváthová z Evidencie 
obyvateľstva MsÚ Modra.
Sčítavali sa všetky byty v do-
moch bez ohľadu na to, či sú 
obývané alebo neobývané a iné 
obývané obydlia. Samospráva 
využívala pre vyplnenie poža-
dovaných údajov už existujú-
ce databázy, napríklad daňovú 
evidenciu, výkresy k projek-
tovej dokumentácii, technické 
správy k vykurovaniu, staveb-
né povolenie, kolaudačné roz-
hodnutie, atď. a spolupracova-
la tiež so správcami bytových 
domov pri získavaní údajov 
o bytoch. Niektoré požadované 
ukazovatele bolo možné zís-
kať len miestnym zisťovaním 
a preto poverení pracovníci 
mesta Modry robili aj obhliad-
ky v teréne. Najväčšou výzvou 

pre mesto bolo zdokumentovať 
obydlia v rekreačných oblas-
tiach Harmónia a Piesok, ktoré 
sú často obývané aj celoročne.
„Na území mesta Modry bolo 
celkovo sčítaných 2790 adres-
ných bodov. Z uvedeného počtu 
adries je 125 bytových domov, 
v ktorých sa nachádza 1947 
bytov a 2665 rodinných domov, 
rekreačných a iných objek-
tov. V prevažnej väčšine sú by-
ty a domy obývané vlastníkmi, 
malý podiel predstavujú mest-
ské, družstevné a nájomné by-
ty. Pri miere obnovy sa skúmali 
údaje o výmene okien, obno-
ve strechy a obvodového pláš-
ťa, kde bol za obdobie posled-
ných desať rokov značný posun 
hlavne v obnove bytových do-
mov,“ uviedla Eva Horváthová. 
Ako najčastejší zdroj energie 
využívaný na vykurovanie je 
zemný plyn, ktorý predstavu-
je 80 % podiel. Nasleduje pev-
né palivo a elektrická energia, 
hlavne v rekreačných oblas-
tiach, kde nie je možné pripo-
jenie na plyn. Na kanalizačnú 
sieť je pripojených približne 80 
% obydlí v meste. Septik, žum-
py a čističky odpadových vôd 
využívajú obyvatelia v rekre-
ačných oblastiach.

Zuzana TICHÁ

Uvítanie do života 
v roku 2021

Mesto Modra zverejnilo nové 
termíny slávnostného uvítania 
do života na rok 2021. Rodičia 
musia kvôli GDPR sami požia-
dať o účasť na tejto milej cere-
mónii a vybrať si jeden z nasle-
dovných termínov: 10. apríla 
2021 o 16.00 h alebo 16. ok-
tóbra 2021 o 16.00 h. Žiadosť 
o uvítanie do života spolu so 

súhlasom na spracovanie osob-
ných údajov nájdu na www.
modra.sk v sekcii Ako vybaviť. 
Bližšie informácie poskyt-
ne Eva Horváthová z Referátu 
evidencie obyvateľstva na tel. 
čísle 033/6908 327 alebo ema-
ilovej adrese eva.horvathova@
msumodra.sk. (zt)
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Zima v Modre
Prvé tohtoročné poriadne sneže-
nie sme zaznamenali 12. januá-
ra vo večerných hodinách. Ako 
to zvyčajne býva, radosť urobi-
lo deťom a starosť dospelým. 
Opatrnosť na cestách je i dnes 
na mieste. Zimnú údržbu má vo 
svojej kompetencii mestská ob-
chodná spoločnosť Služby Mod-
ra, s.r.o. Od skorého rána nastú-
pili do terénu všetky dostupné 
mechanizmy aj potrebná ľud-
ská sila. V uliciach bolo vidno 

omnoho viac traktorov s radli-
cami než po minulé roky. Dôvo-
dom je nadviazanie spolupráce 
mesta s modranskými vinármi. 
V uliciach tak odhŕňali nielen 
bratia číčkovci a Peter juran, ale 
i Ľubo Miklovič a ďalší. Vzá-
jomná výpomoc je v tejto neľah-
kej dobe o to viac významná. 
Mesto Modra má vo svojej sprá-
ve chodníky a komunikácie III. 
a IV. triedy. O zjazdnosť a prie-
chodnosť hlavných ťahov sa 
stará technika z Bratislavské-
ho samosprávneho kraja, pros-
tredníctvom Regionálnych ciest 
Bratislava. 
Vo verejných priestoroch v Mod-
re sa tento rok nachádzajú žlté 
plastové nádoby s posypovou 
soľou, ktorou v prípade potre-
by môže posypať chodník, scho-
disko alebo vchod pred budovou 
aj ktorýkoľvek občan. Aj v tom-
to prípade mesto Modra oceňuje 
vzájomnú výpomoc a ďakuje za 
spoluprácu.

Kontakty v prípade potreby 
(sneh, ľad): dispečing zimnej 
údržby: 0903 406 211; hliadka 
Mestskej polície Modra: 0911 
436 752. (red)

Na fotografiách: Marika Ec-
kert a Fedor Válek z Modry pri 
otužovaní na Zochovej chate; 
Atmosféra Lipovej aleje; Ra-
dosť zo snehu majú najmä na-
ši najmenší; S odhŕňaním snehu 
pomáhajú mestu aj vinári; Bie-
la pokrývka znamená pre nás aj 
prácu naviac.

Poplatok za znečistenie ovzdušia 
Mesto Modra, ako prísluš-
ný správny orgán štátnej sprá-
vy v oblasti ochrany ovzdušia 
upozorňuje právnické osoby 
a fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie, ktoré prevádzku-
jú malý zdrojov znečisťovania 
ovzdušia na zákonnú povin-
nosť, podať oznámenie údajov 
potrebných na výpočet poplat-
ku za znečisťovanie ovzdušia 
za príslušný rok.

Mesto v zmysle zákona č. 
401/1998 Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia urču-
je každoročne v súlade so Vše-
obecne záväzným nariadením 
mesta Modra č. 1/2012 o ochra-
ne ovzdušia pred znečisťujúci-
mi látkami a o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia malý-
mi zdrojmi znečisťovania, pre-
vádzkovateľom malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia tzv. po-

platok za znečisťovanie ovzdu-
šia. Prevádzkovatelia zdro-
jov znečisťovania ovzdušia sú 
povinní v zmysle citovaných 
predpisov vždy do 15. febru-
ára príslušného roku nahlásiť 
na mesto údaje o spotrebe pa-
lív a surovín, ktoré boli použi-
té na prevádzku malého zdro-
ja znečistenia ovzdušia v roku 
predchádzajúcom. Na základe 
predložených údajov mesto ur-

čí poplatok za znečisťovanie 
ovzdušia. 
tlačivo je uverejnené na inter-
netovej stránke mesta www.
modra.sk v rubrike „Aktuálne“ 
a „Ako vybaviť“ alebo je mož-
né si ho vyzdvihnúť v Kancelá-
rii prvého kontaktu na Štúrovej 
ulici 59. Akékoľvek bližšie in-
formácie vám budú poskytnuté 
na referáte životného prostredia 
MsÚ Modra tel.: 0904889542 
u Ing. Kristíny čechovej. (e-
-mail: kristina.cechova@
msumodra.sk). (kč)
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Upozornenie pre návštevníkov Zochovej Chaty
Obľúbená lokalita pre oddych domácich aj návštevní-
kov – areál okolia vodnej nádrže Zochova chata – Piesok 
bola len nedávno zrevitalizovaná. V mieste je osadená 
tabula s informáciami, čo je a nie je povolené. Aktuálne 
je tu však aj takýto nevábny pohľad (pozri foto).

Mesto Modra vyzýva návštev-
níkov lokality Zochova cha-
ta – Piesok, aby dodržiavali 
pokyny na tabuli v blízkosti 
vodnej nádrže. Okrem iného 
je zakázané hádzať kamene, 
drevo, odpad a iné predmety 
(konzervy, fľaše, plasty...) do 
nádrže a to aj v zimnom obdo-
bí na zľadovatenú plochu. „Po 
roztopení ľadu všetok odpad 
klesne na dno, alebo zostane 
plávať na povrchu, upchá prí-

padne poškodí výtokové 
potrubie. Rátame s pra-
videlnou údržbou nádrže 
pred letnou sezónou, aj 
s čistením po mimoriad-
nych udalostiach v podo-
be prívalových dažďov, 
ale nerobme zle sami se-
be – správajme sa zodpo-
vedne a slušne,” vyzýva 
Iveta Krčmárová z Refe-
rátu investičnej výstavby 
MsÚ Modra. (red)

Nový slovensko – nórsky projekt 
Modra je známa ako mesto keramiky 
a poznajú ju aj v Nórsku, odkiaľ pri-
šiel minulý rok pozdrav z Telemark 
múzea porcelánu v Porsgrunne. Nór-
ski múzejníci v septembri pricestovali 
do Modry a pri priateľských debatách 

sa SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra a mesto Modra rozhodlo 
vstúpiť s Nórmi do spoločného projektu Nórskych fondov.

Projekt, ktorého spojovacím prv-
kom je hlina, z ktorej sa vyrába 
keramika i porcelán sme nazvali 
Deň hliny – čaro hliny (ClayDay 
– Magic of Clay). Spoločným 
cieľom sa stala výmena skúse-

ností a spoznanie vzájomných 
„hlinených“ tradícií. Okrem vý-
menných výstav bude výsled-
kom projektu vynovený interiér 
Galérie národného umelca Igná-
ca Bizmayera, kde okrem maj-

strových diel bude možno zhliad-
nuť aj plastiky ďalších známych 
figuralistov, odchovancov Slo-
venskej ľudovej majoliky. Do 
projektu sa zapája aj mesto Mod-
ra, ktoré intenzívne pomáha Mú-
zeu Ľudovíta Štúra s celým pro-
jektom. Zo strany mesta vznikne 
v historickom centre nový dizajn 
manuál s odkazom na prvky ke-
ramiky. Zaujímavým podujatím 
v spolupráci so Slovenskou ľu-
dovou majolikou v Modre bude 
sympózium umelcov z Nórska 
a Slovenska. Vyvrcholením pro-
jektu sa stane keramický festi-
val Slávnosť hliny – Keramic-
ká Modra na jeseň v roku 2021, 
Modra bude žiť keramikou a nór-
skym porcelánom. 

Môžete sa tešiť na zaujímavé 
podujatia, o ktorých vás bude-
me priebežne informovať. Part-
nerstvo medzi telemark múze-
om, SNM – Múzeum Ľudovíta 
Štúra a mestom Modra prinesie 
veľa skúseností a benefitov pre 
všetkých zúčastnených partnerov 
a širokú verejnosť. Najväčším 
prínosom projektu však bude tr-
valá keramická stopa zanechaná 
v našom meste.
Projekt Deň hliny – čaro hliny 
je v rámci programu „Podnika-
nie v oblasti kultúry, kultúrne de-
dičstvo a kultúrna spolupráca“ 
spolufinancovaný z projektové-
ho grantu finančného mechaniz-
mu Európskeho hospodárskeho 
priestoru a štátneho rozpočtu SR.

Agáta PETRAKOVIČOVÁ 
ŠIKULOVÁ, SNM-Múzeum 

Ľudovíta Štúra v Modre

FO
tO

: D
A

G
 jE

N
SS

EN

FO
tO

: l
. N

Eu
SC

H
lO

V
á

FO
tO

: Z
u

ZA
N

A
 t

IC
H

á



7
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  I n z e r c i a

ObCHODNá VeRejNá SÚťAž
na predaj pozemku mesta Modry v lokalite Malé hliny

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej ve-
rejnej 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, 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 15. 2. 2021 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 ob-
hliadku 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 verejnej 
súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. „C“ KN, parc. č. 8347/46, 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: Pezinok. Minimál-
na cena pozemku: 120,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať do 15. 
2. 2021 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 sú-
ťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený schválením v mestskom za-
stupiteľstve. 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. 8347/40, 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 15. 2. 2021 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 ob-
hliadku 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. 8347/41, 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 15. 2. 2021 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 ob-
hliadku 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 15. 2. 2021 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 ob-
hliadku 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. 8347/45, 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 15. 2. 2021 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 ob-
hliadku 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.

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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Škôlky a šk. kluby 
pre deti rodičov 

z prvej línie
Mesto Modra rozhodlo o obnovení 
prevádzky materských škôl a škol-
ských klubov detí v súlade s rozhod-
nutím rezortu školstva od pondelka 11. 
januára pre deti zákonných zástupcov, 
ktorým povaha práce neumožňuje vy-
konávať ju z domu, prednostne pre 
deti rodičov pracujúcich v kritickej 
infraštruktúre (v 1. línii – zdravotníc-
tvo, civilná ochrana a pod.). Otvorené 
boli tieto prevádzky: MŠ SNP 14 – 3 
triedy, MŠ Kalinčiakova 11 – 1 trieda, 
MŠ Sládkovičova 13 – 2 triedy, ZŠ Ľ. 
Štúra ŠKD – 4 oddelenia, ZŠ Vajan-
ského ŠKD – 1 oddelenie. 
Zamestnanci školských zariadení, kto-
rí nastupovali do práce ako aj rodičia 
detí, ktorých deti začali opäť chodiť 
do materských škôl a školských klu-
bov dostali odporúčanie sa pretesto-
vať. (red)

Kontroly na dodržiavanie opatrení 
v boji proti Covid-19 sa zvyšujú
Na základe neustále sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na 
území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia Co-
vid-19 a za účelom kontroly dodržiavania obmedzení slobody po-
hybu, pobytu a zákazom vychádzania na území Slovenskej repub-
liky vykonáva polícia SR od 6. januára 2021 zvýšený výkon služby. 

Policajti vykonávajú najmä 
zintenzívnené náhodné kontro-
ly na:
• hlavných cestných ťahoch 
(diaľnice, cesty pre motoro-
vé vozidlá, cesty I. a II. triedy) 
na hraniciach me-
dzi dvoma okresmi 
s územnou pôsob-
nosťou s dôrazom na 
zachovanie plynu-
losti cestnej premáv-
ky (bez vytvárania 
kolón),
• miestach so zvý-
šenou koncentráciou 
osôb (napr. potra-
viny, drogérie, zá-
sielkovne, odberné 
miesta a pod.),
• železničných sta-
niciach a vo vlakoch.

Polícia aj touto cestou naďalej 
vyzýva občanov, aby dodržia-
vali aktuálne protipandemic-
ké opatrenia a ak je to možné, 
zostali doma. Ak je nevyhnut-
né odchádzať z domu napríklad 

do zamestnania, je nutné vedieť 
sa preukázať potvrdením od za-
mestnávateľa, prípadne iným 
dokumentom, ktorý preukáže 
účel danej cesty.
Policajti budú naďalej kontro-
lujú aj dodržiavanie aktuálnych 
epidemiologických opatrení 
a vydaných vyhlášok hlavného 
hygienika SR a to najmä čiže 
povinnosť nosenia rúšok v in-
teriéri a v exteriéri, dodržia-

vanie karanténnych 
opatrení a obmedze-
né fungovanie pre-
vádzok.
V prípade zistenia 
porušení bude kaž-
dý prípad polícia 
riešiť individuálne. 
Sankcie zostávajú 
vo výške ako dopo-
siaľ, v blokovom ko-
naní do 1000,- Eur 
a v správnom konaní 
do 1659,- Eur.

(red, zdroj: 
Facebook PZ SR)

Nové opatrenia regionálnej hygieny 
platné aj pre okres Pezinok
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava nariadil novou vyhláškou vydanou 
7. 1. 2021 opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Bratislava I až V, Malacky, 
Senec a Pezinok. Opatrenia sú platné (info v čase red. uzávierky 15. 1.). až do odvolania. 
Sledujte aj celoštátne masovokomunikačné prostriedky. 

je zakázané:
organizovanie hromadných podujatí divadel-
ných, hudobných, filmových alebo iných ume-
leckých predstavení, športových podujatí v in-
teriéri aj exteriéri, 
realizovanie firemných posedení a akýchkoľ-
vek iných stretnutí spojených s konzumáciou 
pokrmov a/alebo nápojov,
výkon verejných bohoslužieb, verejných slu-
žieb božích a verejných spovedí.

Výnimky majú:
športové podujatia registrovaných klubov 
za podmienok určených vydanou vyhláškou 
ÚVZ SR č. 77/2020 V. v. SR,
obrady – pohreb, krst, sobáš a bohoslužby vy-
konávané iba za účasti celebranta s nevyhnut-
nou asistenciou za účelom online vysielania, 

pričom do počtu 6 osôb sa pri obrade nezapo-
čítavajú osoby, pre ktoré je táto ich účasť vý-
konom povolania,
spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve 
smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádz-
kach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia so-
ciálnych služieb),
rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzen-
skom vzťahu a príslušníkov jednej domácnos-
ti.
Zamestnávateľom nariadil Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava, aby všet-
kým zamestnancom, u ktorých to povaha 
a charakter práce umožňuje, nariadili výkon 
práce z domu, tzv. „home office“.
Kompletné znenie vyhlášky je dostupné vo 
Vestníku vlády SR na web stránke ministerstva 
vnútra www.minv.sk. (red)

Testovanie, 
predĺženie zákazu 

• Vláda SR schválila v nedeľu 17. 
1. 2021 celoplošné testovanie na 
Slovensku, ktoré potrvá do 26. janu-
ára. Od 27. januára platí povinnosť 
mať certifikát o negatívnom teste na 
Covid-19 na ceste do práce alebo do 
prírody pre ľudí od 15 do 65 rokov. 
Platnosť certifikátu je 7 dní a počíta 
sa od 27. januára. 
• Mobilné odberné miesta na štadió-
ne v Modre (Kalinčiakova 6) fungu-
jú v nezmenenom režime počas pra-
covných dní až do odvolania v čase 
od 11.00 do 21.00 h (posledný od-
ber je o 20.35 h), pričom súbežne sú 
odberové miesta otvorené od 13.00 
do 19.00 h. Na testovanie sa nedá 
objednať. Kontakt na súkromného 
poskytovateľa zdravotnej starostli-
vosti, ktorý je za odberové miesta 
v Modre zodpovedný: tel.: 0902 790 
711. Občanom so závažným obme-
dzením mobility odporúčame volať 
vopred, aby si dohodli s odberovým 
tímom ster priamo v aute. 
• Vláda zároveň predĺžila zákaz vy-
chádzania do 7. februára. O deň ne-
skôr plánuje spustiť Covid automat, 
ktorý bude určovať, aké pandemické 
opatrenia budú platiť v jednotlivých 
okresoch. (red) FO
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Musíme triediť kuchynský odpad
Zákon o odpadoch ukladá obciam povinnosť zabezpečiť zave-
denie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov – BRKO. Táto povinnosť nie je pre obce 
nová, zákon o odpadoch ju teraz upravuje a spresňuje.

Od 1. 1. 2021 má aj mesto 
Modra povinnosť zabezpečiť 
triedenie kuchynského biood-
padu pre obyvateľov. Doteraz 
mesto uskutočňuje zber BIO 
odpadov z verejnej zelene, cin-
torínov a parkov a BIO odpadu 
zo záhrad a kuchyne bez živo-
číšnej zložky a zvyškov jedál 
z rodinných domov. Zber jed-
lých olejov a tukov sa vykoná-
va v meste Modra donáškovým 
spôsobom na Zberný dvor a je 
dostupný pre všetkých obyvate-
ľov mesta.
Po novom však mestu pribudla 
nová povinnosť triediť biolo-
gicky rozložiteľný kuchynský 
odpad – BRO z kuchyne (napr.: 
nespotrebované potraviny, po-
traviny po záruke a pod.) ktoré-
ho pôvodcom je fyzická osoba. 
Na ťažkosti súvisiace s rýchlym 
nábehom na triedenie kuchyn-
ského odpadu v pomerne krát-
kom čase, ktoré by sa premietlo 
zvýšenými poplatkami pre ob-
čanov upozorňovala Únia miest 

a obcí Slovenska. Mestá majú 
nábehové obdobie (1. 1. 2021 
– 30. 6. 2021) na funkčné zave-
denie zberu kuchynského 
odpadu.
Ministerstvo životného 
prostredia pripravilo no-
velu zákona o odpadoch, 
ktorá hovorí o zhodnoco-
vaní biologicky rozloži-
teľného odpadu z domác-
ností. „Momentálne tento 
odpad končí prevažne na 
skládkach, kde hnijúce 
zvyšky potravín produ-
kujú takzvaný skládkový 
plyn. Vzniká tak značné 
riziko pre podzemné vody 
a skládka sa stáva „živ-
nou pôdou“ pre šírenie 
baktérií, z čoho vyplývajú zdra-
votné riziká. Hlavným cieľom 
zavedenia zberu kuchynského 
odpadu z domácností je to, aby 
nekončil na skládkach. Priori-
tou náš všetkých by malo byť 
najmä minimalizovanie vzniku 
kuchynského bioodpadu – po-

travín, hospodárnejšie a šetr-
nejšie nakupovanie potravín 
a obmedzenie plytvania s ni-
mi“, uvádza Katarína Ružeko-
vá z Mestského úradu Modra.
V apríli 2019 spolupracovalo 
mesto s Malokarpatskom nadá-
ciou Revia na ekologickom pro-

jekte Odpad sa nevyparí. Počas 
neho tím dobrovoľníkov zana-
lyzoval obsah 4 kontajnerov 
na zmesový odpad z bytových 
domov zo 4 lokalít. Výsledok 
analýzy potvrdil, že v zmeso-
vom komunálnom odpade sa 
nachádzal vysoký podiel bio-

logicky rozložiteľného odpadu, 
žiaľ až s 11℅ podielom potra-
vín. „Mesto Modra pripravuje 
stratégiu zavedenia zberu ku-
chynského odpadu a biologicky 
rozložiteľného odpadu s cieľom 
čo najmenšieho navýšenia po-
platkov. Treba si však uvedomiť, 
že poplatky za kuchynský odpad 
platíme aj v súčasnosti, keďže 
tento kuchynský odpad s po-

travinami po záruke je súčas-
ťou komunálneho netriedeného 
odpadu končí na skládkach, za 
ktoré platíme“, dodáva Katarí-
na Ružeková.
Viac o téme v nasledovných vy-
daniach MZ a na webe www.
modra.sk. (red, msú)

Odpady – čo s papierom
Mesto Modra sa aktívne zaoberá problematikou odpadového 
hospodárstva. V predošlom vydaní MZ našli obyvatelia aktuál-
ne harmonogramy vývozu všetkých druhov odpadov. Prax uká-
zala, že polemika vzniká najmä ohľadne vývozu papiera. 

Zber triedeného 
odpadu máme 

bezplatný
Mesto Modra sa v uplynulých 
týždňoch stretáva s nespokoj-
nosťou obyvateľov s frekven-
ciou vývozu papiera. Požadujú 
jej navýšenie. Mesto sa uve-
denou otázkou aktívne zaobe-
rá. Systém triedeného zberu 
v Modre funguje prostredníc-
tvom organizácie zodpoved-
nosti výrobcov a zberovej spo-
ločnosti na základe zmluvných 
vzťahov, finančného toku a to-
ku odpadu. Výrobcovia obalo-

vých a neobalových výrobkov 
sú zodpovední za to, kde kon-
čí ich odpad, a teda aj za fi-
nancovanie triedeného zberu 
odpadov. Organizácia zodpo-
vednosti vývozcov (OZV) spo-
ločnosť Envi-Pack zabezpečuje 
pre mesto Modru systém triede-
ného zberu tak, aby bolo možné 
vyzbieranie, dotriedenie a re-
cyklácia vytriedeného odpadu 
(papier, plast, kov, tetrapak). 
Spoločnosť hradí všetky ná-
klady na triedený zber priamo 
príslušnej zberovej spoločnosti 
bez ďalšieho administratívneho 

zaťaženia mesta. triedený zber 
v obci sa tak stáva pre mesto 
a občanov bezplatným. V po-
platku za odpad platí tak občan 
mesta vlastne za zber a zhodno-
tenie netriedeného komunálne-
ho odpadu a biologicky rozloži-
teľného odpadu. 

K frekvencii navýšenia 
vývozu papiera

Harmonogram vývozu separo-
vaných zložiek odpadu, vráta-
ne papiera je momentálne na-
stavený tak, ako bol uvedený 
v Modranských zvestiach č. 
12/2020 a na web stránke mes-
ta Modry. Frekvencie sú vypra-
cované na základe funkčnosti 
triedeného zberu (množstva pa-
piera vyzbieraného, miery vy-
triedenia, štandardov zberu na 
obyvateľa, toku odpadu, mož-
nosti zhodnotenia odpadu, ná-

kladov na zvozy, vyťaženosť 
nádob a i.), Napriek uvedené-
mu mesto Modra komunikovalo 
koncom roka 2020 s OZV ako 
aj zberovou spoločnosťou o na-
výšení frekvencie zberu papie-
ra. „Vzhľadom na prebiehajúce 
legislatívne zmeny v odpado-
vom hospodárstve nám koncom 
uplynulého roka nevedela OZV 
garantovať financovanie navý-
šenia frekvencie zvozu papie-
ra. Začiatkom roka mesto Mod-
ra opätovne s OZV komunikuje 
o možnosti zvýšenia tejto frek-
vencie zvozu“, povedala Katarí-
na Ružeková z mestského úra-
du.
O všetkých zmenách a aktuali-
tách vo vývozoch bude mesto 
Modra obyvateľov informo-
vať prostredníctvom webu, sms 
správ, aplikácie, rádia Modra 
a FB stránok. (msú, red)
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Nový rok – nové možnosti
Viete, čo je homeschooling? Asi sa teraz pousmejete, že v ča-
soch korony a Covid-19 s tým máme bohaté skúsenosti, bo-
hužiaľ skôr negatívneho charakteru. Z rodičov sa naraz stali 
asistenti, učitelia, správcovia wifi a počítačoví technici, ktorí 
okrem svojho zamestnania musia zvládnuť aj nové úlohy pe-
dagógov. Avšak pôvodný zámer homeschoolingu alebo dom-
školáctva je úplne iný. Pôvodne ho využívali deti, pre ktorých 
bolo dochádzanie do školy zložité (lazy na Myjave, práca 
v zahraničí) alebo sa intenzívne venovali športu. 

Domáce vzdelávanie využíva-
jú aj deti s rôznymi poruchami, 
pre ktoré školské prostredie nie 
je z rôznych príčin vyhovujú-
ce alebo ich stresuje a takisto 
aj rodičia, ktorí majú záujem 
vzdelávať svoje deti inak, mi-
mo obvyklého školského systé-
mu a režimu. Aj Základná ško-
la na Vajanského ulici má od 
septembra 2020 svoju domško-
lácku skupinu. Pôvodne sme 
boli oslovení rodinou, ktorá ča-
kala bábätko a zároveň sa sta-
rala o svojich starých rodičov 
v jednej domácnosti a pre situ-
áciu s koronavírusom sa roz-
hodli pre homeschooling. Dnes 
sme kmeňovou školou pre 8 
žiakov na 1. stupni, ktorí sa 
vzdelávajú doma so svojim ga-
rantom a naša škola im posky-
tuje odborné vedenie a polroč-
né preskúšanie z jednotlivých 
predmetov. Deti postupujú 
svojím tempom podľa školské-

ho vzdelávacieho programu, 
pracujú na projektoch, kto-
ré okrem klasických testov na 
overenie vedomostí odprezen-
tujú na polročnom preskúšaní 
v škole. Poradenstvo im posky-
tuje aj náš špeciálny pedagóg. 
Pokiaľ máte aj vy záujem 
o vzdelávanie v našej ško-
le formou homeschoolingu od 
septembra 2021, určite budete 
potrebovať nasledujúce infor-
mácie: momentálne je vzdelá-
vanie formou homeschoolin-
gu možné len na 1. stupni ZŠ 
a dieťa potrebuje svojho od-
borného garanta – kvalifiko-
vaného učiteľa 1. stupňa ZŠ, 
ktorého si musia zabezpečiť 
rodičia. Avšak dnes už existuje 
množstvo vzdelávacích skupín 
na báze domškoláctva, čo zna-
mená, že dieťa nebude doma 
izolované, ale môže sa vzde-
lávať v skupine svojich roves-
níkov a zároveň vám poskytnú 

množstvo dôležitých informá-
cií a postupov. 
Bližšie informácie nájdete aj 
na webovej stránke www.do-
macaskola.sk alebo telefonic-

ky na č. 0910 606 953, príp. 
mailom skola@zsvajanskeho.
edupage.org.
 Marcela PECHOVÁ,

riaditeľka školy 

Národný projekt v MŠ SNP 
V školskom roku 2019/2020 riaditeľka MŠ SNP 14 Mgr. Beata 
Kozmonová úspešne zapojila materskú školu do projektu Ná-
rodný projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 
II. a získala pre školu dvoch nových zamestnancov na pozíciu 
pedagogický asistent a sociálny pedagóg na obdobie školských 
rokov 2020/2021 a 2021/2022. Cieľom projektu bolo a je ob-
sahovo a personálne podporiť inklúziu v prostredí materskej 
školy a to najmä skvalitnením diagnostického procesu a stimu-
lácie, ako aj zapojením pedagogických asistentov v školách. 
V skratke podporiť inkluzívne edukačné prostredie včlenením 
tímu pedagogických a odborných zamestnancov priamo v MŠ. 

Pedagogický asistent v našej MŠ 
spolupracuje s učiteľmi pri plá-
novaní a projektovaní výchov-
no-vzdelávacej činnosti. Citlivo 
rieši individuálne problémy detí 
a uľahčuje prekonávanie sociál-

nych, zdravotných, kultúrnych 
i architektonických bariér. Pod-
poruje, koordinuje a riadi aktív-
nu činnosť detí a samozrejme 
i mnohé ďalšie pedagogické ak-
tivity – predovšetkým s našimi 

najmenšími deťmi, ktoré pri ná-
stupe do MŠ nemali ani 3 roky.
Sociálny pedagóg v našej MŠ 
realizuje sociálno-výchovnú, 
poradenskú a konzultačnú čin-
nosť a prevenciu. Pri výskyte 
problémového správania spo-
lupracuje s pedagogickými 
zamestnancami, centrom pe-
dagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie, štát-
nou sociálnou správou a s ro-
dinou. Poznáva kvalitu sociál-
nych vzťahov v MŠ i v rodine 
a zhodnocuje sociálne prostre-
die v triede, ktoré ovplyvňuje 
individualitu dieťaťa. Identifiku-
je negatívne faktory, čím pred-

vída možné ohrozenie. Kladie 
dôraz na vytváranie pozitívnej 
psychickej klímy medzi deť-
mi i v komunikácii s rodinou. 
Podporuje pozitívne oceňovanie 
kladných charakterových vlast-
ností detí, rozvíja sociálne zruč-
nosti a prosociálne cítenie detí.
V našom inkluzívnom vzdeláva-
ní, kde každé dieťa má mať rov-
naké šance a prístupy sa všetci 
zamestnanci MŠ snažia spoloč-
ne eliminovať negatívne dô-
sledky či už vplyvov prostredia, 
v ktorom dieťa žije, alebo nedo-
statočnej stimulácie v sociálne 
znevýhodnenom prostredí a pre-
dísť tým sociálnej exklúzii detí. 

Denisa PIKULIKOVÁ,
sociálny pedagóg 
MŠ SNP Modra
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Projekt výroby študentských mikrovzoriek vína
Na praktické vyučovanie kladieme v Strednej odbornej škole vi-
nársko-ovocinárskej Modra veľký dôraz, pretože ním študenti 
získavajú zručnosti, skúsenosti a overujú si teoretické vedomosti. 
Aj preto sme v školskom roku 2019/20 realizovali pilotný projekt, 
v rámci ktorého bolo zadanie, aby si žiaci 3. ročníkov vyrobili svo-
je prvé víno. Je potrebné spomenúť, že podporu sme mali v Bra-
tislavskom samosprávnom kraji, ktorý nám poskytol finančné 
prostriedky na kúpu technologického vybavenia na tieto činnosti. 

Študenti individuálne pracova-
li na svojej vzorke vína v rámci 
cvičení z predmetu technológia 
vína a nápojov pod odborným 
a pedagogickým vedením ich 
učiteľa Ing. čípela. Spracovali 
odrody Veltlínske zelené a Riz-
ling rýnsky. Začiatok projektu 
bol počas zberu hrozna, v ok-
tóbri 2019, kedy si žiaci svoju 
vzorku muštu, do skleneného 
demižóna cca 23 litrov, odka-
lili a zakvasili čistou kultúrou 
kvasiniek. Nasledovala kontro-
la kvasného procesu s pridaním 
výživy pre kvasinky. Po stočení 
vína z kvasničných kalov a jeho 
zasírení ďalšie ošetrenie spočí-

valo v pridaní vopred aktivova-
ného bentonitu. 
Študenti stihli svoje vína 2x sto-
čiť a po vlastnej analýze voľ-
ného oxidu síričitého prisíriť. 
Vzhľadom na nepriaznivú situá-
ciu s Covid 19 už nemohli ďalej 
sledovať vývoj svojich vín, lebo 
vyučovanie sa dialo dištančnou 
formou. Individuálne však po-
kračovali v septembri, kedy pri-
chádzali do pivnice a vína senzo-
ricky posúdili. Súčasťou zadania 
bolo aj navrhnutie a vytvorenie 
vlastnej etikety, čo väčšina žia-
kov splnila. V decembri sme ví-
na podľa jednotlivých študentov 
– výrobcov sfinalizovali a kaž-

dý študent si pred vianočnými 
sviatkami s dobrým pocitom a is-
tou dávkou hrdosti odniesol svoj 
produkt, ktorý môže prezentovať 
v rodine a okruhu svojich zná-
mych. Rastislav SCHÖN,

Stredisko odbornej praxe 
pri SOŠVO Modra

Na fotografii: Ing. Anton Čípel, 
ktorý žiakov odborne a pedago-
gicky viedol, s maturantom Mar-
tinom Demovičom pri preberaní 
vzoriek jeho prvého vína.

Obchodná akadémia v Pezinku 
má ocenené učiteľ ky
Už tretíkrát za sebou získala pez-

inská Obchodná akadémia oce-
nenie od spoločnosti Komensky, s.r.o., 
ktorá prevádzkuje internetový portál 
pre učiteľov Zborovna.sk, Naj učiteľa 
mesiaca za Bratislavský kraj. Toto oce-
nenie získali dve učiteľky, Ing. Ľudmi-
la Holigánová a  Ing. Jana Turanová, 
ktoré za posledný štvrťrok obsadzujú 
popredné miesta v tomto rebríčku. 
V aktuálnom dištančnom vzdelávaní, 
keď sa školy pasujú s najvhodnejšími 
cestami čo najkvalitnejšieho vyučova-
nia žiakov, je toto ocenenie obzvlášť 
hodnotné a potešujúce.
Obchodná akadémia sa nesmierne 
snaží pomáhať žiakom pri ich učení 
z  domu. Používa rôzne prostriedky 
pre čo najkvalitnejšiu výučbu. Snaží 

sa k vzdelávaniu pristupovať dôkladne 
a  zároveň moderne. Zrekonštruova-
la niekoľko učební, skrášľuje a inovu-
je školský exteriér aj interiér, vzdeláva 
svojich pedagógov, získava technický 
aj technologický materiál pre pozi-
tívny vývoj školy, pre uľahčenie štú-
dia žiakom, pre krajšiu atmosféru, pre 
modernejšie vzdelávanie. Dôkazom jej 
snaženia sú v praxi úspešní žiaci s ma-
ximálnym uplatnením a  minimálnou 
nezamestnanosťou. 
Prihlášky na štúdium na strednej ško-
le odosiela základná škola do konca 
apríla. Všetky potrebné informácie 
získate na internetovej stránke www.
oapk.sk, prípadne na telefónnom čísle: 

033/642 34 10

Poď na strednú do Pezinka
„Remeslo má stále zlaté dno“

Všetko okolo nás sa teraz akosi pri-
rýchlo mení, ale niektoré veci ostávajú 
nezmenené. Je tu opäť čas, kedy sa 
žiaci v poslednom ročníku základnej 
školy rozhodujú kam na strednú.
Celkom blízko čaká na nových študen-
tov Stredná odborná škola podnikania 
a služieb v Pezinku, škola s dlhoročnou 
tradíciou, ktorá počas niekoľkých de-
kád svojej existencie vychovala a vzde-
lala množstvo absolventov, ktorí sú 
dnes vo svojich odboroch uznávaní, 
úspešní a spokojní a pracujú v oblas-
tiach, ktoré sú už dlhodobo na vzostu-
pe záujmu. 
Štúdiu je prispôsobené materiálne 
a technické vybavenie učební na Mys-
lenickej ulici, kde majú žiaci teoretické 
vyučovanie. V budove internátu (mno-
hým dobre známy areál na Komen-
ského ulici) sa nachádzajú novo zre-
konštruované a moderne zariadené 
odborné učebne. 

V školskom roku 2021/22 SOŠ podni-
kania a služieb ponúka:

 y štvorročné štúdium v odboroch: 
kuchár a čašník/servírka

Oba sú ukončené maturitnou skúškou. 
Absolvent získa výučný list a vysvedče-
nie o maturitnej skúške. 

 y trojročné štúdium v odboroch: 
kuchár a kaderník

Štúdium je ukončené záverečnou 

skúškou. Absolvent získa výučný list. 
V prípade záujmu môže pokračovať 
v dvojročnom nadstavbovom štúdiu 
podnikanie v remeslách a službách, 
ukončené maturitnou skúškou. 

Okrem odborných zručností sa žiaci 
učia aj samostatnosti pri výkone povo-
lania, podnikateľsky myslieť a byť jazy-
kovo pripravení. Škola sleduje záujmy 
žiakov a sprostredkováva im zaujímavé 
kurzy (barmanský, baristický, vizážis-
tický, barbiersky). Škola spolupracuje 
v systéme duálneho vzdelávania s Pa-
lace Art hotelom Pezinok. Zapojení 
žiaci v odbore kuchár majú praktické 
vyučovanie v priestoroch Šimák Zá-
mok Pezinok.

Viac o škole sa môžete dozvedieť na

www.soskompk.sk 
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Pošli to ďalej, Modra
Od mája uplynulého roka 2020 vám v seriáli na pokračovanie predstavujeme 
ako spolupracujú miestni výrobcovia, prevádzky, podnikatelia a vzájomne si tak 
pomáhajú v čase koronakrízy. Rad je i na nás. Míňajme peniaze doma, podpor-
me naše obchodíky, kaviarne, reštaurácie, vinárov. Jednotlivé časti seriálu na se-
ba nadväzujú. Ide o akúsi nekonečnú reťaz súvisiacich spoluprác. Celý projekt 
je ukážkou vzájomnej podpory komunity. Pomôžeme rodinným firmám aj svoj-
mu mestu. Zapojte sa a „pošlite to ďalej.” 

Šéfkuchár z reštaurácie Starý Dom si vybe-
rá kvalitné suroviny, z ktorých pripravuje 
chutné jedlá pre hostí. Po mäso chodí do 
Mäsiarstva Vanek na Komenského 8, vedľa 
predajne CBA.
Reštaurácia Starý dom je prepojená s ka-
viarňou Staré časy. Ak máte radi atmosfé-
ru vinohradníckych domov s klenbový-
mi podbrániami a kamennými pivnicami 
– ste na správnej adrese. Prostredie domu 
z polovice 17. storočia patrí k najkrajším 
v Modre. Môžete si tu pochutnať na do-
mácich jedlách podľa tradičných receptov, 
ktoré šéfkuchár Denis Haršányi pripravuje 
z čerstvých, prevažne lokálnych surovín. 
Vyskúšajte napríklad sýtu modranskú fa-
zuľovú s údeným mäsom a klobásou, ale-
bo skvelú divinovú sviečkovú na smotane 
s domácou knofľou a brusnicami. Neoľu-
tujete! A nezabudnite si k tomu objednať 
dobré vínko z rodinného vinárstva Víno 
ludvik. Reštaurácia Starý dom momen-
tálne funguje v súlade s najnovšími opat-
reniami donáškovým systémom. Objed-
návky prijímajú na telefónnom čísle 0917 
382 571, alebo cez formulár na webe www.
restauraciastarydom.sk.

Mäsiar Roman Vanek Mäsiarstvo Vanek 
nakupuje potraviny hneď vedľa svojej pre-
dajne v CBA na Komenského 8. 
Každému je jasné, že základom dobrého 
jedla sú kvalitné suroviny. čerstvé mäso 
a mäsové výrobky nájdete u Romana Va-
neka. Ponuka je pestrá: bravčová krkovič-
ka, rebrá na gril, marinovaný bôčik, karé, 
steaky, napácované kuracie prsia v bylin-
kách, či voňavá gazdovská slanina, údené 
klobásky – no raj pre „mäsožravcov.“ Po-
čas letnej sezóny tu kúpite už naporcova-
né marinované špeciality, ktoré stačí „ho-
diť“ na gril. A v zime sa zas môžete tešiť 
na zabíjačkové hody. Ak máte špecifickú 
požiadavku na mäsové výrobky – viete sa 
dohodnúť na objednávku. Predajňa je otvo-
rená aj počas lockdownu. 

Spolumajiteľ Ko.Ma.Co-sk s.r.o. (CBA) 
František Matušovič, kupuje kvety v Kve-
tinárstve Lea na Partizánskej 59 v Modre-
-Kráľovej.
Rodinná firma pôvodne zameraná na veľ-
koobchod s potravinami vznikla v roku 
1992. Pani Mariena Hatalčíková a jej zať 
František Matušovič začínali podnikať 
v priestoroch, ktoré boli vrátené v reš-

titúcii rodine p. Farkaša len s dvoma za-
mestnancami. Dnes je spoločnosť Ko.Ma.
Co-sk členom medzinárodnej CBA Fran-
chise International, prevádzkuje 15 pre-
dajní v Modre a blízkom okolí a zamest-
náva dve stovky ľudí. 

Je za tým 30 rokov tvrdej práce, počas 
ktorých rodina postupne investovala za-
robené peniaze späť do budovania a re-
konštrukcií prevádzok. V roku 2020 bo-
la realizovaná vydarená obnova predajne 
Hata v historickom centre Modry. 
Firma sa orientuje na budovanie predajní, 
ktoré sú menšie, osobnejšie a dostupnej-
šie. Predajne majú dostatočne široký sor-
timent a otváraciu dobu, doslova šitú na 
mieru pre zákazníkov. Na čerstvé peči-
vo na raňajky vám niekedy stačí v papu-
čiach vybehnúť z paneláku. Ľudia oceňu-
jú blízkosť lokálnych maloobchodných 
predajní hlavne počas obmedzenia mobi-
lity v tomto náročnom „korona období.“ 

Kvetinárka Mirka Svrčková, majiteľka 
Kvetinárstva Lea zverila starostlivosť 
o svoju mačičku salónu Dock For Dogs 
na Vajanského 78/A.
jediné kvetinárstvo na Kráľovej majú 
ľudia hneď poruke – v predajni CBA na 
Partizánskej 59. Maličká predajňa s vo-
ňavými rezanými aj črepníkovými kvet-
mi a usmievavou kvetinárkou Mirkou. 
Radosť nakupovať! uviaže vám kyticu 
na želanie a poradí s výberom kvetov na 
konkrétnu príležitosť. Vyzná sa v starost-
livosti o izbové rastliny, ktoré si tu môže-
te kúpiť tiež. V závislosti od ročného ob-
dobia alebo životnej udalosti pripravuje 
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rôzne dekorácie od svadobných kytíc až 
po pietne aranžmány. V sortimente kveti-
nárstva nájdete aj kvalitné vonné sviečky 
a pekné dekorácie do domácnosti. Otvá-

racie hodiny sa prispôsobujú aktuálne 
platným opatreniam, objednávky vybaví-
te aj telefonicky 0905 531 084.

Zuzana TICHÁ

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  P r e d s t a v u j e m e

Ľudia z Modry, 31. časť 
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom 
meste. Každý mesiac nový príbeh a nové miesto. Ďakujeme všetkým responden-
tom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Dušan Piršel (62), riaditeľ 
Inštitútu pre pracovnú 

rehabilitáciu
Po ukončení sociológie na Filozofickej fa-
kulte univerzity Komenského v Bratislave 
prirodzene začlenil do svojho života pomoc 
ľuďom, ku ktorým osud nebol veľmi príve-
tivý. Na rôznych manažérskych pozíciách 
sa venoval sociálnej rehabilitácii, ľudským 
zdrojom, vedecko-výskumnej činnosti, pô-
sobil ako hlavný radca v Ústredí práce so-
ciálnych vecí a rodiny a posledných 12 ro-
kov vedie Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu 
občanov so zdravotným postihnutím. V roku 
2013 minister práce ocenil jeho prácu strie-
bornou medailou.
Pod Inštitútom pôsobia Stredná odborná 
škola pre žiakov s telesným postihnutím, 
Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitá-
cie a úsek liečebnej rehabilitácie. Pripravujú 
žiakov na budúce povolanie a úspešné uplat-
nenie na trhu práce. „Pre mňa je moja prá-
ca zmyslom života. Každý človek má nejaké 
potreby a k tým mojim patrí aj byť užitočný 
a pomáhať. Pomáhať hlavne ľuďom, ktorých 
zasiahnu rany osudu, trápia ich choroby 
a rôzne postihnutia. Komplexnou rehabili-

táciou v našom Inštitúte sa snažíme, aby sa 
žiaci a klienti dopracovali k samostatnému, 

nezávislému spôsobu života a znovu nado-
budli ľudskú dôstojnosť.“
Dušan sa okrem odbornej publikačnej čin-
nosti venuje filozofii. Rád hľadá odpovede 
na otázky, ktoré súvisia so smerovaním spo-
ločnosti. „Osobne zastávam názor, že človek 
musí snívať, pýtať sa, hľadať šťastie, zmy-
sel života. Ak chceme spoločnosť pozitívne 
zmeniť, musíme začať od seba. Správať sa 
lepšie k sebe, k svojmu okoliu, k životné-
mu prostrediu. Nečakať, že to niekto urobí 
za nás.“ Problematika ochrany životného 
prostredia mu nie je ľahostajná, vo svojich 
komentároch často vyzýva na ekologickú 
zodpovednosť. „V psychológii vznikol nový 
termín „ekologická úzkosť,“ ktorú začínajú 
pociťovať ľudia v obave o klimatickú budúc-
nosť podobne, ako keď niekomu diagnosti-
kujú nevyliečiteľnú alebo ťažkú chorobu. Je 
načase brať ochranu prírody vážne.“
Únik z ťažoby všedných dní mu poskytuje 
hudba, hlavne hardrock a metal. len pred-
vlani absolvoval osem koncertov. „Rocko-
vá hudba je mocná zbraň, ktorá mi prináša 
každodenné impulzy do života plného stere-
otypov a spolu s úžasnou projekciou zvyšuje 
index mojej životnej spokojnosti. Je pre mňa 
zážitkom, oslobodením sa od seba samého.“ 
jeho obľúbeným miestom v meste a okolí je 
Štúrova lavička. „Samotný Štúr a široký zá-
ber jeho aktivít, ktorý sme na Slovensku stá-
le nedostatočne docenili, nám dáva dostatok 
impulzov, aby sme sa ním inšpirovali i pre 
budúcnosť.“ Zuzana TICHÁFO
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Ľudový odev 
v Modre-Kráľovej II 

to je názov no-
vej publikácie 
kolektívu auto-
rov, ktorú vy-
dala Modranská 
muzeálna spo-
ločnosť s finanč-
ným príspevkom 
Bra t i s lavského 
samosprávneho 
kraja. Spoznáme 
v nej príbehy ro-
dín vo fotogra-
fiách, predstaví-
me modranskú 
výšivkárku An-

nu Synakovú a jej dielo, zrekapitulujeme pred-
nášky, ktoré odzneli v projekte Ľudový odev, 
tradície a zvyky v Modre-Kráľovej počas rokov 
2018 a 2019. Predstavíme spoločenstvo Mod-
ranky jak vyšité, podľa uverejneného postupu 
si vlastnoručne ušijeme kroj z Modry-Kráľo-
vej a dozvieme sa mnoho ďalších zaujímavos-
tí. Publikáciu je možné zakúpiť si v pokladni 
SNM-Múzea Ľudovíta Štúra na Štúrovej 84.
 (sh, mľš)

Nebojme sa
V čase, keď som pripravovala túto duchovnú úvahu, bolo tesne pred Vianocami. 
Vyslovujeme priania a niektoré z nich sa aj snažíme na Vianoce splniť. Trochu 
hodnotíme odchádzajúci rok a robíme si plány do nového roka. Nevieme, čo nás 
zajtra alebo o týždeň alebo v novom roku čaká. Nový rok je ako kráčanie v hmle. 
Môžeme si robiť plány, no nemáme istotu, čo nás na ceste novým rokom stretne. 
O čo viac v tomto zložitom a neistom čase!? Do hmly a neistoty, či dokonca stra-
chu z toho, čo bude, som vybrala uistenie z Písma svätého: Neboj sa!

Nebojte sa! takto Boh prostredníctvom 
anjelov tíšil strach pastierov pri naro-
dení svojho Syna v Betleheme na prvé 
Vianoce. Neboj sa! Koľko ráz tieto slová 
zazneli z úst samého ježiša Krista, keď 
pomáhal bezmocným ľuďom v ich teles-
nej i duchovnej núdzi. Za posledný rok 
sme aj my mali príležitosť poznať, akí 
sme bezmocní; aký krehký je ľudský ži-
vot, aký zraniteľný a nestály je svet a čo 
je vo svete. Do tejto atmosféry neistoty 
nám zneje uistenie: Neboj sa! ten istý 
Boží hlas premáha aj náš strach, aby sme 
nebáli toho, čo má prísť a každú obavu 
a nepokoj srdca premáhali v istote Božej 
lásky k nám. lebo strach je nedostatok 
viery v Boha. Aj v novom roku sme po-
zvaní prekonávať obavy a strach v isto-
te lásky niekoho, kto je väčší a silnej-
ší, ako my, ľudia, a ako všetko, čo by 
nás mohlo ohroziť. V novom roku máme 

nové príležitosti rásť v istote lásky to-
ho, ktorý nám dal všetko, čo nám mohol 
dať, seba samého obetoval na kríži, aby 
sme mohli žiť v istote Božej zachraňu-
júcej blízkosti a pomoci. Preto, aj keby 
nový kalendárny rok mal byť aj posled-
ným v našom živote, nebojme sa, lebo 
ani smrť nás nemôže vytrhnúť z Božej 
ruky. Iba ak sa z tej ruky nevytrhneme 
a nepustíme sami. 
Milí čitatelia Modranských zvestí! tak 
pomyselne podajme ruku tomu, ktorý 
má vo svojej moci celý svet a v ňom 
aj nás! A pevne sa tej ruky držme! Bez 
ohľadu na to, čo nám nový rok prinesie, 
želám nám všetkým istotou Božej lás-
ky prežiarené sviatočné dni a celý nový 
Pánov rok 2021.

Sidonia HORŇANOVÁ, 
zborová ev. a.v. farárka-

seniorka ECAV Modra-Kráľová

Pred 165 rokmi zomrel Ľudovít Štúr
Štúrovo mesto, Štúrova Modra si 
12. januára pripomenula už 165. 
výročie úmrtia Ľudovíta Štúra. 
Pre aktuálnu pandemickú situá-
ciu sa každoročná januárová ve-
rejná pietna spomienka nemohla 
uskutočniť. Napriek tomu Mod-
ra nezabúda a spomína.
Štúr sa narodil 28. októbra 1815 
v uhrovci ako druhé z piatich 

detí národne uvedomelého uči-
teľa miestnej evanjelickej školy 
Samuela Štúra a zomrel v Modre 
ako 40 ročný (12. januára 1856 
o deviatej hodine večer) násled-
kom zranení po úraze na poľo-
vačke. Štúrov pohreb bol veľ-
kolepou udalosťou. Dokonca sa 
hovorí, že podobnú udalosť naše 
vinohradnícke mestečko dovte-

dy nezažilo. Mnohé zdroje uvá-
dzajú, že na Štúrovom pohrebe 
sa zúčastnilo takmer 1000 ľudí. 
„Takého slávneho pohrebu nebo-
lo odvtedy v Modre. Pred rakvou 
kráčali dvaja študenti, krížom 
šable držiaci s nastoknutými na 
nich citrónmi, za nimi išla pan-
na, nesúca veniec na tanieri, rak-
vu nieslo dvanásť remeselníkov, 

dvanásť študentov a dvanásť 
roľníkov striedavo, z oboch 
strán rakvy niesli dvanásť 
horiacich fakieľ,” napísal 
o Štúrovom pohrebe Daniel 
lačný, človek, ktorý opat-
roval Štúra v posledné dni, 
v príspevku k životopisu 
Ľ. Štúra v Slovenských po-
hľadoch 1899 (zdroj: fphil.
uniba.sk, Rastislav Molda – 
Formovanie historickej pa-
mäte o Ľ. Štúrovi v Matici 
Slovenskej v r. 1863 – 75).
V roku 2016 si mesto Mod-
ra 19. januára hodnoverne 

pripomenulo túto významnú his-
torickú udalosť rekonštrukciou 
pohrebného sprievodu. ten sa 
v čase Štúrovho úmrtia aj v po-
čas rekonštrukcie začínal na ná-
mestí, pred domom, kde skonal, 
tiahol sa celou Štúrovou ulicou 
cez Dolnú až na cintorín. Po-
chovaný bol po ľavej strane pri 
jeho staršom bratovi Karolovi. 
Na pôvodný pomník sa z podne-
tu Pavla Dobšinského zozbiera-
li slovenskí národovci. 26. júna 
1964 bol slávnostne odhalený 
nový monumentálnejší a Štúro-
vu osobnosť lepšie vyjadrujú-
ci pomník so sochou s názvom 
Slovenská jar autora, akademic-
kého sochára jozefa Kostku. V 
roku 2015, v čase roka Ľudovíta 
Štúra pri príležitosti 200. výro-
čia narodenia, iniciovalo mesto 
Modra ostatné úpravy areálu.
 (red)

Na fotografii: V roku 2016 mesto 
Modra pripravilo vernú rekon-
štrukcii sprievodu pohrebom Ľu-
dovíta Štúra.
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15. 2.- 31. 3. 2021
WWW.SCITANIE.SK

MAXIMÁLNA
OCHRANA
ÚDAJOV

PRVÉ PLNE
ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude  
v roku 2021 výlučne elektronické. Vďaka  
tomu bude presnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie  
a šetrnejšie k životnému prostrediu.

Klik k lepšej budúcnosti
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Nezabudneme...
Uplynulý rok 2020 bol naozaj iný. Naše životy zasiahlo množ-
stvo zmien. Do nich patria aj odchody najbližších, známych 
a priateľov. Patrili medzi nich aj učitelia pani Edita Walte-
rová, pán Ján Kotásek a pani Zuzana Farkašová. V krátkych 
spomienkach si ich s úctou pripomíname.

Vďaka Ti Pane
vďaka za všetky slnovraty
Za to že jar sa naspäť vráti
Za všetku pestrosť Tvojej lásky
Za odpovede na otázky
Za jarný vánok vyheň leta
Za všetku tú krásu sveta
Čo od jari až do zimy
Rozdávaš priehršťami plnými
Za všetky tieto dary Pane
Vznáša sa k Tebe vďakyvzdanie

(Poďakovanie. E. Walterová: 
Slnovrat mysle)

edita Walterová
29. 12. 2020 nás navždy opus-
tila pani Edita Walterová – 
modranská spisovateľka, uči-
teľka i pamätníčka. Narodila 
sa v Modre 26. 11. 1933 ako 
najmladšie zo štyroch detí, 
v skromnom prostredí. Celý 
život prežila v rodnom meste, 
ktoré jej prirástlo k srdcu. Štu-
dovala tu na učiteľskej aka-
démii, pôsobila ako učiteľka 
na základnej škole, vydala sa 
a vychovala tri deti. Postup-
ne si doplnila štúdium špeci-
álnej pedagogiky a vyučovala 
na Osobitnej škole v Modre. 
Niekoľko rokov pôsobila v re-
dakčnej rade Modranských 
zvestí a v galérii Arias na ná-
mestí. 
jej celoživotným krédom bolo 
vzdelávanie a osobnostný rast. 

Mala rozhľad v umení, litera-
túre, hudbe, filozofii aj vede, 
zanietene debatovala o astro-
nómii. Niet Modrana, ktorý by 
nepoznal jej dvojdielnu kniž-
ku Mestečko pod Kuglom, či 
poéziu Slnovrat duše, tela, 
mysle, nečítal príležitostné 
články v Modranských zves-
tiach, nevypočul si čítania 
o modranskej histórii a zvy-
koch v Rádiu Modra alebo na 
besedách v mestskej knižnici. 
Vďaka rodákom v zahraničí 
jej knižky obleteli svet. Edit-
ka priťahovala svojou priateľ-
skou, láskavou, optimistickou 
povahou, nesmierne si vážila 
a milovala život so všetkým 
čo prináša, prírodu a ľudí. 
„Editka Walterová bola dl-
horočnou spolupracovníčkou 
Modranských zvestí. Pôsobi-
la v redakčnej rade, kde po-
núkla nejeden skvelý námet na 
článok. Zaujímala sa o dia-
nie v meste, Modru milovala 
a rovnako srdečne o nej písala 
a rozprávala. Pani Editka nás 
mladšiu generáciu veľa nauči-
la, mnoho nám o Modranoch 
prezradila. Obdivuhodná bola 
jej pamäť a zmysel pre humor. 
Nikdy na sebe nedala poznať 
vek, do posledných dní bola 
veselá a plná života. Ďakujem, 
že sme sa mohli stretávať na 
zasadaniach v „rade“, kedy 
obohatila svojou tvorbou ne-
jedno vydanie mestských no-
vín“, spomína za redakciu MZ 
jana Kuchtová.
taká ostáva v našej pamä-
ti a najmä v srdciach. Vždy 
vďačná za život, veselá a mi-
lujúca mama, babička, pria-
teľka, pani učiteľka, susedka, 
kolegyňa, Modranka s veľ-
kým M. 

ján Kotásek
Mgr. ján Kotásek sa narodil 
v roku 1935 v dedinke Ruma-
nová pri Nitre ako najmladšie 

dieťa v mnohopočetnej rodi-
ne. Detstvo prežil v rodnej 
obci. Po maturite študoval na 
Pedagogickej fakulte v trna-
ve odbor biológia a telesná 
výchova. Po ukončení získal 
titul magister. jeho prvé uči-
teľské pôsobisko bolo ZDŠ 
Rumanová, kde sa zoznámil 
so svojou manželkou Máriou, 
s ktorou strávil 60 rokov spo-
ločného života. Spolu vycho-

vali tri deti. Neskôr pôsobil aj 
s manželkou v ZDŠ Križovany 
pri trnave a od roku 1964 až 
do dôchodku na ZDŠ Ľ. Štúra 
v Modre. Svoju prácu vykoná-
val s láskou a svedomite. ján 
Kotásek bol pracovitý, skrom-
ný človek. Nadovšetko milo-
val svoju rodinu, s ktorou trá-
vil čo najviac času. Svoje deti 
viedol k láske k športu. jeho 
veľkou záľubou bola práca 
v záhradke a ľudová hudba. Aj 
po odchode do dôchodku bol 
ešte dlho pracovne aktívny. 
Pán učiteľ ján Kotásek zomrel 
10. 12. 2020.

Zuzana Farkašová
Dlhoročná učiteľka a zástup-
kyňa riaditeľa Základnej ško-
ly Ľ. Štúra v Modre. Zuzana 
Farkašová sa narodila 30. 11. 
1952 v Bratislave rodičom 
Ľudmile a Štefanovi Barico-
vým. Po ukončení štúdií na-
stúpila v roku 1976 ako uči-
teľka matematiky a chémie na 
ZŠ Ľ. Štúra, kde pracovala až 
do dôchodku v roku 2017. Za 
manžela si vzala Ing. Ivana 
Farkaša a spoločne vychovali 
dve deti „Ička a Peťku“. 
Povolanie učiteľky vníma-

la ako svoje celoživotné po-
slanie. Okrem vyučovania 
sa venovala aj mimoškolskej 
činnosti, bola inštruktorkou 
plávania i lyžovania. „Prís-
na na plnenie povinností, cit-
livá a spravodlivá pri riešení 
problémových situácií dospie-
vajúcej generácie. Bola hrdá 
na svoju školu, učiteľov i žia-
kov. Mala rada život, tanec, 
šport. Organizovala stretnutia 
s bývalými spolužiakmi, ktoré 
nadobudli rámec rodinnej po-
hody. Jej kulinárske umenie 
bolo všeobecne známe. A ve-
dela sa obracať aj pri kĺčoch 
vo vinohrade. Aktívne sa za-
pájala do činnosti miestneho 
spolku Kráľovan“, spomína 
Vladimír Medlen, predseda 
jednoty dôchodcov Slovenska 
v Modre a niekdajší primátor 
Modry. 
Bola obetavou mamou, šťast-
nou v kruhu najbližších. Osud 
jej pripravil, žiaľ, aj smutné 
chvíle, keď ju zasiahla s man-
želom najkrutejšia správa. 
Navždy ich opustil syn Ičko. 
Bolesť sa z jej srdca už nik-
dy nevytratila, no dokázala sa 
s osudom ako tak popasovať. 
Do posledných chvíľ sa zapá-
jala do spoločenského života, 
s láskou a  trpezlivosťou sa 
starala o chorú svokru. „Ďa-
kujeme za život, ktorý Zuzka 
prežila, za dielo, ktoré v ňom 
vytvorila i za starostlivosť, 
priateľstvá a lásku, ktorú 
v ňom rozdávala“, dodal Vla-
dimír Medlen. Zuzana Farka-
šová zomrela 21. 6. 2020.

česť vašim pamiatkam...
(red)
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Tichá spomienka
Dňa 19. 1. 2021 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy 
opustil Miloš Hajdušek. S láskou spomínajú man-
želka, syn a dcéra s rodinou. tí, ktorí ste ho pozna-
li, venujte mu prosím tichú spomienku.

Spomienka
Dňa 29. januára uplynú už štyri roky, čo od nás na-
vždy odišla naša milujúca mama a stará mama Pav-
lína Brezinová, rod. Mikovičová. S láskou spomí-
najú dcéry Eva a Pavlína s rodinami.

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom i známym za slová útechy a prejavy sústrasti, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ nad 
stratou nášho milovaného jána Kotáska. Navždy 
zostane v našich srdciach. Manželka, deti a ostatná 
smútiaca rodina.

Tichá spomienka
Dňa 26. 1. 2021 uplynie 18 rokov od smrti našej 
milovanej mamičky, babičky a prababičky Heleny 
Peškovej. S láskou v srdci spomína celá rodina.

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 29. 12. 
2020 s našim drahým a milovaným partnerom, sy-
nom a bratom Rudolfom lukáčom, ktorý nás ná-
hle opustil vo veku 52 rokov. Rovnako si vážime 
i tých, ktorí nemohli prísť a spomenú si na neho vo svojich domo-
voch. Ďakujeme za slová útechy, prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku pani farárke Horňanovej. 
Smútiaca rodina.

S láskou spomíname
Dňa 26. 1. 2021 uplynie 15 rokov čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec a starý otec jozef 
Slovák. S láskou spomína smútiaca rodina.

Riadková inzercia
 z Kúpim vinohrad, 3 eurá za 

m2. Tel.: 0948 110 974
 z Ponúkam upratovanie fir-

mám a domácnostiam.
Tel.: 0908 152 030

 z Kúpim garáž v Modre. Nie 

som realitná kancelária, platím 
9000 eur v hotovosti.

Tel.: 0947 755 257
 z Kúpim rodinný dom v Mod-

re. Tel.: 0907 038 410,
033 6473187

Februárová uzávierka
Milí čitatelia, vážení inzerenti. 
Februárová redakčná uzávierka 
Modranských zvestí bude v stre-

du 10. 2. 2021 do 12.00 hod.
Kontakt: zvesti@mediamodra.
sk. (red)

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

Uzávierky MZ
marec 10. 3. 2021
apríl 14. 4. 2021
máj 12. 5. 2021
jún 16. 6. 2021
júl 14. 7. 2021
august 11. 8. 2021
september 15. 9. 2021
október 13. 10. 2021
november 10. 11. 2021
december  08. 12. 2021

Štatistika obyvateľstva 
Referát evidencie obyvateľstva Mestského úradu Modra pripravil kaž-
doročnú štatistiku, z ktorej sa dozvedáme, koľko nás je, koľko sa naro-
dilo nových Modrankov aj naopak koľkí nás navždy opustili. Štatistika 
je spracovaná k poslednému dňu v roku – k 31. decembru 2020. (red)

Počet obyvateľov:
Muži 4478
Ženy 4768
Spolu 9246

Veková štruktúra obyvateľstva:
Deti do 3 rokov 257
Deti 3 – 6 rokov 319
Deti 6 – 15 rokov 862
Mládež 15 – 18 rokov 245
Dospelí 18 – 60 rokov 5178
Dospelí nad 60 rokov 2385

Pôrodnosť, úmrtnosť a migrácia:
Počet narodených detí 84
Počet prisťahovaných obyvateľov 118
Počet zomrelých 89
Počet odsťahovaných obyvateľov 144



18
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Z  V i a n o č n e j  M o d r y

Sviatky v Mereme
Vianočné dni sú symbolom pokoja, lásky a hojnosti, 
ktoré prežívame v kruhu svojej rodiny a svojich naj-
bližších. Mnohí prijímatelia Domova sociálnych slu-
žieb a zariadenia podporovaného bývania Merema 
však takúto možnosť nemajú a Vianoce trávia v kru-
hu svojich priateľov a zamestnancov.

Príprava na Vianoce prebiehala 
v Mereme už od jesene. V ke-
ramickej dielni rozvoniavala 
hlina, páni majstri modelova-
li anjelov, maľovali zvončeky 
a mydelničky, v drotárskej diel-
ni tvorili krásne svietniky, v kre-
atívnej dielni vyrábali vianočné 
ozdoby, venčeky, mydlá a le-
vanduľové vrecúška, maľovali 
hodvábne šatky a pestrofareb-
né obrazy. Začiatkom decembra 
bola vianočná výzdoba v plnom 

prúde a Meremou sa 
niesla lahodná vôňa 
vianočných oblátok. 
Blížili sa Vianoce, tie 
tohtoročné však boli 
pre nás všetkých iné, 
tak trochu netradič-
né... Núdzový stav 
poznačil ich kúzlo, 
no vďaka obetavým, 
zodpovedným a em-
patickým pracov-
níkom zdravotného 

a technicko-hospodárskeho úse-
ku v Harmónii a Kráľovej, tiež 
vďaka trpezlivosti a tolerancii 

našich vzácnych klientov mohli 
byť Vianoce v Mereme šťastné 
a veselé. Všetkým patrí úprimná 

vďaka. Vďaka priná-
leží tiež Viedenským 
pekárňam Modra, 
Biomin a.s., Balloon 
Design s.r.o., Nadácii 
pre človeka v núdzi 
a prevenciu krimina-
lity, Pohodovo, o.z., 
rodine Stankovcov 
a štedrým ľuďom za 
„krabičky od topánok 
plné lásky“, všetkým 
našim dlhoročným 
sponzorom a sympa-
tizantom za hmotnú 
a morálnu podporu. 
Šťastný a zdravý no-
vý rok 2021.

Milada 
BARČÍKOVÁ

Orloj 
z radnice

Aj napriek pandemickej situácii 
sa v čase uplynulých Vianoc po-
darilo opäť po roku uskutočniť 
Vianočný orloj. Malokarpatská 
komunitná nadácia Revia a Ama-
vet sa snažili aj takouto formou 
spríjemniť okoloidúcim na ná-
mestí v Modre vianočné sviatky. 
jednotlivé postavy orloja vystu-
povali 18. decembra 2020 v troch 
vstupoch z balkóna budovy histo-
rickej radnice. (red)

Koncerty na diaľku, dokumentárny 
film aj nové facebookové stránky
V novom roku 2021 odštarto-
vala Základná umelecká ško-
la v Modre svoju výučbu opäť 
dištančne. „Aj keď všeobecná 
situácia nedovoľuje pedagó-
gom vrátiť sa do tried ku svojim 
žiakom, ostávame v povedomí, 
snažíme sa vzbudiť u našich de-
tí radosť z malých umeleckých 
výtvorov, ktoré vznikajú po ho-
dinách práce on-line formou so 
svojimi pedagógmi. Je ťažké 
zachovať u žiaka entuziazmus 
a inšpiráciu na prácu, keď ne-
majú osobný kontakt s učiteľom 
a spolužiakmi. Ale obetaví pe-
dagógovia sa snažia a používa-
jú všetky dostupné zdroje a spô-
soby vyučovania. Povzbudzujú, 
nabádajú, inšpirujú, vyučujú. 
Podľa potreby žiaka ponúka-
jú možnosť zmeny myšlienok 
a umeleckého rozptýlenia“, ho-
vorí riaditeľka školy lýdia Ci-
bulová. 
Prierez výsledkami výučby je 
možné pozrieť si aspoň z časti 
na oficiálnej webovej stránke 
školy www.zusmodra.sk. Na-
šej pozornosti by nemali ujsť 
Koncerty na diaľku. Po klik-
nutí na odkaz sa ocitnete v po-
myselných koncertných sálach 

alebo pódiách, prenesených do 
detských izieb a obývačiek do-
movov tunajších žiakov ZuŠ. 
„V závere roka sme všetci do-
stali darček v podobe vianoč-
ného koncertu na diaľku. Záži-
tok to bol obohacujúci a deťom 
z hudobného odboru sa pre-
kvapenie skutočne podarilo“, 
spomína l. Cibulová a dodáva: 
„Literárno-dramatický odbor 
pripravil zážitok z čítania knihy 

Kataríny Kerekesovej: Webste-
rovci. Novinkou, ktorá vznikla 
počas neľahkého dištančného 
vzdelávania je aj nový doku-
mentárny film o Vianociach 
spracovaný žiakom z multi-

mediálneho odboru“. Výtvar-
ný a tanečný odbor školy zria-
dil na sociálnej sieti Facebook 
stránky svojich odborov, kde 
majú deti možnosť prezentovať 
výsledky svojej práce. Riadi-
teľka dodáva: „Povzbudzujeme 
všetky naše deti k chuti venovať 
sa svojim umeleckým aktivitám 
a rodičom prajeme veľa trpezli-
vosti a energie. Do Nového ro-
ku prajeme spoločenstvu ZUŠ 

Modra, ale aj všetkým pria-
teľom umenia veľa pevného 
zdravia, radosti a neutícha-
júcej nádeje na opätovné živé 
stretnutia!“

(red, lc)
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Medovníčky od pani prezidentky 
Modranských mestských po-
licajtov na Štedrý deň dopo-
ludnia prekvapila sladká zá-
sielka priamo z prezidentskej 
kancelárie. Náčelník Stanislav 
Straka s kolegyňou Michaelou 
Schmidtovou prevzali v mene 
celého tímu MsP Modra zdobe-
né vianočné medovníčky, kto-
ré im zaslala prezidentka SR 
Zuzana čaputová. Venovaný 
dar bol zaslaný na spríjemnenie 
služby policajtom pracujúcim 
počas Štedrého dňa a večera.

„Dar od pani prezidentky si 
samozrejme úprimne vážime 
a potešil mňa i kolegyňu, ale 
aj ďalších z nás, ktorí sú po-
čas sviatkov v práci. Sme radi, 
že sa aj takýmto milým gestom 
myslí na tých, ktorí práve dne-
šok netrávia v kruhu svojich 
rodín, ale v službe. Aj touto 
cestou pani prezidentke Zuzane 
Čaputovej ďakujeme a prajeme 
šťastné Vianoce”, povedal Sta-
nislav Straka. (red)

Vianočná zbierka potešila rodiny aj jednotlivcov
V minuloročnej decembrovej charitatívnej zbierke trvanli-
vých potravín a hygienických potrieb prispelo dovedna 39 dar-
cov. Zbierka sa konala v Mestskom centre sociálnych služieb 
za dodržania príslušných hygienických opatrení. 

Obdarovaných – rodiny a jed-
notlivcov v núdzi, potešili naj-
mä cestoviny, strukoviny, kon-
zervované potraviny, vianočné 
oblátky, suché pečivo, sladkos-
ti, ale aj drogériový tovar. Dva-
ja darcovia financovali a zabez-
pečili v spolupráci s Referátom 

sociálnych vecí MsÚ nákup do 
troch rodín s najmenšími deť-
mi vo veku 3, 6 a 12 mesiacov. 
Rodiny sa tak pre svoje bábät-
ká potešili mlieku, plienkam, 
detskej kozmetike, pracím pro-
striedkom, detskej výžive. Ďal-
šími z darcov boli zamestnan-

ci mestského úradu. Spoločne 
s ďalšími darcami z Modry na-
kúpili potraviny do komunitnej 
chladničky a rozšíril sa tak sor-
timent pre ďalšie darovanie. 
Vďaka ochote všetkých darcov 
bolo potravinami a drogériou 
obdarovaných 14 rodín a 10 
jednotlivcov. Ďalej pracovníci 
mestského úradu spoločne so 
svojimi priateľmi obdarovali 
ošatením a hračkami dve rodiny 
s najmenšími deťmi. Vianočná 

zbierka sa niesla v duchu spo-
lupatričnosti a pomoci. takto 
sa aj jedna rodina a ďalší ob-
čan jednotlivec tešili z darova-
nej práčky, ktorú venovali dvaja 
darcovia. 
Poďakovanie patrí každému kto 
sa zapojil do príprav samotnej 
realizácie zbierky. Mesto Mod-
ra ďakuje darcom a ostatným 
dobrovoľníkom za materiálne, 
potravinové a finančné dary.
 (red)

Zimné sviatky v zariadeniach pre seniorov
Adventný a vianočný čas prežili seniori v oboch zariadeniach 
Mestského centra sociálnych služieb v duchovnej atmosfére. 
Navštívili ich kňazi oboch cirkví. Ďalej čas venovali príprave 
darčekov, kedy vlastnoručne vyrábali pozdravy pre svoje rodi-
ny a blízkych či spriaznené organizácie. 

„Našich starkých, poberate-
ľov sociálnych služieb, veľmi 
potešilo, že mohli aj oni uro-
biť niekomu inému radosť. Do-
konca odpovedali na listy od 
neznámych pisateľov, ktoré im 
poslali v rámci iniciatív Via-
nočná pošta, Koľko lásky sa 
zmestí do krabice od topánok 
alebo Pošli dobro. Takisto sa 
za pomoci inštruktoriek soci-
álnej rehabilitácie a opatrova-
teliek venovali výzdobe interié-
ru aj exteriéru našich centier“, 
vymenúva riaditeľka MsCSS 
Modra jana Machalová. Pre-
zradila, že krabíc od topánok 
plných vianočných darčekov, 

pozdravov a prekvapení dosta-
li toľko, že sa s nimi radi po-
delili aj s klientami Útulku pre 
občanov bez domova aj rodinu 
v Zariadení núdzového býva-
nia. Rovnako vyčarili úsmev 
tieto krabičky s láskou aj via-
cerým občanom priamo v do-
mácnostiach. Vianočný čas je 
spojený s varením a pečením. 
Aj tomu sa, za výdatnej pomoci 
inštruktoriek, venovali naši se-
niori v zariadeniach. K vianoč-
nej atmosfére patria aj trubič-
ky a oblátky. tie samozrejme 
nechýbali na štedrovečernom 
stole v MsCSS. Do daru spolu 
so zdravým ovocím ich seniori 

dostali od rodín aj od svojich 
ochotných opatrovateliek. 
Obdobie Vianoc sa zaobišlo 
v centre našťastie bez chorob-
nosti na Covid-19. Naši modran-
skí starkí sa držia a podľa riadi-
teľky janky Machalovej mali 
doposiaľ dva pozitívne prípady 
na toto ochorenie a to z radov 

zamestnancov, ktorí neprišli do 
kontaktu so seniormi. Centrum 
je však pripravené aj na situáciu, 
ak by ochorel niektorý zo senio-
rov. Zriadená je dočasná izolač-
ná miestnosť. „Stále sme pripra-
vení aj na najhorší variant a tým 
je ochorenie niektorého z našich 
starkých. Veríme však, že sa nám 
bude dariť ako doposiaľ a ocho-
reniu u nás dokážeme zabrániť. 
Zvýšili sme frekvenciu testovania 
zamestnancov, klientov útulku 
a zariadenia núdzového bývania 
na jedenkrát týždenne. Naši za-
mestnanci sa registrujú na očko-
vanie, čomu sa nesmierne teším. 
Obedy balíme do jednorazových 
obalov a odporúčanie vlády 
o práci z domu využívame podľa 
povahy práce. Všetci sme denne 
s našimi seniormi, zdieľame s ni-
mi ich starosti aj radosti“, hovorí 
pani riaditeľka. (red) 
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Lýceum bude mať nové kúrenie!
„Snažíme sa Lýceu v Modre vrátiť jeho pôvodné poslanie a tým 
je možnosť vzdelávať sa a tvoriť“, hovorí Dana Freyová z OZ 
Presahy, pod ktorého patronátom prechádza historická budo-
va 200. ročného evanjelického gymnázia a zároveň významná 
národná kultúrna pamiatka rekonštrukciou už od roku 2019. 
Spoločnými silami členov občianskeho združenia Presahy sa 
za pomoci ďalších podporovateľov zo štúrovského lýcea stá-
va miesto pre tvorivosť pre každého. 

„V prvom roku fungovania sa 
nám vlastnými silami podarilo 
zrekonštruovať časť budovy tak, 
aby sme mohli otvoriť komunit-
ný výtvarný ateliér, miestnosť 
na živé diskusie a coworkingový 
priestor. Teraz ale potrebujeme 
priestory vykúriť, aby mohli žiť 
aj v zime. Demontovali sme sta-
ré nefunkčné gamatky a chceme 
zaviesť efektívnejšie ústredné 
kúrenie, zatiaľ v polovici budo-
vy, ktorá je užívaniaschopná”, 
povedala D. Freyová. Združe-
nie preto využilo príležitosť 
a zapojilo sa do výzvy na www.

startlab.sk s projektom Kúrenie 
pre lýceum. Vďaka darcom sa 
podarilo vyzbierať aj o niečo 
viac než cieľovú sumu – rov-
ných 6515 eur. Medzičasom sa 
dobrovoľníkom v združení po-
darilo znížiť náklad na realizá-
ciu kúrenia o 50% vďaka šted-
rému sponzorovi, ktorý lýceu 
daroval radiátory. Danka dodá-
va: „Ďakujeme za každú podpo-
ru a za pochopenie našej sna-
hy. Podporu darcov v podobe 
získaných financií použijeme 
na zakúpenie inštalačného ma-
teriálu, kotla a realizáciu kú-

renia profesionálmi. 
Za zvyšné peniaze má-
me v pláne postupne 
opravovať okná a uro-
biť tepelnú izoláciu. 
Projekt kúrenia sme 
už začali realizovať 
a ukončený by mal byť 
koncom januára 2021. 
Tešíme sa ďalším spo-
ločným chvíľam pri re-
konštrukcii tejto výni-
močnej budovy“.
lýceum je živým, in-
špiratívnym a aktív-
nym uzlom lokálnej 
kultúrnej scény. Na-
chádza sa v priesto-
roch bývalého Evan-
jelického gymnázia na 
Dolnej ulici v Modre. 
Budova je zapísaná 
v zozname Národných 
kultúrnych pamiatok.
 (red)

Vďaka participatívnemu rozpočtu máme 
mišpuľovú alej na Podhorskej ulici
Koncom novembra pribudlo na Podhorskej ulici osem no-
vých stromov. Výsadbu realizovali samotní obyvatelia tejto 
ulice. Malí aj veľkí. Projekt bol financovaný z participatív-
neho rozpočtu mesta Modry. Vďaka patrí nielen dobrovoľní-
kom, ktorí sa výsadby stromov priamo zúčastnili, ale aj všet-
kým obyvateľom mesta, ktorí dali koncom roka 2019 tomuto 
projektu svoj hlas. Odborným garantom výsadby bol pán 
Gabriel Bázlik za asistencie pána Vladimíra Záleského. 

Nápad vysadiť na Pod-
horskej ulici nové stromy 
žil už dávno. táto ulica 
patrí do rekreačnej zóny 
mesta a je jednou z naj-
frekventovanejších trás 
peších turistov, cyklistov, 
bežcov, psíčkarov, rodín 
s deťmi. Ide o označe-
nú turistickú a cyklistic-
kú trasu. Žiaľ, tejto uli-
ci chýbal prirodzený tieň 
a prechod ňou bol v spar-
nom lete stále úmornejší, 
preto sa obyvatelia Pod-
horskej ulice obrátili na 
mesto so žiadosťou o po-
moc s výberom vhodných 

stromov a najmä s ich vhod-
ným umiestnením. 
A prečo práve mišpule? Odpove-
dá pani Kristína čechová za re-
ferát životného prostredia mesta 
Modry: „Mišpule sa v Modran-
skom chotári nachádzali od ne-
pamäti. Pri výbere vhodných 
stromov sme prihliadali najmä 
na to, aby išlo o domáce ovocné 

dreviny. Okrem zatienenia chod-
níkov bolo našim zámerom pri-
rodzené prepojenie mesta s ne-
ďalekým Ovocným chodníkom. 
Mišpuľa bola pre tieto účely 
vhodná voľba. Dobre znáša su-
cho, neprekáža jej priame slneč-
né žiarenie, znečistené mestské 
prostredie ani silný vietor.” 

Sylvia LIČKOVÁ

FO
tO

: O
Z 

PR
ES

A
H

y
FO

tO
: A

R
C

H
íV

 S
y

lV
IE

 l
Ič

K
O

V
Ej

 2
x



21
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  I n z e r c i a / S p e k t r u m

Jablkové dobroty z kalendára
Pod dlhoročnou organizačnou taktovkou 
Malokarpatského osvetového stredis-
ka v Modre sa zvyklo každú jeseň ko-
nať jablkové hodovanie. tento raz tomu 
bolo inak. Ako sme už v novembrovom 
vydaní MZ uviedli, vzhľadom na zhor-
šujúcu sa situáciu súvisiacu s pandé-

miou koronavírusu bolo podujatie zru-
šené. MOS však malo pre návštevníkov 
pripravený kalendár na rok 2021 s jabl-
kovými receptami. Pre fanúšikov jabĺk 
uverejňujeme ďalší zo zaujímavých re-
ceptov z uvedeného kalendára.
 (red)

 
NOVÁ OČNÁ 

AMBULANCIA 
V MODRE 

 MUDr. Jana Nekorancová 
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Modranskí futbalisti bilancujú rok 
„Začiatkom roku 2020 sme prebrali klub, ktorý ani vlastne ne-
bol klubom. Bolo to skôr občianske združenie, ktoré zastrešovalo 
rôzne družstvá, viacmenej na základe snahy nadšenca, ktorý bol 
väčšinou zároveň aj rodič. Tieto družstvá fungovali vlastným ži-
votom a často vznikali a zanikali svojvoľným rozhodnutím jedné-
ho človeka. Neexistoval žiaden systém, plán fungovania alebo ví-
zia. Deti museli často odchádzať za futbalom do okolitých dedín. 
Na druhej strane ale nadšencom, ktorí ťahali jednotlivé kategórie, 
treba poďakovať, pretože bez nich by futbal v Modre asi zanikol 
úplne. Ľudia ako Boris Urbanovský, Maroš Urbanec, René Féder 
alebo Marián Žilinec obetovali veľa času a úsilia a aj vďaka nim 
v Modre futbal prežil a naopak, na vrchole svojich schopností odo-
vzdali klub ďalej s víziou napredovania“, začína bilanciu uplynu-
lého roka manažér klubu a zároveň hráč Nórbert Sališ. 

Investície do 
priestorov a materiálu

Športový areál, budova a materi-
álno-technické zabezpečenie bo-
li podľa jeho slov tiež v doslova 
havarijnom stave. Preto sa no-
vé vedenie rozhodlo za výdatnej 
spolupráce mesta Modry pustiť 
sa do práce a pripraviť plán, ako 
futbal v Modre a aj celé prostre-
die zatraktívniť. Postupne začali 
s opravou elektriny, vody, aj by-
tu, ktorý patrí k budove na šta-
dióne. Nasledovala renovácia za-
tekajúcej strechy a sanácia stien. 
„Nechceli sme predsa svojich 
hráčov, dospelých či deti, oblie-
kať do dresov, ktoré boli sklado-
vané v plesnivých priestoroch. 
Keď sa o problémoch nehovo-
rí, neznamená to, že nie sú. Toto 
všetko sme za rok museli zvlád-
nuť len s budovou“, vysvetľuje 
N. Sališ. 

jednotné dresy
pre všetkých

Materiálne zabezpečenie si 
v minulosti riešil každý tím 
sám. Dresy však neboli jed-
notné, preto aj tu nové vedenie 

klubu zainvestovalo a všetky 
kategórie hráčov majú jednot-
né dresy na zápasy, ako aj na 
tréningy. Klub má nové lopty 

a mnohé tréningové pomôcky. 
„Čo sa týka tréningového pro-
cesu, tento si pôvodne zabez-
pečoval každý tréner sám ako 
uznal za vhodné. Prvou zmenou 
je prechod pod CFT Academy. 
Musím pochváliť trénerov Ur-
banovského, Urbanca, Žilinca, 
ale aj Murcka a Dolutovského. 
Prvá trojica menovaných abso-
lútne samostatne viedla naďalej 
svoje družstvá, už podľa našich 
predstáv a tým nám nesmierne 
uľahčila fungovanie. Sú ukáž-
kou toho, že keď sa chce, tak 

sa dá všetko zvládnuť. Murcko 
výborne pracuje s kategóriou, 
ktorá má veľkú perspektívu, na 
deťoch je vidieť obrovský prog-
res a navyše ich to baví. Už nám 
vyrastajú veľké nádeje. Dolu-
tovský je dostatočne skúsený na 
to, aby zvládol kľúčovú úlohu 
pri mládeži v tejto sezóne – udr-
žať 2. ligu. Odvádza výbornú 
prácu spolu s vedúcim mužstva 
Michalom Kintlerom“, hovorí 
N. Sališ. 

Ciele sú splnené
na 75%

Prezident klubu FC Slovan 
Modra Peter Marinič spolu 
s manažérom Nórbertom Sali-

šom mali plány s modranským 
klubom už skôr než doň vstú-
pili. Oslovili ľudí z futbalové-
ho prostredia, viedli rozhovory 
a svoju víziu samostatne fungu-
júceho klubu predstavili mestu, 
ktoré im vyšlo v ústrety a začali 
vzájomné rokovania. N. Sališ: 
„Za prvý rok fungovania sme 
z môjho pohľadu splnili tak 75 
% cieľov, čo je podľa mňa ob-
rovský úspech, keď si uvedomí-
me, že som ešte ani jednou vetou 
nespomenul korona krízu, ktorá 
samozrejme obrovsky zasiahla 

aj nás. Aj po športovej stránke 
sme urobili veľký pokrok. Klub 
sa dostal do povedomia v celom 
regióne. Hlavnú zásluhu na tom 
má obrovský úspech v Sloven-
skom pohári a tiež televízny zá-
pas s Viničným s neskutočným 
záverom. Oba nás stáli nemalé 
financie, no stálo to za to“.

Do nového
roka s vervou

V novom roku čakajú futbalis-
tov v Modre ďalšie nové vý-
zvy. Medzi priority patrí samo-
zrejme opätovné trénovanie. 
to majú športovci momentál-
ne znemožnené pre vládne pro-
tiepidemiologické opatrenia. 
„Ako klub sa chceme posunúť 
v dlhodobom pláne na domi-
nantné miesto v rámci futbalu 
v regióne – zabezpečením, kva-
litným tréningovým procesom, 
ale aj hráčskou a trénerskou 
kvalitou. Chceme začať praco-
vať s mládežou metódou Coer-
ver a na to sa naozaj teším, le-
bo progres je krásne vidieť. Tiež 
môžem prezradiť, že máme veľ-
ký plán so štadiónom, ale o tom 
viac až neskôr. V závere by som 
sa rád na tomto mieste poďako-
val všetkým hráčom, trénerom, 
fanúšikom, ale aj rodičom, že 
boli trpezliví s nami aj s deťmi 
a verím, že ďalší rok posunieme 
latku ešte vyššie. Máme pred 
sebou veľké ciele a budeme po-
trebovať podporu vás všetkých. 
Rovnako ďakujeme všetkým 
sponzorom a mestu Modra za 
spoluprácu“, uzatvára Nórbert 
Sališ za modranský FC Slovan 
Modra. (red, ns)

Na fotografii: Hráči FC Slovan 
Modra M. Murcko, F. Baričič 
a N. Sališ

Fašiangy v Modre nebudú
Korona kríza a s ňou spojená pan-
démia si v uplynulom i v novom 
roku vyžaduje mnohé nepopulár-
ne opatrenia a rozhodnutia. K za-
tvoreným prevádzkam a ustano-
vizniam patria aj kultúrne centra, 
knižnice a kiná. Hromadné pod-
ujatia majú už dlhodobo stopku. 
Pre to sme oslovili Kultúrne cen-

trum v Modre, ktoré pod patro-
nátom Mesta Modry pravidelne 
v závere fašiangového obdobia 
organizuje verejné podujatie Fa-
šiangy v Modre. Podľa vyjadrení 
riaditeľa KC Modra jána Sklená-
ra súčasná situácia nenasvedčuje 
tomu, že by bolo možné toto pod-
ujatie pripraviť. Fašiangy v Mod-

re spojené s obľúbenou súťažou 
vo varení modranskej kapustni-
ce sa teda v roku 2021s najväč-
šou pravdepodobnosťou konať 
nebudú.
„Mrzí nás vzniknutá situácia, no 
všetci žijeme neľahké obdobie 
a nie je jasné, čo budeme môcť 
a čo nebudeme môcť robiť a naj-
mä kedy...? Neustále monitoru-
jeme situáciu a sme pripravení 
takpovediac zo dňa na deň pod-

ujatia pripraviť. Prosíme náv-
števníkov o trpezlivosť a o za-
chovanie priazne. Pripravujeme 
pre vás nové programy, máme 
plány a hlavne sa tešíme na bu-
dúce stretnutia s vami. Veríme, že 
v tomto roku sa situácia čoskoro 
upokojí a my budeme môcť po-
kračovať vo svojej práci a pri-
pravovať pre vás zaujímavé a ne-
zabudnuteľné podujatia“, hovorí 
riaditeľ KC ján Sklenár. (red)
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Navštívil nás pán Šrobár
Prišiel si pozrieť výstavu – 70 
rokov ZuŠ. Pri prechádzaní 
chodieb s vystavenými práca-
mi sa mu zrazu začali vracať 

spomienky na to dobré, ale aj, 
ako viackrát spomenul, nielen 
na to dobré. Sparťanské pod-
mienky výtvarného odboru 

v začiatkoch a pani učiteľka, 
ktorej prekážala trieda odboru 
na pedagogickej škole, pomsti-
vá ministerská úradníčka, škol-
ník, ktorý nechal žiakov pred 
zamknutou bránou, lebo šiel do 
vinohrada, básnik z Bratislavy, 

ktorý si objednal od 
žiakov nakresliť logá, 
ale neobťažoval sa už 
potom splatiť svoje zá-
väzky. Ej, ale aj úspe-
chy na množstvách 
súťaží, talenty aj neta-
lenty, ctižiadostiví ro-
dičia... Vydalo by to 
na knižku a bolo by to 
veru zaujímavé číta-
nie. čo ešte by mohlo 
byt v tej knižke? Karol 
Šrobár si sám vyhľadá-
val talenty – prišiel na 
základnú školu, pus-
til žiakom rozprávku 
z gramofóna a počkal 
si, či sa talent neprejaví 

v kresbe. Naša kamarátka takto 
premrhala svoju príležitosť, sa-
mučičká z celej triedy vybratá, 
ale zľakla sa ho a neprišla a je 
na tom niečo, náš pán učiteľ už 
svojím zjavom a pokojným se-
bavedomým správaním vyvolá-
val rešpekt.
tridsaťpäť rokov rokov živo-
ta, takú dobu viedol Karol det-
ské rúčky umením a ovplyvnil 
osudy mnohých ľudí. A my sa 
domnievame, že priaznivo, ďa-
kujeme. Spomenul nám aj ne-
dávny zážitok: „Keď maľujem 
v prírode, tak často ku mne pri-
behnú zvedavé deti. Býva pra-
vidlom, že sa pri mne zostanú 
aj hrať. Zrazu si jeden chlapček 
začal rozbaľovať chlebík lepe-
ňák a mňa hneď zaujalo v čom 
ho mal zabalený. Viete do čoho 
mu ho jeho matka zabalila? Ne-
uhádnete. Do vysvedčenia!“

Roman BENČURÍK 
a Branislav MANÁK

Rekonštrukcia mestskej knižnice 
má svoje pokračovanie
Mestskú knižnicu, ktorá je súčasťou Kultúrneho centra Mod-
ra vnímame ako komunitné, multikultúrne a informačné cen-
trum a miesto neformálneho celoživotného vzdelávania. Ako 
miesto stretávania sa ľudí a názorov. Preto dôležitú úlohu pri 
poskytovaní kvalitných služieb zohrávajú aj samotné priestory 
knižnice. Nemali by slúžiť len ako úložisko knižničných fon-
dov, ale zahŕňať v sebe všetky tieto požiadavky. 

Dnes sa knižnica skladá z troch 
miestností. Rozlohou najväčšia je 
centrálna sála, ktorú sa nám poda-
rilo v roku 2020 s podporou mesta 
Modry a Fondu na podporu ume-
nia komplexne zrekonštruovať. 
Hlavným zámerom tejto časti pro-
jektu je pokračovať v rekonštruk-
cii ďalšej miestnosti (v súčasnos-
ti je to vstupná časť do knižnice) 
a nadviazať na projekt rekonštruk-
cie z minulého roka. Zámerom 
projektu je knižnicu architekto-
nicky zjednotiť a vizuálne prepo-
jiť. Pri architektonickom riešení 
spolupracujeme s autorizovaným 
architektom Mgr. art Matúšom 
Bišťanom, ktorý je aj autorom ná-
vrhu predchádzajúcej rekonštruk-
cie centrálnej sály a aktuálne lau-
reátom ocenenia CE ZA AR 2020 

v kategórií interiér – Oddelenie 
odbornej literatúry Mestskej kniž-
nice v Senci. 
Cieľom projektu je zabezpe-
čiť väčší komfort pre čitate-

ľov, krajší zážitok z návšte-
vy knižnice, jej modernejšie 
a účelnejšie interiérové vyba-
venie. Poskytne nám možnosť 
získať viac úložného priestoru 
a rozrastať sa. Konkrétne pôjde 
o výmenu celého policového 
systému po obvode miestnos-
ti, doplnenie nového medzio-
kenného policového systému, 
vytvorenie nového užívateľ-
ského pracoviska s PC pre čita-
teľov a návštevníkov. Žiadosť 

o poskytnutie dotácie na rekon-
štrukciu sme odovzdali Fondu 
na podporu umenia v decem-
bri minulého roku a čakáme 
na výsledky. Držte nám palce, 
aby sa nám finančné prostried-
ky podarilo získať a posunúť 
priestory knižnice opäť o veľ-
ký krok vpred. 

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica 

v Modre

Predstavenie 
Radošincov 
je zrušené

Radošinské naivné divadlo spolu 
s Kultúrnym centrom Modra eš-
te v decembri pozývali na pred-
stavenie RND a Stanislava Štep-
ku s názvom Mužské oddelenie. 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu 
sa rozhodlo RND divadelné hru 
v Modre v tomto termíne zrušiť. 
O náhradnom termíne bude KC 
Modra včas informovať.
Potrebné informácie poskytne KC 
Modra na tel. čísle 033 647 21 
12 prípadne na e-mailovej adrese 
kontakt@kcmodra.sk. (red)
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Aký bol uplynulý rok v kine Mier?
Vždy začiatkom nového roka rekapitulujeme, aký bol rok predo-
šlý. Radi sa pochválime, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Rovna-
ko radi vám predstavujeme novinky. Aký bol uplynulý rok 2020 
však asi vieme všetci. Pandémia zasiahla všetky odvetvia života, 
kultúru nevynímajúc. Napriek tomu vám chceme tento rok z po-
hľadu filmovej tvorby a premietaní predstaviť.

Vždy nás teší návštevnosť 
a priazeň našich návštevníkov. 
Začiatkom roka, v mesiacoch 
január a február bol z pohľadu 
návštevnosti výborný. V mar-
ci však nastala zmena a kiná na 
Slovensku museli byť z dôvo-
du vládnych opatrení proti ší-
reniu koronavírusu zatvorené. 
Nepremietali sme až do konca 
mája. Kinári však vedeli, že bu-
de nutné niečo vymyslieť ako 
alternatívu pre filmových fanú-
šikov, ale aj z hľadiska samot-
ného ekonomického fungova-
nia. tak vzniklo Kino z gauča, 
ktoré premietalo kvalitné filmy 
priamo v obývačkách milovní-
kov filmovej kultúry. Kamenné 
kino bolo znova otvorené v júni 
a tak striedavo v nadväznos-
ti s meniacimi sa opatreniami 
a vyhláškami úradu verejného 
zdravotníctva sme fungovali až 
do polovice októbra 2020. jarná 
skúsenosť s virtuálnym kinom 
dala kinárom odvahu pustiť sa 

do obdobného projektu aj na je-
seň. Bolo to práve naše modran-
ské Kino Mier, ktoré iniciovalo 
oživenie a vytvorenie trvalej 
virtuálnej kinosály. tak vznik-
la iniciatíva „kinaspolu“, ktorá 
divákovi ponúka dva kvalitné 
filmy denne z európskej a fes-
tivalovej produkcie. Ako bonus 
ku každej zakúpenej vstupenke 
v jednotnej cene 4,00 € získa-
va divák aj zaujímavý bonus. 
V polovici novembra bola záro-
veň znova otvorená aj klasická 
kinosála, avšak vzhľadom na 
zhoršujúcu sa situáciu na Slo-
vensku boli kiná znova koncom 
roka uzatvorené. 

Aký bol teda 
uplynulý rok 2020? 

Bol to rok nezvyčajný a veľmi 
náročný, či už z pohľadu fungo-
vania, ale aj z pohľadu neustá-
leho sledovania a hľadania in-
formácií, čo môžeme a čo nie. 
A v číselnom vyjadrení? Cel-

kovo nás v minulom roku na-
vštívilo 7456 divákov a odo-
hrali sme 253 predstavení. Boli 
sme však aj úspešní v získava-
ní grantov z Audiovizuálneho 
fondu. Na podporu návštev-
nosti slovenských audiovizuál-
nych diel sme získali 2.257€, 
na zmiernenie dopadu pande-
mickej krízy 3.400€. Získali 
sme aj financie na projekt roz-
šírenia marketingových aktivít 
a viditeľnosti kina v hodnote 
7.000€. čiže po znovuotvorení 
sa môžete tešiť na novinky ur-
čené pre vás, našich verných di-
vákov a zákazníkov.

A ako vyzeral Top 15? 
Sú v ňom zastúpené animáky 
a české a slovenské filmy:
1. Príliš osobná známosť, 2. 
labková patrola: Pripravení 
pomáhať a chrániť, 3. Sviňa, 4. 
Šťastný nový rok, 5. Malé že-
ny, 6. Chlap na striedačku, 7. 
troll: Príbeh o chvoste, 8. Ľa-
dové kráľovstvo II., 9. Am-
nestie, 10. Medvedíci Boonie: 
Cesta do praveku, 11. Šarlatán, 
12. Špindl 2, 13. Román pre po-
kročilých, 14. Minna a továreň 
na sny, 15. ježko Sonic
Na záverom dovoľte už len že-
lanie, aby sme sa čím skôr stre-
tli v našej peknej kinosále bez 
obmedzení. 

Roman ZATLUKAL, 
dramaturg Kina Mier Modra

KC pripravuje predstavenia 
pre deti aj dospelých
I napriek korona ob-
dobiu pracuje tím 
Kultúrneho centra 
Modra na dramatur-
gii nových progra-
mov. Plány sú, už 
bude potrebné len 
uvoľnenie vládnych 
opatrení. 
Pokiaľ to aktuálna 
situácia dovolí, KC 
Modra vás pozýva na 
nasledovné progra-
my. Divadlo Kum-
šteatro pripravuje 
romantickú komédiu 

Ešte raz, ale lepšie autora Mi-
chaela Englera v réžii Marti-
na Mňahončáka, ktorú by ma-
li odohrať 16. marca o 19.00 
hod. Detské-
ho diváka 
isto poteší 
dvojica Paci 
Pac, ktorá by 
v KD Modra 
mala vystú-
piť 21. mar-
ca o 16.00.
P o d r o b n é 
i n f o r m á -
cie o konaní 

podujatí a vstupenkách vám po-
skytne KC Modra na t. č. 033 
647 21 12 alebo e-mailom na 
kontakt@kcmodra.sk. (red)
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