
Antigén – potulná umelecká výstava 
...alebo keď nejde hora k Mohamedovi, príde on k nej
Nežijeme ľahkú dobu. Už takmer rok sa naše životy točia oko-
lo pandémie koronavírusu a neustále meniacich sa zákazov, 
ktorým sa musíme podriaďovať. Mať pozitívnu správu o ne-
gatívnom výsledku sa stalo súčasťou bežných dní. A tak v ob-
dobí, keď sú mnohé oblasti života dlhodobo utlmené a je im 
znemožnené sa aktivizovať, prišiel celkom vhod nápad miest-
neho umelca, akademického sochára z Kráľovej Viliama Lo-
višku. Ako umelec pociťuje potrebu povedať svetu to, čo dnes 
nie je možné na bežných výstavách či kultúrnych podujatiach. 
A koniec koncov aj jednoducho potešiť našu dušu.

Počas víkendových testovaní, 
ktoré zabezpečuje mesto Modra 
pre svojich obyvateľov, sa ume-
lec spoločne so svojou manžel-
kou Marcelou a priateľmi roz-
hodol priniesť kúsok svetla do 
pochmúrnych dní. Už trikrát rea-
lizoval svoje dielo vo forme per-
formance – happening s názvom 
Antigen s podnázvom Covid19 
negativ Art pozitiv. Ide o potul-
nú výstavu umelca, ktorý svoje 
vlastné telo prepožičal k pred-
staveniu originálnych výtvar-
ných diel. Tie predstavil pri od-

bernom mieste v Kráľovej pred 
Kultúrnym domom. Testovaní 
obyvatelia s údivom sledovali 
mini výstavu a testovacie tímy si 
pohľadom zlepšili náladu a pri-
dali elán do pracovnej rutiny. 
Sám umelec sa vyznáva: „Ná-
pad uskutočniť takúto formu vý-
stavy sa objavil v čase tragédie, 
prebiehajúcej kultúrnej samo-
vraždy, v smútku ako slovenská 
spoločnosť, laická i odborná 
prijala premenu, ktorá znemož-
ňuje prístup k vzdelaniu, k pre-
žívaniu živého umenia. Ako sa 

kultúra ocitla nie na konci, ale 
doslova mimo chvosta, ako aká-
si spoločenská nepotrebnosť. 
Ako sa profesia umelca stala 
nadávkou, stigmou označujú-
cou príživníka. V čase, kedy sa 
zatvorením premenili galérie, 
múzeá, divadlá, koncertné sály 
na väznice umenia a žijúci au-
tori sa stali spoločensky nadby-
točnými, neužitočnými, nepou-
žiteľnými“. Ďalším rozmerom 
rozhodnutia vojsť s obrazmi na 
tele do voľného priestranstva 
bola vôľa či dokonca potreba 
vyjadriť poďakovanie a rešpekt 
lekárom a zdravotníkom. „Pre-
to sme sa rozhodli darovať jed-
notlivým teamom na odbernom 
mieste originálne umelecké die-
la. Boli to 3 autorské kresby 
z roku 2015, 3 autorské kres-
by z 90tych rokov 3 autorské 
kresby detvianskych lazov ešte 
z 80tych rokov. Mimochodom 
vzácnosť, pretože ide o man-

želkine prvotiny“, vysvetľuje 
s úsmevom sochár. 
V druhom testovaní miestny 
umelec prizval do svojho pro-
jektu aj priateľa, kraľovanského 
básnika Jozefa Trtola, ktorý nie-
sol na vlastnom tele slová svojej 
básne. Pred odberným miestom 
osobne predniesol básne, ktoré 
reflektujú aktuálnu tému a pod-
písané ich daroval zdravotníc-
kym pracovníkom. „Potvrdil 
tak moje presvedčenie, že ob-
raz a slovo kráča s človekom, že 
umenie je človeku verné, všade 
ho nasleduje a napĺňa svoj zmy-
sel, ktorý je v tom ako hovorí 
Michelangelo... aby bol človek 
šťastný a ako hovorí Dostojev-
skij... krása spasí svet.” Počas 
druhého testovania na potulnej 
výstave spoluúčinkoval aj kraľo-
vanský vinár Miloslav Sodoma. 
Celú akciu reportážne zazname-
nala dcéra sochára Lovišku, fo-
togafka Lea Lovišková. (jk)
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Víkendové testovania aj respirátory pre seniorov 
V Modre sa posledné víkendy konali pravidelné antigénové testovania. Okrem 
možnosti otestovať sa počas pracovných dní až do večerných hodín, pridalo mesto 
aj tri testovacie víkendy. Pre obyvateľov bol tak zabezpečený komfort z hľadis-
ka časového a aj priestorového. Otvorených bolo 7 odberných miest, s výnimkou 
tretieho kola, kedy bolo miest na testovanie 6. Okrem testovacích tímov zložených 
z lekárov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov sa akcií zúčastnili svojou 
výpomocou aj modranskí a okolití podnikatelia či rodiny. 

Výsledky 
víkendových testovaní

• 4. kolo (13. – 14. 2.): na 7 odberných 
miestach sa otestovalo 3349 ľudí, z toho 
bolo 32 pozitívnych (0,96 %)
• 3. kolo (6. – 7. 2.): 33 pozitívnych prípa-
dov z celkového počtu 3337 ľudí, čo pred-
stavuje 0,99 %, testovalo sa na 6 miestach
• v 2. kole (30. – 31. 1.) sa otestovalo 3837 
ľudí u 7 odberných tímov a 33 ľudí bolo po-
zitívnych, čo je 0,86 %,
Prvé kolo celoplošného testovania sa usku-
točnilo ešte v novembri 2020 pod patroná-
tom Ministerstva obrany SR.

Poďakovanie 
za pomoc

Mesto Modra aj touto cestou ďakuje za 

pomoc počas do-
terajších testova-
cích víkendov na-
sledovným firmám, 
vinárom, rodinám 
a jednotlivcom: Ju-
ran z Modry, Mod-
ran Klimko Wine, 
Vínko Klimko, Ca-
fe Modur, Post Bar, 
Torty od Daniely, 
MM+K z Pezinka,  
Pekáreň Harmónia, 
Desiatovo, Kráľo-
van, rodinám Le-

derleitnerovej, englerovej, pani Bartovej, 
Polo Garden, Janke Dudovej Ružekovej, 
Márii Ružekovej, Vlaste Bartošovej a Dan-

ke Slaboňovej, pani Holekšiovej, Reginov-
com, Jelenčákovcom a ďalším nemenova-
ným.

Respirátory pre 
seniorov nad 65

Mestský úrad prostredníctvom 15 zamest-
nancov a 1 člena zdravotnej komisie pri 
MsZ rozdistribuovalo modranským senio-
rom vo veku nad 65 rokov po dva kusy cer-
tifikovaných respirátorov ffP2. Vložené 
boli v obálke spolu s informačným letáči-
kom priamo do poštových schránok obča-
nov. Rozdaných bolo celkovo 3428 respi-
rátorov 1714 dôchodcom. Zároveň dostalo 
230 kusov ffP2 aj 46 pedagógov, ktorí ak-
tuálne učia deti prezenčnou formou. 

Očkovanie: Covid-19
Mesto Modra odporúča rodinným prísluš-
níkom seniorov, aby sledovali otvorenie 
jednotlivých fáz očkovania na stránke ko-
rona.gov.sk a objednali svojich rodičov či 
starých rodičov na termín očkovania. Vyu-
žiť môžete aj telefonickú linku Callcentra: 
0800 174 174. (red)

Ochráňme našich seniorov pred podvodníkmi
Seniorom veľmi chýba, ak s ni-
mi dlho nikto z rodiny nebol 
alebo sa aspoň nerozprával po 
telefóne. Nezabúdajme na na-
šich seniorov v rodine a v blíz-
kom okolí. Venujme im zvýšenú 
pozornosť a buďme im oporou 
a ochotní im pomôcť a poradiť, 
ak sa na nás s dôverou obrátia. 
V poslednom období sa vyskytli 
aj prípady, kedy podvodníci zne-
užili situáciu v súvislosti s ochore-
ním Covid – 19 na to, aby oklama-
li seniora a získali jeho finančné 
prostriedky. Podvodníci telefonic-

ky kontaktovali seniorov s tým, 
že v ich okolí je veľa infikova-
ných ľudí koronavírusom a preto 
ich prídu očkovať vakcínou proti 
ochoreniu Covid-19, za ktorú je 
potrebné zaplatiť 7.500 eur. V prí-
pade, ak nebudú súhlasiť, budú 
musieť ísť na povinnú dvojtýž-
dňovú karanténu do Bratislavy. 
Podvodníci používali pri telefo-
nickom oslovení seniora aj legen-
du, že ich príbuzný sa nachádza 
v nemocnici na pľúcnej ventilácii 
a potrebuje peniaze na vakcínu vo 
výške 7.500 eur. 

Polícia SR preto vyzýva ob-
čanov na zvýšenie ostražitosti 
s cieľom ochrániť našich se-
niorov pred nekalými prakti-
kami podvodníkov. Milí naši 
seniori:
• neverte osobám, ktoré vás 
môžu telefonicky kontaktovať 
z rôznych príčin (požiadanie 
o pomoc pre príbuzného, hroz-
ba niečoho pre vášho príbuzné-
ho, alebo pre vás) a žiadajú pri-
tom od vás peniaze,
• ak sa s takouto požiadavkou 
cez telefón stretnete, ihneď si 

ju obratom telefonicky overte 
u svojich príbuzných,
• nedávajte v žiadnom prípade 
svoje finančné úspory osobám, 
ktoré nepoznáte, aj keby vám 
tieto uviedli, že je to pre vášho 
príbuzného, 
• nevpúšťajte neznáme osoby 
do svojich príbytkov, nebuďte 
s nimi ani osamote, 
• neváhajte takýto telefonát ale-
bo osobné oslovenie cudzou 
osobou s takouto požiadavkou 
oznámiť na bezplatné číslo polí-
cie 158. (red, PZ SR)
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Spoločné vyhlásenie starostiek, starostov a primátorov 
okresu Pezinok k zodpovednosti štátu za testovanie 
prostredníctvom mobilných odberových miest
Starostovia a primátori okresu Pezinok sa v stredu 10. febru-
ára 2021 zhodli a vydali spoločné vyhlásenie. Adresované bo-
lo ministrovi zdravotníctva SR Marekovi Krajčímu, hlavnému 
hygienikovi SR Jánovi Mikasovi, predsedovi strany OĽaNO 
Igorovi Matovičovi, predsedovi strany Sme rodina Borisovi 
Kollárovi, predsedovi strany SaS Richardovi Sulíkovi, pred-
sedníčke strany Za ľudí Veronike Remišovej a predsedovi Bra-
tislavského samosprávneho kraja Jurajovi Drobovi. 

Vyhlásenie uverejňujeme v plnom 
znení:
„My, starostky, starostovia a pri-
mátori pezinského okresu, sme 
zobrali na vedomie rozhodnu-
tie vlády Slovenskej republi-
ky k spusteniu systému Covid 
Automat od pondelka 8. febru-
ára 2021. Jedným z dôležitých 
opatrení je podmienka testova-
nia obyvateľov, ktorí dochádza-
jú za výkonom práce. Vzhľadom 
na naše skúsenosti z uplynulých 
víkendov, keď mestá a obce pe-
zinského okresu na základe uzne-
senia vlády Slovenskej republiky 
pomohli štátu so zabezpečením 
plošného a skríningového tes-
tovania, jednoznačne konštatu-
jeme, že štát prostredníctvom 
Ministerstva zdravotníctva Slo-
venskej republiky do dnešného 

dňa nezabezpečil dostatočný po-
čet mobilných odberových miest 
v regióne pezinského okresu tak, 
aby umožnil jeho obyvateľom 
splniť podmienky uložené štá-
tom. Upozorňujeme na možný 
kolaps základnej infraštruktúry: 
verejná doprava, zberné školské 
kluby a materské školy pre kritic-
kú infraštruktúru, obchody a pod.
V nadväznosti na vyššie uvedené 
my, primátori, starostky a staros-
tovia pezinského okresu:
1. Vyzývame prostredníctvom 
ministra zdravotníctva vládu 
Slovenskej republiky na bezod-
kladné rozšírenie počtu stálych 
odberových miest v mestách 
a obciach nášho regiónu, a to 
z dôvodu, že počnúc najbližším 
víkendom hrozí kolaps Covid 
Automatu, pretože je zrejmé, že 

šesť zriadených MoM nedoká-
že obslúžiť v požadovanom čase 
65.593 obyvateľov (v tomto čísle 
nie sú zahrnutí ľudia bez trvalé-
ho pobytu), a teda obyvatelia ne-
majú možnosť splniť podmienky 
dané štátom. Z tohto dôvodu vás 
žiadame o aktívne riešenie veci. 
Mestá a obce pomôžu so zabez-
pečením testovania prevažne po-
čas jedného dňa (soboty), no na 
ostatné dni a počas ďalších týž-
dňov nemajú adekvátne kapacity.
2. Upozorňujeme, že pokiaľ ne-
príde k rozšíreniu kapacít mobil-
ných odberových miest v mes-
tách a obciach nášho regiónu, 
tak počnúc najbližším víkendom 
hrozí zastavenie školských klu-
bov detí pre zamestnancov kritic-
kej infraštruktúry (predovšetkým 
zdravotníkov) a automobilovej 
dopravy v našom regióne, preto-
že okrem iných ani učitelia a vo-
diči nemajú možnosť splniť pod-
mienky dané štátom. Rovnako je 
ohrozený plynulý chod obcho-
dov, prevádzok, fabrík a pôso-
benie živnostníkov, čo bude mať 
obrovský dopad na ekonomiku 
regiónu.

3. Apelujeme na hlavného hygie-
nika Slovenskej republiky, aby 
zabezpečil jednotný postup re-
gionálnych hygienikov v otázke 
otváranie škôl a materských škôl 
na svojich územiach, keďže roz-
dielnymi stanoviskami jednotli-
vých regionálnych hygienikov 
vo forme odporúčaní dochádza 
k chaotickej a nejednoznačnej 
interpretácii uznesení vlády Slo-
venskej republiky.
4. Žiadame predsedov politic-
kých strán združených vo vládnej 
koalícii, aby boli opatrenia prijí-
mané na úrovni vlády Slovenskej 
republiky včas a zrozumiteľne 
nielen pre obce a mestá, ale aj pre 
samotných obyvateľov a zamest-
návateľov v regióne.”
10. 2. 2021 v Pezinku: Adriana 
Čechovičová, Peter fitz, šimon 
Gabura, Pavel Galamboš, štefan 
Gašparovič, Igor Hianik, Ivana 
Juráčková, Robert Lederleitner, 
Radovan Mičunek, Jozef Mruš-
kovič, Ivan Pätoprstý, Juraj Pet-
rakovič, Slavomír Pocisk, Ľu-
dovít Ružička, Jozef Savkuliak, 
Viliam Tekula, Mária Vráblová.
 (red)

Testovanie 
na modranskom 

štadióne
Antigénové testovanie je občanom 
k dispozícii v priestoroch športové-
ho štadióna na Kalinčiakovej ulici 
počas týždňa, od pondelka do so-
boty. otvorené bývajú dve mobilné 
odberové miesta v čase od 10.00 do 
18.30 hod (prestávka v čase 14.00 až 
14.30).
Na testovanie v Modre nie je mož-
né sa objednávať. Kontakt na súk-
romného poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti, ktorý je zodpovedný 
za odberové miesta – tel.: 0902 790 
711.
občanom so závažným obmedzením 
mobility odporúčame volať vopred, 
aby si dohodli s odberovým tímom 
ster priamo v aute. (red)

Mestský úrad a Prvý kontakt 
naďalej v obmedzenom režime
V Kancelárii prvého kontaktu (Štúrova 59) a na Mest-
skom úrade (Dukelská 38) vybavíte všetko až do odvo-
lania, naďalej elektronicky. Formuláre a žiadosti sú 
k dispozícii na stránke mesta www.modra.sk v sekcii 
Ako vybaviť. Pri úhradách daní a poplatkov prosíme 
uprednostniť bezhotovostné platby.

Pri osobnom kontakte zostá-
va v platnosti dodržiavanie 
hygienických opatrení (dez-
infekcia rúk, povinnosť no-
siť rúško, vybavovanie cez 
okienko, limitovaný počet 
osôb v miestnosti). Novin-
kou je povinnosť priniesť si 
so sebou potvrdenie o ne-
gatívnom výsledku testu na 
Covid-19. 

Režim pri osobnom kontak-
te na jednotlivých úsekoch 
KPK (štúrova 59):

Podateľňa
K dispozícii je schránka na 
vhadzovanie pošty pred Kan-
celáriou prvého kontaktu 

Matrika
Vybavíte zápis úmrtia a so-

báša a zmeny, ktoré nie je 
možné vybaviť elektronicky

Evidencia 
obyvateľstva

• vykonávame zmeny, ktoré 
nie je možné vybaviť elektro-
nicky
• osvedčovanie podpisov a lis-
tín
• len pre občanov s pobytom 
v Modre
• je nutné objednať sa počas 
stránkových hodín na konkrét-
nu hodinu na tel. číslach: 033/ 
6908 315 – e. Hornáčková, 
033/ 6908 327, 0911 852 144 
– Mgr. e. Horváthová. (red)
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Aktuálny režim pracovísk ministerstva vnútra
Úradné hodiny a agendu na klientskych centrách, okresných 
úradoch, cudzineckej polícii a niektorých útvaroch okresných 
riaditeľstiev PZ prispôsobuje ministerstvo vnútra vývoju pan-
demickej situácie a hygienickým nariadeniam. Pracoviská aj 
naďalej poskytujú služby dopoludnia od 8.00 do 12.00. 

od 8. februára 2021 je účinná 
vyhláška Úradu verejného zdra-
votníctva č. 47/2021, ktorou sa 
nariaďujú opatrenia pri ohrození 
verejného zdravia k režimu vstu-
pu osôb do priestorov prevádzok 
a priestorov zamestnávateľa. 
Vstup na pracoviská MV SR sa 
umožňuje návštevníkom, na kto-
rých sa vzťahujú výnimky pod-
ľa vyhlášky alebo ktorí sa preu-
kážu niektorým z nasledovných 
dokladov: potvrdením o nega-
tívnom výsledku RT-PCR alebo 
antigénového testu nie starším 
ako 7 dní, potvrdením o preko-
naní ochorenia nie starším ako 3 
mesiace, dokladom o diagnosti-
ke ochorenia Covid-19 v obdo-
bí nie dávnejšom ako 3 mesiace 
od okamihu vstupu, dokladom 
o zaočkovaní proti ochoreniu 
Covid-19 aj druhou dávkou vak-
cíny, pričom od tohto očkovania 
uplynulo aspoň 14 dní.

Pracoviská okresných 
úradov zabezpečujú 

všetky agendy
Pred osobnou návštevou sa na-
ďalej uprednostňuje telefonic-
ká a elektronická, prípadne pí-
somná komunikácia. Podania 
bez autorizácie je v takom prí-
pade potrebné do 3 pracovných 
dní doplniť v listinnej podo-
be či elektronickým podpisom. 
okresné úrady na dodatočné do-
plnenia nevyzývajú. Ústne po-
jednávania a osobné konzultácie 
sú možné až po predchádzajúcej 
dohode. V osobitných prípadoch 
rozhodne o požiadavke klienta 
prednosta okresného úradu.

Doklady a evidencie
evidencia vozidiel vybavuje 
žiadosti len online objednaných 
klientov, ktorí sa preukážu SMS 
správou o online rezervácii. Vy-
konávajú sa všetky druhy evi-
denčných úkonov, okrem hro-

madných podaní, pri ktorých sa 
automaticky predlžujú lehoty 
v zmysle pandemických opatre-
ní.
oddelenia dokladov vybavujú 
všetky úkony s výnimkou na-
hrávania certifikátov pre elek-
tronický podpis na občianske 
preukazy, keďže na tento účel 
je zriadená e-služba. Vyhotove-
né občianske preukazy sa budú 
doručovať na adresu žiadateľa, 
len výnimočne a v odôvodne-
ných prípadoch na oddelenie do-
kladov.
Pracoviská evidencie zbraní 
a streliva neposkytujú služby 
vo štvrtok. Neprijímajú žiadosti 
a nerobia žiadne úkony u osôb, 
ktoré sa nepreukážu niektorým 
z hore uvedených dokladov 
oprávňujúcich na vstup. Výnim-
kou sú úkony, v ktorých zákon 
striktne určuje povinnosť odo-
vzdať zbrane do úschovy poli-
cajného útvaru, a teda si vyžadu-
jú fyzickú prítomnosť držiteľa 
na policajnom útvare. Pri úko-
noch, ktoré podliehajú zákon-
ným lehotám, postačí telefonic-
ké či elektronické oznámenie. 
Naďalej sa nevykonávajú ani 

skúšky odbornej spôsobilosti 
a obhliadky priestorov na zabez-
pečenie zbraní a streliva.

Oddelenia 
cudzineckej polície

Pracoviská oddelení cudzinec-
kej polície vybavujú len onli-
ne objednaných klientov od 15. 
februára 2021. Cudzinec, ktorý 
vstúpil na územie SR legálne, je 
oprávnený zotrvať na jej území 
počas trvania mimoriadnej situ-
ácie až mesiac od jej skončenia. 
Mimoriadna situácia na Sloven-
sku stále trvá.
Návštevníci pracovísk MV SR 
sú povinní rešpektovať ich po-
kyny, dodržiavať hygienické 
opatrenia, najmä povinnosť mať 
prekryté horné dýchacie cesty 
rúškom, šatkou či šálom, dezin-
fikovať si ruky a dbať na dvoj-
metrový odstup. Počas vyhláse-
nej mimoriadnej situácie, ktorá 
v Slovenskej republike stále tr-
vá, sa platnosť mnohých dokla-
dov, osvedčení či lehôt predlžu-
je. 
(Informácie boli aktualizované 
ku dňu vydania MZ, v pondelok 
19. 2.) (red, zdroj: PZ SR)

Od 8. februára sa riadime Covid automatom
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní v stredu 3. 
2. jednomyseľne rozhodla, že počnúc 8. februárom sa Sloven-
sko riadi tzv. Covid automatom. Je to materiál, ktorý hovo-
rí o tom, ako postupovať počas pandémie koronavírusu, kedy 
a aké opatrenia prijímať a naopak uvoľňovať. Pripravovaný 
bol odborníkmi a schválený už v decembri 2020, no vláda ho 
po čiastočných úpravách uviedla do platnosti vo februári. Nú-
dzový stav sa od 8. 2. predlžuje o ďalších 40 dní.

Covid automat má sprehľad-
niť, ako sa bude v opatreniach 
postupovať. Ide o 19 stranový 
dokument, ktorý pomenúva 
spolu sedem úrovní epidémie. 
Covid automat presadil minis-
ter zdravotníctva SR Marek 
Krajči, ktorý spolupracoval na 
ňom s konzíliom odborníkov. 
Aktuálne sa Slovensko celko-
vo (aktualizované k dátumu 
vydania MZ 19. 2.) nachádza 
v čiernej fáze. Ak by chce-
lo prejsť do nižšej fázy (tma-
vočervenej), musí splniť tri 

podmienky: menej než 3000 
hospitalizovaných pacientov 
s koronavírusom, priemerný 
denný počet novoinfikovaných 
v rámci celého Slovenska me-
nej než 4000 a zlepšiť sa mu-
sí aj reprodukčné číslo, ktoré 
ukazuje rýchlosť šírenia epidé-
mie (to určuje, koľko ľudí mô-
že nainfikovať jeden pacient 
s koronavírusom). 
okres Pezinok sa k 19. 2. na-
chádzal v bordovej fáze covid 
automatu.

Hlavné zmeny
Vláda nariadila prácu z domu 
všetkým, ktorým to charakter 
práce umožňuje. Rezort prá-
ce s inšpektormi avizoval kon-
troly, či zamestnávateľ umož-
nil zamestnancom home office. 
Zamestnanci, ktorí musia byť 
fyzicky v práci, musia mať ne-
gatívny test na koronavírus nie 
starším ako 7 dní. Platí to v čier-
nej a bordovej fáze covid au-
tomatu. Ďalšou zo zmien je aj 
predĺženie karantény pre pozi-
tívnych a to na 14 dní. Karanté-
nu by mali dodržiavať aj rodinní 
príslušníci. Konzílium odporu-
čilo verejnosti nosenie respirá-
torov v uzavretých priestoroch, 
v hromadnej doprave a všade, 
kde sa stretávame s väčším poč-
tom ľudí. Vláda ich predaj na 
dva mesiace oslobodila od dane. 
Pre britskú mutáciu bude potreb-

ná 14-dňová karanténa pre ľudí, 
ktorí sa vrátili zo zahraničia. 
Na ôsmy deň môžu absolvovať 
RTC-PCR test, uhradí ho pois-
ťovňa. otvorenie škôlok a škôl 
ponechala vláda na samosprávy, 
ktoré sa majú riadiť odporúča-
ním regionálnych úradov verej-
ného zdravotníctva. Po novom 
už minister zdravotníctva in-
formuje verejnosť o aktuálnych 
číslach a prípadných zmenách 
vždy v utorok po tom, čo v pon-
delok odborníci zanalyzujú epi-
demiologickú situáciu, ohnis-
ká koronavírusu aj návrhy pre 
Pandemickú komisiu. Tá svoje 
odporúčania posunie ďalej na 
Ústredný krízový štáb a na vlá-
du. Až vláda definitívne rozhod-
ne o uvoľnení či ďalšom sprís-
není opatrení.

(red, zdroj: 
MZ SR, MV SR, web)
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Aký rok majú za sebou hasiči
Uplynulý rok 2020 bol pre nás všetkých celkom iný ako tie pred-
chádzajúce. Vyžiadala si to situácia s výskytom nového vírusu, nie-
len na Slovensku ale na celom svete, pre ktorý všetci občania museli 
dodržiavať rôzne epidemiologické opatrenia. Ale i napriek tomu 
činnosť hasičov nepoľavila. Práve naopak. Hasiči okrem toho, že 
vykonávali výjazdy k požiarom, dopravným nehodám a iným uda-
lostiam, pomáhali aj pri zavedení karanténnych opatrení v prvej 
vlne pandémie i pri celoplošnom testovaní občanov. 

Výjazdy a zásahy
Do územnej pôsobnosti okres-
ného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Pezinku 
patria okresy Pezinok (17 obcí) 
a Senec (29 obcí). V uplynulom 
roku tu hasiči vykonali 717 vý-
jazdov k rôznym udalostiam. Pri 
požiaroch zasahovali 132 krát 
v okrese Pezinok a 121 krát v se-
neckom okrese. Výjazdov k do-
pravným nehodám bolo spolu 
210 výjazdov (66 v okrese Pezi-
nok a 144 v okrese Senec). Zása-
hov, pri ktorých bola poskytnutá 
technická pomoc – odstraňova-
nie padnutých stromov, asisten-

cia polícii, otváranie bytov, bolo 
spolu 191. Pri úniku nebezpeč-
ných látok zasahovali hasiči 27 
krát. Celková priama škoda pri 
požiaroch v oboch okresoch 
predstavuje 475 330 €. Rých-
lym a profesionálnym zásahom 
uchránili hasiči pri požiaroch 4 
197 800 €. Medzi časté príčiny 
vzniku požiarov patria aj naďa-
lej vypaľovanie trávy a suchých 
porastov, spaľovanie odpadov 
a odpadkov. 

Kontrolná činnosť
Súčasťou okresného riaditeľstva 
je oddelenie požiarnej prevencie, 

ktoré vykonáva kontrolnú čin-
nosť u právnických a fyzických 
osôb – podnikateľov, v obciach 
vo veciach zvereného výkonu 
štátnej správy na úseku ochrany 
pred požiarmi, posudzuje pro-
jektové dokumentácie stavieb 
z hľadiska požiarnej bezpečnos-
ti, zúčastňuje sa kolaudačných 
konaní, prejednáva priestupky 
voči fyzickým osobám a ukladá 
pokuty za porušenie predpisov 
na úseku ochrany pred požiarmi.
V uplynulom roku bolo vyko-
naných spolu 156 protipožiar-
nych kontrol, pri ktorých bo-
lo zistených 819 nedostatkov. 
Hlavným zameraním kontrolnej 
činnosti v roku 2020 bol výkon 
protipožiarnych kontrol v škol-
ských zariadeniach. Vzhľadom 
na epidemiologickú situáciu na 
Slovensku bolo v týchto zaria-
deniach vykonaných iba päť 
komplexných protipožiarnych 
kontrol, pri kontrolách nebola 

uložená žiadna sankcia. okres-
né riaditeľstvo uložilo 3 blokové 
pokuty a vydalo deväť rozkazov 
na uloženie sankcie za porušenie 
predpisov o ochrane pred požiar-
mi občanmi. V oblasti staveb-
nej prevencie (územné, staveb-
né, kolaudačné konania) vydalo 
okresné riaditeľstvo 1094 stano-
vísk. Na obciach boli vykonané 
3 kontroly.
 

Prevencia a výchova
Rok 2020 bol iný aj v preventív-
no – výchovnej oblasti. Všetky 
akcie určené pre verejnosť, pre 
deti a mládež boli z dôvodu pan-
demických opatrení pozastave-
né. okresné riaditeľstvo zabez-
pečilo v spolupráci s DHZ mesta 
Pezinok v mesiaci február pre 
verejnosť ukážku ako správne 
používať prenosné hasiace prí-
stroje, ktorá bola zorganizova-
ná na podnet občanov v súvis-
losti s požiarom obývanej chaty 
v Kučišdorfskej doline a niekoľ-
ko exkurzií v letných mesiacoch 
pre deti z letných táborov. (eo)

Žumpy a likvidácia ich obsahu
Novelizáciou zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. sa od 15. 9. 2018 
sprísnili podmienky likvidovania obsahu žúmp na Slovensku. 
Zákon jednoznačne hovorí, kde a ako sa zneškodňujú tieto od-
padové vody aj ako sa kontroluje plnenie tejto povinnosti. 

S účinnosťou od 15. septem-
bra 2020 môže mesto Modra 
ako orgán štátnej vodnej správy 
kontrolovať doklady o odvo-
ze odpadových vôd zo žúmp aj 

dva roky staré. občania sú pre-
to povinní odkladať si doklady 
o odvozoch a osoby, ktoré vy-
vážajú odpadové vody zo žúmp 
im ho musia vydať v rozsahu 

ako je uvedené v zákone. Pre 
účely kontroly musia dispono-
vať s týmito dokladmi obidve 
strany.

Doklad o odvoze odpadových 
vôd obsahuje:
• meno, priezvisko a adresu 
toho, komu bol odvoz odpado-
vých vôd vykonaný,

• dátum odvozu,
• miesto umiestnenia žumpy,
• množstvo vyvezených odpa-
dových vôd,
• názov osoby, ktorá odvoz od-
padových vôd vykonala
• adresu čistiarne odpadových 
vôd.
odvoz odpadových vôd zo 
žúmp môže vykonávať len pre-
vádzkovateľ verejnej kanalizá-
cie alebo osoba na to oprávne-
ná. (red, zdroj: BVS)

Koľko a akého odpadu sme vyprodukovali v r. 2020
Komunálne odpadu sú odpady z domácností vzni-
kajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb 
a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých 
pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba 
podnikateľ na území mesta Modry. Komunálnymi 
odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v meste 
pri čistení verejných priestranstiev, komunikácií, 
pri údržbe verejnej zelene, vrátane parkov a cinto-
rínov. 
Vyprodukované množstvá jednotlivých vybraných 
zložiek komunálneho odpadu za rok 2020 porovna-
né s množstvami v roku 2019 sú znázornené v gra-
fe. Katarína RUŽEKOVÁ, MsÚ Modra

druh odpadu odpad v tonách 2019 odpad v tonách 2020
zmesový odpad 2088,460 2001,930
papier a lepenka 247,640 210,817
sklo 176,680 189,980
plast, tetrapaky obaly z kovu 215,040 231,209
šatstvo 34,581 36,685
textílie 10,243 14,821
objemný odpad 425,290 450,560
stavebný odpad 147,490 149,320
BRKo 681,690 757,520
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Od 15. februára prebieha sčítanie 
obyvateľov, potrvá do 31. marca
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) sa uskutočňuje po 
desiatich rokoch. Hlavnou novinkou je, že sa sčítavame prvý 
raz elektronicky a sami z pohodlia svojich domovov. Sčítanie 
obyvateľov, domov a bytov je jedno z najvýznamnejších štatis-
tických zisťovaní nielen na Slovensku, ale i vo svete. Je obsaho-
vo najrozsiahlejším štatistickým zisťovaním s najdlhšou histó-
riou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon č. 
223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. Svojou prípra-
vou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým zisťo-
vaniam. V tohtoročnom sčítaní, ktoré odštartovalo v pondelok 
15. februára 2021 zohrávajú teda hlavnú úlohu samotní obyva-
telia – teda my a samosprávy, v ktorých žijeme. 

Sčítanie prinesie dôležité 
socio-demografické cha-
rakteristiky obyvateľstva 
a tiež dáta, ktoré poslúžia 
ako podklad pre výpočet 
podielových daní, ako naj-
významnejšej príjmovej 
položky v rozpočte mesta. 
Pre účely sčítania sa obyva-
teľom rozumie každý, kto 
má v Slovenskej republi-
ke trvalý, prechodný alebo 
tolerovaný pobyt. obyva-
teľom sa zároveň rozumie 
aj občan európskej únie, 
ktorý má na území Sloven-
skej republiky obvyklý po-
byt. Ako obyvatelia SR sa 
vďaka právam aj povinnostiam 
môžeme aktívne zúčastňovať na 
politickom, kultúrnom či ekono-
mickom živote spoločnosti. Sčí-
tanie poskytuje jedinečnú príle-
žitosť zozbierať údaje, ktoré sú 
potrebné pre nastavenie opatrení 
v oblasti školstva, kultúry a ja-
zykových práv všetkých obyva-
teľov vrátane tých, ktorí patria 
k národnostným menšinám.

Je to jednoduché
Ku samosčítaniu potrebujeme 
počítač, tablet alebo mobilný 
telefón. Samozrejme pripojenie 
na internet. Sčítací formulár po-
ľahky nájdeme na stránke www.
scitanie.sk, kde štatistický úrad 
Slovenskej republiky niekoľ-
ko dní pre spustením sčítania 
umiestnil jeho vzor s príkladmi 
otázok. Podľa nich sme sa ľah-
šie zorientovali a už si dnes vie-
me predstaviť, čo nás pri sčíta-
ní presne čaká. Sčítať sa možno 
aj cez mobilnú aplikáciu, ktorú 
vytvoril štatistický úrad SR 

Pozor, zmena 
v asistovaní!

Asistované sčítanie vo vopred 
určených kontaktných miestach 
pre občanov, ktorí nemajú mož-
nosť sa sčítať elektronicky, ako aj 
služba mobilných sčítacích asis-
tentov sa posúva. PhDr. Ľudmila 
Ivančíková, PhD., generálna ria-
diteľka Sekcie sociálnych štatis-
tík a demografie šÚ SR: „Vzhľa-
dom na pandemickú situáciu, 
na základe rozhodnutia vlády sa 
posúva termín asistovaného sčí-
tania, aby sme ochránili zdravie 
všetkých zúčastnených. Asistova-
né sčítanie sa v zmysle novely zá-
kona začne od 1. 4. 2021 a potr-
vá najneskôr do 31. 10. 2021.“ 
Mesto Modra aj touto cestou pro-
sí obyvateľov, aby pomohli pri 
sčítaní svojim blízkym a senio-
rom, ak ich o to požiadajú. 

Informácie v kocke
• Sčítanie obyvateľov je po-
vinnosťou každého občana ži-
júceho v SR, plynúca zo zá-

kona č. 223/2019 o sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov.
• Sčítavame sa elektronicky, 
za pomoci PC, tabletu, mobil-
ného telefónu.
• Ak môžeme, pomôžme so 
sčítaním susedom, rodine, naj-
mä starším občanom.
• Na sčítanie máme čas 6 týž-
dňov (od 15. 2. do 31. 3.). 
• Sčítací formulár je na strán-
ke www.scitanie.sk a obsahuje 
18 otázok.

• Vyplnenie elektronického 
formuláru nezaberie viac ako 
10 minút.
• Všetky údaje, ktoré́ vpíše-
me do sčítacieho formuláru, sa 
musia vzťahovať̌ k rozhodujú-
cemu okamihu sčítania a to k 1. 
januáru 2021.
• Služba asistované a mobil-
né sčítavanie sa odkladá a bu-
de spustená neskôr, vláda SR 
predpokladá v termíne od 1. 4. 
do 31. 10. 2021 (o presnom dá-
tume bude včas informovať!).
• Počas sčítania je k dispozí-
cii kontaktná osoba. V Modre 
môžete o pomoc požiadať Mgr. 
evu Horváthovú z mestského 
úradu, t. č.: 033/6908327, 0911 
852 144, eva.horvathova@
msumodra.

Vedeli ste?
• SoDB je najrozsiahlejším 
a najnáročnejším štatistic-
kým zisťovaním na Slovensku 
s viac ako 100-ročnou tradí-
ciou. 

• štatistický úrad SR začal 
s koncepčnou prípravou SoDB 
2021 v decembri 2014 zriade-
ním Pracovnej skupiny na prí-
pravu SoDB 2021.
• Do verejnej súťaže na vytvo-
renie loga SoDB 2021 sa v ob-
dobí od júna do augusta 2019 
zapojilo 75 návrhov, podmien-

ky súťaže splnilo 63 návr-
hov.
• Zákon č. 223/2019 
o sčítaní obyvateľov, do-
mov a bytov v roku 2021 
schválila Národná rada SR 
18. júna 2019.
• SoDB 2021 využíva 
údaje z 10 existujúcich ad-
ministratívnych zdrojov 
údajov a registrov.

Z histórie sčítania
Sčítanie ľudu sa na našom 
území vykonávalo pravde-
podobne už v stredoveku, 
možno ho teda považo-
vať za najstarší druh šta-

tistiky. V roku 1784 sa zača-
li v Uhorsku súpisy (väčšinou 
obyvateľov), ktoré sa opako-
vali v dvojročných obdobiach. 
Sčítanie ľudu v roku 1857 sa 
po prvý raz uskutočnilo k jed-
nému dátumu – k 31. októbru 
1857 a poverenie na jeho vy-
konanie dostali už len politické 
úrady. Toto sčítanie sa považu-
je za začiatok prechodu od feu-
dálnych súpisov k moderným 
sčítaniam ľudu. Prvé moderné 
sčítanie ľudu bolo v roku 1869. 
otvára sa ním nové obdobie 
populačných cenzov na našom 
území. Zákon o sčítaní ľudu 
z 29. marca 1869 stanovil, že 
po roku 1869 sa bude cenzus 
vykonávať v desaťročných in-
tervaloch vždy k 31. decembru 
v rokoch končiacich sa nulou, 
t. j. v roku 1880, 1890, 1900 
a 1910. od roku 1869 sa sčí-
tania ľudu uskutočňovali podľa 
zásad, ktoré stanovili medziná-
rodné štatistické kongresy. 

(jk, zdroj: ŠÚ SR)

Dizajn manuál SODB 2021 – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
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Móda a jej dopad na životné prostredie
Oblečenie nás chráni pred nepriaznivým 
počasím, pred poranením a aj pred nechce-
ným pohľadom. Postupom času sa z neho 
stal nástroj na ukázanie nášho postavenia, 
názorov, vkusu a štýlu. Pre naplnenie na-
šich potrieb odievania sa postupne rozvinul 
masívny módny priemysel.

Kedysi sme šili, dnes 
máme „rýchlu“ módu

ešte pred pár desiatkami rokov 
sme nakupovali oblečenie iba 
príležitostne, v prípade potre-
by, keď sme z odevu vyrástli. 
Veľa kúskov sme si sami ušili 
doma a mnoho odevov sa de-
dilo v rodine. Dnes to však už 
zväčša neplatí. Dnes oblečenie 
kupujeme takmer neustále, me-
níme ho a vytvárame tak tony 
odpadu. „S rozvojom odevného 
priemyslu sa zmenil aj prístup 
spoločnosti k odievaniu a pri-
šla zmena v podobe takzvanej 
rýchlej módy (fast fashion). Pre 
ňu je príznačné pomerne lacné, 
masovo vyrábané a predávané 
oblečenie priemernej až nízkej 
kvality. Odevný priemysel sa 
presunul do krajín globálneho 
Juhu z dôvodu zníženia ceny 
výroby oblečenia na úkor život-
ného prostredia a kvality živo-
ta pracovníkov. V Európe vrá-
tane Slovenska prišiel o prácu 
veľký počet ľudí zamestnaných 
v odevnom priemysle. Rýchla 
móda funguje na princípe maxi-
malizácie zisku pre úzku skupi-
nu akcionárov namiesto širšie-
ho ohľadu na všetky zúčastnené 
strany. Masová výroba lacného 
oblečenia má za následok aj zlé 
pracovné podmienky“, hovorí 
Katarína Ružeková, referent-
ka odpadového hospodárstva 
Mestského úradu v Modre.

Aj použité oblečenie 
dokáže byť užitočným

Nechcený textil a oblečenie 
končí na rôznych miestach. 
Časť z nich sa dostáva do tzv. 
second-handov, teda obchodov 
s oblečením „z druhej ruky“. 
Buď priamo od spotrebiteľov, 
alebo po roztriedení zo zber-
ných kontajnerov na textil. Ďal-
šia časť vyzbieraného šatstva 
putuje pre ľudí v núdzi alebo 

je vyvážaná do iných krajín. 
„Presne toto oblečenie, kto-
ré recyklujeme a odkladáme 
do zberových nádob je určené 
na opätovné použitie. Iba ma-
lé percento sa nepodarí nikde 
využiť a končí na skládkach, či 
v recyklačných závodoch“, po-
kračuje Katarína Ružeková. 

Modra zbiera ošatenie 
do 12 zberových 

nádob
Na území nášho mesta je roz-
miestnených 12 zberných kon-
tajnerov na textil a šatstvo, pre-
vádzkovateľa Textileco, a.s. 
organizačná zložka. Slúžia pre 
obyvateľov práve na zber ne-
potrebného šatstva a textilu. 
Čiže ak máme oblečenie ktoré 
sme donosili, nemáme ho ko-
mu viac posunúť alebo darovať, 
nepatrí v žiadnom prípade do 
komunálneho odpadu. Každý 
kúsok textilu dokáže ešte poslú-
žiť. Separovanie šatstva v Mod-
re preto nie je zložité. Máme na 
to vytvorené podmienky. Zber-
né nádoby by mali byť vyvá-
žané raz za 10 – 14 dní, podľa 
aktuálneho stavu. K. Ružeko-
vá vysvetľuje: „Samozrejme, 
ak dostaneme podnet od obča-
nov, že niektorá nádob je napl-
nená, zabezpečíme v zberovej 
spoločnosti jej vývoz. Dôleži-
té je vedieť, ako funguje takýto 
druh zberu. Nikdy nevkladáme 
do kontajnerov špinavé ode-
vy a textil, či hračky. Na toto 
treba dbať“. V zásade teda do 
kontajnerov vkladáme iba čisté, 
použiteľné oblečenie, vždy mu-
sí byť suché, doplnky k obleče-
niu, topánky iba v pároch, ply-
šové hračky.

Kam putuje nami 
vyzbieraný textil?

Textil a šatstvo vyzbierané 
v zberných kontajneroch pu-

tuje do centrály spoločnosti, 
do mesta Boskovice v Českej 
republike, kde sa ručne trie-
di. Zamestnanci spoločnosti sú 
schopní vytriediť až 90℅ vy-
zbieraného šatstva a textilu na 
ďalšie užitočné použitie. Veľká 
časť šatstva dostane druhú šan-
cu v obchodoch pre ľudí, kto-
rí si nemôžu dovoliť kupovať 
nové oblečenie alebo kupujú 
spoločensky zodpovednú mó-
du (tzv. second-hand). Najviac 
poškodené šatstvo putuje do 
stavebníctva a priemyselnej vý-
roby. Časť z vytriedeného oble-
čenia slúži ako materiál v chrá-
nených dielňach. Zničený textil 
sa môže využívať po úprave na 
tkanie kobercov a rôznych by-
tových doplnkov. Textil z prie-
myslu sa recykluje na výrobky 
využívané napr. v automobilo-
vom priemysle, či ako izolačný 
materiál.

Ako spotrebitelia 
máme veľkú silu

„Sme spotrebitelia a môže-
me si vybrať. Vydáme sa ces-

tou udržateľnosti a bojkotu 
masívnej nadprodukcie rých-
lej módy tým, že ich produkty 
nepodporíme nákupom. A na-
opak vyhľadáme spoločnosti, 
ktorým na životnom prostre-
dí a etickému prístupu k za-
mestnancom záleží a môžeme 
si ich vybrať za našich pravi-
delných dodávateľov, a to i v 
oblasti módy“, dodáva Kata-
rína Ružeková z referátu od-
padového hospodárstva MsÚ 
Modra a v závere pridáva ra-
du, ak potrebujete vedieť kde 
nájsť bezobalové obchody, ko-
munitné kompostoviská, poži-
čovne, opravovne, krajčírstva, 
miesta, kde môžete odovzdať 
napríklad použité zubné kefky 
– pozrite si cirkulárne mapy 
slovenských miest na www.in-
cien.sk, ktoré ponúkajú mies-
ta, ktoré nám pomáhajú tvoriť 
menej odpadu.
K téme udržateľnosti v odev-
nom priemysle sa vrátime 
v niektorom ďalšom vydaní 
MZ. (kr, jk)
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Žijú medzi nami

Štefan Hudec – dlhoročný sólista 
SND aj nadaný rezbár
Modra, oddávna známa ako mesto významných osobností a ich počinov. Niektorí 
sú viac, iní o niečo menej známi. S jednými sa stretáme často, iných spoznávame 
príležitostne. Tak je to aj v prípade osemdesiatnika, pána Štefana Hudeca, dlhodo-
bo žijúceho v Modre-Harmónii. Dňa 3. februára 2021 oslávil svoje 80. narodeniny. 
Harmónia mu prirástla k srdcu a stala sa jeho milovaným domovom.

štefan Hudec je dlhoročným sólistom ope-
ry Slovenského národného divadla, talen-
tovaným rezbárom a vzácnym človekom. 
Narodil sa 3. februára 1941 v Handlovej, 
v baníckej rodine ako najmladší zo štyroch 
súrodencov. Tu absolvoval základnú ško-
lu i strednú školu ako banský elektrikár. Už 
ako dvanásťročný účinkoval v miestnom 
ochotníckom divadle a od svojich šestnás-

tich rokov ako úspešný spevák účinkoval na 
mnohých kultúrnych a spoločenských akci-
ách mesta. 
Už v čase svojej mladosti zaujal 
krásne sfarbeným barytónom, ako 
študent operného spevu na Kon-
zervatóriu v Bratislave zazname-
nal množstvo úspechov. Ako só-
lista opery SND v Bratislave (od 
roku 1972) naštudoval viac ako 
70 operných postáv (eugen one-
gin, Barbier zo Sevilly, Almavi-
va, Valentín a i.) a účinkoval na 
slovenskej i mnohých európskych 
operných scénach. S úspechom 
absolvoval spevácke kurzy Ac-
cademia Chigiana v Siene. Mno-
ho rokov sa venuje pedagogickej 
činnosti. S láskou a entuziazmom 
vychováva mladých adeptov oper-
ného spevu i hereckého umenia, 
ktorým odovzdáva bohaté skúse-
nosti. Jeho životné krédo „vážme 
si jeden druhého“, svojim životom 
i konaním aj napĺňa. štefan Hudec 
po celý svoj život, na vysokej pro-

fesionálnej úrovni, s láskou reprezentoval 
doma i za hranicami Slovensko.
V baníckom prostredí, v ktorom vyrastal, 
obklopený láskavou rodinou, nadobudol hl-
boký vzťah nielen k hudbe, spevu, ale i k 
rezbárstvu. Talent, lásku k drevu získal od 
otca Jána, ktorý bol baníkom. Ten mu už od 
detstva citlivo viedol ruku a podnecoval je-
ho rezbárske schopnosti. Vo svojej tvorbe 
vytvoril mnoho nádherných plastik, reliéfov, 
korpusov so sakrálnou i svetskou tematikou. 
Vkladá do nich svoje srdce, dušu, úctu k dre-
vu i slovenskému folklóru. 
Pánovi štefanovi Hudecovi v mene mesta 
Modry srdečne blahoželáme! (red)

BSK: Samosprávny kraj ocení 
výnimočné osobnosti
Tridsaťtri osobností získa ocenenia Bratislavského samo-
správneho kraja. Odmenení budú tí, ktorí sa svojou prácou, 
úsilím a výsledkami zaslúžili o rozvoj kraja a prispeli k šíre-
niu jeho dobrého mena tak doma, ako i v zahraničí. Nájdete 
medzi nimi vedcov, umelcov, pedagógov, lekárov, športovcov, 
či ľudí pôsobiacich v sociálnej oblasti.

„Som presvedčený o tom, že 
v žiadnom inom kraji nenájde-
te také množstvo osobností, kto-
ré skvalitňujú život obyvateľov 
a robia náš kraj krajším. Je pre 
mňa úžasné vidieť, koľko zau-
jímavých osobností máme vo 
svojom okolí. Častokrát o nich 
ani nevieme a to je škoda. Som 

nesmierne hrdý, že práve naše 
ocenenia každoročne odkrývajú 
ďalšie významné mená. Sú ob-
rovskou inšpiráciou a motivá-
ciou,“ povedal predseda BSK 
Juraj Droba.
BSK každoročne udeľuje oce-
nenia v kategóriách Výročná 
cena Samuela Zocha, Pamätný 

list, Čestné občianstvo a His-
torická osobnosť’, ktorá bude 
udelená už po tretí raz. Tento 
rok prišlo celkovo 56 nominá-
cií, z ktorých výberová komisia 
pre ocenenia BSK po dôklad-
nom zvážení odporučila udeliť 
Výročné ceny Samuela Zocha 
14 nominovaným a Pamätné lis-
ty predsedu BSK 18 nominova-
ným. Titul Historická osobnosť 
bude udelený slovenskému le-
károvi internistovi a klinické-
mu fyziológovi, univerzitnému 
pedagógovi a akademikovi Prof 
MUDr. Ladislavovi Dérerovi, 

okrem iného aj zakladajúcemu 
členovi Slovenskej akadémie 
vied a členovi Československej 
akadémie vied. Takisto bol za-
kladateľom vlastnej internis-
tickej školy a patrí medzi po-
predné osobnosti slovenskej 
a česko-slovenskej internej me-
dicíny.
od roku 2003 ocenil Bratislav-
ský samosprávny kraj už vy-
še stovku laureátov, tento rok 
k nim pribudne ďalších vyše 
tridsať mien. Návrhy mohli za-
slať poslanci, starostovia i ši-
roká verejnosť. Slávnostný ga-
lavečer ocenení BSK sa mal 
konať koncom februára 2021. 
Avšak pre pandémiu sa prekla-
dá a uskutoční sa v čase, keď to 
situácia dovolí. (bsk)
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Máte doma budúceho prváčika?
Filozofiou našej školy je hľadať kompromis medzi klasickými me-
tódami a modernými trendmi vyučovania. Budujeme Školu, ktorá 
počúva. Veľmi dôležitou je komunikácia so všetkými, ktorí tvoria 
školu: so zamestnancami, rodičmi, žiakmi školy. ZŠ Vajanského 
v Modre sa riadi potrebami žiakov a nárokmi spoločnosti. Chceme 
rozvíjať žiakov všestranne, aby si na základe vyučovania v ZŠ do-
kázali vybrať strednú školu, ktorá by ich napĺňala. 

od 1. ročníka vyučujeme anglic-
ký jazyk, od 7. ročníka ponúka-
me žiakom nemecký jazyk. Vyu-
čovanie jazykov je postavené na 
komunikácii, ktorú upevňujeme 
aj hodinami v 2 odborných jazy-
kových učebniach. V oblasti ma-
tematiky využívame v niekto-
rých ročníkoch na prvom stupni 
Hejného metódu vyučovania. 
Prváci pracujú so šlabikárom, 
ktorý sa zameriava na deti 21. 
storočia, ktoré už pri príchode 
do školy poznajú väčšinu abe-
cedy. 
Uprednostňujeme vytváranie 
tried s menším počtom žiakov, 
aby sa zvýšila efektivita vyu-

čovania a individuálny prístup 
k žiakom. Kvalifikovane pracu-
jeme aj so žiakmi s poruchami 
učenia, prispôsobujeme sa ich 
možnostiam a sme otvorení aj 
prijímaniu žiakov na homescho-
oling. Využívame pomoc špeci-
álnych pedagógov, psychológov 
a pedagogických asistentov. 
Zapájame sa do rôznych ekolo-
gických, športových a humanit-
ných aktivít, environmentálne 
cítenie podporujeme spoluprá-
cou s Daphne. Veľký dôraz kla-
dieme na budovanie inkluzívne-
ho prostredia školy, sme jednou 
z 20 škôl inkluzionistov, ktorá 
má koučovaciu podporu Nadá-

cie pre deti Slovenska. Pravi-
delne organizujeme exkurzie, 
školy v prírode, lyžiarske vý-
cviky a ponúkame rôzne záuj-
mové aktivity nielen formou 
krúžkov, ale aj v školskom klu-
be detí Kamarát. 

škola je zapojená do medziná-
rodných projektov, ktoré pod-
porujú bádateľské kompetencie 
v odborných predmetoch – bio-
lógia, chémia, fyzika. Sme cvič-
nou školou pre first Lego Lea-
gue, žiaci pracujú s robotickými 
stavebnicami. Dôraz kladieme 
na zážitkové a blokové vyučova-
nie. Podporu všeobecných zna-

lostí a rozvoj žiakov nám 
umožňujú moderne vyba-
vené odborné učebne ma-
tematiky, dejepisu, chémie, 
biológie, fyziky, 2 žiacke 
knižnice, environmentálna 
učebňa a počítačové učeb-
ne. Samozrejmosťou je vy-
bavenie interaktívnymi ta-
buľami a dataprojektormi 
v kmeňových triedach. 
Viac informácií o škole 
a zápise do 1. ročníka zís-
kate na www.zsvajanske-
ho.edupage.org. Pripravu-
jeme pre vás online Deň 
otvorených dverí aj infor-
mačný bulletin na stiahnu-
tie. (mp)

Prípravný ročník 
v Spojenej škole

Spojená škola na Komenského 
25 v Pezinku otvára od 1. sep-
tembra 2021 triedy prípravné-
ho ročníka v Pezinku a v Modre 
pre deti so zdravotným znevý-
hodnením (napr. rôzne poruchy 
reči) a so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami, na-
rodené 1. 1. – 31. 8. 2015, aj 
staršie.
Ponúkame edukáciu grafomo-
torických zručností, zrakovej 
a sluchovej diskriminácie hlá-
sok, matematických predstáv, 
reči a komunikačných schopnos-
tí, sebaobslužných a pracovných 
zručností, samostatnosti v škol-
skej práci, zdravého telesného 
vývinu, ďalej pravidelnú inter-
venciu logopéda, psychológa 
a špeciálneho pedagóga
Rodičia detí môžu žiadosti za-
sielať do 31. 5. 2021. Kontakty: 
0902 173 524 – riaditeľka Mgr. 
Gabriela Kováčová, komenske-
ho@szspk.sk alebo 0905 495 
001 – psychológ CšPP Mgr. oľ-
ga šajbenová, csppporadnapk@
gmail.com. (red)

Školy v Modre zostávajú otvorené 
v obmedzenom režime
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava v oba-
ve zo zhoršenia epidemiologickej situácie odporučil neotvá-
rať školy na území okresov Bratislava I-V, Malacky, Pez-
inok a Senec. Plánovaný termín otvorenia (8. február) sa 
posunul minimálne o dva týždne. Školy v Modre zostávajú 
zatvorené zatiaľ do 19. februára.

Vzhľadom na túto skutoč-
nosť sa mesto Modra, po do-
hode s vedením jednotlivých 
škôl, rozhodlo zatiaľ pone-
chať otvorené Mš a I. stupeň 
Zš vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti len pre rodičov 
detí pracujúcich v kritickej 
infraštruktúre a rodičov, kto-
rí z preukázateľných dôvodov 
nemôžu pracovať z domu. 
Vyučovanie na ZUš zostáva 
v rovnakom režime tak ako 
doteraz. Deti základných škôl 
pokračujú vo výučbe dištanč-
nou formou. otvorenie škôl 
bude závisieť od vývoja epi-
demiologickej situácie v mes-
te aj okrese. Mesto Modra 
odporúča rodičom pravidel-
ne sledovať aktuálnu situáciu 
prostredníctvom médií a in-
formačných kanálov, ako aj 
informácie priamo z riaditeľ-
stiev škôl. (red)
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Stredná odborná škola

vinársko -
ovocinárska
v Modre ponúka 4-ročné štúdium s maturitou

Chceš vedieť viac o štúdiu na škole?
 Konzultačné hodiny pre uchádzačov každý
 pondelok od 1300 - 1500 na tel. čísle: 033/6472580 
  Pripravujeme online predprijímačkový seminár

podnikanie agroturistikasomelierstvo
4227 M 02 
VINOHRADNÍCTVO A OVOCINÁRSTVO

4227 M 03 
VINOHRADNÍCTVO A OVOCINÁRSTVO

4227 M 05 
VINOHRADNÍCTVO A OVOCINÁRSTVO 

vinárska prevádzka

N
ov

in
ka

!  4227 M01 
VINOHRADNÍCTVO A OVOCINÁRSTVO

Staneš sa majstrom v príprave 
a servírovaní ušľachtilých nápojov, 
či v zladení jedla s jednotlivými 
druhmi vín.

Naučíme ťa umeniu výroby kvalitných vín a budeš ovládať 
najnovšie vinárske technológie a spôsoby ošetrenia vína.

Odbor ako stvorený pre tých, 
ktorí majú podnikavého ducha 
a radi sa púšťajú do 
vlastných projektov.

Zaujímavé štúdium zamerané 
na vinársku turistiku 
a poskytovanie služieb v oblasti 
cestovného ruchu.

Modra, Kostolná 3     +421 33 647 25 79
www.svosmo.edupage.org     fb.com/svosmo.sk
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Pošli to ďalej, Modra
Od mája uplynulého roka vám v seriáli na pokračovanie predstavujeme, ako 
spolupracujú miestni výrobcovia, prevádzky, podnikatelia a vzájomne si tak po-
máhajú v čase koronakrízy. Rad je i na nás. Míňajme peniaze doma, podporme 
naše obchodíky, kaviarne, reštaurácie, vinárov. Jednotlivé časti seriálu na seba 
nadväzujú. Ide o akúsi nekonečnú reťaz súvisiacich spoluprác. Celý projekt je 
ukážkou vzájomnej podpory komunity. Pomôžeme rodinným firmám aj svojmu 
mestu. Zapojte sa a „pošlite to ďalej.” 

Anna Kulichová (salón Dock For Dogs) 
miluje likérové šišky z Pekárne Častá. 
Klasický strih a fúkanú, perličkové kúpe-
le, aromaterapiu, špeciálne zábaly, čistenie 
uší, či strihanie pazúrikov môžete svojim 
štvornohým miláčikom dopriať v chovateľ-
ských potrebách a salóne pre psov a mač-
ky Anny Kulichovej. „Zvieracie wellness“ 
s ponukou kvalitného krmiva, kozmetic-
kých prípravkov a ďalšieho sortimentu 
(obojky, vôdzky, misky, hračky, oblečenie 
atď.), nájdete na Vajanského 78. Spokoj-
ní zákazníci v Google recenziách nešetria 
chválou: „Úžasný salón pre psíkov aj mač-
ky ja osobne sa tam strašne rada vraciam 
s mojím fešákom na pravidelné strihanie 
a kúpanie a vďaka tomuto salónu ma môj 
psík tie najlepšie granule a pamlsky. Pani je 
veľmi milá a ústretová k zvieratkám a vždy 
dostaneme odmenu za to že bol poslušný. 
Jednoducho top!“ 
Anička je vášnivou chovateľkou pleme-
na Bedlington teriér – má doma európske-
ho aj svetového šampióna. A málokto vie, 
že je špičková strihačka. Zúčastnila sa na 
niekoľkých medzinárodných strihačských 
súťažiach. Najviac si cení zlato z Poľska 
a striebro zo španielska, kde bolo celkovo 

360 súťažiacich, čo je skutočne úspech. Na 
návšteve salóna sa odporúčame dohodnúť 
vopred na tel. čísle 0944 646 718 alebo cez 
messenger na facebooku @salonprepsov-
Modra.

Ľudmila Zelinková (dcéra majiteľov Pekár-
ne Častá) si rada posedí na vínku v Pavuk 
Caffé & Enoteca.
V Modre za poštou je predajňa Pekárne 
Častá, kde nájdete vždy čerstvo upečený 
chlieb, sladké aj slané pečivo. Sortiment je 
naozaj pestrý – napríklad chlieb pečú z rôz-
nych druhov múky a tak si môžete vybrať: 
pšenično-ražný, celozrnný, ľanový alebo 
špaldový. Klasické, grahamové či celozrn-
né rožky, bosniaky, pagáče, croissanty a zo 
sladkého vianočky, bábovky, orechové aj 
makové záviny a vynikajúce šišky s rôz-
nymi náplňami – džem, likér, nugát. Peká-
reň si budú pamätať aj tí skôr narodení – na 
trhu je totiž od roku 1969 a od roku 1991 
v súkromnom vlastníctve. okrem podni-
kovej predajne v Častej, ktorá je otvorená 
nonstop od nedele 15.00 h do soboty 16.00 
h, má ešte štyri vlastné predajne v Modre 
a Pezinku. Pekárenskými výrobkami záso-
buje aj obchody s potravinami v regióne. 

Na internete nájdete niekoľko stoviek re-
cenzií a veľa vďačných odkazov od zákaz-
níkov: „Niekedy ma v noci prepadne chuť 
na čerstvé pečivo a najlepšie miesto je prá-
ve tu. Vždy sa sem rád vraciam. P.S.: naj-
lepšie šišky v okolí!“ 
Adresa v Modre: ulica SNP, otváracie hodi-
ny: Po–Pi 6.00 – 18.00 h, So 6.00 – 12.00 h

U Romana Pavúka (majiteľ Pavuk Caffé & 
Enoteca) nájdete vína od väčšiny modran-
ských vinárov. Vyskúšajte napríklad Víno 
Šimonovič.
V Pavuk Caffè & enoteca majú skvelý vý-
ber vín z celej Malokarpatskej oblasti ale 
aj zo známych vinárstiev sveta. Povedz-
te, na čo máte chuť a nechajte si poradiť 
od Romana Pavúka osobne. Verte, že sa 
vyzná – niekoľko rokov šéfoval Asociá-
cii someliérov Slovenska. Vášeň pre víno 
a dobré jedlo spojil s cestovaním. Často 
sa vracia do Talianska a nám do Modry 
potom vždy prinesie nejaké nové a chut-
né dobroty. okrem kvalitných talianskych 
vín a kávy si v jeho kaviarni a enotéke mô-
žete kúpiť originálne talianske produkty 
hlavne z regiónu Toskánsko: olivový olej, 
balsamico, cestoviny, syry, olivy či trvan-
livé cantuccini alle mandorle – mandľové 
sušienky. Len si predstavte sladkú chuť 
mandľovej sušienky čerstvo namočenej 
v káve, ktorú si vychutnávate v lete u Ro-
mana na terase. Domáci tu zvyknú chodiť 
na raňajky, pretože dostanú ku káve čer-
stvo upečené croissanty a poobede si ob-
jednávajú slávny domáci krémeš, ktorý 
nemá konkurenciu široko-ďaleko. Nevie-
me sa dočkať uvoľnenia opatrení! Kavia-
reň býva otvorená v pracovných dňoch aj 
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počas víkendov, otváracie hodiny aktuali-
zujú na facebooku aj Instagrame. 

Obľúbenú optiku Daniela Šimonoviča (Ví-
no Šimonovič) nájdete na námestí v Modre 
a volá sa Optigemini.
Víno šimonovič je jedno z tradičných ro-
dinných vinárstiev, v ktorom sa láska k vi-
nici a vínu dedí z otca na syna. Keď Da-
nielovmu otcovi vrátili v roku 1991 rodinné 
vinice, bolo rozhodnuté – pustil sa do ob-
novy dlhoročnej vinárskej tradície svojich 
predkov. „Mám štastie. Robím to, čo ma 
baví – víno je moja vášeň. Ak si niekedy 
nalejete za pohárik, spomeňte si, že to čo 
pijete je výsledkom symbiózy prírody, umu, 
času a aj celoročnej driny,“ priznáva Da-
niel. Vyštudoval na Mendelovej univerzi-
te v Brne – jednej z najstarších vysokých 
škôl v Českej republike a o svojich zna-

lostiach v oblasti vinárstva a vinohradníc-
tva presvedčil niekoľkokrát v domácich aj 
medzinárodných súťažiach. osobne si ce-
ní výsledky z Vinalies Internationales Pa-
ris. Počas vinárskych akcií určite navštív-
te pivnicu vinárstva na štúrovej 61 aby ste 
sa mohli s Danielom porozprávať osobne. 
Jeho vínka však môžete ochutnať kedykoľ-
vek – stačí si objednať na tel. čísle 0908 860 
054 alebo v partnerských vinotékach, ktoré 
nájdete na www.simonovic.sk/kontakt.

Majitel optiky Optigemini Richard Martin-
kovič nakupuje kancelárske a školské po-
treby v Papiernictve Jana Kukumbergová 
v OC Kocka.
Skúsený a odborne zaškolený personál 
vám ochotne poradí v optike optigemi-
ni na štúrovej 69. Nájdete tu široký vý-
ber značkových dioptrických aj slnečných 
okuliarov, kontaktných šošoviek a príslu-

šenstva. Urobia vám komplexné vyšetrenie 
zraku s následným vyhotovením dioptric-
kých okuliarov. Samozrejmosťou je záruč-
ný a pozáručný servis optického tovaru. 
Richard Martinkovič sa za vyše dve de-
siatky rokov stal pre mnoho rodín v Mod-
re rodinným optikom – často si u neho dá-
vajú robiť okuliare starí rodičia aj ich deti. 
Spolupracuje s viacerými významnými 
producentmi optického tovaru, jeho opti-
ka získala štatút špecialistu na predaj ich 
výrobkov. Zrak je jeden z kľúčových ľud-
ských zmyslov. V dnešnej digitálnej dobe 
by sme starostlivosť o naše namáhané oči 
nemali podceňovať. Za pravidelné vyšet-
renie zraku, nosenie slnečných okuliarov 
a správnu stravu sa nám časom oči poďa-
kujú. objednajte sa na preventívnu pre-
hliadku na tel. čísle 0903 736 626, alebo 
emailom na kontaktoptika@optigemini.
sk. Zuzana TICHÁ

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m
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Revia otvára nové grantové kolo
R e v i a 
– Malo-
karpa t -
ská ko-

munitná nadácia pôsobí už 25 
rokov v malokarpatskom re-
gióne. 
Motivuje, podporuje, pomáha, 
buduje partnerstvá, vzdeláva, 
zabáva, informuje.
Rok 2021 je 25 rokom od zalo-
ženia Revie – Malokarpatskej 
komunitnej nadácie. Je to dru-

há najstaršia komunitná nadá-
cia v rámci krajín V4. V tomto 
jubilejnom roku rozdelí na pro-
jekty dobrovoľníckeho, nezis-
kového a komunitného charak-
teru sumu 25 000 eur. Podpora 
je určená pre občianske zdru-
ženia, samosprávy, občianske 
iniciatívy a pre fyzické osoby, 
pokiaľ projekt má komunit-
ný rozmer. Svoje nápady do 
výšky 2 500 eur, ktoré pomô-
žu skvalitňovať život obyva-

teľom malo-
karpatského 
regiónu (len 
pre ktorých 
je táto výzva 
určená) po-
sielajte na re-
via@revia.sk do 14. 3. 2021. 
Viac informácií o kritériách 
a pravidlách podpory nájde-
te na www.revia.sk Grantový 
program. (red)
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Percentá z dane – ako na ne 
Do 15. 2. požiadali zamestnan-
ci svojho zamestnávateľa o vy-
konanie ročného zúčtovania za-
platených preddavkov na daň. 
Zamestnávateľ vystaví tlači-
vo Potvrdenie o zaplatení dane. 
Z neho si viete zistiť dátum za-
platenia dane a vypočítať:
• dve percentá z vašej zaplate-
nej dane – to je maximálna suma, 
ktorú môžete v prospech prijíma-
teľa poukázať, ak ste v roku 2020 
neboli dobrovoľníkom, alebo 
dobrovoľnícky odpracovali me-
nej ako 40 hodín. Táto suma však 
musí byť minimálne 3 €
• alebo 3 % z vašej zaplatenej 
dane, ak ste v roku 2020 od-

pracovali dobrovoľnícky mini-
málne 40 hodín a získate o tom 
Potvrdenie od organizácie/orga-
nizácií, pre ktoré ste v danom ro-
ku dobrovoľnícky pracovali.
Zo zoznamu prijímateľov prístup-
nom na www.notar.sk si vyberte 
jedného (združenie, nadáciu, or-
ganizáciu a pod.), ktorému venu-
jete svoje percentá z dane. Prečí-
tajte si pozorne celé Vyhlásenie. 
Údaje o vami vybratom prijíma-
teľovi napíšte do Vyhlásenia spolu 
so sumou, ktorú mu chcete pouká-
zať. Ak chcete oznámiť prijímate-
ľovi, že ste mu zaslali svoje 2 %/3 
%, zaškrtnite v tlačive príslušný 
súhlas so zaslaním vašich údajov 

(meno a adresa…, nie však pou-
kázaná suma). obe tieto tlačivá, 
teda Vyhlásenie spolu s Potvrde-
ním, doručte do 30. 4. 2021 na prí-
slušný daňový úrad. 
Ak ste poukázali 3 % z dane, po-
vinnou prílohou k Vyhláseniu 
a Potvrdeniu o zaplatení dane je 
aj Potvrdenie o odpracovaní mi-
nimálne 40 hodín dobrovoľníc-
kej činnosti. Daňové úrady majú 
90 dní od splnenia podmienok na 
to, aby previedli vaše 2 % (3 %) 
v prospech vami vybraného prijí-
mateľa.
Postup krokov pre fyzické oso-
by, ktoré si sami podávajú daňové 
priznanie a pre právnické osoby 

nájdete tu: http://rozhodni.sk/po-
ukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-
-dane/. (red, zdroj:

rozhodni.sk a notar.sk)

Poberatelia % z dane z Modry za rok 2020
Údaje sú uvedené formou: Názov, IČO, 
Sídlo, Právna forma.
„Rodičovská rada pri Gymnáziu Karola 
štúra v Modre”, 36063738, Námestie slo-
body 5, 900 01 Modra, občianske združe-
nie • Akvarela o.z., 51086824, Kalinčiako-
va 2, 900 01 Modra, občianske združenie 
• Bike4fun, o. z., 42253306, Bratislav-
ská 26, 900 01 Modra, občianske združe-
nie • Claudianum n.o., 37925016, štúrova 
34B, 900 01 Modra, Nezisková organizá-
cia • poskytujúca všeobecne • prospeš-
né služby • európsky škôlkar, 30857911, 
Materská škola Kalinčiakova 11, 900 01 
Modra, občianske združenie • Hádzanár-
sky oddiel Slovan, 31873821, Vajanského 
50, 900 01 Modra, občianske združenie • 
Harmony Petang Klub, 51063654, Komen-
ského 4, 900 01 Modra, občianske združe-
nie • Holý vrch o. z., 52066576, Harmónia 
3048, 900 01 Modra, občianske združenie 
• I.V.K.o., 52890619, Vajanského 78, 900 
01 Modra, občianske združenie • KAMo-
šI, 50397079, ul. Jána Bakoša 13, 900 01 
Modra, občianske združenie • Kraľovan-
kovo, 42267358, Mš – eP Partizánska 
88, 900 01 Modra, občianske združenie • 
Kresťanské centrum BeReA, 30794358, 
okružná 3190, 900 01 Modra, občianske 
združenie • Lezecká Akadémia, 42255139, 
Kollárova 4, 900 01 Modra, občianske 
združenie • Lezecký klub Spider´S Nook, 
36067369, Komenského 20, 900 01 Modra, 
občianske združenie • Ľudový Súbor Krá-
ľová – Ľusk, 42360285, Družstevná 8, 900 
01 Modra, občianske združenie • Magda-
lénka, 31813348, štúrova 54, 900 01 Mod-

ra, občianske združenie • Modrá Hviezdič-
ka, 30869471, Materská škola SNP 14, 900 
01 Modra, občianske združenie • Modran-
ská beseda, 30868190, štúrova 61, 900 01 
Modra, občianske združenie • Modranská 
Vinárka, o. z., 51273675, Kostolná 3, 900 
01 Modra, občianske združenie • Modran-
ské Kráľovské Divadlo, 42136865, Dukel-
ská 25, 900 01 Modra, občianske zdru-
ženie • Modranský okrášľovací spolok, 
42184169, Dolná 6, 900 01 Modra, občian-
ske združenie • Modranský turistický spo-
lok, 30854512, Súkenícka 4, 900 01 Modra, 
občianske združenie • Moped, 42353751, 
Kellenbergerova 2, 900 01 Modra, občian-
ske združenie • Nadácia pre človeka v nú-
dzi a prevenciu kriminality, 31754601, štú-
rova 61, 900 01 Modra, Nadácia • Našim 
Deťom – Modra, 30789478, Komenské-
ho 1/A, 900 01 Modra, občianske združe-
nie • občianske združenie – Priatelia lesa, 
30853371, fraňa Kráľa 5, 900 01 Modra, 
občianske združenie • občianske združe-
nie chatárov Buková-priehrada, 52073866, 
Súkenícka 26, 900 01 Modra, občianske 
združenie • občianske združenie mater-
ská škola Vajanského, 50320955, Materská 
škola Vajanského 93, 900 01 Modra, ob-
čianske združenie • občianske združenie 
Teribulls, 42263247, Dukelská 39, 900 01 
Modra, občianske združenie • občianske 
združenie Vrškárik, 42359201, Sládkovi-
čova 13, 900 01 Modra, občianske zdru-
ženie • oz Pakamo, 50041789, Sokolská 6, 
900 01 Modra, občianske združenie • oZ 
Pod Gaštankou, 50621734, Dolná 6, 900 01 
Modra, občianske združenie • oZ Podpor-

me Dylana v tenise, 52671917, Harmónia 
3043, 900 01 Modra, občianske združe-
nie • PermaVia, 50140957, Komenského 5, 
900 01 Modra, občianske združenie • Po-
tomkovia Huncokárov, 50104985, Piesok 
4208, 900 01 Modra, občianske združenie • 
Presahy, o. z., 50024507, ferdinanda Písec-
kého 8, 900 01 Modra, občianske združe-
nie • Pro Impulz, 51264676, Kollárova uli-
ca 3, 900 01 Modra, občianske združenie 
• Rodičovská rada pri Základnej umelec-
kej škole v Modre, 36065421, štúrova 54, 
900 01 Modra, občianske združenie • Sa-
buž – Slovenská asociácia bývalých uršu-
línskych žiačok a žiakov – pobočka Modra, 
317454400001, štúrova 34, 900 01 Mod-
ra, občianske združenie • Slovenská ľu-
dová majolika, 42413729, Dolná 138, 900 
01 Modra, občianske združenie • športo-
vý klub Modra, 51140888, šúrska 30, 900 
01 Modra, občianske združenie • Timin-
ka, 52948692, Kostolná 3B, 900 01 Modra, 
občianske združenie • Vincúr – spolok vi-
nohradníkov a vinárov v Modre, 36068322, 
Sládkovičova 44, 900 01 Modra, občian-
ske združenie • Združenie priateľov tra-
dície, 50094467, Piesok 4015/B7, 900 01 
Modra, občianske združenie • Združenie 
rodičov a priateľov školy pri Zš Vajanské-
ho ul. v Modre, 30856850, Zš, Vajanské-
ho93, 900 01 Modra, občianske združenie 
• Združenie záchrany cirkevných pamiatok 
v Modre, 42177693, Dolná 4, 900 01 Mod-
ra, občianske združenie • Revia – Malo-
karpatská komunitná nadácia, 36070181, 
Moyzesova 26, 902 01 Pezinok, Nadácia.

(red, zdroj: www.notar.sk)

VYHLÁSENIE
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
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Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

. .
- Dátum narodenia02 vypĺňa sa, len ak ide

o daňovníka, ktorý
nemá rodné číslo

Adresa trvalého pobytu

09 - Obec

06 - Ulica

10 - Štát08 - PSČ

04 - Meno03 - Priezvisko

07 - Súpisné/orientačné číslo

01 - Rodné číslo

/
I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

FR SR

Uvádza sa
zdaňovacie
obdobie,
za ktoré sa
platí daň

Suma do výšky 2%  resp. 3% zaplatenej dane, 1)

Z ň, z ktorej sa vypočíta sumaaplatená da
do výšky 2%, resp. 3% zaplatenej dane1) 12 ,
S , resp. 3%uma do výšky 2% zo1)

zaplatenej dane z r. 12 (minimálne 3 eurá)
13 ,

V r. 12 sa uvádza daň daňovníka znížená o daňový
bonus podľa § 33 zákona a daňový bonus na
zaplatené úroky podľa § 33a zákona, vypočítaná
v roku, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza
sa suma z r. 24 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré
je súčasťou tohto vyhlásenia.
V r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty
nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.. .

- Dátum zaplatenia dane14 Z riadku 26 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je sú ťoučas
vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného
zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec
zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ODDIEL - Ú ĽOVIDAJE O PRIJÍMATE
- IČO 2)15

- Obchodné meno (názov)17

- Právna forma16

- Sídlo - Ulica18

- PSČ20 - Obec21

- Súpisné/orientačné číslo19

Dátum . .Vyhlasujem, že uvedené údaje
v tomto vyhlásení sú pravdivé.

Podpis
daňovníka

1) Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osoba
v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z.
v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie,
ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

2) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

05 -Titul pred menom / za priezviskom

/

11 - Telefónne číslo

súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele
podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

spĺňam podmienky
1)

na poukázanie 3% z dane (vyznačí sa x)

Vytlačiť Vyčistiť polia
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Poďakovanie
Aj keď nám všetko, všetko dala, na vrátenie darov 
nepočkala. odišla s tvárou krásnou, pre nás neko-
nečne vzácnou. Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí dňa 19. 1. 2021 odpre-
vadili na poslednej ceste našu drahú mamu Violu 

Rašovú. Srdečne ďakujeme pani farárke Horňanovej za dôstojnú 
rozlúčku a všetkým za slová útechy a prejavy sústrasti. Smútiace 
deti Jana, Iveta, Vladimír s rodinami. Nikdy nezabudneme...

Spomienka
Čas neúprosne letí, už nevráti, čo nám vzal, nevyplní prázdne miesto 
v dome, neutíši náš žiaľ. Dňa 14. 3. 2021 uplynie 10 rokov čo nás 
navždy opustil náš drahý manžel, otec a deduško pán Michal Haf-
ner. Kto ste ho poznali, spomínajte s nami. Manželka Majka s celou 
rodinou.

Poďakovanie a spomienka
Úprimne ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť 18. 1. 2021 
s našou milovanou dcérou, sestrou 
a maminou Zuzanou Peškovou, 
rod. Lančaričovou, ktorá nás ná-
hle opustila vo veku 43 rokov. Vá-

žime si aj tých, ktorí nemohli prísť a spomenú si na ňu vo svojich 
domovoch. Veľmi pekne ďakujeme pani farárke Horňanovej, pánovi 
Polčicovi s kolektívom z pohrebnej služby Dubová, pani kvetinárke 
Janke Dudovej Ružek za ohľaduplnosť a dôstojnú rozlúčku s našou 
Zuzkou.
Zároveň si 24. 2. 2021 pripomíname 3. výročie úmrtia manžela a ot-
ca Ladislava Lančariča. Kto ste ich poznali, venujte im prosím tichú 
spomienku. Smútiaca rodina.

Tichá spomienka
Dňa 29. 1. 2021 uplynulo 12 rokov od smrti na-
šej drahej a milovanej manželky, mamičky a babič-
ky Lýdie Mindekovej. S láskou a úctou spomínajú 
manžel a deti s rodinami.

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

Tichá spomienka
Dňa 25. 2. 2021 uplynie rok čo od nás navždy odi-
šiel náš drahý MVDr. Alexander Tóth. Kto ste ho 
poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. Na-
vždy zostane v našich srdciach, nikdy nezabudne-
me. Manželka, dcéra a syn s rodinami.

Spomienka
Najväčšia láska zomiera, keď dobrá mama navždy 
oči zaviera. Ako tíško žila, tak aj tíško odišla. Bolo 
to pre nás všetkých veľmi smutné ráno, keď Tvoje 
srdce navždy dokonalo. Chýbaš nám mamička na-
ša, Tvoje slová aj chutné koláče. Kto Ťa mal rád, 

tak ako my, nech s nami tíško zaplače. Dňa 21. januára 2021 sme si 
pripomenuli rok, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka, 
priateľka Mária Čeligová. S láskou a úctou spomínajú deti s rodina-
mi. odpočívaj v pokoji!

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli dňa 25. 1. 2021 rozlúčiť 
s našim drahým manželom, otcom a dedkom Mila-
nom Chorvátikom, ktorý nás opustil vo veku 67 ro-
kov. Ďakujeme za slová útechy a prejavy sústrasti. 
Navždy zostane v našich srdciach.

Spomienka
Dňa 4. februára uplynulo 10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec, dedko a pradedko Samuel Kuchta. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. S láskou spomína celá rodina.

Poďakovanie
Stíchlo navždy tvoje srdce, zhasol v tvojich očiach 
svit, stratil sa úsmev z tvojej tváre, ťažko sa nám 
bude, teraz bez teba žiť... Ďakujeme touto cestou 
všetkým, ktorí sa dňa 29. januára 2021 prišli rozlú-
čiť s naším milovaným oteckom, manželom, ded-

kom, bratom Jurajom Kmeťom, nar. 10. januára 1964, ktorý nás 
náhle opustil dňa 23. januára 2021 vo veku 57 rokov. Ďakujeme 
aj všetkým tým, ktorí ho poznali a venovali mu tichú spomienku. 
Smútiaca rodina.

Tichá spomienka
Dňa 25. 2. 2021 si pripomíname 30. výročie, čo nás 
navždy opustil náš manžel, otec a starý otec franti-
šek Ružička. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím 
tichú spomienku. Spomína manželka Mária, syno-
via Patrik a Martin, nevesta Gabriela a vnučka Mi-

chaela.

Riadková inzercia
 z Ponúkam upratovanie fir-

mám a domácnostiam.
Tel.: 0908 152 030

 z Kúpim rodinný dom v Mod-
re. Tel.: 0907 038 410, 

033 647 31 87 

 z Kúpim rekreačný pozemok 
v Modre a okolí. Záhradu/pusták/
les. Ponuky posielajte na

marcinamichal@gmail.com; 
Tel.: 0915 898 337

Uzávierka MZ
Milí čitatelia, vážení inzeren-
ti. Marcová redakčná uzávierka 
Modranských zvestí bude v stre-

du 10. 3. 2021 do 12.00 hod.
Kontakt: zvesti@mediamodra.
sk. (red)

Blahoželáme
Dňa 21. 2. 2021 sa dožíva naša sestra, mama, 
babka a prababka oľga Krištofíková, rod. 
Karlíková okrúhleho životného jubilea 90 ro-
kov. Pri tejto príležitosti by sme sa Ti chce-
li veľmi pekne poďakovať za lásku, opateru 
a výchovu, ktorou si nás po celý doterajší život zahŕňala a kto-
rú nám stále dávaš. Do ďalšieho života Ti prajeme hlavne veľa 
zdravia, pohody a lásky v kruhu rodiny. Deti Viera, Peter, Jana 
a eva s rodinami, sestry Vlasta a Jarmila s rodinami.
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Za pánom Ladislavom Štefkom
Čestne a pokojne odišiel, skromný vo svojom živote, veľký v láske a dobrote
Poznal ho azda každý Modran. Tajomník Mestskej organizácie 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, dlhoročný zanie-
tený divadelný ochotník, osvetár v oblasti kultúry. Viac než 20 ro-
kov pôsobil na poste riaditeľa Kultúrneho domu v Modre. Pán La-
dislav Štefko. Navždy odišiel vo veku 92 rokov 23. októbra 2020. 

Narodil sa vo Valči pri Martine 
22. 6. 1928. študoval na gym-
náziu v Banskej Bystrici a od-
tiaľ nastúpil na základnú vojen-
skú službu. Do Modry prišiel 
v roku 1948, kde našiel aj svoju 
životnú lásku. Spoločne s man-
želkou s láskou a ku skromnosti 
vychovali dcéru a neskoršie sa te-
šil i z prítomnosti a starostlivosti 
vnučky. V Modre pracoval v JRD 
v kultúrnej oblasti, bol tajomní-
kom vtedajšieho Národného vý-
boru v Modre. Po roku 1968 na-
stúpil pracovať ako riaditeľ do 
Kultúrneho domu v Modre, kde 
zotrval plných dvadsať rokov, až 

do svojho odchodu do dôchodku. 
V Modre bol známy aj ako zanie-
tený kultúrny pracovník, aktívne 
činný v ochotníckom divadelnom 
súbore. 
Neskoršie sa začal angažovať 
v Mestskej organizácii Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov na pozícii tajomní-
ka. Vďaka jeho dlhoročnej obe-
tavej činnosti ešte stále žije or-
ganizácia aktívnym životom. 
Ladislav štefko alebo ako ho 
kamaráti a známi volali „Lac-
ko“, už ako 15 ročný chlapec 
riskoval svoj vlastný život, ke-
dy v čase II. svetovej vojny 

v dobe Slovenského národné-
ho povstania pomáhal zásobo-
vať partizánov v lesoch ešte pri 
jeho rodnej obci potravinami, 
šatstvom i správami. Vo svojej 
zbierke mal mnohé ocenenia. 

Medzi jedno z nich nepochyb-
ne patrila aj Cena mesta Modry, 
udelená v roku 2006, za obeta-
vú osobnú činnosť na poli kul-

túry. 
Pán štefko bol skromným, 
dobrosrdečným človekom, so 
zmyslom pre detail i so zmys-
lom pre humor. Dlhé roky trá-
vieval dôchodok so svojimi ka-
marátmi v modranskom parku. 
Bol ochotný poradiť aj nám, 
mladšej generácii, pomohol 
vždy, keď mohol. K dobrosr-
dečnosti viedol aj svoju rodinu. 
Modre, ktorú mal nadovšetko 
rád, venoval celý svoj plodný 
pracovný i osobný život. V po-
sledné roky života sa venoval 
záhradke a vinohradu, čas trá-
vil v kruhu a opatere svojich 

blízkych. 
S úctou spomíname, pán La-
dislav štefko.

(jk, zdroj: rodina L. Štefka 
a MZ č. 5/08 – článok 
autorky D. Sekejovej)

Ľudia z Modry, 32. časť 
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rod-
nom meste. Každý mesiac nový príbeh a nové miesto. Ďakujeme všetkým respon-
dentom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Dana Freyová (47) – idealistka
Čistá energia, chuť tvoriť, plniť si sny, 
naplno žiť a nielen prežívať. V Dankinej 
DNA je spleť všetkého. Spoločne s kama-
rátmi z Presahy o.z. vytvorili nezávislé kul-
túrno-vzdelávacie centrum Lýceum. Tušíte 

správne – to sú tí nadšenci, ktorí sa pusti-
li do opravy budovy bývalého evanjelic-
kého gymnázia v Modre. „Naším snom je 
vytvoriť priestor pre všetky druhy tvorby 
a umenia, ktorý by bol k dispozícii každé-
mu – obyčajným ľuďom aj umelcom. Vlani 
sa nám podarilo zrekonštruovať miestnosť 
na prízemí, teraz nás čaká oprava kúrenia 
a záchrana strechy. Hneď ako to bude mož-
né, otvoríme opäť kurzy tvorivého písania, 
výtvarné kurzy, coworking aj ateliér a spus-
tíme cyklus diskusných prednášok – Moodre 
reči o aktuálnych spoločenských témach.“ 
Jeden úspešný projekt sa už Danke v živote 
podaril. Pred 18 rokmi si s kamarátkou zalo-
žili upratovaciu firmu Karpatské gazdinky, 
ktorá si postupne vytvorila stálu a spokojnú 
klientelu. „V našich začiatkoch nebolo vyu-
žívanie upratovacích služieb bežné – ľudia 
sa len učili, že nemusia všetko robiť sami. 
Postupne si zvykli aj na možnosť objednať 
si profesionálnu službu a firma sa rozbehla. 
Dnes mi dáva finančnú slobodu a ja sa mô-
žem venovať aj iným aktivitám a projektom, 
ktoré síce nie sú ziskové ale bavia ma, sú 
zmysluplné a významné pre mňa aj komuni-
tu ľudí, v ktorej sa pohybujem.“

Rodenej Košičanke, ktorá od ôsmich rokov 
žila v Pezinku nakoniec učarovala Modra, 
do ktorej sa aj s rodinou presťahovala pred 
piatimi rokmi. „Atmosféra a ľudia v tomto 
meste si ma získali takmer okamžite. Cí-
tim tu spolupatričnosť, páči sa mi domáca 
komunita spriaznených duší a veľa mož-
ností na sebarealizáciu. Rada sa túlam po 
modranskom chotári, má malebné zákutia 
a pekné výhľady. Nedávno sme nad Har-
móniou objavili skalnatý kopec, ktorý vraj 
nemá meno. Nie je tam signál ani žiadna 
značka. Cítila som sa tam fantasticky, ako 
v divočine. Zvyčajne neobsedím na jednom 
mieste – som prekvapená ako ma Modra 
„usadila.” Často z nej nevytiahnem nos aj 
týždeň a je mi dobre. Cítim sa tu doma, tak 
ako nikde inde predtým.“
Danka je veľký fanúšik klubovej a festi-
valovej scény aj nezávislej kultúry. ob-
čiansky aktivizmus je súčasťou jej život-
ného štýlu a preto nechýba na podujatiach, 
ktoré v pokojnej atmosfére vyjadrujú ur-
čitý postoj k aktuálnemu dianiu v spoloč-
nosti. S rodinou vyznávajú spoločné hod-
noty. „Milujeme slobodu a slobodných 
tvorivých ľudí. S manželom, ktorý vlast-
ní kníhkupectvo Art forum v Pezinku s ni-
mi radi spolupracujeme, naše aktivity sa 
často prekrývajú, sme parťáci. Syn Dany 
je už dospelý, študuje v zahraničí. Ak má 
rodina podobné záujmy ako tá naša – súk-
romný a pracovný život sa dajú pekne zla-
diť.“ Zuzana TICHÁ
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Spomíname

Plukovník Ivan Lančarič – účastník Púštnej búrky
Jedineční ľudia odchádzajú, no ponechávajú za sebou nezame-
niteľné stopy svojho života a práce. Takým človekom bol aj dl-
horočný mierový pracovník ozbrojených síl SR, plukovník Ing. 
Ivan Lančarič. Zomrel 15. novembra 2020 vo veku 75 rokov. 
Priezvisko Lančarič nie je Modranom neznáme. Práve k nášmu 
vinárskemu mestečku sa viaže aj množstvo plukovníkových spo-
mienok z detstva. S manželkou Martou spolu prežili viac než 
50 rokov spokojného života a vychovali dcéry Martu a Zuzanu. 

Narodil sa 7. augusta 1945 
v Horných orešanoch, základ-
nú školu navštevoval okrem 
Trnavy aj v Modre. Maturoval 
vo Vojenskej škole Jána Žižku 
z Trocnova v Moravskej Třebo-
vej, nasledovalo 3 ročné štúdium 
na Ženijnom technickom učiliš-
ti v Bratislave – smer chemický. 
od roku 1970 študoval na Vo-
jenskej akadémii v Brne – smer 
chemický, s ukončeným vzdela-
ním s titulom Ing. 
Ivan Lančarič bol vojakom te-
lom i dušou. Už ako malý chla-
pec mal jasný cieľ: „Chcel som 
byť tak ako každý chlapec voja-
kom, pilotom, záchranárom či 
hasičom. Splnilo sa mi to tak, 
že som sa stal vojakom. Vždy 
som hovoril, že Matka armá-
da mi poskytla vzdelanie a som 
jej za to vďačný. Preto som sa 
snažil aj vo všetkých svojich 
funkciách pracovať ako som 
najlepšie vedel a vydať zo se-
ba maximum.“ Nórsky No-
belov výbor ocenil v októbri 
2013 v osle Nobelovou cenou 

za mier organizáciu pre zákaz 
chemických zbraní (oPCW). 
Práve plukovník Lančarič bol 
prvým Slovákom, ktorý v tejto 
významnej organizácii pôso-
bil. organizácia združuje 188 
členských štátov a sídli v Haa-
gu. Vznikla na základe Doho-
voru o zákaze vývoja, výroby, 
hromadenia a použitia chemic-
kých zbraní, ktorý dňa 29. aprí-
la 1997 nadobudol platnosť aj 
v Slovenskej republike. 

V roku 1990 – 1991 bol Ivan 
Lančarič spolu s Českosloven-
skou protichemickou jednotkou 
účastníkom operácií Púštny štít 
a Púštna búrka. V nej bol náčel-
níkom laboratórnej sekcie čes-
koslovenského protichemické-
ho práporu. Realizovali rozbor 
vzoriek ovzdušia, vody či zemi-
ny. Po návrate z Púštnej búrky 
sa vrátil pracovať do Vojenské-
ho opravárenského závodu 072 
v Zemianskych Kostoľanoch, 
kde pôsobil vo funkcii náčelní-
ka závodu. od roku 1994 pôso-
bil na Ministerstve obrany SR. 
V Slovenskom verifikačnom 
centre bol zástupcom riadite-
ľa a náčelníkom oddelenia che-
mických zmlúv. V roku 1996 
úspešne absolvoval konkurz do 
oPCW na pozíciu chemický 
a muničný špecialista – inšpek-
tor. Bol členom inšpekčného tí-
mu, ktorý išiel v rámci organizá-
cie na historicky prvú inšpekciu 
chemických zbraní. Bolo to do 
USA, kam chodieval aj neskôr 
na kontrolu likvidácie chemic-
kých zbraní v rámci 6-týždňo-
vých cyklov. Na inšpekčných 
cestách bol aj na území dnešnej 
Ruskej federácie, Južnej Kórei 
a v niekoľkých ďalších štátoch. 
„V rámci aliancie spojeneckých 
vojsk sa zúčastnil pozemných 
operácií pri oslobodzovaní Ku-
vajtu, za čo mu bola udelená 

saudskoarabským kráľom bo-
jová medaila. Na oslavu ukon-
čenia vojny v Perzskom zálive 
bol pozvaný do New Yorku, kde 
so spolubojovníkmi pochodovali 
po najznámejších uliciach Man-
hattanu a Ivan hrdo niesol vlaj-
ku Československej republiky“, 
spomína pani Valéria Tóthová, 
Ivanova sestra. 
Plukovník Ivan Lančarič odpra-
coval v ČSLA a Armáde SR pl-
ných 35 rokov. Najväčšiu časť 
svojho života prežil v Prievidzi, 
ku ktorej sa hrdo hlásil. Za ce-
loživotný prínos za službu pre 
mier vo svete mu v roku 2014 
udelená Cena mesta Prievidze. 
„Otec bol výnimočný človek. 
Čestný, pracovitý, zodpovedný, 
ochotný pomôcť, spoločenský. 
Nadovšetko miloval a podporo-
val celú svoju rodinu. Je nám 
všetkým veľkým vzorom. Celý 
život nosil mestečko Modra vo 
svojom srdci. Niekoľkokrát roč-
ne navštevoval súrodencov, kto-
rí žijú v Modre a okolí a nikdy 
nevynechal prechádzku po ná-
mestí a nasával atmosféru. Vždy 
mal veľkú radosť, keď sa mohol 
ísť pozrieť do Modry, bol to pre 
neho taký sviatok. Otec bude na-
vždy žiť v našich srdciach.“ ho-
vorí staršia z dcér, Marta Lanča-
ričová. 

(jk, zdroj: rodina 
Ivana Lančariča)

Moje spomienky na detstvo v Harmónii
Do Harmónie sme sa presťahovali z Bratislavy r. 1949. Prežila 
som tu celé detstvo. Harmónia bola vybudovaná, ale zďaleka 
tu nebolo toľko domov a chát. V zime, keďže vtedy bolo ešte 
pravidelne veľa snehu, sme sa radi sánkovali. Vtedy bolo eš-
te málo áut a cesty sa neposýpali, spúšťali sme sa na sánkach 
od „Širokého vily“ až k lesnému úradu. Získali sme aj prvé 
zručnosti na lyžiach. S lyžami na pleciach sme chodili na Zo-
chovu chatu, či Modranskú Babu a späť sme sa spustili až do 
Harmónie. Spočiatku autobusy nechodili, neskôr zriedka, ve-
ľakrát som išla do školy na Kráľovej či do Modry na lyžiach.

Krásne spomienky mám aj na 
tunajšie kúpalisko, kde sme 
trávili v spoločnosti miest-
nej, modranskej i bratislavskej 
mládeže skoro celé leto. Do 

bazéna pritekala voda z poto-
ka, kde boli ryby a raky a že 
bola riadne studená. Na kú-
palisku sme hrávali i volejbal 
a upevňovali sme nové kama-

rátstva. Neskôr bola nad kúpa-
liskom vybudovaná priehrada 
a po zániku kúpaliska (čo bo-
la veľká škoda) sme sa chodili 
kúpať na priehradu i na vodnú 
nádrž na Zochovej chate.
Harmónia sa rozrastala, budu-
jú sa nové hotely, rekreačné 
strediská, no je veľmi smutné 
vidieť schátrané rekreačné ob-
jekty, ktoré kedysi patrili dnes 
už neexistujúcim podnikom. 
Problémom sú aj kontajnery 
na smeti a neporiadok okolo 
nich. Chatári tam dávajú od-
pad, ktorý patrí do zberného 

dvora. Možno by pomohol ka-
merový systém a tabule o zá-
kaze umiestňovania zakázané-
ho odpadu. Mám informácie, 
že tento problém sa už rieši. 
Hľadá sa uzavretý objekt, kam 
by sa nedostala lesná zver. Ke-
ďže na okružnej ceste nie sú 
chodníky, bolo by nutné znížiť 
rýchlosť áut aspoň na 40km/h. 
V minulých časoch bol vždy 
v Harmónii obchodík s roz-
ličným tovarom. Myslím, že 
mnohým obyvateľom či rekre-
antom tu obchod chýba.
PhDr. Emília SCHENKOVÁ
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Spomienka na majstra ľudovoumeleckej výroby Emila 
Majnholda st. pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia
Emil Majnhold st. sa narodil ako tretie najmladšie dieťa 9. 2. 1921 
v Ľubietovej, v rodine, kde hrnčiarska a kachliarska tradícia bola 
veľmi stará. Korene siahajú až do 17. storočia. Hrnčiarsky ľubie-
tovský cech bol založený v máji roku 1651 a cechmajster sa stal 
Andreas Majnhold. Aj Emilov otec Ludvig Majnhold bol chýr-
nym ľubietovským keramickým cechovým majstrom, u ktorého 
sa učil odmalička hrnčiarskemu a kachliarskemu remeslu.

otec videl v synovi umelec-
ké nadanie, ktoré treba rozvíjať 
a preto ho poslal v roku 1940 
do keramického učilišťa v Mod-
re. Jeho spolužiakmi boli Janko 
Krištofík, Ignác Bizmayer, Vin-
cent Labaj, Janko Jablonovský 
a iní. Učňovské roky prerušila 2. 
svetová vojna, keď musel naru-
kovať do Banskej Bystrice. Po 
vypuknutí SNP sa dostal do par-
tizánskej skupiny pod vedením 
ruského veliteľa A. I. Jegorova. 
Z dôvodu poškodenia sluchu 
bol pridelený ku skupine, ktorá 
strážila potravinové zásoby. Za-
čiatkom roka 1945 bol fašistami 

chytený a deportovaný na nú-
tené práce do Nemecka v mes-
te Augsburg. Do Ľubietovej sa 
vrátil po oslobodení v máji 1945 
a následne odišiel do Modry.
V roku 1947 navštívila mod-
ranskú keramiku akademická 
sochárka pani Horová, ktorá 
rokovala s vedením o možnos-
ti rozvíjať keramické remeslo. 
V tom čase sa v modranskej ke-
ramike učil a následne pracoval 
emil Majnhold st. a Július filo. 
S nadšením prijali ponuku zalo-
žiť prvú keramickú súkromnú 
dielňu v Ľubietovej ako súkrom-
ný podnik „Ľudová keramika 

emil Majnhold a Július filo“. 
Základné vybavenie keramic-
kej dielne spolu s úvodným pre-
vádzkovým kapitálom v sume 
50 000 Kčs im poskytol česko-
slovenský štát prostredníctvom 
Ústredia ľudovej umeleckej 
výroby v Bratislave. Vytáčanie 
na kruhu robil emil Majnhold 
st., ktorého umenie točenia bo-
lo vychýrené doslovne po celej 
krajine. Návrhy majolikových 
vzorov, glazovanie a maľovanie 
robil Július filo. Prvá pec s ob-
sahom novej keramiky bola vy-
pálená 1. januára 1948 a kvalita 
výrobkov bola na veľmi dobrej 
úrovni. o keramiku prejavili zá-
ujem kúpele Sliač, Trenčianske 
Teplice a predajne v Banskej 
Bystrici. Vtedajšia ľubietovská 
majolika bola na vysokej úrov-
ni a bola známa nielen v Čes-
koslovensku, ale aj v zahraničí. 
Súkromná úspešne zabehnutá 
keramická dielňa skončila, keď 
prešla po komunistickom zná-
rodnení do rúk štátu. Nastali ne-
zhody, keďže dielňa prešla pod 
viaceré organizácie s nekompe-
tentným riadením komunistic-
kého režimu. 
emil Majnhold st. toto niesol 
veľmi ťažko a v roku 1965 aj 
s rodinou odišiel do Modry. Za-
čal pracovať v Slovenskej ľudo-
vej majolike. Jeho snom však 
bolo samostatne tvoriť a vyrá-
bať ľudovú keramiku podľa je-
ho umeleckého cítenia a v roku 
1972 odišiel do Ľubietovej, kde 
si založil svoju keramickú diel-

ňu. Pre Ústredie 
ľudovej umelec-
kej výroby v Bra-
tislave pracoval 20 
rokov. Počas toh-
to obdobia vyučil 
veľa učňov, kto-
rí dodnes na neho 
s láskou spomí-
najú. Keramické-
mu remeslu vyučil 
aj dcéru Danielu 
Majnholdovú Traj-
dovú, syna emila 
Majnholda ml. a aj 
vnuka erika Majn-
holda. Syn emil 

Majnhold ml. s ním produktív-
ne roky života spolupracoval 
a dodnes oživuje otcovu tradí-
ciu ľudovej keramiky. Budeme 
dúfať, že jeho pokračovateľom 
bude pravnuk erik Majnhold, 
v ktorom sa už v 8. rokoch črtá 
umelecké nadanie.
Keramický majster emil Majn-
hold bol jeden z najtalento-
vejších známych slovenských 
majstrov – keramikárov. Spolu-
pracoval so slovenskými výtvar-
níkmi a sochármi. obdivuhodné 
boli jeho schopnosti vytáčať ke-
ramiku veľkých rozmerov. Jeho 
láskou boli však ľudová tradičná 
keramika dekorovaná vlastným 
dekórom. Chýrne boli jeho ham-
pule ako vravieval s „kukučkou” 
s tvarovaným hrdlom do tvaru 
vtáčika, maľované vtáčiky, fa-
rebnými engobami nanášaný ge-
ometrický, či rastlinný vzor ,,ku-
kačkou“ (gurguľou) s husacím 
brkom na engobové podklady 
bielej, červenohnedej, či tma-
vohnedej farby.Ústredie ľudovej 
a umeleckej výroby v Bratislave 
mu udelil za dlhoročnú spolu-
prácu a zachovanie tradičnej ľu-
dovej keramiky titul Majster ľu-
dovej umeleckej výroby.
emil Majnhold st. mal veľa pria-
teľov a známych a to nielen Ľu-
bietovej, ale aj v Modre a radi 
si s nami na neho pospomínajú. 
Zomrel nečakane 28. 12. 1996 
v Ľubietovej. Pochovaný je na 
cintoríne v Modre. Česť jeho pa-
miatke.
Spomínajú deti s rodinami. (dt)
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Rybárik riečny – Alcedo atthis
Vedeli ste, že u nás v Modre býva nádherný vtáčik rybárik? Zis-
tila som to začiatkom februára 2021, keď som prechádzala oko-
lo malého rybníka vedľa cintorína. Kráčala som popri lavičke, 
keď som na schodíkoch vedúcich do vody uvidela niečo nehyb-
né, výrazne žiarivo tyrkysové, s dlhším zobákom. 

Tieto schodíky sú obľúbeným 
miestom detí, ktoré ich najviac 
priťahuje, lebo vedú priamo 
k lákavej vode. Myslela som si, 
že je to zabudnutá detská hrač-
ka, pretože hoci som stále krá-
čala a blížila sa k malému pred-
metu, ten sa ani nepohol. Keď 
som už bola blízko, náhle vzlie-
tol ako modrý drahokam a našiel 
si miesto na konáriku najbližšie-
ho stromu. Zdalo sa mi, že sní-
vam. Vždy som si myslela, že ak 
chcem naživo uvidieť tohto pre-
krásne sfarbeného a spôsobom 
života zaujímavého vtáčika, mu-
sím vycestovať aspoň k Dunaju. 
Nikdy som ho však vo voľnej 
prírode nevidela, až teraz. Je to-
tiž veľmi plachý. Urobil mi svo-
jou prítomnosťou veľkú radosť. 
Aká krása, aký život, aká príroda 
priamo v meste! Neuveriteľné!
To, že sa naše mestečko môže 
pochváliť rôznymi divo žijúcimi 
živočíchmi priamo v ňom a je-
ho najbližšom okolí, som sa už 
mnohokrát presvedčila. Možno 
sa to niekomu môže zdať ako 
samozrejmosť, ale nie je to tak. 
Potvrdila mi to aj skúsenosť 
s lektorkou jazyka z Anglicka, 
ktorá tu vtedy bývala už pár týž-
dňov a spolu sme učili na ško-
le. odprevádzala som ju na uby-
tovňu neďaleko Vinárskej školy 
a ona mi rozprávala, ako ju ráno 
budí štebot vtákov. Nikdy pred-
tým nepočula vtákov tak mohut-
ne spievať. Uznala, že sa im tu 
musí dobre dariť. odtrhla som 
jej kytičku fialiek, ktoré práve 
rástli popri ceste a dala jej ovo-
ňať. Povedala, že doteraz neve-
dela ako fialky nádherne voňajú. 

Vzala si ich domov. o dva dni 
mi s nadšením oznamovala, že 
vždy ako vstupuje do izby, ovalí 
ju silná a nádherná vôňa fialiek. 
Aká sila v malej krehkej kráse! 
To, čo nám sa môže zdať ako 
bežné, pre iného je to novinka. 
Je dobré, že v našom meste pri-
búdajú ľudia, organizácie a ško-
ly s citlivým a vnímavým prístu-
pom k okolitej prírode a vedú 
k tomu aj mladú generáciu. Ná-
učné chodníky, vysádzanie pô-
vodných plodonosných drevín, 
skrášľovanie okolia a podobne. 
Dôkazom tejto pozitívnej zme-
ny je aj môj zážitok s rybárikom 
riečnym. To, čo máme okolo 
nás, je vzácnosť, o ktorú sa treba 
starať. Potom sa budú môcť aj 
v budúcnosti kochať a spoluna-
žívať so vzácnymi živými tvor-
mi a rastlinstvom okolo nás, tí 
ktorí prídu po nás.

Z odbornej literatúry vieme, že 
rybárika na Slovensku môže-
me stretnúť ale patrí k vzácnym 
a ohrozeným druhom. Živí sa 
najmä malými rybkami, oboj-
živelníkmi a vodným hmyzom. 

V deň, keď som rybárika uvidela, 
bola však hladina rybníka zamrz-
nutá, len pri schodíkoch bol ľad 
rozbitý. Sedel takmer na chodní-
ku, lebo bol hladný. Sedel blízko 
jediného dostupného miesta, kde 
by rybku mohol uloviť. Prežije? 
Venujem mu básničku...
 RNDr. Elena BENCOVÁ

Dobrý deň,
venujem sa poisťovníctvu a finančnému poradenstvu už niekoľko rokov. 
Nakoľko dnešná situácia neumožňuje osobný kontakt, rada by som Vás 
informovala, aby ste ma neváhali kontaktovať telefonicky a emailom, 
v prípade otázok v rôznych oblastiach finančného poradenstva.

 Ak máte hypotéku a aj 
spotrebné úvery, rada Vám 
pomôžem všetky úvery zlúčiť do 
jedného a tak znížiť vašu 
mesačnú splátku.
 Možnosti financovania vieme 

pripraviť až z 5tich bánk a Vy si 
vyberiete tú, ktorá Vám vyhovuje 
najviac.
 Ak máte v pláne zaobstarať si 

nové auto, viem Vám poradiť 
a pomôcť s PZP vášho vozidla.
 Vieme sa spoločne pozrieť na 

zabezpečenie výpadku Vášho 

príjmu a ochranu toho 
najcennejšieho čo máme a tým je 
zdravie.
 Tiež vyriešime zabezpečenie 

Vášho majetku, ktorý ochránime 
voči živlom, prírodným 
katastrofám, či vandalizmu 
a krádeži.
 U nás viete riešiť aj otázku 

cestovného poistenia, napríklad 
ošetrenie lekárom v zahraničí 
Vás vie stať celé stovky eur, 
s našim cestovným poistením 
môžete cestovať bez obáv.

Rybárik
Tyrkysovo-modrý, trblietavý plášť, tehlovo-červená hrudná časť.
Nezameniteľný druh, plachý, rýchly rybárik, vták dobrodruh.
Strmhlav sa vrhá do vody, kde malú rybku uloví.
Na hniezdenie používa úzku noru, ktorú si sám hĺbi, 1m do úmoru.
Býva teda v kolmom brehu, časť vodného kolobehu.
Rád sedáva na konári nad vodou, nezbadáš ho, lebo splýva s prí-
rodou.
Prezradí ho len vysoký hvizd, keď zavolá, že už musí ísť.
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Ak máte otázky, môžete ma kontaktovať aj prostredníctvom e-mailu 
miroslava.drajnova@generali.sk alebo telefonicky:
0907 083 696
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Jablkové 
dobroty 
z kalendára
Pod dlhoročnou organizačnou 
taktovkou Malokarpatského 
osvetového strediska v Modre 
sa zvyklo každú jeseň konať 
Jablkové hodovanie. Tento raz 
tomu bolo inak. Pre nepriazni-
vú situáciu súvisiacu s pandé-
miou koronavírusu bolo podu-
jatie zrušené. 
MoS však mala pre návštev-
níkov pripravený kalendár na 
rok 2021 s jablkovými recep-
tami. Pre fanúšikov jabĺk preto 
uverejňujeme ďalší chutný re-
cept. (red)

Máte tému alebo text do Zvestí?
Milí čitatelia, mnohí z vás aktívne prispievate svojimi té-
mami do Modranských zvestí. Príspevky externých prispie-
vateľov tvoria podstatnú časť nášho obsahu, podobne ako 
v iných lokálnych periodikách, preto si každý z nich ceníme. 
Pomáhate nám vytvárať obraz o živote v našom meste. Pí-
šete o témach, ktoré vás trápia, chválite alebo naopak vyslo-
vujete nespokojnosť, či pozývate na podujatia. 

Tak, ako každoročne, pripomeň-
me si zásady, ktorými sa redak-
cia aj redakčná rada pri tvorbe 
obsahu periodika riadia.
Každý príspevok (rovnako ako 
fotografia) má svojho autora, 
ktorý je za článok zodpovedný 
a musí byť podpísaný menom, 
prípadne skratkou, ktorú prira-
ďuje výhradne redakcia. 
Každý článok prechádza ko-
rektúrou. Ak je príliš dlhý, má 
štylistické rezervy, ak forma 
nespĺňa atribúty lokálneho me-
sačníka, prípadne ak je mate-
riálov s rovnakou témou viac, 
redakcia navrhne autorovi po-
trebnú úpravu textu. 
Každé číslo Modranských 
zvestí má uzávierku, ktorá je 
časovým limitom na zasiela-
nie príspevkov. V prípade, že 
zašlete príspevok po uzávier-
ke a je v priestorových mož-
nostiach vydania zverejniť ho, 
redakčná rada rozhodne o je-

ho zaradení. Taktiež rozhod-
ne o zaradení do niektorého 
z čísel v prípade, ak počet prí-
spevkov presiahne priestorové 
možnosti vydania. 
Ak text obsahuje vyjadrenia, 
ktoré sú jednostranné a pre kom-
plexnú informáciu vyžadujú re-
akciu druhej strany, redakcia 
ju zabezpečí, podľa časových 
možností už v rovnakom vyda-
ní. V prípade, že sa čitateľ roz-
hodne reagovať na uverejnený 
príspevok, môže tak urobiť ma-
ximálne v rovnakom rozsahu. 
Modranské zvesti nie sú 
miestom pre vybavovanie osob-
ných sporov, preto pri zaraďo-
vaní reakcií sa snažíme dodržať 
pravidlo – jedna téma by ma-
la odznieť raz s tým, že ponúk-
neme aj priestor na reakcie do-
tknutých strán, ak o ne prejavia 
záujem. 
Ak príspevok porušuje zákon, 
redakčná rada takýto text odpo-

ručí nezverejniť. Svoje rozhod-
nutie konzultujú členovia s ko-
legom, členom redakčnej rady, 
ktorý je odborníkom v oblasti 
práva. ostatní členovia redakč-
nej rady sú skúsenými pracov-
níkmi v mediálnej oblasti a v sú-
činnosti s právnikom prijímajú 
svoje rozhodnutia. 
Redakcia MZ má právo na kráte-
nie a úpravu dodaných príspev-
kov. V odôvodnených prípadoch 
máme právo článok posunúť do 
iného vydania alebo v ojedine-
lom prípade aj nezverejniť. 
Články, ktoré sú osobnými ná-
zormi a týkajú sa konkrétne-
ho javu v živote mesta Modry, 
označujeme ako Názor. Na túto 
rubriku máme vyčlenené maxi-
málne dve strany v čísle.
Ak máte chuť napísať článok do 
MZ, odporúčame uvedomiť si 
dôležitosť témy a tej prispôsobiť 
aj rozsah. obšírnejšie materiá-
ly cca do 3000 znakov vrátane 
medzier, krátke správy do 700 
znakov vrátane medzier. Infor-
mácie v texte majú byť podstat-
né, vecné a nemajú sa opakovať. 
Samotný text má korešpondovať 
s navrhnutým titulkom. 
Do novinárskych textov nepatria 
„emotikony“. 

Dlhé súvislé texty redakcia 
upraví titulkom, podtitulkom 
a medzititulkami, pod titulkom 
v perexe je dobré uviesť zhutne-
nú podstatu textu v 3–5 vetách. 
V opačných prípadoch a ak si to 
text vyžaduje uvedené úpravy 
automaticky urobí redakcia.
Ak máte k článku fotografie, 
musia mať dostatočné rozlíšenie 
(min. 900 KB, ideálne viac ako 
2 MB) a nesmú byť rozmazané, 
pretože novinovou tlačou sa ob-
raz môže ďalej znehodnotiť.
Ak máte záujem zúčastniť sa 
rokovania Redakčnej rady MZ 
a osobne prediskutovať svoj prí-
spevok, napíšte nám v dostatoč-
nom predstihu na zvesti@ me-
diamodra.sk. 
Neodkladajte písanie článkov 
na poslednú chvíľu, skladba čís-
la sa tvorí počas celého mesia-
ca a teda je možné, že hoci stih-
nete uzávierku, nebude možné 
z priestorových dôvodov zaradiť 
materiál do práve pripravované-
ho čísla. Najlepšie je o svojom 
zámere vopred informovať re-
dakciu e-mailom alebo telefo-
nicky a dohodnúť si priestor pre 
tému. 
V prípade akýchkoľvek otázok 
nám píšte na zvesti@media-
modra.sk.

Jana KUCHTOVÁ, 
redaktorka

Ďakujem 
za krásny zážitok

ešte pred vypuknutím konora obdobia sa usku-
točnil v kaviarni Music Club Galerie na námestí 
v Modre jedinečný literárny podvečer. Srdečne 
týmto ďakujem, i keď o niečo neskôr, DSS Me-
rema. Vďaka príjemnej atmosfére v kaviarničke 
sa človek cíti uvoľnene, vládne tam pohodička, 
žiaden stres a tak si naozaj pripadám, ako by 
som sa ocitol v inom svete. Chcem týmito pár 
riadkami poďakovať a potešiť pani Martušku, 
Miladku, ferka za ich obsluhu a komunikáciu. 
Rovnako úprimne ďakujem aj riaditeľovi DSS 
Jankovi Dubanovi za jeho veľké srdce a ľudský 
prístup. Slečne Gabriele za nekonečnú chariz-
mu, a tiež ďakujem a spomínam na nášho mod-
ranského fotografa, maliara a kolážistu, priateľa 
Ľubomíra Rapoša. Všetkým prajem len to dob-
ré, mnoho zdravia a už teraz sa teším, že sa po 
skončení korony znova zídeme pri dobrej ká-
vičke. Juraj BEŇOVIČ fo
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Sprostredkujeme profesionálne
predaj Vašej nehnuteľnosti

Ing. Milan Kľúčik
realitný maklér

+421 905 821 171
klucik@abyvam.sk
www.abyvam.sk

*

«

Individuálne hodiny.
T: 0903 229 843

Konverzácie aj pre skolákov.ˇ

EUPHRASIA s.r.o.

MUDr. Anna DÓCZYOVÁ

Očná ambulancia, Vajanského 1

Ambulancia poskytuje zdravnú starostlivosť

v pôvodných priestoroch (budova Nemocnica Modra, n .o.)

Ordinačné hodiny: PO, UT, STR , PIA 7.30 -14.00

ŠTV. 7.30 - 12.00 a (perimetria) od 12.00 do 13.00

Zmluvní paneri: Všeob. zdr. poisťovňa, Dôvera, Union

Kontakty: 033/ 647 55 39, 033/6902 724, 

doczyovaanna@gmail .com

Jablkové 
dobroty 
z kalendára

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

STÁLE SA HĽADÁ DYGERČEK! 
Prosím, pomôžte nám

ho nájsť! 

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

byť aj v okolitých
obciach.

Je bielo-tmavošedej farby. 

ĎAKUJEME. Odmena istá.
Kontakty: 0907 157 216
                  0903 263 604
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Zo Šúrov už jar k nám kráča, 
kvitne kvet a spieva vtáča
„Na Jozefa jar už kynie, bosý 
behaj po dedine“. Jar prichá-
dzala do mestečka (Modra) 
so sviatkom sv. Jozefa. Voňa-
la prvosienkami a snežienkami 
a jej triumfálny pochod prebú-
dzal zo zimného spania tuli-
pány, narcisy, orgován a zlatý 
dážď, rozžiaril parky a záku-
tia. Keď sa blížili dni „zmrz-
lákov“, ako sa neúctivo hovo-
rilo trom svätcom Pankrácovi, 
Bonifácovi a Servácovi, vino-
hradníci mali slabý spánok. 
Čakali, kedy zvoniť na mráz 
z katolíckej a evanjelickej ve-
že. Židia trúbili na mráz, lebo 
v synagóge zvony neboli. Vý-
straha sa vznášala nad spiaci-
mi domami a po cestičkách vo 
vinohradoch sa trúsili ľudia. 
oheň zakladali v spodnej čas-
ti vinice, dym ako biele závoje 
zahaľoval kĺče, kládol bariéru 
jarným mrazom. Aj svätá Žofia 
patrila k tej trojici. Modrania ju 
dobehli, lebo i keď sa o nej ho-
vorilo, že víno popíja, v mod-
ranských pivniciach ho bývalo 
dosť. Jar prebudila modranské 
potoky, stali sa z nich malé ria-
vy, náhliace sa do šúru, keď 
opustili námestie a predmes-
tia, popod topole a vŕby, okolo 

Landtovho mlyna sa ponáhľa-
li do Dunaja. Chlapci púšťa-
li lodičky z papiera, dievčatá 
lístočky s pozdravmi pre cu-
dzích chlapcov. Ako výskumná 
hliadka prileteli okolo Juraja 
lastovičky juríčky, ostatných 
oneskorencov sme očakáva-
li na sv. Žofiu. Na krídelkách 
prinášali vôňu cudzích zemí, 
posolstvá mora, šíreho priesto-
ru a radosť z návratu. Hovorilo 

sa, že prvá lastovička jar nero-
bí, ale iste ju privolá. 
Cestou do cintorína sme sa 
pri každej nádhernej starej li-
pe presvedčili, či prežila zimu, 
či sa prebudila do jari. Lipová 
aleja končí pred cintorínom, 
pokračuje divými gaštanmi. Na 
vznešených starých stromoch 
akoby niekto pozažíhal veľké 
biele sviece horiace pre zomre-
lých. Keď od Kugla začne fú-

kať teplejší vietor a núti dávať 
dolu z hlavy čapice, baranice, 
klobúky a ručníky a dievčatá 
prestanú chodiť zababušené do 
šálov a ručníkov ako Turky-
ne, rozopínajú si kabáty a plné 
smiechot chodia po mestečku, 
keď chlapci preskakujú kaluže 
topiaceho sa snehu, udupávajú 
zem okolo jamky na priedomí 
a hrajú ostošesť guličky, všet-
ko nasvedčuje tomu, že čo ne-
vidieť prepukne jar. 
Deň pred Markom bolo Juraja, 
dovtedy mali byť vyčistené 
studničky v chotári. Mávali to 
na starosti hájnici, ale studie-
nok bývalo tak veľa, v každom 
vinohrade cestou do viníc aj 
v lesoch, že by to neboli stihli. 
S tetou Rózkou a babičkou 
sme čistievali ohnavskú a nie-
kedy aj špampockú, keď sme 
chceli z nej liečivú vodičku...
„Na Juraja stále platí, ak vy-
čistíš studničku, zdravie sa ti 
vráti“
Úryvok je z knihy modranskej 
poetky a prozaičky edity Wal-
terovej: Mestečko pod Kuglom 
II, vydanej v r. 2011. Kniha je 
ešte v predaji, v prípade záuj-
mu kontaktujte 0905 870 531.
 (red)

Na fotografii: Snežienky 
z Družstevnej ulice. Jar sa 
prvý raz v tomto roku v Modre 
ohlasovala už 28. januára.

Vítanie jari – zvyky a tradície na Veľkú noc 
Mládenci šibali miazgou nalia-
tym prútikom slobodné dievča-
tá, aby boli zdravé, dobre beha-
li, pracovali a rodili zdravé deti. 
Na sviatočnom stole nesmela 
chýbať ani tradičná slepačia po-
lievka s frkacúlami. Na Veľko-
nočnú nedeľu slobodné dievča-
tá pripravovali nielen výslužku 
pre šibačov, ale aj sviatočnú veľ-
konočnú tabuľu. Letečko je zas 
zelená vetvička, používaná pri 
jarných obchôdzkach dievčat, 
ktorá symbolizovala prichádza-
júcu jar a prebúdzajúci sa život. 
Dospievajúce dievčatá s leteč-
kom obchádzali dedinou domy, 
priali zdravie v rodine a prospe-
ritu v hospodárstve. Viete ako sa 

pletie klasický korbáč z ôsmich 
prútov, ako sa vyrábajú tradičné 
modranské frkacúle alebo ako sa 
pripravuje tradičná veľkonočná 
tabuľa? 
Prijmite naše pozvanie na vir-
tuálne tvorivé dielne, ktoré 
sme pre vás v spolupráci s o.z. 
ĽUSK pripravili. Dozviete sa 
veľa zaujímavých informácií 
z histórie a tradícií, ktoré ke-
dysi zdobili naše mesto a re-
gión. Programom vás bude 
sprevádzať Agáta Petrakovičo-
vá. Duchovné slovo sprostred-
kuje ev. a.v. farárka eva oslí-
ková. Privítajte spolu s nami 
jar, inšpirujte sa a sledujte nás 
28. marca o 15.00 na www.

kcmodra.sk alebo na sociál-
nych sieťach KC Modra a Mes-
ta Modra. Želáme vám zdravé 

a požehnané Veľkonočné sviat-
ky. Ján SKLENÁR,

KC Modra
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Marcové rande s knihou
Srdečne vás pozývame v marci – mesiaci knihy na literárne pod-
ujatia Mestskej knižnice Modra. Tento rok sme ich pre vás pri-
pravili niekoľko. Počas mesiaca knihy sme sa pustili do spolu-
práce s Asociáciou kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska, 
kde sa postupne v priebehu marca v projekte Marcové rande 
s knihou predstavia zapojené knižnice a pripravia besedu so za-
ujímavým lokálnym autorom. Tieto besedy budete môcť sledo-
vať on-line prostredníctvom našej stránky a sociálnych sietí.

V marci našu knižnicu navštívi 
úspešná slovenská autorka Mo-
nika Kompaníková. Predstaví 
knihu Kvapky na kameni, ktorá 
je súborom 50 príbehov sloven-
ských a českých rebeliek. Mo-
nika je autorkou románu Piata 
loď, ktorý získal cenu Anas-
oft litera, novely Biele miesta 
a zbierky poviedok Miesto pre 
samotu a románu Na sútoku. 
Tiež detských kníh Hlbokomor-
ské rozprávky, Kde je ester N? 
a Koniec sveta a čo je za ním. 

Srdečne vás pozývame na bese-
du 4. marca o 18.00.
Našim hosťom v marci bude 
aj knižný vydavateľ Koloman 
Kertész Bagala. Symbolicky 
1. marca 1991 založil vydava-
teľstvo KK Bagala a venuje sa 
výhradne slovenskej literatú-
re. Vydal diela stoviek súčas-
ných spisovateľov a spisova-
teliek a v reedíciách predstavil 
najzaujímavejšie diela už ne-
žijúcich autorov. Svoju vyda-
vateľskú činnosť charakteri-

zuje takto: „Neprispôsobujem 
sa trhu. od začiatku robím vý-
hradne to, čo som chcel, teda 
vydávam iba novú slovenskú 
literatúru. Neviem si predsta-
viť, že by som to mal niekedy 
zmeniť. Ja to totiž ani nerobím 
preto, aby som zbohatol či mal 
z toho iný osoh.“ Besedu s vy-
davateľom a spisovateľom 

vám prinesieme on line 25. 3. 
o 18.00. 
Zastavte sa v marci v mestskej 
knižnici a vyberte si z našej ši-
rokej ponuky pre dospelých aj 
deti. Bližšie informácie o kniž-
nici a pripravovaných poduja-
tiach nájdete na www.kcmodra.
sk. Renáta KULIFAJOVÁ,

Mestská knižnica v Modre

Výšivka v Modre 
V dnešnej dobe nastáva v spoločnosti znovu-
zrodenie a návrat k tradičnému a ľudovému 
umeniu. Výšivka patrí medzi najrozšírenejšie 
a najznámejšie prejavy hmotnej ľudovej kultú-

ry. Z výšivky vieme vyčítať sociálne postave-
nie nositeľa či vek. Plní nielen funkciu ozdob-
nú, ale aj úžitkovú. Mladým a slobodným 
patria farby veselé, živé a pestré. Vydaté ženy 

a ženatí muži v strednom veku boli prostred-
níctvom výšivky určení striedmejšou fareb-
nosťou, skromnejšou ornamentálnou skladbou 
a výzdobou. Staroba sa cez výšivku odráža 
v použití čiernej a bielej farby ako aj úzkou 
líniou vedľa seba kladených motívov v orna-
mente.
Milí priaznivci výšiviek a vyšívania. Kultúr-
ne centrum v Modre a občianske združenie 
ĽUSK pripravujú prvý ročník výstavy pod ná-
zvom „Výšivka v Modre“, na tému Výšivka 
na odeve a bytovom textile. Touto cestou by 
sme vás radi oslovili, aby ste pozreli do svojich 
skríň či almár po babičke, či v nich nenájde-
te dedičstvo po svojich starých rodičoch, ktoré 
by ste radi ukázali verejnosti. Boli by sme radi, 
keby sa na diela zrodené poctivou ručnou prá-
cou našich starých mám nezabudlo. V Modre, 
v jej okolí, či v ktoromkoľvek kúte Sloven-
ska, sa určite dodnes zachovali krásne výšivky, 
ktoré kedysi zdobili odevy a príbytky. Cieľom 
výstavy bude priblížiť krásu tradičného odevu 
širokej verejnosti, ktorý je živou spomienkou 
a súčasne pamiatkou na našich milovaných. 
V prípade, že máte záujem zapojiť sa do vý-
stavy, prihláste sa vyplnenou prihláškou, za-
slanou poštou na adresu alebo mailom či te-
lefonicky do 15. 3. 2021 na nižšie uvedené 
kontaktné údaje. Prihlásiť môžete maximálne 
5 vzoriek. Bližšie informácie o konaní výstavy 
sa dozviete čoskoro. 
Kontaktné údaje: oZ ĽUSK, SNP 23, Modra, 
lusk.kralova@gmail.com, t. č. 0908 700 207

Ivana LENNEROVÁ

 
 
 

 

 

Prihláška        
na 1. ročník výstavy 

 

Výšivka v Modre 
 
 

Meno a priezvisko:  
 
.......................................................... 

 
Adresa:  
 
............................................................... 
 
............................................................... 

 
Počet prihlásených vzoriek .................. 

 
Popis prihlásených vzoriek (uveďte či 
a jedná o odev alebo bytový textil):  

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

 

fo
To

: A
R

C
H

íV
 K

o
Lo

M
A

N
A

 K
eR

Té
SZ

 B
A

G
A

LU



MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva Média Modra, s.r.o., Sokolská 8, 900 01 Modra, IČO: 46 867597. Redaktor: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava: Roman Benčurík. 
Redakčná rada: Miriam Fuňová, Zuzana Tichá, Naďa Kovárová, Vladimír Neuschl, Roman Benčurík. Adresa redakcie: Sokolská 8, 900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, 

e-mail: zvesti@mediamodra.sk. Tlač: MEDIAL Net s.r.o. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu 
externých materiálov. Príspevky od externých autorov sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Uzávierka čísla: 10. 2. 2021. 

Uzávierka nasledovného čísla: 10. 3. 2021. NEPREDAJNÉ! EV 449/08. ISSN1339-3251. www.modra.sk

Do kina môžete ísť aj doma
Aj keď naša kamenná kinosála je aktuálne stále zatvorená, kino 
má pre diváka alternatívu. Od začiatku decembra funguje virtu-
álna kinosála v rámci iniciatívy #kináspolu, ktorej jedným z hlav-
ných iniciátorov je dramaturg modranského kina Roman Zatlukal. 
Diváci si postupne našli cestu aj k tejto alternatíve sledovania kva-
litného filmu doma a zároveň tak podporili svoje obľúbené kino. 

„Doteraz si fanúšikovia kvalit-
ného filmu mohli okrem star-
ších filmov pozrieť aj nové filmy 
z prehliadok Be2Can, Scandi. 
Veríme, že aj tejto forme sledo-
vania a podporovania svojho 
kina zostanú verní”, hovorí R. 
Zatlukal.
A ako funguje virtuálne kino? 
Celkom jednoducho. Stačí ak 
navštívite webovú stránku ki-

na Mier www.kinomodra.sk, 
vyberiete si v programe #kina-
spolu film a zakúpiť si lístok ob-
vyklým spôsobom. e-mailom 
získate kód, ktorý je možné po-
užiť iba raz na konkrétny film. 
Premietanie prebieha presne 
ako v kamennom kine v stano-
venom čase. Vstup do virtuálnej 
sály nájdete na webe www.kina-
spolu.sk. Navštíviť virtuálnu ki-

nosálu je možné aj v poslednej 
chvíli, predaj vstupeniek končí 
pol hodinu po začiatku premie-
tania. Za jednotnú cenu 4€ do-
stanete v online priestore okrem 
vstupenky na prémiový film, na-
vyše bonus v podobe 7-dňové-
ho vstupu zdarma do edisonli-
ne.sk, prvej festivalovej online 
videotéky so stovkami špičko-
vých festivalových filmov. 
Aktuálne je v iniciatíve „ki-
náspolu” zapojených 11 kín na 
Slovensku a 7 kín v ČR. Sleduj-
te pravidelne web, facebook, in-
stragram a zaregistrujte si new-
sletter. „Ďakujeme divákom za 
každú prejavenú podporu. Teší-

me sa na obdobie, kedy sa bu-
deme môcť spolu s návštevník-
mi osobne stretať pri filmovom 
plátne”, dodáva dramaturg.
 (red)

Kino Mier získalo dotáciu na podporu marketingu 
Koncom roka 2020 bolo kino Mier úspešné a získalo dotá-
ciu z prostriedkov Audiovizuálneho fondu vo výške sedem 
tisíc eur v rámci programu Projekty zamerané na marke-
ting kina a na rozvoj publika.

finančné prostriedky budú po-
užité na skvalitnenie služieb, 
lepšiu informovanosť divákov 
a posilnenie vnímania znač-
ky. Hlavným ťažiskom projek-
tu budú 4 nové LeD displeje, 

umiestnené v priestore pred 
kinosálou. Návštevník kina na 
nich nájde informácie o progra-
me, filmové novinky, trailery 
a podobne.
Ďalšou novinkou bude systém 

darčekových kariet, prostred-
níctvom ktorých bude možné 
darovať filmový zážitok blíz-
kym a priateľom. Vnímanie 
značky kina podporia aj za-
mestnanci, pre ktorých pripra-
vujeme jednotné tričká 
a mikiny.
Bočný vchod, ktorým 
divák vstupuje do kina, 
bude doplnený exterié-

rovými vitrínami a do interiéru 
pribudnú nové plagátové rámy. 
Veríme, že tieto zmeny diváci 
ocenia. Roman ZATLUKAL,

dramaturg 

Oznam 
k podujatiam

Naplánované marcové predsta-
venia Paci Pac a Ešte raz, ale 
lepšie sme museli, kvôli pretrvá-
vajúcej nepriaznivej epidemio-
logickej situácii, žiaľ zrušiť. Pre 
tieto tituly budeme hľadať nové 
termíny, hneď ako nám to situ-
ácia dovolí. Ďakujeme za vašu 
doterajšiu priazeň a podporu. 

KC Modra


