
  

 

 

KULTÚRNE CENTRUM Modra  
Vyhodnotenie činnosti za rok 2020 (krízový rok pre kultúru) 

Rok 2020 hodnotíme v Kultúrnom centre ako veľmi náročný z dôvodu celosvetovej pandémie spôsobenej 
koronavírusom. Oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu zasiahla táto oblasť veľmi výrazne. Kvôli zložitej a 
nepriaznivej situácii sme boli nútení zrušiť takmer všetky tradičné mestské podujatia (Kráľovské 
hodovanie, Modranský piknik, Vinobranie, Adventnú Modru a mnohé iné) Museli sme sa naučiť reagovať 
operatívne na všetky zmeny, ktoré sa diali takmer zo dňa na deň. Naša organizácia bola riadená 
v medziach krízového manažmentu a museli sme prepnúť do tzv. „šetriaceho módu“(redukcia miezd, 
pandemické OČR, PN revízia zmlúv a optimalizácia nákladov). Našťastie sme nemuseli prijať  nepopulárne 
rozhodnutia ohľadne redukcie pracovných miest. Bol to náročný rok pre každého, ale aj vďaka podpore 
mesta ako aj všetkých zamestnancov sme ho zvládli bez väčších strát. Ďakujeme.   

Z minima maximum (vrchol sezóny v lete) 

Koncept Kultúrneho leta (vzhľadom na neustále sa meniace nariadenia) sme šili doslova „horúcou ihlou“, 
no podľa reakcií obyvateľov sme ľudí potešili a hlavne opäť vtiahli do kultúrneho diania v našom meste. 
Na nádvorí hist. radnice sa tak mohli stretnúť s mnohými druhmi umenia. Počas mesiacov júl-august 2020 
sme pre návštevníkov pripravili veľké množstvo koncertov, divadelných predstavení, spoluorganizovali 
sme niekoľko festivalov a na svoje si prišli aj priaznivci filmového umenia. Môžeme teda konštatovať, že 
po mesiacoch izolácie, sme si kultúrne leto v maximálnej miere všetci užili. Zároveň sa takýto koncept 
ukázal ako veľmi perspektívny, vzhľadom na pestrú programovú ponuku, ktorá aj v rámci obmedzeného 
rozpočtu dokázala počas dvoch mesiacov uspokojiť všetkých návštevníkov. V podobnom trende by sme 
chceli pokračovať aj v ďalšom období.    

Kultúrne leto v Radnici (koncert Le Payaco)   

 



Žiaľ priaznivá situácia netrvala dlho a už na jeseň 2020 nás čakali opäť prísnejšie opatrenia, ktoré 
nedovoľovali organizovať hromadné kultúrne podujatia a koncert Lenky Filipovej, divadelné predstavenie 
Účet, festival 89-Ty, Adventnú Modru ako aj ďalšie podujatia sme boli nútení zrušiť. Takpovediac na 
poslednú chvíľu sa nám podarilo v spolupráci s agentúrou Pohoda zorganizovať koncert legendárneho 
albumu „Bolo nás jedenásť“. Kvôli stále sa meniacim pravidlám sme nakoniec museli produkčne 
zabezpečiť dva koncerty. Bol to v roku 2020 žiaľ posledný kontakt so živou kultúrou a umením. 
 

   
„Bolo nás jedenásť“ (koncert v Radnici)  

KNIŽNICA pokračuje v modernizácií  
 
Mestská knižnica v roku 2020 prešla I. fázou rekonštrukcie (január – marec). Zrekonštruovali sme 
kompletne najproblémovejšiu časť knižnice – centrálnu sálu. V roku 2020 sme opäť získali grant Fondu na 
podporu umenia na II. fázu rekonštrukcie, ktorá prebehne v súčasnej vstupnej miestnosti. Hlavné 
rekonštrukčné práce budú prebiehať v jesenných mesiacoch. Vizuálne bude miestnosť kopírovať centrálnu 
sálu. Rekonštrukciu realizujeme v spolupráci s autorizovaným architektom Mgr. art Matúšom Bišťanom.  
V roku 2020 sme pokračovali v elektronizácii knižničného fondu. V elektronickom katalógu evidujeme 
12 213 kníh. Kompletne elektronizovaná je literatúra pre deti, mládež a beletria pre dospelých. 
V poslednej fáze elektronizácie je odborná literatúra. Mestská knižnica v čase pandémie pokračovala vo 
svojej činnosti v zmysle stanovených aktuálnych opatrení a pokiaľ bolo možné poskytovala svoje služby. 
Takmer všetky Literárne podujatia prešli do on-line priestoru. 

 
Štatistické údaje k decembru 2020: 
Počet založených a predĺžených čitateľských preukazov: 350 
Dospelí čitatelia /dospelí, študenti, dôchodcovia: 223 
Deti do 15 rokov: 127 
Používatelia PC, internetu a tlač: 111 
Počet používateľov /návštevníkov, ktorí si vypožičali/vrátili knihy/: 1900 
Počet výpožičiek: 6175 



 Preukazy 
Dospelí 

Preukazy 
Deti  

Počet výpožičiek 
spolu 

Počet používateľov 
spolu 

Používatelia 
PC 

2016 174 130 3844 1455 191 
2017 218 170 5259 1976 210 
2018 237 164 6090 2784 404 
2019 290 185 7969 2828 497 
2020 223 127 6175 1900 111 
Medziročný 
pokles 

-67 -58 -1794 -928 -386 

Medziročný 
pokles v % 

-23,20 -31,36 -22,52 -32,82 -77,67 

Tabuľka porovnania rokov 2016, 2017, 2018,2019,2020 

 

 
Návrh rekonštrukcie a modernizácie (2.fáza-časť beletrie, Mestská knižnica, Ing. arch. Matúš Bišťan)  

 
KINO len z „gauča“   
 
Začiatkom roka, v mesiacoch január a február bol z pohľadu návštevnosti výborný. V marci však nastala 
zmena a kiná na Slovensku museli byť z dôvodu vládnych opatrení proti šíreniu koronavírusu zatvorené. 
Nepremietali sme až do konca mája. Kinári však vedeli, že bude nutné niečo vymyslieť ako alternatívu pre 
filmových fanúšikov, ale aj z hľadiska samotného ekonomického fungovania. Tak vzniklo „Kino z gauča“, 
ktoré premietalo kvalitné filmy priamo v obývačkách milovníkov filmovej kultúry. Kamenné kino bolo 
znova otvorené v júni a tak striedavo v nadväznosti s meniacimi sa opatreniami a vyhláškami úradu 
verejného zdravotníctva sme fungovali až do polovice októbra 2020. Jarná skúsenosť s virtuálnym kinom 
dala kinárom odvahu pustiť sa do obdobného projektu aj na jeseň. Bolo to práve naše modranské Kino 
Mier, ktoré iniciovalo oživenie a vytvorenie trvalej virtuálnej kinosály. Tak vznikla iniciatíva #kinaspolu, 
ktorá divákovi ponúka dva kvalitné filmy denne z európskej a festivalovej produkcie. V polovici novembra 
bola zároveň znova otvorená aj klasická kinosála, avšak vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu na Slovensku 
boli kiná znova koncom roka uzatvorené. Celkovo naše kino v minulom roku navštívilo 7456 divákov a 
odohrali sme 253 predstavení. Boli sme však aj úspešní v získavaní grantov z Audiovizuálneho fondu. Na 
podporu návštevnosti slovenských audiovizuálnych diel sme získali 2.257€, na zmiernenie dopadu 
pandemickej krízy 3.400€. Získali sme aj financie na projekt rozšírenia marketingových aktivít a viditeľnosti 
kina v hodnote 7.000€. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie služieb, lepšiu informovanosť 
divákov a posilnenie vnímania značky. Po znovuotvorení nášho kina sa môžete tešiť na novinky určené pre 
vás, našich verných divákov a zákazníkov.  



 

Investície a dotácie 

Aj vďaka dotáciám z AVF sa nám v roku 2020 podarilo napriek veľmi nepriaznivej situácií podporiť 
marketingovými nástrojmi kino Mier Modra (realizácia v roku 2021) a zasanovať výpadky z tržieb ktorými 
sme pokryli aspoň časť bežných prevádzkových nákladov. Vďaka podpore z FPU sme mohli pripraviť 
celoročnú dramaturgiu mestskej knižnice (letná čitáreň + on-line podujatia) a nakúpiť nové knihy 
v hodnote 7tis.€  
 
Audiovizuálny fond (AVF) 

 Podpora návštevnosti slovenskej kinematografie v kine MIER Modra 2.257€ 

 Zabezpečenie programu, návštevnosti a prevádzky kina MIER Modra 3.400€ 

 Rozšírenie marketingových nástrojov a viditeľnosti kina MIER Modra 7.000€ 
celkom: 12.657€ 

Fond na podporu umenia (FPU) 

 Knižnica plná príbehov (celoročná dramaturgia) 4.000€ 

 V knižnici si nájdeš svoj obľúbený príbeh (akvizícia kníh) 7.000€ 
celkom: 11.000€ 

Vlastné investície 

 Modernizácia zabezpečovacieho systému 1.065€ 

 Odstránenie závad v KD a kine Mier zistených pri revíziách 1.485€ 

 Nákup 10ks stolov do KC Modra 1.114€ 

 Dezinfekčné stojany + hygienické pomôcky 1.100€ 

 Informačný systém knižnica 3.682€ 
celkom: 8.446€ 

 

 

 

 

 

 



Hospodárenie  

Príspevok na kultúrne podujatia a prevádzku knižnice bol z dôvodu nemožnosti organizovania kultúrnych 
podujatí znížený z pôvodnej sumy 96 500 eur na 25 000 eur a bol použitý na prípravu kultúrneho leta a 
spolufinancovanie rekonštrukcie knižnice. Z dôvodu pandémie Covid-19 sa Kultúrnemu centru nepodarilo 
naplniť rozpočet v oblasti vlastných príjmov. V roku 2020 získalo Kultúrne centrum granty od Fondu na 
podporu umenia a Audiovizuálneho fondu. Uvedené granty boli poskytnuté a použité na podporu 
slovenskej kinematografie v Kine Mier, podporu marketingových nástrojov, nákup nových knižničných 
titulov, komunitné akcie v knižnici a prostriedky vo výške 8 000 eur získané z grantu v roku 2019 boli 
použité na rekonštrukciu knižnice. Na konci roka 2020 Kultúrne centrum získalo ďalšie prostriedky z 
grantov na nákup knižničných titulov a na prevádzku kina, ktoré budú čerpané v roku 2021. Celkový 
hospodársky výsledok predstavuje stratu vo výške 8 284 eur. 

 

 

Oživenie KULTÚRY  
 
V mesiaci máj 2021 očakávame postupné uvoľňovanie protipandemických opatrení a návrat k živej 
kultúre. Pre všetkých aktérov v oblasti kultúry bol rok 2020 veľmi náročný a prelomový. Mnohé subjekty 
krízu neprekonali a ukončili svoju činnosť. Mnohé mestské kultúrne centrá už neexistujú, alebo prešli 
výraznou reštrukturalizáciou. V žiadnom proti-pandemickom pláne sme zatiaľ nezaregistroval výraznejšiu 
podporu pre inštitúcie akou je tá naša. Ak zlikvidujeme regionálnu sieť, na čom budeme neskôr stavať? 
Ako budeme viesť spoločnosť k hodnotám, že aj umenie a kultúra sú nenahraditeľnou súčasťou nášho 
života? V Modre máme to šťastie, že jeho predstavitelia chápu zmysel a význam inštitúcií akou je tá naša a 
aj v týchto neľahkých časoch, máme podporu mesta a mestského zastupiteľstva. V druhej polovici roka 
2021 očakávame postupné oživenie kultúrno-kreatívneho priemyslu. Bude náročne získať si opäť 
publikum, ktoré sme roky budovali. Zvykne sa hovoriť, že žijeme dobu pred-covidovú a po-covidovú.  
Všetko akoby začína odznova. Napriek negatívam, ktoré pandémia zo sebou priniesla sme sa naučili 
reagovať oveľa pružnejšie na nové okolnosti, pracovať s novými médiami a technológiami a uvažovať  aj 
nad ďalším konceptom našej organizácie.  



Je mimoriadne dôležité ďalej investovať do budovania infraštruktúry, aby dokázal kultúrny dom, mestská 
knižnica a kino slúžiť svojmu účelu aj v budúcnosti. Chceme naďalej spolupracovať so všetkými aktérmi 
mesta na poli umenia a kultúry. Vytvárať priestor a spoluprácu so školami, záujmovými združeniami, 
externými partnermi a umelcami. Chceme aj naďalej skvalitňovať naše služby a byť otvorenou inštitúciou. 
Pevne veríme, že po kríze sa nám opäť podarí oživiť kultúru v našom meste. Dúfame, že aj vi, naši milí 
diváci a návštevníci nás budete aj naďalej tak fantasticky podporovať a budete navštevovať naše 
podujatia. Všetkým partnerom i nášmu zriaďovateľovi ďakujeme za spoluprácu a aj napriek zložitej situácií 
a neľahkým časom sa tešíme na ďalšie, snáď čoskoré spoločné zážitky pri umení. 

 

Vypracoval /Mgr. Ján Sklenár, riaditeľ  KC Modra  
29. 04. 2021  


