
„Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy, jedni 
pijú, druhí jedia za stolom klobásy...”
Slnečná februárová sobota 16. 2. sa niesla v Modre v znamení 
zábavy, tanca, chutného jedla, pitia a najmä znamenitej mod-
ranskej kapustnice. „Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy... jedni 
pijú, druhí jedia za stolom klobásy...” U nás v Modre sa počas 
fašiangov jedia aj nos vykrúcajúce kapustnice plné mäsa všet-
kých druhov, na jeseň zbieraných a sušených hríbov, klobások, 
sliviek a korenín. Kapustnice varilo dvanásť družstiev z Modry 
a okolia. Vône priviali na podujatie cez osemsto návštevníkov.

Súťaž vo varení kapustnice pre-
biehala tradične na priestranstve 
pred kultúrnym domom. O záze-
mie pre súťažné mančafty i náv-
števníkov sa postaralo mesto 
Modra a KC Modra spoločne 
s Verejnoprospešnými službami. 
Deviatou hodinou bolo odštarto-
vané šúpanie, krájanie, miešanie 
a dochucovanie. Celková prípra-
va neušla ani pozornému oku od-
bornej poroty v zložení Ivo Kra-
tochvíľa, Martina Lukačiková, 
Rastislav Lukačik a Martin Ješko. 

Kultúrne centrum pripravilo dra-
maturgicky pútavý program osláv 
fašiangov. Do tanca hrala a spie-
vala Ľudová hudba s folklórnym 
súborom Vienok. Moderátor pod-
ujatia Jozef „Jožko z Modry“ Ši-
meček nás sprevádzal slnečným 
dňom. Vyspovedal jednotlivé 
družstvá, predstavil účinkujúcich 
i nápadité maškary a masky putu-
júce sobotnou Modrou vo fašian-
govom sprievode. Ten stvárnili 
členovia občianskych združení, 
folklórnych súborov a škôl, OZ 

Kráľovan, OZ Ľusk, DFS Mag-
dalénka, FS Vienok a Gymnázia 
K. Štúra.

Fešáci predbehli 
kynológov i úradníkov 

s policajtami
Cenu poroty si po konečnej de-
gustácii odobraných vzoriek ka-
pustníc odniesli na 1. mieste Fe-
šáci z Modry, menovite Samuel 
Šimko, Miroslav Ochaba, Ivan 
Ochaba a Miroslav Macko, 2. 
priečku udelili porotcovia Stav-
bárom Neupauer z Pezinka v zlo-
žení Pavol Neupauer, Miroslav 
Valek, Stanislav Ferianec a krás-
ne 3. miesto putovalo opäť do 
Modry a to psičkárom z Kynolo-
gického klubu J. Stolárika, ktorý 
zastupovali Martin Valla, Karin 
Grausová, Dana Vojteková, Milo-
slava Danišová a Katarína Hýllo-

vá. V hodnotení návštevníkov sa 
absolútnym víťazom tohtoročnej 
súťaže stal team Fešákov z Knott-
-u Modra, ktorým odovzdali náv-
števníci podujatia najvyšší počet 
hlasov a to 133. Na druhom mies-
te sa umiestnili s počtom hlasov 
126 minuloroční víťazi, členo-
via Kynologického klubu Jan-
ka Stolárika. Pomyselnú bronzo-
vú priečku obsadil Modrateam 
- zamestnanci mestského úradu 
a mestskej polície.

(Pokračovanie na strane 2.)

Uzávierka MZ
Marcová redakčná uzávierka 
Modranských zvestí bude v stre-
du 13. 3. 2019 do 12.00 hod. 
 (red)

FO
TO

: Z
u

Za
N

a
 T

IC
H

á

Ročník XXVII Číslo 2 Február 2019
Vydáva Média Modra, s.r.o.



2
M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S a m o s p r á v a

Súťaž Modranská kapustnica 2019

(Dokončenie zo strany 1.)
Dovedna 92 degustátorom z ľudu 
chutila ich fašiangová kapustnica. 
Blahoželáme všetkým oceneným 
i zúčastneným družstvám. 
 

„Šiškový“ recept 
od Editky Walterovej 

a keďže sú fašiangy v plnom prú-
de, zapožičali sme si pre vás je-

den vskutku jednoduchý a hlavne 
frišký recept na fašiangové šišky, 
z knihy našej modranskej poetky 
pani Editky Walterovej „Mesteč-
ko pod Kuglom II.“. Nech sa pá-
či, gazdinky berte perá a notesy.
„Kúp v obchode na rohu pol kila 
sypkého tvarohu. Keď prídeš do-
mov, dobre umy ruky, na dosku 
nasyp štvrť kila polohrubej mú-

ky, jednu malú lyžičku sódy bi-
karbóny, jednu polievkovú lyži-
cu rumu, kúpeného za bony. ak 
nemáš rum, dolej dve deci vína, 
šiška nebude horšia, iba trochu 
iná. Treskni tam dve celé vajíč-
ka, pridaj soľ za štipec malíčka. 
Všetko dobre vymiesiť! Pri spe-
ve, ak máš náladu, potom cesto 
šmajzni na desať minút do chla-

du. Rozvaľkaj a vykrajuj úhľadné 
kolieska, nech hosť šišky o stenu 
netrieska! Vysmážaj v oleji ho-
rúcom, rozvoniavať bude ce-
lý dom- Do hotových strč prsta 
špičku, do jamky vlož džem ale-
bo čerešničku. Vanilkový cukor 
nesmieš zabudnúť, po ocukrova-
ní už len - dobrú chuť!“

Jana KUCHTOVÁ

Fešáci: absolútny víťaz súťaže.
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Spolupráca s českými partnerskými 
mestami úspešne pokračuje
Minulý mesiac dohodli zástupcovia miest Modra, Hustopeče a Be-
nátky nad Jizerou znenie Memoranda o spolupráci na roky 2019 
- 2022, ktoré bude po podpise zverejnené aj na webe mesta Modry. 
Vzájomné odovzdávanie cenných skúseností v rôznych oblastiach 
správy miest a vynikajúca spolupráca budú pokračovať.

„S českými partnerskými mesta-
mi nás spája dodržiavanie tradí-
cií, prechovávanie úcty k histó-
rii a našim koreňom, ale hlavne 
priateľstvo. Spolupráca je pro-
spešná a užitočná pre všetkých 
a ja ju veľmi oceňujem,“ pove-
dal po podpise Memoranda vi-
ceprimátor mesta Modry Ma-
rián Gavorník. Z Memoranda 
vyplýva usporiadanie spoloč-

ného tábora seniorov zo všet-
kých troch partnerských miest, 
pričom každý rok bude hosťu-
júcim iné mesto. Stretávať sa 
budú na spoločných športových 
akciách aj žiaci základných škôl 
a členovia skautských oddielov. 
Každé dva roky sa môžeme zá-
roveň tešiť na vystúpenie žia-
kov Základných umeleckých 
škôl. (zt)

Občianska aktivita nám „zarobila” 
na nový prístrešok
Mesto Modra podpísalo zmluvu o pridelení dotácie od VÚB na 
nový turistický prístrešok pod Veľkou Homolou. 5 000 eur získa-
lo vďaka hlasovaniu verejnosti, ktorú zmobilizovalo na sociálnych 
sieťach. Už v letnej sezóne by sa tak turisti mohli schovať pod no-
vým prístreškom pred dažďom, či slnkom. Plánovaná výška celko-
vej investície je 5.650 eur, zvyšok doplatí mesto zo svojho rozpočtu.

V prvej fáze mesto odstráni ne-
funkčný starý prístrešok s de-
ravou strechou a nahnitou kon-
štrukciou. Vyčistí a zútulní 
okolie a následne vybuduje no-
vý prístrešok, ktorý je navrhnu-

tý v súlade s okolitou prírodou 
a koncepciou existujúcich tu-
ristických prístreškov v oblas-
ti Zochovej chaty. Priestor pred 
prístreškom bude spevnený ka-
meňmi a doplnený o interaktívne 

balančné prvky pre deti. „Plánu-
jeme zorganizovať dobrovoľníc-
ku brigádu, o ktorú už prejavili 
záujem členovia Modranského 
turistického spolku, modranskí 
skauti a privítame aj ďalších 
nadšencov turistiky a milovní-
kov modranských lesov, ktorí 
radi priložia ruku k dielu,” po-
vedal v tejto súvislosti primátor 
Modry Juraj Petrakovič. 
Drevený prístrešok bude na kri-
žovatke troch turistických chod-

níkov - značiek červenej, ze-
lenej a modrej, len pár metrov 
od novovybudovanej rozhľad-
ne. Vybudovanie turistického 
prístrešku je prvý krok, ktorým 
chce mesto s pomocou dobro-
voľníkov zatraktívniť turistickú 
trasu z parkoviska na Zochovej 
chate po rozhľadňu na Veľkej 
Homoli. „Po úspešnej výstav-
be turistického prístrešku plá-
nujeme chodník doplniť o la-
vičky a osadiť drevené sochy 
s interaktívnymi prvkami, ktoré 
by mohli tematicky nadväzova-
ť na obľúbené ihrisko situované 
na Zochovej chate,” uzavrel Ju-
raj Petrakovič. (zt)

Nové detské ihrisko vo vnútrobloku na 
Komenského ulici bude hotové koncom apríla
Mesto oslovilo na spolufinancovanie vybudovania ihriska viacero 
partnerov. Jedným z podporovateľov je aj spoločnosť Slovenské 
pramene a žriedla, a.s., ktorá okrem iných produkuje dojčenskú 
vodu „Zlatíčko,“ podľa ktorej by malo byť ihrisko pomenované. 

Ihrisko bude obsahovať veľa 
hracích prvkov pre deti do 12 
rokov. Trampolínu, hojdacieho 
koníka, domček so šmykľav-
kou a sieťovým mostom, preva-
žovaciu hojdačku, pružinovú aj 
závesnú hojdačku, multifunkč-
nú lezeckú zostavu a otvorenú 
dvojvežovú hraciu zostavu so 

šmykľavkou. Ihrisko malo byť 
hotové v decembri minulého 
roka, ale pre nepriazeň počasia 
sa termín odovzdania posúva 
na koniec apríla. „Realizácia 
detského ihriska vo vnútroblo-
ku na Komenského ulici sa po-
sunula pre nepriaznivé poča-
sie, ktoré neumožnilo vykonať 

výkopové práce a tým aj odo-
vzdať dielo riadne a v náležitej 
kvalite,“ vysvetľuje viceprimá-
tor Modry Marián 
Gavorník. Projekt 
počíta aj so skráš-
lením okolia, vý-
sadbou stromov 
a osadením mo-
biliáru - oddy-
chových lavičiek. 
O realizácii a cel-
kovom financo-
vaní projektu bu-

deme informovať v ďalších 
číslach Modranských Zvestí.
 (zt)
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Odpad sa nevyparí
Pamätáte si ešte kauzu Pezinská sklád-
ka? Áno, dlhý verejný spor medzi občanmi 
a prevádzkovateľmi skládky odpadu o to, či 
skládka do mesta patrí alebo nie. Bez ohľa-

du na to, na koho strane boli vtedy naše sympatie, iste to mnohých 
z nás podnietilo položiť si otázky, ktoré v spore až ak často nezazne-
li. Napríklad, ak sa odpad nebude vyvážať na skládku v Pezinku, 
kam sa bude? Nemajú Dubovania rovnaké právo odmietať horu 
smetí rovno pred domom? Ako dlho potrvá, kým sa minie aj toto 
miesto na ukladanie a prídeme na rad my sami, náš chotár? 

Čo by sme s tým teda my sami 
mali a mohli urobiť? Túto otáz-
ku sme si položili v Revii - Ma-
lokarpatskej komunitnej nadácii 
a skúsili sme vymyslieť, či by sme 
s tým teda spraviť niečo aj vedeli. 
Nie so všetkým, ale aspoň s nie-
čím. Vyšlo nám, že dáva zmy-
sel buď sa pokúsiť lepšie odpad 
triediť alebo vôbec zabrániť jeho 
vzniku. Tiež nám vyšlo, že sami 
nemáme šancu. Keďže sa nás to 
týka všetkých, musíme sa snažiť 
zapojiť čo najviac ľudí. Keďže 

ide o problém, ktorý iste riešili aj 
inde, musíme požiadať o pomoc 
skúsených a určite musíme zapo-
jiť samosprávu, lebo tí majú pre-
hľad, kde a čo je v meste potreb-
né najviac. a keďže za všetkým sú 
peniaze, treba začať práve tam.
Skúsili sme získať niečo na roz-
beh v grantovej výzve pre komu-
nitné nadácie v rámci krajín V4. 
Náš projekt bol podporený C.S. 
Mott Foundation v rámci The 
Global Challenges Local Solu-
tions Programu z akadémie pre 

rozvoj filantropie v Poľsku. Poda-
rilo sa! Máme teda pár peňazí zo 
zahraničia (nie, nedbáme, že nás 
niekto obviní, že sme sorošovci, 
aj keď zdroj je iný), k tomu dáme 
trochu z vlastných financií a ide-
me skúsiť rozbehnúť projekt s ná-
zvom Odpad sa nevyparí. Pre za-
čiatok sa zameriame na zlepšenie 
triedenia odpadu v modranských 
obytných zónach, ktoré vyberie-
me po expertnej analýze. Chce-
me zapojiť občanov - podporiť 
obyvateľov v čo najlepšom trie-
dení komunálneho odpadu. Dob-
rovoľníkov, ktorí chcú pomôcť 
napríklad so zisťovaním situácie 
s triedením odpadu alebo sa inak 
zapojiť, radi privítame v našich ra-
doch. Bytovky, ktoré by sa chceli 
zapojiť do pilotného projektu, plá-
novaného na druhý štvrťrok tohto 
roku, nás úplne nadchnú!
Spolupracujeme s mestom ako 
hlavným partnerom projektu a ga-
rantom udržateľnosti a tiež s od-
borníkmi z bratislavského Inšti-
tútu cirkulárnej ekonomiky, ktorí 

podobné aktivity realizovali aj pre 
iné samosprávy u nás. „Vítame 
takúto iniciatívu, lebo triedenie 
odpadu, najmä v bytovkách, je 
presne to, kde nás tlačí topánka” 
povedala nám na prvých stretnu-
tiach Kristína Čechová, z referátu 
životného prostredia a odpadov 
Msú v Modre, ktorú primátor po-
veril zastupovaním mesta v ria-
diacom a riešiteľskom tíme pro-
jektu. Tento mesiac teda začíname 
a budeme sa snažiť dať vám o se-
be čoskoro zase vedieť. Modra-
nia, pridajte sa, stačí nám napísať 
na revia@revia.sk. Odpad sa totiž 
naozaj len tak nevyparí!

Lucia FINKOVÁ, 
za Nadáciu Revia

Zmeny v odpadovom hospodárstve
Rok 2018 bol pre odpadové hospodárstvo na Slovensku pl-
ný zmien, ktoré sa bezprostredne dotýkajú aj miest a obcí 
a ich obyvateľov. V Modre máme mnoho aktívnych spolu-
občanov, ktorým patrí v tomto ohľade vďaka. „Úprimne by 
som sa chcela poďakovať Modranom, ktorí aktívne pristupo-
vali k separácii odpadov. V mene mesta Modry ďakujem kaž-
dému za pomoc, aktivitu a podporu. Čakajú nás však nemalé 
zmeny“, uviedla Ing. Kristína Čechová z Referátu životného 
prostredia Mestského úradu v Modre.

Od 1. januára 2019 vstúpilo do 
platnosti nariadenie vlády Slo-
venskej republiky č. 330/2018 
Z.z., ktorým sa zodpovednosť za 
výšku nákladov spojených s ulo-
žením odpadu na skládku pria-
mo prenáša na obyvateľov, teda 
tých, ktorí odpad tvoria. Čo to 
však znamená v praxi? „Mesto, 
ktorého obyvatelia budú zodpo-
vedne triediť, zaplatí za ulože-
nie odpadu menej ako to mesto, 
kde triedia málo. Výška poplatku 
za uloženie odpadu na skládku 
sa určuje na základe úrovne vy-
triedenia komunálnych odpadov 
v predchádzajúcom roku. Úro-
veň vytriedenia komunálnych od-
padov v Modre je 47,34 %. Teší 
nás dosiahnutá úroveň triedenia, 

pretože to znamená, že mesto za-
platí najnižší zákonom stanovený 
poplatok za uloženie netriedené-
ho komunálneho odpadu a to vo 
výške 7 € za tonu uloženého od-
padu, čo je o 2€ na tonu viac ako 

v predchádzajúcom roku. Pri 2 
000 tonách odpadu ročne to nie 
je zanedbateľná čiastka“, vy-
svetľuje Kristína Čechová. 
Zvyšovanie poplatku sa netý-
ka len zmiešaného odpadu, kto-
rý ukladáme do smetných nádob 
v domácnostiach, ale aj odpa-
dov, ktoré ukladáme na Zbernom 
dvore. Tento poplatok nie je fix-
ný v každom roku. Pani Čecho-
vá vidí v uvedenom nariadení 
veľkú výzvu, pretože ak úroveň 
triedenia v aktuálnom roku 2019 
zostane rovnaká ako doposiaľ, 
zaplatí mesto a tým aj obyvate-

lia namiesto 7 € za tonu 12€ eur, 
čo sa výrazne zobrazí na nákla-
doch mesta a pokračuje: „Našim 
zámerom nebolo strašiť, práve 
naopak. Radi by sme poďakova-
li tým, ktorí pristupujú k separo-
vaniu zodpovedne. Mesto Modra 
v predchádzajúcich obdobiach 
vykonalo množstvo opatrení sme-
rujúcich k maximalizácii triede-
nia a sme radi, že priniesli svoje 
ovocie, čo je vidno aj na číslach“. 
V roku 2018 bolo na území Mod-
ry vyprodukovaných 5 129,823 
ton komunálnych odpadov. Dob-
rou správou je, že množstvo ne-
triedeného komunálneho odpadu 
nezvyšujeme. Na rovnakej úrov-
ni je aj triedenie papiera a biolo-
gických odpadov z domácností. 
Veľké zlepšenie nastalo v trie-
dení plastov. Podľa slov K. Če-
chovej mesto Modra si je plne 
vedomé zmien, ktoré nás čakajú 
a z toho dôvodu sa už teraz pra-
cuje na opatreniach, ktoré by ma-
li pomôcť zvýšiť mieru separácie 
v Modre a tým priniesť aj úspo-
ru finančných prostriedkov pre 
obyvateľov. O jednotlivých pro-
jektoch a zmenách budeme infor-
movať v nasledujúcich vydania 
Modranských zvestí. (jk) FO
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Prezidentské voľby 2019
Dňa 10. januára 2019 vyhlásil predseda NR SR voľbu preziden-
ta Slovenskej republiky s dátumom konania v sobotu 16. marca 
2019 v čase od 7:00 do 22:00 hodiny. V prípade, že v prvom kole 
voľby nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hla-
sov oprávnených voličov, bude sa konať druhé kolo voľby v so-
botu 30. marca 2019. Tento rok majú voliči možnosť vybrať si 
z pätnástich kandidátov, ktorí sa uchádzajú o post hlavy štátu.

Prezidentskí kandidáti
1. Béla BuGáR, Ing., 60 r., po-
slanec Národnej rady Slovenskej 
republiky, Šamorín; 2. Zuzana 
ČaPuTOVá, Mgr., 45 r., advo-
kátka, Pezinok; 3. Martin DaŇO, 
42 r., novinár, Bratislava; 4. Šte-
fan HaRaBIN, JuDr., 61 r., sud-
ca Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky, Bratislava; 5. Eduard 
CHMELáR, doc. Mgr., PhD., 47 
r., vysokoškolský pedagóg, Ga-
lanta; 6. Marian KOTLEBa, Ing. 
Mgr., 41 r., poslanec Národnej ra-
dy Slovenskej republiky, Banská 
Bystrica; 7. Milan KRaJNIaK, 
Bc., 46 r., poslanec Národnej rady 
Slovenskej republiky, Bratislava; 
8. József MENYHáRT, PaedDr., 
PhD., 42 r., predseda politic-
kej strany, Vrakúň; 9. František 
MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publi-
cista, Bratislava; 10. Robert MIS-
TRíK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bra-
tislava; 11. Maroš ŠEFČOVIČ, 
JuDr., PhD., 52 r., podpredseda 
Európskej komisie pre energetic-
kú úniu, Bratislava; 12. Róbert 
ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nit-
ra; 13. Bohumila TauCHMaN-
NOVá, Ing., 60 r., podnikateľka, 
Bratislava; 14. Juraj ZáBOJNíK, 
Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnost-
ný analytik, Bratislava; 15. Ivan 
ZuZuLa, RNDr., CSc., 64 r., vy-
sokoškolský pedagóg, Bratislava..

Kto môže voliť, 
ako a kde

Právo voliť prezidenta SR ma-
jú občania Slovenskej republiky, 
ktorí v deň voľby dovŕšili 18 ro-
kov veku a zdržiavajú sa v deň 
volieb na území Slovenskej re-
publiky. V prípade, že sa v termí-
noch voľby nebudete zdržiavať 
v mieste svojho trvalého poby-
tu, kde ste zapísaný do zoznamu 
voličov, môžete požiadať mesto 
o vydanie hlasovacieho preukazu. 
Žiadosť je možné podať osobne 
alebo prostredníctvom splnomoc-
nenej osoby v úradných hodinách 
v Kancelárii prvého kontaktu na 
Štúrovej č. 59, najneskôr posled-
ný pracovný deň pred konaním 
volieb. Písomnú alebo elektro-
nickú žiadosť o hlasovací preu-
kaz môžete zasielať najneskôr do 
25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb 
najneskôr 11. 3. 2019. Na zákla-
de hlasovacieho preukazu môžete 
voliť v ktoromkoľvek okrsku na 
území Slovenskej republiky. Ob-
čan SR, ktorý nemá trvalý pobyt 
na Slovensku a dostaví sa v deň 
konania volieb do ktoréhokoľ-
vek okrsku na území Slovenskej 
republiky, bude zapísaný do zo-
znamu voličov na základe platné-
ho cestovného dokladu a súčasne 
okrskovej volebnej komisii pred-
loží čestné vyhlásenie o trvalom 
pobyte v cudzine, ktorého vzor 

zverejní Ministerstvo vnútra Slo-
venskej republiky na svojom we-
bovom sídle. Okrsková volebná 
komisia takéhoto voliča dopíše do 
zoznamu voličov, čo zaznamená 
v jeho slovenskom cestovnom do-
klade. aj tentokrát má oprávnený 
volič, ktorý sa nemôže dostaviť 
do volebnej miestnosti z dôvodu 
nepriaznivého zdravotného stavu, 
možnosť požiadať príslušnú vo-
lebnú komisiu o voľbu do prenos-
nej volebnej schránky.

Volebné okrsky 
a miestnosti

úlohou mesta je okrem iného ur-
čiť zamestnancov zodpovedných 
za prípravu a zabezpečenie vo-
lieb na území nášho mesta. Mesto 
zabezpečí do 19. februára doru-
čenie oznámenia o čase a mieste 
konania volieb všetkým domác-
nostiam, v ktorých majú opráv-
není voliči trvalý pobyt. V Modre 
máme vytvorených 7 volebných 
okrskov pre 7717 zapísaných voli-
čov. Pozor: tento rok chceme upo-
zorniť na zmenu volebných miest-
ností pre voličov z okrskov číslo 1 
a 4. Volebné miestnosti pre uvede-
né okrsky budú z prevádzkových 
dôvodov presunuté do priestorov 
Gymnázia K. Štúra v Modre.
Okrsok č. 1 - miestnosť: Gymná-
zium K. Štúra, Nám. Slobody 5, 
Modra
ulice: Dukelská, Kalinčiakova, 
Kukučínova, Podhorská, Nám. 
Slobody, Kuzmányho, Za Štadió-
nom
Okrsok č. 2 - miestnosť: Základná 
škola Ľ. Štúra, Komenského 1/a, 
Modra
ulice: Družstevná, Komenského 
č. 1, 2, 4, 6
Okrsok č. 3 - miestnosť: Mest-
ské centrum sociálnych služieb 

(MCSS), Súkenícka ul. č. 4, Mod-
ra
ulice: Štúrova, Horná, Baštová, 
Dolná, Kostolná, Moyzesova, Sú-
kenícka, Komenského č. 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, mesto 
Modra
Okrsok č. 4 - miestnosť: Gymná-
zium K. Štúra, Nám. Slobody 5, 
Modra
ulice: Hviezdoslavova, Brati-
slavská, Zochova, Cpinova, Dr. 
Bodického, Fr. Kráľa, Hečkova, 
Jesenského, Kollárova, Kellen-
bergerova, Sládkovičova, Berno-
lákova, Štefánikova, Vinárska, 
Sokolská, Ferdinanda Píseckého, 
Jána Bakoša
Okrsok č. 5 - miestnosť: Kultúrny 
dom, Partizánska 88 Modra - Krá-
ľova
ulice: Partizánska, Trnavská, Kar-
patská, Národná, Puškinova, Pod 
vinicami
Okrsok č. 6 - miestnosť: Základná 
škola Ľ. Štúra, Komenského 1/a, 
Modra
ulice: 1. mája, Čsl. armády, Er-
neyho, Hrnčiarska, Krátka, Šúr-
ska, SNP, Vajanského, Komen-
ského č. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26, 28
Okrsok č. 7 - miestnosť: Lesy 
Modra, Harmónia č. 3001
ulice: Harmónia, Piesok, Lúčna, 
Potočná
Všetky aktuálne informácie o voľ-
be prezidenta Slovenskej republi-
ky bude mesto zverejňovať na 
úradnej tabuli a na svojej inter-
netovej stránke www.modra.sk. 
Kontaktná osoba: Eva Horvátho-
vá, Kancelária prvého kontaktu - 
Referát evidencie obyvateľstva, 
t. č.: 033/6908 327, e-mail: eva.
horvathova@modra.sk.
Eva HORVÁTHOVÁ, Referát 

evidencie obyvateľstva MsÚ 

Rekonštrukcia kanalizácie na Panskom chodníku
Kanalizácia na Panskom chodní-
ku v Modre-Harmónii je v úse-
ku od Domova sociálnych slu-
žieb a zariadenia podporovaného 
bývania Merema, po vyústenie 
chodníka na štátnu cestu v nevy-
hovujúcom stave. Bratislavská 
vodárenská spoločnosť a.s. na 
podnet mesta Modry zaradila do 
plánu investícií projektovú prí-

pravu na rekonštrukciu tejto ka-
nalizácie. „BVS má záujem riešiť 
aj koncepčný návrh odkanalizo-
vania urbanizovaného územia 
Harmónie. Mesto bude s vodármi 
spolupracovať pri kompletizácii 
potrebných údajov poskytnutých 
spracovateľmi územného plá-
nu,“ povedala Iveta Krčmárová 
z Referátu investičnej výstavby 

Mestského úradu. Mesto Modra 
má okrem rekonštrukcie kanali-
zácie požiadavku aj na zásobo-
vanie tejto lokality pitnou vodou. 
„V rámci prípravy rekonštrukcie 
kanalizačného zberača sme po-
žiadali BVS o doplnenie pláno-
vanej investície o vybudovanie 
vodovodu. Každý kto má záujem 
o pripojenie na vodovod aj kana-

lizáciu v lokalite sa môže obrátiť 
na kanceláriu prvého kontaktu. 
Vlastníkov nehnuteľností na Pan-
skom chodníku zároveň vyzveme, 
aby písomne deklarovali záujem 
o pripojenie,“ avizuje Iveta Krč-
márová s tým, že je to nevyhnut-
né na podporu oprávnenosti spo-
mínanej požiadavky mesta na 
BVS. (zt)
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Darujte percentá zo svojej dane 
Vaše percento z dane nemusí 
skončiť iba v štátnom rozpoč-
te. Práve teraz je obdobie, ke-
dy môžeme darovať percentá 
zo svojej dane konkrétnym ob-
čianskym združeniam a nezis-
kovým organizáciám. Združe-
ní, ktoré sa uchádzajú o vašu 
dôveru a vašu pomoc vo forme 

darovaných percent z dane je 
v Modre 48. 

Dôležité termíny:
• 31. 3. 2018 - posledný ter-
mín na podanie daňového pri-
znania pre fyzické osoby, ktoré 
si podávajú daňové priznanie - 
v rámci DP sa poukazujú aj 2% 

z dane (3% v prípade dobrovoľ-
níkov).
• 30. 4. 2018 - posledný ter-
mín pre zamestnancov na po-
danie Vyhlásenia o poukázaní 
2% z dane (spolu s Potvrdením 
o zaplatení dane)
• 31. 3. 2018 - posledný termín 
na podanie daňového priznania 

pre právnické osoby - v rámci 
DP sa poukazujú aj 2% z dane 
- Pozor! ak chce právnická oso-
ba poukázať 2% z dane, termín 
na podanie daňového priznania 
je zároveň aj posledným termí-
nom na darovanie financií vo 
výške 0,5%. ak právnická oso-
ba nedaruje 0,5%, tak v roku 
2018 môže poukázať iba 1,0% 
z dane.

(red, zdroj: rozhodni.sk)

Zoznam poberateľov % z dane z Modry za rok 2018
Poradie uvedených dát: názov, 
forma, IČO, rok, ulica, mesto.
• „Rodičovská rada pri Gymná-
ziu Karola Štúra v Modre”, Ob-
čianske združenie, 36063738, 
2018, Námestie slobody 5, Mod-
ra, 90001
• aBC za zdravé dýchanie, Ob-
čianske združenie, 50591479, 
2018, Štefánikova 2387/83, Mod-
ra, 90001
• Claudianum n.o., Nezisková or-
ganizácia poskytujúca všeobec-
ne prospešné služby, 37925016, 
2018, Štúrova 2386/34B, Modra, 
90001
• Depo Harmónia, Občianske 
združenie, 42259321, 2018, Lúč-
na 21, Modra, 90001
• Domov použitých kníh, občian-
ske združenie, Občianske združe-
nie, 42183278, 2018, Dolná 24, 
Modra, 90001
• Európsky Škôlkar, Občianske 
združenie, 30857911, 2018, Ma-
terská škola Kalinčiakova 11, 
Modra, 90001
• FBC BlueBerries Modra, Ob-
čianske združenie, 42181216, 
2018, Moyzesova 45, Modra, 
90001
• Futbalový Club Slovan Modra, 
Občianske združenie, 36065021, 
2018, Kalinčiakova 6, Modra, 
90001
• Hádzanársky oddiel Slovan, 
Občianske združenie, 31873821, 
2018, Vajanského 50, Modra, 
90101
• Harmónia Pre Život o. z., Ob-
čianske združenie, 51223791, 
2018, Lúčna 13, Modra, 90001
• Hokejbalový Club Orly Modra, 
Občianske združenie, 42135389, 
2018, Kalinčiakova 6, Modra, 
90001
• Jazyková zóna, Občianske 

združenie, 42355907, 2018, Ka-
linčiakova 22, Modra, 90001
• Kamoši, Občianske združenie, 
50397079, 2018, ul. Jána Bakoša 
13, Modra, 90001
• Kraľovankovo, Občianske 
združenie, 42267358, 2018, MŠ - 
EP Partizánska 88, Modra, 90001
• Kresťanské centrum Berea, 
Občianske združenie, 30794358, 
2018, Okružná 3190, Modra, 
90001
• Kynologický Klub J. Stolári-
ka Modra, Občianske združenie, 
30851530, 2018, Lúčna 13, Mod-
ra, 90001
• Lezecká akadémia, Občianske 
združenie, 42255139, 2018, Kol-
lárova 4, Modra, 90001
• Lezecký klub Spider’s Nook, 
Občianske združenie, 36067369, 
2018, Komenského 20, Modra, 
90001
• Ľudový Súbor Kráľová - Ľusk, 
Občianske združenie, 42360285, 
2018, Družstevná 8, Modra, 
90001
• Magdalénka, Občianske zdru-
ženie, 31813348, 2018, Štúrova 
54, Modra, 90001
• Modrá Hviezdička, Občian-
ske združenie, 30869471, 2018, 
Materská škola SNP 14, Modra, 
90001
• Modranská beseda, Občianske 
združenie, 30868190, 2018, Štú-
rova 61, Modra, 90001
• Modranská muzeálna spo-
ločnosť, Občianske združenie, 
42130271, 2018, Štúrova 84, 
Modra, 90001
• Modranská Vinárka, o. z., Ob-
čianske združenie, 51273675, 
2018, Kostolná 162/3, Modra, 
90001
• Modranské Kráľovské Divadlo, 
Občianske združenie, 42136865, 

2018, Dukelská 25, Modra, 90001
• Modranský okrášľovací spolok, 
Občianske združenie, 42184169, 
2018, Dolná 6, Modra, 90001
• Modranský turistický spolok, 
Občianske združenie, 30854512, 
2018, Súkenícka 4, Modra, 90001
• MOPED, Občianske združenie, 
42353751, 2018, Kellenbergerova 
2, Modra, 90001
• My ženy, Občianske združe-
nie, 42183961, 2018, 1. mája 48, 
Modra, 90001
• Nadácia European Wildli-
fe Preservation Fund, Nadácia, 
42268575, 2018, Piesok 4021, 
Modra, 90001
• Našim Deťom - Modra, Ob-
čianske združenie, 30789478, 
2018, Komenského 1/a, Modra, 
90001
• Občianske združenie - Pria-
telia lesa, Občianske združenie, 
30853371, 2018, Fraňa Kráľa 5, 
Modra, 90001
• Občianske združenie „Poľné ľa-
lie” v Modre - Kráľovej, Občian-
ske združenie, 42139261, 2018, 
Národná 27, Modra - Kráľová, 
90001
• Občianske združenie Mater-
ská škola Vajanského, Občianske 
združenie, 50320955, 2018, Ma-
terská škola Vajanského 93, Mod-
ra, 90001
• Občianske združenie Ochrana 
Zdravia a Životného Prostredia, 
Občianske združenie, 35570300, 
2018, Harmónia 3034, Modra, 
90001
• Občianske združenie Teribulls, 
Občianske združenie, 42263247, 
2018, Dukelská 39, Modra, 90001
• Občianske združenie Vrškárik, 
Občianske združenie, 42359201, 
2018, Sládkovičova 13, Modra, 
90001

• OZ Pakamo, Občianske združe-
nie, 50041789, 2018, Sokolská 6, 
Modra, 90001
• Potomkovia Huncokárov, Ob-
čianske združenie, 50104985, 
2018, Piesok 4208, Modra, 90001
• Rodičovská rada pri Základ-
nej umeleckej škole v Modre, 
Občianske združenie, 36065421, 
2018, Štúrova 54, Modra, 90001
• Sabuž - Slovenská asociácia bý-
valých uršulínskych žiačok a žia-
kov, pobočka Modra, Občianske 
združenie, 317454400001, 2018, 
Štúrova 34, Modra, 90001
• Slovenská ľudová majolika, 
Občianske združenie, 42413729, 
2018, Dolná 1774/138, Modra, 
90001
• Strelecký klub Modra - OZ, 
Občianske združenie, 50041886, 
2018, Kalinčiakova 12, Modra, 
90001
• Šachový klub Modra, Občian-
ske združenie, 34002278, 2018, 
SNP č. 21, Modra, 90001
• Vincúr - spolok vinohradníkov 
a vinárov v Modre, Občianske 
združenie, 36068322, 2018, Slád-
kovičova 44, Modra, 90001
• Vínny športový klub Modra, 
Občianske združenie, 50072773, 
2018, Dr. Bodického 10, Modra, 
90001
• Združenie rodičov a priate-
ľov škody pri ZŠ Vajanského ul. 
v Modre, Občianske združenie, 
30856850, 2018, Vajanského 93, 
Modra, 90001
• Združenie záchrany cirkevných 
pamiatok v Modre, Občianske 
združenie, 42177693, 2018, Dol-
ná 4, Modra, 90001
• Revia - Malokarpatská komu-
nitná nadácia, Nadácia, 36070181, 
2018, Moyzesova 26, PK, 90201.
 (red, zdroj: www.notar.sk)
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„Nadácia Revia spája viacero malých projektov, aby 
vytvorila výnimočný región pod Malými Karpatmi“ 
- správkyňa nadácie Drahoslava Finková
Aj február je časom bilancovania, časom obhliadnutia sa za tým, 
čo sa podarilo. Je to i čas nových výziev a štartu nových projek-
tov, ktoré pomáhajú komunite. Malokarpatská komunitná na-
dácia Revia je 2. najstaršou komunitnou nadáciou na Slovensku 
i v krajinách V4. Je tu pre všetkých a ako jediná prerozdeľu-
je financie od darcov priamo medzi vás, medzi ľudí, organizá-
torov a autorov myšlienok, ktorých výsledkom sú aktivity pre 
nás všetkých. Nadácia motivuje, vzdeláva, baví, informuje, radí. 
Ďalšou z jej úloh je budovanie partnerstiev. 

„Želáme si, aby ľudia s nami rást-
li a dobro posielali ďalej“, hovo-
rí Drahoslava Finková, správkyňa 
nadácie. a keďže sa nachádzame 
práve v období rozhodovania sa, 
komu venovať percentá zo svojich 
daní a Nadácia Revia je jednou 
z foriem, ako sa dostanú percentá 
k viacerým subjektom naraz, po-
žiadali sme pani Finkovú o roz-
hovor.

Nadácia Revia sa venuje po-
čas roka mnohým projektom 
v rámci nášho Malokarpatské-
ho regiónu. Aký bol rok 2018?
DF: Rok 2018 sa niesol u nás 
v štandardnom režime. V januári 
sme vyhodnotili predošlý rok, pri-
pravili dokumenty a odpočet pre 
darcov a komunitu, aby všetci ve-
deli, čo a ako sme realizovali. Feb-
ruár, marec a apríl sa niesol v zna-
mení kampane percento z dane, 
nakoľko je to dôležitý zdroj našich 
financií, aby sme mohli podporo-
vať projekty a dobré nápady ľudí. 
V marci sme mali 2. ročník dob-
ročinného behu Behaj a pomáhaj: 
Fair cross v Pezinku. Realizovali 
sme dve grantové kolá, v ktorých 
podporujeme zaujímavé projek-
ty nielen v Modre, ale aj v okolí. 
Ďalej sme pokračovali úspešným 
projektom Otvor srdce-daruj kni-
hu. Je to projekt, v ktorom ano-
nymní darcovia kupujú deťom 
zo sociálne slabšieho prostredia 
knižku, po ktorej túžia. Vlani sa 
zakúpili knihy pre 276 detí re-
giónu. Počas Vianoc sme v Mod-
re pripravili spoločne s priateľmi 
z OZ amavet živý vianočný orloj, 
ktorým sme prispeli k atmosfére 
sviatkov. Samozrejme, nesedíme 
so založenými rukami a hľadáme 

financie kde sa dá, preto sme po-
dali aj žiadosti o financie zo za-
hraničných fondov v rámci V4 
a boli sme úspešní. V tomto roku 
teda plánujeme s mestom Modra 
jednu peknú enviroaktivitu, o kto-
rej sa čoskoro obyvatelia dozvedia 
viac. Bude mať názov: Odpad sa 
nevyparí. Ďalej počas roka ma-
nažujeme projekty darcov a takto 
ich odbremeníme od zdĺhavej ad-
ministratívy a to všetko v duchu 
filantropie. Samozrejme sa prie-
bežne venujeme aj poradenstvu, 
ako písať projekty, aby mali šancu 
byť úspešné. 

Prerozdeľujete finančné pros-
triedky žiadateľom, ktorí chcú 
urobiť niečo dobré a pekné pre 
nás všetkých. Aké projekty na-
dácia podporila v roku 2018 
v Modre?
DF: Keďže hlavným zdrojom na-
šich podporených projektov je 
asignácia percenta z dane, mu-
síme sa držať pravidiel v duchu 
legislatívy a teda podporujeme 
projekty z oblasti zdravia, preven-
cie, kultúrneho dedičstva, športu, 
životného prostredia a podobne. 
V Modre sme podporili projekt 
študentov z Gymnázia K. Štúra, 
ktorí si vybudovali bylinkovú zá-
hradu, ktorá bude slúžiť k výučbe 
a je aj peknou súčasťou rekonštru-
ovaného vonkajšieho priestoru. 
Podporili sme OZ Jazyková zóna, 
kde pani Dugovičová buduje kniž-
nicu a v lete realizuje letnú čitáreň, 
ďalej sme prispeli na monografiu 
P. Šimu Juríčka. Podporili sme 
opäť DFS Magdalénka, ktorý šíri 
kultúru a propaguje naše tradície. 
Projekt pani Boženy uherčíkovej 
a obyvateľov Svetlo pre Kráľovú 

podporil predvianočný adventný 
čas. Čo sa týka prevencie zdra-
via, tu sme podporili OZ Bridget 
Mačičkova, ktoré sa zaoberá sta-
rostlivosťou o pouličné mačičky 
a realizuje ich odchyty a kastrácie, 
čím prispieva k ochrane zdravia 
zvierat aj obyvateľov. V Kráľovej 
organizovala aj vďaka našej pod-
pore Nadácia pre človeka v núdzi 
bluesový koncert, z ktorého výťa-
žok putoval na pomoc hendike-
povaným. Ďalej sme prispeli na 
aktivity cirkevných zborov, OZ 
Poľné ľalie a Bratislavský seniorát 
ECaV, ktoré pripravili koncerty 
na pietnom mieste Zelený les a aj 
v evanjelickom kostole. V Mod-
re sme evanjelický zbor podporili 
v sanácii vlhkých priestorov oko-
lo kostola, rovnako sme prispe-
li na dobudovane ihriska v cen-
tre voľného času. Modranskému 
kráľovskému divadlu sme prispeli 
na vystúpenia a činnosť. Pomohli 
sme aj orientačným bežcom, OZ 
Otvorené záhrady k prezentácii 
súkromných záhrad a OZ Perma-
via pri obnove verejného priesto-
ru a vybudovaní hotela pre hmyz. 
Všetky uvedené podujatia a pro-
jekty podporujú aj cestovný ruch 
a zviditeľňujú Modru. 

A ako to vyzerá v číselnom vy-
jadrení?
DF: V uplynulom roku 2018 bolo 
podporených aj s nadačnými pro-
jektami 40 projektov v sume 40 

470 eur. Robíme si aj monito-
ring podporených projektov. 
Tie v roku 2018 organizova-
lo 1089 dobrovoľníkov a do-
kopy sa ich zúčastnilo 69 060 
ľudí. Tým, že nadácia väčši-
nou len spolufinancuje, tak 
nabádame ľudí, aby hľada-
li aj iný zdroj a môžu to byť 
aj nefinančné zdroje a dobro-
voľnícky vklad. Môžeme po-
vedať, že za rok 2018 každé 
euro, ktoré naša nadácia ve-
novala na projekty sa takmer 
5 násobne zhodnotilo. a to je 
krásne číslo.

Nachádzame sa v období, keď 
máme možnosť aspoň raz do 
roka venovať svoje percentá 
z dane konkrétnemu subjektu, 
občianskemu združeniu alebo 
neziskovej organizácii. Tieto 
peniaze idú na konkrétny cieľ 
a preto by nemal skončiť v tom 
množstve ostatných daní v štát-
nom rozpočte. Aj Nadácia Re-
via je jednou z foriem ako da-
rovať percentá z dane?
DF: Kampaň asignácia percenta 
z dane je na Slovensku už 17 ro-
kov a využíva ju stále viac sub-
jektov z tretieho sektora. Každý 
zamestnaný človek odvádza daň 
a môže sa rozhodnúť, ako to vy-
užije. Obyvatelia majú možnosť 
podpory konkrétneho združenia 
alebo percentá darujú nám, Na-
dácii Revia a tak sa vyhnú akej-
si nerozhodnosti, komu pomôcť, 
ak by radi podporili viacerých. 
Prostredníctvom nás môžu po-
môcť viacerým, pretože práve 
my prerozdeľujeme prostried-
ky na verejnoprospešné aktivity 
rôzneho zamerania obyvateľov 
nášho regiónu. Darca tak môže 
podporiť rozmanitosť v regióne 
a priamo vidí aj konkrétne vý-
sledky cez konkrétnu činnosť 
združenia. Všetky podrobné in-
formácie nájdete aj na našej web 
stránke www.revia.sk, prípadne 
na stránke www.rozhodni.sk.
Ďakujem za rozhovor.

Jana KUCHTOVÁ
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Poďakovanie za účasť na akcii
„Petícia za bezplatné parkovanie prvú hodinu na námestí v Modre”
Vážení občania, touto cestou sa chcú autori petície verejne po-
ďakovať všetkým ľuďom, ktorí prejavili mimoriadnu občian-
sku angažovanosť a svojimi podpismi v hojnom počte vyjadrili 
nespokojnosť s rozhodnutím vedenia mesta o spôsobe parko-
vania na námestí. Občania nie sú proti regulácii a spoplatneniu 
parkovania návštevníkov, hlavne dlhodobo parkujúcich, ale žia-
dajú, aby prvá hodina bola bez poplatku.

Petíciu do uzávierky tohto čísla 
Modranských zvestí podpísalo 
1550 ľudí, z toho 1127 obča-
nov s trvalým pobytom v Mod-
re. O petícii vedeli nielen ob-
čania Modry prostredníctvom 
novín Modranské zvesti, ale 
angažovane ju podpisovali aj 
obyvatelia okolitých dedín, 
ktorí sa o petícii dopočuli ná-
hodne a chceli vyjadriť názor, 
že im nie je jedno, za akých 
podmienok navštívia naše 
mesto. Zainteresované sú naj-
mä domácnosti vlastniace auto, 

a tých je v meste väčšina. ak 
si uvedomíme, že v Modre je 
niečo cez 3000 domácností, tak 
za predpokladu že 2/3 vlastní 
auto a petíciu podpísal jeden 
člen rodiny, petíciu podporila 
významná časť obyvateľstva. 
Toľko ľudí sa k žiadnemu prob-
lému v meste ešte nikdy nevy-
jadrilo. To samo osebe hovorí, 
ako citlivo občania reagujú na 
nepodarené rozhodnutie mest-
ského zastupiteľstva, ktoré im 
strpčuje život a ich krátkodobý 
pobyt autom na námestí. 

Súhlasíme s tvrdením pána 
Lišku, zástupcu mesta, že „pri 
takomto probléme nie je možné 
vyhovieť všetkým”, ale v tom-
to prípade sa veľký počet ľudí 
vyslovil za krátkodobé parko-
vanie na námestí bez poplatku, 
čo mestské zastupiteľstvo v de-
mokratickej spoločnosti mu-
sí rešpektovať. Nech pán Liš-
ka tiež zorganizuje prieskum 
medzi obyvateľmi a zistí, že 
pozitívnych reakcií na takéto 
opatrenie mesta je veľmi má-
lo. Nestačí „strieľať od pása” 
a tvrdiť, že „máme aj veľa po-
zitívnych reakcií od občanov”. 

Koľko ich je v porovnaní s ne-
spokojnými? už teraz počúva-
me názory vedenia mesta, že 
vyhovieť petícii je z technické-
ho hľadiska nemožné. Nuž, tvr-
diť niečo také v dnešnom pre-
technizovanom svete je mierne 
povedané neadekvátne, ba až 
absurdné.
Petíciu sme ukončili 11. 2. 
2019 a predložíme ju mestské-
mu zastupiteľstvu v polovici 
februára, aby mohla byť pre-
rokovaná na najbližšom zasad-
nutí. Veríme, že prijmú zod-
povedné rozhodnutie, ktoré 
vypočuje želanie väčšiny oby-
vateľov Modry a okolia.

Ing. Ján HATALČÍK, 
Jaromír ŠIMKO

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m

Poznámka redakcie
Mesto Modra sa vyjadrí k článku pána Jána Hatalčíka, ako aj 
k téme parkovania na námestí v Modre po doručení a prerokova-
ní spomenutej petície. (red)

Anketa Športovec roka 2018
Komisia školstva, mládeže a športu pri Mestskom zastu-
piteľstve mesta Modry vyzýva športové kluby a združenia 
podporujúce športovú aktivitu detí, mládeže a dospelých 
pôsobiacich v meste, aby sa zapojili do ankety Športovec 
mesta za rok 2018. Ocenenie Športovec mesta Modry je vý-
bornou príležitosťou pre kluby a športové združenia ako 
zviditeľniť svoju činnosť, úspechy jednotlivcov či družstiev, 
pritiahnuť pozornosť nových športových nádejí a rozšíriť 
tým aj svoju fanúšikovskú základňu.

Na základe platných nominácií 
bude hlasovaním členov Komi-
sie školstva, mládeže a športu 
MsZ v Modre určené poradie 
v jednotlivých kategóriách. Po 
zverejnení nominovaných špor-
tovcov/družstiev sa môže ve-
rejnosť zúčastniť internetového 
hlasovania v kategórii Najpo-
pulárnejší športovec mesta za 
rok 2018 na webovej stránke 
www.modra.sk. Víťazi ankety 
budú vyhlásení a ocenení počas 
slávnostného odovzdávania, 
ktorého termín bude zverejne-
ný spolu s výsledkami v máji 
2019. 

Komisia školstva, mládeže 
a športu bude vyberať z návr-

hov nominovaných v nasledov-
ných kategóriách:
1. Najlepší športovec - senior
2. Najlepšia športovkyňa - se-
niorka
3. Najlepší mládežnícky špor-
tovec/mládežnícka športovkyňa 
(junior, dorastenec)
4. Najlepší športový kolektív - 
seniori
5. Najlepší mládežnícky špor-
tový kolektív (juniori, doras-
tenci)
6. Najlepší tréner seniorov
7. Najlepší tréner mládeže 
(juniori, dorastenci) 
Nominácie, so všetkými po-
trebnými údajmi doručte do 
22. marca 2019 na e-mailovú 
adresu: michaela.galovicova@

msumodra.sk, osobne v poda-
teľni Msú alebo poštou na ad-
resu Mestský úrad Modra, Du-
kelská 38, 900 01 Modra

Pravidlá internetového hlaso-
vania v kategórii Najpopulár-
nejší športovec 2018: 
• Verejné hlasovanie je platné 
od 15. apríla 2019 do 30. aprí-
la 2019 do 12.00 hod.
• Hlasovanie pre vybraného 
športovca je obmedzené na 

jedenkrát denne (24 hodín) 
z jednej IP adresy.
• Za platné sa považujú všet-
ky hlasy poslané v dodržanom 
hlasovacom období (bod 1) 
a zároveň rešpektujúce inter-
val hlasovania (bod 2).
• Víťazom internetového hla-
sovania v kategórii Najpopu-
lárnejší športovec mesta za 
rok 2018 sa stáva športovec 
alebo družstvo s najvyšším 
počtom overených platných 
hlasov.

Michaela GALOVIČOVÁ, 
MsÚ Modra
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Dane a poplatky
aj v roku 2019 ponechalo mesto 
Modra zvýhodnenia pre poplat-
ky za komunálny odpad pre ob-
čanov. aby boli rozhodnutia vy-
dané v správnej výške, prosíme 
občanov, ktorí majú trvalý pobyt 
na území Modry a sú držiteľmi 
preukazu ZŤP so sprievodcom 
alebo prevažne či úplne bezvlád-
nou osobou o predloženie tohto 
preukazu. Týka sa to poplatníkov, 
ktorí tak ešte neurobili v predchá-
dzajúcom období. Ostatným po-
platníkom ostáva úľava aj pre ob-

dobie roku 2019 a nepredkladajú 
opäť preukazy - výška poplatku 
sa znižuje o 50%. To isté platí aj 
pre zníženie alebo odpustenie po-
platku pre občanov, ktorí sa zdr-
žiavajú dlhodobo mimo územia 
mesta a predložia aktuálny doklad 
preukazujúci túto skutočnosť, prí-
padne predložia doklad o zaplate-
ní poplatku za komunálne odpady 
v mieste, kde tvoria odpad, poprí-
pade iné doklady v zmysle VZN 
6/2012, §53. automatickú veko-
vú úľavu získava poplatník, kto-

rým je fyzická osoba staršia ako 
62 rokov. Výška poplatku sa zni-
žuje o 30%.
Pozor, doklady nie je možné na-
hradiť čestným vyhlásením. Po-
platníkovi môže byť poskytnutý 
iba jeden druh úľavy.
aktuálne pracovníci Referátu da-
ní a poplatkov všetky uvedené 
zmeny zapracovávajú a rozhod-
nutia k plateniu daní a poplatkov 
budú distribuované do domác-
ností v mesiacoch marec-apríl. 
Poplatníkom, s ktorými je mesto 
zo zákona povinné komunikovať 
elektronickou formou, budú roz-
hodnutia zaslané do e-schránok. 

Na základe doručeného rozhod-
nutia bude môcť poplatník usku-
točniť platbu priamo v poklad-
niach Kancelárie prvého kontaktu 
na Štúrovej 59 - v hotovosti alebo 
platobnou kartou. ak sa rozhod-
nete vykonať uhradenie týchto 
poplatkov týmto spôsobom, pro-
síme, aby ste rozhodnutia pri-
niesli so sebou a urýchlili tak pro-
ces spracovania platieb. Takisto je 
možné platiť štandardne bezho-
tovostnými spôsobmi - prevody, 
aTM, ibanking.

Renáta KOŠÍKOVÁ, 
Referát daní a poplatkov, 

MsÚ Modra

Mestská polícia v Modre vznikla pred 27. rokmi
Náčelník Stanislav Straka: „Všímavosť voči svojmu okoliu 
a spolupráca občana s políciou tvorí podstatnú časť úspešného 
objasňovania prípadov“.

Mesto Modra má zriadený útvar 
Mestskej polície to Všeobec-
ne záväzným nariadením č. 
2/1992. Dnes má MsP Modra 9 
príslušníkov na čele s náčelní-
kom Stanislavom Strakom, kto-
rý bol súčasťou tímu aj v rokoch 
2000-2008. Mesto Modra má 
fungujúci útvar polície, ktorý 
zabezpečujú denne dve smeny 
dvojčlenných hliadok. Od roku 
2013 pribudol na území mesta 
kamerový systém, ktorý výrazne 
napomáha k objasneniu skutkov 
protiprávneho konania. Nie kaž-
dá obec a mesto má mestskú po-
líciu. Mesto Modra už 27 rokov 
uznáva, že bezpečnosť občanov 
a majetku je nezanedbateľnou 
prioritou a vyčleňuje na činnosť 
MsP finančné prostriedky v roz-
počte mesta. 
Mestskú políciu v Modre v sú-
časnosti tvoria (na foto pred-
ný rad zľava): Ján Lederleitner. 
Stanislav Straka - náčelník MsP, 
Michaela Schmidtová, Mário 
Čontoš a (zadný rad zľava): Ras-
tislav Bartošovič, Pavol Stanka-
nič, Vladimír Pukančík - povere-
ný riadením v čase neprítomnosti 
náčelníka, Miroslav Rovenský, 
Miroslav Šebo.
Mestská polícia je poriadkový 
útvar pôsobiaci pri zabezpečo-
vaní mestských vecí verejného 
poriadku, ochrany životného pro-

stredia v meste a plnení úloh vy-
plývajúcich zo všeobecne záväz-
ných nariadení mesta, uznesení 

mestského zastupiteľstva a z roz-
hodnutí primátora mesta. Základ-
né úlohy sú uvedené v §3 zákona 
č.564/91Zb. o obecnej polícii.
Náčelník Stanislav Straka vy-
svetľuje: „Pomôcť občanovi 
v nepredvídateľnej situácii je pre 
príslušníkov mestskej polície nie-
len zákonnou, ale hlavne morál-
nou povinnosťou. Samozrejme 
občania citlivo vnímajú prístup 
príslušníkov pri riešení oznáme-
ných udalostí. Spätnou väzbou 
na prácu príslušníka je spokoj-
nosť či nespokojnosť občana. 
Pravidelne apelujeme na obča-
nov, aby nám boli nápomocní, 
nakoľko ich všímavosť a nahla-
sovanie skutkov protiprávneho 
konania je často základom rieše-

nia prípadov. Nebuďte, prosím, 
ľahostajní k dianiu vo svojom 
okolí. Nepodporujte vandalizmus 
svojim mlčaním. Nemenej dôleži-
té je spomenúť, že mesto Modra 
každoročne vynakladá nie malé 
finančné prostriedky aj na od-

stránenie škôd spôsobených van-
dalizmom. Práve tieto peniaze by 
sa dali použiť aj iným spôsobom 
v prospech nás všetkých, pre naše 
deti, na úpravu parkov a podob-
ne. Preto aj v prípade zistenia po-
škodzovania verejnoprospešných 
zariadení a vandalizmu nás ih-
neď informujte na našich telefón-
nych číslach: 159 alebo mobilná 
linka 0911 436 752“. 
a v akých prípadoch by mal ob-
čan spolupracovať s mestskou 
políciou? Vždy, keď sa ničí maje-
tok občanov a mesta, ruší nočný 
pokoj, je svedkom krádeže ale-
bo výtržnosti, ak vidí podozrivé 
osoby, poškodzovanie životného 
prostredia, znečisťovanie verej-
ného priestranstva, vidí venčiť 

psov na detských ihriskách, zistí 
podomový predaj a vždy, ak má 
pocit ohrozenia alebo ak je po-
rušovaný zákon. Mestská polí-
cia je vám denne k dispozícii aj 
ak ste našli zabehnuté alebo túla-
vé zviera, ak niečo hľadáte alebo 
ste našli.
Stanislav Straka dopĺňa: „Aktív-
ne spolupracujeme i so zložkami 
štátnej polície SR a venujeme sa 
aj preventívnej činnosti pre žia-
kov na základných školách. Sme 
nápomocní pri odstraňovaní ná-
sledkov živelných pohrôm, aký-
mi boli napríklad povodne v ro-
ku 2006. Sme tu pre občanov na 
to, aby sme celoročne elimino-
vali počet zmarených životov na 
priechodoch pre chodcov počas 
rannej dopravnej špičky, ďalej 
eliminovali vandalizmus a krá-
deže. Kontrolujeme dodržiavanie 
všeobecne záväzných nariade-
ní mesta, dodržiavanie poriad-
ku na verejných priestranstvách, 
dopravnú situáciu a nezákon-
né parkovanie áut. Poskytujeme 
podporu na podujatiach, sme ná-
pomocní pri riešení susedských 
sporov a v rodinách pri krízo-
vých situáciách. Taktiež počas 
celého roka výchovne pôsobíme 
na správanie sa mládeže a ne-
prispôsobivých občanov počas 
dňa i v nočných hodinách počas 
nočného kľudu. Bez spolupráce 
s občanmi a bez kvalitného tech-
nického vybavenia sa v súčasnej 
dobe práca policajta míňa akým-
koľvek účinkom”. (jk)
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Prevencia kriminality v digitálnom veku
Nezisková organizácia Indícia pripravila na pilotných ško-
lách projekt Prevencia kriminality v digitálnom veku. Ten-
to projekt je podporovaný Ministerstvom školstva SR a zú-
častňujú sa ho aj žiaci a učitelia Základnej školy Ľ. Štúra. 
Pedagógovia v decembri absolvovali workshop - seminár za-
meraný na podporu predchádzania extrémizmu. V januári 
sa vzdelávali na seminári zameranom na počítačovú bezpeč-
nosť. Indícia úzko spolupracuje aj s Edudramou, ktorá pri-
pravuje zážitkové interaktívne programy. 

Žiaci ôsmeho ročníka sa v rámci 
tohto projektu zúčastnili progra-
mu Židovské príbehy, ktorý re-
alizovala Edudrama. Prostred-
níctvom dramatického umenia 
poukázali na problém holokaus-
tu a pomohli deťom cez životné 
príbehy obyčajných ľudí precí-

tiť strach, neistotu a zlobu, kto-
rú prežívali Židia pred 80 rokmi. 
Na program nadväzovala návšte-
va Múzea holokaustu v Seredi. 
Žiakov ešte čaká súťaž, v ktorej 
budú mať za úlohu navrhnúť po-
slancovi alebo primátorovi, ako 
predchádzať extrémizmu v mes-

te. Naši siedmaci s Edudramou 
zase vytvorili profily štyroch de-
tí v rovesníckom veku. Stvárnili 
ich charaktery, vlastnosti, záujmy. 
Tvorili partičku kamarátov, ktorí 
spolu trávili čas, ale i „chatova-
li“ cez internet. Vkradli sa však 
medzi nich problémy a žiaci si 
odskúšali, aké to je, keď niekto 
niekoho obviní neprávom, keď 
mu „heknú“ profil na facebooku 
a píšu nepravdy, aká je moc in-
ternetu, aký to je pocit, keď sú 
všetci proti vám. Následne svoje 
poznatky odprezentovali počas 
interaktívnej besedy seniorom zo 
svojho okolia. Edudrama k nám 
zavítala opäť, tentokrát s progra-
mom pre mladších žiakov. Deti 

vďaka svojej fantázii prežili zau-
jímavé putovanie rozprávkovou 
krajinou a zoznámili sa s proble-
matikou kyberšikany. Zistili, kedy 
sa začína a aké môže mať násled-
ky. Vďaka Edudrame si osvojili 
pravidlá komunikácie a bezpeč-
ného využívania internetu. 
Moderné technológie sú čoraz po-
pulárnejšie a nie sú len zdrojom 
zábavy či vzdelávania, ale aj no-
siteľmi rizík ako elektronická ši-
kana, komunikácia s neznámymi 
ľuďmi a mnohé iné. Veríme, že 
projekt Indície naplnil svoje po-
slanie a pomohol našim žiakom 
porozumieť nástrahám tohto sve-
ta. Mária SETNICKÁ,

ZŠ Ľ. Štúra

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Š k o l s t v o

Dotácia na stravu pre deti a žiakov
Jedna z diskutovaných tém v uplynulom roku prezentovaná 
ako „obedy zadarmo“ prišla od 01. januára 2019 do plat-
nosti. Avšak nie ako obedy zadarmo, ale ako dotácia na pod-
poru výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, jednoducho 
povedané dotácia na stravu, ktorú poskytlo Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR predškolákom mater-
ských škôl a žiakom základných škôl. Poskytovanie dotácie 
nadobudne platnosť 1. septembra 2019. 

ako to teda presne funguje? 
„Dotáciu na stravu upravuje 
zákon 544/2010 Z. z. Nárok na 
poskytnutie dotácie nemá die-
ťa/žiak, ktorý sa v ten deň nezú-
častnil výchovno-vzdelávacie-
ho procesu. Zákonný zástupca 
takéhoto žiaka nemá nárok na 
refundovanie dotácie. Dôležité 
je teda odhlásiť dieťa zo stravy 
v prípade, že nepríde na druhý 
deň do materskej školy/základ-

nej školy“, spresňuje Michaela 
Galovičová z Referátu školstva 
Mestského úradu v Modre. 
Suma poskytnutej dotácie na 
stravu je 1,20 eur/deň. ak rodi-
čia platili v materskej škole za 
jeden deň stravy 1,34 eur (pod-
ľa 5. finančného pásma uvede-
ného v Dodatku č. 3 k VZN č. 
5/2012) bude im ponížená daná 
suma o poskytnutú dotáciu. Či-
že rodič dieťaťa v zmysle plat-

ných zmien uhrádza iba roz-
diel medzi výškou sumy stravy 
a poskytnutou dotáciu, čo je 
suma 0,14eur/deň ako dopla-
tok. Michaela Galovičová do-
dáva: „Z uvedeného vyplýva, 
že avizovaná zmena momentál-
ne to nie je obed zadarmo, ale 
dotácia a nie iba na obed, ale 
v materských školách je to dotá-
cia na celodennú stravu. O da-
ných doplatkoch hovorí taktiež 
novelizovaný školský zákon 
245/2008 Z. z., o § 142a: zria-
ďovateľ je povinný znížiť úhra-
du zákonného zástupcu dieťaťa 
v zariadení školského stravova-
nia o dotáciu poskytnutú podľa 
osobitného predpisu“. 
upravené zákony nezabúda-
jú ani na deti, ktoré sa kvôli 

zdravotnému stavu v školách 
nestravujú a majú diétne stra-
vovanie. ak dieťa neodobralo 
stravu z dôvodu, že zriaďovateľ 
nezabezpečil diétne jedlo pod-
ľa osobitného predpisu dieťa-
ťu, u ktorého podľa posúdenia 
ošetrujúceho lekára zdravotný 
stav vyžaduje osobitné stravo-
vanie, poskytnutú dotáciu zria-
ďovateľ vyplatí rodičovi alebo 
osobe, ktorej je dieťa zverené 
do starostlivosti. V tomto prípa-
de je dôležité informovať sa na 
riaditeľstve školy a zriaďovateľ 
určí postup vyplatenia dotácie. 
„Školy a zriaďovateľ sú rodi-
čom nápomocní a rodičia ma-
jú možnosť využiť poradenstvo 
nielen v škole, ale aj na Refe-
ráte školstva a sociálnych ve-
cí Mestského úradu v Modre,“ 
dodáva Michaela Galovičová 
z Msú. (red, gal)

Umelecký prednes povesti
Predposledný januárový piatok 
nového roka patril umelecké-
mu prednesu povesti s názvom 
Šaliansky Maťko. Okresné ko-
lo sa konalo v CVČ v Pezinku 
a zúčastnili sa ho aj žiaci zo 
ZŠ, Vajanského spolu s učiteľ-
kou Beátou Rampákovou. 
Deti - víťazi školského kola sa 
zodpovedne a poctivo pripra-
vovali na okresné kolo spoloč-
ne so svojimi rodičmi a peda-

gógmi a „drina“ sa rozhodne 
vyplatila. Všetci traja súťažia-
ci- Igor Čukan, 3.B, Samuel 
Rusnák, 5.B a Barbora Mihal-
kovičová, 6.B  získali krásne 
tretie miesto, každý vo svojej 
kategórii, dostali diplom a vec-
né dary. 
Víťazom srdečne blahoželáme 
a prajeme veľa ďalších úspe-
chov v ich recitačnej „kariére“. 

Beáta RAMPÁKOVÁ
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Materská škola SNP oslavuje 30. výročie založenia
Písal sa 27. január 1989 keď sa slávnostne otvorili brány no-
vej materskej školy v Modre. Materská škola s jasľami v centre 
mladého sídliska voňala novotou a vítala svojich nových škôlka-
rov. Tak ako v živote človeka je 30 rokov dlhá cesta, aj naša ma-
terská škola si prešla tú svoju. Škola, kde boli dve triedy škôlky 
a dve triedy jaslí sa časom premenila na štvortriednu materskú 
školu. Postupne pribudla ďalšia trieda, a tak triedy lienok, sl-
niečok, mravčekov, včielok a motýlikov, vítajú svoje deti podnes. 

Krásne, slnečné a priestranné trie-
dy, každá so svojím sociálnym za-
riadením a vlastnou spálňou - sen 
mnohých materských škôl. Škola 
sa však do dnešnej modernej po-
doby dostávala postupne. Tak ako 
človek rastie a dozrieva, nebolo to 
inak ani v jej prípade. Všetko no-
vé časom zostarne, prestane byť 
funkčné či moderné. a tak sa ško-
la mení pred očami každý rok. Tu 
sa vymenili okná, tu dvere, tu za-
se nábytok či koberce, vymaľovali 
sa steny či vymenili obklady a so-
ciálne zariadenia, a hneď je v nej 
krajšie a útulnejšie. Veď je druhým 
domovom mnohých malých Mod-
ranov. V každom domove je milá 
a usmievavá mama - u nás je to 

pani učiteľka. Takých sa našťastie 
za tých 30 rokov našlo neúrekom. 
Niektoré prišli, pobudli a odišli, 
iné zostali a tešia sa z výročia ško-
ly spolu s ňou. Nie je podstatné, 
koľko tu ktorá pani učiteľka 
bola, stala sa súčasťou his-
tórie našej materskej ško-
ly a súčasťou života malého 
škôlkara, ktorý si ju v srd-
ci ponesie celý život. Nejde 
však iba o „druhé mamy“, 
sú tu i pani kuchárky a pani 
upratovačky, bez ktorých by 
ten druhý domov nemal srd-
ce na tom správnom mieste.
Dovoľte mi, aby som všet-
kým zamestnancom, ktorí 
sa počas 30. rokov zapísali 

do histórie našej materskej ško-
ly, z úprimného srdca poďakova-
la. Poďakovala za lásku, s ktorou 
každodenne chodili a chodia do 
práce, za lásku, ktorú odovzdá-
vali a odovzdávajú našim malým 
Modranom, za snahu pracovať na 
sebe a ponúkať zo seba to najlep-
šie, za ochotu odovzdávať svo-
je vedomosti a cenné skúsenosti 
mladým kolegom a kolegyniam, 
študentom a rodičom. Veľká vďa-
ka patrí i mestu Modra ako zria-
ďovateľovi materskej školy, bez 

ktorého pomoci a záujmu o dia-
nie a potreby materskej školy, by 
sa nám nepodarilo mať materskú 
školu, akú teraz máme a na ktorú 
sme všetci hrdí. Nesmieme zabud-
núť ani na občianske združenie 
Modrá Hviezdička, ktoré je ne-
oddeliteľnou súčasťou materskej 
školy. Vďaka pomoci jeho aktív-
nych členov sa zveľaďujú priesto-
ry materskej školy ľahšie.
Dovoľujem si v mene všetkých 
takmer 80 bývalých a súčasných 
zamestnancov zablahoželať našej 

jubilantke, popriať jej veľa 
ďalších rokov s ľuďmi, kto-
rí vedia, prečo pracujú v ma-
terskej škole a prečo pracujú 
práve v MŠ SNP. Samozrej-
me veľa usmiatych škôlka-
rov a spokojných rodičov, 
ktorí si spomienku na ro-
ky prežité v našej materskej 
škole ponesú ako jednu zo 
svojich najkrajších po celý 
život.

Beata KOZMONOVÁ, 
riaditeľka MŠ

Vďaka dobrým priateľom...
Na začiatku nového roku každý 
z nás bilancuje ten starý... Do-
siahli sme, čo sme si priali? Po-
darilo sa nám niečo dokončiť 
alebo začať? Snažili sme sa uro-
biť svet o trošku lepším? Našej 
Materskej škole Kalinčiakova 
a Občianskemu združeniu Eu-
rópsky škôlkar sa to iste podari-
lo. Vďaka šikovným a ochotným 
rodičom, kolegyniam a mes-
tu Modra sme v minulom roku 

opäť mohli o stupienok zlepšiť 
a skvalitniť interiér i exteriér 
MŠ, od sponzorov sme získali 
finančné prostriedky, nové hrač-
ky a pomôcky, nové vybavenie 
pre tety kuchárky a upratovačky. 
Ochotní rodičia nám po celý rok 
pomáhali s organizovaním podu-
jatí MŠ i OZ, pomohli nám rie-
šiť aj drobné technické problémy 
v škôlke, doplnili sme vybavenie 
dvora a vyriešili sme s pomocou 

mestských organizácií nejeden 
problém či zorganizovali školské 
podujatie. Všetci nám vždy a ra-
di vyšli v ústrety. Preto chceme 
všetkým dobrým priateľom na-
šej škôlky srdečne poďakovať za 
rok 2018 a popriať im v novom 
roku 2019 veľa zdravia, šťastia 
a splnených prianí...
Andrea KUKUMBERGOVÁ, 
za kolektív MŠ Kalinčiakova 
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SOŠ pedagogická otvorila svoje brány
Je tradíciou, že naša škola organi-
zuje DOD hneď dvakrát. Prvý raz 
to bolo 28. 11. 2018 a druhý 30. 
1. 2019. Všetci deviataci, niekto-
rí v sprievode rodičov, jednotlivci 
či zvedaví ôsmaci mohli nahliad-
nuť za brány našej školy, spoznať 
atmosféru štúdia v budove, z kto-
rej sála história a to najdôležitej-
šie - ukázali sme im, ako prebie-

ha prijímacia talentová skúška 
v odbore učiteľstvo pre materské 
školy a vychovávateľstvo. Všet-
ky jej zložky - hudobnú, výtvar-
nú, telesnú a dramaticko-lite-
rárnu nielen videli na ukážkach 
našich starších žiačok, ale kto sa 
odvážil, mohol si to prakticky vy-
skúšať. Naše žiačky a žiaci spre-
vádzali svojich budúcich spolu-

žiakov po budove školy, kde sme 
im na jednotlivých stanovištiach 
prezentovali, čo všetko spestru-
je študentský život. Mohli klásť 
otázky našim učiteľom a pýtať 
sa zaujímavosti. Napríklad aké to 
je starať sa o školské dažďovky 
z projektu Zelená škola či zistiť, 
ktoré významné osobnosti študo-
vali v tejto škole.

V budúcom školskom roku 
2019/2020 otvárame nasle-
dujúce študijné odbory: uči-
teľstvo pre materské školy 
a vychovávateľstvo, vychová-
vateľsko-opatrovateľská čin-
nosť, animátor voľného času, 
pedagogický asistent, učiteľ-
stvo pre materské školy a vy-
chovávateľstvo - dvojročné 
diaľkové pomaturitné kvalifi-
kačné štúdium.

Martina PUKANČÍKOVÁ
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Kalendár podujatí Modra 2019
Marec

2. 3. Fašiangová zábava s tradičným po-
chovávaní basy
Miesto: Kultúrny dom Kráľová
Organizátor: OZ Kráľovan 

29. – 30. 3. Vitis Aurea 2019
xIx. ročník medzinárodnej výstavy vín 
a verejná degustácia 
Miesto konania: Kultúrny dom Modra
Organizátor: Spolok Vincúr 

Apríl 
5. 4. Radošinské naivné divadlo
Predstavenie Besame mucho
Miesto konania: Kultúrny dom Modra
Organizátor: KC Modra

6. 4. Deň Modranských pivníc
Jarné putovanie po 40-tich modranských 
pivniciach, ktoré vás očaria svojou histó-
riou a neopakovateľnou atmosférou.
Organizátor: OZ Víno z Modry

10. 4. Štúrova Modra
Krajská súťažná prehliadka v umeleckom 
prednese poézie a prózy
Miesto: Kultúrny dom Modra
Organizátor: Malokarpatské osvetové stre-
disko Modra

13. 4. Vítanie jari
tematické tvorivé dielne pre rodiny s deťmi
miesto konania: Kultúrny dom Modra, 
15.00 – 18.00 h
Organizátori: Kultúrne centrum Modra, 
OZ Ľusk

13. 4. Predveľkonočné stretnutie
Miesto: Kultúrny dom Kráľová
Organizátor: OZ Kraľovan 

14. 4. Veľkonočný príbeh
Interaktívne putovanie dôležitými udalos-
ťami Veľkej noci pre rodiny s deťmi
Miesto konania: Modranský sirotinec
Organizátor: ECaV Modra 

16. 4. Stretnutie s literatúrou
Literárne podujatie pre stredné školy 
Miesto konania: Kultúrny dom Modra 
Organizátor: KC - Mestská knižnica Modra

30. 4. Stavanie mája 
Miesto konania: Modra - Kráľová, 17.00 h
Organizátor: OZ Kráľovan

Máj
8. 5. Májový beh Modrou 
Všetky vekové kategórie sú pozvané zú-

častniť sa orientačného behu v uliciach 
a uličkách Modry. Podujatie je určené pre 
už znalých súťaženia v orientačnom behu, 
ale tiež pre úplných začiatočníkov, ktorí by 
mali chuť sa s týmto druhom športu zozná-
miť.
Registračným miestom Májového behu je 
Centrum voľného času na Štúrovej 34.
Organizátor: Súkromné centrum voľného 
času

9. 5. Deň víťazstva nad fašizmom
Spomienkové stretnutie
Miesto: park pred Kultúrnym domom 
Modra, 15.30 h
Organizátor: Mesto Modra

11. 5. Modranský piknik 2019
Piknikom otvárame turistickú sezónu 
v noblesnom štýle v Harmónií. Modranský 
piknik vracia návštevníkov v čase a pribli-
žuje im slávnu históriu letoviska zo začiat-
ku 20. storočia, kedy zažívala Harmónia 
najväčší rozkvet. Luxusné vily alpského 
štýlu, zábava, tančiarne, prírodné zákutia 
a zdraviu prospešný vzduch, to všetko lá-
kalo výletníkov v minulosti a láka i dnes.
Miesto konania: lúka Otčenáška, Modra – 
Harmónia, 13.00 – 22.00 h
Organizátor: Mesto Modra, Kultúrne cen-
trum Modra

12. 5. Deň matiek 
Miesto: KD Kráľova, 15.00 h
Organizátor: OZ Kráľovan

15. 5. Noc literatúry Modra 2019
Osobnosti čítajú európsku literatúru na ne-
tradičných miestach v Modre 
Organizátor: Kultúrne centrum Modra 

18. 5. Noc múzeí a galérií 2019
Prehliadky výstav a expozícií do nesko-
rých večerných hodín 
Miesto, organizátor: Múzeum slovenskej 
keramickej plastiky a SNM-Múzeum Ľ. 
Štúra 

24. – 25. 5. Otvorené pivnice na Sv. Ur-
bana 2019
Vínne pivnice v Modre a celom Malokar-
patskom regióne
Organizátor: Malokarpatská vínna cesta, 
Malokarpatské osvetové stredisko 

24. – 25. 5. Feliber poetry 2019
Medzinárodný festival poézie
Miesto: Pezinok a Modra
Organizátori: Malokarpatská knižnica 
v Pezinku, Kultúrne centrum Modra, Lite-

rárne a informačné centrum

Jún
1. 6. Deti v hline – hlina s deťmi
Keramikárske tvorivé dielne pre rodiny 
s deťmi
Miesto: Nádvorie historickej radnice
Organizátor: Cech keramikov

2. 6. Deň detí 
Miesto konania: Modra - Kráľova 
Organizátor: OZ Kraľovan 

8. 6. Kráľovské hodovanie
Tradičné šalátové hody a zábava od obeda 
do polnoci, kde zažijete hojnosť dobrého 
jedla, vína, veselú hudbu i tanečnú zábavu. 
miesto: Kultúrny dom a priľahlé ulice, 
Modra - Kráľova 
Organizátor: Mesto Modra, OZ Kraľovan 

15. 6. Deň otvorených modranských zá-
hrad 
Pootvorenie modranských záhrad, 14.00 – 
20.00 h 
Organizátor: OZ Otvorené záhrady 

21. - 23. 6. Rozprávková Modra 2019 
Festival bábkových divadiel si deti i do-
spelí užijú v parku pri Kultúrnom dome 
v Modre (v prípade zlého počasia priamo 
v ňom). Čakajú na vás výborné bábkové 
predstavenia, hry, súťaže, dobroty, roz-
právkový stan, čitáreň a ďalšie rozprávko-
vé lákadlá.
Miesto konania: park pri jazierku pri Kul-
túrnom dome Modra
Organizátor: Modranská Beseda

Júl 
19. – 21. 7. Letné slávnosti lesa - Hunco-
kárske hody 
Miesto konania
Organizátor: Penzión Huncokár 

28. 7. Cyklistická časovka Ivana Červen-
ku na Zošku až ku hviezdam 2018
11. ročník cyklistickej časovky
Miesto: Modra – Harmónia 
Organizátori: aŠK-Sportreport Pezinok, 
Mesto Modra 

27. 7. Organový festival v Modre 2019
VI. ročník medzinárodného festivalu, 
19.00 h
Roman Gryń (trúbka) PL, Bogdan Narloch 
(organ) PL
Miesto: Kostol sv. Štefana Kráľa 
Organizátori: Bachova spoločnosť na Slo-
vensku, Mesto Modra
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28. 7. Letný gitarový koncert 
letný večerný koncert klasickej gitary, 
19.00 h 
Miesto: Nemecký evanjelický kostol 
Organizátor: KC Modra, ECaV Modra

August
2. – 3. 8. Zvuk for Modra 
Medzinárodný hudobný jazz fusion festi-
val prinesie do nášho mesta svieže, hravé 
a súčasné zvuky jazzu a ďalších žánrov.
Miesto: Nemecký evanjelický kostol 
Organizátor: OZ Spectaculum

3. 8. Organový festival
Giulia Biagetti IT
Miesto: Kostol sv. Štefana Kráľa 
Organizátori: Bachova spoločnosť na Slo-
vensku, Mesto Modra

10. 8. Organový festival 
Helmut Hauskeller (panova flauta) DE
Stanislav Šurin (orgán) SK
Miesto: Kostol sv. Štefana Kráľa
Organizátori: Bachova spoločnosť na Slo-
vensku, Mesto Modra

16. – 18. 8. Hudba Modre 2019
Festival komornej vážnej hudby
Miesto: Nemecký evanjelický kostol 
Organizátor: OZ Hudba Modre, Kultúrne 
centrum Modra 

24. 8. Pivný festival Modra 2019
Festival pre milovníkov zlatého moku 
Organizátor: Lovino, s. r. o 

24. 8. Deň modranského sirotinca 
Pootvorenie sirotinca a kultúrny program 
Organizátori: ECaV Modra, Modranská 
beseda 

28. 8. Výročie Slovenského národného 
povstania - spomienková stretnutie
Miesto: park pred Kultúrnym domom 
Modra, 15.30
Organizátor: Mesto Modra 

September 
5. 9. – 7. 9. Slávnosť hliny - Keramická 
Modra 2019
11. ročník podujatia, ktoré oslavuje hlinu, 
na ktorej žijeme, s ňou späté remeslo, tra-
díciu i budúcnosť keramiky a hrnčiarstva, 
odborný seminár a hrnčiarsky jarmok
Organizátor: Modranská Beseda, SNM-
-Múzeum Ľ. Štúra Modra 

7. 9. Deň vo vinohradoch 
Ochutnávka hrozna a vína v malokarpat-
ských vinohradoch 
Organizátor: Malokarpatská vínna cesta, 
Malokarpatské osvetové stredisko 

8. 9. Koncert Wertheim 
Miesto: Nemecký evanjelický kostol Mod-
ra 
Organizátor: Wertheim, s.r.o., Modra

27. – 29. 9. Modranské vinobranie 2019
Tradičné oberačkové slávnosti 
Organizátori: Mesto Modra, Kultúrne cen-
trum Modra, www.modranskevinobranie.
sk 

Október 
5. 10. Jablkové hodovanie Modra 2019
Organizátori: MOS, Mesto Modra

5. 10. Cyklistické preteky 
9. ročník Cyklistických pretekov je určený 
pre deti i dospelých. Súťažiť sa bude v 4 
kategóriách a v troch disciplínach. Regis-
trácia účastníkov začne o 9.00 pri Kapln-
ke Najsvätejšej Trojice (odbočka z cesty na 
Šenkvice smerom k starej tehelni), štart bu-
de o 10.00, trasy jednotlivých kategórií bu-
dú vytýčené v smere do vinohradov.
Organizátor: Súkromné centrum voľného 
času

12. – 13. 10. Plody zeme - výstava a po-
ďakovanie za úrodu 
Miesto konania: KD Kráľova, 13.00 h
Organizátor: OZ Kráľovan

19. 10. Deň otvorených ateliérov
Nahliadnite do výtvarných dielní miest-
nych umelcov
Organizátor: Malokarpatské osvetové stre-
disko 

26. 10. Stretnutie so svetlonosom
Tematické tvorivé dielne pre rodiny s deť-
mi 
Miesto konania: Kultúrny dom Modra, 
15.00 – 18.00 h
Organizátor: Kultúrne centrum Modra 

31. 10. Strelecký pretek 
Pretek je určený pre deti základnej školy, 
ako pre tých, ktorí majú so streľbou skúse-
nosť, tak aj pre začiatočníkov. Po dôklad-
nom poučení o narábaní so vzduchovkou 
deti súťažia v streľbe na terč. 
Miesto: Centrum voľného času
Organizátor: Súkromné centrum voľného 
času

November 
9. 11. Chute Malých Karpát
Festival otvorených vinárstiev, spájajú-
ci najsilnejšie prvky Malých Karpát: ví-
no, gastronómiu a kultúru. Dve desiatky 
otvorených vinárstiev, desiatka reštaurácií 
a množstvo regionálnych umelcov. 

Organizátor: OZ Chute Malých Karpát, 
www.chutemalychkarpat.sk 

15. 11. Oslava Dňa za slobodu a demok-
raciu 
Podujatie je pripomienkou udalostí z no-
vembra 1989. 
Miesto: Kultúrny dom Modra 
Organizátor: artforum Pezinok, Kultúrne 
centrum Modra

15. – 16. 11. Deň otvorených pivníc 2018
Malokarpatská vínna cesta 
Organizátor: Malokarpatské osvetové stre-
disko 

22. 11. Svätokatarínska ochutnávka
Miesto: Kultúrny dom Modra 
Organizátor: Spolok Vincúr 

December 
1. 12. Adventný koncert Mesta Modra 
Miesto: Nemecký evanjelický kostol 
Organizátor: KC Modra, Mesto Modra 

6. 12. Rozsvietenie stromčeka Mikulá-
šom
Miesto: priestranstvo pred Kultúrnym do-
mom, 18.00 h
Organizátor: Kultúrne centrum, Mesto 
Modra 

7. 12. Predvianočné stretnutie a Mikuláš 
Miesto konania: KD v Kráľova, 13.00 – 
17.00 h
Organizátor: OZ Kráľovan

13. – 14. 12. Vianočné zastavenie 
Tradičné mestské vianočné trhy
Miesto: nádvorie historickej radnice
Organizátori: Kultúrne centrum, Mesto 
Modra 

26. 12. Koledovanie Dobrej noviny 
V rámci celoslovenskej koledníckej akti-
vity sa aj u nás v Modre koná každoročne 
koledovanie Dobrej noviny, ktorej výťažok 
je určený vždy pre konkrétne charitatívne 
projekty najmä v chudobných krajinách 
afriky. Koledníci navštívia domy tých, 
ktorí vopred nahlásia, že chcú prijať kole-
du. 
Organizátor: Súkromné centrum voľného 
času

31. 12. Silvestrovská zábava 
Miesto konania: KD v Kráľova, 20.00 h
Organizátor: OZ Kráľovan 

Zmena programu vyhradená.
Www.kcmodra.sk.

(KC Modra)
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Relax pre vás
Po rokoch sme sa rozhodli 
oprášiť niekdajšiu doplnkovú 
rubriku v Modranských zves-
tiach. Opäť sme nadviazali 
spoluprácu s majstrom krížov-
károm a každý mesiac vám pri-
nesieme jednu krížovku, ktorej 

tajnička sa týka nášho mesta, 
histórie, súčasnosti, osobností 
a udalostí. Prajeme vám poho-
du a relax pri vypĺňaní. auto-
rom krížoviek je náš spolupra-
covník František Cvengroš.

Hradby
Získaním privilégií slobodné-
ho kráľovského mesta v r. 1607 
musela Modra splniť dve pod-
mienky: vybudovať mestské 
hradby a založiť poddanskú 
obec. Tou bola dedinka, dnes 
(1. tajnička) a v r. 1610 - 1646 
bolo postavené mestské opev-
nenie násypovej konštrukcie 

s baštami. Z troch pôvodných 
vstupov do mesta boli (2.tajnič-
ka) v r. 1874 a 1882 z dôvodov 
rozširovania komunikácií zbú-
rané. Zostala len v minulej krí-
žovke spomínaná Horná brána. 
V súčasnosti sú hradby asi 2300 
m dlhé, čo je asi 70% pôvodnej 
dĺžky.
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Spomienka na 120. výročie narodenia J. Smreka
Dňa 14. 12. 2018 si študenti 
SOŠ pedagogickej z 3. roč-
níka spoločne s učiteľom 
dejepisu a slovenčiny a li-
teratúry PaedDr. a. Herce-
gom položením venca k pa-
mätnej tabuli a prednesom 
výberu zo Smrekových ver-
šov pripomenuli 120. výro-
čie narodenia nášho absol-
venta, básnika, vydavateľa 
a redaktora Jána Čieteka 
- Smreka, ktorý sa narodil 
16. 12. 1898 a v r. 1921 ma-
turoval na našej škole, ktorá 
v tých časoch niesla názov 
Masarykov I. štátny česko-
slovenský učiteľský ústav 

v Modre. Pri tejto príleži-
tosti nám adresoval pozdrav 
aj syn Jána Smreka, pán 
Ivan Čietek, ktorý sa spo-
mienky nemohol zúčastniť. 
Preto odznel sprostredkova-
ne jeho odkaz, v ktorom sa 
poďakoval všetkým, ktorí 
milú spomienku pripravili 
a ďalej uviedol, že si veľmi 
váži takto prejavený vzťah 
k jeho otcovi i k histórii 
školy a mesta. Na záver po-
prial všetkým veľa šťastia 
a úspechov. Veniec na spo-
mienku vyrobila študentka 
Vanesa Matiašková, za čo 
jej ďakujeme. (ah) FO
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Spomienka
So smútkom v srdci si dňa 29. 
4. 2019 pripomenieme 4. výro-
čie úmrtia manžela, otca, ded-
ka a brata Tomáša Kovára a 9. 1. 
2019 uplynul rok, kedy nás opustil 

manžel, otec, dedko a brat Marián Kovár. S láskou a úctou na nich 
spomíname a za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakuje-
me. Smútiaca rodina. 

Spomíname
Dňa 25. 2. 2019 uplynuli 4 roky odo dňa, kedy nás 
navždy opustila naša milovaná mama, babka a pra-
babka agnesa Singhofferová. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. Nikdy nezabudneme. 
Smútiaca rodina.

Tichá spomienka
V týchto dňoch si pripomíname 31. výročie úmrtia 
nášho drahého manžela, otca, dedka a pradedka Vi-
liama Hlavinu. Kto ste ho poznali a mali radi, spo-
mínajte s nami. Manželka a deti s rodinami.

Spomienka
Lacko, hovorí sa, že čas zahojí bolesť a žiaľ, čím 
ďalej ubieha, tým nám chýbaš viac. Spi sladko svoj 
večný sen, v spomienkach sme pri Tebe každý deň. 
24. 2. 2019 uplynie rok, čo nás vo veku nedoži-
tých 67 rokov opustil náš drahý Ladislav Lančarič. 

S láskou a úctou spomínajú manželka Zuzana, dcéra s rodinou, syn 
a ostatná rodina. Vy, čo ste ho mali radi. Spomínajte prosím s nami. 
Ďakujeme.

Poďakovanie
Lúčim sa s vami, moji drahí, ostáva krásna spo-
mienka, bolesť a žiaľ. Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym za účasť, prejavy sú-
strasti a kvetinové dary na poslednej rozlúčke 
s našou drahou omamou Oľgou Fialovou, rod. Sol-

dánovou, ktorá nás opustila 31. 1. 2019. Smútiaca rodina 

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

Srdečne blahoželáme
Dňa 11. 2. 2019 sa dožíva vzácneho životného 
jubilea 95 rokov života pán Miroslav Sagme-
ister z Modry. Oteckovi prajeme do ďalšieho 
života všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie 
a spokojnosť v kruhu rodiny pod ochranou 
Panny Márie, Sedembolestnej patrónky Slovenska. Vďačné 
deti s rodinami.

Na základe zákona č. 167/2008 Z.z. o pe-
riodickej tlači a agentúrnom spravodaj-
stve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (tlačový zákon) ako vydava-
teľ periodickej tlače nezodpovedáme za 
pravdivosť informácií v inzercii, infor-
mácie uvedené v inzercii sú zverejnené 
na základe objednávky inzercie v nezme-
nenej podobe, údaje z nej nie sú evido-

vané, archivované a následne po zverej-
není likvidované. ako vydavateľ plníme 
povinnosti nám vyplývajúce z tlačového 
zákona a zo zmluvného vzťahu medzi 
vydavateľstvom a objednávateľom inzer-
cie. V prípade, ak niektoré osoby sa cítia 
byť dotknuté na svojich právach, nech nás 
kontaktujú na e-mailovej adrese: kona-
tel@mediamodra.sk.

Riadková inzercia
 z Prenajmem pekné obch. 

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

 z Modra masáže - klasická ma-
sáž, reflexná masáž chodidiel, 
bankovanie, Dornova metóda.

Kontakt: 0949 176 090
 z Predám novovybudovanú 

10 - ročnú vinicu odroda rizling 
vlašský o výmere 1430 m2 v lo-
kalite Firigel. Cena dohodou.

Tel.: 0902 118 260
 z Hľadáme samostatného sto-

lára nábytkára do trvalého pra-
covného pomeru v Modre.

Bližšie informácie 
na tel.: 0908 725 096

 z Klasická masáž - Michal 
Bednarovský, Vajanského 1, 
Modra. Tel.: 0915 977 517

 z Prenajmem garáž na 5 rokov, 
platba vopred na rok.

Tel.: 0908 152 030
 z Hľadám byt prípadne dom na 

podnájom pre 3 dospelých a 3 
deti. Tel.: 0904 297 009

Spojená škola ponúka
Spojená škola na Komenské-
ho 25 v Pezinku otvára od 1. 9. 
2019 triedy prípravného roční-
ka v Pezinku a v Modre pre deti 
so zdravotným znevýhodnením 
(napr. rôzne poruchy reči) a so 
špeciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími potrebami (narodené 1. 
1. 2013 - 31. 8. 2013, aj staršie.)
Ponúkame edukáciu grafomo-
torických zručností, zrakovej 
a sluchovej diskriminácie hlá-
sok, matematických predstáv, 
sebaobslužných a pracovných 
zručností, samostatnosti v škol-
skej práci reči a komunikačných 
schopností, zdravého telesného 
vývinu, pravidelná intervencia 

logopéda, psychológa a špeci-
álneho pedagóga. V prípade zá-
ujmu kontaktujte: 0902 173 524 
- riaditeľka Mgr. Gabriela Ko-
váčová, komenskeho@szspk.sk, 
www.szspk.sk, a 0905 495 001 
- psychológ CŠPP, csppporad-
napk@gmail.com.
1. 9. 2019 otvárame aj triedu 
Predprimárneho vzdelávania pre 
deti s autizmom vo veku 4 až 6 
rokov. Zákonný zástupca podá 
žiadosť o umiestnenie dieťaťa 
s priložením stanovenej diagnó-
zy na adresu Spojená škola, Ko-
menského 25, Pezinok. Kontakt: 
csppporadnapk@gmail.com.
 (spoj)

Oznam rybárov
Slovenský rybársky zväz po-
bočka Modra oznamuje svojim 
členom, že dňa 3. marca 2019 
o 9.00 sa bude konať v reštau-

rácii u Rybárov výročná členská 
schôdza.
 Radomír FIALA, 

za oblastnú organizáciu
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Rekonštrukcia modranského kaštieľa v plnom prúde
aj napriek zimným mesia-
com rekonštrukcia kaštieľa 
Malokarpatského osvetového 
strediska v Modre pokračuje. 
ukončené boli búracie práce 
v objekte budovy a v priesto-
roch záhrady. aktuálne najviac 
viditeľné práce prebiehajú na 
krovoch, pričom krídlo od zá-
hrady je už kompletne hotové 
a na krídle pod svahom sa pra-
cuje. Pracuje sa už aj na streche 

od cesty. V interiéroch sa stava-
jú nové priečky, a priestory sa 
adaptujú na nové funkčné rie-
šenia. V záhrade kaštieľa bola 
vykonaná inventarizácia drevín 
a podaná žiadosť na výrub dre-
vín. Rekonštrukčné práce nie 
sú jednoduché, všetky zásahy 
a stavebné úpravy sú konzul-
tované s Krajským pamiatko-
vým úradom, pretože kaštieľ 
je od roku 1963 Národnou kul-

túrnou pamiatkou. Práce na re-
konštrukcii kaštieľa a ich ukon-
čenie je plánované do jesene 
v roku 2020. Z kaštieľa sa sta-
ne moderné kultúrno-kreatívne 
centrum regiónu s digitálno-do-
kumentačným centrom a štu-
dovňou a priestormi pre potreby 

výstav a podujatí. Projekt Heri-
tage SK-aT je spolufinancova-
ný z prostriedkov Európske-
ho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Programu spolupráce 
Interreg V-a Slovenská repub-
lika - Rakúsko.

Roman ZATLUKAL

Slovenský vidiek sa mení: Modra hostí očarila 
V dňoch 22. až 24. januára 2019 v Penzióne Harmónia v Modre sa 
konal celoslovenský seminár „Rozvoj vidieka a agropotravinár-
stva v súčasnosti a budúcnosti“. Seminár organizovali Slovenská 
poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský zväz vi-
dieckej turistiky a agroturistiky, Nezisková organizácia rozvoja 
vidieckej turistiky v Modre a Združenie mladých farmárov na 
Slovensku. Jeho cieľom bolo poukázať na spoluprácu podnika-
teľov, územnej samosprávy a neziskového sektora pri zlepšova-
ní životných podmienok a zamestnanosti obyvateľov slovenského 
vidieka. Seminára sa aktívne zúčastnilo viac ako 50 zástupcov sa-
mospráv vidieka a podnikateľov v poľnohospodárstve. 

V hlavných referátoch Ing. Jo-
zef artim, CSc., ústredný riaditeľ 
SPPK, vymedzil úlohy a priority 
komory v oblasti agrorezortu pre 
rok 2019 a prípravy SPP na ro-
ky 2020 až 2027, pričom zdôraz-
nil, čo SPP priniesla pre SR, ako 
a prečo sa nevyužil jej potenciál. 
Ing. Juraj Kožuch, PhD., generál-
ny riaditeľ PPa, hodnotil doteraj-
šie výsledky v realizácii rozvoja 
vidieka v Programovom období 
2014 až 2020, vyhlásené a pri-
pravované výzvy. Prof. Ing. arch. 
Michal Šarafín, DrSc. upozornil 
na minulosť, súčasnosť a budúc-
nosť premien slovenských obcí, 
vidieckej architektúry a skúse-
nosti z vypracovaných projektov 
dedín. Ing. Juraj Kerekeš charak-
terizoval vidiecku krajinu v re-

giónoch vidieckeho turizmu a ag-
roturizmu.
Zástupcovia samospráv z Malo-
karpatského regiónu a podnika-
telia v cestovnom ruchu - RN-
Dr. Ing. Mgr. Radoslav Mičúnek, 

PhD, starosta obce Píla hovoril 
o činnosti MaS Malé Karpaty, 
Mgr. Ivana Juráčková, starost-
ka obce Vinosady informovala 
o zážitkovej agrofarme zamera-
nej na ekologickú výchovu detí. 
Mgr. Ľudovít Ružička, staros-
ta Dubovej a ďalší, z MaS Ko-
paničiarsky región, MaS Dolný 
Liptov, MaS Gemer, agropodni-
katelia z Papradna, Byšte, Priby-
liny a iných obcí, hovorili o svo-
jich poznatkoch a skúsenostiach 
v podnikaní a ako riešia rozvoj 
svojich obcí. O 20-ročných skú-
senostiach z činnosti Malokarpat-
skej komunitnej nadácie Revia 
hovorila správkyňa RNDr. Dra-

hoslava Finková. 
Zástupcovia MaS 
Kopaničiarsky re-
gión prezentovali na 
seminári regionálne 
produkty z kopaníc. 
Členovia spolku 
Vincúr v Modre 
predstavili vína od 
modranských viná-
rov, ktoré získavajú 
na svetových výsta-
vách najvyššie oce-
nenia ako Chateau 
Modra, Elesko, Vi-

nárstvo Ludvik, Víno Poláček, 
Juraj Štiglic VZM, Huttera a spol. 
a ďalší. účastníci seminára ab-
solvovali exkurziu do vinárstva 
Elesko, Pavúk wine restaurant, 
Strednej odbornej školy vino-
hradnícko-ovocinárskej, SNM 
Múzea Ľ. Štúra, Galérie I. Biz-
mayera v Modre a prezreli si aj 
Galériu keramiky Miroslava Ma-
linovského v meste Modra - hlav-
nom meste vína. Hostí pozdravila 
PhDr. Viera Jančovičová, ria-
diteľka SNM, Múzea Ľ. Štúra 
v Modre a poslankyňa mestské-
ho zastupiteľstva. Gastronomic-
ké špeciality z regiónu ochutnali 
hostia okrem penziónu Harmónia 
aj v Sošvo a v hoteli Sebastian-
-Hoffer. účastníci exkurzie pozi-
tívne hodnotili podmienky roz-
voja vidieckej turistiky v meste, 
kde v rokoch 1991-1993 vznikol 
a sídlil Slovenský zväz vidieckej 
turistiky a agroturistiky. 
Tretí deň seminára účastníci sa 
zúčastnili na medzinárodnom 
veľtrhu cestovania a gastronómie 
ITF Slovakiatour, Danubius Gas-
tro, Poľovníctvo a Oddych v bra-
tislavskej Inchebe. 

František MACH, 
Matik Modra
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Výskum života Huncokárov
V dňoch 18. - 20. januára 2019, v predvečer sviatku svätého 
Vincenta, sa konal v penzióne Huncokár v Modre na Piesku 
13. ročník tradičných Huncokárskych zimných slávností. Prí-
jemné prostredie pre podujatie vytvorila rodina Hemžalová. 
Súčasťou programu bola nedeľná prezentácia čiastkových vý-
sledkov projektu pod názvom Interdisciplinárny záchranný 
výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov. 

už po tretíkrát sa zišli na zim-
ných slávnostiach výskumníci, 
potomkovia Huncokárov i ši-
roká verejnosť, aby diskutova-
li o pôvode Huncokárov, ich 
živote a oboznamovali sa s vý-
sledkami doterajších bádaní. 
Dekanka Filozofickej fakulty 
univerzity Cyrila Metoda v Tr-
nave, doc. Katarína Slobodová 
Nováková, PhD., vedúca et-
nologickej sekcie informovala 
prítomných o cieľoch a výstu-
poch riešeného projektu. Ten 
sa zaoberá výskumom spôso-
bu života Huncokárov, ich pô-

vodom, charakterom 
práce, ich každoden-
ným životom, nábo-
ženstvom, vnútor-
nými a vonkajšími 
vzťahmi členov sku-
piny, jazykom a ko-
munikáciou, zma-
povaním pôvodných 
sídiel, vzdelávacím 
systémom. Infor-
mácie čerpajú vý-

skumníci z archívnych mate-
riálov, dobových záznamov, 
máp, rodinných archívov i roz-
hovormi s potomkami Hunco-
károv. O pôvode Huncokárov 
na Piesku a ich sídlach hovo-
ril historik prof. Peter Chras-
tina, PhD. z katedry historic-
kých vied a stredoeurópskych 
štúdii FF uCM, ktorý uviedol, 
že „lesní ľudia“ prišli na Slo-
vensko pred viac ako 200 rok-
mi na pozvanie grófa Palfyho 
z Rakúska a ukazoval dobové 
kartografické záznamy o osíd-
ľovaní Modry-Piesku horskými 

ľuďmi. Súčasťou výstupov pro-
jektu je výučba huncokárskeho 
nárečia, zostavenie slovníkov, 
online kurzov a učebníc. Rie-
šiteľ úlohy Mgr. Dušan Fedič, 
PhD. z katedry germanistiky 
FF uCM spoločne s prítomný-
mi potomkami Huncokárov si 
v písomnej a ústnej forme zopa-
kovali názvy predmetov podľa 
obrázkovej predlohy v hunco-
kárskom nárečí. Medzi prítom-
nými potomkami bola i oby-
vateľka Pieskov pani Irenka 
Herchlová, ktorá nám ochotne 
predstavila fotografie svojich 
predkov, dom neďaleko kapln-

ky, v ktorom žila ich rodina. 
Ďalšia prezentácia výsledkov 
výskumu sa uskutoční v júli po-
čas letných huncokárskych ho-
dov.
ak máte záujem dozvedieť sa 
o projekte viac alebo ste ochot-
ní poskytnúť informácie, kon-
taktujte výskumný tím, www.
projekthuncokari.sk, FB: pro-
jekt Huncokári.

František MACH

Na fotografiách: Riešitelia úlo-
hy Katarína Slobodová Nová-
ková spolu s Dušanom Fedičom 
pri prezentácii. 
Pani Irenka Herchlová predsta-
vila svoju huncokársku rodinu 
na dobových fotografiách.

O modranskej stope Samuela Zocha

V priestoroch čitárne Mestskej 
knižnice v Modre sa začiatkom 
februára uskutočnila prednáška 
agáty Petrakovičovej Šikulo-

vej, autorky knihy Modranská 
stopa Samuela Zocha. Samu-
el Zoch bol osobnosťou, kto-
rá si zaslúži našu pozornosť. 

Bol kňazom, biskupom, prvým 
bratislavským županom, politi-
kom, autorom textu Martinskej 
deklarácie, správcom modran-
ského sirotinca. Postaral sa aj 
o výchovu a štúdium básnika 
Jána Smreka. Pomáhal ľuďom 
a to bez rozdielu vierovyznania, 
vojakom na fronte, ich rodinám, 

deťom i modranským vinohrad-
níkom... Pamätník venovaný 
tejto jedinečnej osobnosti na-
šich dejín bol odhalený v Mod-
re koncom roka 2018, v parčí-
ku v blízkosti evanjelickej fary, 
v ktorej Samuel Zoch pôsobil 
ako kňaz. PhDr. agáta Petrako-
vičová Šikulová (na fotografii) 
vo svojej novej knihe zachytáva 
plodný verejnoprospešný život 
Zocha, ako jedinečnej osobnos-
ti našej histórie. Po prednáške 
sa rozprúdila diskusia s autor-
kou a s prítomnými návštevník-
mi večera, medzi ktorými bol aj 
potomok Zochovcov, niekdajší 
dlhoročný riaditeľ Strednej od-
bornej vinársko-ovocinárskej 
školy v Modre Slavomír Zoch 
(na foto vpravo).
 Jana KUCHTOVÁ
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Merema kladie veľký dôraz na 
ovládanie moderných technológií
Vďaka úspešnému projektu „Chceme byť ako vy - počítačová 
gramotnosť ako jeden z predpokladov úspešnej integrácie“ sa 
nám od MPSVaR SR a BSK podarilo získať finančné prostriedky 
na nákup moderných notebookov a tabletov pre našich klientov.

Počítačová gramotnosť je jed-
nou z vyšších foriem základnej 
gramotnosti, pričom u zdravotne 
znevýhodnených schopnosť prá-
ce s informačnými technológia-
mi často absentuje. Projekt im 
umožní nadobudnúť s pomocou 
zamestnancov základné znalosti 
a zručnosti v oblasti práce s počí-
tačmi a internetom. Technológie 
prenikli do všetkých oblastí živo-

ta spoločnosti, do života intakt-
nej populácie a aj do života ľudí 
so zdravotným znevýhodnením. 
Moderná technika má veľký po-
tenciál v podpore celoživotného 
vzdelávania všetkých ľudí, vráta-
ne jedincov so špeciálnymi potre-
bami. Používanie informačných 
a komunikačných technológií 
zvyšuje nezávislosť zdravotne 
znevýhodnených jedincov, zaru-

čuje im porovnateľné príležitosti, 
akými disponuje intaktná popu-
lácia, tým pádom napomáha ich 
integrácii do spoločnosti. Pros-
tredníctvom počítačov a tabletov 
dostávajú zdravotne znevýhodne-
ní informácie v podobe, ktorá je 
pre nich prijateľná, pochopiteľná 
a originálna. Práca s počítačmi 
napomáha rozvoju jemnej mo-
toriky, grafomotoriky, zrakovej 
diferenciácie, sluchovej analýzy, 
logiky, myslenia, rozvoju sociál-
nych zručností, reči, slovnej zá-
soby a komunikačných zručností 
ako celku. Pre mnohých zdravot-

ne znevýhodnených sú niekto-
ré technológie jediným možným 
spôsobom na vyjadrenie svojich 
postojov, potrieb a názorov, preto 
je prístup k modernej technike pri 
začleňovaní do spoločnosti kľú-
čový.
Naši klienti sa prostredníctvom 
projektu naučia pracovať s mo-
dernými technológiami a inter-
netom, od čoho očakávame zvy-
šovanie ich sebadôvery a iných 
kompetencií. Nové schopnos-
ti budú využiteľné v zamestnaní 
aj v osobnom živote. Zlepší sa 
schopnosť efektívne komuniko-
vať, vyhľadávať nové informácie, 
moderné technológie môžu pozi-
tívne ovplyvniť ich život a ďalšie 
uplatnenie v rámci intaktnej po-
pulácie. Roman REPČÍK

Vinárske hviezdy opäť zažiarili
Dňa 9. februára 2019 sa konal už 
11. ročník Ochutnávky vín mla-
dých vinárov na Strednej odbor-
nej škole vinársko - ovocinárskej 
v Modre. Toto podujatie je sú-
časťou projektu študentskej fir-
my Vinárka Ja, v ktorej sa kaž-
doročne študenti maturitného 
ročníka našej školy učia reálne-
mu podnikaniu. Tento ročník pri-
lákal 300 návštevníkov, ktorí ma-
li možnosť hodnotiť viac ako 500 
vzoriek vín - a to nielen z pro-

dukcie školskej pivnice, 
ale aj od vinárov z celé-
ho Slovenska či Moravy. 
Vinári, ktorí každoročne 
poskytujú vzorky na to-
to podujatie, sú často ab-
solventmi „modranskej 
Vinárky“ alebo priazniv-
cami a priateľmi školy. 
Každý rok sa snažia štu-
denti vniesť do poduja-
tia svoju vlastnú stopu, 
a tak sme spravili tento 

rok i my. Rozhodli sme sa byť 
zodpovední a zamerali sme sa na 
ekológiu podujatia - použili sme 

inventár z ekologických 
a kompostovateľných 
materiálov. Príprava a or-
ganizácia podujatia bola 
pre nás študentov nároč-
nou, ale zároveň veľmi 
prínosnou skúsenosťou. 
Ďakujeme všetkým, kto-
rí nás navštívili, poskytli 
vzorky vín, alebo akokoľ-
vek podporili.

Monika MIŠÁKOVÁ, 
maturantka, SOŠVO

Súťažná výstava anglickej a ruskej 
literatúry v čitárni Kniha-Ha-Ha
Výstava sa konala ešte v no-
vembri a pre veľký záujem aj 
v decembri 2018, každý štvr-
tok od 18.00 - 20.00, v kniž-
nici, čitárni a učebni na Ka-
linčiakovej 22 v Modre. Počas 
výstavy prebiehali rôzne čita-
teľské a jazykové súťaže, aj na 
PC a novom tablete a návštev-
níci si mohli za splnené úlohy 
(náročnosť úlohy zodpovedala 
jazykovým znalostiam a veku 
súťažiaceho) vybrať za odme-
nu knihu z vystavených titulov 
a z knižnice, DVD alebo pexe-
so o Modre.

Prišlo 89 záujemcov vo veku od 
4 do 81 rokov, väčšinou z Mod-
ry, ale aj zo Zochovej chaty, Har-
mónie, Dubovej, Častej, Šenkvíc, 
Pezinka a dvaja z Bratislavy. 
Rozdali sme 67 kníh, 3 DVD 
a 22 pexes. Týmto projektom 
sme sa snažili o zvýšenie záuj-
mu o čítanie a priblíženie verej-
nosti ku knihe. O dobrom ohlase 
a opodstatnenosti tohto projektu 
svedčí aj fakt, že naši čitatelia nás 
pravidelne navštevujú a privá-
dzajú k nám aj svojich priateľov, 
známych a dospelí svoje deti.
Výstavu sme propagovali 

v Modranských zvestiach a v Rá-
diu Modra. Plagáty boli umiest-
nené na oficiálnej nástenke mes-
ta Modry, na ďalších viditeľných 

miestach v Modre, Pezinku 
a Bratislave (kníhkupectvo art-
fórum na Kozej ul.). Na projekte 
finančne participovali: Komunit-
ná nadácia Bratislava-city bank, 
mesto Modra, Komunitná nadá-
cia Revia a Jazykové kurzy Mod-
ra. Veľmi pekne ďakujeme.

Elena DUGOVIČOVÁ
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Osemročný Alexej z Modry súťažil 
na špeciálnych opympiádach
Mladý osemročný Modran 
alexejko Polomský sa v dňoch 
8. 2. - 10. 2. zúčastnil na 10. 
ročníku Majstrovstiev SR špe-
ciálnych olympiád, ktoré sa ko-
nali v Monkovej Doline. De-
siatky súťažiacich meralo svoje 
sily v 3 disciplínach: v zjazdo-

vom lyžovaní, bežeckom ly-
žovaní a behu so snežnicami. 
alexejko nastúpil v kategórii 
„zjazdové lyžovanie muži za-
čiatočníci”. aj napriek tomu, 
že bol najmladším športovcom 
celej výpravy, odjazdil krásne 
dve kolá v obrovskom slalome 

a dve kolá v slalome. Na neľah-
kom, strmom a zľadovatelom 
svahu vybojoval jednu striebor-
nú a jednu zlatú medailu. 
Momentálne mladého športov-
ca čaká intenzívny tréning na 
majstrovstvá SR špeciálnych 
olympiád v jazde na koni, kto-
ré sa budú konať v auguste. 
V budúcnosti sníva ešte o účas-
ti na plaveckých pretekoch a tak 
chodí pravidelne aj na plavecký 
tréning. Vďaka športu, ale aj 
vďaka nášmu mestečku, kde 
bol alexejko prijatý nielen na 
športové tréningy, ale aj do bež-
nej materskej či základnej školy 
(na ktorú ho pripravil prípravný 
ročník), sa nám plní sen o in-
klúzii. ako rodičia sme za to 
veľmi vďační a chceli by sme 
poďakovať pani riaditeľkám, 

pani učiteľkám, pani vychová-
vateľkám, pani asistentke, všet-
kým trénerkám a inštruktorom 
za to, že nám dali šancu a pod-
porujú nás na tejto náročnej, ale 
krásnej ceste. 

Diana POLOMSKÁ, 
Alexejkova mama

Fair Cross - Vybehnite z rutiny do Malých Karpát
Nielen behom nabitý deň sa blíži do are-
álu Golf Pezinok. Prvý malokarpatský 
charitatívny beh v roku podporí špor-
tové aktivity v regióne. Všetky bežkyne, 
bežci a bežčatá pozor! Už 23. 3. 2019 sa 
uskutoční 3. ročník charitatívneho behu 
Fair Cross - Behám a pomáham.

S prvým jarným víkendom otvo-
ríme bežeckú sezónu na 5,5 ale-
bo 11,5 kilometrovej trati maleb-
nými cestičkami Malých Karpát. 
Okrem zapotenia sa a zmerania 
si sily s ostatnými pretekármi 
bude výťažok zo štartovného 
prostredníctvom Nadácie Revia 

venovaný na športové projek-
ty v Malokarpatskom regióne. 
Takýmto spôsobom sa v minu-
lom ročníku vyzbierali finan-
cie na Pezinskú a modranskú 
ligu orientačného behu, Revi-
talizáciu športového priestoru 
v Centre voľného času v Modre, 

Označenie cyklotrasy Trail Bie-
ly Kríž, Štartér - športový deň vo 
Svätom Jure a veľa ďalších.
Fair Cross okrem bežeckej 
disciplíny ponúka aj skvelý 
sprievodný program. Živé člo-
veče nehnevaj sa. Všetci po-
vzbudzovači, ale aj bežci si budú 
môcť naživo zahrať nadrozmer-
nú hru, ktorú radi hráme odma-
lička. Občerstvenie bude zabez-
pečené a navyše výťažok zaň 
tiež prispeje na dobrú vec - pro-
jekty. Ponuka dobrej nálady je 
už samozrejmosťou. Novinkou 
tohtoročného Fair Crossu je beh 

v tímoch. Postavte sa na štart ko-
legovia z práce, neziskové orga-
nizácie, mestské zastupiteľstvá, 
školy, šéfovia a zamestnanci, len 
tak kamaráti, či rodiny a team-
buldingovou aktivitou obmeňte 
vašu rutinu a vyhrajte. Vyhlasu-
jeme najrýchlejšie a najväčšie tí-
my, ktoré podporujú filantropiu 
vo svojom okolí. 
Príďte prvú jarnú sobotu do are-
álu Golf Pezinok pri Pinelovej 
Nemocnici v Pezinku a cez Na-
dáciu Revia rozbehnite lepší re-
gión. Lucia FINKOVÁ,

Nadácia Revia

Udrží sa Modra medzi mužskou elitou?
Vyzerá to tak, že modranskí há-
dzanári si opäť budú musieť za-
hrať baráž o udržanie sa v ex-
tralige. Tabuľka sa už rozdelila 
na dve časti a Modra sa nachá-
dza na predposlednom mieste, 
len vďaka lepšiemu skóre pred 
Malackami. a pritom vstup do 
sezóny bol veľmi nádejný, už 
po štyroch kolách mali Modra-
nia na konte 3 body, bohužiaľ 

odvtedy ťahajú sériu 14 pre-
hraných zápasov v rade. Mi-
nulý rok v skupine porazených 
dokázali zabrať a nechýbalo 
veľa a mohli sa vyhnúť baráži. 
Nakoniec v nej museli poraziť 
druholigové Košice. Teraz by 
potrebovali niečo podobné, le-
bo inak budú musieť s určitos-
ťou hrať dvojzápas o udržanie. 
Na to by v ideálnom prípade 

potrebovali vyhrať všetkých 
šesť zápasov a dúfať, že Hlo-
hovec alebo ŠKP Bratislava 
ich všetky prehrá. V každom 
prípade získané 3 body v zák-
ladnej časti je najhorší výsle-
dok za veľmi dlhé obdobie a to 
môže signalizovať hocičo. Ve-
ríme, že minimálne diváci prí-
du podporiť klub v ťažkých 
časoch, pretože hráči si to za 

svoju snahu a bojovnosť za-
slúžia. aj tak je úžasné, že sa 
také malé mesto dokáže držať 
medzi najlepšími mužstvami 
v hádzanej na Slovensku. Preto 
treba dúfať, že Modra zachráni 
extraligovú príslušnosť a fanú-
šikovia si stále budú vychutná-
vať najkvalitnejšiu hádzanú na 
Slovensku.

Filip KOSNÁČ
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Ľudia z Modry, 9. časť 
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom 
meste. V každom čísle nový príbeh a nové miesto. Fotoseriál vznikol v spoluprá-
ci s talentovanou Modrankou Ninou Skalíkovou, ktorá sa netají láskou k Modre 
a Modranom. Ďakujeme všetkým respondentom, ktorí sa do projektu zapojili.

Akademickí sochári Marcela 
a Viliam Loviškovci (57, 54)

Stretli sa na Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave, Marcelka študovala 
reštaurovanie sôch a Vilko monumentál-
ne sochárstvo. Prišla láska a odvtedy sú 
manželia Loviškovci nerozlučná dvojica, 
ktorá už 32 rokov tvorí sochárske pro-
jekty. „Neviem si predstaviť deň, kedy by 
sme o umení nehovorili,” priznáva domá-
ci pán vo svojom ateliéri na Kráľovej. In-
špirovala ich tvorba andreja Rudavské-
ho, albína Brunovského, Juraja Gavulu 
a zo zahraničných umelcov to bol Henry 
Moore. „Paradoxne nás ale v nazeraní 
na sochu najviac ovplyvnil môj svokor - 
roľník, ktorý robil na poli, muroval, vy-
rábal nábytok, vedel zabíjačku, všetko čo 
bolo treba. Hoci mal štyri ľudové, v je-
ho odpovediach som nachádzal obrovskú 
životú múdrosť, prirodzenú inteligenciu. 
Tento človek mi dal nepriamo veľmi veľa 
tým, ako žil,” hovorí Vilo. „A v tom je ten 
kumšt - v pozorovaní života. Musíte byť 
ako špongia, ktorá nasáva z prostredia 
a zároveň získať obdiv k životu ako také-
mu. Cez toto sa potom zamilujete do svo-
jej profesie, do toho čo chcete robiť.” Lo-
viškovci ušli z anonymity Bratislavy do 
Modry-Kráľovej. Marcelka spomína, že 
dlho hľadali miesto, kde načerpaná ener-
gia z prírody nevyprchá, ale naopak zo-
stane. „Tu v tomto dome na Kráľovej sme 
to zacítili. Vinohrady v okolí sú našim 
prírodným ateliérom. Podobne ako vzni-
ká víno - od ťažkej práce vo vinohradoch 

až po fľašovanie, tak vznikali aj naše so-
chy. V oboch prípadoch ide o tvorivý pro-
ces, mystiku.” Fantázia týchto umelcov 
je bezhraníc, premietajú do svojej tvor-
by ľudské cnosti i neresti, stvárňujú mys-
tické bytosti, svojimi dielami príjemne 
omamujú vaše zmysly, podnecujú pod-
vedomie k vizualizácii obrazov a scén, 
o ktorých ste ani netušili, že ich ukrýva 
práve vaše vnútro. Realizáciu diel spre-
vádza silné duchovno oboch umelcov, ich 
sakrálnu tvorbu môžete obdivovať naprí-
klad v kostole sv. Vincenta de Paul v bra-
tislavskom Ružinove, kde vytvorili mo-
biliár interiéru. Sú autormi Slovenského 
orloja v obci Stará Bystrica, ktorý dote-
raz videlo vyše milión ľudí. Neobmedzu-
jú sa „len” na sochu, realizujú aj maľby, 
kresby, grafiky. Ich najnovšie dielo „Po-
kora” nájdete v Moodra galérii na Štúro-
vej ulici v Modre. Monumentálna socha 
stvárňuje neživú bytosť s výrazovou si-
lou, skrýva niekoľko vrstiev symbolov 
a vy ich s každým novým pohľadom fas-
cinovane odhaľujete. Nie sú to len úžas-
né diela, ktoré Loviškovci spoločnosti 
zanechajú. umelecké gény zdedili ich tri 
dcéry. Lea sa venuje fotografii, Laura je 
vynikajúca flautistka a Izabela zas oper-
ná, popová a džezová speváčka. „Oni do-
povedávajú ďalej umelecký príbeh našej 
rodiny,” hovorí Marcelka. „Pre nás sú 
najdôležitejšie životy našich detí, nie so-
chy,” dopĺňa ju Vilko s plnou vážnosťou 
a ľahkosťou vlastného žitia a bytia. 

Poetka a prozaička 
Edita Walterová (85)

Prvú básničku napísala ako päťročná. 
„Sedí mucha na stene, nožičky má skríže-
né, oddáva sa joge, teraz je to v móde,” 
recituje nám táto dáma, ktorá 60 rokov 
učila v Modre na základnej škole a vlani 
oslávila svoje životné jubileum. Zástup-
covia mesta, rodina, priatelia a známi jej 
zagratulovali k 85. narodeninám a poďa-
kovali sa za celoživotný prínos. Za šíre-
nie pozitívneho obrazu Modry a Malo-
karpatského regiónu získala už dávnejšie 
cenu Samuela Zocha od Bratislavského 
samosprávneho kraja a celý rad ďalších 
ocenení. Edita Walterová patrila ku ge-
nerácii ženských spisovateľských osob-
ností, ktoré mohli naplno písať až po re-
volúcii. „Stretávali sme sa tajne u pani 

Gavorníkovej - známej jasnovidky spolu 
s Kristou Bendovou, Zlatkou Dônčovou, 
Máriou Ďuríčkovou, Margitou Príbuso-
vou, občas zavítal aj Vincko Šikula. Mali 
sme iný svetonázor a tak nám nedovoli-
li písať. Bolo to smutné obdobie, ale zá-
roveň plné nádeje. Majka Gavorníková 
nám povedala, že sa to zmení, že bude-
me môcť vydávať knižky a tak sa aj sta-
lo.” Pani Edita najskôr písala metodické 
materiály pre učiteľov. „Prvá odborná 
publikácia, ktorá mi vyšla sa volala Li-
terárna výchova v novej koncepcii vyučo-
vania. Učitelia nevedeli, čo s deťmi robiť 
na literárnej výchove, metodiku potrebo-
vali ako soľ. Takýchto metodických publi-
kácií mi vydali viac.” O milovanej Mod-
re píše v dvoch knižkách Mestečko pod 
Kuglom I. a II. a teraz pripravuje tretiu 
o strašidelných domoch v Modre. 
„Modra kedysi vyzerala ako z rakúske-
ho katalógu. Najkrajšie bolo dolné pred-
mestie, kde mali ľudia záhrady a ovocné 
sady. Prechádzalo sa do Šúrov, pamätám 
si na potoky plné rýb, ktoré bratia chy-
tali rukami, keď uviazli medzi koreňmi 
vŕb. Keď v zime zamrzol Šúr až po Trlí-
nok, všetky modranské deti stáli na kor-
čuliach,” spomína na detstvo. Napriek 
vysokému veku má človek pocit, akoby 
sa rozprával s mladým chichúňajúcim sa 
dievčaťom. „Poznáte Bukasový masív? 
Tie slušné texty som im napísala ja. Dzí-
ra v ozóne, alebo Vinea. Poznáte? V ozó-
ne dzíra, na nás už zíra a cez tú dzíru, 
neznajúc míru, zlé lúče z kozmu, do zeme 
bodnú a kde je ludé záruka, že na nás cez 
tú dzíru nikdo nekuká?” pospevuje pani 
Edita a my po zvyšok dňa v dobrej nálade 
tiež. Zuzana TICHÁ
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OVOCIE

Nech sa páči

čerstvé šťavy

aj  
so
sebou

TeŠÍMe sa Na VÁs 
Na VajaNsKÉHo 54, MoDRa 

(VeDĽa DeTsKÝch LeKáROK)

FARMÁRSKY KOŠÍK

JAZYKOVÉ KURZY MODRA
Dňa 15. 12. 2018 po intenzívnom štúdiu ďalších našich 
5 študentov úspešne zložilo medzinárodne platnú skúšku 
z anglického jazyka na Britskej rade v Bratislave a získa-
lo Kembridžský certifikát. V poradí všetkých, ktorí do-
teraz po dlhodobej príprave u nás certifikát získali to sú:

73. TEREZa MaGERKOVá - °a, *C1
74. TEREZa ORaVCOVá - a, C1
75. VILIaM ŠEBORa - a, C1
76. aDaM MaSSaR - B, B2
77. ERIK BELKO - C, B2

Po dlhoročnom štúdiu anglického jazyka je to zaslúžený 
úspech. GRaTuLuJEME!

Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Slovenská ľudová majolika
Sídlo: Dolná 1774/138, 90001 Modra
IČO: 42413729

Pre priame finančné dary je k dispozícii účet 
SK11 7500 0000 0040 2119 3436.

Ďakujeme.
Dobrovoľníci z OZ Slovenskej ľudovej majoliky

Kontakty: info@ozslm.sk, www.majolikamodra.sk

pomôžete zachrániť tradíciu majoliky

darujte 2%
darujte 3%

otvárame: 
september 2019

Už prebieha zápis detí 
do 1. – 4. rocníka!ˇ

0902 896 704
www.sukromnaskola-

pezinok.sk

      SÚKROMNÁ 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Uzávierky 

Zvestí 
v roku 2019

16. január, 13. február, 13. ma-
rec, 10. apríl, 15. máj, 12. jún, 
24. júl, 14. august, 11. septem-
ber, 9. október, 13. november, 
4. december.
Materiály prijímame vždy max.
do uzávierky, do 12.00 h.
 (red)

°hodnotenie výsledkov 
skúšky:

A od 180 do 190 bodov, 
B od 173 do 179 bodov, 
C od 160 do 172 bodov.

*úroveň Spoločenského eu-
rópskeho referenčného rám-
ca Rady Európy:

C1 - advanced Certificate in 
English/Pokročilý kembri-
džský certifikát z anglického 
jazyka,
B2 - First Certificate in En-
glish/Prvý kembridžský certi-
fikát z anglického jazyka.

Vitis Aurea bude koncom marca
Členovia vinohradníckeho 
a vinárskeho spolku Vincúr 
Modra vás pozývajú na 19. 
ročník Medzinárodnej výsta-
vy vín a ochutnávky Vitis au-
rea Modra 2019, ktorý sa usku-
toční v dňoch 29. - 30. marca 
v priestoroch Kultúrneho domu 

Ľ. Štúra v Modre. Verejnej de-
gustácii ocenených vzoriek bu-
de predchádzať odborná degus-
tácia pripravená na 7. marca 
pod vedením prof. Ing. Fedo-
ra Malíka, DrSc. v reštaurácii 
Starý dom.
 (red)
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Kultúrne centrum Modra bilancuje uplynulý rok 2018
Mestská príspevková organizácia Kultúrne centrum Modra je 
najväčším tvorcom a distribútorom kultúry v meste. O tom, čo 
počas roka v dramaturgii pribudlo nové aj do čoho všetkého 
KC zainvestovalo sme sa porozprávali s riaditeľkou KC Mar-
celou Kvetkovou a dranaturgom Jánom Sklenárom.

Na čo zameralo KC Modra 
dramaturgiu v uplynulom ro-
ku 2018?
Ján Sklenár: V rámci drama-
turgie nášho Kultúrneho centra 
sme sa aj v roku 2018 snažili 
pripraviť bohatú ponuku podu-
jatí určených pre všetky veko-
vé kategórie a cieľové skupiny, 

ktoré žijú v našom meste a v je-
ho okolí. Okrem etablovaných 
podujatí ako sú Fašiangy, Krá-
ľovské hodovanie, Modranský 
piknik, Vinobranie či Vianoč-
né zastavenie sa snažíme kaž-
dý rok pripraviť aj niečo nové. 
Scénickému umeniu sa v pred-
chádzajúcich rokoch v Modre 
nedostávalo toľko pozornosti 
a preto sme sa v roku 2018 za-
merali aj na túto oblasť. V ja-
nuári 2018 sa u nás predstavi-
lo Radošinské naivné divadlo 
s predstavením Zmiešaná štvor-
hra, v apríli to bolo predstave-
nie Chlieb s maslom. Stali sme 
sa aj súčasťou 13. ročníka pre-
stížneho medzinárodného festi-
valu súčasného tanca a pohybo-
vého umenia - Nu Dance Fest 
a na jeseň sa u nás predstavila aj 
tanečníčka, herečka a choreo-
grafka Petra Fornayová s pred-
stavením Hra na budúcnosť. 
Okrem iného sme v rámci di-
vadelných produkcií nezabud-
li ani na vzdelávacie poslanie 
a s Novým divadlom sídliacim 
v Nitre sme pre žiakov a stre-

doškolskú mládež pripravili 
výchovné predstavenia anna 
Franková ale aj Cisárove nové 
šaty. Z dlhodobého hľadiska sa 
ukazuje, že tieto aktivity ma-
jú nesmierny význam a veľmi 
pozitívne pomáhajú formovať 
názory a kritické myslenie mla-
dých ľudí. V novembri sa na na-

šich divadelných doskách pred-
stavili aj české herecké hviezdy 
- Karel Roden a Jana Krausová 
v predstavení O láske. K divad-
lu má blízko aj v súčasnosti ob-
ľúbený formát stand-up komé-
die, ktorý sme tento rok prvý 
krát zaradili do dramaturgie 
a ponúkli Silné reči v modran-
skom kine. Čo sa týka hudob-
ného umenia, tak okrem množ-
stva koncertov na mestských 
podujatiach by som spomenul 
jedinečný letný koncert českej 
interpretky Lenky Dusilovej 
v Komunitnej záhrade (na fo-
to), v máji u nás v Kultúrnom 
dome vystúpila populárna sku-
pina Para, pre seniorov sme pri-
pravili koncert reprezentatív-
nej DH Záhorienka v parku pri 
KD a v zime adventný koncert 
jednej z najlepších worldmusic 
formácií na Slovensku - Press-
burger Klezmer Band. 

Aké finančné zdroje využí-
va KC k tvorbe a ponuke 
programov? 
Marcela Kvetková: Kultúr-

ne centrum je príspevková or-
ganizácia Mesta Modra, kto-
rá dostáva príspevok na réžiu 
organizácie a účelovo viazané 
prostriedky na mestské poduja-
tia. Okrem toho máme vlastné 
príjmy (z prenájmu priestorov, 
predaja lístkov a pod.), kto-
ré spätne investujeme do na-
šej činnosti a budovy. aktívne 
tiež získavame dotácie z rôz-
nych zdrojov, napríklad z Bra-
tislavského samosprávneho 
kraja, audiovizuálneho fondu 
či z Fondu na podporu umenia, 
ktorého dotácie v roku 2018 na-
príklad finančne pokryli takmer 
všetky podujatia i odbornú čin-
nosť Mestskej knižnice.

Ktoré programy boli najviac 
navštevované, prípadne ma-
li najväčší ohlas u návštevní-
kov? 
Ján Sklenár: Mimoriadne 
úspešné a obľúbené sú diva-
delné predstavenia, ktoré som 
už spomínal, mnohé z nich bo-
li vypredané. Rekordnú náv-
števnosť mal film Bohemian 
Rhapsody o legendárnej kapele 
Queen, ktorý viackrát za sebou 
vypredal sálu Kina Mier. Tento 
rok malo veľký úspech aj naše 
letné kino, ktoré prevádzkuje-
me na nádvorí historickej rad-
nice vždy v auguste. Napríklad 
film Tri billboardy kúsok za 
Ebbingom si prišlo do kina pod 
hviezdami vychutnať cca 170 
ľudí. Naším najväčším mest-
ským podujatím je Modran-
ské vinobranie, ktoré bolo vla-
ni mimoriadne úspešné a malo 
vysokú návštevnosť a skvelú 
odozvu. V Modre je výborné 
kultúrne publikum, ktoré chodí 
na rôzne žánre. V obľube sú aj 
naše literárne podujatia, najna-
vštevovanejšia je májová Noc 
literatúry.

Jednou zo súčastí KC je aj 
Mestská knižnica. Knižný 
fond sa z roka na rok pekne 
rozrastá. Aké literárne akti-
vity knižnica ponúkla v roku 
2018? 
Marcela Kvetková: Som veľ-
mi rada, že pod naše KC spadá 

aj knižnica. Jej činnosť pova-
žujem v meste za mimoriadne 
dôležitú a prínosnú. V priebe-
hu roka sa nám podarilo dopl-
niť fond o 738 nových titulov, 
z toho 444 sme získali darom 
a 294 kusov sme kúpili (dotácia 
z FPu). Okrem množstva pod-
ujatí pre deti, rodiny, školské 
skupiny a verejnosť, ktoré sú 
zamerané na prezentáciu kva-
litnej literatúry a podporu kniž-
ničnej činnosti, sa kolegyne 
knihovníčky venovali aj spra-
covaniu fondu a odbornej čin-
nosti. Verím, že v tomto roku sa 
nám vďaka tomu podarí prejsť 
na elektronickú online databázu 
kníh a modernejší knihovnícky 
systém. 

A čo investičné akcie? Kultúr-
ny dom je rozsiahly priestor 
a budova je staršia. Do čo-
ho a aký obnos financií šiel 
v uplynulom roku do opráv 
a rekonštrukcií? 
Marcela Kvetková: Tohtoroč-
nou najväčšou investíciou bo-
la rekonštrukcia a moderni-
zácia kinosály, ktorá priniesla 
najmä novšie a pohodlnejšie 
sedenie, zmenu stupňovania, 
výmenu osvetlenia schodov 
a zmenu podlahových krytín. 
Vyšli sme v ústrety návštevní-
kom a vytvorili príjemné sede-
nie, ktoré zvýšilo zážitok z ki-
na a zlepšilo celkový dojem 
z jeho návštevy. Modernizáciu 
Kina Mier podporil audiovizu-
álny fond dotáciou vo výške 29 
000 €. Celková investícia bola 
89 500 € (projekt financovalo 
Mesto Modra). Vďaka projek-
tovej kancelárii Mesta Modra 
sa nám tiež podarilo získať do-
táciu z Ministerstva financií vo 
výške 13 500 € na opravu celej 
plochy pultovej strechy na Kul-
túrnom dome, čím sme zame-
dzili opakovanému zatekaniu 
do priestorov. Z Bratislavské-
ho samosprávneho kraja sme 
získali dotáciu 5 000 €, ktorú 
sme v súlade s projektom in-
vestovali do doplnenia zvuko-
vej techniky a príslušenstva ako 
sú prechody na káble, obaly na 
mikrofóny a pod. (red)
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Čítanie nám pristane
Prvý jarný mesiac marec je mesiacom knihy. Preto by sme 
vás nasledujúci mesiac, ale i po celý rok, radi inšpirovali k čí-
taniu kníh i k návšteve mestskej knižnice. Naše police prie-
bežne zapĺňame kvalitnými titulmi pre deti i dospelých a do 
knižnice sme pozvali množstvo spisovateľov, hercov, bábko-
hercov a osobností, ktoré by sme vám radi predstavili a aj 
prostredníctvom nich odporučili zaujímavé knihy, pozvali na 
stretnutie s nimi a nadchli pre čítanie. 

SOS! Stratila som sa! Nálep-
ku s týmto nápisom budeme 
hľadať v stratených knihách 
v Modre aj tento rok. Každý, 
kto nám vráti späť do knižni-
ce stratenú knihu, môže zís-
kať zaujímavý darček a stať sa 
členom knižnice na jeden rok 
zdarma. Buďte pozorní a sle-
dujte, či sa niekde vo vašom 
okolí práve takáto stratená kni-
ha nenachádza. My vás bude-
me navigovať prostredníctvom 
indícií, ktoré nájdete na face-
booku Kultúrneho centra Mod-
ra. Pátranie začína 4. marca!
V stredu 6. marca o 17.00 h 
pozývame rodiny s deťmi do 
knižnice na dramatizované čí-
tanie detskej knižky o veľry-
be Gréte, najslávnejšej mor-
skej speváčke, ktorá jedného 
dňa stratila hlas. Spoločne so 
združením Edudráma budeme 
zisťovať v podmorskej ambu-
lancii, prečo morské zvieratká 
ochoreli a že choroby im spô-
sobujú odpadky, ktoré do mora 
nepatria.
V marci do Modry opäť príde 
aj Osmijanko (22. marca do-
poludnia), ktorý bude so ško-

lákmi hravo čítať o školských 
záhadách. S humornými roz-
právkami Kristy Bendovej na-
zrieme do života školy, ale 
i duše žiakov a učiteľov.
V marci predsta-
víme literárny text 
a príbeh aj formou 
divadelnej hry. 
V pondelok 25. 3. 
doobeda uvedie 
Nitrianske Nové 
divadlo v Kultúr-
nom dome diva-
delnú adaptáciu 
svetoznámej kni-
hy Čarodejnice od 
Roalda Dahla. Prí-
beh o chlapcovi 
bez rodičov, kto-
rému zostala iba 
svojrázna láskavá 
stará mama z Nórska, bojujúca 
proti naozajstným čarodejni-
ciam o život svojho vnuka i os-
tatných detí, sa ujal výnimoč-
ný režisér, držiteľ ceny Tatra 
banky, principál skvelého Te-
atra Tatra - Ondrej Spišák. 
Tvorivosť tohto režiséra a au-
tora mnohých pozoruhodných 
inscenácií pre deti i dospelých 

je zárukou, že pred očami divá-
kov sa budú odohrávať nielen 
dojímavé, strašidelné či vtipné 
situácie, ale aj naozajstné kúzla 
a mágia (v titulnej úlohe chlap-
ca sa predstaví herec DaB Nit-
ra - Peter Oszlík). Inscenácia 
o hľadaní zmyslu života a boji 
dobra so zlom je určená pre de-
ti od 7 rokov a my na ňu pozý-
vame najmä školské kolektívy. 
ak by ste mali záujem prísť si 
pozrieť divadelné predstavenie 
individuálne, vstupenky si mô-
žete objednať/zakúpiť v kan-
celárii Kultúrneho centra Mod-
ra (033 647 21 12). 

Koncom marca vás pozýva-
me na Zemplín. Sprevádzať 
vás bude andrej Bán, repor-
tér, fotograf a spisovateľ, ktorý 
pozná Slovensko ako vlastnú 
dlaň. Tridsať rokov brázdi jeho 
prašné i asfaltové cesty a popri 
tom spoznáva ľudí a ich prí-
behy. V jeho textoch výrazne 
cítiť pozorné oko fotografa, 

v jeho fotografiách zase presný 
postreh výborného rozprávača. 
andrej Bán predstaví svoju re-
portážnu knihu Slon na Zem-
plíne z dielne vydavateľstva 
absynt, ktorá je intímnym sve-
dectvom o krajine i ľuďoch ži-
júcich svoje životy v dedinách 
a mestečkách ďaleko za hori-
zontom všeobecnej pozornosti. 
Pre materské a základné ško-
ly sme pripravili ponuku číta-
ní so Zuzanou Polonskou, kto-
ré deti prenesú do Dopravných 
rozprávok a hravou formou 
im priblížia ako sa správať na 
chodníku, ako správne pre-

chádzať cez ces-
tu a pod. (školské 
skupiny sa môžu 
objednať telefo-
nicky alebo e-ma-
ilom, kniznica@
kcmodra.sk/033 
647 21 12). 
Knižnica v marci 
pripravuje aj roz-
šírenie ponuky 
nášho knižničné-
ho fondu o viac 
ako 150 nových 
titulov beletrie, 
detektívok, det-
skej literatúry, 

encyklopédií a kníh pre mlá-
dež. Príďte si vybrať. 
Podujatia a nákup kníh z ve-
rejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia. Komplet-
nú ponuku marcových poduja-
tí knižnice nájdete na stránke 
www.kcmodra.sk. 

Renáta KULIFAJOVÁ, 
Mestská knižnica v Modre

Expedičná kamera aj v Modre
Medzinárodný filmový festival 
Expedičná kamera je filmový 
festival pre cestovateľov, špor-
tovcov i dobrodruhov. a jubi-
lejný 10. ročník prichádza aj 
do Modry. V piatok 15. marca 
si budete môcť v dvoch blo-
koch pozrieť 6 ocenených fil-
mov na Kendal Mountain Fes-
tival, Vancouver International 
Mountain Film Festival ale aj 
novinky z českej a slovenskej 
produkcie. Môžete sa tešiť na 
expedíciu do vnútra peruán-

skej džungle vo filme Matsés, 
mrazivý príbeh horolezca zra-
neného tesne pod vrcholom vy-
snívanej hory Tupendeo v po-
horí Kašmír, novozélandské 
adrenalínové putovanie Waiau-
-Toa Odyssey na horských bi-
cykloch a packraftech, medai-
lónik handicapovanej lezkyne 
z Nového anglicka v snímke 
Stupmed, preteky naprieč Spo-
jenými štátmi v podaní dvoch 
húževnatých cyklistiek vo fil-
me Divided a Kroky na hrane, 

čiže bežeckú výpravu čes-
kých ultrabežcov po stopách 
neľútostnej židovskej histó-
rie.
Ďalšie informácie o filmoch 
a vstupenkách nájdete na 
stránke kina - kinomodra.sk.
V marci vás čaká aj prehliad-
ka francúzskeho filmu Crème 
de la crème 2019 a do modran-
ského kina zavíta aj Medziná-
rodný festival filmových klu-
bov Febiofest. Tešíme sa na 
vašu návštevu. (rz)
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Kultúrne podujatia v marci
1. 3., 18.00 h: Rozhovory nad Bibliou,  mar-
cové rozhovory o prorokovi Jeremiášovi vedie 
Jan Oslík, ev. farár v Modre, miesto: kaviareň 
Musique Club Galerie (Štúrova 61), organizá-
tor: ECaV Modra 

2. 3., 20.00 h: Fašiangová zábava, s tradič-
ným pochovávaní basy, miesto: Kultúrny dom 
Kráľová, organizátor: OZ Kráľovan 

3. 3., 16.00 h: Svetový deň modlitieb, ekume-
nické stretnutie modlitieb, program pripravili 
kresťanské ženy zo Slovinska, z Evanjelickej 
cirkvi, Rímsko-katolíckej farnosti a Kresťan-
ského zboru v Modre, miesto: Sobášna sieň 
(Súkenícka 4)

6. 3., 17.00 h: Gréta, dramatizované čítanie 
príbehu o veľrybe Gréte, najslávnejšej mor-
skej speváčke (so združením Edudrama) pre 
rodiny s deťmi, miesto: Mestská knižnica 
v Modre, organizátor: KC - Mestská knižni-
ca Modra 

8. 3., 17.00 h: „MDŽ“, koncert žiakov hu-
dobného odboru, miesto: Sobášna sieň, Mod-
ra, organizátori: ZuŠ a RR pri ZuŠ v Modre 

11. 3., 17:30 h: Školská zrelosť, seminár sa 
bude venovať téme, kedy je dieťa pripravené 
na vstup do školy, miesto: trieda 1.Y. CZŠ Nar-
nia Modra v priestoroch SOŠ Pedagogickej, 
Sokolská 6, organizátor: CZŠ Narnia v Modre 

12. 3., 19. 3., 26. 3., 19.00 h: Pôstne tiché 
slovo, pôstne utorkové zastavenia pri počúva-
ní biblických textov, hudby a pri modlitbách, 
miesto: slovenský evanjelický kostol Modra, 
organizátor: ECaV Modra 

21. 3., 19.00 h: Slon na Zemplíne, beseda 
a autorské čítanie reportéra, fotografa a spiso-
vateľa andreja Bána, miesto: Kultúrny dom 
Modra, organizátor: KC - Mestská knižnica

23. 3., 16.00 h: Hanička a Murko, jarné kon-
certné turné 2019, predstavenie je kombiná-
ciou dynamického koncertu a divadelného vy-

1. 3. / PIA / 19.30
COLETTE: PRÍBEH VÁŠNE
5€ / USA 2018 / 111min / 
ČT / 12+

2. 3. / SO / 15.30
AKO VYCVIČIŤ DRAKA 
3 - 3D
6€ / USA 2019 / 104min / 
SD / MP

2. 3. / SO / 17.30
ČO SME KOMU ZASE 
UROBILI
5€ / FRA 2018 / 98min / 
ČD / 12+

2. 3. / SO / 20.00
VŠETKO NAJHORŠIE 2
5€ / USA 2019 / 100min / 
ST / 15+

3. 3. / NE / 17.30
ASTERIX A TAJOMSTVO 
ČAROVNÉHO NÁPOJA
5€ / FRA 2018 / 91min / 
SD / MP

3. 3. / NE / 19.30
ŽENY V BEHU
5€ / ČR 2019 / 93min / 
OV / 12+

5. 3. / UT / 19.30
RENOIR: UCTIEVANÝ 
A ZATRACOVANÝ - ART
6€ / VB 2016 / 90min / 
ČT / 12+

6. 3. / STR / 19.30
VERNÍ NEVERNÍ - CDLC
5€ / FRA 2018 / 75min / 
ČT / 15+

7. 3. / ŠTV / 19.30
JE MI FAJN, S.R.O. - CDLC
5€ / FRA 2018 / 103min / 
ČT / 12+

8. 3. / PIA / 19.30
CAPTAIN MARVEL
5€ / USA 2019 / 132min / 
ST / 12+

9. 3. / SO / 15.30
PSIE VELIČENSVO 
5€ / BEL 2018 / 85min / 
SD / 7+

9. 3. / SO / 17.30
FAVORITKA
5€ / USA/VB 2018 / 
119min / ČT / 15+

9. 3. / SO / 20.00
CAPTAIN MARVEL - 3D
6€ / USA 2019 / 132min / 
ST / 12+

10. 3. / NE / 17.30
LEGO® PRÍBEH 2
5€ / USA 2018 / 116min / 
SD / MP

10. 3. / NE / 19.30
OSTRÝM NOŽOM
5€ / SR 2018 / 100min / 
OV / 12+

11. 3 / PO / 19.30
MODLITBA - CDLC
5€ / FRA 2018 / 107min / 
ČT / 15+

12. 3. / UT / 19.30
BOJOVNÍČKY SLNKA - CDLC
5€ / FRA/BEL 2018 / 
115min / ČT / 15+

13. 3. / STR / 19.00
SÚBOJ KOMIKOV
12€ / vstupenky: ticket-
portal.sk

14. 3. / ŠTV / 19.30
BEAUTIFUL BOY - K4
5€ / USA 2018 / 112min / 
ČT / 12+

15. 3. / PIA / 18.00
EXPEDIČNÁ KAMERA
8€ celý festival / 5€ blok

16. 3. / SO / 15.30
ČAROVNÝ PARK
5€ / USA 2019 / 85min / 
SD / MP

16. 3. / SO / 17.30
VŠETKO BUDE
5€ / ČR/SR 2018 / 85min / 
OV / 12+

16.3. / SO / 20.00
GREEN BOOK
5€ / USA 2018 / 130min / 
ČT / 12+

17. 3. / NE / 17.30
AKO VYCVIČIŤ DRAKA 3
5€ / USA 2019 / 104min / 
SD / MP

17. 3. / NE / 19.30
SKLENENÁ IZBA
5€ / ČR/SR 2018 / 98min / 
OV / 12+

19. 3. / UT / 19.30
JA, CLAUDE MONET - ART
6€ / VB 2017 / 90min / 
ČT / 12+

20. 3. / STR / 19.30
YOMEDDINE
5€ / Egypt 2018 / 97min / 
ČT / 12+

21. 3. / ŠTV / 19.30
ZJAVENIE - K4
5€ / FRA 2018 / 137min / 
ČT / 12+

22. 3. / PIA / 19.30
SKRYTÉ TÚŽBY
5€ / MAĎ 2018 / 98min / 
ST / 18+

23. 3. / SO / 16.00
HANIČKA A MURKO
5€ / detské divadelné 
predstavenie

23. 3. / SO / 20.00
BOHEMIAN RHAPSODY
5€ / USA 2018 / 134 min / 
ČT / 12+

24. 3. / NE / 17.30
PUTOVANIE SO SOBÍKOM
5€ / FÍN/NÓR 2018 / 
86min / SD / 7+

24. 3. / NE / 19.30
LOVEnie
5€ / ČR 2019 / 100min / 
OV / 12+

25. 3. / PO / 19.30
PUNK JE HNEĎ - FEBIO
5€ / SR/ČR 2018 / 75min / 
OV / 12+

27. 3. / STR / 19.30
ONI A SILVIO - FEBIO
5€ / TAL 2018 / 150min / 
ČT / 15+

28. 3. / ŠTV / 19.30
LETO - K4
5€ / RUSKO 2018 / 126min 
/ ČT / 15+

29. 3. / PIA / 19.30
ZRANENÉ SRDCIA
5€ / USA/NEM 2018 / 
109min / ST / 12+

30. 3. / SO / 15.30
ČAROVNÝ PARK - 3D
6€ / USA 2019 / 85min / 
SD / MP

30. 3. / SO / 17.30
ARCTIC
5€ / ISLAND 2018 / 97min 
/ ST / 12+

30. 3. / SO / 20.00
JEDNOU NOHOU V BASE
5€ / TAL 2018 / 96min / 
ČT / 12+

31. 3. / NE / 17.30
PSIE VELIČENSVO 
5€ / BEL 2018 / 85min / 
SD / 7+

31. 3. / NE / 19.30
DOBRÁ SMRŤ
5€ / SR/ČR 2018 / 83min / 
OV / 12+

ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!

WWW.KINOMODRA.SK
ART  - Výstavy na plátne, CDLC - Crème de la crème 2019,  FEBIO – Medzinárodný festival filmových klubov FEBIOFEST, K4  - Filmový klub K4, 
SD – slovenský dabing, ČD – český dabing, ST – slovenské titulky, ČT – české titulky, OV – originálna verzia, 12+ – odporúčaná prístupnosť
Kino – pokladňa: 033 647 23 22, mier@kinomodra.sk

Modernizáciu a digitalizáciu kina MIER 
finančne podporil Audiovizuálny fond. 

PROGRAM KINO | MAREC

stúpenia, miesto: Kino Mier Modra, vstupné: 5 
€ predpredaj/6 € na mieste, organizátor: Mač-
ka strakatá - agentúra, predpredaj vstupeniek 
v kancelárii KC Modra a v sieti Ticketportal

25. 3., 18.00 h: Labyrint literatúry, účinkujú: 
Zuzana Kuglerová, Beata Vargová Kuracino-
vá, miesto: Musique club galerie, organizátor: 
ECaV, Pars artem, KNS, SPP

25. 3., 10.30 h: Čarodejnice, divadelné pred-
stavenie Nového divadla Nitra, pre školské 
kolektívy a verejnosť, miesto: Kultúrny dom 
Modra, organizátor: KC - Mestská knižnica 
Modra, vstupné: 3 eurá

26. 3., 7.30 h.: Darovanie krvi, miesto: Kul-
túrny dom Modra, organizátor: Miestny spo-
lok SČK v Modre

29. - 30. 3. Vitis Aurea 2019, medzinárodná 
výstava vín a verejná degustácia, miesto kona-
nia: Kultúrny dom Modra, organizátor: Spolok 
Vincúr

31. 3., 16.00 h: Učitelia sú dar, poďakovanie 
ku Dňu učiteľov, miesto: evanjelická fara (Štú-
rova 1), organizátor: ECaV Modra (kc)


