
   

Navštívte 
novozrekonštruovaný kaštieľ 

v Modre

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

8. október 2022, 10.00 – 17.00 hod.

Kaštieľ v Modre, ktorý je národnou kul-
túrnou pamiatkou, prešiel komplexnou 
rekonštrukciou vonkajších, ako i vnú-
torných priestorov. Bratislavský samo-
správny kraj (BSK) tu vytvorí centrum 
pre vinohradníkov, vinárov, umelcov, 
žiakov, keramikárov, neziskové organi-
zácie, ale i širokú laickú a odbornú ve-
rejnosť.

„Modra je priam predurčená na to, aby 
sa stala takýmto centrom regiónu. Do-
nedávna schrátraný kaštieľ sme obno-
vili do podoby, ktorú si táto unikátna 
historická pamiatka zaslúži. Budovu, 
kde sídli aj župné Malokarpatské osve-
tové stredisko, sme kompletne zrekon-
štruovali. Obnovili sme strechu, okná  
a historickú fasádu. Komplexnou obno-
vou prešli aj vnútorné priestory, ktoré 
budú slúžiť na kultúrne i vzdelávacie 
aktivity. Sú bezbariérové s moderným 
vybavením a každá miestnosť bude 
mať iné zameranie, čím podporíme 
aj tradičné remeslá, lokálne produkty  
i gastronómiu. Vlajkovou loďou celého 
projektu je vytvorenie digitalizačno-do-
kumentačného centra,“ uviedol pred-
seda BSK Juraj Droba.

V kaštieli vznikne nový kultúrno-krea-
tívny priestor pre malé javiskové formy, 
vináreň s vlastnou pivnicou a vinoté-

kou, rôzne výstavy a podujatia. Prezen-
tovať sa tu môžu lokálni vinohradníci  
i vinári a poslúži aj ako reprezentatív-
ny priestor pre oficiálne návštevy župy. 
Súčasťou bude i digitalizačno-doku-
mentačné centrum so študovňou. Vďa-
ka digitalizácii sa bude zachovávať kul-
túrne bohatstvo Bratislavského kraja 
a prihraničného rakúskeho regiónu 
Weinviertel. Oba regióny spája vinár-
ska a vinohradnícka história a blízke 
sú si aj lokálnymi produktmi a tradič-
nými remeslami. Spoločne však svoje 
historické dedičstvo nebudú partneri 
len uchovávať, ale aj naďalej rozvíjať. 
Snahou BSK je tak harmonicky prepojiť 
inovácie s tradíciami.

Kaštieľ v Modre začala župa rekonštruovať 
v úzkej spolupráci s Krajským pamiatkovým 
úradom v auguste 2018. Zároveň sa pri-
pravuje aj kompletná revitalizácia záhrady. 
Tá by mala byť hotová do konca roka. Re-
konštrukcia je projektom HERITAGE SK-AT,  
ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja  
v rámci programu cezhraničnej spolupráce 
Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. 
Celkové náklady dosiahli 2 720 000 eur.  
Náklady na rekonštrukciu kaštieľa a záhrady boli  
2 400 000 eur a interiérové vybavenie  
320 000 eur. Z operačného programu In-
terreg SK-AT v rámci projektu Heritage získal 
BSK externé zdroje na rekonštrukciu kaštieľa  
a záhrady vo výške dva milióny eur.

www.bratislavskykraj.sk



Nádvorie
• Prechádzky s pánom domácim
 Komentovaná prehliadka kaštieľa s pánom Polzerom – 11.00, 14.00 hod.

 • Kde bývam ja 
 Interaktívne objavovanie Bratislavského kraja pre deti – 10.00 – 17.00 hod.

• Odtláčanie pamätných listov – Pavol Šima-Juriček 

• Vkladanie vecí do časovej schránky 
 13.00 hod.

 Počas dňa náladu návštevníkom spríjemnia študenti hudobného odboru 
Konzervatória v Bratislave, a tiež stánky s občerstvením.

Prízemie
• Výstava krojov a maľovaného nábytku mestských elít zo západného 

Slovenska 
 Výstavná miestnosť I. 

• Výstava šperkov a drotárstva Soni Ďatel Kozákovej
 Výstavná miestnosť II.

• Hlina nie je iba džbán – keramická dielňa a ukážky práce s hlinou  
s Jakubom Liškom

 Ateliér I. 

• Bude sa ti páčiť, jeleň, zajac, vtáčik – tvorivé dielne pre deti  
s výtvarníčkou Tatianou Šulíkovou

 Ateliér II. 

• Nie je čipka ako čipka – paličkovanie s výtvarníčkou Darinou Lichnerovou
 Ateliér III. 

• Výstava Bakošove debnárstvo & videozáznam z rekonštrukcie kaštieľa 
 Degustačná miestnosť

1. poschodie
• Interaktívne predstavenia divadla Agapé pre deti
 O Lenivom lišiakovi – 10.30 hod.
 Dúhový autobus – 14.30 hod.
 Malé javiskové formy

• Worskhop akryl pre deti a dospelých s Mariánom Komáčkom, akad. 
maliarom

 11.00 – 13.00 hod., 15.00 – 17.00 hod.

 Otvorené ateliéry 

• Ukážky digitalizácie
 Digitalizačné stredisko I., II.

*Zmena programu vyhradená.

1. ateliér III
2. ateliér II
3. ateliér I
4. výstavná miestnosť II
5. výstavná miestnosť I
6. degustačná miestnosť

1. digitalizácia II
2. digitalizácia I
3. otvorené ateliéry
4. malé javiskové formy
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