
Geopark Malé Karpaty je štvrtým 
geoparkom Slovenska
Od 4. júna 2021 máme na území Slovenska štyri geoparky. 
V priestore Banského a prírodného skanzenu Budúcnosť v Pez-
inku sa uskutočnila slávnosť významná pre cestovný ruch a tu-
rizmus, prijatie Geoparku Malé Karpaty do Siete geoparkov 
SR. Získanie dekrétu od Ministerstva životného prostredia SR 
je výsledkom dlhodobej snahy o vybudovanie geoparku podľa 
zásad organizácie Unesco a to iniciatívou zdola. Geopark sa tak 
pripojil sa ku geoparkom Novohrad – Nógrád, Banskoštiavnic-
kému geoparku a Banskobystrickému geoparku. 

Geopark Malé Karpaty vznikol 
vďaka nadšencom s cieľom pod-
porovať ochranu neživej i živej 
prírody, prevádzkovanie zelené-
ho cestovného ruchu a vzdelá-
vanie verejnosti formou príbe-
hov. Slávnostný akt menovania 
otvoril štátny tajomník envirore-
zortu Juraj Smatana, symbolicky 
počas Týždňa európskych geo-
parkov. Dekrét prevzal zástupca 
Geoparku Malé Karpaty Jiří Vi-
táloš. „Tieto územia využívajú 

potenciál krajiny do najmenších 
detailov. Na to, aby sa stali sku-
točne prospešné pre spoločnosť, 
je dôležitá spolupráca štátnych 
inštitúcií, územných celkov, sa-
mospráv, ako aj mimovládnych 
organizácií,“ zdôraznil štátny ta-
jomník.
O geoparkoch sa vie na Sloven-
sku ešte pomerne málo. Vo sve-
te sú však moderným nástro-
jom cestovného ruchu. V rokoch 
1998 – 2000 vznikajú prvé idey 

zriaďovania geoparkov na Slo-
vensku. Oblasť Malých Karpát 
ponúka výborné podmienky pre 
vznik geoparku, je totiž jednou 
z troch oblastí v SR s najväč-
ším výskytom nerastov. Geo-
park Malé Karpaty pozostáva zo 
6 geomontánnych oblastí. Je dl-
hodobo budovaný na princípoch 
dobrých vzťahov, práce s verej-
nosťou a vzdelávaním mládeže. 
Nadšenie manažmentu geoparku 
sa pretavuje do dobre fungujú-
cej spolupráce s orgánmi štátnej 
a verejnej správy, vedeckými in-
štitúciami a neziskovými organi-
záciami. 
Zástupca Geoparku Malé Karpa-
ty Jiří Vitáloš zdôraznil, že ge-
opark tvoria tri piliere – neživá 
príroda, živá príroda a kultúra. 
„Našou úlohou je priblížiť ich 
vzájomnú interakciu širokej ve-

rejnosti,“ hovorí. V roku 2000 
vznikla Európska sieť geoparkov 
dohodou národných geoparkov 
z Francúzska, Veľkej Británie, 
Nemecka a Španielska s cieľom 
zaistiť trvalo udržateľný rozvoj 
územia geoparkov využívaním 
ich geologického dedičstva pros-
tredníctvom rozvoja geoturistiky, 
ochrany geologickej diverzity, 
vzdelávania i samotného presa-
dzovania spoločných záujmov 
na medzinárodnej úrovni, zalo-
ženého na holistickom prístupe 
k ochrane prírodného a kultúrne-
ho dedičstva Zeme.
Ďalšie zaujímavé informá-
cie o geoparku, jeho aktivitách 
a podujatiach nájdete na web 
stránke: www.geoparkmalekar-
paty.sk. (red, zdroj:

www.geoparkmalekarpaty.sk 
a www.minzp.sk)
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Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 
Pretrvávajúce  horúce  počasie môže  zapríčiniť  zvýšené  riziko 
vzniku požiarov, najmä v prírodnom prostredí. V tejto súvislosti 
vyhlásilo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zbo-
ru v Pezinku čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre 
okresy Pezinok a Senec s účinnosťou od 17. júna do odvolania.

Dôvodom na vyhlásenie ča-
su zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru je najmä suché 
a teplé počasie trvajúce najme-
nej päť po sebe nasledujúcich 
dňoch alebo zvýšený výskyt po-
žiarov lesa alebo trávnatých po-
rastov v priebehu troch po sebe 
nasledujúcich dní, či ak požiarne 
nebezpečenstvo v lesoch na prí-
slušnom území dosiahlo aspoň 
stupeň vysoké požiarne nebez-
pečenstvo v lesoch podľa stano-
venia stupňa požiarneho nebez-
pečenstva v lesoch Slovenským 
hydrometeorologickým ústa-
vom.
V súvislosti s vyhláseným ča-
som zvýšeného nebezpečenstva 

vzniku požiaru sa zakazuje naj-
mä:
• fajčiť, odhadzovať horiace 
alebo tlejúce predmety, alebo 

používať otvorený plameň na 
miestach so zvýšeným nebezpe-
čenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, krí-
kov, stromov,
• spaľovať horľavé látky na les-
ných pozemkoch, pre ktoré je 
vyhlásený čas zvýšeného nebez-
pečenstva vzniku požiaru a v ich 
ochrannom pásme.

Podľa zákona o ochrane pred po-
žiarmi je každá právnická oso-
ba, fyzická osoba – podnikateľ 
a každá fyzická osoba povinná 
dodržiavať zásady protipožiar-
nej bezpečnosti v čase zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiaru. 
Okresné riaditeľstvo môže uložiť 
pokutu právnickej osobe a pod-
nikajúcej fyzickej osobe, ktorá 

poruší povinnosť ustanove-
nú v tomto zákone až do výš-
ky 16 596 eur, fyzickej osobe 
môže byť pri previnení ulože-
ná pokuta do výšky 331 eur.
Zoznam okresných riaditeľ-
stiev hasičského a záchran-
ného zboru, ktoré vyhlásili 
čas zvýšeného nebezpečen-
stva vzniku požiaru je kaž-
dodenne aktualizovaný na 
webovej stránke www.ha-
sicisr.sk v sekcii Dôležité 
oznamy (v pravom stĺpci).

(red., zdroj: HAZZ SR)

Krátky fotopostreh zo slávnosti uvedenia Geoparku 
Malé Karpaty medzi slovenské geoparky
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Mestské kúpalisko otvorené 
Letná sezóna na mestskom kúpalisku v Modre sa začala 16. 
júna, všetky laboratórne výsledky kvality vody z bazénov sú 
v poriadku. Na vstup do areálu nateraz nie je potrebný nega-
tívny test či certifikát o očkovaní. 

Na renovovanom kúpalisku je 
návštevníkom k dispozícii veľ-
ký bazén obnovený špeciálnym 
epoxidovým náterom, s ohre-
vom vody od 25 st. c do 27 st. c, 
obľúbený detský bazén a bufet. 
Prevádzkovateľ kúpaliska Služ-
by Modra s.r.o. bude dodržiavať 
všetky opatrenia nariadené úra-
dom verejného zdravotníctva 
SR, hlavne zvýšenú frekvenciu 
upratovania, čistenia a dezinfek-
cie dotykových plôch. 

Otváracie hodiny Jún
Po–Pia od 13.00 do 19.30 h
So–Ne od 9.00 do 19.30 h

Otváracie hodiny Júl, August
Po od 11.00 do 19.30 h

Ut–Ne od 9.00 do 19.30 h

Celodenné vstupné
deti do 3 rokov: zdarma
deti od 3 rokov do 10 rokov: 2 € 

dôchodcovia, ZŤP: 2 € 
mládež a dospelí: 3 € 
Vstup po 17.00 h: 1 € 
Sezónna permanentka: 50 €/os
Zapožičanie ležadla: 3 €/deň

Kontakt: www.sluzbymodra.sk.
(red)
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Sčítanie máme 
úspešne za 

sebou
Po desiatich rokoch sa na Slo-
vensku v termíne od 12. februára 
do 13. júna uskutočnilo sčítanie 
obyvateľov. Zároveň bolo prvým 
elektronickým sčítaním. Rozde-
lené bolo na dve fázy, v prvej sa 
sčítal každý obyvateľ, ktorý mal 
možnosť a vedel sa sčítať elektro-
nicky, v druhej časti sa sčítali os-
tatní obyvatelia, pomocou asisten-
tov na kontaktnom mieste alebo 
priamo v domácnosti občana. 
V rámci prvej fázy sa v Modre 
podarilo sčítať 92 % obyvateľov, 
čo je 8705 občanov a po druhom 
– asistovanom sčítaní, sme sčítaní 
na 93,85 %. Dovedna 8950 obča-
nov Modry pristúpilo k tejto po-
vinnosti zodpovedne. „Sme radi, 
že je tohtoročné sčítanie obyva-
teľov úspešne za nami. Ďakujeme 
každému, kto sa zapojil a sčítal sa. 
Takto získané údaje poskytnú dô-
ležité informácie pre všetky sféry 
života, verejný a súkromný sek-
tor, odbornú i laickú verejnosť“, 
vysvetľuje koordinátorka sčítania 
v Modre Eva horváthová. (red)

Z májového zasadnutia poslancov 
mestského zastupiteľstva
17.  zasadnutie Mestského  zastupiteľstva mesta Modry  sa 
konalo 13. mája o 10.00 hodine v Kultúrnom dome Ľ. Štú-
ra.  Prítomných  bolo  jedenásť  poslancov,  dvaja  sa  ospra-
vedlnili, zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Rokovanie 
otvoril a viedol zástupca primátora mesta Marián Gavor-
ník, ktorý ospravedlnil neúčasť primátora z dôvodu pláno-
vaného stretnutia na úrade BSK v Bratislave a ospravedlnil 
aj neúčasť kontrolórky mesta.

Poslanci hovorili o viace-
rých témach. V pätnástich bo-
doch prebrali, okrem iného aj, 
Správu hlavnej kontrolórky 
č. 2 z kontroly hospodárenia 
a dodržiavania všeobecne zá-
väzných právnych predpisov 
pri čerpaní výdavkov za rok 
2020 v Základnej umeleckej 
škole. V ekonomickej časti 
prijali uznesenia o vyradení 
majetku na mestskom úrade, 
Kultúrnom centre, Materskej 
škole SNP a ZŠ Ľ. Štúra, pre-
rokovali inventarizáciu majet-
ku a záväzkov mesta Modry 
k 31. 12. 2020. V ďalšej časti 
sa zaoberali rozbormi hospo-

dárenia organizácií v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta 
k 31. 12. 2020 a MŠ SNP 14, 
MŠ Sládkovičova 13, MŠ Ka-
linčiakova 11, ZŠ Ľ. Štúra, ZŠ 
Vajanského 93, ZUŠ, Kultúr-
neho centra Modra a Mestské-
ho centra sociálnych služieb. 
Následne sa hovorilo o Záve-
rečnom účte mesta Modry za 
rok 2020. Poslanci schválili 
celoročné hospodárenie bez 
výhrad, nasledovne:
• prebytok bežného rozpočtu 
vo výške 299 815,32 eur,
• prebytok kapitálového roz-
počtu vo výške 340 235,48 
eur,

• výsledok rozpočtového 
hospodárenia – prebytok vo 
výške 640 050,80 eur bez fi-
nančných operácií.
Mestské zastupiteľstvo po-
tvrdilo financovanie kapitá-
lových výdavkov a výdavko-
vých finančných operácií vo 
výške 234 063,16 eur a tým 
zároveň potvrdilo celkový 
výsledok rozpočtového hos-
podárenia mesta za rok 220 
vo výške 874 113,96 eur. Ne-
vyčerpané financie z gran-
tov, transferov a ostatných fi-
nančných plnení v sume 190 
811,81 eur schválili poslanci 
použiť v rozpočte na rok 2021 
a celkový prebytok rozpočtu, 
po odpočítaní účelových dotá-
cii, vo výške 683 302,15 eur 
previesť do rezervného fondu 
mesta. 
Plné znenie uznesení a zápis-
nicu z rokovania nájdete na 
www.modra.sk.

(red)
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Naše mesto
V piatok 11. júna sa v Modre 
opäť upratovalo a zveľaďovalo. 
Mesto sa zapojilo do celoslo-
venskej dobrovoľníckej aktivi-
ty organizovanej Nadáciou Po-
ntis s názvom Naše mesto. Svoj 

dobrovoľnícky vklad, čas a naj-
mä ruky pre Modru venovalo 17 
zamestnancov z oddelenia con-
trollingu Tatrabanky. Deň strá-
vili zmysluplne, pohrabali seno 
z pokosených lúk v okolí sta-

rej nemeckej školy na Zocho-
vej chate, v Modre-Piesku. celý 
projekt za mesto Modru koor-
dinovali pracovníci mestského 
úradu, Kristína čechová z refe-
rátu životného prostredia Msú 
a Matej Kratochvíla z referátu 
lesoparku. Podľa ich slov išla 
všetkým práca pekne od ruky, 

panovala dobrá nálada a odhod-
lanie. Práca sa stihla uskutočniť 
presne tak, ako bolo plánované. 
aj touto cestou vyslovuje mesto 
Modra srdečné poďakovanie za 
účasť a pomoc. Vďaka dobro-
voľníkom z Tatrabanky máme 
spoločné okolie opäť krajšie.

(red)

Zaži čisté rieky

Mesto Modra sa zapojilo do 
celosvetovej inicatívy „Zaži 
čisté rieky – clean Rivers Ex-
perience”. Projekt spája rôzne 
disciplíny a prístupy s cieľom 
posunúť Slovensko k ekologic-
kej zodpovednosti a inšpirovať 
ľudí k udržateľnému spôso-
bu života. K aktivite sa pridá-
vajú skupiny dobrovoľníkov 
z rôznych regiónov Slovenska. 
Podujatie organizuje nezisková 
organizácia human health in-
stitute, n. o., – inštitút pre ľud-
ské zdravie (hhi) v spoluprá-
ci s asociáciou bratislavských 
vodáckych klubov a podporou 
jednotlivých obcí a miest.
Pneumatiky, bandaska, kance-
lárska stolička, plastové fľa-
še, hadice, kusy nábytku. Toto 
všetko vyzbierali dobrovoľníci 

spoločne s pracovníkmi mesta 
v okolí priehrady harmónia, 
Kamenného potoka a za býva-
lým ihriskom v Kráľovej. ani 
vy neviete pochopiť ako to-
to všetko a omnoho viac mô-
že niekto vyhodiť do potokov, 
riek, lesov? a predsa sa to deje. 
Dobrovoľníci odpad pozbiera-
li a vynosili spolu s ďalším od-
padom vo viac ako dvoch de-
siatkach vriec s objemom 120 
l. Poďakovane za organizáciu 
patrí linde lintnerovej a Kata-
ríne Ružekovej Poltárskej. 
Mesto Modra prevádzkuje 
zberný dvor na Dolnej ulici č. 
144, kde je možné odviesť od-
pad v pracovných dňoch od 
11.00 do 17.00 h a v sobotu od 
8.00 do 17.00 h.
 (red, zt)

Do 31. augusta môžete požiadať 
o dotáciu z komisie školstva, 

mládeže a športu
Komisia školstva mládeže 
a športu pri Mestskom zastupi-
teľstve mesta Modry v súlade 
so Všeobecne záväzným naria-
dením mesta Modry č. 11/2020 
o poskytovaní dotácií z roz-
počtu mesta rozhodla o preroz-
delení pridelených finančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta 
na rok 2021 v oblasti školstva 
na základe predložených žia-
dostí žiadateľov do 31. 1. 2021 
na konkrétne vyšpecifikovaný 

účel. Dovedna komisia rozdeli-
la 7050 eur na dotácie s podpo-
rou druhého kola poskytnutia 
dotácií z rozpočtu, v ktorom je 
rezerva 1390 eur.
Druhý termín podávania žia-
dostí o dotácie v oblasti škol-
stva je do 31. 8. 2021. Žiadosti 
podávajte elektronicky pros-
tredníctvom formulára, ktorý 
nájdete na stránke https://mod-
ra.egrant.sk. (red) 
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Žijeme v dobe „onlinovej“
Naše deti sa do online doby už narodili, namiesto hrkálky ma-
li tablety, namiesto Matelka Netflix. Skôr ako poviete „papier 
a pero” šikovnými prstami behajú po displejoch a preklikajú 
sa kam chcú. Je až prekvapivé, koľko času dokážu stráviť za 
počítačom, tabletom, mobilom či inou chytrou krabičkou. Ale 
vedia vlastne ako tie veci fungujú?

V škole sa naučia matematiku 
a vybrané slová, od rodičov sa 
naučia slušnému správaniu, ale 
kto ich naučí, ako fungujú počíta-
če? Mali by vedieť, ako to vyzerá 

za peknými appkami a okienka-
mi. Že je za tým práca progra-
mátorov, správcov systémov, 
webdizajnérov a tisíce riadkov 
kódu napísaného a preloženého 

do strojového jazyka. Mali by 
vedieť, že aj oni môžu počítač 
nielen užívať, ale aj vytvárať na 
ňom programy. V ich budúcnosti 
to bude pre nich možno tak dô-
ležité ako sa dohovoriť v rodnom 
jazyku.
Programovanie je zábava, ale je 
počítač naozaj náš priateľ? V se-
kunde nás môže pripraviť o fot-
ky z detstva. Má prístup k našim 
účtom, názorom, potrebám, zdra-
votným záznamom a dôvernej 
korešpondencii. To, že sedíme na 
pohovke v obývačke nezname-

ná, že sme pred ním v bezpečí. 
phishing, vírusy, malware, hoa-
xy, trollovia, nepriateľskí hacke-
ri, hybridná vojna, kybernetické 
útoky – to všetko je u nás doma, 
v našom vrecku alebo na stole. 
ak chcete vedieť viac, investuj-
te do svojej zvedavosti. Našťastie 
v Modre funguje viacero krúžkov 
a vzdelávacích inštitútov, ktoré sa 
zaoberajú iT vzdelávaním detí aj 
dospelých. Objavujte pre seba di-
gitálnu džungľu schovanú za prí-
vetivými ikonkami počítača.

(al, red)

Podporujeme talenty
Alebo nielen vedomosťami je človek živý. Základná škola Vajanského v Modre podpo-
ruje všeobecné nadanie žiakov a rozvoj talentov. Škola sa zapája do mnohých vedomost-
ných súťaží či olympiád a preto je vítaným osviežením aj umelecká súťaž, ktorá dáva 
možnosť prezentovať maľbu, fotografiu, vlastný výrobok a iné grafické techniky. 

Súkromná škola umeleckého priemyslu 
v hodruši-hámroch pod záštitou Minister-
stva školstva Slovenskej republiky zorgani-
zovala 16. ročník celoslovenskej výtvarnej 
súťaže pod názvom Talent, umenie, kum-
št. Súťaž je určená pre žiakov vyšších roč-
níkov základných škôl a základných ume-
leckých škôl. cieľom súťaže je vzbudiť 
u žiakov ich umeleckú tvorivosť, prejaviť 
zmysel pre fantáziu a estetické cítenie. Do 
súťaže sa zapojili aj ôsmaci a deviataci zo 
ZŠ Vajanského 93 v Modre. Práce vytvo-
rili počas dištančného vzdelávania pod ve-

dením pani učiteľky lýdie Markovičovej. 
Najkrajšie a najzaujímavejšie práce puto-
vali priamo na celoslovenskú súťaž, na kto-
rej sa modranskí žiaci umiestnili s peknými 
výsledkami nasledovne.
Kategória 2. – hotový výrobok, úžitkový, 
resp. dekoratívny predmet
čestné uznanie pre Maroša Michalíka 
„Drotárstvo – vešiak na kľúče“
Kategória 3. – Fotografia
1. miesto získal lukáš Koník a čestné uzna-
nie dostal Tomáš Moravčík (foto).
Škola svojim žiakom srdečne ďakuje a pra-

je im veľa elánu do ďalšej tvorivosti.
 (mp, red)

ZŠ Ľ. Štúra má za sebou úspešný školský rok
Školský rok 2020/2021 sa priblížil 
k záveru. Už len pár dní nás delí 
od zaslúženého oddychu. Opäť to 
bol rok náročný, poznačený pan-
démiou a niekoľkomesačným diš-
tančným vzdelávaním. Pri bilancii 
čo všetko nám priniesol, treba vy-
zdvihnúť najmä to pozitívne. 
ani v tomto školskom roku na-
ši žiaci nezaháľali a mnohí sa 
snažili a vzdelávali aj nad rámec 
povinného učiva. ich úspechy sú 
viditeľné vo výsledkoch desia-
tok súťaží, do ktorých sa zapoji-
li. Väčšina z nich prebiehala on-
line. ani to nebolo prekážkou, 
preukázať snahu a urobiť niečo 
viac. Rôznorodosť súťaží, vyso-
ká zapojenosť a neprehliadnuteľ-
né úspechy mnohých žiakov sú 

dôkazom, že v každom dieťati sa 
dá objaviť talent, ktorý správnym 
usmerňovaním, motiváciou a po-
danou pomocnou rukou, môže 
priniesť ovocie v podobe úspechu. 
Obľúbenou v našej škole je súťaž 
Vráťme knihy do škôl. Zapájame 
sa do nej pravidelne. Jej cieľom 
je rozvoj čitateľskej gramotnosti 
a vzbudenie lásky ku knihám a čí-
taniu. Vďaka našim čitateľom sa 
ZŠ prebojovala na tretie miesto 
v SR. Už niekoľko rokov dosa-
hujú naši žiaci úspechy v súťaži 
Slovensko, krajina v srdci Euró-
py. Súťaž reflektuje aktuálne témy 
v našej spoločnosti a poukazuje 
na významné historické udalosti 
Slovenska v medzinárodnom kon-
texte. V ostatnom ročníku si svoj-

imi prácami žiaci vybojovali dve 
prvenstvá a jedno tretie miesto. 
aj v súťaži Slavistické pierko zís-
kal prvé miesto žiak našej školy. 
Svojou prácou poukázal na vý-
nimočných predkov Slovenska. 
úroveň vedomostí z gramatiky 
preveruje súťaž ypsilon, slovina 
je hra. Tento rok sa konal už jej 
druhý ročník. Do súťaže sa za-
pojilo takmer 120 žiakov. Pätnás-
ti žiaci skončili na prvom mieste. 
Svoje intelektové nadanie si žia-
ci zmerali v iQ olympiáde. Roz-
voj logického myslenia podporila 
zase najväčšia matematická súťaž 
na svete, Matematický klokan. No 
a súboj o najmúdrejšieho medzi 
najbystrejšími sa odohral v súťaži 
Všetkovedko. aj v tejto trojici sú-

ťaží máme vysoký počet umiest-
nených a úspešných riešiteľov. 
V online súťažiach iBobor, Junior 
internet a codeweek si žiaci ove-
rili digitálnu gramotnosť. Najvý-
raznejší úspech máme v súťaži 
iBobor, kde až 130 žiakov získalo 
titul úspešný riešiteľ. Ďalšie úspe-
chy žiakov našej školy priniesli 
krajské a okresné kolá súťaží De-
jepisná a Geografická olympiá-
da, Matematická olympiáda, Py-
tagoriáda, Biologická olympiáda, 
Olympiáda v anglickom jazyku, 
hviezdoslavov Kubín, Malokar-
patský festival vedy a techniky 
a Orientačný beh. 
Žiakom ešte raz blahoželáme 
a ďakujeme za vzornú reprezentá-
ciu školy. (ms)
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M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  A k t u á l n e

Vývoz komunálneho odpadu v 2. polovici roku 2021
(júl – december)
Odvoz odpadu pri bytových domoch
Netriedený komunálny odpad zo stojísk 
bytových domov bude vyvážaný v pon-
delok a piatok, rovnako ako v 1. polroku. 
Separovaný odpad z bytových domov bu-
de vyvážaný v pondelok. Mesto Modra pri-
pravuje podklady pre budovanie ďalších 
oplotených stojísk TKO s možným uzamy-
kaním na zabezpečenie používania obyva-
teľmi tých bytových domov, pre ktoré sú 
určené. Sklo bude vyvážané z verejne do-
stupných kontajnerov na to určených v 27., 
31., 36.,40., 44. a 49. týždni.

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené 
na podnikanie
Zmesový komunálny odpad od PO a FO 
oprávnených na podnikanie sa zbiera do 
troch nádob o objeme 120 l, 240 l a 1 100 l 
vo zvolenej frekvencii (1x alebo 2x za týž-
deň). Pozastavenie vývozu a zmenu frek-
vencie je potrebné nahlásiť telefonicky na 
tel. čísle 033/6908 309, alebo emailom na 
andrea.lukacovicova@msumodra.sk

Okruh R1 – ulice:
Dr. Bodického, Baštová, Bernolákova, cpi-
nova, Ferdinanda Píseckého, Fraňa Kráľa, 
hečkova, J. Bakoša, Jesenského, Kalinčia-
kova, Kellenbergerova, Kollárova, Kuku-
čínova, Kuzmányho, Moyzesova, Sládko-
vičova, Sokolská, Vinárska, Za štadiónom. 

Okruh R2 – ulice:
Ulice: Bratislavská, 1.mája, čsl. armády, 
Dukelská, Erneyho, Družstevná, hrnčiar-
ska, hviezdoslavova, Komenského, Krát-
ka, Podhorská, SNP, Súkenícka, Štefániko-
va, Štúrova, Šúrska, Vajanského, Samuela 
Zocha, Dolná, horná a Kostolná

Okruh R3 – ulice:
Ulice: Karpatská, lúčna, Národná, Parti-
zánska, Pod vinicami, Potočná, Puškinova 
a Trnavská, Dolinky, harmónia, Piesok – 
tabuľka 1
Zbernú nádobu treba vyložiť v čase do 6.00 
hod. 
harmonogram vývozu všetkých zložiek 
odpadu z rodinných domov v mesiacoch júl 
– december 2021 z okruhov R1, R2 a R3 – 
tabuľka 2

Papier (šedo-modrá nádoba):
papier, noviny, katalógy, telefónne zozna-
my, lepenka, baliaci papier, kalendáre, pa-
pierové obaly od potravín, rozložené pa-
pierové kartóny, kancelársky papier, letáky, 
pohľadnice, obálky.

Plast/kovové obaly/tetrapaky (šedo-žltá 
nádoba):
stlačené PET fľaše z nealko nápojov, siru-
pov, vína, hD-PE fľaše od čistiacich pro-
striedkov, šampónov, aviváže, destilovanej 
vody, lD-PE fólie, igelitové tašky, fólie 
z pracích práškov, čisté fólie zo stavebných 
materiálov, llD-PE fólie tzv. termostatic-
ká fólia, čisté konzervy, plechovky, kovové 
uzávery od nápojov, viečka od mliečnych 
výrobkov, kompótové viečka, kovové oba-
ly, Tetrapaky – obaly od mlieka a džúsov.

BRO a BRKO (hnedá nádoba): zvyšky 
ovocia a zeleniny, listy, vňate, šupy, ká-
vový a čajový odpad, škrupiny z orechov 
a vajíčok, zvyšky pečiva a obilnín, piliny, 
zvyšky jedál rastlinného pôvodu (zelenina, 
zemiaky, ryža...), použité papierové vrec-

kovky a servítky, tráva, lístie, zvyšky rast-
lín (do 20 cm), listy a korene zeleniny, buri-
ny, kvety, nastrihané kúsky konárov, seno, 
slama, popol z dreva. (red, msú)

Tabuľka 1 
Netriedený odpad Okruh R1 Okruh R2 Okruh R3
1x do týždňa pondelok utorok piatok
2x do týždňa pondelok a piatok utorok a piatok piatok a pondelok

Tabuľka 2: R1–R3

R1 Netriedený odpad Papier Plasty BRO a BRKO

Júl 12., 26. 1. 1., 22. 5., 12., 19., 26.
august 9., 23. 5. 12. 2., 9., 16., 23., 30.
September 6., 20. 2. 2., 23., 6., 13., 20., 27.

Október 4., 18. 7. 14. 11., 25.
November 1., 15., 29. - 4., 25. 8., 22.
December 13., 27. 9. 16. 6.

 R2 Netriedený odpad Papier Plasty BRO a BRKO

Júl 13., 27. 8. 8., 29. 6., 13., 20., 27.
august 10., 24. 12. 19. 3., 10., 17., 24., 31.
September 7., 21. 9. 9., 30. 7., 14., 21., 28.

Október 5., 19. 14. 21. 12., 26.
November 2., 16., 30. - 11. 9., 23.
December 14., 28. 16. 2., 23. 7.

 R3 Netriedený odpad Papier Plasty BRO a BRKO

Júl 2., 16., 30. 15. 15. 2., 9., 16., 23., 30.
august 13., 27.. 19. 5., 26. 6., 13., 20., 27.
September 10., 24. 16. 16. 3., 10., 17., 24.

Október 8., 22. 21. 7., 28. 1., 15., 29.
November 5., 19., - 18. 12., 26.
December 3., 17., 31. 23. 9., 30. 10.
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Zber kuchynského odpadu 
z domácností – hnedá nádoba
Mesto Modra zavádza od júla 2021 vopred avizovaný separova-
ný zber kuchynského odpadu z domácností. Zber, odvoz a zhod-
notenie  bude  vykonávať  oprávnená  spoločnosť  CMT  Group 
s.r.o., víťazný uchádzač verejného obstarávania. 

Na separovaný zber kuchynské-
ho odpadu z domácností budú 
určené 240 litrové nádoby hne-
dej farby, špeciálne upravené 
na zber kuchynského odpadu, 
označené nálepkou s informá-
ciou, aký kuchynský odpad sa 
vhadzuje do nádoby. Tieto nádo-
by budú rozmiestnené na území 
mesta, na už existujúcich stojis-
kách na komunálny odpad pri 
bytových domoch a na určených 
miestach pri rodinných domoch. 
Obyvatelia mesta dostanú na za-
čiatok kompostovateľné vrecká, 
ktoré budú môcť používať na 
zber kuchynského odpadu. ak 
už nebudete mať vrecúško zo 
100 % kompostovateľného ma-
teriálu, môžete použiť aj z iného 
materiálu alebo kuchynský od-

pad vhadzovať priamo do nádo-
by. Distribúcia vreciek by sa ma-
la spustiť do konca júna. Nádoby 
na zber kuchynského odpadu sa 
budú vyvážať raz za týždeň. 

Čo do nádoby na odpad z kuchy-
ne patrí:
• odpad z kuchyne, 
• zvyšky akéhokoľvek jedla, 
• balené a nebalené potraviny 
po záruke, 
• šupy z čistenia zeleniny ovo-
cia, 
• jogurty, syry, mliečne výrob-
ky, 
• kosti, mäso, vaječné škrupiny, 
• polievky, nápoje. 
Zber a zhodnotenie balených 
potravín zabezpečí spoločnosť 
vykonávajúca zber a odvoz ku-

chynského odpadu. Vďaka no-
vým technológiám je možné 
obalové materiály spoľahlivo 
oddeliť od potravinového odpa-
du a spracovať. 

Do zbernej nádoby na kuchyn-
ský odpad určite nedávajte:
• iný odpad, ktorý nie je ku-
chynským alebo potravinovým

Čo sa deje 
s vyzbieraným 

odpadom ďalej? 

Odpad sa spracováva a zhod-
nocuje v bioplynovej stanici. 
Bioplynová stanica je tzv. ži-
vý organizmus, ktorý obsahuje 
živé baktérie rozkladajúce ku-
chynský odpad a premieňajú ho 
na plyn, teplo a energiu. Takto 
vzniknuté teplo je použité na 
vykurovanie obcí a výrobných 
podnikov. Zvyškový substrát je 
použiteľný ako hnojivo v poľno-
hospodárstve. 
Zber biologicky rozložiteľného 
odpadu zo záhrad a tzv. BiO ze-
lenej kuchyne (BRO a BRKO) 
z rodinných domov zostane do 
31. 12. 2021 nezmenený. 

Zber jedlých 
olejov a tukov

V súčasnej dobe je možnosť pri-
niesť takéto oleje a tuky priamo 
na zberný dvor. Pre komfortnej-
šie odovzdávanie zavádza mesto 
Modra pre obyvateľov zber toh-
to druhu odpadu do špeciálnych 
oranžových zberných nádob roz-
miestnených po meste. Náklady 
na triedený zber olejov a tukov 
znáša spoločnosť cMT Group 
s.r.o. (red)

Do zbernej nádoby patrí:

• zvyšky akéhokoľvek jedla
• šupy z čistenia zeleniny a ovocia 
• jogurty, syry, mliečne výrobky
• kosti, mäso, vaječné škrupiny
• polievky, nápoje a tekutiny
• zabalené alebo staré potraviny

BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ
KUCHYNSKÝ
ODPAD

Redukujte. Recyklujte.
Ďakujeme.

Do zbernej nádoby nepatrí:

• iný odpad, ktorý nesúvisí priamo s
kuchynským alebo potravinovým
odpadom

Áno aj zabalené 
potraviny patria 
do kontajnera. 

Do zbernej nádoby patrí:

• slnečnicový a repkový olej
• fritovacie oleje
• olivový olej
• zmes oleja a tuku
• jedlý tuk a masť
• olej z konzerv

POUŽITÝ
KUCHYNSKÝ OLEJ,
MASŤ A TUK

Do zbernej nádoby nepatrí:

• akýkoľvek iný olej a tuky, ktoré nie
sú rastlinného, alebo živočíšneho
pôvodu

Redukujte. Recyklujte.
Ďakujeme.

Áno všetko vkladať 
v plastových fľašiach 
do kontajnera. 
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Vítanie malých Modranov
Uvítanie  detí  je  pekná  spoločenská  udalosť,  na  ktorej  mesto 
privíta nových občiankov Modry. Počas  slávnostného aktu  sa 
im prihovára primátor mesta. Podujatie v kruhu najbližšej ro-
diny, organizované mestom Modra v spolupráci s Kultúrnym 
centrom Modra  sprevádza kultúrny program a detičky  spolu 
s rodičmi bývajú obdarované malým spomienkovým darčekom.

Tento občiansky obrad je medzi 
rodičmi obľúbený a očakávaný 

už takmer od sedemdesiatych ro-
kov. Priemerne sa v Modre roč-

ne narodí asi 90 detí. Po zavede-
ní predpisov v súvislosti GDPR 
(spracovanie osobných údajov) 
bývajú na podujatie pozývané tie 
rodiny, ktoré sa vopred prihlásia 
vyplnením potrebného formulá-

ra. Prvé tohtoročné uvítanie sa 
konalo v príjemnej záhrade pri 
Kultúrnom dome Ľ. Štúra. Pri-
mátor Modry Juraj Petrakovič 
rodičov a malých Modrankov 
na slávnosti privítal, zaželali im 
veľa spoločnej radosti, šťastných 
chvíľ, hlavne zdravie a lásku.
Tieto stretnutia sú plánované 
v dostatočnom predstihu, preto 
rodičia, ktorí budú mať záujem 
prihlásiť sa, ďalší termín Uvíta-
nie do života je stanovený na 11. 
septembra o 16.00 hodine. 
Súhlas so spracovaním osob-
ných údajov „Uvítanie dieťaťa 
do života“ je k dispozícii na in-
ternetovej stránke mesta www.
modra.sk. Vyplnené tlačivo je 
možné zaslať e-mailom na eva.
horvathova@msumodra.sk ale-
bo doručiť osobne na Matričný 
úrad – Kancelária prvého kon-
taktu, Štúrova 59, 900 01 Modra.
 (red)

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

Voľné miesta v táboroch
Centrum voľného  času  v Modre ponúka  zvyšné  voľné miesta 
pre deti, ktoré by mali záujem stráviť príjemný letný čas v den-
ných prímestských táboroch s názvom Cesta okolo sveta (2. 8. – 
6. 8.) alebo Portál času (16. 8. – 20. 8.). 

Prvý je určený pre deti od 7 do 
11 rokov, cena pre členov ScVč 
85 €, pre nečlenov ScVč 95 €. 
Na deti sa tešia vedúce tábo-
ra alžbeta Dubovská a Kris-
tína Kasová. ak sa vaše dieťa 
chce stať pravým cestovateľom, 
nech nastúpi na palubu tábora. 
alžbetka a Kristínka deti pre-
vedú po miestach známych aj 
neznámych. Spoločne budú ob-
javovať tajomstvá rôznych kra-
jín a najmä zažijú spolu kopec 
zábavy a získajú nové kamarát-

stva. „Tak si nezabudni zo sebou 
priniesť dobrú náladu“.
Do druhého tábora môžete prihlá-
siť rovnako deti vo veku od 7 do 
11 rokov. členovia ScVč zapla-
tia 85 € a nečlenovia 95 €. Na deti 
sa tešia alžbeta Dubovská a Mar-
tina Pepuchová. Dve vedkyne ob-
javili zvláštny portál a potrebujú 
pomôcť zistiť, kde sa ocitnú, keď 
cezeň prejdú. ak majú vaše de-
ti radi dobrodružstvá a neboja sa 
vojsť do neznámych vôd, kde mô-
žu ovládnuť mozog písmená, za-

žijú deň bez novodobých techno-
lógií 21. storočia, ocitnú sa vo víre 
hudby, kde nie je dovolené sedieť 
a mnoho ďalšieho. „Zažiješ plno 
smiechu, uvidíš svet z nových uh-
ľov pohľadu a nebudeš sa nudiť“, 
znie pozvanie od centra.

Prihlášky na tel. č. 033 647 07 
02, 0903 321 273 alebo mai-
lom na: cvcmodra@gmail.com. 
Prihlášky je možné vytlačiť aj 
z webstránky: www.scvcmod-
ra.sk a vyplnené poslať mailom.
 (red)
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M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  S p e k t r u m

Názor

Kam sa podela človečina a ľudskosť?
Milí  spoluobčania,  priatelia  i  tí,  ktorí  sa  nepoznáme.  Zvoli-
la  som  túto  formu komunikácie,  pretože  som  trochu nahne-
vaná  i  trochu  smutná,  ale  najmä  dotknutá  nešvárom,  ktorý 
sa  v  Modre  rozmohol.  Invazívne  emočné  privlastňovanie  si 
verejných  priestorov.  Nehovorím  o  zveľaďovaní  verejného 
priestranstva – predovšetkým pri domoch, na uliciach, ktoré 
nám prislúchajú. To je úžasné, šľachetné a kultúrne. Hovorím 
o skúsenostiach, ktoré máme ako rodina za sebou. 

Jedného pekného modranského 
odpoludnia sme si chceli oddých-
nuť na mestskom trávniku pri 
ceste, pred plotom domu s krás-
nou záhradou. chvíľku sme se-
deli a obdivovali výhľad, keď na 
nás začala vykrikovať spoza plo-
ta pani domáca. Nesmierne agre-
sívnym spôsobom nás napadla, 
bez pozdravu či oslovenia a vy-
kázala z trávniku, ktorý ona kosí. 
informácia, ktorá mohla zaznieť 
slušne a kultúrne, žiaľ bola po-
daná tak, že naše trojročné dieťa, 
ktoré bolo s nami, preplakalo ce-

lú cestu domov. Ma-
li sme samozrejme 
možnosť reagovať 
agresívne a určite by 
sme dokázali mať 
navrch, no neurobili 
sme to a ani by sme 
to tak nechceli. Nao-
pak, ak by nám sluš-
ne povedala čo má 
na srdci, s radosťou 
by sme jej pochválili 
záhradu, ktorú sme 
sem chodili obdi-
vovať. a možno by 

sme si navzájom obohatili všed-
ný deň. 
Podobná situácia sa opakovala na 
inej ulici, keď sa dieťatko vypý-
talo na malú, kvoklo si k lipe pri 
ceste – a náhle na ňu staršia pa-
ni vybehla, že čo tam znečisťuje 
cestu, ktorú ona upratuje, nech sa 
praceme, vraj sme, ona nás po-

menovala ostrejšie, no ja výraz 
zmiernim na „prasiatka“. Skúste 
to vysvetliť dieťatku, prečo...
Nuž, i takto sa to dá, ale čo z nás 
ľudí napokon zostane. chápem, 
že sa nájdu vandali, ktorí skutoč-
ne znečistia a zničia prácu iné-
ho človeka, ale ako ľudia máme 
minimálne dva kanály na rozli-
šovanie – srdce a mozog. Roz-
lišovanie je jeden z nesmierne 
podstatných ľudských aspektov. 
ak človečina a ľudskosť nezo-

stanú najvyššie cnos-
ti a namiesto toho sa 
náš strach pretaví do 
agresivity a rozdeľo-
vania, poukazovania 
a úderov, nezostane 
z nás ľudí príliš ve-
ľa. Kultúrnosť je od-
razom úrovne nášho 
vedomia a ľudskosti. 
a verte, že ju bude-
me v budúcnosti po-
trebovať. 

Katarína 
KOLEDZAI

Ľudia z Modry, 36. časť
Rozprávame príbehy o Modranoch, ich životoch a obľúbenom mieste v ich rodnom 
meste. Každý mesiac nový príbeh a nové miesto. Ďakujeme všetkým responden-
tom, ktorí sa do projektu zapojili. 

Architekt Matúš Bišťan (39) 
laureát ceny cE Za aR 2020 v kategórii 
interiér za architektonické stvárnenie no-
vého priestoru mestskej knižnice v Sen-
ci. Spoluautor obnovy interiéru kostola sv. 
Bartolomeja v hniezdnom na Spiši, novej 
knižnice Katolíckej univerzity v Ružom-
berku aj mestskej knižnice v Modre. „Som 
rád, keď môžem navrhovať niečo, čo slú-
ži širšej komunite ľudí, nielen jednotliv-
com. Samozrejme, robiť dom pre dobrého 
klienta je vždy radosť, ale predsa len riešiť 
priestor, kde sa stretáva viac ľudí – škola, 
knižnica, kostol – kde vzniká pocit spolu-
patričnosti medzi ľuďmi je túžba každého 
architekta,“ hovorí pôvodom Ružomber-
čan, ktorý sa do Modry presťahoval ako 
sám s úsmevom hovorí – za čistým zdra-
vým vzduchom. 
Uznáva generáciu slovenských modernis-
tov. Osobnosti ako Svetko, Milučký, Dede-
ček, Matušík a ďalší podľa neho pracovali 
v období, ktoré veľmi neprialo architektúre 
a kvalite ako takej. „Napriek tomu nám tu 
vďaka ich nasadeniu zostali stavby, na kto-
ré sa chodia pozerať zahraniční architekti 

a čudujú sa ako mohlo niečo také vzniknúť 
za železnou oponou.“ Fascinuje ho budo-
va Dedečkovej Krajskej politickej školy 
v Modre harmónii, kde vznikla aj táto fot-
ka. „Je obrovská škoda, že súčasný maji-
teľ – Slovenská zdravotnícka univerzita ju 
naplno nevyužíva ani nerekonštruuje a kaž-

dým rokom stavba viac a viac pustne. Pri-
tom je na úžasnom mieste, Vladimír Dede-
ček ju cielene navrhoval tak, aby nebola 
jednoúčelová, ale ponúkala rôzne formy 
využitia. Mohla by to byť internátna škola, 
hotel, konferenčné centrum, kultúrne cen-
trum – žiaľ, ani táto jej multifunkčnosť ne-
stačí, aby ožila.“ 
Z pohľadu architekta má Modra veľa ďal-
ších stavieb hodných obdivu. Kostoly evan-
jelické aj katolícky, Jurkovičove bytovky, 
kultúrny dom od artúra Szalatnaya–Sla-
tinského ale aj hotel na námestí. „Z ne-
dávnych vecí je veľmi silné pietne miesto 
rodiny Grünwaldovcov obetiam holokaus-
tu v Modre-Kráľovej od architekta Dana 
Bartoša. Aj bez nutnosti čítať vysvetľujú-
ce tabule, vnímavý človek pri pohľade na 
ten neprítomný dom a dvor pocíti hrôzu 
a prázdno, ktoré tu ostalo po holokauste.“ 
Zaujímalo nás, kam by sa mala podľa ne-
ho uberať vizualita mesta v budúcnosti. „Je 
fajn, že Modra si je vedomá hodnôt, ktoré tu 
napríklad vznikli za prvej republiky. Určité 
konzervatívne naladenie, ktoré tu badať vo 
vzťahu k architektúre a verejnému priesto-
ru zrejme uchránilo mesto pred fatálnymi 
omylmi. Napriek tomu treba byť súčasnými. 
Keď sme si vedomí toho, čo hodnotné tu za 
generácie vzniklo a uchovalo sa, môžeme 
na to nadviazať a nemusíme sa báť pridať 
k mestu aj aktuálne vrstvy.“
 Zuzana TICHÁ
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Harmónia vo víne – Vínopamätnica
Medzi úspešnými firmami na Slovensku aj v Modre je len zo-
pár  tých,  čo  dostali  k  svojmu  jubileu  pamäte.  Fedor Malík 
s kolektívom autorov priniesli k 20. výročiu Vinárstva Miro-
slav Dudo výnimočnú knihu. 

Šťavnatý podnadpis Vínopa-
mätnica vystihuje viac ako 
120 strán voňavých slov a ma-
lebných obrázkov. Ľahučko 
a nebadane, spomínaním rodi-
ny a priateľov, aj vo veršoch, 
sa zoznámite s láskou vinára 
k svojim vinohradníckym ko-
reňom, k pôde, na ktorej vyras-
tal a ktorú obrába, k priateľom, 
ktorých pri víne stretáva a ro-
dine, ktorá je najlepším part-
nerom v úspechoch i ťažkých 
časoch.
harmóniu nájdete v príbehoch 
o víne, víno v harmónii už po 
niekoľko generácií Dudovcov. 
Kniha je pomyselnou mapou 
starých i nových vinohradov 
pri Kráľovej. Miroslav Dudo 
spomína: „Vinice som miloval. 
Najmä Trávniky. Už odmalička 
a najbližšie sú mi aj dnes. Ma-
li tam vinohrady starí rodičia 

z oboch strán. Často sme ich 
ako vnúčatá pri prácach vo vi-
nohradoch sprevádzali. Chodi-
li sme im po vodu do studnič-
ky, namáčať pant, 
neskôr roznášať le-
dek (postrek). Ako 
sme raz s otcom pri 
mojich pätnástich 
rokoch zistili, že 
odnesiem špricnu, 
tak ma potom asi 
z nevedomosti, za-
čala baviť aj „špri-
cofka“. Nevedel 
som, že sa špricne 
už nezbavím. V na-
šej famílii doteraz ručne strie-
kam vinohrady len ja! A, „šak“ 
ma to ešte aj „furt“ baví.“ hon 
Oblozy, kde Dudovci žijú, ale 
aj vinohrady ako Pažite, Kozy, 
Rakoviny, lorencár, Fertále, či-
tateľa pokúšajú znovu otvoriť 

mapu modranského chotára so 
starými názvami honov. 
Kapitola Zakladanie vlastných 
viníc prináša čitateľom – ama-
térom vo vinohradníctve – za-
ujímavé informácie o obrába-
ní vinohradov, písmená a čísla 
podpníkov, ale aj o tom, ako sa 
rozhoduje, kedy použiť domá-

ce, kedy zahraničné sadenice 
a postup osádzania viníc, až po 
dnešok, keď kráľovstvo Dudov-
ho viniča pokrýva 15 hektárov. 
ako povedali autori: „Na robo-
tu vyše hlavy. len nech nám dá 
Boh štipku šťastia...“

Skvelé je rozprávanie Jozefa Ši-
mečka o účinkovaní folkloristov 
z OZ Kráľovan pri ochutnávkach 
vo vinárstve. Poteší čitateľa mod-
ranským nárečím a humorom, ako 
to len Jožko z Modry vie, a dáva 
možnosť pripomenúť si slová, 
ktorými sa kedysi rozprávalo.
Poézia a víno patria k sebe. Ver-
še Fedora Malíka boli súčas-
ťou charakteristiky Dudových 
vín. Dozviete sa, kedy bol aký 

dobrý rok, v akej pôde kto-
ré hrozno dozrievalo. Milé, 
krátke aj dlhšie, skromné aj 
vychvaľovacie ako naprí-
klad tento: 
U nás nie je žiadne more,
zato máme modré zore.
Modrým farbám zora svedčí, 
Dunaj preto Malbec predčí.
Verše lýdie Vadkerti – Ga-
vorníkovej, Jozefa Šimeč-
ka a Jozefa Trtola v záve-
re knihy sú bodkou Vínnej 

poézie k poháru dobrého vína. 
Spomínanie priateľov vystihu-
je prianie ladislava Šeba: „Daj 
mu Boh ešte dlhé roky za lopatu 
šťastia a plný sud zdravia!“
Rada sa pripájam.

Miriam FUŇOVÁ

Z malokarpatskej pôdy
Zažite vinársky rok v Malokarpatskej oblasti – TOP vinárskej 
turistickej destinácii na Slovensku. Postupne vám predstavu-
jeme najdôležitejšie práce vo vinici a v pivnici tak, ako po sebe 
chronologicky počas roka nasledujú.

Výroba sektu
Počas horúcich letných mesia-
cov sú bublinky osviežujúce. 
Možno vás to prekvapí, ale vy-
nikajúce šumivé vína vyrába-
jú aj malokarpatskí vinári a to 
rovnakou „méthode tradition-

nelle“ ako vo francúzskom re-
gióne champagne. Na úplnom 
začiatku je kvalitné tiché ví-
no, do ktorého vinár po zim-
nom vymrazení primieša pres-
nú dávku cukru a kvasiniek. 
Následne víno naplní do sek- tových fliaš a čaká, kým kva-

sinky cukor premenia na cO2. 
a takto vzniknuté bublinky po-
tom potrebujú čas. Minimál-
ne 9 mesiacov, no niekedy aj 
niekoľko rokov, kým sekt do-
zreje. Po dozretí sa vzniknutý 
kal ručne striasa na špeciál-
nych stojanoch do hrdla fľaše 
a následne sa po zamrazení od-
strelí. Zapamätajte si, že pravý 
sekt sa vyrába iba tradičným 
zrením priamo vo fľaši, kedy 
vznikajú autentické bublinky 
vytvorené samotným kvase-

ním. Žiadne dodatočné pridá-
vanie oxidu uhličitého. Žiad-
ne kompromisy. len prírodné 
bublinky a čas.
Kúpou vína z Malokarpatské-
ho regiónu pomáhate vinár-
skym rodinám zachovávať vi-
nohradnícko-vinársku tradíciu 
v najstaršej a najrozsiahlejšej 
vinohradníckej oblasti na Slo-
vensku. (zt, red)

Na fotografiách: Fedor Malík 
mladší z vinárstva Fedor Ma-
lík a syn.
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Malokarpatskí vinári pozývajú 
do svojich viech
Ochutnajte vynikajúce vína v kamenných pivniciach, podbrá-
niach vinohradníckych domov alebo v záhradách a viniciach vi-
nárstiev. Zoznámte sa a porozprávajte priamo s vinárom, ktorý 
ich pre vás vyrobil. Malokarpatskí vinári otvárajú viechy vo Sv. 
Jure, Pezinku, Modre, Šenkviciach aj v Doľanoch každý týždeň, 
vo štvrtok, piatok a sobotu od júla do konca októbra. 

Projekt, ktorý zastrešuje Ob-
lastná organizácia cestovného 
ruchu Malé Karpaty nadväzuje 
na tradíciu výčapu vína pod vie-
chou. „Otvorené viechy v minu-
losti umožňovali vinohradníkom 
a vinárom Malokarpatského 
regiónu za vopred dohodnuty-
́ch podmienok predávať vo svo-
jich príbytkoch víno a výrobky 
z hrozna. Právo výčapu vína 
patrilo v Uhorsku ku kráľovsky-
́m právam. Po roku 1948 boli 
viechy postupne utlmované až ú-
plne zakázané. Našou snahou je 
pokračovať v tejto tradícii s cie-
ľom vytvoriť stálu ponuku ochut-

návok vína počas roka,“ vy-
svetľuje riaditeľka organizácie 
Zuzana Tichá. „Ide o koordino-
vaný projekt, ktorý je doplnkom 
k veľkým vinárskym podujatiam 
regionálneho charakteru. Otvo-
rené viechy sú zároveň alterna-
tívou pre všetkých ľudí, ktorí ob-
ľúbujú komornejšiu atmosféru 
a osobný prístup.“ 
lístky na otvorené viechy sa 
dajú kúpiť na mieste alebo onli-
ne na www.otvorene-viechy.sk, 
kde sú aj presné termíny ochut-
návok a zoznam všetkých viná-
rov, ktorí sa do projektu zapoji-
li. V cene lístka je päť vzoriek 

vína a drobný záhryz. hostia 
však môžu pokračovať v degus-
tácii aj po vypití vzoriek a vy-
brať si z aktuálnej ponuky vín 
vo vieche. „Počet lístkov na 
každú viechu je limitovaný. Od-
porúčame si ich kúpiť v pred-
stihu cez e-shop. Radi by sme 
prilákali na viechy do Malokar-
patského regiónu hlavne miest-
nych a ľudí z blízkeho okolia, 
z malých obcí, ale aj veľkých 
miest ako je Bratislava a Trna-
va. Dôležitou cieľovou skupinou 
sú už ubytovaní hostia, ktorí 
prišli do regiónu za rekreáciou 
na dve a viac nocí a hľadajú 
program mimo hotela. Takis-
to individuálni neorganizovaní 
jednotlivci presúvajúci sa hro-
madnou dopravou, či turistické 
skupiny, organizované predov-
šetkým cestovnými kancelária-
mi.“ (red, OOCR MK)

Vinári budú 
opäť v chotári 

2021
Vinári v chotári s podtitulom 
Víno sa rodí vo vinici, je už 
tradičné letné podujatie orga-
nizované priamo v modran-
ských viniciach. To minulo-
ročné poznačila a pozastavila 
pandémia, no tohtoročné je už 
dnes naplánované. Uskutoční 
sa v sobotu 24. júla od 15.00 
poobede do nočnej, 23-tej ho-
diny. Vinári zo Združenia Víno 
z Modry budú nalievať v mies-
te zvanom Farma pod Gaštan-
kou. Na nevšednej ochutnávke 
budú ponúkané vína s výhrad-
ne s modranským rodokme-
ňom. 
Všetky podrobné informácie 
o letnej akcii a predaji vstu-
peniek nájdete na webe: www.
modranskepivnice.sk. (red)
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Zuzana Piling Voleková: úspešná IT dáma z Modry
Usmievavá, krásna a úspešná dáma. To je Zuzana Piling. Me-
no Modranom na prvé počutie možno neznáme. Ak pridáme 
dovetok „Voleková za slobodna“, mnohí z nás už začnú roz-
mýšľať. V minulosti  sme  ju mohli  vídať  a  najmä  počuť  na 
koncertných  vystúpeniach  s  kapelou  Karpatské  Horké,  kde 
spievala. Zuzka sa v posledných rokoch venuje práci a kariére 
v IT gigante – firme Microsoft Corporation. Spočiatku pôso-
bila v jej slovenskej pobočke, dnes pracuje priamo v centrá-
le, v americkom Redmonde a žije v štáte Washington. Zuzkin 
príbeh znie trocha ako rozprávka, predsa len, Microsoft patrí 
k najbohatším a najväčším firmám na svete.

V uplynulých dňoch Zuzka zís-
kala ocenenie cRN woman in 
channel awards. Ním sa kaž-
doročne odmeňujú výnimočné 
výsledky žien z celého sveta 
v sfére informačných techno-
lógií za ich inovatívne vízie, 
myšlienkové posolstvo a nové 
stratégie. Zuzku sme pozvali 
na online stretnutie a pohovorili 
sme si o práci, ale aj o domovi-
ne, rodine a milovanej „Modrič-
ke”, ako ju s nostalgiou nazýva.

Zuzka,  teším  sa,  že  máme 
možnosť  zablahoželať  ti 
k  prestížnemu  oceneniu.  Čo 
pre  teba  znamená  a  za  čo 
presne si ho získala?
V prvom rade sa ti chcem veľmi 
pekne poďakovať za túto príle-
žitosť. Spraviť rozhovor s Mod-
ranskými zvesťami bolo mojim 
detským snom! Ocenenie cRN 
woman of the channel award 
je udeľované ženám v iT oblasti 
za výnimočné odborné znalosti 
a vízie v oblasti obchodu, mar-
ketingu a stratégií. Toto ocene-
nie bolo pre mňa veľkým pre-
kvapením. aktuálne pracujem 
na veľmi zaujímavom projek-
te, kde vytváram celosvetovú 
stratégiu predaja nového radu 
Microsoft produktov pre konfe-
renčné riešenia. Už v minulom 
roku sa nám podarilo dosiahnuť 
vynikajúce výsledky, ktoré mi 
pomohli toto prestížne ocene-
nie získať.

Pracovná  príležitosť  ťa  za-
viala  na  celkom  iný  koniec 
sveta. Koľko rokov  si už mi-
mo Slovenska?
Už to budú štyri roky, odkedy 
som sa presťahovala do Spoje-
ných štátov, presnejšie do mesta 

Seattle v štáte washin-
gton. Seattle je nád-
herné západoamerické 
mesto pri Tichom oce-
áne, obkolesené vyso-
kými sopečnými poho-
riami, kde sa dá skvele 
turistikovať a lyžovať.

Ako  si  si  zvykala  na 
život v štátoch? Je iný 
ako doma na Sloven-
sku?
Je to veľký kultúrny 
rozdiel. Prvé dva ro-
ky som si zvykala, tr-
valo to celkom dlho 
kým som sa začala cí-
tiť komfortne. Na za-
čiatku som mala pocit, 
že všetko je iné, vzduch 
sa mi zdal iný, aj vtáci 
inak spievali, dopravné 
predpisy sú tu iné, ľudia 
sú tu zo všetkých kútov 
sveta, v potravinách 
som nevedela nájsť bie-
ly jogurt a podobne. Dnes sa už 
cítim viac etablovaná, už viem 
kam môžem ísť na koncert, 
mám svoju obľúbenú taliansku 
reštauráciu, viem kam si ísť za-
behať a zalyžovať. Slovensko 
mi veľmi chýba, chýba mi naj-
mä rodina, naša kultúra, ume-
nie, hudba, architektúra a moja 
milovaná Modrička! 

Je rozdiel v práci pre sloven-
skú pobočku IT gigantu a pre 
centrálu v Amerike?
V slovenskej pobočke som 
pracovala 4 roky. Microsoft 
ma očaril výnimočnou firem-
nou kultúrou, extrémne talen-
tovanými a skúsenými ľuďmi, 
s ktorými som mala možnosť 
spolupracovať a zaujímavými 

možnostiam kariérneho rastu, 
ktorý Microsoft ponúka doma 
aj v zahraničí. Po Slovenskom 
Microsofte som dostala mož-
nosť pracovať v Microsoft Ra-
kúsko a potom prišla príležitosť 
z Microsoft hQ v Redmonde. 
Najväčšie rozdiely sú v množ-
stve možností, ktoré sa zrazu 
pred tebou otvoria a v tom, že 
pracujem s ľuďmi a zákazník-
mi na celom svete a musím sa 

orientovať v rozdielnych kultú-
rach a globálnych obchodných 
rozmeroch. Zároveň na globál-
nej pozícii má človek možnosť 
ovplyvňovať globálne stratégie 
a permanentne sa oboznamovať 
s obchodnými trendami z glo-
bálneho pohľadu, čo by som 
nikdy nemala možnosť zažiť 
v lokálnej pobočke. Microsoft 
corporation zamestnáva v ob-
lasti Redmondu pri Seattle viac 
ako 50 tisíc zamestnancov, tak-
že to množstvo kariérnych mož-
ností a pracovných pozícii je 
neporovnateľné so slovenskou 
pobočkou, v ktorej pred pár 
rokmi pracovalo okolo 60–80 
ľudí. Tu sa človek naozaj mô-
že rozhodnúť, ktorým smerom 
sa vydá, ktoré produkty ho za-

ujímajú a aké typy pracovných 
pozícii chce získať, aby mohol 
dosiahnuť špecifický kariérny 
cieľ v budúcnosti.

Žena v IT oblasti sa musí asi 
medzi prevahou mužov  riad-
ne  obracať.  Na  akej  pozícii 
presne pôsobíš a čo tvoja prá-
ca obnáša?
Moja pozícia je worldwide in-
cubation channels Sales lead 

pre Microsoft Te-
ams Rooms. V pre-
klade to znamená, 
že mám na starosti 
celosvetovú straté-
giu predaja Micro-
soft Teams Rooms 
produktov cez part-
nerský kanál. Micro-
soft Teams Rooms 
sú konferenčné rie-
šenia postavene na 
platforme Microsoft 
Teams. Táto platfor-
ma má aktuálne 145 
miliónov denných 
užívateľov a je naj-
rýchlejšie rastúcou 
business aplikáciou 
v Microsoft histórii. 
analyzujem mož-
nosti rastu predaja 
Teams Rooms tech-
nológií, vytváram 
predajné partnerské 
stratégie a progra-
my, ktoré Microsoftu 

umožnia spolupracovať s tisíc-
kami technologických partne-
rov a poskytovať konferenčné 
riešenia zákazníkom po celom 
svete.

Celý svet sa posledný rok „to-
čí”  okolo  pandémie.  Predpo-
kladám,  že  väčšinu  času  si 
trávila  taktiež  na  home  offi-
ce. Ako  si  prežívala  toto  ob-
dobie?
Presne tak, home office. Bo-
la to veľká zmena, keďže pred 
pandémiou som v rámci prá-
ce aktívne cestovala po celom 
svete. V USa boli obmedzenia 
voľnejšie ako v Európe. Sna-
žila som sa veľa behať, chodiť 
na prechádzky pri jazere a mo-
ri, vybalancovať tie hodiny za 
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počítačom. a taktiež som počas 
tohto obdobia dosiahla niekto-
ré z mojich štúdijných cieľov, 
ako bolo štúdium manažmen-
tu na city University of Seattle 
a podnikateľský certifikát na 
harvard University. 

Ako  teraz  prebieha  uvoľňo-
vanie  opatrení  v  USA? A  čo 
spravila pandémia v IT sfére?
Rôzne štáty v USa sú v roz-
dielnych fázach uvoľňovania 
obmedzení. Vo washingtone sa 
už veľa vecí uvoľnilo pred pár 
mesiacmi a dnes je život veľ-
mi podobný životu pred pandé-
miou. Reštaurácie sú otvorené, 
veľa ľudí sa vrátilo do kancelárií 
a denno-denný život je skoro ako 
bežný, dokonca v štáte washin-
gton, tí ktorí sú zaočkovaní, už 
nemusia nosiť masky. Padémia 
v iT sfére spôsobila výraznú ak-
celeráciu technologickej adaptá-
cie, zvýšila dopyt po cloudových 
riešeniach a riešeniach umožňu-
júcich prácu odkiaľkoľvek či 
už hovoríme o fyzických zaria-
deniach alebo kolaboračných 
systémoch. Nielen firmy, ale aj 
koncoví užívatelia adaptovali 
technologické nástroje, ktoré im 

umožnili zostať v spojení s rodi-
nami a známymi. Rovnako sme 
si všetci uvedomili, koľko času 
a finančných prostriedkov mô-
žeme ušetriť, keď necestujeme 
do práce, do školy alebo za rodi-
nou a namiesto toho využijeme 
technológie na to, aby sme spo-
jili s kolegami, spolužiakmi ale-
bo našimi blízkymi. Množstvo 
technologických spoločností 
počas pandémie považovalo za 
povinnosť pomôcť hlavne nezis-
kovým sektorom, nemocniciam 
a školstvu. Technologické firmy 
sa dnes snažia analyzovať ako 
bude nová realita vyzerať, ako 
budú ľudia pracovať a ako sa 
budú stretávať a komunikovať. 
Osobne si myslím, že nás čaká 
hybridnejšia forma práce a ži-
vota aj po skončení pandémie. 
Mnoho spoločností na vlastnej 
koži zažilo, že ich zamestnan-
ci vedia efektívne pracovať aj 
z domu a v budúcnosti pravde-
podobne prehodnotia náklady 
spojené s prenájmom fyzických 
priestorov. Samozrejme to závisí 
od krajiny, odvetvia, typu práce 
a či si práca vyžaduje špecifickú 
lokáciu a fyzickú prítomnosť.

S cestovaním to nie je jedno-
duché. No predsa, chystáš do-
mov do Modry? Na čo sa naj-
viac tešíš?
Tie aktuálne cestovné obme-
dzenia sú pre mňa veľmi ťažké. 
Nemôžem ísť navštíviť rodinu 
domov, kvôli cestovným opat-
reniam medzi USa a Európ-
skou úniou v kombinácii s fak-
tom, že práve čakám na zelenú 
kartu, čím sa to ešte viac kom-
plikuje. akonáhle sa to zlepší, 
vydám s ana cestu domov. Naj-
viac sa teším na objatie môjho 
otca Ľuba a naše dlhé debaty na 
záhrade pri pohári modranské-
ho vína na Vinárskej ulici, na 
slepačiu polievku od mojej krs-
tnej mamy Marienky a na priví-
tanie mojej sesternice hely. 

Čo ti prvé zíde na um, keď sa 
povie Modra?
Domov. Je to pre mňa to miesto 
kam viem, že sa vždy môžem 
vrátiť a kde je moja rodina. Det-
stvo, všetky moje spomienky. 
a víno, samozrejme, chuť mod-
ranského vína mi veľmi chýba. 
Pozdravujem všetkých modran-
ských vinárov.

Si aj umelecká duša. Spo-
mínam na tvoje koncer-
ty  s  Karpatským  Horkým. 
Sprevádza ťa spev aj v Ame-
rike?
Spevu sa aktuálne nevenujem, 
ale možnosť, že sa raz k nemu 
vrátim nie je nikdy vylúčená 
(úsmev).

V závere sa vrátim k ocene-
niu. Vnímaš ho ako akési po-
vzbudenie  pre  ostatné  Slo-
venky,  ktoré  majú  ambície 
a  chcú  si  splniť  sny  v  pra-
covnej oblasti?
Vzhľadom na to, že som že-
nou v iT tak dúfam, že to 
tiež povzbudí a inšpiruje ďal-
šie Slovenky pracujúce nie-
len v oblasti iT, aby presadili 
svoje sny a neustále skúmali 
príležitosti, ktoré máme ako 
profesionáli. Slováci sú veľmi 
vzdelaní, majú užasnú kapaci-
tu a talent a môžu konkurovať 
komukoľvek a kdekoľvek na 
svete. 
Ďakujem za rozhovor a pra-
jem veľa ďalších úspechov.

Jana KUCHTOVÁ
Zuzana PILING 

VOLEKOVÁ

Združenie Malokarpatská vínna cesta má 25 rokov
V  dňoch  21.  –  22.  mája  sa  uskutočnil  14.  ročník  podujatia 
Otvorené pivnice na Svätého Urbana 2021. Na Malokarpat-
skej  vínnej  ceste  bolo  otvorených  122  pivníc  v  16. mestách 
a  obciach  pod  Malými  Karpatmi.  Slovenskí  vinohradníci 
a  vinári  získavajú  na  svetových  výstavách  najvyššie  ocene-
nia a právom sa popri vinárskych veľmociach dostali medzi 
špičku vo vinárskom svete. Podobne ako  i výrobcovia medu 
sú príkladom pre ostatné výrobné poľnohospodárske odvet-
via na Slovensku. Zásluhu na tomto úspechu majú i slovenské 
vínne cesty, ktoré popularizovali vínnu turistiku na Sloven-
sku.  Najväčšie  úspechy  dosiahlo  Združenie  Malokarpatská 
vínna cesta, ktorá v tomto roku oslavuje 25. narodeniny. 

Ako vzniklo ZMVC
Vo februári 1996 bolo Zdru-
ženie MVc zaregistrované na 
Ministerstve vnútra SR. Prvým 
predsedom sa stal ing. František 
Mach. Pri založení spolupraco-
vali Michal haffner, Dpt. Šte-
fan Žák, ivan Zubaj, PhDr. anna 
Píchová, Vincent Jakubec, ing. 
Oľga Bejdáková, Mária Strí-
žová, Vladimír Medlen, Broňa 
Skalová a ďalší nadšenci z re-

giónu. Myšlienka vytvoriť MVc 
vznikla v Modre – hlavnom 
meste vína. Niekoľko nadšencov 
si uvedomilo nové možnosti a z 
dostupnej literatúry a z návštevy 
rôznych miest v Rakúsku a vo 
Francúzsku vznikla myšlienka 
využiť podmienky vinohradníc-
keho regiónu pod Malými Kar-
patmi pre oživenie ekonomiky 
prostredníctvom „vínnej turisti-
ky.“ Začiatky neboli ľahké. chý-

bali skúsenosti aj priestory. 
V prvej etape upriamilo zdru-
ženie pozornosť na propagáciu, 
organizovanie výstav a usporia-
danie seminárov a exkurzií. Prí-
stup zástupcov samospráv bol 
opatrný. Prvé valné zhromažde-
nie schválilo preloženie združe-
nie z Modry do okresného mesta 
Pezinok, kde malo lepšie materi-
álne podmienky. V súčasnosti je 
sídlom ZMVc opäť Modra. 

Udalosti pred 
vznikom ZMVC 

V roku 1991 vznikol Zväz pod-
nikateľov agroturistiky Sloven-
ska (ZPaS) so sídlom v Mod-
re, v roku 1994 zmenil názov 
na Slovenský zväz vidieckej 
turistiky a agroturistiky so síd-
lom v Bratislave. Jeho prvými 
krokmi bolo získať slovenských 
poľnohospodárov pre nové 
myslenie pri využívaní daností 

slovenského vidieka. Na sied-
mich seminároch s medzinárod-
nou účasťou a mnohých ďalších 
pracoval tím propagátorov ag-
roturistiky. Spomenieme lek-
torov ing. Zuzanu Dužekovú 
z Min. hospodárstva SR, ing. 
Michala Gergeľa, ing. Mirosla-
va Senku, ing. Františka hubáč-
ka a ing. Jána Babinského, cSc. 
z Min. pôdohospodárstva SR, 
prof. ing. arch. Michala Šara-
fina, DrSc. zo Slovenskej tech-
nickej univerzity, doc. ing. Jo-
zefa húsku, cSc. zo Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre, ing. Františka Macha, 
cSc. a ing. Rudolfa haspru, 
cSc. z VúEPP v Bratislave, 
Dpt. Štefana Žáka z Modry 
a ďalší. Na exkurziách najmä do 
rakúskeho Rustu pri Nezider-
skom jazere, do údolia wachau 
pri Dunaji so strmými krásnymi 
(Pokračovanie na ďalšej strane)
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(Dokončenie zo str. 13.)
vinicami, sa mnohí presvedčili, 
že podnikanie v cestovnom ru-
chu, turistike a vo vinohradníc-
tve je skutočne perspektívnym 
povolaním i pre slovenských 
obyvateľov vidieka.

Spolupráca 
s Rakúskom

Rozsiahlu podporu sme získa-
li vo Vínnej akadémii v Ruste, 
kde nám riaditeľ dr. Jozef Schül-
ler poskytol množstvo študijných 
materiálov, vzoriek najkvalitnej-
ších rakúskych vín pre Malokar-
patský dom vína (MDV), ktorý 
sme zakladali v starej vinárskej 
škole v Modre. V roku l992 sme 
spolu s mestom Modra zorgani-
zovali exkurziu pre vinárov a pe-
dagógov modranskej vinárskej 
školy (SVOŠ) do Rustu. Nato 
sme za prispenia ZPaS, škol-
ského majetku a SVOŠ otvorili 
slávnostne MDV. Metodickú ra-
du viedol známy odborník doc. 
ing. Ján Farkaš, cSc., pedagó-
govia zo SVOŠ a ďalší. Vytvori-
lo sa malé školské vinohradnícke 
múzeum, ukážková pivnica s du-
bovými sudmi a reprezentačnou 
degustačnou miestnosťou, v kto-
rej pod vedením ing. Pavla Ma-
tuškoviča a ing. Miroslava Dudu 
degustovali naše vína turistické 
skupiny návštevníkov. Malokar-
patskému domu vína venovali 
vzorky PD Bratislava Vinohra-
dy, Vajnory, Svätý Jur, limbach, 
Modra a ďalšie. celkove sme 
získali 58 vzoriek, ktoré spolu 
s rakúskymi vínami tvorili prvú 
vinotéku v regióne. Projekt pod-
porili vinárske osobnosti – ing. 
ivan Jung. cSc., ing. ladislav 
Tajcnár, Dr. Miroslav Gavalec, 
ing. Justin Skaličan, PhDr. Edu-
ard Šebo, anna Slezáková, Mgr. 
Slavomír Zoch, ing. Jozef Ko-
váč. cSc., ing. Jozef Mikuš, Peter 
Gaži a iní. Ešte v roku 1991 sme 
nadviazali spoluprácu s Dolnora-
kúskou poľnohospodárskou ko-
morou, ktorej pracovník, osobný 
priateľ, Dipl. ing. Villi lilge nás 
zoznámil s prezidentom Vino-
hradníckeho zväzu Rakúska Jo-
zefom Pleilom, ktorý spolu s ďal-
šími osobnosťami viackrát prišiel 
do Modry. Pekná je spomienka 
na jeho návštevu v pivnici Samu-
ela a ing. Vladimíra Sodomu, kde 

ocenil ponúknutý Veltlín zelený 
ako charakteristickejší a výraz-
nejší ako rakúske veltlíny a vy-
slovil obdiv a blahoželanie k je-
ho kvalite. Priatelia z Rakúska 
nám často na prezentáciu 
rakúskych vín na výsta-
vách a súťažiach v Mod-
re poskytli vzorky vybra-
ných a ocenených druhov, 
ktoré v hoteli Modra sme 
prezentovali pod vedením 
ing. Milana Pavelku, vte-
dy ešte agronóma pezin-
ského PD a za spolupráce 
študentov SVOŠ. Bola to 
úspešná prvá prezentácia 
rakúskych vín v regióne. 
Spomínam aj na spoloč-
nú exkurziu do Francúz-
ska spolu s vinárom ing. 
Romanom Janouškom 
a predsedom SZVTa iva-
nom Zubajom. Poskytla 
im veľa inšpirácií a podne-
tov pri výrobe svetového 
šampióna z Vinohradníc-
kej spoločnosti Modra – Rizlin-
gu rýnskeho ročník 2002 v ljub-
lane. Uviedli sme do života ako 
inšpiráciu z alsaskej vínnej cesty 
aj tradíciu počas modranských 
vinobraní – ochutnávku burčia-
ku z fontány sv. Floriána v Mod-
re, pri ktorej účinkoval spolok 
Vincúr. Škoda však, že tradič-
ná ochutnávka bola prerušená. 
V prvých rokoch sme publiko-
vali mnohé odborné a populár-
ne články v tlači, pripravili sme 
mnohé rozhlasové a televízne re-
lácie. Medzi úspešné podujatia 
možno zaradiť i súťaž žiakov zá-
kladných škôl v zhotovovaní vi-
nohradníckych strašiakov proti 
škorcom.

Príspevok 
vinárskej školy

Pri vzniku MVc významne pri-
ložila ruku k dielu aj modranská 
SVOŠ pod vedením jej riaditeľa 
Mgr. Slavomíra Zocha. Význam-
ným počinom školy bolo, že do 
učebného programu zaradila aj 
agroturistiku. Výuka vinohrad-
níctva, vinárstva, someliarstva, 
agroturistiky, gastronómie, mar-
ketingu prispela podstatnou mie-
rou k zvýšeniu kultúry konzumu 
vín na Slovensku a k organizova-
niu kvalitných výstav vín. Me-
dzi prvými vinármi v Modre po 

roku 1990 boli odborníci, peda-
gógovia, výskumníci ako ing. 
Richard Bríza, cSc., ing. Jozef 
Jekkel, cSc. a ďalší. Veľkú po-
zornosť sme venovali v SZVTa 

spracovaniu katalógov a vydá-
vaniu celoslovenských metodic-
kých príručiek pre podnikanie 
v agroturistike a vidieckej turisti-
ke. V piatich zborníkoch sme vy-
užili skúsenosti zo Švajčiarska, 
Rakúska a Nemecka. Za spolu-
práce primátora Modry ing. Vla-
dimíra Medlena pripravila Firma 
Eco plus z Dolného Rakúska pre 
mesto Modra, SVOŠ Modra, Vi-
nohradnícku spoločnosť Modra 
odbornú exkurziu so zameraním 
na budovanie regionálnej vinoté-
ky v Retz a laa. 

Pomohol nám 
aj Eurogites

Dôležitú úlohu pri zakladaní 
MVc zohrali aj zasadnutia Eu-
rópskeho zväzu vidieckej turisti-
ky Eurogites v Strassburgu. Z ex-
kurzie po alsaskej vínnej ceste, 
sme si priniesli vzor pre náš prvý 
plagát, ktorý stvárnila výtvarníč-
ka Mária Kadlečiková z Budme-
ríc a ktorý prezentoval ZMVc na 
výstavách a podujatiach na Slo-
vensku i v zahraničí. Už v roku 
1994 založil ZPaS spolu s Matik 
tradíciu prezentácie ZMVc na 
výstavách Slovakiatour, v ktorej 
úspešne pokračuje MVc a Ma-
lokarpatské osvetové stredisko 
v Modre. Matik vykonával infor-
mačnú a propagačnú činnosť na 

ZMVc v rámci tretieho sektora 
22 rokov. Propagácii vínnej tu-
ristiky v spojitosti s kultúrou po-
mohla i redakcia Národná osveta. 
O potrebe vzdelávania nás svoj-

imi výsledkami presviedčali 
aj svetoví experti pri návšte-
vách Modry. Navštívila nás 
prezidentka Zväzu vidieckej 
turistiky v Nemecku Mária 
Greshoffová i skupina špa-
nielskych expertov na čele 
s ing. Erlichom Klausom, 
prezidentom španielskeho 
zväzu, ktorí strávili na Slo-
vensku desať dní ako porad-
covia Eurogites. Pri príleži-
tosti dvadsaťročného jubilea 
sme generálneho sekretá-
ra Eurogites Erlicha Klau-
sa pozvali na Slovensko. 
Podnetná bola aj návšteva 
prezidenta Eurogites Erika 
Jordana z Belgicka v Mod-
re v januári 1996. V starej 
vinohradníckej škole zor-
ganizovala Malokarpatská 

turistická informačná kancelária 
besedu s hosťom za účasti staros-
tov, podnikateľov vo vinohrad-
níctve, v ubytovacích a stravo-
vacích službách a so zástupcami 
tretieho sektoru.
Toto stretnutie má historický vý-
znam v tom, že na ňom bolo za-
ložené Združenie Malokarpatská 
vínna cesta. 
Veľká vďaka patrí županom 
BSK, ktorí podporovali MVc, 
všetkým funkcionárom MVc 
pod vedením dlhoročného pred-
sedu, úspešného vinára ing. Mi-
lana Pavelku a súčasného predse-
du ing. Petra Fülöpa PhD, PhDr. 
anny Píchovej riaditeľky MOS 
v Modre, Jarky Dudovej, prof. 
Fedorovi Malíkovi a ďalším 
spolkom, vinárom, podnikate-
ľom v cestovnom ruchu na Ma-
lokarpatskej vinnej ceste, ktorí sa 
takto starajú o postupnú obnovu 
vinohradov, zamestnanosť a hos-
podársky rast regiónu pod Malý-
mi Karpatmi. V súčasnosti už pri-
chádza na vinárske nebo celý rad 
mladých talentovaných vinárov, 
ktorí posunú latku kvality. 

František MACH, 
zakladateľ a prvý 
predseda ZMVC 

Na fotografii: Prvý farebný pla-
gát Malokarpatskej vínnej cesty.
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Tichá spomienka
Dňa 2. 5. 2021 uplynul rok čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamička a babička Etela Sodomo-
vá rod. Synaková. Tí, ktorí poznali ju a jej manžela 
Milana, zosnulého v roku 1984, venujte im tichú 
spomienku. S láskou a vďakou spomína na oboch 

dcéra Darina s rodinou.

Tichá spomienka
Dňa 30. mája 2021 sme si pripomenuli 30. výročie 
úmrtia našej drahej mamy, starej mamy a prababky 
pani Zuzany Petrášovej. Navždy s láskou a úctou 
spomínajúca rodina. česť jej skromnému a čestné-
mu bytiu spolu s nami. Spomínajúca rodina.

Spomienka
čas ubieha a nevráti, čo vzal. len láska, úcta a spomienky v srd-
ciach zostávajú. Dňa 23. 6. 2021 by sa bola dožila 70 rokov Mgr. 
Margita Vojteková. S láskou a úctou spomína na Teba kamarátka 
Viera. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí dňa 10. 5. 2021 odprevadili na posled-
nej ceste našu drahú mamu lidiu Nemčekovú. 
Dcéry ivana a Elena a ostatná smútiaca rodina.

Spomíname
Dňa 28. júna uplynú 4 roky čo nás opustila mami-
na, babka, prababka Ľudmila Ulrichová. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou spo-
mína celá rodina.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priate-
ľom a známym, ktorí dňa 22. 4. 2021 odprevadili 
na poslednej ceste života nášho drahého zosnulé-
ho alojza Dubana. Ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary. Smútiaca rodina

Riadková inzercia
 z Kúpim 2-4 izbový byt 

v Modre. Tel.: 0903 373 144
 z Kúpim vinohrad v Modre na 

Kalvárii, v Starých horách alebo 
na hlinách. Môže byť aj neobrá-
baný. Tel.: 0905 696787

 z Masáže – Michal Bednarov-
ský, Vajanského 1, Modra.

Tel.: 0915 977 517
 z Supermarket KON – RaD 

hľadá zamestnancov do TPP na 
pozíciu predavač – pokladník. 
Mzdové podmienky: 700 EUR + 
výkonnostné ohodnotenie. Viac 
info v predajni, Dukelská 40, 
Modra. Tel.: +421 918 999 714

 z Supermarket KON – RaD 

prijme brigádnikov – preda-
vačov. Mzdové podmienky: 5 
EUR/hod. Viacinfo v predajni, 
Dukelská 40, Modra.
 Tel.: +421 918 999 714

Uzávierka 
Zvestí

Milí čitatelia, vážení inzeren-
ti. Júlová redakčná uzávier-
ka Modranských zvestí bude 
v stredu 14. 7. 2021 do 12.00 
hod. (red)

Darujte krv – zachránite 
život a zdravie

Potreba krvi je veľká. Približne 
180 000 transfúznych jednotiek 
červených krviniek sa každoroč-
ne spotrebuje iba na Slovensku. 
Darovanie krvi je skutočným 
„darom života“, ktorý zdravý 
jedinec môže poskytnúť ľuďom 
chorým a po úrazoch. Je to pro-
spešný, bezpečný a jednoduchý 
humánny krok. 
V súvislosti so zlepšujúcou sa 
epidemiologickou situáciou 
a postupným spúšťaním pláno-
vaných operačných zákrokov 
obnovuje Národná transfúzna 
stanica SR darovanie krvi. Mesto 
Modra v spolupráci s NTS preto 
organizuje odber krvi, ktorý vy-
konajú mobilné odberové jed-
notky NTS v hoteli pod lipou 
za prísnych hygienických opat-
rení 6. júla od 7.30 h.

Venujte pozornosť nasledovným 
radám pred odberom
24 hodín pred odberom vy-
pite dostatok tekutín, mini-
málne 2 litre (vodu, minerál-

ku, čaje, ovocné šťavy). Ráno 
pred odberom vypite 500 ml 
tekutín, čierna káva je povole-
ná (okrem povinného pol litra 
čaju). Na odber krvi nechoďte 
nalačno, večer a taktiež tesne 
pred odberom nejedzte tučné 
jedlá (syry, maslo, smotanu, 
mäsové jedlá a výrobky, úde-
niny...). Vhodné je jesť ľahké 
sacharidové jedlá: ovocie, ze-
leninu, sucháre, netukové peči-
vo, džem, med. Pred odberom 
nefajčite (minimálne 6 hodín), 
nepite alkohol (aspoň 12 – 14 
hodín). 24 hodín pred odberom 
krvi sa nevystavujte priveľkej 
psychickej a telesnej námahe, 
vynechajte tréningy a návšte-
vu posilňovne. Viac info aj na 
stránke www.ntssr.sk.
individuálni darcovia sa ne-
musia nahlasovať vopred. ak 
plánujete darovať krv ako väč-
šia skupina, kontaktujte: eva.
horvathova@msumodra.sk, 
033/ 6908 327 alebo 0911 852 
144. (red)

T: 0903 229 843

Aj cez prázdniny.
Kazdá 3. hodina
zadarmo.
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Deň detí pre našich malých Modráčikov
Materské centrum Modráčik funguje pod záštitou Súkromné-
ho centra voľného času v Modre už od roku 2003. O program 
a  aktivity  pre  deti  sa  starajú mamičky. MC ponúka  ideálny 
priestor na prvé kontakty detí v kolektíve rovesníkov a napo-
máha k ľahšej socializácii a adaptácii na prostredie v MŠ. Do-
spelí majú zasa možnosť postretať sa a pri káve či čaji sa po-
rozprávať o mamičkovských a ďalších zaujímavých témach, 
povzbudiť sa navzájom, vymeniť si svoje skúsenosti. I počas 
júna absolvovali deti z Modráčika viaceré zaujímavé aktivity.

Veselý Deň detí 
aj v tohtoročný Deň detí sme si 
pre svoje ratolesti pripravili pre-
kvapenie. V krásnom areáli mod-
ranskej „vinárky“ sme sa stretli 
na lúke, kde nás privítala pani ria-
diteľka ing. Monika Kisová, kto-
rá nám zapožičala školský trak-
tor. Detičky si ho mohli 
prezrieť z blízka, pofotiť 
sa, sadnúť si za volant. 
Pre našich malých ka-
marátov sme si pripra-
vili príbeh o škriatkovi 
Raráškovi, ktorý stratil 
svoj zlatý poklad a deti 
mu ho pomáhali nájsť. 
Museli však prejsť ta-
jomným parkom, pl-

ným stromov, splniť zopár úloh 
a nájsť zlaté kamene. Na konci 
ich čakalo sladké prekvapenie. 
Touto cestou by sme sa radi po-
ďakovali pani riaditeľke za zapo-
žičnie traktora a areálu Strednej 
odbornej školy vinársko-ovoci-
nárskej v Modre na zrealizovanie 

tohto dňa. Ďakujeme veľmi pek-
ne aj andrejovi Trnovcovi, gene-
rálnemu manažérovi cafe Modur 
v Modre za sladké prekvapenie 
v podobe zmrzliny. Ďakujem aj 
vám kamaráti, bez vás by nebol 
žiaden Deň detí! Tešíme sa na 
ďalší o rok.

Stretnutie s pánom 
policajtom

11. júna sme mali v Materskom 
centre Modráčik návštevu. Pri-
šiel nás pozrieť náčelník Mest-
skej polície v Modre Stanislav 
Straka. ani teplý júnový deň 
a horúce slniečko neodradilo na-
šich malých kamarátov. Detičky 

a mamičky sedeli na dekách, na 
tráve v tieni a počúvali. Zaujíma-
lo nás ako sa môžeme stať poli-
cajtmi a policajtkami, či pracujú 
policajti aj v noci a či majú na po-
licajnej stanici aj policajného psí-
ka. Dozvedeli sme sa veľa zaují-
mavých a dôležitých informácií, 
napríklad, kedy je dôležité nosiť 
na hlave prilbu, kedy treba mať 
na sebe reflexnú vestu, že detičky 
na bicykloch s pomocnými ko-
lieskami nesmú jazdiť po ceste. 
Naučili sme sa, že keď chceme 
ísť cez cestu, tak len po priecho-
de pre chodcov a čo najrýchlej-
šie, aby sme nezdržiavali pre-
mávku na ceste. Najprv sa vždy 

pozrieme vľavo a potom 
vpravo. Na záver si s na-
mi pán náčelník spravil aj 
spoločnú fotografiu. Ďa-
kujeme za návštevu a bu-
deme sa tešiť, keď sa zno-
vu stretneme.
Vladimíra RUŽIČKO-
VÁ a Dominika SLA-
NINOVÁ, Materské 
centrum Modráčik

Nebolo to ľahké obdobie
Domov sociálnych služieb a Zariadenie podporovaného bývania 
Merema žije a dýcha vlastným pokojným životom. Aj keď mno-
hé  aktivity  a  plány  dočasne  zabrzdil  koronavírus,  neodradilo 
nás to od presvedčenia, že smer, ktorým sa uberáme je správny. 
Všetko zlé je na niečo dobré. Nedalo sa však na novú skúsenosť 
s pandémiou pripraviť, ani predvídať. No vďaka našim zamest-
nancom, ale hlavne skvelým prijímateľom sociálnej služby, sme 
neľahké  obdobie  zvládli.  Viedlo  nás  odhodlanie,  sila  zvládať 
prekážky, radosť z každodenných, hoci aj malých úspechov. 

Rozbehnutý proces deinštitucio-
nalizácie plný komunitných ak-
tivít, spolupráce s ľuďmi, plný 
kontaktov, priateľstiev, prezen-
tácie umenia a šikovnosti našich 
talentovaných klientov sa zúžil 
dovnútra. Dvere sme otvárali len 
vzájomne k sebe. Museli sme 
zvládnuť odlúčenie od najbliž-
ších a všemožne sme sa všetci 
snažili vytvoriť našim chlapom 
pohodu, ponúkať zmysluplné 
trávenie nekonečne sa vlečúcich 
dní, pomôcť preklenúť obdobie 
strachu, neistoty, smútku. Prežili 
sme to. Naši ,,chalani“ to doká-

zali! Prijali novú výzvu a v rám-
ci našej uzatvorenej komunity sa 
naučili žiť tak ako bolo potreb-
né. Pracovali. Zušľachťovali zá-
hradu, kosili trávniky, v jarnom 
období vysádzali hriadky so ze-
leninou a kvetinové záhony, sta-
rali sa o bylinky. 
V Mereme vzniklo aj počas 
pandémie mnoho prekrásnych 
umeleckých diel, ktoré v súčas-
nosti prezentujeme na dvoch 
výstavách, v bratislavskom DK 
Ružinov a v Klientskom centre 
na Tomášikovej ul. v Bratislave. 
Vďaka iniciatíve BSK sme mohli 

vystaviť naše obrázky v priesto-
roch našej župy a prezentovať 
časť z tvorby našich umelcov. 
O tom, že sa ľuďom páčia sved-
čia pozitívne ohlasy a pochval-
né uznania, z ktorých sa veľmi 
tešíme. Popri bežných denných 
radostiach aj starostiach Mere-
my prebieha príprava na nový ži-
vot. Tešíme sa, že domy, do kto-
rých sa budeme sťahovať pomaly 
rastú, pripravujeme sa nácvikom 
sociálnych zručností, zvládaním 
bežných denných činností súvi-
siacich so samostatnejším a ne-
závislejším spôsobom života. 
Varenie, pečenie, pranie, uprato-
vanie, vedenie domácnosti, hos-
podárenie, plánovanie, súkromný 
život, voľnosť v trávení voľného 
času. 20. mája všetci klienti ab-
solvovali druhé očkovanie proti 
ochoreniu covid – 19 vakcínou 
Pfizer bez akýchkoľvek závaž-
ných vedľajších príznakov. Naša 
veľká vďaka patrí zamestnancom 
UNB Bratislava – Ružinov, ktorí 
klientov zaočkovali priamo v za-
riadení. 

Pripravujeme sa na život s va-
mi. S radosťou očakávame 
uvoľnenie opatrení, tešíme 
sa na stretnutie s vami. Po-
čas pandemického obdobia 
sa nám podarilo zrekonštruo-
vať a skrášliť prostredie náš-
ho chráneného pracoviska Mu-
sique club galerie, ktoré vďaka 
Nadácii pre človeka v núdzi 
a podporu kriminality poskytu-
je pracovnú príležitosť piatim 
našim klientom. Brány našej 
kaviarničky sa pre vás už otvo-
rili po dlhom osemmesačnom 
období. Radi vás privítame, 
pohostíme, porozprávame sa 
s vami a potešíme sa spoločne 
pri šálke lahodnej kávy z náš-
ho novučičkého kávovaru. Pri 
otvorení kaviarne sme vyjadrili 
poctu nášmu Peťovi hruškovi, 
umelcovi–maliarovi, ktorý nad 
nami bdie vo výtvarnom ne-
bi. Práve jeho čarovné obrazy 
krášlia prostredie a vytvárajú 
atmosféru, pohodu, pokoj. Tak 
príďte, tešíme sa na vás! 

Darina ROHAĽOVÁ
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Piataci si vyskúšali orientačný beh 
Dňa 27. mája Amavet klub 944 Impulz zorganizoval pre pia-
te  ročníky  obidvoch modranských  základných  škôl  preteky 
v orientačnom behu.

Pretekom predchádzalo online 
vysielanie o orientačnom behu 
priamo v triedach piatych roč-
níkov. Prezentáciu komentovali 
Radoslav Kuník a ingrid Kuní-
ková. Vysielanie bolo prípravou 
a vysvetlením, čo je to orientač-
ný beh, ako sa behá a čo všetko 
sa pri ňom používa. Po prezen-
tácii si mohli všetci piataci vy-
skúšať na vlastnej koži preteky 
v orientačnom behu v teréne, 
ktorý všetci veľmi dobre pozna-
li a teda na ihrisku medzi dvoma 
školami.
„Veľmi oceňujeme spoluprácu 
so základnými školami, preto-
že počas pandemických pravi-
diel sa nemohli miešať kolektívy. 
Žiaci museli preteky zvládnuť 
tak, aby žiaci jednej triedy za-
čali a skončili pred príchodom 
ďalšej triedy. Vďaka učiteľom 
všetky triedy prišli v presne sta-
novenom termíne, tak ako bolo 
vopred dohodnuté a nikto niko-
ho neohrozil. Za odbehané pre-
teky deti získali okrem športovej 

skúsenosti, novú skúsenosť prá-
ce s mapou a taktiež malé občer-
stvenie: vodu a jabĺčko“, hovorí 
predsedníčka amavet klub 944 
impulz ingrid Kuníková.
cieľom amavet klubu a prete-
kov bolo priniesť znovu život 
na ihriská po ročnom sedení do-
ma pred počítačom. Priprave-
né boli štyri rovnako dlhé trate, 
ktoré si žiaci mohli vyskúšať. 
„Veľmi nás potešilo a prekvapi-
lo, ako rýchlo niektoré deti po-
chopili princíp OB, prebehnúť 
podľa mapy trať vyznačenú na 
mape za čo najkratší čas. Tých 
najlepších sme ocenili. Verím, že 
sa deti dobre zabavili a poteší-
me sa ak sa pridajú do komunity 
pretekárov orientačného behu, 
ktorú nájdu aj priamo v Modre 
v SCVČ.”
ceny do súťaže v orientačnom 
behu venovali ZŠ Vajanské-
ho, ZŠ Ľ. Štúra, Mesto Modra 
a amavet 944 impulz. Poďako-
vanie patrí Školskej jedálni Ľ. 
Štúra, Klubu orientačného behu 

Sokol Pezinok, amavet klubu 
944 impulz a špeciálne Radkovi 

Kuníkovi, ktorý vytvoril mapy 
pre pretekárov. (ik)

Výsledky orientačného behu základných škôl
Trať A, dĺžka 0,8 km; dievčatá do 12 rokov W12; chlapci do 12 rokov M12

Meno čas Škola Meno čas Škola
1. Paulína Sucháňová 0:09:54 ZŠ Ľ. Štúra 1. Samuel chrapčiak 0:10:55 ZŠ Ľ. Štúra
2. Nella Kratochvílová 0:11:54 ZŠ Ľ. Štúra 2. adam Fedor 0:12:20 ZŠ Ľ. Štúra
3. Dorota Majdová 0:12:31 ZŠ Vajanského 3. Peter Juran 0:14:45 ZŠ Vajanského

Trať B, dĺžka 0,8 km; dievčatá do 12 rokov W12; chlapci do 12 rokov M12
Meno čas Škola Meno čas Škola

1. Zoja Opetová 0:10:16 ZŠ Ľ. Štúra 1. Ján Sivko 0:11:32 ZŠ Ľ. Štúra
2. amália Riganová 0:12:25 ZŠ Ľ. Štúra 2. Jakub hanic 0:11:47 ZŠ Ľ. Štúra
3. Natalia Mondec 0:15:30 ZŠ Vajanského 3. David Darula 0:12:14 ZŠ Vajanského

Trať C, dĺžka 0,8 km; dievčatá do 12 rokov W12; chlapci do 12 rokov M12
Meno čas Škola Meno čas Škola

1. Barbora Pašková 0:09:47 ZŠ Ľ. Štúra 1. Michal Šeliga 0:07:50 ZŠ Ľ. Štúra
2. Júlia Slimáková 0:10:59 ZŠ Ľ. Štúra 2. lukáš hrubša 0:07:57 ZŠ Ľ. Štúra
3. Zina Ruppeldtová 0:27:17 ZŠ Vajanského 3. leonard Oliver Kiner 0:10:11 ZŠ Vajanského

Trať D, dĺžka 0,8 km; dievčatá do 12 rokov W12; chlapci do 12 rokov M12
Meno čas Škola Meno čas Škola

1. Simona Píšová 0:08:46 ZŠ Ľ. Štúra 1. Juraj Zemanovič 0:07:34 ZŠ Ľ. Štúra
2. Martina haffnerová 0:10:42 ZŠ Ľ. Štúra 2. Matej Noskovič 0:11:26 ZŠ Vajanského
3. lillian Klamová 0:12:50 ZŠ Ľ. Štúra 3. Maxim lančarič 0:14:47 ZŠ Ľ. Štúra
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Cestovný semafor pre najbezpečnejšie (zelené) krajiny
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR upravuje režim na 
hraniciach v súlade s podmienkami aktualizovaného systému pre 
epidemiologickú kontrolu hraníc počas pandémie Covid-19 (ces-
tovný semafor), ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky 
na rokovaní 9. 6. 2021. Okrem iného pribudli výnimky z domácej 
karantény po príchode zo zelených krajín: po novom nie je po-
trebné sa testovať iba na území Slovenska, osoba môže prísť už 
s negatívnym testom. Kľúčovou zmenou vo vyhláške k hraniciam 
(ako aj v aktualizovanej vyhláške k organizácii hromadných pod-
ujatí a režimu prevádzok) je nová definícia zaočkovanej osoby.

Pri vstupe zo všetkých krajín 
(zelených, červených, čiernych) 
platí povinnosť registrovať sa na 
https://korona.gov.sk/ehranica, 
pri vstupe leteckou dopravou zá-
roveň aj na https://www.mindop.
sk/covid.
Vyhláška upravuje karanténne 
opatrenia pre osoby vstupujúce 
z krajiny v zelenom, červenom 
a čiernom systéme.
Zelené krajiny: krajiny s vy-
sokou mierou zaočkovanosti 
a priaznivou epidemiologickou 
situáciou
červené krajiny: krajiny s ne-
priaznivou či rýchlo sa zhoršujú-
cou epidemiologickou situáciou, 
bez prítomnosti nebezpečných 
variantov pandemického vírusu
čierne krajiny: krajiny s výsky-

tom a komunitným šírením ne-
bezpečných variantov a krajiny 
s nedostupnými, nedôveryhod-
nými a nekvalitnými dátami.

Pravidlá pre príchod 
zo zelenej krajiny

Platia pre ľudí, ktorí počas pred-
chádzajúcich 14 dní navštívi-
li krajiny zaradené do zoznamu 
zelených štátov. ak okrem nich 
v tomto období navštívili aj kra-
jiny zaradené do červeného ale-
bo čierneho zoznamu, postupu-
jú podľa pravidiel pre „horšiu” 
krajinu.
Pre osoby, ktoré nespadajú do 
výnimiek (sú vymenované niž-
šie), sa nariaďuje povinná ka-
ranténa, ktorá sa skončí bez 
vykonania testu a pri bezprízna-

kovom priebehu dovŕšením jej 
14. dňa alebo obdržaním nega-
tívneho výsledku antigénového 
alebo RT-PcR testu, ktorý mož-
no vykonať okamžite po návra-
te. Karanténa sa týka aj všetkých 
osôb v spoločnej domácnosti, 
končí sa súčasne s izoláciou oso-
by, ktorá prišla zo zahraničia. 
Povinnosť karantény neplatí, ak: 
• sa pri príchode na naše územie 
vie preukázať negatívnym vý-
sledkom RT-PcR testu nie star-
ším ako 72 hodín,
• má pri sebe negatívny výsle-
dok antigénového testu nie starší 
ako 24 hodín s tým, že test musí 
byť vykonaný na území sused-
ného štátu alebo Slovenskej re-
publiky,
• má menej ako 18 rokov,
• prekonala covid-19 pred nie 
viac ako 180 dňami.
Povinnosť domácej karantény 
pre osoby v spoločnej domác-
nosti neplatí pre osoby, ktoré 
majú menej ako 18 rokov a pre-
konali covid-19 pred nie viac 
ako 180 dňami.
Karanténa neplatí pre zaočko-
vaných, ktorí prišli zo zahrani-
čia alebo sú členovia spoloč-

nej domácnosti (bez ohľadu 
na druh vakcíny). V prípade 
dvojdávkovej vakcíny po po-
daní prvej dávky a pred poda-
ním druhej dávky najskôr po 
zavŕšení 21 dní po očkovaní 
a najneskôr po zavŕšení 90 dní 
po očkovaní. V prípade dvoj-
dávkovej vakcíny po podaní 
druhej dávky najskôr po za-
vŕšení 21 dní po podaní prvej 
dávky a najneskôr 12 mesiacov 
po podaní prvej dávky. V prí-
pade jednodávkovej vakcí-
ny najskôr po zavŕšení 21 dní 
a najneskôr 12 mesiacov po oč-
kovaní. V prípade očkovaných, 
ktorí prekonali covid-19 a boli 
zaočkovaní do 180 dní po pre-
konaní ochorenia najskôr po 
zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 
mesiacov po očkovaní.
Zoznam krajín (zelené, červe-
né, čierne) podľa cestovného 
semaforu bude odborníkmi pre-
hodnocovaný minimálne každé 
dva týždne, v prípade potreby aj 
skôr.
údaje boli aktualizované ku dňu 
tlače MZ 22. 6. 2021.

(red, zdroj: Úrad verejného 
zdravotníctva SR)

Z činnosti Modranského turistického spolku
Možno by bol vhodnejší nadpis „koniec nečinnosti“, pretože tak 
ako v iných oblastiach života aj naše aktivity obmedzila pandé-
mia koronavírusu. Plán pešej  turistiky na  tento rok sme mali 
dávno vypracovaný, ale donedávna nebolo možné túry absolvo-
vať. Preto sa neuskutočnili tradičné stretnutia, napr. Vítanie no-
vého roku na Veľkej Homoli alebo otváranie turistickej sezóny 
na Košarisku, Veľkonočný výstup na Kuklu a ďalšie. 

Začiatkom mája chodievame 
pravidelne na päťdňový výlet 
do iných zaujímavých oblas-
tí. Výlet naplánovaný ešte mi-
nulý rok sa presunul na tento 
rok, na koniec augusta. Pev-
ne veríme, že bude priaznivá 
situácia a výlet budeme môcť 
absolvovať. lockdown obme-
dzil naše stretnutia a turistiku 
na minimum. chýbala nám 
vzájomná spoločnosť, rozho-
vory, prechádzky. V malých 
skupinkách sme sa prechádza-
li po okolí Modry, Pezinka či 
Bratislavy a pozorovali prebú-

dzajúcu sa prírodu. Vtedy som 
si uvedomila, že v jarných me-
siacoch sme sa vždy zúčastňo-
vali na upratovaní okolia mes-
ta a turistických chodníčkov. 
Tento rok sme tak urobili v so-
botu 22. mája. Jednotlivé sku-
pinky si rozdelili lokality, kto-
ré budú čistiť. Vyzbierali sme 
tak odpad okolo rozhľadne, 
okolo cesty na čermákovu lú-
ku, na hubalovú, okolo chod-
níka z harmónie na Zochovu 
chatu po červenej značke, ly-
žiarsky svah a okolie ďalších 
značených turistických chod-

níkov. Nachádzali sme plasto-
vé fľaše, rôzne obaly a postrá-
cané rúška a respirátory. 
Na záver sme sa stretli na chat-
ke MTS, ktorá tiež potrebova-
la jarnú očistu. Odpadu nebo-
lo veľa, čo nás naozaj potešilo. 
Možno to už niekto pozbieral 

alebo si tí neporiadnici uvedo-
mili, že plasty a iné nepotrebné 
predmety nepatria do lesa. Je 
to naše prostredie, my tu žije-
me, tak sa správajme ako kul-
túrny národ.
Veronika GAVORNÍKOVÁ, 

MTS
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2–3 po sebe idúce
4–6 po sebe idúcich

7–12 po sebe idúcich

2 €

6 €

12 €

platný od 1. 4. 2021

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE
zvesti@kcmodra.sk

4,4
x6
,1c
m
16

€

12,6 18,5cm 118 €

9,1
x6
,1c
m
35

€

5,9x12,6cm 42 €

Informujeme občanov, že 
reportáž natočenú v Mod-
re-Harmónii, ktorú RTVS 1 
odvysielala dňa 30. 5. 2021, 
si môžete pozrieť v archíve 
Občan za dverami od 13 mi-
núty 30 sekundy. Jej skráte-
nú verziu, ktorú RTVS 1 od-
vysielala v Správach RTVS 
o 19.00 dňa 3. 6. 2021, si 
môžete pozrieť v archíve 
Správy RTVS od 34 minúty 
10 sekundy. Holý vrch, o.z.

TAXI PEZINOK
0940 76 73 71

e-mail:
ag.taxi.ag@gmail.com

TAXI PEZINOK –
AG TAXI

PONDELOK - PIATOK
8.00 - 13.30 a 14.00 - 17.30

predaj a servis

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

ŠTÚROVA 69 
Modra (NÁMESTIE)

VAJANSKÉHO 1
Modra (NEMOCNICA)

O T G M NP I E I I
opka a hodinky

kontakt: 033 647 50 88

Využite kvalitné služby za nízke ceny

NECHTOVÝ DIZAJN – IVETA MAÁSZOVÁ
V ponuke služieb nájdete:

•	 klasická a japonská manikúra
•	 gél lak

•	 gélové nechty
•	 nugenesis (bez použitia UV lámp –

vhodné pre alergičky)
•	 polyacryl gél

Prevádzka sa nachádza na
Družstevnej 8 v Modre – kaderníctvo.

Objednať sa môžete na tel. čísle: 0911 152 024.
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Či mi je čipočka na čepiec hotová?
Výstavu s týmto milým názvom hľadaj-
te v priestoroch SNM-Múzea Ľ. Štúra na 
Štúrovej 84, v Modre na námestí. Prístup-
ná bude až do konca augusta a nájdete tu 
čepce najmä zo súkromnej zbierok Sta-
nislava Talapku, tiež Sylvie hrdlovičovej 
a zo zbierok SNM-MĽŠ. Výstava je ve-
rejnosti prístupná počas návštevných ho-
dín múzea v utorok až piatok od 8.30 do 
15.30, v sobota od 9.00 – 15.00. Každú 
prvú nedeľu v mesiaci od 13.00 do 17.00 
(vstupné zdarma). (red)

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  K u l t ú r a

Zo zbierok SNM–Múzea Ľudovíta Štúra v Modre
Prvá dáma slovenského výtvarného umenia Viera Kraicová (5. júl 1920, Modra – 29. apríl 2012 BA)
Viera Kraicová sa narodila v rodine známeho a obľúbeného uči-
teľa Alexandra Kraica. Detstvo a niekoľko rokov mladosti pre-
žila v rodnom meste, študovala na tunajšom Učiteľskom ústave 
a po roku učiteľskej praxe v Háji pri Turčianskych Tepliciach 
pokračovala v štúdiách pod vedením prof. Jána Mudrocha na 
Oddelení  kreslenia  a maľovania pri  Slovenskej  vysokej  škole 
technickej v Bratislave. Po skončení II. svetovej vojny odišla do 
Prahy, kde si rozšírila štúdium na Akadémii výtvarných umění.

Po ukončení štúdia pracovala 
ako asistentka prof. Jána Že-
libského na Vysokej škole vý-
tvarných umení v Bratislave. 
V roku 1955 sa osamostatnila 
a začala tvoriť ako umelkyňa 
v slobodnom povolaní. O pár 
rokov neskôr, v r. 1957 sa vy-
tvorila skupina Mikuláša Ga-
landu, mladé slovenské výtvar-
né umenie hľadalo spoločnú 
platformu, definovanie sa a pre-
zentáciu tvorby. V roku 1959 
vyrástlo ojedinelé výtvarné zo-
skupenie s názvom Skupina 4. 
Jeho iniciátorky a zakladateľ-
ky boli slovenské výtvarníčky: 
Viera Kraicová, Oľga Bartoší-
ková, Tamara Klimová a Jar-
mila čihánková. V. Kraicová 
sa venovala tiež ilustrátorskej 
tvorbe predovšetkým pre deti 
a mládež, o čom svedčí rad kníh 
s jej umeleckou pečaťou. Za-
čiatkom 60. rokov, kedy začala 
ilustrovať, prišlo k nástupu ima-
ginatívneho sveta v detskej ilu-
strácii. Bol to trend, ktorý začal 
poskytovať detskému čitateľovi 
ilustrovanej knihy väčší priestor 
na fantáziu a obrazotvornosť. 

Používala lyrický ilustračný 
prejav – kombináciu koláže 
s akvarelom a impresívnu ko-
láž, využila dekoratívne prvky 
inšpirované folklórnou tema-
tikou. ilustrovala viackrát vy-
danú Babičku Boženy Nemco-
vej, chlapčekovo leto od Márie 
Rázusovej-Martákovej, ďalej 
knihy Braček a sestrička Má-
rie Jančovej, išlo dievča po vo-
du Márie Ďuríčkovej, básnickú 
Knihu rozprávok Milana Rú-
fusa. Venovala sa tiež ilustrácii 
ku zbierkam poézie. V jej ume-
leckom videní vyšli ilustrova-
né Ovídiove Premeny, doplnila 
farebnosť poézie zbierky básní 
Vanilka od Viery Prokešovej. 
K Modre ako k svojmu domo-
vu sa umelkyňa hlásila až do ro-
ku 1966, kedy sa spolu s rodič-
mi presťahovala do Bratislavy 
a na Drotárskej ceste, sídle via-
cerých umelcov, si vybudovala 
ateliér. Okrem olejomaľby ve-
novala od konca 80. rokov 20. 
storočia maľbe temperou. Tem-
perové obrázky vznikali sprvu 
ako novoročenky pre priateľov 
a známych. Patria medzi malé 

formy Viery Kraicovej. Z oce-
není spomeňme z r. 1968 cenu 
cypriána Majerníka, v r. 1987 
získala cenu Ľudovíta Fullu za 
dlhoročnú ilustrátorskú tvor-
bu pre deti a postupne viacero 
pamätných plakiet, čestných 
uznaní a cien za ilustrátorskú 
tvorbu v súťažiach o najkrajšiu 
knihu. V r. 1988 získala titul za-
slúžilá umelkyňa. 
SNM–Múzeum Ľudovíta Štúra 
pripravilo modranskej rodáč-
ke Viere Kraicovej výstavu pri 
príležitosti jej 90. narodenín v r. 
2010. Bola poslednou výstavou 
inštalovanou počas života umel-

kyne a za jej osobnej účasti, ku-
rátorom výstavy bol prof. Ľudo-
vít hološka. O necelé dva roky 
nás Viera Kraicová opustila, 
zomrela 29. apríla 2012 vo ve-
ku nedožitých 92 rokov. Jej die-
lo tvorí hodnotnú súčasť zbier-
kových fondov múzeí a galérií. 
SNM–Múzeum Ľudovíta Štúra 
má vo svojich zbierkach výtvar-
ných diel štyri olejomaľby Vie-
ry Kraicovej s názvami: Žena 
s hruškami, S pierkom, Nedajte 
zahynúť a Je nádej.

Sylvia HRDLOVIČOVÁ, 
SNM–Múzeum Ľ. Štúra 

v Modre
FO

TO
: a

R
c

h
íV

 S
N

M
–M

ĽŠ
 V

 M
O

D
R

E
FO

TO
: S

y
lV

ia
 h

R
D

lO
V

ič
O

V
á



21

Umelci sa znova tešia stretnutiam so svojím publikom 

Pandémia koronavírusu utlmila 
činnosti kultúrnej obce natoľko, 
že takmer nebolo možné orga-
nizovať živé stretnutia umel-
cov s návštevníkmi. Po dlhej 
dobe sa konečne zlepšením si-
tuácie v jednotlivých okresoch 
Slovenska a postupným uvoľ-
ňovaním opatrení opäť kultúra 
prebúdza. Ožívajú pódiá, počuť 
hlasy cez mikrofóny, obecen-
stvo očakáva zážitky. Tie pri-
chádzajú spolu s protagonista-
mi. centrom kultúrneho diania 
v Modre je Kultúrne centrum 

na Sokolskej uli-
ci. Dramaturgické 
plány sa postupne 
obnovujú a tím Kc 
aktívne pracuje na 
tom, aby uspokojil 
milovníkov ume-
nia mnohých dru-
hov. 
Online diskusie 
a programy po-
stupne nahrádza-
jú akcie, ktoré je 
možné vychutná-

vať si osobne i keď za dodr-
žiavania stanovených protie-
pidemiologických opatrení. 
Návštevníci tak mohli prijať 
pozvania na prvé podujatia 
z dielne Kc, medzi ktorými 
bolo koncertné uvedenie opery 
Bélu Bartóka – hrad kniežaťa 
Modrofúza v Evanjelickom ne-
meckom kostole v Modre, ďalej 
diskusia so spisovateľom a ka-
zateľom Danielom Pastirčákom 
o jeho novej knihe alebo oča-
kávané divadelné predstave-
nie Pán Strom v podaní stálice 

na divadelnom poli Stanislava 
Štepku a Radošinského naiv-
ného divadla. Všetky uvedené 
podujatia vyvolali u divákov 

spokojnosť a tá je pre 
hercov, spevákov, spi-
sovateľov, či výtvar-
níkov vždy znamením 
pokračovať a vytvárať 
ďalšiu zaujímavú dra-
maturgiu. 
Kultúrne centrum po-
zýva na množstvo ďal-
ších podujatí v rámci 
Kultúrneho leta, opäť 

v priestoroch historickej radni-
ce. Prijmite pozvania, načerpaj-
te energiu umením a podporte 
umelcov. (red)

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  K u l t ú r a

25. Salón výtvarníkov

Výstava Salón výtvarníkov je 
pre verejnosť prístupná od 18. 
júna do 19. septembra 2021, 
v Zoya Museum – Elesko wi-
ne Park na Partizánskej 2275, 
v Modre, počas návštevných ho-
dín od stredy do nedele, v čase 
od 11.30 do 18.30. Viac infor-
mácií o možnosti návštevy náj-
dete na stránke www.elesko.
sk. V rámci expozície výstavy 
môžete zhliadnuť aj kolektívne 
dielo 88 umelcov regiónu, au-

torov Salónu výtvarníkov 2021 
pod názvom „Vďačnosť Ze-
mi“. Kurátorom výstavy a zá-
roveň vystavovateľom je Mgr. 
Pavol Šima–Juriček. Organizá-
torom podujatia je Malokarpat-
ské osvetové stredisko v Mod-
re v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho 
kraja. hlavným partnerom je 
Fond na podporu umenia, ktorý 
ho z verejných zdrojov podporil.

(red, mos)

Vištukfest u susedov
Posledná júnová sobota sa 
po ročnej odmlke opäť sta-
ne sviatkom kvalitnej dycho-
vej hudby. Vištučanka v spo-
lupráci a za finančnej pomoci 
obce Vištuk usporiada už 10. 
Medzinárodný festival Vištuk-
fest 2020. Na úvod programu 
adam hudec, čestný predseda 
Združenia dychových hudieb 
Slovenska (ZDhS) pri príleži-
tosti minuloročného 30. výro-
čia založenia tohto združenia, 
v krátkosti predstaví históriu 
dychových hudieb na Sloven-
sku a prínos ZDhS pre rozvoj 
dychových hudieb. hudob-
ný program otvoria mladí mu-
zikanti z orchestra istropolis 
concert Band. Pokračovať bu-
de domáca Vištučanka, nasle-
dovať bude obľúbená Textilan-
ka a program ukončí Túfaranka 
ze Šakvic, ktorá patrí k ozdo-
bám všetkých dychovkových 
festivalov. O sprievodné slo-

vo sa postará „lubenko“ Ta-
hotný, ktorý isto pridá nejakú 
veselú príhodu, či žart. Festi-
val sa uskutoční na futbalovom 
ihrisku vo Vištuku a začína sa 
o 15.00 hod. 
Festival z verejných zdro-
jov podporil Fond na podporu 
umenia, hlavný partner podu-
jatia. Finančne prispeli Obec 
Vištuk, Dh Vištučanka, ZDhS, 
Rodinná farma Vištuk, ProOvo. 
Mediálni partneri: MOS Mod-
ra, RTVS Rádio Regina, Rá-
dio Dychovka, PMP tlačiareň, 
Dechovka to je naše, Modran-
ské zvesti, RegionPress, Pezin-
ské kultúrne centrum, Kultúrne 
centrum Modra. Partneri: Glo-
riosa, Firma Beata – ing. Jozef 
hrbatý, Vinárstvo hanúsek, 
Víno Kukumberg 1891, cypri-
án Macák, Pohostinstvo Mize-
ra, Marian loj – Mmaudio.

(red, viš)
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Letná čitáreň mestskej knižnice 
obnovuje svoj prázdninový režim
Obľúbená čitáreň a  jej programy sa stali  za posledných pár 
rokov súčasťou Kultúrneho leta v Modre. Svojou programo-
vou skladbou sú zamerané najmä na rodiny s deťmi. Na tento 
koncept sme opäť nadviazali aj v roku 2021. Od 1. júla obno-
vujeme prázdninový režim čitárne. V prevádzke bude každý 
štvrtok od 10.00 do 18.00. Poskytne vám príjemný priestor na 
relax, čítanie, trávenie voľného času s deťmi. K dispozícii bu-
dú zaujímavé knihy pre všetky vekové kategórie, časopisy vrá-
tane detských, hry, pieskovisko, hojdacia sieť a dobrá káva od 
modranskej pražiarne Ebenica Coffee.

V deň otvorenia 1. júla o 17.00 
príde zahrať divadlo Odivo 
predstavenie pre rodiny s deťmi 
s názvom Divočiny. Rozprávku 
so živou hudbou o obyčajnom 
Maxovi s neobyčajnou fantá-
ziou. a o jeho mačke. a o divo-
činách. a o množstve iných ve-
cí, ktoré sa zmestia do jedného 
červeného vozíka.
8. júla o 17.00 pokračuje 
program pre rodiny s deťmi 
predstavením divadla ZkuFra-
Von. hra má názov Stvorenie 
sveta. Prerozpráva vám jeden 
z najzaujímavejších a najstar-

ších príbehov ľudstva o tom ako 
Boh stvoril za šesť dní: svetlo, 
zem, vodu, rastliny, zvieratá 
a napokon človeka. 
15. júla o 18.00 budeme súťa-
žiť a hrať o pekné knižné výhry. 
V literárnom kvíze s Dadom 
Nagyom to nebude len súťaže-
nie, ale tiež zábava. Srdečne po-
zývame všetkých, ktorí si chcú 
zmerať sily v znalosti literatúry 
a niečo pekné na čítanie aj vy-
hrať. Môžete si vytvoriť druž-
stvo alebo si prísť individuál-
ne zasúťažiť. Na kvíz je možné 
sa prihlásiť vopred na mailovej 

adrese kniznica@kcmodra.sk.
22. júla od 10.00 do 18.00 – 
letný predajný antikvariát 
mestskej knižnice, ponuka zau-
jímavých kníh, ktoré si môžete 

zakúpiť za symbolické ceny.
29. júla o 10.00 vojdeme do 
rozprávkového brlohu s Vero-
nikou hajdučíkovou, kde prej-
deme tajnými dverami Záhrady 
Jířiho Trnku, aj tými netajnými 
dverami záhrady letnej čitárne. 

čo sa v tajnej Záhrade odohrá-
va si prečítame s Veronikou. 
Svoju vlastnú tajnú záhradu si 
vytvoríme spolu s výtvarníčkou 
Zuzkou Dobrovičovou.
V prípade nepriaznivého po-
časia sa presunieme do inte-
riéru kultúrneho domu. Zmena 
programu vyhradená. Podrob-
ný program nájdete na webovej 

stránke www.kcmodra.sk alebo 
na FB Kultúrneho centra Mod-
ra. Podujatia v letnej čitárni fi-
nančne podporil Fond na pod-
poru umenia.

Renáta KULIFAJOVÁ, 
mestská knižnica

Zvuk for Modra
Koncom  júla  sa  už  tretíkrát  stanú  je-
dinečné modranské priestory dejiskom 
hudobného  festivalu  Zvuk  for  Modra. 
Od 23. do 25. júla Nádvorie historickej 
radnice, sakrálne priestory Nemeckého 

evanjelického kostola a Cuvée ožijú zvukmi (nielen) jazzu.

V úvode festivalu zahrá na ná-
dvorí lokálna kapela headmo-
vers. Nadžánrový neo-soul hu-
dobný projekt, ktorý v sebe spája 
prvky žánrov jazz, funk, r’n’b 
a soul. Koncert vám prináša fes-
tival v spolupráci s Kultúrnym 
centrom Modra. Pokračovať bu-

de v kostole jeden z najoceňo-
vanejších poľských klaviristov 
Paweł Kaczmarczyk so svojim 
Triom. Na pôsobivú hudobnú 
cestu naprieč európskymi a exo-
tickými krajinami vás vezme tro-
jica českých hudobníkov Telle-
markk. Zakladateľovi bystrickej 

kapely Basostroj, Martinovi Žia-
kovi, učarovali vibrácie basgita-
rových strún. Príďte si vypočuť 
ich energický mix na Nádvorie 
radnice. Sobotné ráno, počas hu-
dobných raňajok v cuvée, napl-
ní hudbou trio mladých hudobní-
kov. Flautistka a speváčka Mária 
Reháková si pozvala britského 
saxofonistu Sama Knighta a slo-
venského klaviristu Tibora Fe-
lediho. Divákov poteší zmesou 
jazzu, folku, reggae, vršovického 
popu i kapverdské indie so slo-
venským jazz manouche talen-
tovaná slovenská huslistka, spe-
váčka a skladateľka Nina Rosa. 

Trio basgitaristu a kontrabasistu 
Roberta Balzara poteší najnároč-
nejších divákov. cha Bud! – po 
rómsky Zjedz veľa, je názov ko-
šického temperamentného zosku-
penia. V sobotu večer na Nádvo-
rí roztancujú Modru na vlnách 
jazzu, groove, tanečného funku, 
ale aj d’n’b či dubu. Nedeľné rá-
no v cuvée, bude patriť sólo vy-
stúpeniu Ľuba Gašpara a jeho 
nekonvenčnému prístupu k hre 
na cimbal. Festival z verejných 
zdrojov podporil Fond na pod-
poru umenia. Za podporu a spo-
luprácu ďakujeme Mestu Modra, 
Kc Modra a EcaV Modra. (ts)

Darčeková kino karta
ak by ste mali v pláne obdaro-
vať svojho známeho, filmové-
ho fanúšika či ponúknuť svojim 
zamestnancom niečo špeciálne 
alebo rozšíriť možnosti kultúr-
neho vyžitia, Kino Mier Modra 

má riešenie v podobe o nových 
darčekových kariet. Majú hod-
notu 30 €, 50 € a 75 €. Zakúpite 
ich v pokladni kina Mier a dajú 
sa použiť na akékoľvek predsta-
venie kina Mier. (red)
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júl 2021
Pripravili sme pre vás prehľad kultúrnych podujatí, ktorými

si môžete spríjemniť letné mesiace v našom meste. 

KUL
TÚRNE
LETO
25. 6. / 20.30 h: POLEMIC 
OTVÁRAME KULTÚRNE LETO V MODRE!
Posledný koncert pre publikum odohrali na konci augusta 2020 a preto 
sme veľmi radi, že si kapelu Polemic budete môcť vychutnať v Modre ako 
prví, po takmer ročnej vynútenej prestávke. Počas veľkolepej show odohrá 
kapela svoje najväčšie hity a predstaví aj novinky.  
miesto: nádvorie historickej radnice, Štúrova 54, Modra 
organizátor: KC Modra
vstupné: 12€ (predpredaj tootoot) / 15€ (na mieste) 

4. 7. / 20.30 h: NAT OSBORN BAND
(BROOKLYN, NEW YORK)
Nat Osborn vo svojej tvorbe nadväzuje na legendárnych klaviristov 
a spevákov ako Nat King Cole, Nina Simone či Ray Charles. Každé jeho 
vystúpenie prináša intenzitu rodného New Yorku, ktorú dopĺňa energia 
a muzikálnosť dlhoročných spolupracovníkov. Ich spolupráca v oblasti  
džezovej a rockovej hudby sa prejavuje v schopnosti komunikovať
a improvizovať, často neočakávaným spôsobom. 
miesto: nádvorie historickej radnice, Štúrova 54, Modra
organizátor: KC Modra
vstupné: 7€ (na mieste) rezervácie (kancelária KC Modra)

10. 7. /  15.00 - 23.00: Leto na KRÁĽOVEJ
Tento rok sme sa rozhodli potešiť aj obyvateľov Kráľovej. V rámci letného 
mini festivalu sa predstaví DFS Magdalénka, Ponka & Peci, kapely 
Bluesweiser a Banguerra.
Srdečne pozývame všetkých obyvateľov na príjemné stretnutie s priateľmi.    
miesto: priestranstvo pred kultúrnym domom, Modra - Kráľová
organizátor: KC Modra

16. – 18. 7. / Huncokárske slávnosti
Tretí júlový víkend si  v miestnej časti Modra - Piesok pripomenieme his-
tóriu Huncokárov – horských ľudí, ktorí žili v tamojších lesoch od polovice 
18. storočia.
miesto: areál Penziónu Huncokár v Modre – Piesku
organizátori: Penzión Huncokár, O.Z. Huncokári na Piesku, Modranský 
turistický spolok, Mesto Modra

18. 7. / 19.00 h: Gitarový koncert 
Letný večerný koncert klasickej gitary. V programe sa tento rok predstaví 
Robert Guzik & Adam Woch (Poľsko)
miesto: Evanjelický kostol nemecký
organizátor: KC Modra, ECAV Modra 

23. – 25. 7.  / Zvuk for Modra
Medzinárodný hudobný jazz - fusion festival prinesie do nášho mesta 
hravé a súčasné zvuky jazzu a ďalších hudobných žánrov. 
miesto: Evanjelický kostol nemecký, nádvorie hist. radnice, Cuvée Modra
organizátor: OZ Spectaculum a KC Modra
www.zvukformodra.sk

24. 7. / 19.00 h: Organový festival v Modre
VIII. ročník medzinárodného festivalu. Vystúpia: Mária Malčeková, husle/
SK, Lenka Lennerová, organ/SK
miesto: Evanjelický kostol Modra – Kráľová 
organizátori: Bachova spoločnosť na Slovensku, Mesto Modra

24. 7. / 15.00 – 23.00 h: Vinári v chotári 
Nevšedná ochutnávka vín s výhradne modranským rodokmeňom, ktorá sa 
bude konať priamo v našom chotári.
organizátor: OZ Víno z Modry
www.modranskepivnice.sk 

30. 7. / 20.30 h: JÁNOŠÍK (straty a nálezy) 
Komediálny činoherno-bábkový úlet (nielen) o slovenskom hrdinovi v po-
daní Divadla Concordia. Táto verzia príbehu o Jánošíkovi je rozpovedaná 
súčasným jazykom, zorientovaný divák v nej nájde veľa odkazov
na politické a spoločenské kauzy súčasnosti. Predstavenie odporúčame
od 15 rokov. 
miesto: nádvorie historickej radnice, Štúrova 54, Modra 
organizátor: KC Modra
vstupné: 7€ (na mieste), rezervácie (kancelária KC Modra)

31. 7. / 19.00 h: Organový festival v Modre
Vystúpia: Magdalena Cornelius-Kulig, soprán/PL-DE,
Thomas Cornelius, organ/DE
miesto: Slovenský evanjelický kostol Modra
organizátori: Bachova spoločnosť na Slovensku, Mesto Modra

30. 7. JÁNOŠÍK

4. 7.

NAT OSBORN BAND

Zmena programu vyhradená!
Všetky aktuálne informácie na www.kcmodra.sk
V súvislosti s opatreniami kvôli šíreniu pandémie 
koronavírusu je kapacita podujatí Kultúrneho leta 
– Leta v radnici 2021 obmedzená. Prosíme dodržuj-
te všetky, aktuálne platné hygienické nariadenia a 
usmernenia organizátorov.

Ďakujeme, že ste zodpovední a tešíme sa na 
nezabudnuteľné leto spolu s Vami!
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Kultúrne podujatia v júli
1.  7.,  17.00  h:  Divočiny  (divadlo  Odivo), 
miesto: letná čitáreň; organizátor: Kc Modra 
– Mestská knižnica 

4. 7., 20.30 h: Nat Osborn Band (Brooklyn, 
New York), miesto: nádvorie radnice, Štúro-
va 54; organizátor: Kc Modra; vstupné: 7€ (na 
mieste) rezervácie (kancelária Kc Modra)

8.  7.,  17.00  h:  Stvorenie  sveta  (divadlo 
ZkuFraVon), miesto: letná čitáreň; organizá-
tor: Kc Modra – Mestská knižnica 

10.  7.,  15.00  –  23.00  Leto  na  Kráľovej, 
miesto: pred KD Kráľová, Modra-Kráľová; 
organizátor: Kc Modra

15. 7., 18.00 h: Literárny kvíz s Dadom Na-
gyom, miesto: letná čitáreň; organizátor: Kc 
Modra – Mestská knižnica 

16. – 18. 7.: Huncokárske slávnosti, miesto: 
areál Penziónu huncokár v Modre-Piesku; 
organizátori: Penzión huncokár, OZ hunco-

kári na Piesku, Modranský turistický spolok, 
Mesto Modra

16. 7., 17.00 h: Pressburger piano trio, kon-
cert modernej a klasickej hudby; miesto: malá 
sála KD Modra; organizátor: Pressburger pia-
no trio, Kc Modra

17. 7., 14.00–20.00 h: Stretnutie Potomkov 
Huncokárov, miesto: holzhacker haus, Mod-
ra-Piesok; organizátor: OZ Potomkovia hun-
cokárov

18.  7.,  19.00  h:  Gitarový  koncert,  miesto: 
Nemecký evanjelický kostol; organizátor: Kc 
Modra, EcaV Modra 

22. 7., 10.00–18.00 h: Letný predajný anti-
kvariát mestskej knižnice, miesto: letná čitá-
reň; organizátor: Kc Modra – Mestská kniž-
nica 

23. – 25. 7.: Zvuk for Modra, miesto: Nemec-
ký ev. kostol, nádvorie radnice, cuvée Mod-

ra; organizátor: OZ Spectaculum a Kc Modra; 
www.zvukformodra.sk

24.  7.,  19.00  h:  Organový  festival, miesto: 
Ev. kostol Modra-Kráľová; organizátor: Ba-
chova spoločnosť na Slovensku, Mesto Modra

24. 7., 15.00–23.00 h: Vinári v chotári, ne-
všedná ochutnávka vín s výhradne modran-
ským rodokmeňom, organizátor: OZ Víno 
z Modry, www.modranskepivnice.sk 

29. 7., 10.00 h: Rozprávkový brloh 1. s Ve-
ronikou Hajdučíkovou, miesto: letná čitáreň; 
organizátor: Kc Modra – Mestská knižnica 

30.  7.,  20.30  h:  Jánošík  (straty  a  nálezy), 
miesto: nádvorie radnice, Štúrova 54; organi-
zátor: Kc Modra; vstupné: 7€

31.  7.,  19.00  h:  Organový  festival, miesto: 
Slovenský ev. kostol Modra; organizátori: Ba-
chova spoločnosť na Slovensku, Mesto Modra

Zmena programu vyhradená. Všetky informá-
cie na www.kcmodra.sk. V súvislosti s pandé-
mickými opatreniami je kapacita podujatí ob-
medzená. (kc)


