
 

Kultúrne centrum Modra / Vyhodnotenie činnosti v roku 2016  

Obsah:   - naratívna správa  
- projekty a investície + fotodokumentácia  
- štatistika – prehľad podujatí 2016 (tabuľka, príloha)  

Poslanie  

Kultúrne centrum Modra je mestská organizácia, ktorej centrami diania sú Kultúrny dom, Mestská 

knižnica a Kino Mier. Naše poslanie sa dá rozdeliť do troch hlavných oblastí: vytvárame a 

organizujeme kľúčové celomestské kultúrne podujatia, tvoríme množstvo menších akcií zameraných 

na rôzne druhy umenia a žánre a v neposlednom rade poskytujeme zázemie pre miestne komunity, 

združenia a organizácie a podporujeme rozvoj miestnej tvorby, tradícií a vzdelávania v oblasti kultúry.    

Východiská  

Rok 2016 bol prvým uceleným rokom, kedy organizácia fungovala pod novým vedením (v novembri 

2015 bola za riaditeľku vymenovaná Marcela Kvetková). Zároveň je to rok, kedy KC prevzalo všetky 

kompetencie v oblasti kultúry v meste Modra. Stali sme sa hlavným organizátorom a dramaturgom 

všetkých celomestských podujatí. Rok 2016 by sa aj preto dal charakterizovať, ako rok zameraný na 

„vylaďovanie“ už existujúcich mestských podujatí ako je Modranský piknik, Medzinárodný gitarový 

festival, Modranské vinobranie a ďalšie, ktorým sme zlepšovali dramaturgiu, značku či posilňovali ich 

propagáciu. Rok 2016 bol pre nás rokom profilácie mestských podujatí, návratu k tradičnému 

vinobraniu ale aj rokom knižnice, ktorá prešla personálnymi i metodickými zmenami. V organizačnej 

štruktúre pribudla v tomto roku pozícia dramaturga KC. V KC v roku 2016 pracovalo 10 ľudí. Na jeseň 

sme zmenili názov organizácie, z Mestského kultúrneho strediska sa stalo Kultúrne centrum. Iniciatíva 

zmeny názvu súvisí s našou ambíciou celkovej zmeny charakteru organizácie, ktorú vnímame ako 

otvorené kultúrne centrum schopné zaujať svoju pozíciu v oblasti miestnych tradícií ako i v súčasnej 

kultúre.   

 

 



Aktivity / podujatia 2016  

Rok 2016 bol pre naše centrum náročný a zároveň veľmi pestrý. Rok sme začali s veľkou výzvou - 

koncepčne a produkčne pripraviť Pietnu spomienku pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľ. Štúra. 

Vyvrcholením celodenného programu bol veľkoryso komponovaný alegorický sprievod, ktorý bol 

rekonštrukciou pohrebného sprievodu z januára 1856 a pietna spomienka na modranskom cintoríne, 

na ktorej sa zúčastnil aj Minister kultúry SR Marek Maďarič. Tento deň i Rok Ľ. Štúra sme slávnostne 

ukončili literárno-hudobným pásmom Napred sa ísť musí! v Kultúrnom dome, ktoré koncepčne 

pripravil Silvester Lavrík (ten spoluvytváral aj réžiu pohrebného sprievodu).  

V druhej polovici roka nás čakala ďalšia veľká výzva – dramaturgia a celková organizácia 

Modranského vinobrania 2016, ktorá pre nás znamenala niekoľko mesiacov intenzívnej práce. 

Myslím, že sa nám podarilo obsahovo posunúť oberačkové slávnosti smerom k skutočným tradíciám 

a oslave vinárstva, vinohradníctva, úrody a krajiny. Verím, že sme skvalitnili dramaturgiu podujatia 

i ponuku programov pre rodiny s deťmi. Vytvorili sme nový vizuál podujatia, ktorý vychádza 

z keramikárskej tvorby Rudolfa Barčíka, posilnili sme propagáciu a zlepšili služby. Ako hlavný prínos 

tohtoročného vinobrania hodnotím, že do popredia sa skutočne dostalo modranské víno, 

vinohradníctvo a tradície spojené s touto oblasťou. Vinobranie hodnotíme ako veľmi úspešné.  

Okrem toho sme samozrejme pripravili a zrealizovali pravidelné celomestské podujatia ako sú 

Fašiangy spojené so súťažou vo varení kapustnice, veselé hody, ktorými si pripomíname a oslavujeme 

mestskú časť Kráľová s názvom Kráľovské hodovanie. V júni sa konal mimoriadne obľúbený a hojne 

navštevovaný Modranský piknik na lúke Otčenáška, ktorým sme zároveň otvorili turistickú sezónu 

v Harmónii. V letných mesiacoch sme zrealizovali dva hudobné festivaly vážnej hudby: Medzinárodný 

gitarový festival a Hudba Modre, oba sa konali v Nemeckom evanjelickom kostole. Koncom roka sme 

pripravili a organizačne zastrešili cyklus celomestských podujatí Adventná Modra s úspešným 

adventným koncertom zboru Lúčnica a tradičným Vianočným zastavením. Všetky podujatia vznikajú 

v úzkej spolupráci s množstvom miestnych partnerov a Mestom Modra. Okrem toho pripravujeme aj 

množstvo menších podujatí ako je čarovná májová Noc literatúry či septembrové Dni európskeho 

kultúrneho dedičstva.   

 

Srdcové záležitosti  

Veľmi nás baví aj práca na komornejších podujatiach, ktoré nám prinášajú priamy kontakt s divákmi 

a silné zážitky. Miestom literárnych zážitkov bola pre nás (a veríme, že aj pre návštevníkov) naša nová 

letná čitáreň pri Mestskej knižnici, ktorú sme prvý krát otvorili v júni a v lete sme v nej organizovali 

autorské čítania. Vznikla úpravou malého pozemku pri kultúrnom dome a prevádzkovali sme ju popri 

mestskej knižnici od 15. júna do 10. septembra 2016. Ďalší zaujímavý priestor, ktorý sme si obľúbili a 

„obývali“, je historická radnica a jej nádvorie na Štúrovej ulici. V radnici sa podarilo zrealizovať 

niekoľko krásnych výstav: na jar a v letných mesiacoch to bola výstava troch autorov z rodiny 

Polonských, v auguste a septembri priestor naplnila fotografická výstava Aktovka Vincenta Šikulu 

(Malokarpatská knižnica v PK), počas Vinobrania sme v spolupráci s Múzeom Ľ. Štúra otvorili výstavu 

Z vinohradu a záver roka patril výstave Maľovaný Advent Agáty Š. Petrakovičovej. Na nádvorí radnice 

sme v auguste spojazdnili letné kino pod hviezdami, ktoré prinieslo štyri štvrtkové projekcie a stretlo 

sa s mimoriadne dobrým ohlasom. Jeseň priniesla množstvo podujatí, ktorými si Modra pripomenula 

nedožité 80. narodeniny spisovateľa Vincenta Šikulu. KC sa zapojilo produkciou scénického čítania 

s názvom Nebýva na každom vŕšku Šikula, ktoré autorsky pripravil Daniel Hevier a režijne uchopil 

Patrik Lančarič. Spolu so všetkými účinkujúcimi (viac ako 20 ľudí) sa nám podarilo vytvoriť jedinečnú 

spomienku na V. Šikulu a zaplniť veľkú sálu kultúrneho domu.  

 



 

projekty a investície   

 

Kino Mier / bistro a presun pokladne 

Začiatkom roka 2016 sme vyhlásili verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestoru Bistra v Kine Mier, 

ktorá priniesla nového nájomcu (Ivo Kratochvíla) a rekonštrukciu priestoru, ktorý dnes úspešne 

funguje ako Bistro Kinečko. Od apríla do konca augusta prešiel priestor bistra rozsiahlou 

rekonštrukciou. Jej výsledkom je zvýšenie komfortu a služieb pre návštevníkov kina, čo sa pozitívne 

odrazilo aj na návštevnosti. V marci 2016 sme presunuli pokladňu kina z priestoru bistra k bočnému 

vstupu (investícia 1 000 €, vybudovanie samostatnej miestnosti, riešenie kúrenia).      

 

 



Letná čitáreň / úprava pozemku   

Úpravou malého pozemku pri Kultúrnom dome sme vytvorili nové príjemné prostredie, ktoré slúžilo 

od 15. júna do 10. septembra ako letná čitáreň. Vytvorili sme tak komorný priestor, zelenú oázu 

susediacu s parkom, ktorá sa pravidelne menila na literárnu záhradu ožívajúcu ponukou komorných 

podujatí ako je hlasné čítanie, diskusie, tvorivé čítanie pre rodiny s deťmi či multižánrové večery. Na 

jar sme investovali vlastné prostriedky do terénnej úpravy pozemku, vybudovania schodov a bránky, 

do výsadby stromov, kvetov, kríkov a pod. (2 000 €), čitáreň sme vybavili nábytkom vlastnej výroby. 

Ďalší inventár ako slnečník, hojdacia sieť a pod. sme financovali z dotácie FPU a BSK. Honoráre 

účinkujúcich v letnej čitárni sme pokryli taktiež z dotácií.  

 

 



Kultúrny dom  / budova  

Kapitálové výdavky z rozpočtu organizácie sme investovali v roku 2016 najmä do budovy kultúrneho 

domu. V lete sme opravili vstupné schodisko výmenou nevhodnej dlažby za terrazové schody 

(celkovo 20 000 €). Na jeseň sme opravili ploché časti striech na KD, takže do jeho priestorov viac 

nezateká (8 100 €). Koncom roka sme taktiež opravili prasknutú severnú stenu KD (900 €).    

 

 

 



Oprava plochých častí striech KD

 

 

 

 

 



Skúšobňa pre kapely / Kultúrny dom 

Začiatkom roka 2016 sme dokončili celkové vyčistenie a rekonštrukciu priestorov po pódiom 

v Kultúrnom dome, kde vznikol priestor hudobnej skúšobne pre modranské kapely. Priestor sme 

zrekonštruovali spoločne s členmi kapely Druhý náklad. Celková naša investícia bola 300 € (nový 

radiátor, kúrenárske práce).    

 

 

 

 

 



Kanalizácia / Kino Mier  

V decembri sme zrealizovali opravu a výmenu splaškovej kanalizácie v Kine Mier, ktorá bola 

v nevyhovujúcom stave (diagnostika monitorovaním). Investícia: 4 100 €.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Nová webová stránka 

Investovali sme aj do našej novej webovej stránky www.kcmodra.sk, ktorej štruktúra a dizajn 

zodpovedá potrebám Kultúrneho centra. Investícia: 2 000 €    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dotácie a ich využitie:  

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 

V priebehu celého roka sme využívali rôzne aktivačné programy pre dlhodobo nezamestnaných. 

Vďaka nim v knižnici pomáhala 6 mesiacov 4 hodiny denne dobrovoľníčka Pavlína Kováčová, ktorá 

v Mestskej knižnici od októbra 2016 pracuje na plný úväzok, pričom jej 80 % jej mzdy nám prepláca 

UPSVR (program na 9 mesiacov).   

Fond na podporu umenia / dotácie  
6.1.3. Akvizícia knižníc / Doplnenie knižničného fondu / 2 500 €  
Zo získanej dotácie Mestská knižnica doplnila knižničný fond o 338 nových titulov (najmä súčasná 
beletria, detská literatúra). Nákup bol realizovaný na jeseň 2016. Zoznam nových titulov je na 
www.kcmodra.sk.  
 

6.1.2. Podujatia a vzdelávacie aktivity – knižnice / Nebýva na každom vŕšku Šikula / 3 000 € 
Z projektu sme realizovali neobyčajnú spomienku na spisovateľa a publicistu Vincenta Šikulu, ktorá sa 
konala 21. októbra 2016 v Kultúrnom dome Modra pri príležitosti oslavy jeho nedožitých 80. 
narodenín. Diváci zažili príbehy z diel i života Vincenta Šikulu v zaujímavom scénickom čítaní, ktoré 
autorsky pripravil Daniel Hevier a režijne uchopil Patrik Lančarič.  

6.1.1. Knižničná činnosť / Modernizácia knižnice / 2 100 €  

Dotácia bola využitá na nákup dvoch PC pre Mestskú knižnicu a nábytok (dve kreslá, príručné stolíky, 

osvetlenie) pre čitateľov a užívateľov knižnice (vybudovanie nového zázemia a zlepšenie služieb pre 

čitateľov).  

 

1.5.4. Prehliadky, festivaly, súťaže – literatúra / Literatúra v meste / 1 500 € 

Projekt sme získali na trojmesačnú dramaturgiu a prevádzku letnej čitárne pri mestskej knižnici. 

Financie sme využili najmä na pokrytie honorárov hostí, nákup dennej tlače a drobného inventáru do 

čitárne.  

1.3.2. Prehliadky, festivaly –  hudba / Medzinárodný gitarový festival / 3 000 € 

Z projektu sme spolufinancovali hudobný festival, ktorý už dlhoročne patrí do programu Kultúrneho 

leta v Modre a ktorý sa zameriava na hru na klasickú gitaru. Z dotácie sme financovali honoráre 

medzinárodných účinkujúcich.  

Dotačná schéma KULTÚRA / Bratislavský samosprávny kraj  

Projekt Vincent Šikula_80 / 1 000 €  

Z dotácie sme zrealizovali výstavu fotografií mapujúcich život a dielo Vincenta Šikulu (Aktovka 

Vincenta Šikulu), ktorá sa konala v mesiacoch september a október 2016 v priestoroch historickej 

radnice v Modre.  

  

Kultúra pre verejný priestor / 3 500 € 

Projekt pozostával z množstva multižánrových akcií a programov, ktoré priniesli do mesta kvalitnú 

kultúru a umenie. Získané prostriedky sme použili najmä na dve kľúčové aktivity, na realizáciu 

a propagáciu Medzinárodného gitarového festivalu a Letného kina pod hviezdami. Obidve aktivity 

boli mimoriadne úspešné.  

 

Marcela Kvetková, Kultúrne centrum Modra    

február 2017  

 


