
Informáciu o plánovaných a využívaní Kultúrneho domu v Modranke 

 

V súčasnej dobe je objekte Kultúrneho domu Modranka možné využívať širokou verejnosťou, 

po predchádzajúcej dohode so správcom objektu.  

Využívanie nebytových priestorov je možné prostredníctvom žiadosti o nájom časti 

nebytových priestorov, resp. výpožičku časti nebytových priestorov, priamo k rukám správcu 

objektu.  

V prípade využívania objektu prostredníctvom nájmu časti nebytových priestorov sa postupuje 

v zmysle aktuálne platného Cenníka objektu Kultúrneho domu Modranka. 

V prípade využitia objektu prostredníctvom výpožičky sa aplikuje obdobný postup, bez 

fakturovania ceny za užívanie nebytových priestorov. Fakturuje sa výhradne poplatok za služby 

súvisiace s užívaním časti nebytových priestorov (poplatky spojené so spotrebou elektrickej 

energie, kúrenia či vody).  
 

Klubovňa 

Na základe participatívnych stretnutí, rozhovorov a dotazníka sme chceli nájsť odpoveď na 

otázku možného využívania priestorov KD. 

Kategóriu deti druhého stupňa ZŠ vnímame ako najcitlivejšiu v oblasti nadväzovania vzťahov, 

rozvíjania sa a preto sme našu pozornosť sústredili zvlášť na túto vekovú skupinu.  Ukázalo sa, 

že mladším ročníkom v Modranke veľmi chýba miesto na stretávanie sa, rozhovory, na 

vytváranie sociálnych väzieb  a hranie sa.  

Po dialógu s nimi sme sa rozhodli nasmerovať prvé aktivity komunitnej “klubovne”  práve na 

mládež a to v spolupráci s Centrom voľného času a Odborom školstva, mládeže a športu. 

S deťmi a mládežou sme stihli mnohé aktivity, zabezpečiť vybavenie klubovne - nákup 

spoločenských hier, upratovanie priestorov, písanie projektov - mladé skupinky mali 

popoludnie vymýšľania projektov a hľadali možnosti, ako svoje predstavy zrealizovať.   

Náš najbližší plán je pokračovať v komunitnej práci najmä s mládežou, ktorej chceme pomôcť 

vybudovať funkčné a útulné miestnosti pre ich aktivity. Radi by sme pre myšlienku nadchli aj 

stredoškolákov a našli spôsob, ako ich v Modranke prepojiť s mladšími deťmi, ktorým by mohli 

zmysluplne animovať čas.  

Komunitný priestor v Modranke vzniká z iniciatívy Mestského kultúrneho strediska Zaži v 

Trnave, ktoré je správcom budovy, CVČ Trnava, ktoré priestor klubovne bude spravovať a 

Odboru školstva, mládeže a športu. 

Aktuálne hľadáme koordinátora klubovne a dobrovoľníkov. Radi by sme odovzdali chod 

klubovne do nadšených a dobrých rúk. Inzerát je na stránke CVČ, alebo na stránke 

kultura.trnava.sk 

Mladí stredoškoláci z Modranky okrem iného pripravili projekt Európsky zbor solidarity na 

ktorý získali 6000 eur ako úspešní žiadatelia od Národnej agentúry pre Erasmus+ a Európsky 

zbor solidarity -  Iuventa. 

Projektové aktivity v projekte Komunitná Modranka budú prebiehať od 01/06/2022 do 

31/05/2023, t.j. 12 mesiacov. Projekt svojim zameraním súvisí s programom zameraným na 

rozvoj komunít, participáciu a inklúziu. Projekt podáva MVO - SYTEV, ktorá plánuje 

vytvorením klubovne pre mladých ľudí vytvoriť bezpečný priestor na rozvíjanie a trávenie 

voľného času - plánujú zapojiť mladých ľudí vo veku 13 až 30 rokov. Vo výsledku však chcú 

realizovať aj medzigeneračné stretnutia a aktivity. Skupina 5 mladých ľudí vyjadruje svoju 

solidaritu tým, že prevezme zodpovednosť a zaviaže sa priniesť do miestnej komunity pozitívnu 

zmenu v podobe nových možností na trávenie voľného času i neformálne vzdelávanie. Rovnako 

pozitívne možno hodnotiť zapojenie mladých ľudí do niektorých prác pri asanáciách a 

prerábkach klubovne a vonkajšieho priestoru, pričom výstupy plánujú zverejňovať na 

sociálnych sieťach. 



Obecný dvor 

Iniciatívne sme žiadali finančné prostriedky z rozpočtu mesta na realizáciu priestorov v okolí 

KD, čo sa aj podarilo. 

Oživili sme preto projekt Mestské zásahy Trnava z roku 2016 a to konkrétne: 

MODRANKA_OBECNY DVOR PRI KULTÚRNOM DOME 

Projekt rieši verejný priestor pred kultúrnym domom v Modranke a využitie vnútorného dvora 

Kultúrneho domu ako vyhradený priestor _ OBECNÝ DVOR. 

Vzhľadom na absenciu verejných priestranstiev v mestskej časti Modranka je chceme využiť 

priestor na vytvorenie „mikro-verejných priestranstiev“. Tento priestor v Modranke by slúžil 

na vzájomné stretávanie sa, kde si budú môcť návštevníci zahrať karty či šach v tieni stromov, 

prečítať si knihu či spraviť piknik, miesto pre spoločenské komunitné akcie.  

Samotný návrh dvora by bol realizovaný v rámci komunitného plánovania s občanmi 

a momentálne sme vo fáze prípravy projektovej dokumentácie. 

 

Čo sme doposiaľ zrealizovali? 

Od marca 2022 sme sa pustili do úprav Kultúrneho domu Modranka. Zateplili sme podkrovie, 

zväčšili priestory klubovne pre mladých, osadili nové dvere, ako i zábradlia na francúzskych 

oknách. Do konca mája budú ukončené maliarske práce, aby mohla mládež klubovňu po 

vyučovaní čím skôr využívať.  

Opravili sme vstupné schodisko do objektu a taktiež v interiéri doplnili vykurovacie telesá a 

nainštalovali internet. V nasledujúcich dňoch pribudne video vrátnik a bezpečnostné kamery. 

 

Voľnočasové aktivity 

Komunikujeme s tanečnou školou ALEGRIA o možnosti rozšíriť využitie KD na účely 

tanečných hodín pre potencionálnych záujemcov. 


