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Stručné zhrnutie roka / Kultúra v meste 

Kultúrne centrum Modra je menšia mestská organizácia pôsobiaca vo všetkých oblastiach 

kultúry a umenia, ktorej poslaním je prinášať pestrú ponuku kultúrnych podujatí a zároveň vytvárať 

zázemie pre miestne súbory a organizácie. Rok 2017 hodnotíme v Kultúrnom centre ako úspešný 

a vyrovnaný. V organizácií pracuje 10 ľudí a súčasťou jej štruktúry je aj Mestská knižnica a Kino Mier 

Modra.  

V rámci dramaturgie nášho Kultúrneho centra sme sa aj v roku 2017 snažili pripraviť bohatú 

ponuku podujatí určených pre všetky vekové kategórie a cieľové skupiny, ktoré žijú v našom meste 

a v jeho okolí. Snažíme sa o aktívnu spoluprácu s občianskymi združeniami a záujmovými skupinami, 

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho diania v Modre. Medzi tradičné a etablované podujatia, 

ktoré každý rok organizujeme patria Fašiangy, Kráľovské hodovanie, Modranský piknik, Vinobranie či 

Adventná Modra. Každý rok sa snažíme udržať kvalitu týchto celomestských podujatí a vždy pripraviť 

aj niečo nové, ponúknuť jedinečný a originálny program s dôrazom na kultúrne dedičstvo, tradície 

i súčasnú kultúru. V minulom roku sme takisto ponúkli veľa zaujímavých koncertov. Za všetky 

spomeňme interpretov ako Richard Müller, Szidi Tobias, Andrej Šeban, Longital, Katarína Máliková 

a mnoho ďalších. Na „modranských doskách“ vystúpilo v roku 2017 množstvo amatérskych ale aj 

profesionálnych súborov. Sme veľmi radi, že sme našou ponukou dokázali osloviť aj miestne školy. 

Veľkej pozornosti sa u nás tešilo predstavenie Anna Franková – Nového divadla z Nitry ale aj výstava 

Krajina komiksu, ktorú navštívili všetky miestne škôlky a prvý stupeň ZŠ. Úspešne pokračujeme aj 

v našich literárnych podujatiach. Súčasťou kultúrneho leta je už tretí rok aj Letná čitáreň, ktorá je 

príjemným miestom pre oddych, inšpiratívne stretnutia s kvalitnou literatúrou či programom pre 

rodiny s deťmi. Aj vďaka finančnej podpore z Bratislavského samosprávneho kraja a Fondu na 

podporu umenia sa nám každoročne darí predkladať kvalitné projekty, z ktorých financujeme práve 

aktivity nezávislého a nekomerčného charakteru ako aj nákup nových kníh pre knižnicu a literárne 

akcie. Vďaka nákupu nových kníh sa nám zvýšila členská základňa čitateľov a množstvo výpožičiek. 

Tešíme sa, že v roku 2017 sa nám podarilo výrazne zvýšiť návštevnosť Kina Mier, ktorá sa 

zdvojnásobila.  Za mimoriadny úspech považujeme získanie dotácie z AVF na modernizáciu kinosály 

a prípravu projektu a vysúťaženie dodávateľa výmeny starých sedačiek v kine za nové. V lete sa 

popularite tešilo aj premietanie filmov pod hviezdami na nádvorí historickej radnice v rámci projektu 

Letného kina. V spolupráci s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku sme na prelome júna a júla 

pripravili 1. ročník medzinárodného festivalu poézie Feliber Poetry. A za mimoriadne dôležité 

považujeme, že sme rozvinuli spoluprácu s DFS Magdalénka v spoločnej novej aktivite – Tanečný 

dom.  
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Podrobná naratívna správa  

V rámci dramaturgie nášho Kultúrneho centra sme sa aj v roku 2017 snažili pripraviť bohatú ponuku 

podujatí určených pre všetky vekové kategórie a cieľové skupiny, ktoré žijú v našom meste a v jeho 

okolí. Snažíme sa o aktívnu spoluprácu s občianskymi združeniami a záujmovými skupinami, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho diania v Modre. Súhrn všetkých našich aktivít by sme mohli 

rozdeliť do nasledovných oblastí: 

 

Celomestské festivaly (veľké)  

Modranské Vinobranie  

Na príprave tohto podujatia pracujeme takmer celý rok a snažíme sa o spoluprácu so všetkými 

miestnymi záujmovými spolkami a organizáciami. Sme veľmi radi, že sa nám každoročne darí 

pripraviť pestrý a zaujímavý program, ktorý dokáže osloviť každého. Prioritou tohto podujatia je 

nadviazať na tradície, pripomínať kultúrne dedičstvo našich predkov, oživiť slávu niekdajších viech 

a osláviť vinárstvo a vinohradníctvo v Malokarpatskom regióne. Srdcom vinobrania sa stalo nádvorie 

historickej radnice, Vinohradnícky dvor, ktorý návštevníkom ponúka možnosť nahliadnuť do histórie 

a pripomenúť si čaro niekdajších modranských pivníc a viech. Akousi pulzujúcou tepnou podujatia je 

alegorický sprievod mestom, ktorý návštevníkovi ponúka celú plejádu aktivít a činností spájajúcich 

sa s vinohradníctvom. Paralelne nám na námestí funguje hlavné pódium, ktoré sa stará o dobrú 

zábavu viac či menej komerčného charakteru. Menšinové žánre sú zas zastúpené na vedľajšom 

pódiu, ktoré návštevníkovi a prioritne detskému divákovi ponúkajú možnosť na chvíľu uniknúť 

z rušných ulíc mesta. Počas podujatia pripravujeme aj množstvo výstav, sprístupňujeme pamiatky 

a už druhý rok sme postavili v rámci podujatia aj veľký slamený labyrint (spolupráca so spolkom pre 

udržateľnú architektúru Artur) fungujúci ako veľké prírodné ihrisko a alternatíva k tradičným 

kolotočom. Modranské Vinobranie pokladáme za našu pýchu a spôsob ako reprezentovať mesto 

Modra pre čo najširšie publikum. 

 

Celomestské festivaly (malé)  

Fašiangy, Kráľovské hodovanie, Modranský piknik, Medzinárodný gitarový festival, Hudba Modre, 

Kultúrne leto, Adventná Modra  

 

Tento druh podujatí, ktoré každoročne naše KC organizuje má prioritne za cieľ osloviť domáce 

publikum, obyvateľov mesta resp. jeho mestských častí a ľudí z blízkeho okolia. Podstatná časť týchto 

podujatí vychádza opäť z tradícií a ich uchovávania aj pre nasledujúce generácie. Pri koncipovaní 

dramaturgie siahame po osvedčených a kvalitných interpretoch často s dôrazom na regionálnu 

príslušnosť. Nevyhnutnou súčasťou a partnermi podujatí sú opäť miestne spolky a združenia ako DFS 

Magdalénka, ĽUSK, Kraľovan, Modranská beseda a mnohí ďalší. Na našej kultúrnej mape sa veľmi 

úspešne etabloval Modranský piknik, ktorý miestnu časť Modra – Harmónia každoročne prezentuje 

ako niekdajšie slávne klimatické kúpele a čarovné miesto pre relax s noblesou. Toto podujatie má 

ambíciu okrem domáceho publika pritiahnuť aj ostatných návštevníkov a obyvateľov BSK. V rámci 

programu kultúrneho leta sa obyvateľom a návštevníkom mesta snažíme spríjemniť letný čas sériou 

koncertov, čítačiek a diskusií. Všetky tieto podujatia sa konajú mimo našich sídelných budov, 

vychádzame s nimi aj do iných verejných priestorov mesta ako je nádvorie historickej radnice, kde sa 

v lete premieta pod holým nebom, či novo – vzniknutá komunitná záhrada. Pri všetkých týchto 

podujatiach sa snažíme rozvinúť miestne spolupráce a dávať priestor miestnym podnikateľom, 

školám, spolkom a pod. Mimoriadne úspešné boli tento rok napríklad mestské vianočné trhy na 

nádvorí radnice, ktoré sú komorné, majú skutočne sviatočnú a pokojnú atmosféru a ktoré v podstate 

vytvárajú Modrania pre Modranov.   
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Celoročné aktivity / podujatia 

V tejto kategórií sú podujatia ktoré organizujeme počas celého roka a sú určené širšiemu či 

špecifickejšiemu publiku, môžu sa opakovať, alebo naopak môže ísť o jednorazové podujatia. V rámci 

celoročnej dramaturgie sa snažíme pôsobiť takisto vo všetkých oblastiach kultúrno-spoločenského 

diania v našom meste a osloviť všetky cieľové skupiny.    

aktivity zamerané na širšiu cieľovú skupinu 

Do tejto skupiny spadajú podujatia ktoré organizujeme či už s miestnymi spolkami a organizáciami. 

Sú v nej zastúpené premiéry divadelných hier našich ochotníckych súborov (Merema, ĽUSK, Berona) 

ďalej uvádzanie folklórnych pásiem z produkcie DFS Magdalénka a pod. Súčasťou našich aktivít sú aj 

sezónne tvorivé dielne (Vítanie jari, Stretnutie so svetlonosom), výchovné koncerty, koncerty určené 

pre širokú verejnosť (Fragile, Nedvedovci, Richard Müller atď.) či komerčne úspešné predstavenia pre 

detského či dospelého diváka. Sme veľmi radi, že náš nový projekt s DFS Magdalénka zameraný na 

kolektívnu výuku folklórneho tanca s názvom „Tanečný dom“ zaujal a tešil sa dobrej návštevnosti. 

V týchto aktivitách by sme chceli pokračovať aj v budúcnosti.    

 

aktivity zamerané na špecifickú cieľovú skupinu 

V rámci našej stratégie sa snažíme ponúknuť aj divácky náročnejšie formáty a žánre. Minulý rok sa 

nám po prvý krát podarilo uviesť na našich doskách súčasný tanec (Opernbal), experimentálnu hudbu 

(hudobný projekt Cros country skiing Braňa Dugoviča) či divadelné predstavenie Nového divadla 

z Nitry - Anna Franková, ktoré zarezonovalo hlavne medzi stredoškolskou mládežou. Pomerne veľkej 

obľube sa každoročne teší aj podujatie Noc literatúry, ktoré návštevníkom predstavuje súčasnú 

európsku literatúru, ktorú čítajú zaujímaví a známi hostia v netradičných priestoroch. Veľmi nás teší 

že v spolupráci s Malokarpatskou knižnicou a Literárno-informačným centrom sme založili 

medzinárodný festival poézie s názvom Feliber Poetry. Mesto Modra a KC Modra sa postupne 

dostáva oveľa výraznejšie aj na kultúrnu mapu Slovenska. Každoročne nás oslovuje čoraz viac 

organizácií a partnerov, ktorí chcú s nami nadviazať spoluprácu. Minulý rok sme hostili najprestížnejší 

literárny festival – Anasoft litera. Stali sme sa súčasťou filmových prehliadok a festivalov 

(Medzinárodný filmový festival, Ekotopfilm atď.), ktoré sa konali v Kine Mier Modra.  
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Spoluorganizujeme, podporujeme, vytvárame zázemie    

Nie sme veľkou organizáciou a preto sa pri mnohých projektoch snažíme o spoluprácu s ostatnými 

subjektmi. Veľkú časť nášho pracovného času zaberá technické zabezpečenie podujatí, ktoré 

organizuje niekto iný. V kultúrnom dome sa konajú takmer všetky spoločenské či občianske aktivity 

(výročia škôl, akadémie, programy MŠ, zasadnutie MSZ, Deň učiteľov a pod.). Pri väčšine z nich 

pomáhame technicky. Za veľmi dôležité považujeme vytvárania zázemia pre miestne spolky 

a združenia (sme domovskou scénou DFS Magdalénka, ochotníckeho súboru Mokraď, OZ ĽUSK, 

v priestoroch skúšobne nacvičujú 4 miestne kapely, ZUŠ má u nás v malej sále krídlo a koncertné 

zázemie a pod.). Kultúrny dom funguje ako stretávacie miesto, miesto konania väčšiny spoločenských 

a kultúrnych podujatí v meste, túto jeho (a našu) rolu považujeme za mimoriadne dôležitú a radi by 

sme ju rozvíjali, preto je dôležité zveľaďovať aj budovu kultúrneho domu a investovať do jeho 

vybavenia, pretože profitovať z toho budú všetky miestne komunity a obyvatelia.  

 

 

 

 

 

Mestská knižnica Modra  

V priestoroch Kultúrneho domu v Modre sídli aj menšia mestská knižnica. Pri knižnici funguje 
v letných mesiacoch (jún – september) literárna záhrada, v ktorej organizujeme literárne 
a multižánrové akcie. V knižnici pracujú tri knihovníčky (celkovo dva úväzky).  

Akvizícia  
V roku 2017 sme rozšírili knižničný fond o 417 nových titulov a to zo zdrojov dotácie z Fondu na 
podporu umenia vo výške 3 000 € a z vlastného rozpočtu KC vo výške 1 010 €. Nakupovali sme 
predovšetkým beletriu domácu aj prekladovú pre dospelého čitateľa a tiež detské knihy domáce aj 
prekladové. Pravidelné dopĺňanie a aktualizácia knižničného fondu je základným predpokladom 
rozvoja členskej základne čitateľov. Vďaka nákupu nových kníh nám stúpol počet výpožičiek a pribudli 
noví členovia.   

Organizácia podujatí a letná čitáreň 
Dôležitým poslaním knižnice je organizovať literárne a multižánrové podujatia zamerané na podporu 
knižničnej kultúry a literatúry. Knižnica realizuje tieto akcie na pravidelnej mesačnej báze a sú určené  
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pre širokú dospelú verejnosť, pre rodiny s deťmi či pre školské kolektívy. V roku 2017 knižnica 
pripravila 13 podujatí a podieľala sa na spoluorganizovaní ďalších 4 akcií (BERONA, NOC LITERATÚRY, 
FELIBER POETRY, Čitateľský maratón 2017). Zároveň z knižničného grantu bolo spolufinancované 
podujatie Oslava dňa boja za slobodu a demokraciu – diskusia s Fedorom Gálom. Ďalším vzdelávacím 
podujatím bol workshop s Timoteou Vráblovou Ako sa nestratiť v príbehu zameraný na rozvoj čítania 
s porozumením určený pre rodičov, pedagógov a knihovníkov. 

Druhú letnú sezónu otvorila svoje brány aj letná čitáreň, ktorá je jedným z najúspešnejších projektov 
knižnice. Obohacuje program kultúrneho leta a je letným miestom stretávania sa modranských 
komunít a priestorom pre letné literárne a multižánrové podujatia nekomerčného charakteru. 
V takejto podobe v prostredí parku a zelene má v rámci malokarpatského regiónu čitáreň len 
Mestská knižnica v Modre. Čitáreň má príjemné zákutia na čítanie, detský kútik a zaujímavú ponuku 
novín a časopisov (domácich aj zahraničných). Všetky podujatia v letnej čitárni knižnica realizuje 
vďaka dotácií z FPU ( 2 500 €). Záujem o koncerty, literárne a diskusné večery, tak ako v minulom 
roku, prekročil hranice nášho mesta. Letnú čitáreň v bežnej prevádzke a na podujatiach navštívilo asi 
700 návštevníkov, z toho asi jedna tretina boli deti do 10 rokov. Tento rok sme do projektu pripojili aj 
ďalšiu novovytvorenú Komunitnú záhradu na Štúrovej ulici 59, kde prebehla diskusia na tému Genius 
loci mesta Modry a koncert slovenskej speváčky a skladateľky Kataríny Málikovej a jej Ansámblu.  

Elektronizácia knižničného fondu 
Knižnica pracuje na elektronizácií knižničného fondu v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, 
s ktorou spoločne testujeme nový knižničný systém KOHA. Počet kníh elektronizovaných v tomto 
systému k 24. 1. 2018 – 2510 kusov. 

Podrobné vyhodnotenie činnosti knižnice v roku 2017 aj so štatistikou - viď. samostatný súbor, ktorý 

tvorí prílohu.   
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Kino Mier  
 
Pre kino bol rok 2017 mimoriadne úspešným, jeho návštevnosť sa takmer zdvojnásobila (11 346 
divákov, v roku 2016 to bolo 6 385 divákov). Odohrali sme 350 predstavení, čo je o 117 viac ako 
v roku 2016. Priemerná návštevnosť na predstaveniach bola 32 divákov. Do programu zapájame 
okrem komerčných titulov aj divácky náročnejšie žánre - divadelné záznamy, filmový klub, umelecké 
dokumenty, ktoré si našli svojich priaznivcov. V kine samozrejme nechýbajú ani filmy z rôznych 
filmových prehliadok a filmových festivalov - #SCANDI, Projekt100, Ekotopfilm Envirofilm, Jeden svet 
Modra, BE2CAN a samozrejme raz do týždňa filmklub K4. Na školské predstavenie k nám pravidelne 
prichádzajú deti z modranských i okolitých materských škôl, základných škôl a školských klubov 
a stredných škôl. V lete sme odohrali 5 filmov v Kine pod hviezdami, ktoré sme dočasne zriadili 
v auguste na nádvorí historickej radnice.   

Za mimoriadny úspech považujeme získanie dotácie z Audiovizuálneho fondu na modernizáciu 
kinosály - výmenu sedačiek vo výške 29 000 €. Vďaka spolufinancovaniu Mesta Modra tak kino čaká 
čiastočná rekonštrukcia sály. V lete sme dokončili projektovú dokumentáciu rekonštrukcie a na jeseň 
sme vysúťažili realizátora projektu (česká firma HOKO).  
 

 

Prehľad investícií / kapitálové výdavky  

• Oprava strechy Kino Mier Modra  
výška investície: 3 700 € 
Kapitálové výdavky sme investovali do opravy strechy na budove Kina Mier. Poškodené 
povrchy, izolácie a murivá na niektorých častiach strechy budovy, ktoré spôsobovali 
zatekanie do priestorov, boli v lete vymenené.  
 

• Kamerový systém  
výška investície: 1 200 €  
Začiatkom jesene sme investovali do kamerového systému, aby sme zamedzili neustálemu 
poškodzovaniu vstupných priestorov Kultúrneho domu.  
 

• Projektová dokumentácia Modernizácia kinosály  
výška investície: 2 900 €  
Vysúťažili sme a zadali spracovanie PD Modernizáciu interiéru Kina Mier Modra, podľa ktorej 
práce prebehnú začiatkom roka 2018.  
 

• Oprava toaliet Kultúrny dom Modra  
výška investície: 3 000 € 
Na konci roka 2017 sa začali rekonštrukčné práce na pánskych toaletách v Kultúrnom dome 
v Modre. Staré pisoáre boli nefunkčné, bolo potrebné ich vymeniť a opraviť prívod vody.  
 

• Informačný systém / označenie budovy 
výška investície: 900 €  
V decembri sme začali s vytváraním informačného systému pre budovu KD. Začali sme 
umiestnením informačných tabúľ označujúcich hlavný vstup do budovy.  

 

 

 

 


