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Stručné zhrnutie roka / vrcholy a pády  

Rok 2018 bol pre Kultúrne centrum v Modre dobrým rokom, ktorý naplnili vydarené 
etablované celomestské podujatia, pestrá ponuka programov v kultúrnom dome, kine a knižnici 
a vyrovnané hospodárenie (pozitívny finančný výsledok). Rok sme začali vlastným Mestským plesom, 
ktorý okrem kvalitného programu a výbornej reprezentácie mesta priniesol aj nový pohľad na 
kultúrny dom, z ktorého sme pomocou jednoduchých interiérových úprav dokázali spraviť príjemný 
a estetický priestor. Nový uhoľ pohľadu na kultúrny dom nám priniesol nové prenájmy a príjmy. 
Miestni obyvatelia ho znovuobjavili ako vhodný priestor na svadby či rodinné oslavy. V úpravách 
priestoru sme pokračovali v lete, vymaľovali sme foyer, investovali sme do jednoduchého 
informačného systému v budove, vizuálne sme scelili priestory, vyčistili sme mozaiky.  

Zásadná modernizácia a rekonštrukcia interiéru prebehla v tomto roku v Kine Mier Modra. 
Staré sedenie bolo vymanené za nové pohodlné kino sedačky, zmenilo sa stupňovanie, osvetlenie 
a podlahové krytiny. Našim zámerom bolo vyjsť v ústrety návštevníkom a vytvoriť príjemné a 
pohodlné sedenie, ktoré zvýši zážitok z kina a zlepší celkový dojem z jeho návštevy. Kino bolo pred 5 
rokmi zdigitalizované, jeho návštevnosť stále stúpa. Digitalizácia a výmena sedenia priniesli svoje 
ovocie, v roku 2018 kino navštívilo 12 478 divákov. Niektoré filmy (Bohemian Rhapsody) niekoľko 
krát za sebou vypredali kinosálu. Kino má za sebou mimoriadne úspešný rok, sme veľmi radi že ako 
mesto prevádzkujeme vlastné jedno-sálové kino s kvalitným programom a moderným interiérom, 
ktoré spoločne s dobre fungujúcim bistom Kinečko vytvára príjemné miesto na stretnutia, kultúru, 
zábavu a trávenie voľného času.   

Rok 2018 bol pre KC úspešný aj finančne. Vysoká návštevnosť kina, častejšie prenájmy, 
vypredané divadelné predstavenia priniesli zvýšené vlastné príjmy (pozitívny hospodársky výsledok 
k 31. 12. bol + 13 769 €). Aktívne tiež získavame dotácie z rôznych zdrojov, napríklad z Bratislavského 
samosprávneho kraja, Audiovizuálneho fondu či z Fondu na podporu umenia, ktorého dotácie v roku 
2018 napríklad finančne pokryli takmer všetky podujatia i odbornú činnosť Mestskej knižnice.    

Projekty z našej dielne, ktoré naopak nepriniesli želaný výsledok a v ktorých sme sa rozhodli 
nepokračovať, sú prevádzka letnej čitárne a tanečný dom. Po troch rokoch fungovania letnej čitárne 
pri kultúrnom dome a jej malej návštevnosti sme sa rozhodli ju v roku 2019 používať iba na letné 
literárne akcie. Tanečné domy, ktoré sme pripravovali v spolupráci s DFS Magdalénka, mali veľmi 
kolísavú návštevnosť a boli pre nás finančne veľmi náročné (živá muzika, dobrí lektori). Z dôvodu 
finančnej nerentabilnosti sme sa po 2 rokoch rozhodli v projekte tanečného domu nepokračovať. 

 

 

 

 



 
Podrobná naratívna správa  
 
V rámci dramaturgie nášho Kultúrneho centra sme sa aj v roku 2018 snažili pripraviť bohatú ponuku 
podujatí určených pre všetky vekové kategórie a cieľové skupiny, ktoré žijú v našom meste a v jeho 
okolí. Snažíme sa o aktívnu spoluprácu s občianskymi združeniami a záujmovými skupinami, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho diania v Modre. Medzi tradičné a etablované podujatia, ktoré 
každý rok organizujeme patria Fašiangy, Kráľovské hodovanie, Modranský piknik, Vinobranie či 
Vianočné zastavenie. Každý rok sa snažíme pripraviť aj niečo nové, zaujať širšie publikum a ponúknuť 
jedinečný a originálny program s dôrazom aj na kultúrne dedičstvo a tradície.  

Hudba 

V roku 2018 sa nám podarilo z verejných zdrojov ako aj s podporou mesta zorganizovať koncerty 

Lenky Dusilovej (Komunitná záhrada, s podporou FPU), vystúpila u nás populárna skupina PARA, pre 

seniorov sme pripravili koncert reprezentatívnej DH Záhorienka (Kultúrne leto v parku pri KD) či 

adventný koncert jednej z najlepších worldmusic formácií na Slovensku Pressburger Klezmer Band 

v Nemeckom evanjelickom kostole.   

Priestor pre zaujímavé hudobné vystúpenia ponúkajú aj naše mestské akcie a festivaly. Na 

Kráľovskom hodovaní v roku 2018 vystúpila vynikajúca kapela Slniečko. S hudbou je späté aj naše 

najväčšie celomestské podujatie – Modranské vinobranie. To v uplynulom roku dopadlo nad 

očakávania. Kvalitná a veľmi precízne zostavená hudobná dramaturgia musela uspokojiť takmer 

každého návštevníka. Nezabudnuteľnými zostanú koncerty skvelej Jany Kirschner, Medial Banana či 

záverečný nedeľný koncert kapely HEX. Zároveň sme veľmi radi, že interpreti sa v Modre cítia veľmi 

dobre a oceňujú miestne publikum ako aj profesionálny prístup organizátorov. Za zmienku ešte určite 

stojí aj festival jazzu a komornej hudby - Hudba Modre, ktorý každoročne spoluorganizujeme. V roku 

2018 sa na festivale predstavil aj legendárny jazzový kontrabasista Miroslav Vitouš. V hudobnej 

produkcii nezabúdame ani na naše regionálne súbory a snažíme sa aj ich tvorbu prezentovať v rámci 

mestských podujatí. V rovnakom trende chceme pokračovať aj na budúci rok.   

 

 

 
 

 



 

Divadlo 
Scénickému umeniu sa v predchádzajúcich rokoch v Modre nedostávalo toľko pozornosti a preto sme 
sa v roku 2018 zamerali viac na túto oblasť. V januári 2018 sa u nás predstavilo Radošínske naivné 
divadlo s predstavením Zmiešaná štvorhra, v apríli to bolo predstavenie Chlieb s maslom. Stali sme sa 
aj súčasťou 13. ročníka prestížneho medzinárodného festivalu súčasného tanca a pohybového 
umenia Nu Dance Fest a pre návštevníkov sme pripravili rodinnú hru a inscenácia s názvom SouHra 
v naštudovaní súboru Tanec Praha. Predstavila sa u nás aj tanečníčka, herečka, choreografka 
a performerka Petra Fornayová s predstavením Hra na budúcnosť.  Okrem iného sme v rámci 
divadelných produkcií nezabudli ani na vzdelávaciu a osvetovú činnosť. S Novým divadlom sídliacim 
v Nitre sme pre našu stredoškolskú mládež pripravili výchovné predstavenia Anna Franková ale aj 
Cisárove nové šaty. Z dlhodobého hľadiska sa ukazuje, že tieto aktivity majú nesmierny význam 
a veľmi pozitívne pomáhajú formovať názory a kritické myslenie mladých ľudí. Okrem iného v rámci 
našich knižničných aktivít aktívne spolupracujeme s OZ Osmijanko a pravidelne prinášame aj bábkové 
predstavenia pre detských návštevníkov našej knižnice. V novembri sa na našich divadelných doskách 
predstavili aj české herecké hviezdy Karel Roden a Jana Krausová v predstavení O láske. Aj to je 
dobrým signálom, že Modra opäť patrí na pomyselnú divadelnú mapu Slovenska, kde sa kvalitné 
herecké súbory radi vracajú.  

Literatúra  
Sme nesmierne radi, že v Kultúrnom dome v Modre sídli aj naša Mestská knižnica, s ktorou 
pravidelne pripravujeme zaujímavé literárne podujatia. V roku 2018 sme zorganizovali minimálne raz 
za mesiac jedno literárne podujatie určené pre dospelého návštevníka a jedno pre deti a mládež. 
V marci 2018 to boli napríklad podujatia: pátracia akcia pre malých aj veľkých s názvom Stratené 
knihy. Dlhodobý cyklus seminárov Rozvoj čítania s porozumením pod vedením lektorky Timotei 
Vráblovej či prednáška Kataríny Nádaskej s názvom Kolobeh Života. V apríly 2018 naše Kultúrne 
centrum a Mestská knižnica hostili dva festivaly. Festival duchovnej poézie a prestížny Anasoft litera 
fest, na ktorom odprezentovala svoju tvorbu aj Vanda Rozenbergová. Máj už tradične patril veľmi 
populárnemu projektu, do ktorého sa každoročne zapájame - Noc literatúry.  Nesmieme zabudnúť 
ani na II. ročník medzinárodného festivalu poézie Feliber Poetry 2018, ktorý pripravujeme 
v spolupráci s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku. V letných mesiacoch sa tento rok sa v našej 
Literárnej čitárni predstavili Daniel Majling, Dado Nagy, Braňo Jobus a ďalší. V októbri sme pre 
našich študentov opäť pripravili tradičné podujatie s názvom Modranské veršobranie. Privítali sme aj 
hostí z Japonska, ktorí nám predstavili túto krajinu z vnútra. A v decembri sme o Stopách dávnej 
minulosti diskutovali s historikom Pavlom Dvořákom ml.    

Kino 
Do našej organizácie spadá aj vynovené a zmodernizované Kino Mier, pre ktoré bol rok 2018 
významným a úspešným rokom. Najdôležitejšou udalosťou bola rekonštrukcia kinosály a výmena 
sedačiek, ktorá sa uskutočnila vo februári. Aj napriek tejto mesačnej pauze kino navštívilo 12478 
divákov, čo je oproti roku 2017 nárast o 1132 divákov. Celkovo sme odohrali 358 predstavení 
a priemerná návštevnosť na jedno predstavenie bola 35 divákov. Rekordnú návštevnosť mal film 
Bohemian Rhapsody o legendárnej kapele Queen, ktorý viackrát za sebou vypredal sálu Kina Mier. 
Tento rok malo veľký úspech aj naše letné kino, ktoré prevádzkujeme na nádvorí historickej radnice 
vždy v auguste. Napríklad film Tri billboardy kúsok za Ebbingom si prišlo do kina pod hviezdami 
vychutnať cca 170 ľudí 
Kino v rámci svojej dramaturgie ponúka svojim návštevníkom celú paletu filmov rôznych žánrov od 
komerčnej produkcie až po filmový klub či rôzne nezávislé európske a umelecké projekcie (ako napr. 
Be2Can a pod.). Priestory kinosály sme začali viac tento rok využívať aj na organizáciu diskusií a iných 
foriem spoločenských akcií ako je napríklad stand-up comedy show (Silné reči v Modre). V roku 2018 
sme pri príležitosti Oslavy dňa za slobodu a demokraciu pripravili podujatie s názvom 89-ty. S 
hosťami Jánom Hacajom a Ladislavom Snopkom sme diskutovali o udalostiach novembra 89, ale aj 
v reflexii na súčasný stav našej spoločnosti. Súčasťou tohto projektu boli aj živé diskusie na stredných 
školách, ktoré sme ponúkli v spolupráci s o.z. Living Memory.  

 



 

 

Vytvárame zázemie  
Okrem vyššie spomenutého je naša organizácia a Kultúrny dom centrom diania pre mnohé záujmové 
spolky a združenia. Už niekoľko rokov sme domovskou scénou a miestom nácvikov (2 x za týždeň) 
a sústredení Detského folklórneho súboru Magdalénka. Od roku 2018 sme začali spolupracovať aj 
s tanečnou skupinou ADT crew, ktorá u nás trénuje každý pondelok. Zázemie a skúšky u nás majú 
celoročnej aj ochotníci zo súboru MoKraď a členovia občianskeho zruženia ĽUSK. Malá sála slúži ako 
koncertné zázemie pre miestnu Základnú umeleckú školu. Veľká aj malá sála je často využívaná na 
rôzne aktivity miestnych materských, základných, stredných škôl, mestské spoločenské akcie 
a podujatia miestnych klubov, kolektívov a združení (Merema a pod.), na ktorých často technicky 
spolupracujeme. Okrem iného vytvárame priestor aj pre rôzne druhy voľnočasových aktivít (cvičenie 
jógy a pod.).  
 

Investície  

• Modernizácia kinosály Kino Mier Modra  
výška investície: 89 500 €  
Rekonštrukcia a modernizácia kinosály priniesla nové sedenie, zmenu stupňovania, výmenu 
osvetlenia schodov a zmenu podlahových krytín. Modernizáciu Kina Mier podporil 
Audiovizuálny fond dotáciou vo výške 29 000 €. Celková investícia bola 89 500 € (projekt 
financovalo Mesto Modra).  
 

• Oprava pultovej strechy Kultúrny dom Modra  
výška investície: 14 850 € 
Mesto Modra získalo dotáciu z Ministerstva financií vo výške 13 500 € na opravu celej plochy 
pultovej strechy na Kultúrnom dome, čím sme zamedzili opakovanému zatekaniu do 
priestorov.   
 

• Rekonštrukcia kanalizácie v Kine Mier Modra  
výška investície: 6 350 €  
V časti budovy kina, kde sa nachádza bistro Kinečko, sa pravidelne upchávala a pretekala 
kanalizácia, čo spôsobovalo nepríjemný zápach v celej budove. Pôvodná vetva kanalizácie, 
ktorá bola v dezolátnom stave, bola odstavená a bola vybudovaná nová vetva odpadovej 



kanalizácie a jej napojenie na siete na ulici.  
  

• Doplnenie zvukovej techniky 
celková investícia: 5 000 €  
Koncom roka sme investovali do doplnenia zvukovej techniky a príslušenstva ako sú 
prechody na káble, obaly na mikrofóny a pod. (prostriedky z dotácie z BSK).     
 

 

Štatistiky 
 
HOSPODÁRENIE KC 

KC sa v roku 2018 podarilo výrazne zvýšiť vlastné príjmy a ukončiť rok s pozitívnym hospodárskym 
výsledkom. Vlastné príjmy tvorí najmä vstupné v Kine Mier, predaj lístkov na predstavenia v KD a 
prenájmy priestorov na podujatia.  

 

 
 
PREHĽAD ZÍSKANÝCH DOTÁCII  
 

• Dotácia z Fondu na podporu umenia (FPU) na Medzinárodný gitarový festival  
suma: 2 000 €  

 

• Dotácia z FPU na doplnenie knižničného fondu, projekt Knižná akvizícia  
suma: 5 000 €  

 

• Dotácia z FPU na prevádzku a literárne podujatia v Letnej čitárni pri Mestskej knižnici  
suma: 3 000 €  

 

• Dotácia z FPU na realizáciu Medzinárodného festivalu poézie Feliber poetry 
suma: 7 500 €  

 

• Dotácia z FPU na realizáciu Tanečných domov Modra   
suma: 2 000 €  

 

• Dotácia z FPU na realizáciu projektu Rozčítajme sa, literárne podujatia Mestskej knižnice  
suma: 3 000 €  

59 985

76 715

111 785

Vlastné príjmy

2016 2017 2018



• Dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja na projekt PRAKTIKÁBEL zameraný na 
doplnenie infraštruktúry, doplnenie zvukovej techniky a vybavenia KD, suma: 5 000 €  

 

• Dotácia z Audiovizuálneho fondu, posledná splátka po schválení finančného vyúčtovania 
Modernizácie kinosály (výmena kino sedačiek), suma: 2 900 €  

 

• Dotácia z Audiovizuálneho fondu na podporu premietania slovenských filmov 
suma: 1 381 €  

• Dotácia z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty na realizáciu podujatia 
Modranský piknik 2018, suma: 2 000 €  

 

• Dotácia z Bratislava Region Tourism, krajská organizácia cestovného ruchu na realizáciu 
podujatia Modranský piknik 2018, suma: 500 €   
 

 

NÁVŠTEVNOSŤ KINA  

Napriek tomu, že kino bolo z dôvodu rekonštrukcie jeden celý mesiac (február) zavreté, presiahlo 
opäť minuloročnú návštevnosť. Výmena sedenia za nové pohodlnejšie kino sedačky nám pomohla 
spríjemniť zážitok z filmu a celkový dojem z návštevy kina a mala priaznivý vplyv na nárast 
návštevnosti.  

 

 

 

 

 


