
 Cyklochodník Pezinok–Limbach: 
 projekt prešiel nevyhnutnou úpravou

Realizáciu cyklochodníka Pezinok–Limbach oddialila nevyhnutná úpra
va projektovej dokumentácie. Projekt tak musí opäť prejsť schvaľovacím 
procesom pre vyvolané zmeny na úrovni mesta – mestského zastupiteľ
stva, stavebného úradu – a riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionál
ny operačný program (IROP).

......... Rýchla správa

#voľby
Voľby do NR SR 
2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) – parlamentné voľby – sa konajú v sobotu 29. februára 
2020 od 7.00 do 22.00 h, a to na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. 
Právo voliť do NR SR má každý občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov. Vo voľbách 
kandiduje 25 politických subjektov. Viac informácií na strane 4 

#projekty
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„13. júla minulého roku sme sa rozlú
čili s  našou drahou Ingrid Noskovičovou.  
Dnes by mala 60 rokov,” povedal na úvod  
herec Ján Greššo, ktorý spolu s organi
zátorkou benefície Zuzanou  Horovou 
sprevádzal hostí počas celého večera. 
In grid Noskovičová pôsobila od roku 
1999 ako riaditeľka Pezinského kultúr
neho centra (PKC). Dlhé roky sa starala 
o rozvoj kultúry v  meste, podporovala 
umelcov a vytvárala podmienky pre ich 
rast. Jej spolupracovníkom, kamarátom 
a blíz kym ostala v pamäti nielen ako ria
diteľka, ale predovšetkým ako osobnosť 
s veľkým srdcom a pochopením. „Nikdy 
sa na nič nesťažovala a cestu videla v ľud
skej vzájomnosti, priateľstve a  dobrote. 
A  na toto poslanie bola kultúra a  jej šíre
nie tým najlepším prostriedkom,” povedala 

Zu zana Horová, dlhoročná priateľka In
grid Noskovičovej.

Program benefície otvorila foto
grafická koláž zo života Ingrid, ktorú  
pripravila pezinská televízia spolu s fo
tografom Jakubom Šteineckerom. Na
sledovali tanečné a spevácke vystúpe
nia umelcov, ktorí si zároveň zaspo
mínali na spoločné chvíle s  Ingrid 
a s úsmevom i slzami v očiach sa jej pri
hovárali. Krásne a dojímavé slová strie
dali umelecké výkony podané zo srdca 
pre Ingrid, pre človeka, ktorý svoj život 
zasvätil kultúre. Na pódiu sa predstavili 
tanečný súbor Sunny Dance, folklórny 
súbor Radosť, country kapela Arion, 
jazzová kapela Pband so speváčkou  
Sisou Michalidesovou, taneč ný klub 
PETAN pri tanečnom centre Cha rizma, 

kapela Funny Fellows, kape la Brajgel, 
sólisti Igor Šimeg, Simona Grosch
midtová, básne zarecitovali herci a  di
vadelníci Štefan Bučko a Ján Greššo. 
Súčasťou benefície bola i dražba obra
zu akademickej maliarky Júlie Piačko
vej. Výťažok z  dražby a  z benefičného 
koncertu vo výške 1 260 € bol venovaný 
pe zinskej pobočke Ligy proti rakovine.

Spomienkový večer ukončila pieseň 
Bol to iba sen, počas ktorej stáli nielen 
všetci účinkujúci na pódiu, ale aj všetci 
hostia v hľadisku. Vďaka za krásny kul
túrny a emocionálny zážitok patrí orga
nizátorom večera Zuzane Horovej, PKC 
a mnohým blízkym kolegom a kamará
tom Ingrid Noskovičovej, ktorí spoločne 
vytvorili dielo hodné obdivu.

nb/tv

Koncert 
pre Ingrid 

Piaty februárový večer patril osobnosti, na ktorú 
Pezinok nikdy nezabudne. Vo veľkej sále Domu kultúry Pezinok 

sa konala benefícia k nedožitým šesťdesiatym narodeninám 
dlhoročnej riaditeľky Pezinského kultúrneho centra Ingrid Noskovičovej. 

Prišli spolupracovníci, priatelia, blízki, známi, všetci, ktorí mali Ingrid radi. 

Cyklochodník v dĺžke 4280 m, ktorý 
má spájať Pezinok s obcou Limbach, je 
trasovaný od železničnej stanice cez 
Holubyho, Kupeckého, Hasičskú a Faj
galskú ulicu. Prvotný projekt cyklotrasy 
bol vypracovaný ešte v roku 2015. Na 

jeho realizáciu mesto získalo nenávrat
ný finančný príspevok z  Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
vo výške 685 433,77 €.

Po prevzatí projektu novým vedením 
Pokračovanie na strane 2
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mesta boli vykonané analytické kroky 
na posúdenie jeho stavu, aby bolo mož-
né za splnenia všetkých nevyhnutných 
podmienok pristúpiť k realizácii. Okrem 
iného došlo aj k  zmene technického 
pred pisu pre projektovanie cyklotrás, 
čo malo za následok potrebnú úpravu 
projektovej dokumentácie. Na opravách 
a  zmenách pracoval tím projektantov 
počas piatich mesiacov.

Pri záverečnom spracovaní projekto-
vej dokumentácie vzišli z navrhovaných 
zmien aj zvýšené investičné náklady. 
Rozpočtovaná cena investície do výstav-
by cyklochodníka sa zvýšila zo 780 000 €  
na cca 1 400 000 €. Výsledná cena bude 

známa až z  výsledku verejného obsta-
rávania. „Najväčší podiel na navýšení cel
kovej ceny bol spôsobený odstránením 
technických nedostatkov a zaručením bez
pečnosti chodcov, cyklistov i  motoristov, 
a  to napríklad vytvorením samostatného 
pruhu pre cyklistov na Kupeckého a  časti 
Holubyho ul., keďže pôvodný projekt počí
tal len s vodorovným dopravným značením 
na jestvujúcich chodníkoch a  miestnych 
komunikáciách (t. j. bez akýchkoľvek sta
vebných úprav), ktorých povrchy a šírkové 
usporiadanie nezodpovedajú technickým 
predpisom. Okrem toho došlo k pretra so
vaniu cyklochodníka tak, aby nebol v  bu
dúcnosti v kolízii s  inými zámermi územ
ného plánovania, napr. prebudovaním Ha

sičskej ulice na zbernú komuniká ciu (tzv.  
severný obchvat) či úprave skladby kon
štrukcie vozovky, aby bol zabezpečený prí  
stup do vinohradov na Fajgalskej ulici.  
Zmeny boli odkonzultované s dopravným 
inšpektorátom a  z  pohľadu bezpečnosti 
a  plynulosti premávky boli vnímané pozi
tívne”, uviedol viceprimátor mesta Ma-
rián Šipoš. 

Projekt cyklochodníka Pezinok–Lim - 
bach sa teda v  súčasnosti nachádza 
v pro cese schvaľovania kvôli vyvolaným 
zmenám na úrovni mesta, štátnej sta-
vebnej správy a  riadiaceho orgánu pre 
IROP a zároveň v  procese schvaľovania 
nevyhnutného spolufinancovania.

-nb-/-tv-

Dokončenie zo strany 1

 Cyklochodník Pezinok–Limbach:  projekt prešiel nevyhnutnou úpravou

Zákon o  ochrane prírody zakazuje 
dreviny poškodzovať, napr. výraznou 
redukciou koruny alebo koreňov. Maji-
teľ pozemku, na ktorom drevina rastie, 
je zodpovedný za jej zdravotný stav. On 
sa má o ňu starať, žiadať o výrub alebo 
s ním súhlasiť. Zákon tiež uvádza pod-
mienky pre výrub. Na strom s obvodom 
kmeňa nad 40 cm, meraným 130 cm 
nad zemou, treba žiadať MsÚ o súhlas  

s výrubom. V prípade, ak strom rastie na 
pozemku evidovanom v katastri ako zá-
hrada (to nie je každá záhrada), súhlas 
treba nad obvod 80 cm. Pri kríkoch v za-
stavanom území treba žiadať súhlas od 
rozlohy kríkov 10 m2. V nezastavanom 
území, napríklad aj vo vinohradoch a na 
terasách, treba povolenie od rozlohy krí-
kov 20 m2. Ak drevina bezprostredne 
ohrozuje život a majetok (je naklonená 

alebo nalomená, napríklad po prírod-
nom živle, alebo je odumretá, čiže taká, 
ktorá nepočká do riadneho povolenia), 
musí sa pred výrubom na dôkaz odfotiť 
a po výrube  je potrebné to oznámiť do 
5 dní na MsÚ aj s  fotografiou. Súhlas 
netreba ani pri obnove produkčných 
ovocných drevín, ak sa do 18 mesiacov 
vysadí náhrada, ale aj takýto výrub tre-
ba rovnako do 5 dní oznámiť. Nepovo-
lený alebo neohlásený výrub sa trestá 
pokutou do výšky spoločenskej hodnoty 
vyrúbanej dreviny, čo môže byť niekoľ-
ko stoviek až tisícok eur. Pokutu podľa 
zákona musí mesto investovať do zelene  
a na výsadbu drevín, čiže sa nedá ho-
voriť o  treste, ale o  čiastočnej náhrade 
škody. Všetky tieto podmienky sa týkajú 
všetkých drevín mimo lesa, to znamená 
na ulici, v záhradách, na poli aj vo vino-
hradoch.

Čo sa týka vinohradov, za posledné  
3 roky niektorí vinohradníci bez povole-

nia vyrúbali minimálne 12 000 m2 dre-
vín na svahoch terás prevažne vo vlast-
níctve Mesta Pezinok, čím nám všetkým 
vznikla škoda minimálne 200 000 € (vy - 
rátaná spoločenská hodnota trniek a ší - 
pok). Odhaleným terasám tak hrozí eró-
zia, čo prispieva k  otepľovaniu, suchu 
a záplavám. Taktiež sa znehodnotil bio-
top živočíchov, hmyzu a vtákov. Deje sa 
to práve v tomto období, kedy vedci uvá-
dzajú za posledných pár desiatok rokov 
úbytok hmyzu a vtáctva o viac ako polo-
vicu! Rapídny je aj úhyn včelstiev, okrem 
iného aj pre úbytok rôznorodosti flóry 
v poľnohospodárskej krajine. Ak si teda 
uvedomíme ich ďalší úbytok a  ďalšie 
otepľovanie planéty, ktoré posunú gene-
ráciu dnešných detí na okraj prežitia, sú 
takéto výruby extrémne škodlivé.

Blíži sa jar, treba pripomenúť, že vypa-
ľovanie porastov je zakázané. Tak isto je 
zákonom o odpade zakázané páliť odpad 
a tiež biologický odpad, čo sú napríklad 

listy, konáre, révy vo vinohradoch, čo sa 
často deje. Za toto môže dostať fyzická 
osoba pokutu do 1500 € a právnická od 
4000 do 350  000 €. Znečisťuje sa tým 
ovzdušie, zvyšuje sa koncentrácia častíc 
PM10-2,5, na ktoré v  SR ročne zomrie 
6 000 ľudí, a napomáha sa tým otepľova-
niu a klimatickej zmene. Je chybné mys-
lieť si, že spaľovanie odpadu schvaľujú  
hasiči, oni povoľujú iba bezpečnosť spa-
ľovania, ale nie spaľovaný materiál. Bio-
logický odpad treba kompostovať, štiep-
kovať alebo odviezť do zberu na to ur-
čeného. Preto vyzývam ľudí, chráňte si 
život né prostredie, nevypaľujte a nepáľte 
od pad, výrubov realizujte čo najmenej 
a  len le gálne, a na tie nelegálne upozor-
nite políciu, inšpekciu životného prostre-
dia alebo mňa na tel. 0903 266 221.

V. Marušic, člen Komisie 
životného prostredia, prírodných 

hodnôt a odpadu pri MsZ

 O výruboch a pálení
Prínos drevín v meste je jednoznačný. Plnia rad funkcií, ako napríklad 
ekologickú, estetickú a zdravotnú. Stromy a kríky výrazne zadržiavajú 
vodu, vietor, hluk, prach a chemické znečistenie ovzdušia. Veľmi výkon-
né sú v ochladzovaní prostredia svojím tieňom a zvlhčovaním ovzdušia, 
čo je významné práve pri prebiehajúcom otepľovaní v rámci ľuďmi spô-
sobenej zmeny klímy. Najprínosnejšie a nenahraditeľné sú veľké dospelé 
a staré stromy, ktoré ale rastú desiatky až stovky rokov, preto ich ochra-
na musí byť prvoradá. Sú dôležitejšie než stavby či parkoviská, ktoré ich 
neraz nahrádzajú.

»

Ešte 31. augusta 2018 vypracovala 
pre mesto Pezinok odborný posudok 
prešovská spoločnosť Ing. Martin Kol-
ník, VELES. V posudku s názvom „HOD
NOTENIE DREVÍN, Vybraté dreviny – 
sofory japonské v centre mesta Pezinok” 
hodnotí stav 88 sofor na území Pezinka 
uznávaný odborník, ktorý je aj súdnym 
znalcom špecializujúcim sa na ochra-
nu stromov a hodnotenie poškodenia 
a zdravotného stavu stromov. Stav dre-
vín zhodnotil stupňami od 0 po 5 podľa 
stupnice:
0 – úplne zdravý,
1 –  ojedinelý výskyt pôvodcov ochore - 

nia alebo drobné mechanické poško-
denie,

2 –  výskyt patogénov a škodcov, dutiny 
malých rozmerov, poškodenie v roz-
sahu 10–25 % (slabé poškodenie),

3 –  koruna presychá, na kmeni sú väč - 
šie dutiny prípadne vážnejšie mecha-
nické poškodenie, alebo iným spôso-

bom znížená fyziologická hodnota  
v rozpätí 26–60 % (stredné poško-
denie)

4 –  Veľké dutiny, plodnice húb, znížená 
stabilita stromov, koruna je výrazne 
preschnutá, poškodenie nad 60 % 
(ťaž ké poškodenie),

5 –  stromy usychajúce alebo suché, v ha - 
varijnom stave.

Z 88 stromov iba sedem zodpovedalo 
stupňu č. 1, teda ide o stromy s dlhodo-
bou perspektívou. Všetkých ostatných 
81 stromov vykazovalo známky poško-
denia podľa stupňov 2 až 4. Z  toho 23 
stromov s poškodením 3–4 alebo 4 bolo 
navrhnutých na výrub najneskôr do 
dvoch rokov. K nim pribudol ešte strom, 
pri ktorom si okamžitý havarijný výrub 
vyžiadal náhle zhoršený zdravotný stav.

Posudok konštatuje: „Sú to stromy so 
zlým zdravotným stavom a s  prítomnos
ťou drevorozkladných húb. Na stromoch sa  
nachádzala primárne huba Inonotus hispi  

dus – ryšavec srstnatý. Táto huba spôso
buje bielu hnilobu. Prítomnosť plodníc na 
kmeni/kostrových konároch signalizuje 
narušenú štruktúru dreva a riziko static
kého zlyhania. Je znížená ich stabilita voči 
zlomu a vývratu.”

Na základe posudku a z neho vyplýva-
júcich odporúčaní mesto požiadalo o po-
volenie na výrub príslušný orgán štátnej 
správy v prvom stupni vo veciach ochra-
ny prírody – tým je mesto Svätý Jur. Ten 
povolil výrub s termínom najneskôr do 
konca februára 2020 a  zároveň mestu 
určil vykonať náhradnú výsadbu v poč-
te 60 stromov do konca roka 2021. Celé 
povoľovacie konanie trvalo 5 mesiacov. 
Medzi jeho účastníkov patrili aj Správa 
CHKO Malé Karpaty, Krajský pamiatko-
vý úrad v Bratislave a Vladislav Marušic, 

člen komisie životného prostredia, prí-
rodných hodnôt a odpadu pri mestskom 
zastupiteľstve.

Dôvodom, prečo situácia zašla tak ďa-
leko, je podľa odborníkov najmä zaned-
baná pravidelná odborná starostlivosť 
o sofory. V stromoradiach nemajú stromy 
dostatok priestoru na prirodzený rozvoj 
a ich rast sa často udržiava tzv. hlavovým 
rezom. Ide o tvarovací rez, ktorým sa od-
straňujú mladé jednoročné výhonky, čím 
sa reguluje tvar, veľkosť aj zaťaženie ko-
runy. Ak sa s týmto rezom začne, musí sa 
v ňom pokračovať každý rok. Tento rez sa 
po výsadbe istý čas vykonával aj na pezin-
ských soforách. Keď že sa ale s údržbou 
prestalo (hlavový rez bol vykonaný 2- až 
3-krát počas cca 15 rokov), hlavy stro-
mov boli neúmerne prerastené konármi 

vyrastajúcimi z bývalých hláv, ktoré ne-
úmerne zaťažujú vitalitu stromov. Stro-
my sa stali menej odolnými, dostali sa do 
nich drevorozkladné organizmy a huby, 
ktoré ohrozujú ich stabilitu. Ide nielen  
o vážne bezpečnostné riziko, ale aj samot - 
ný strom už prakticky nemá šancu prežiť.

Preto tiež starostiam nie je koniec – 
podľa posudku má väčšina sofor vzhľa-
dom na poškodenie 2. stupňa len „krát-
kodobú” perspektívu, čo predstavuje ho - 
rizont 10 až 15 rokov. Odborník popri 
vý sad be nových stromov odporúča ve-
novať sa pravidelnej údržbe a  kontro-
le jestvujúcich drevín, s  tým, že „všetky  
zásahy do zelene je potrebné robiť maxi
málne šetrne a konzultovať s  krajinným  
architektom a arboristom”.

-ky-/-tv-

K centru Pezinka neodmysliteľne patria košaté sofory japonské, ktoré 
počas vegetačného obdobia skrášľujú mesto nielen zelenou farbou, ale 
od konca júna do začiatku augusta aj žltozelenými kvetmi. O to ťažšie 
verejnosť prijíma fakt, že sa mesto s 24 stromami tohto druhu muselo 
rozlúčiť. Výrub, ktorý prebiehal od 12. do 14. februára, vyvolal otázky, či 
boli stromy naozaj natoľko poškodené, že bolo nutné siahnuť po radikál-
nom riešení. Pripomeňme teda genézu prípadu, ktorého začiatok siaha 
do augusta roku 2018 či dokonca do obdobia pred ním.

Sofory v centre 
mesta poškodila 
dlho zanedbávaná 
starostlivosť
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Na rok 2020 je v súčasnosti naďalej kompletný len harmonogram vývozu netriedeného odpadu a bioodpadu. Pre separované zložky komunálneho odpadu – 
papier, plasty, sklo, kovy a VKM (viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, tzv. tetrapaky) je známy len harmonogram do júna 2020. Dôvodom sú 
neukončené rokovania medzi spoločnosťou Marius Pedersen, a. s., ktorá zabezpečuje zber odpadu, a OZV NATUR-PACK, a. s, ktorá je od roku 2016 zodpoved 
ná za nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu (okrem biologického odpadu, textilu a oleja).

»
 Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020

Mesiac Sklo Papier Plasty Kovy VKM

Január 10, 23 3, 11, 17, 
24, 31

2, 10, 16,
 23, 30 17 15

Február 6, 20 7, 14, 
21, 28

6, 13, 
20, 27 13 12

Marec 5, 19 6, 13, 
20, 27

5, 12, 
19, 26 12 11

Apríl 2, 16, 30 3, 11, 
18, 24

2, 9, 17, 
23, 30 9 8

Máj 14, 28 2, 9, 15, 
22, 29

7, 14, 
21, 28 7 6

Jún 11, 25 5, 12, 
19, 26

4, 11, 
18, 25 4 3

Kalendár vývozu 1100 l – sídliská
Mesiac Deň zberu Počet zberov

Január 2 (štvrtok), 8, 15, 22, 29 5
Február 5, 12, 19, 26 4
Marec 4, 11, 18, 25 4
Apríl 1, 8, 16 (štvrtok), 22, 29 5
Máj 6, 13, 20, 27 4
Jún 3, 10, 17, 24 4
Júl 1, 8, 15, 22, 29 5
August 5, 12, 19, 26 4
September 3 (štvrtok), 9, 17 (štvrtok), 23, 30 5
Október 7, 14, 21, 28 4
November 4, 11, 19 (štvrtok), 25 4
December 2, 9, 16, 22 (utorok) 4

Zber KO z rekreačných stredísk, Slnečné údolie

Netriedený odpad nesmie obsahovať:
nebezpečný odpad, elektro odpad, papier, PET fľaše, sklo, kovy, sta
vebný odpad, zeminu a kamenivo, drevo
Biologický odpad:
odpad z domácností (zostatky z ovocia a zeleniny, chlieb...) alebo zo  
záhradníckej činnosti (lístie, tráva, kvety, zelenina, vetvy, slama, 
seno, iné)
Biologický odpad nesmie obsahovať:
kuchynský a reštauračný odpad, zvyšky jedál a potravín, exkrementy 
zvierat, uhynuté zvieratá, mäso, tekuté a tvrdé zvyšky, sklo, porce
lán, potraviny v obaloch
Papier:
noviny, časopisy, reklamné letáky, zošity, knihy, telefónne zoznamy, 
baliaci papier, lepenka, papierové vrecká, katalógy, kartóny

Papier nesmie obsahovať: 
viacvrstvové obaly (od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celo
fán, prepisovací papier, lepiaca páska, papier znečistený škodlivina
mi, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety
Plasty:
PET fľaše (stlačené), fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, avi
váže, tekutých mydiel, fľaše od citrónových štiav, fľaše s označením 
PP, igelitové tašky, fólie zo stavebnín, fólie z pracích práškov, tégliky, 
Plasty nesmú obsahovať: 
znečistené plasty, viacvrstvové obaly, linoleum, guma, kabelky, mo
litan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami

Ulice: Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. 
Štohla, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Jamnic  - 
kých, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. Jaroša, Krížna, Kutuzovova, 
Malacká cesta, Markušova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázu-
sova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Šafá rikova, Šteber-
lova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických

Mesiac
Netriedený 

odpad Bioodpad Plasty Papier

nádoba nádoba vrece nádoba
Január 13, 27 13 20 7 (utorok)
Február 10, 24 10 24 17
Marec 9, 23 9, 16, 23, 30 23 –

Apríl 6, 20 6, 14 (utorok), 
20, 27 20 6

Máj 4, 18 4, 11, 18, 25 18 4
Jún 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 15 29
Júl 13, 27 6, 13, 20, 27

August 10, 24 3, 10, 17, 
24, 31

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

VÝVOZ ODPADU – OKRUH I
Ulice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Šenkvická cesta, Talihov dvor, Trnav-
ská, Viničnianska cesta

Mesiac
Netriedený 

odpad Bioodpad Plasty Papier

nádoba nádoba vrece nádoba
Január 14, 28 13 20 7 (utorok)
Február 11, 25 10 24 17
Marec 10, 24 9, 16, 23, 30 23 

Apríl 7, 21 6, 14 (utorok), 
20, 27 20 6

Máj 5, 19 4, 11, 18, 25 18 4
Jún 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 15 29
Júl 14, 28 6, 13, 20, 27
August 11, 25 3, 10, 17, 24, 31
September 8, 22 7, 14, 21, 28
Október 6, 20 5, 12, 26
November 3, 18 (streda) 2, 9, 23
December 1, 15, 29 7

VÝVOZ ODPADU – KRUH IIA
Ulice: Dobšinského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiar-
ska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmány - 
ho, M. R. Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mlado boleslavská, Moyze-
sova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod lipou, Potočná, Radničné námes-
tie, Sama Chalúpku, Sládkovičová, Slnečná, Šancová, Št. Polkorába, Za hrad-
bami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Železničná stanica

Mesiac
Netriedený 

odpad Bioodpad Plasty Papier

nádoba nádoba vrece nádoba
Január 14, 28 14 21 8 (streda)
Február 11, 25 11 25 18
Marec 10, 24 10, 17, 24, 31 24 –

Apríl 7, 21 7, 15 (streda), 
21, 28 21 7

Máj 5, 19 5, 12, 19, 26 19 5
Jún 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 16 30
Júl 14, 28 7, 14, 21, 28
August 11, 25 4, 11, 18, 25

September 8, 22 2 (streda), 8, 16 
(streda), 22, 29

Október 6, 20 6, 13, 27
November 3, 18 (streda) 3, 10, 24
December 1, 15, 29 8

VÝVOZ ODPADU – OKRUH IIB

Ulice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, 
Hviez doslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta
Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska

Mesiac
Netriedený 

odpad Bioodpad Plasty Papier

nádoba nádoba vrece nádoba

Január 2 (štvrtok), 
15, 29 14 21 8 (streda)

Február 12, 26 11 25 18
Marec 11, 25 10, 17, 24, 31 24 

Apríl 8, 22 7, 15 (streda),
21, 28 21 7

Máj 6, 20 5, 12, 19, 26 19 5
Jún 3, 17 2, 9, 16, 23, 30 16 30
Júl 1, 15, 29 7, 14, 21, 28
August 12, 26 4, 11, 18, 25

September 9, 23 2 (streda), 8, 16
(streda), 22, 29

Október 7, 21 6, 13, 27
November 4, 19 (štvrtok) 3, 10, 24
December 2, 16, 30 8

VÝVOZ ODPADU – OKRUH III A
Ulice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, 
Mierová, Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP, Tehelná, Tolstého, Za drá-
hou

Mesiac
Netriedený 

odpad Bioodpad Plasty Papier

nádoba nádoba vrece nádoba

Január 2 (štvrtok), 
15, 29 15 22 9 (štvrtok)

Február 12, 26 12 26 19
Marec 11, 25 11, 18, 25 25 –

Apríl 8, 22 1, 8, 16 (štvrtok), 
22, 29 22 8

Máj 6, 20 6, 13, 20, 27 20 6
Jún 3, 17 3, 10, 17, 24 17 –
Júl 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29
August 12, 26 5, 12, 19, 26

September 9, 23 3 (štvrtok), 9, 17 
(štvrtok), 23, 30

Október 7, 21 7, 14, 28
November 4, 19 (štvrtok) 4, 11, 25
December 2, 16, 30 9

VÝVOZ ODPADU – OKRUH III B
Ulice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajte-
ra, Obchodná, Okružná; Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, 
D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, 
Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Mysle nická, Nezábudková, Nová, 
Orešie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Štúrova, Trnková, Vi-
nice č. 1, Za Panskou záhradou, Železničná

Netriedený 
odpad Bioodpad Plasty Papier

nádoba nádoba vrece nádoba

Január 3 (piatok), 
16, 30 15 22 9 (štvrtok)

Február 13, 27 12 26 19
Marec 12, 26 11, 18, 25 25 

Apríl 9, 23 1, 8, 16 (štvrtok), 
22, 29 22 8

Máj 7, 21 6, 13, 20, 27 20 6
Jún 4, 18 3, 10, 17, 24 17 
Júl 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29
August 13, 27 5, 12, 19, 26

September 10, 24 3 (štvrtok), 9, 17 
(štvrtok), 23, 30

Október 8, 22 7, 14, 28

November 5, 20 (piatok) 4, 11, 25

December 3, 17, 31 9

VÝVOZ ODPADU – OKRUH IV

Mesiac Netriedený odpad Plasty Papier
vrece vrece vrece

Január 3, 17, 31 31 31
Február 14, 28 28 28
Marec 13, 27 27 27
Apríl 9 (štvrtok), 24 24 24
Máj 7 (štvrtok), 22 22 22
Jún 5, 19 19 19
Júl 3, 17, 31
August 14, 28
September 11, 25
Október 9, 23
November 6, 20
December 4, 18, 31 (štvrtok)

VÝVOZ ODPADU – OKRUH Vinice (piatok)

Dôkladným triedením odpadov prispievate k ochrane 
životného a úspore dôležitých druhotných suro vín. Za 
vašu spoluprácu a účasť pri triede ní odpadov vám ďa-
kujeme.

Upozornenie: 
Počas celého roka je potrebné nádoby a vrecia vyložiť v čase 
od 5.00 h, prípadne deň vopred. Ďakujeme.

Zber objemného odpadu  zabezpečuje mesto najmenej 2x ročne 
v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb na Faj
galskej ceste. Termíny zberu sú v predstihu zverejnené prostredníc
tvom úradných tabúľ a mestských médií. 
Zberné miesto nebezpečných odpadov pre občanov mesta Pezi
nok funguje v pracovných dňoch a v sobotu na Viničnianskej ceste 25.  
Pracovníci firmy Petmas odoberú od obyvateľov nebezpečné odpady, 
ktoré nepatria medzi ko munálne odpady. Táto služba je pre fy zické 
osoby bezplatná, pre firmy je za úhradu. Informácie o nakladaní s od
padmi vám na Mestskom úrade Pezinok poskytne referát životného 
prostredia, komunálnych služieb a dopravy – % 033/690 15 02.
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 Oznam 
 pre stravníkov 
z reštaurácie 
 Grinrock

Mesto Pezinok poskytuje stravo-
vanie pre občanov s trvalým pobytom 
v meste Pezinok a zabezpečuje ho pro-
stredníctvom zmluvného dodávateľa. 

Referát sociálnej starostlivosti 
oznamuje, že reštaurácia Grinrock 
bude od 1. marca 2020 poskytovať 
stravovanie vo výške 3,25 € za je
den doručený obed. Cena za rozvoz – 
donášku stravy je nezmenená v sume 
0,60 € za jeden obed. 

Mesto Pezinok na základe platného 
VZN č. 7/2019 o úhradách za sociálne 
služby a záujmovo-vzdelávacie aktivi-
ty pre seniorov, zriadené a poskytova-
né v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Pezinok, uhrádza za prijímateľa 1,50 €  
za jeden obed v pracovný deň pri jí ma- 
teľovi, ktorý poberá dôchodky v cel ko-
vej výške do 350,00 € vrátane, a 1,00 €  
za jeden obed v pracovný deň prijíma-
teľovi, ktorý poberá dôchodky v cel-
kovej výške od 350,01 € do 450,00 € 
vrátane. Prijímateľovi, ktorý poberá 
dôchodky v celkovej výške viac ako 
450,01 €, sa príspevok neposkytuje.

Referát sociálnej starostlivosti

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť:
Mestský úrad, Radničné námestie 7
I. poschodie, č. dv. 19/
ulice: Bratislavská 1–87 a 2–102, Jesen
ského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné 
námestie, Potočná, Farská, Mladoboleslav
ská, Mýtna, Št.Polkorába, Fortna, Drevár
ska, Svätojurská ulica, vrátane ob čanov, 
ktorí majú trvalý pobyt iba Pezinok

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť:
Denné centrum (Klub dôchodcov), 
Kollárova 1
ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kolláro
va

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť:
Gymnázium, Senecká 2
ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Se
necká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Na
talin dvor, Šancova, Sama Chalupku, Pod 
lipou, Meisslova, Mahulanka, Viničnianska 
cesta

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť:
Autoškola Maťus, Sládkovičova 1
(vchod Trnavská ul.)
ulice: Muškátová, Silvánová

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť:
Materská škola, Záhradná 34
ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovi čova, 
Šenkvická cesta, Panholec, Ruland ská, 
Hroznová, Veltlínska

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť:
Materská škola, gen. Pekníka 2
ulice: Jilemického, Jiráskova, Šafárikova, 
Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova,  
Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. 
Pekníka, F. P. Drobiševa, Ulica gen. Golia
na, Ulica gen. Viesta

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť:
Denné centrum (Klub dôchodcov), 
Cajlanská 95
ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bo
kesa, Malacká cesta, Kučišdorfská dolina, 
Baba, Stupy, Topoľová, Javorová, Pod kal
váriou, Dr. Štohla, Záhumenice, dona San
dtnera 1, 2, 5, 7, Rybníček

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť:
Materská škola, Svätoplukova 51
ulice: L. Novomeského 36–66, dona Sand
tnera 9–45, dona Sandtnera 22–26, Šte
berlova, Schaubmarova, Richarda Ré
tiho, Krížna, Kutuzovova, Zumberská, 
Najma rova, Sasinkova, Jamnických, Žar
novických

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť:
Základná škola, Kupeckého 74
ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zá
mocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokar
patská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Sl
nečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučíno va, 
Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgal 
ská cesta, Hasičská, Rozálka, Panský chod
ník, Vinohradnícka cesta

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť:
Základná škola, Na bielenisku 2
ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2 

Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť:
Základná škola, Na bielenisku 2
ulice: Svätoplukova 6–51
 
Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť:
Základná škola, Na bielenisku 2
ulice: L. Novomeského 1–27 a 2–34

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť:
Materská škola, Vajanského 16
ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, 
Fraňa Kráľa, Bernolákova

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť:
Denné centrum (Klub dôchodcov), 
Hrnčiarska 44
ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť:
Školský klub, Fándlyho 11
ulice: Mierová, l. mája, Obrancov mieru, 
Fándlyho

Volebný okrsok č. 16
Volebná miestnosť:
Internátna škola, Komenského 29
ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, 
Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudo
va, Okružná, Kataríny Franklovej, Eugena 
Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť:
Materská škola, Bystrická 1
ulice: Bystrická, Bratislavská 108–130

Volebný okrsok č. 18
Volebná miestnosť:
Základná škola, Orešie 2
ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstev
ná, Grobská cesta, Hečkova, Hurba nova, Já 
 na Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuš 
kova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpat  
ská, Štúrova, Vinice, Že lezničná, Glejovka,  
Černicová, Liesko vá, Mlynárska, Za pan
skou záhradou, Nezábudková, Ružo vá, 
Púpavová, Pri mly ne, Trnková

Informácie pre voliča
Právo voliť do Národnej rady Sloven-

skej republiky (NR SR) má občan Slo-
venskej republiky (SR), ktorý najneskôr 
v  deň konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku.

Volič je povinný po príchode do vo-
lebnej miestnosti preukázať okrskovej 
volebnej komisii (OVK) svoju totožnosť 
predložením občianskeho preukazu. 
Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný 
hlasovací preukaz, predloží spolu s ob-
čianskym preukazom hlasovací preu-
kaz, ktorý mu okrsková volebná komisia 
odoberie.

Po prevzatí hlasovacích lístkov 
a obálky sa volič odoberie do osobitné-
ho priestoru určeného na úpravu hlaso-
vacích lístkov, kde vyberie jeden hlaso-
vací lístok toho kandidujúceho subjek-
tu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj 
hlas. Tento hlasovací lístok  môže bez 
ďalšej úpravy vložiť do obálky alebo na 
vybranom hlasovacom lístku môže volič 
zakrúžkovaním poradového čísla kan-
didáta vyznačiť, ktorému kandidátovi 
dáva prednosť. Volič môže zakrúžko
vať poradové číslo najviac 4 kandi
dátov. 

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hla-
sovací lístok pre zdravotné postihnutie 
alebo preto, že nemôže čítať, alebo pí-
sať, a oznámi pred hlasovaním túto sku-
točnosť okrskovej volebnej komisii, má 
právo vziať so sebou do priestoru urče-
ného na úpravu hlasovacích lístkov inú 
spôsobilú osobu, aby podľa jeho poky-
nov upravila hlasovací lístok a vložila do 
obálky. 

Prenosná volebná schránka 
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do  

volebnej miestnosti zo závažných, najmä 
zdravotných dôvodov, má právo požia-
dať obec a v deň konania volieb okrsko-
vú volebnú komisiu o vykonanie hlaso-
vania do prenosnej volebnej schránky, 
a  to len v územnom obvode volebného 
okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná 
komisia zriadená.

Kontakt: 
Barbora Krasulová, 
Mestský úrad Pezinok, 
Radničné nám. 7, 
Klientské centrum na prízemí, 
č. dv. P19, tel. číslo 033/690 11 31. 
V  deň konania volieb 29. februára 

bude k dispozícii tel. číslo 0948 296 592. 

Volič je povinný odložiť nepoužité 
alebo nesprávne upravené hlasovacie 
lístky do zapečatenej schránky na od-
loženie nepoužitých alebo nesprávne 
upravených hlasovacích lístkov, inak sa 
dopustí priestupku, za ktorý mu bude 
uložená pokuta 33 €. V prípade hlasova-
nia mimo volebnej miestnosti volič ne-
použité alebo nesprávne upravené hla-
sovacie lístky znehodnotí pred členmi 
okrskovej volebnej komisie.

Hlasovací preukaz
Mestský úrad Pezinok eviduje ku dňu 

uzávierky Pezinčana (10. 2. 2020) 289 
žiadostí o vydanie hlasovacieho preuka-
zu. O  jeho vydanie je ešte stále možné 
požiadať osobne, a to najneskôr posled-
ný pracovný deň pred termínom volieb, 
t. j. v piatok 28. februára v úradných ho-
dinách mestského úradu.

Kontakt: 
Barbora Krasulová, 
Mestský úrad Pezinok, 
Radničné nám. 7, 
Klientské centrum na prízemí, 
č. dv. P19, tel. číslo 033/690 11 31. 

Zo zahraničia bude voliť 
218 Pezinčanov

Volič, ktorý sa bude v čase konania 
parlamentných volieb zdržiavať mimo 
Slovenskej republiky, mohol do 10. ja-
nuára 2020 požiadať o voľbu poštou. 
Urobilo tak 218 Pezinčanov z takmer 
celého sveta. Najviac žiadostí prišlo  
z Veľkej Británie, Írska, Českej repub-
liky, Nemecka, ale hlasovať sa bude aj  
z Etiópie, Ugandy, Islandu, z Japonska 
či Azerbajdžanu.

Zoznam zaregistrovaných kandidujúcich 
politických subjektov
  1   Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
  2   DOBRÁ VOĽBA
  3   Sloboda a Solidarita
  4   SME RODINA
  5   Slovenské Hnutie Obrody
  6   ZA ĽUDÍ
  7   MÁME TOHO DOSŤ!
  8   Hlas pravice
  9   Slovenská národná strana
10   Demokratická strana
11    OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská 

únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
12    Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia
13   STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
14   99 % – občiansky hlas
15   Kresťanskodemokratické hnutie
16   Slovenská liga
17   VLASŤ
18   MOST – HÍD
19   SMER – sociálna demokracia
20   SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby
21   HLAS ĽUDU
22    Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť
23   Práca slovenského národa
24   Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
25   Socialisti.sk

Zverejnenie 
prevodov a nájmov

V zmysle § 9a ods. 2, ods. 5, ods. 9 zá - 
kona č. 138/1991 Zb. zverejňuje mes- 
to Pezinok zoznam prevodov a náj mov,  
ktoré na svojom rokovaní 30. 4. 2020 
prerokuje Mestské zastupiteľstvo.

Prevody – Novovytvorený poze-
mok k. ú. Pezinok, lokalita: ulica F. B. 
Drobiševa, a to no vovytvorená parce-
la KN reg. „C” č. 2027/88 vo výmere 
81 m2. Lehota na podávanie cenových  
ponúk: 17. 4. 2020.

Nájmy – Pozemok k. ú. Pezinok, 
lokalita: Stupy, časť parcely KN reg. 
„C” č. 6584/1 vo výmere 1076 m2. Ide 
o susedný pozemok k žiadateľovmu. 
Lehota na podávanie cenových ponúk: 
17. 4. 2020.

Bližšie informácie nájdete na: 
www.pezinok.sk (úradná tabuľa), 
respektíve na úradnej tabuli pred bu-
dovou Mestského úradu v Pezinku.

Právne oddelenie MsÚ Pezinok

29. 2. 2020 od 7.00 do 22.00 h

Pripravila: N. Bednáriková, foto: TV Pezinok

Volebné okrsky a volebné miestnosti

OZNAMY 

Mesto Pezinok 
oznamuje, 
že slávnostné prijatie jubilantov pri-
mátorom mesta v sobášnej sieni Mest-
ského úradu v Pezinku sa uskutoční:
•   25. marca 2020 o 15.00 h   

pre jubilantov, ktorí oslávili 80,  
85 alebo 90 a viac rokov v roku 
2019 

•  15. apríla 2020 o 15.00 h   
pre jubilantov, ktorí oslávia 80, 
85 alebo 90 a viac rokov v I. štvrť
roku 2020

Záujem o  účasť na tomto stretnutí je  
potrebné potvrdiť písomne vypl ne ním 
a podpísaním Súhlasu so spraco   vaním 
osobných údajov v kancelárii Evidencie 
obyvateľstva na Mestskom úrade, Rad-
ničné nám. č. 7 (kancelária č. P 19)
•  v prípade jubilantov za rok 2019 

do 16. marca 2020;
•  v prípade jubilantov za 1. štvrť

rok 2020 do 6. apríla 2020.
Viac informácií: 
033/6901 300, 033/6901 302

MsÚ Pezinok
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stĺPek PO naŠem

Milý opčané!
Dycky, ket sa schyluje g volbám, tak 

vás oslovujem taktok. Má to jednodu
chý dúvot. Čím vícej sa blíži termín 
volép, tým vačú dúležitost priklada
jú šeci polytici nám ludom, kerý f tej 
chvíly máme v rukách ich budúcnost. 
Nekerý to nechápu, ale je to velyce 
jednoduché. Ve volebný den, nekedy  
o  púl šéstej ráno sa každý dospelý  
človek začne nenápadno a pocichúčky 
menyt na opčana. Dĺho prettým ho 
na to upozornujú polytyci s  televízo
ra, rádija alebo srandovných bil bordú 
šadze okolo. Tagže táto premena by 
namala nykeho významne prekvapit 
a nemá to any vačí fplyf na zdraví. Aj 
ket, teho roku, gdohoví... Táto pre
mena neny nadĺho. Okolo desátej ve
čer sa opčan začne zase menyt spátek 
na človeka. O  púlnoci je spátek taký, 
jako prettým. Slušňák je zase slušňák, 
džentlmen znova džentlmen a  hova
do zase hovado. Ženy aj muži. Hodne 
je takých, čo si tú chvílkovú premenu 
any nefšimnú a  ešče vícej takých, čo 
ju nevyužijú a  néjdu volyt. Pochybu
jem, že nejakým naléhaným, školeným 
alebo donucovaným by volyt išly. Čast 
z nych možno za penýze, ale to uš ne
skaj račik nygdo neriskuje. Ket si spo
menem na roky devadesáte, šecko to 
bolo ešče omnoho zložitejšé, jako fčúl. 
Budelár prázny a polytycké názory do
kázaly rozhádat otca ze synem, ženu 
z  mužem, dobrých kamarádú, bratra 
ze sestru. Kandidovalo vyše sto strán! 
A  fčúl si vyber! Neboly zme zvyknu
tý na slobodu a každý si myslel, že tá 
jeho je tá najsprávnejšá. Nehovorím, 
že dneska je to bes chyby, ale každý už  
má auto, dzeci sa učá dva, tri jazyky, 
nakupovat chodzíme do supermarke
tu, na rakúskej hranyci nygdo nekon
troluje, v  léce sa vačina vybere g mo
ru. Dokonca, zahranyčný turisci za
čaly chodzit k nám a hádam sa im tu 
aj lúbi. Akurát tých volép je mnoho 
a  každé ešče v  inačém termíne. Jas
ne, že hodne vecí by móhlo byt lepší 
a preto my presvečený chodzíme vo lyt. 
A  špekulujeme, vybírame, zvažujeme, 
porovnávame, debatujeme, pozornejší 
čítame noviny, počúvame rádio, sledu
jeme telku, aby zme vybraly tých naj
lepších. Alebo v našem prípadze aspon 
o  trochu lepších, jako tých prettým. 
Úplne najlepší by bolo volyt len tých 
čestných, múdrych, chápavých, tr
pezlyvých neúplatných, pracovitých, 
spravedlyvých. Sú tam ešče vúbec takí 
volajakí? F tejto chvíly vážne pochybu
jem. A to sem vymenoval len nekolko 
luckých vlastnoscí, keré nás učil ešče 
pán učitel Makoš na opčanskej vý
chove, ket zme prebíraly  kandydát ku 
na volby. Dneskaj uš chápem, prečo 
sa pri tém tak potutme usmíval. A to 
ešče nerátam vlastnosci, keré by zme 
možno uvítaly jako prídavek alebo po 
novém bónus: mladý, pekný, obetavý, 
tolerantný, ftipný, skromný... A každý 
z  nás by vedzel ešče nečo pozitývne 
prihodzit. No, ale podla českého pore
kadla „Není na světě ten, co by se líbil 
všem” to vzdávam. Jeden by síce bol, 
ale ten má teho na starosci omnoho 
vícej, jako naše malé Slovensko. A any 
jeho jednorodzený syn sa po tej ne
príjemnej skúsenosci nesce angažovat. 
Kéš by tak činyly aj jeho nasledovný ci. 
Lebo označovat volbu nekeho za čaš
ký hrích sa mi zdá v dnešnej dobe dost 
pomýlené. Móžem sa ale mýlyt.

Zúctu váš strýco Lajo 
strycolajo@centrum.sk

Vážení rodičia a priatelia 
Základnej umeleckej školy 
Eugena Suchoňa v Pezinku!
Dovoľujeme si uchádzať sa o vašu podporu venovaním 2 % z vašich daní za rok 
2019. Získané finančné prostriedky použijeme na
•  potreby vyučovania, reprezentácie, nástrojového a technického vybavenia ško

ly,
• podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ,
•  pomoc škole pri organizovaní mimovyučovacích činností spojených so vzdelá

vaním, prezentáciou a propagáciou žiakov.

Danú sumu môžete poukázať na naše
Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku
Sídlo združenia: ZUŠ E. Suchoňa, M. R. Štefánika 9, 902 01 Pezinok
IČO: 42259207
č. účtu: sk76 0200 0000 0030 8556 9258

Tlačivo typu Vyhlásenie o poukázaní 2 % zaplatenej dane s vyplnenými údajmi
o prijímateľovi nájdete na stránke www.zuspezinok.sk.
Stačí vyplniť údaje o daňovníkovi a odovzdať ho spolu s Potvrdením o zaplatení 
dane do konca apríla 2020 daňovému úradu v mieste bydliska. Ďakujeme!!!

ZuŠ Pezinok
Program je klasicky rozdelený do 

dvoch dní, pričom piatok je nesúťažný, 
skôr tematický, s viacerými zaujímavý
mi hosťami a medzinárodnými filma
mi, zatiaľ čo sobota je zameraná viac na 
súťažné filmy a lahôdky ako live dabing 
a prednáška Petra Konečného.

Témou 16. ročníka je POP. Festival 
priblíži tento fenomén spolu s hosťa
mi – teoretikom a filmovým kritikom 
Jurajom Malíčkom, reklamným krea
tívcom Martinom Motáčkom a čoraz 
známejším Ctrl Shift face, ktorý je špič
ka v technologickej novinke známej ako 
„deepfake video”. Pozornosť sa zameria 
aj na miznúce hranice medzi alterna
tívnou a mainstreamovou audiovizuál

nou tvorbou, ktoré sa prejavujú aj v re
klame, videoklipoch či fenoméne súčas
nosti – virále. Moderátorom akcie bude 
opäť Ludwig Bagin!

Súčasťou festivalu je aj bohatý sprie
vodný program. Tešiť sa môžete opäť 
na kresliarsky battle, inštalácie, experi
mentálne videá z projektu Iné vízie SK, 
burzu vinylových platní a  ďaľšie. Oba 
premietacie dni uzavrú koncerty, v pia
tok vystúpia Darkness Positive a v  so
botu Karpatskí pastieri. Viac informácií 
o programe festivalu, prihlásení filmu 
a uzávierkach sa dozviete na stránke 
www.festivalpaff.sk  a na sociálnych 
sieťach.

text a foto: m. košecký

Jeden z najvýznamnejších predstavi
teľov rodu grófov zo Svätého Jura a Pe
zinka bol syn Mikuláša II. z Pezinka a Klá
ry z  Héderváru Juraj III. (1410–1467). 
 Už počas krátkej vlády Albrechta Habs
burského (1437–1439) získal niekoľko 
významných postov i majetkov (dedinu 
Smolenice a Plavecký hrad). V roku 1438 
sa stal kastelánom kráľovského hradu 
Vyšehrad (maď. Visegrád), hontian
skym a  novohradským županom, krá
ľovským pohárnikom a nasledujúci rok 
aj pohárnikom Albrechtovej manžel
ky kráľovnej Alžbety. Ako vyšehradský  
kastelán mal na starosti ochranu uhor
ských korunovačných klenotov, ktoré 
sem nechal Albrecht previezť z Ostriho
mu. V le te 1439, keď Juraj po kráľovom 
boku vytiahol do vojny proti Osmanom, 
ho na tomto poste vystriedal jeho otec 
Mikuláš. Výprava skončila neúspechom, 
navyše Albrecht sa počas ťaženia nakazil 
dyzentériou a zomrel skôr, než mu jeho 
manželka porodila vytúženého potom
ka a následníka trónu. 

Nejasná otázka následníctva rozdelila 
uhorskú šľachtu a viedla k dvom rokom 
konfliktov spojených s vojenskými ťaže
niami. Gróf Juraj počas nich podporo
val kráľovnú a jej nároky. Vernosť sa mu 
vyplatila a  vďaka nej svoje domínium 
rozšíril o  strategické majetky v  okolí:  
hrady Óvár, Scharfeneck (západne od 
Neziderského jazera) a Červený Kameň.  
Tie ovládala so svojimi príbuznými Alž
betina dvorná dáma, vdova po Pavlovi  
z  Wolfurtu (†1438), Judita z  Opavy. 
Ovdovený Juraj sa uchádzal o  jej ruku. 
Jeho záujem podporila aj kráľovná, kto
rá Juditu prehlásila za mužského dedi
ča, vďaka čomu získala dedičské práva 
na majetky po nebohom manželovi. Po 

sobáši ich ako veno dostal Juraj. Podpo
ra kráľovnej a  malého následníka, kto
rý dostal meno Ladislav Pohrobok, však 
grófom nepriniesla len pozitíva. Museli 
sa vyrovnať so stratou niektorých majet
kov (Stupava) aj s ich plienením. Stalo 
sa tak napríklad 22. februára 1442, ke  
dy Pezinok pustošilo približne dvojtisí
cové poľské vojsko Alžbetinho protikan
didáta Vladislava Jagelovského. 

V  nasledujúcom období gróf Juraj  
síce nezastával žiadny dvorský či krajin
ský post, no vďaka tomu sa mohol sú
strediť na upevňovanie svojej majetko
vej základne. Zhodou okolností sa mu 
ešte počas roku 1439 naskytla možnosť 
posilniť si postavenie v  rámci rodu. Po 
smrti grófa Ladislava II. zo Svätého Ju
ra (†1439) vymrela po meči stredná 

svätojurská línia rodu. Trvalo až sedem 
rokov, než sa príslušníci rodu dohodli 
na  prerozdelení majetkov. Deľba nako
niec prebehla neštandardným spôsobom 
– losovaním, ktoré vykonal negramot
ný chlapec (puer illiteratus). Urodzenej 
pani Hedvige z Marcali, vdove po grófovi 
Petrovi IV., a  jej synom prisúdil los Pe
zinok a Pajštún. Juraj a  jeho potomko
via prijali hrady Svätý Jur a  Eberhard 
(dnešné Malinovo). Ku štyrom hradom, 
ktoré boli výsostne majetkom grófa Ju
raja (hrady Scharfeneck, Óvár, Červený 
Kameň a  Plavecký hrad), tak pribudli 
ďalšie dve rozsiahle hradné panstvá. 

Od roku 1446 sa podľa dohody Juraj 
presťahoval z Pezinka do nového sídla. 
Gróf nezabudol ani na spásu svojej du  
še a onedlho začal vo svätojurskom kos

tole s výstavbou pohrebnej kaplnky za
svätenej sv. Trojici. Predpokladáme, že 
kaplnka sa stala miestom jeho posled
ného odpočinku a  rovnako tu mohli 
byť pochované aj jeho manželky. Tento 
predpoklad potvrdzujú erby na svorní
koch kaplnky. Okrem rodového erbu 
grófov – šesťcípej hviezdy, sa tu nachá
dzajú aj erby pánov z Héderváru, pánov 
z Wolfurtu a opavských Přemyslovcov.

Starnúci Juraj sa v 50. rokoch stiahol 
do ústrania, veľkú politiku a  spravova
nie majetkov plne odovzdal do rúk svo
jich piatich synov. Už za vlády Ladislava 
Pohrobka (1453–1457) sa ako vedúci 
príslušníci rodu vyprofilovali jeho dvaja 
synovia z prvého manželstva s Uršuľou 
z Wolfurtu – Ján a Žigmund. Obaja pre
ukázali svoj talent a schopnosti rovnako 
oddane v  službách kráľa Mateja Korví
na, ako predtým v mene jeho protivníka 
rímskonemeckého cisára Fridricha III. 
Ján sa obratne pohyboval v diplomacii, 
jeho brat Žigmund bol nielen výborným 
taktikom, ale presadil sa aj ako skúse
ný vojenský veliteľ. Nezaostal za nimi 
ani ich nevlastný brat Peter, ktorý sa, 
rov nako ako Ján, stal sedmohradským 
vojvodom, bol tiež krajinským sudcom, 
obratným diplomatom a jedným z hlav
ných kapitánov protiosmanských vojsk.

Juraj III. zomrel 1. apríla 1467, čo 
nám pripomína jeho náhrobná platňa, 
ktorá je dodnes osadená v Kostole svä
tého Juraja vo Svätom Jure. Mimoriad
ne sochárske kvality náhrobku i  jeho 
impozantné rozmery potvrdzujú vý
nimočnosť Juraja i  rodu svätojurských 
a  pezinských grófov. Príslušníci tohto 
rodu takmer tri a  pol storočia stáli pri 
kľúčových momentoch našich (uhor
ských aj miestnych – pezinských) dejín. 
Ich osudy približuje výstava V znamení 
hviezdy, ktorú si môžete do konca marca 
pozrieť v Mestskom múzeu v Pezinku.

H. markusková, D. Gahér

 Po roku opäť prichádza PAFF
16. ročník medzinárodného filmového festivalu PaFF sa bude konať 
20. až 21. marca v pezinskom dome kultúry. Príďte si vychutnať výber 
toho najlepšieho, najbizarnejšiho a najvtipnejšieho zo sveta krátke
ho filmu!

»

Erb Juraja III. a jeho prvej manželky Uršule z Wolfurtu v pezinskom farskom 
kostole

Gróf Juraj III. z Pezinka
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Celý mesiac – Farebný svet
Interaktívna výstava pre ŠKD a MŠ

3. 3. od 10.00 do 12.00 h 
Som mama – psychická pohoda 
mamičiek „Nie si v tom sama”
Podporné stretnutie mamičiek 
s psychologičkou Z. Porubčanovou

5. 3. od 10.00 do 12.00 h
Mama, ocko, poď sa hrať: 
Plastelína
Stretnutie s rodičmi a ich deťmi 

7. 3. o 16.00 h 
Rozprávková sobota – Dúhový 
autobus
Rozprávkové popoludnie pre rodiny 
s deťmi. Cena 2,50 € na osobu.

12. 3. od 10.00 do 12.00 h
Mama, ocko, poď sa hrať: 
Slimáčik z papiera
Stretnutie s rodičmi a ich deťmi 

13. 3. „Pripraviť sa, pozor, štart” 
Športové popoludnie pre ŠKD

19. 3. od 10.00 do 12.00 h
Mama, ocko, poď sa hrať: Zlatý dážď
Stretnutia s rodičmi a ich deťmi

20. 3. o 17.00 h 
Vítanie jari – vynášanie Moreny
Akcia pre rodiny s  deťmi v  Zámockom 
parku (spev, súťaže, ľudové zvyky)

21.–22. 3. JarOslava – jarná „Noc 
v Centre” – tábor s prespaním v CVČ

26. 3. od 10.00 do 12.00 h 
Mama, ocko, poď sa hrať: 
Vtáčik – búdka
Stretnutia s rodičmi a ich deťmi

27. 3. „Srdečný pozdrav z Temérie” – 
literárna súťaž

27. 3. od 18.00 do 21.00 h
Literárna čajovňa v prístavbe CVČ

Letné tábory
CVČ prijíma od 1. 4. prihlášky na letné 
tábory. Prihlásiť sa treba osobne v CVČ.

Viac na www.cvcpezinok.sk,        CVČ,
epicentrum.pezinok@gmail.com
alebo na tel. č. 0948 222 117.

Zmena programu vyhradená.

1. 3. o 16.00 h – PACI PAC
Hudobno-vzdelávací projekt 
pre deti od 1 do 7 rokov

2. 3. – Svet okolo nás
Kultúrno-vzdelávací projekt 
pre žiakov ZŠ a SŠ

3. 3. o 18.00 h
Svetový deň sprievodcov
Beseda v spolupráci PKC 
a Klubu sprievodcov mesta

7.–8. 3. – Orbis Harmoniae
Dni zdravého života XXI. ročník
10. 3. – Divadlo Ludus
Predstavenia pre žiakov ZŠ a SŠ

10. 3. o 14.00 h
Výročná schôdza Jednoty dôchodcov

16. 3. o 17.00 h – Vernisáž PAFF
Sprievodné podujatie ako súčasť Pezin-
ského alternatívneho filmového festivalu

17. 3. o 16.00 h – MDŽ, Únia žien
Posedenie venované MDŽ

18. 3. – Divadlo Ludus
Predstavenia pre žiakov ZŠ a SŠ

20.-21. 3. – PAFF – Pezinský 
alternatívny filmový festival

22. 3. o 14.00 h
HA-MLS-NOS – Jožkove smiechoty – 
IV. ročník – súťaž ľudových rozprávačov 
ako spomienka na Jozefa Hanúska, 
Milana Mlsnu, Jozefa Nosáľa

23. 3. o 19.00 h – Klamstvo
Réžia: Eduard Kudláč
Hrajú: Emília Vášáryová, Milan Kňažko,
Gabriela Škrabáková, 
Peter Šimun/Juraj Ďurdiak

24. 3. o 17.00 h – Príbeh a my
Predstavenie Literárno-dramatického 
odboru ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok

27. 3. o 18.00 h
Jarný koncert ZUŠ E. Suchoňa

30. 3. o 17.00 h – Spievankovo

31. 3.o 18.00 h – Deň učiteľov
Ocenenie pre pedagógov mesta Pezinok 
a kultúrny program.

ATV – 4. 3., 18. 3., 25. 3. od 16.30 do 
17.30 h – Anglický jazyk (bunka ATV)
ATV – 11. 3., 25. 3. od 9.00 do 12.00 h – 
Folklórne prejavy (salónik)
ATV – 12. 3. od 16.00 do 19.00 h – Zdra-
vie z prírody (salónik)

A. Buzgovičová: Čarodejné farbičky 
Výstava obrazov insitnej maliarky
Trvanie výstavy: od  17. 2. do 6. 3. 2020

PRIPRAVUJEME:
16. 4. o 16.30 h – Smejko a Tanculien-
ka, predstavenie s pesničkami, rozpráv-
kami a autogramiádou
 
17. 4. o 19.00 h – ABBA MÁNIA
Show jedného z najlepších The Tri bute Band 
 ABBY na svete, ABBA STARS s li ve bandom 
vám naživo zahrajú a zaspie vajú najväčšie 
hity ABBY. Jedinečná interpretácia, origi-
nálne kostýmy a svetelná show vám vytvorí 
skvelú atmosféru.

PRE ŠTUDENTOV A DOSPELýCH 
(VEREJNOSť)
Literatúra v Radnici: ...sviňačinky...
beseda
Hosť: autor kníh Sviňa a Mäso Arpád 
Soltész
Moderuje: Veronika Šikulová
Termín: 2. marec o 19.00 h
Miesto konania: Radnica – cafe & wine 
bar, M. R. Štefánika 1

Návod na použitie alebo Čo v knihe 
nenájdete!: EX LIBRIS
workshop
Hosť: Andrej Frič
Cyklus podujatí Návod na použitie alebo 
Čo v knihe nenájdete je zameraný 
na skúmanie nových hobby. 
Na podujatie je potrebné sa nahlásiť: 
projekty@kniznicapezinok.sk
Termín: 3. marec o 17.00 h
Miesto konania: výstavné priestory kniž-
nice, Malokarpatská knižnica v Pezinku

Pendleri a Knihobežníci
beseda
Hosť: Tamara Šimončíková Heribanová
Moderuje: Barbara Leschingerová
Termín: 5. marec o 17.00 h

Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská 
knižnica v Pezinku

Tréningy pamäte a koncentrácie 
pre seniorov
Termín: každý štvrtok od 5. 2. o 9.00 h
Pre prihlásených záujemcov

Únava, nervozita, emócie, nálady 
a stres – prednáška
Hosť: MUDr. Žigová
Termín: 17.3. o 17.00 h
Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská 
knižnica v Pezinku

PROgRAM PRE DETI A RODIČOV
Rozprávka má krídla! – hlasné čítanie
Termín: 10 marec o 14.00 h
Termín: 24. marec o 14.00 h
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku

Haló, ste doma? 
Poďte sa hrať do knižnice! 
Dopoludňajšie stretnutie pre malé deti, 
ktoré nechodia do škôlky (0–6), a ich 
rodičov. 
Termín: 2. marec o 10.00 h
Termín: 16. marec o 10.00 h

Termín: 30. marec o 10.00 h
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku

Veselé samohlásky
Neposedná beseda – podujatie pre do-
hodnutú skupinu
Ľubomíra Miháliková a Zuzana Polon-
ská,
Termín: 6. marec o 10.00 h 
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku

Literárno-výtvarná súťaž
Téma na marec: Pod zemou
Súťaž je určená deťom z okresu Pezinok. 
Literárne a výtvarné práce treba pri-
niesť do konca mesiaca. Vyhodnotenie 
prác je 15. nasledujúceho mesiaca
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku

Noc s Andersenom
Termín: 27.–28. 3. o 17.00 h
Miesto konania: Malokarpatská knižnica 
v Pezinku

PRE ŠKOLy A ŠKôLKy STÁLE 
PODUJATIA NA OBJEDNANIE.

Program Malokarpatskej knižnice – marec 2020

Kontakt: Malokarpatská knižnica v Pezinku, % 033/641 23 15, dospele.odd@kniznicapezinok.sk; 
detske.odd@kniznicapezinok.sk; www.kniznicapezinok.sk; www.facebook.com/kniznicapezinok

UPOZORNENIE: NA VŠETKy PODUJATIA PRE MŠ, ZŠ AJ ŠKD JE POTREBNé SA ZAHLÁSIť!

PROGRAM PKC – marec 2020Mgr. Dária Fehérová, MVDr. Jana Širjovová, Jirko Vitáloš 
a PKC vás pozývajú na

Orbis Harmoniae 21. ročník 
(Svet harmónie)
v dňoch 7. a 8. marca 2020 
v Dome kultúry, Holubyho 42, Pezinok

Sobota 7. marca 2020, spoločenská sála:
  9.00–10.30 – Prečo sa aj dobrým ľuďom stávajú zlé veci, Lama Tibor Geljen 
10.45–12.15 –  Základy pre osobnú iniciáciu – sedem podmienok trvalo udrža-

teľného duchovného rozvoja, Yehuda Tagar ( Izrael ) 
12.30–14.00 – Ako odhaliť svoje životné poslanie, Daniel Dayananda Swami
14.15–15.45 – Kríza mužstva, Petr Hadač (ČR)
16.00–17.30 –  Ako sa nestať obeťou, ale zostať pre partnera bohyňou – zvlád-

nutie sveta tieňov žien (s meditáciou), Michelle Mattieligh 
Salónik:
  9.00–10.30 –  Minerály, kamene, ich energia a ako s nimi pracovať, Jana 

Ga valcová
10.45–11.45 – Aromaterapia – intuitívne vnímanie vône, Eva Babiaková
12.00–13.30 – Čo je to láska, Mgr. Kamila Hermannová
13.45–15.15 – Život vo včeľom úli, Milan Kozický
15.30–16.30 – Malé, tenké, a predsa dokážu tak veľa, Magdaléna Cabanová
16.45–18.15 –  Ajurvéda – princípy zdravia a dlhovekosti, tri piliere zdra-

via:  strava, životospráva a lieky, Tomáš Ryšavý
18.30–19.30 – Čo nám prináša rok 2020 do vzťahov, Ján Bálint 

Zrkadlová sála – tvorivé dielne: 
  9.00–11.00 –  Taiji Quan – originálna pekingská škola, štýl yang, MVDr. 

Jana Širjovová
11.15–13.15 – Rodinné konštelácie, Anna Gažovičová
13.30–15.30 –  Psychofonetika – prebudenie sa do celistvej bytosti. Metóda 

pre osobnú transformáciu 21. storočia, Yehuda Tagar (Izrael)
15.45–17.15 –  Šamanské konštelácie a prijatie vlastného tieňa, Eva Babia-

ková

Nedeľa 8. marca 2020, spoločenská sála:
  9.00–10.30 – Potenciál roku 2020, Eva Baková (ČR)
10.45–12.15 – Čo nám dali rodičia. Rodinné systémy. Ondřej Habr (ČR) 
12.30–14.00 – Láska s veľkým „L”, Eva Baková (ČR)
14.15–16.15 –  Čo je ozajstný pokrok? Psychologický rozmer ekonomiky a pre-

pojenie sveta do celku, RNDr. Emil Páleš, Csc. 
16.30–18.00 –  Nové odhalenia o DNA. Ako môžeme spracovať v nej uložené 

programy a našu karmu (s meditáciou), Michelle Mattieligh 

Salónik:
  9.00–10.30 –  Východná filozofia a psychológia. Odkaz Tarab Tulku Rinpoče-

ho pre moderný svet, učenie Jednota v dualite, osobný a spirituál-
ny roz voj, Mgr. Peter Barica

10.45–12.00 –  Tarab Ling – cesta k sebe. Meditačné centrum na úpätí Hima-
lájí, Katarína Žúžiová

12.15–13.30 – Svetoškola – ako vzdelávať v slobode, Ema Krajčovičová
13.45–15.00 –  Dieťa – múdra duša v malom tele. O komunikácii, hraniciach  

a vzájomnom porozumení, Jana Dekánková
15.15–16.45 –  Sugescia v kantoterapii. Správne odspievané slovo  dokáže spô-

sobiť zázrak, Ľubica Lasca Lehotská
17.00–18.30 – Dynamis – naša životná sila, Pavlína Hollá

Zrkadlová sála – tvorivé dielne:
  9.00–11.00 – Pohybom k stíšeniu mysle, Juraj Melicherčík
11.15–13.15 –  Holistická energetická prax, Zuzana Mitošinková (SK) a Chris-

tian Kunz (DE)
13,30–15,30 – Astrokonštelácie na tému partnerstvo, Ondřej Habr (ČR) 
15,45–17,15 – Čo s nami dokáže urobiť farbička a hudba, Matina Tóthová

Sprievodné podujatia v priestoroch Domu kultúry:
Čajovňa Tibet Park, terapie, masáže, poradenstvo, konzultácie, zdravá výživa, 
čínska diagnostika, výklad tarotu, mandaly, astrológia, numerológia, feng shui, 
falun gong, predaj prírodných prípravkov, drahých kameňov, čajov.

Zmena programu vyhradená! 
Vstupné: 10 €/deň, 15 €/2 dni, deti do 15 rokov zdarma

Kontakt: Mgr. Dária Fehérová: 0905 387 230, www.astro-relax.sk

Program Centra voľného času Pezinok – marec 2020

Živena Pezinok a Spoločenstvo evanjelických žien
pozýva na 

tematický večer, 
25. februára 2020 o 17.00 h 
v Zborovej sieni Evanjelického kostola.
Téma: Aby sa nám história neopakovala
Prednášajúci: Dagmar Mozolová
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REVIA pokračuje s projektom Odpad 
sa nevyparí, ktorého cieľom je minima
lizovať a  lepšie triediť odpad. Nadácia  
sa rozhodla spraviť fyzickú analýzu od
padu a  zistiť, čo presne sa nachádza 
v  kon tajneroch na komunálny odpad 
a ako ho eliminovať. Na rozšírenie pro
jektu zažiadala prostriedky z  rôznych 
grantových výziev. Podporu môžete vy
jadriť aj vy alebo sa môžete stať dobro
voľníkom a pomôcť s fyzickou analýzou 
odpadu.

Ďalším projektom je jarný beh FAIR 
CROSS – Behám a pomáham pre všetkých, 
ktorí si dali novoročné predsavzatie, ale 
aj pre tých, ktorí si prídu len tak za
behnúť. Navyše tým podporíte ďalšie 
športové a pohybové aktivity v Malých 
Karpatoch. Jarný beh sa uskutoční 21. 
marca.

V  roku 2020 otvára Nadácia Revia 
už po 24.krát aj Grantový program pre 
všetky iniciatívy občanov, občianskych 
združení, iných neziskových subjektov 
či inštitúcií. Cieľom je podporovať dobré 
nápady, ktoré zatraktívnia Malé Karpa
ty, rozvinú dobrovoľníctvo, filantropiu 
a  komunitného ducha. Prihláste svoj 
pro jekt už dnes tlačivom na revia.sk. 

Šťastný štvorlístok nového roka uza
tvára možnosť darovať percentá z dane. 
REVIA dlhoročne pracuje na tom, že 
v  ma lokarpatskom regióne podporuje  
ľudí, chráni prírodu a hodnoty. A to prá
ve vďaka vám a týmto financiám. Sú dô  
ležitou súčasťou fungovania nezisko
vého sektora. Nenechajte tieto príspev
ky vyjsť navnivoč, darujte ich dobrej 
myšlienke, darujte ich nášmu regiónu.

L. Finková, Nadácia REVIA

»

Ako ste to oslávili svoje narode
niny?

Skromne a komorne. Urobili sme 
vianočné vystúpenie, kde sme si v dob
rej narodeninovej atmosfére pripo
menuli tie roky. Urobili sme video, na 
ktorom sme použili aj staršie fotogra
fie z čias, keď sme ešte neboli Centrom 
voľného času, ale pôsobili sme pod iný
mi názvami. Bolo to veľmi milé.

Ste riaditeľkou CVČ už tretie 
päť ročné obdobie. Čo sa počas váš
ho pôsobenia zmenilo?

Určite naša klientela. Predtým sem 
chodilo veľa starších detí v dospievajú
com veku. Dnes sa nám strácajú doma, 
za počítačmi a  na sociálnych sieťach. 
Mala som 14 detí v divadelnom krúž
ku. Minulý rok nebolo ani jedno, tento 
rok ich mám päť. Kedysi tu bola dob
rá partia, niektoré deti neskôr robili aj 
dobrovoľníkov, no  teraz je práve táto 
veková skupina zastúpená slabšie. 
Dobrovoľníci nám už celkom miznú. 
Kedysi k nám prišli stredoškoláci a po
máhali na podujatiach, chodili k nám 
na prax študenti... Dnes padne najskôr 
otázka, koľko za to dostanú peňazí. 
A praktikanti si radšej nájdu takú prá
cu, aby si aj privyrobili.

Čomu pripisujete slabší záujem 
starších detí o vaše aktivity?

Deti sú veľmi preťažené informá
ciami. Majú toho veľa v škole, pričom 
školský systém je zle postavený – vô
bec neodráža skutočnosť, že je tu nová 
doba a aj vyučovanie by malo vyzerať 
inak. Deti sa stále učia spôsobom, aký 
zaviedla v školách Mária Terézia. Zahl
cuje ich obrovské množstvo informácií 
a  podnetov, nemajú čas a  priestor to 

spracovať, odreagovať sa, takže žijú vo 
veľkom chaose. Mladá generácia dnes 
podľa mňa zažíva obrovský chaos. Ale 
perfektné je zasa to, že deti, ktoré sem 
prídu, sú veľmi tvorivé, majú veľký zá
ujem sa niečo naučiť.

Zmenili sa nejako aj rodičia?
Dnes sa rodičia o  deti veľmi boja. 

Takmer všetci ich vozia autami až  
k bráne, nenechajú ich ani prejsť samé 
cez mesto. A  možno aj preto mnohí 
radšej pre svoje deti vyberú krúžky 
v  školskej družine, pretože je to po
hodlnejšie. Čo je škoda, lebo naše ak
tivity sú na vysokej odbornej úrovni, 
naši zamestnanci majú väčšinou vy
sokoškolské vzdelanie a  veľmi dobrú 
odbornosť.

Aké záujmové krúžky možno 
u vás nájsť?

Určite by bol väčší záujem o športo
vé krúžky, ale limituje nás, že máme 
veľmi malú telocvičňu, teda nemôže
me tam robiť nejaké kolektívne športy. 
Je však vhodná pre tanečné a gymnas
tické aktivity, keďže sú v nej nainštalo
vané zrkadlá. Máme výtvarné a  ume
lecké krúžky, prírodovedné a  stále 
narastá záujem o počítačové krúžky –  
mladý YouTuber, PC klub, či mladý 
IT. Máme čajovňu pre mládež, robíme 
premietacie či cestovateľské večery, 
a  samozrejme, sú tu krúžky pre naj
menších, napríklad Maláčik pre troj
ročné deti. Krúžková činnosť tvorí asi 
polovicu našich aktivít a  druhou čas
ťou sú ostatné podujatia, vrátane akcií, 
ktoré sú otvorené aj pre verejnosť

Fakt je, že deti sa dnes veľa nau
čia samé z internetu. Čo im dá náv
števa CVČ?

To je pravda a s tým by mala rátať aj 
škola. Deti si ľahko vyhľadajú informá
cie o čomkoľvek. Ale k vývoju celistvej 
osobnosti treba rozvíjať rozumové aj 
emocionálne  schopnosti, a tiež kreati
vitu. Dieťa potrebuje kreatívnu myseľ, 
no dnes si ju nemá kde rozvíjať. A na 
to je práve naše centrum ideálnym 
miestom – dokonca deti ťaháme aj von,  
aby neboli izolované, aby sa naučili 
vnímať, že sú súčasťou sveta, prírody, 
ľudskej spoločnosti. Veľa pracujeme 
v  skupinách, robíme tábory a  krúžky, 
kde sú menšie i  staršie deti a  deti to 
mi lujú – vekové rozdiely nepociťujú 
ako problém, vychádzajú spolu úplne 
bez problémov.

Teda pomáhate deťom získavať 
sociálne väzby?

Áno, pestujeme v  nich zmysel pre 
spoluprácu a pre kolektív. Snažíme sa, 
aby tu deti získavali hodnoty, na bu
dovanie ktorých nie je čas a  priestor 
v škole.

Veľmi obľúbené u vás bývali tá
bory. Platí to ešte?

O tábory je asi najväčší záujem, to 
je úplný boom. Keď zverejníme ponu
ku, aké tábory pripravujeme, behom 
troch dní sú tri štvrtiny obsadené. Or
ganizujeme ich celoročne s  výnimkou 

zimných prázdnin. V lete bývajú letné 
tábory, chystáme ich aj teraz cez jarné 
prázdniny, a cez jednodňové prázdniny 
robíme jednodňové klubovne. Fungu
jeme naozaj po celý rok.

Koľko detí vás navštevuje?
Vyše tristo detí a  asi dvesto detí 

cho dí na tábory, pričom sú to zväčša 
iné deti, ako chodia na krúžky.

S akým problémom najviac zá
pasíte v súčasnosti?

Dlhodobo je to nedostatočné finan
covanie a momentálne aj rozpočtové  
provizórium. Spôsob financovania cen
tier voľného času sa zmenil od 1. sep  
tembra 2017. Odvtedy sú centrá na 
Slovensku odkázané na vôľu samo
správ. Štát totiž posiela každej obci prí
slušnú sumu  na všetky deti vo veku od 
5 do 15 rokov, ale tieto prostriedky nie 
sú účelovo viazané a ich použitie je už 
na rozhodnutí samospráv. Keď v  roz
počte dostaneme napríklad 8000 € na 
rok na Tovary a služby, väčšinu z tejto 
sumy nám zhltnú náklady na kúrenie, 
teda na plyn. Sčasti nám pomáhajú 
príspevky od rodičov. Ich výšku určuje 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Pezinok, teda si ju nemôžeme kedykoľ
vek určovať sami. Dieťa platí od 6 do 
8 € na mesiac na jeden krúžok. Sotva 

to stačí na materiál na krúžky alebo 
iné nevyhnutné veci. Nemáme finan
cie na chod budovy a na opravy, pri
tom sa nám zvyšujú náklady ešte aj na 
také ve ci, ako je vypracovanie rôznych 
záko nom daných nových projektov 
alebo GDPR. Povinností pribúda, ale 
peňazí nie. Úplne zanikol sponzoring. 
Robíme predsa program pre deti aj pre 
rodičov z Pezinka. Mnohé akcie máme 
na báze dobrovoľných príspevkov, ale 
tie nám niekedy nepokryjú ani len keď 
kúpime deťom čaj a keksy. Snažíme sa 
šetriť na všetkom, na čom sa dá, aby 
naša činnosť prebiehala.

A čo sa vám na vašej práci naj
viac páči?

Najviac ma teší, keď vidím že moja 
práca má obrovský zmysel. Niekedy 
stretávam deti, ktoré u nás vyrastali 
ako dospelých, z ktorých vyrástli sa
mostatné sebaisté osobnosti a vidím, 
že sa im darí. Pre mňa je veľmi dôleži
té, aká ďalšia generácia nám vyrastie. 
Preto som odišla zo štátnej školy sem, 
aj keď je tu časovo náročná pracovná 
doba a neustále riešenie finančných 
problémov, dáva mi táto práca naplne
nie životného poslania.

Text: ky, 
foto: archív CVČ

Záleží nám na tom, 
aká bude 
ďalšia generácia

                ponúka štvorlístok 
zaujímavých projektov

Nadácia Revia plánuje na rok 2020 zaujímavé projekty, ktorých súčasťou 
môžete byť aj vy.

Por. Kategória Priezvisko a meno Škola
1. 2.–3. ročník ZŠ Zara Odlerová ZŠ Ľ. Štúra, Modra
2. 2.–3. ročník ZŠ Timotej Srnka ZŠ Slovenský Grob
3. 2.–3. ročník ZŠ Lucia Martišovičová ZŠ Šenkvice
1. 4.–5. ročník ZŠ Ján Tichomír Varga ZŠ Ľ. Štúra, Modra
2. 4.–5. ročník ZŠ Ladislav Jenčík ZŠ Vajanského, Modra
3. 4.–5. ročník ZŠ Liliana Matiašková ZŠ Jána Kupeckého
1. 6.–7. ročník ZŠ Bianka Mišenková Gymnázium K. Štúra
2. 6.–7. ročník ZŠ Nina Sládeková ZŠ Fándlyho
3. 6.–7. ročník ZŠ Gabriela Filípková Gymnázium Pezinok

 Deti súťažili 
v prednese 
slovenskej 
 povesti

V piatok 17. januára 2020 sa  
v Centre voľného času v Pezinku 
konalo okresné kolo 27. roční
ka súťaže v prednese slovenskej 
povesti Šaliansky Maťko Jozefa 
Cígera Hronského. Ide o veľmi 
významnú a populárnu celoslo
venskú súťaž, ktorá vznikla už  
v roku 1991. Začína sa školský
mi kolami, pokračuje okresný
mi, krajskými  a vrcholí celoná
rodným kolom, ktoré sa tento 
rok uskutoční 20. marca v Šali, 
„rodisku” Šalianskeho Maťka.

Text a foto: 
S. Pindiaková, CVČ

»

Centrum voľného času v Pezinku nedávno oslávilo šesťdesiate na ro
deniny. Do dôchodku sa ísť rozhodne nechystá, pretože je v skvelej 
kondícii, čo môžu potvrdiť stovky pezinských detí, ktoré ho navšte
vujú – a tisícky, ktoré ním prešli. Ako sa zmenila a ako sa dnes pro
filuje náplň tohto obľúbeného zariadenia? A ako sa zmenili deti? Čo 
ich zaujíma a čomu chcú venovať svoj voľný čas? O svoje skúsenosti sa 
s čitateľmi Pezinčana podelila riaditeľka CVČ Zuzana Majerníková.

»

Zuzana Majerníková, riaditeľka CVČ Pezinok s deťmi počas programu Uspávanie chrobáčikov
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skauti z Pezinka sa v januári vy
dali na dve výpravy za novými zá
žitkami po slovensku.

Členovia dvoch oddielov cestovali do 
Trenčína, kde si vychutnali program na 
motívy knihy Prašina. V meste začala 
vypadávať elektrina a skauti pomáhali 
nájsť súčiastky do stroja, ktoré sa ukrý
vali na Trenčianskom hrade. Podarilo 

sa im splniť všetky úlohy a hrozbu od
vrátili. Ďalší oddiel sa vybral do Nitry, 
kde spoznal historické centrum. Navyše 
zažil viacero aktivít, ktoré boli zamera
né na stmelenie kolektívu a posilnenie 
tímového ducha. Pezinskí skauti si z 
oboch akcií odniesli mnoho zážitkov, 
nových zručností a silnejšie priateľstvá.

text a foto:
m. Lezo, 61.zbor modrý oblak Pezinok 

Počas vianočných sviatkov dňa 26. 
decembra 2019 zasahovali profesio
nálni hasiči z  hasičských staníc Pezi
nok, Senec, Malacky a  dobrovoľní ha
siči z  DHZ mesta Pezinok pri požiari 
interiéru a strechy dvojpodlažnej chaty 
v  Kučišdorfskej doline v Pezinku. Pri 
požiari boli zranené tri osoby a majite
ľovi vznikla značná materiálna škoda. 
Táto udalosť iniciovala vlastníkov oko
litých chatiek k  organizácii stretnutia 
s hasičmi okresného riaditeľstva a člen
mi DHZ mesta Pezinok.

Stretnutie, ktoré sa konalo v  nede
ľu 2. februára 2020, bolo zamerané na 
preventívne pôsobenie pri predchádza
ní požiarom. Profesionálni hasiči za
bezpečili prenosnú plechovú vaničku, 
v ktorej zapálili horľavú látku. Prítomní 
si mohli za asistencie hasičov vyskúšať, 
ako správne používať prenosný hasiaci 
prístroj a  ako správne postupovať pri 
hasení menšieho požiaru. Hasiči odpo
vedali aj na praktické otázky. Zároveň 
upozornili vlastníkov okolitých chatiek 
na požiare, ktoré môžu vzniknúť ne

správnou manipuláciou propánbutá
nových fliaš či pri nedodržiavaní lehôt 
čistenia komínov, prípadne pri používa
ní otvoreného ohňa.

Profesionálni a dobrovoľní hasiči si 
veľmi cenia iniciatívu občanov. Preven
tívnovýchovným pôsobením možno 
predchádzať vzniku požiarov a uchrániť  
tak ľudské životy, zamedziť zraneniam 
osôb, ale i  značným materiálnym ško
dám, ktoré by mohli pri požiaroch 
vzniknúť.
text: e. Orlická, foto: OR HaZZ Pezinok  Pezinskí skauti na potulkách

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOs) vás pozýva na 

výstavu obrazov pezinského 
výtvarného klubu Kreativ,
ktorá bude celý rok 2020 prebiehať na chodbách zariadenia. 
Každý mesiac svoje obrazy vystaví jedna umelkyňa výtvarného klubu. Výstava 
každého umelca začína prvého dňa v mesiaci a končí posledným dňom mesiaca.
Okrem výstavy organizuje kreativ pre klientov ZOs aj arteterapiu. 
Dobrovoľníčka Danielka zo Základnej školy Narnia chodí do ZOS spolu so žiak
mi školy spievať so seniormi. Ďakujeme a pozývame aj ďalších dobrovoľníkov. 
Ak máte túžbu pomáhať, volajte 0917 97 42 70.

Hasiči predviedli v Kučišdorfe, 
ako predchádzať požiarom
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Neplatená inzercia

Glazúrovanie vaní za prijateľnú sumu so zárukou. tel.: 0905 983 602

NEHODA?

Váš autorizovaný servis vozidiel ŠKODA:

KARIREAL SLOVAKIA, a.s., Nová 17, 902 03 Pezinok
Tel.: 0800 113 117, www.karireal.sk

www.skoda-auto.sk

Nechajte riešenie poistnej udalosti na nás

Prečo si máte nechať opraviť vozidlo práve u nás: 
Dodržiavanie výrobcom de novaných opravárenských a technologických postupov |  Zrýchlenie likvidácie poistnej udalosti |  
Skrátenie doby opravy vozidla | Zachovanie 12 ročnej záruky na neprehrdzavenie karosérie |  Záruka použitie výrobcom schválených 
lakovacích prostriedkov |  Záruka transparentných cien servisných úkonov |  Najvyššie možné uchovanie hodnoty vozidla

Mali ste dopravnú nehodu? Pamätajte na to, že nesprávna oprava havarovaného vozidla môže byť pre vás do budúcnosti veľkým 
bezpečnostným rizikom. Aj po nehode vám zaistíme garanciu výrobcu a zachováme bezpečnosť aj cenu vášho vozidla na najvyššej 
možnej miere. Stačí jediné, obráťte sa na profesionálov.

Neplatená inzercia

mestské noviny Pezinčan vydáva mesto Pezinok 1x mesačne. Distribuuje ich všetkým občanom priamo do pošto
vých schránok. Inzerciu si môžete ob jednávať osobne alebo emailom pezincan@msupezinok.sk.
Tlačové podklady je potrebné dodať do redakcie najneskôr v termí ne uzávierky Pezinčana vo formátoch .tIF, .JPG alebo 
.PDF (použité písmo priložené alebo v krivkách). Rozlíšenie použitých fotografií požadujeme min. 254 dpi.
Vydavateľ nezodpovedá za pravdivosť a obsah informácií v inzercii a vyhradzuje si právo neprijať inzerciu, ktorá je nezlúči
teľná s dobrými mravmi.

klub sprievodcov mesta Pezinok 
v spolupráci s mestom Pezinok 
a Pkc pri príležitosti Svetového dňa 
sprievodcov pozýva na 

besedu 
so sprievodcami 
a ich hosťami,
v utorok 3. marca 2020 o 18.00 h 
v Do me kultúry Pezinok. 
Súčasťou stretnutia bude 
i slávnostné otvorenie výstavy, 
ktorú pripravia členovia klubu.

cena inzercie 0,78 €/cm2 je  platná od 1.  februára 2020.
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Redakcia sa ospravedlňuje pani 
emílii kostkovej za neúmyselné ne
uverejnenie spomienky v č. 10/2019. 

Dňa 18. 10. 2019 sme si 
pripomenuli 7. výročie 
úmrtia nášho milované
ho manžela, otca a dedka 
Ing. Františka kostku. 
Dňa 2. 12. 2019 sme si 

pripomenuli jeho nedožité sedemdesia
tiny. So spomienkou a bolesťou v  srdci 
spomína manželka Emília, dcéra Marti
na, vnúčikovia Liam a Laird. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 21. 2. 2020 si pripo
míname nedo žité 77. na
rodeniny manžela, otca 
a  dedka Ing. Imricha 
mažára. S láskou spomí
najú manželka a synovia 
s rodinami.

V srdciach tých, ktorí Vás milovali, 
budete žiť stále. 
Dňa 8. 1. 2020 uplynulo 
10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá ma
mička, babička a  praba
bička Zitka klamová, 
a dňa 28. 3. 2020 si pri

pomenieme 12. výročie 
smrti nášho drahého 
otecka, dedka a  praded
ka Dominika klama. 
Ďakujeme všetkým, 
kto rí na nich nezabudli 

a s  láskou spomínajú spolu s nami. Ve
nujte im, prosím, tichú spomienku. Dcé
ra Alena s rodinou.

Že čas žiaľ zhojí, je len veľký klam,
čím ďalej ubieha, tým viac chýbate nám.

Dňa 11. 1. 2020 sme si 
pripomenuli nedožitých  
80 rokov našej milova
nej mamičky, babiny 
a  prababky Heleny 
kin derovej a  dňa 1. 1. 

2020 nedožitých 83 ro
kov nášho drahého ocka, 
deduša a  pradedka Ru
dolfa kindera. S úctou 
a  láskou v  srdci spomí
najú dcéra Beáta s  pria
teľom, syn Rudolf s manželkou, vnúčatá 
Michaela s priateľom, Dominika s man
želom, Dávid, Kamilka s priateľom, pra
vnúčatá Terezka, Oliverko, Mary a ostat
ná smútiaca rodina a priatelia.

Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami, 
V srdciach našich však žiješ spomienkami.
Dňa 29. 1. 2020 sme si 
pripomenuli 2. výročie 
úmrtia Dušana Jurá
ka. S  láskou spomína 
priateľka Maja, vnučky 
Vaneska, Sofinka a  celá 
rodina. 

Na krídlach anjela vzlietol v diaľ.
Už necítim bolesť, žiaľ...

Dňa 2. 2. 2020 sme si 
pripomenuli 65. narode
niny nášho brata Petra 
Polkorába, ktorý nás 
opustil 28.3.2015. Ďaku
jeme všetkým, ktorí mu 

spolu s nami venujú  tichú spomienku. 
Sestry s rodinami.

Dňa 2. 2. 2020 uplynulo 
27 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec Ján Po
ništ. Tí, ktorí ste ho po
znali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou spo

mínajú dcéry Jana a Mária s rodinami.

Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami, 
ale v našich srdciach žiješ spomienkami. 

Dňa 5. 2. 2020 uplynulo 
7 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý a milo
vaný manžel, otec, ded ko 
a  pradedko Jozef sli
mák. S  láskou spomína 

manželka Mária, dcéry Mária, Viera, Ka
tarína a syn Jozef s rodinami.

Dňa 3. 2. 2020 sme si 
pripomenuli 10. výročie 
úmrtia manžela, otca, 
dedka a  pradedka Jána 
Hamšíka. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku. Spomínajú 
manželka, dcéra, zať, vnúčatá a  prav
nučka.

Dňa 4. 2. 2020 uplynu
li 2 roky, čo nás navždy 
opustil Ján tonhajzer. 
Synáčik môj drahý, tak 
rýchlo a náhle si mi odi
šiel, ani som sa s  Tebou 
rozlúčiť nestihla. S  láskou na Teba spo
mínajú mama, súrodenci, Miro a priateľ
ka Iveta a ostatní, ktorí Ťa poznali.

Neplačte, že som odišiel, 
len kľud a mier mi prajte, 
len večné svetlo a spomienky 
mi zachovajte. 

Dňa 6. 2. 2020 sme si 
pripomenuli 5. výročie 
úmrtia nášho drahého 
manžela a otca Pavla Pi
píša. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spo

mienku. Manželka Božena a syn Pavol.

Márne Ťa naše oči hľadajú, 
Márne slzy po tvári stekajú.
Čas plynie ako tichej rieky prúd, 
Kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.
Zostali iba spomienky
A v srdciach veľký žiaľ.

Dňa 6. 2. 2020 sme si 
pripomenuli 2. výročie, 
čo nás navždy opustil 
milovaný syn, brat, krst
ný otec marek Škríp 
z Grinavy. S  láskou spo

mínajú rodičia, sestra Zuzka s rodinou, 
kamaráti a ostatná rodina.

Milovali sme Ťa, Ty si milovala nás,
tú lásku v našich srdciach nezničil ani čas.
Že čas žiaľ zahojí, je len veľký klam,
čím ďalej ubieha, tým viacej chýbaš nám.

So smútkom v srdci sme 
si dňa 9. 2. 2020 pripo
menuli 20. výročie, kedy 
nás navždy opustila na 
 ša drahá mamička anas
tázia bohúnová, rod. 

Kodhajová. S láskou spomínajú deti s ro
dinami.

Dňa 12. 2. 2020 sme si 
pripomenuli 8. výročie  
úmrtia emílie németo
vej. Tí, ktorí ste ju po
znali, venujte jej, prosím, 
tichú spomienku. S úctou 
a láskou spomínajú man
žel a deti s rodinami.

Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, 
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 22. 1. 2020 sme si 
pripomenuli 10. výročie 
úmrtia našej milovanej 
marty Prokešovej. Kto 
ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. Man
žel s deťmi.

Dňa 24. 2. 2020 si pri
pomenieme 6. výročie, 
čo nás navždy opus
til manžel, otec a  ded
ko Ladislav vigrovič. 
S láskou naňho spomína 

manželka, dcéry a  syn s  rodinami. Ve
nujte mu tichú spomienku.

Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami, 
v srdciach našich však 
stále žiješ spomienkami. 
Dňa 17. 2. 2020 sme si 
pripomenuli 4. výročie 
úmrtia Pavla kusého. 
S  láskou spomína man
želka a ostatná smútiaca 
rodina. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomienku. 

To najdrahšie, čo sme mali, nám osud vzal 
a nám v našich srdciach už 
zostal iba smútok a žiaľ.

Dňa 14. 2. 2020 sme si 
pripomenuli 10. výročie 
úmrtia nášho drahého 
Štefana Hajtmánka. 
Spomínajú dcéra Anna 
a syn Vladimír s rodinou, 

vnúčatá s rodinou a pravnúčatá.

Odišiel si od nás ako krásny sen,
bez šance povedať, „zbohom,
už neprídem”.

Dňa 14. 2. 2020 sme si 
pripomenuli 1. výro
čie smrti manžela, otca 
a dedka Štefana Fraňa 
z  Vinosadov. Za tichú 
spomienku ďakuje man

želka a synovia s rodinami.

Dňa 17. 2. 2020 sme si 
pripomenuli nedožité 
105. narodeniny nášho 
milovaného otca vin
centa čajkoviča. S lás
kou spomínajú deti s ro
dinami. Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.

Dňa 22. 2. 2020 uply
nie 29 rokov, čo nás na
vždy opustila naša drahá 
mama, svokra a babička 
antónia bubeníková.
Kto ste ju poznali, venuj
te jej tichú spomienku. Synovia s  rodi
nami.

Dňa 1. 1. 2020 sme si 
pripomenuli 7. výročie 
úmrtia nášho drahého 
manžela, otca a dedka 
Jána bedeča. Kto ste ho  
poznali, venujte mu ti

chú spomienku. Smútiaca rodina.

Dňa 14. 2. 2020 uply
nulo 7 rokov od smr
ti nášho syna Štefana 
vadrnu. Spomínajú ro
dičia, brat a kamaráti.

Chýbaš nám každú minútu, každý deň,
už dva roky snívaš svoj večný sen.
Len kytičku kvetov na hrob
môžeme Ti dať, zapáliť sviečku
a s láskou na Teba spomínať.
Dňa 18. 2. 2020 sme si 
pripomenuli 2. výročie,  
kedy nás opustil náš dra
hý manžel, otec, dedko  
a pradedko Štefan kern.  
Navždy zostaneš v  na
šich srdciach. S úctou a láskou spomína 
manželka Oľga a deti s rodinami. Kto ste 
ho poznali, venujte mu, prosím, tichú 
spomienku.

Tak tíško odišla duša Tvoja, 
že nestihla si povedať ani zbohom, 
rodina moja.

Dňa 25. 2. 2020 uplynie 
12 rokov, čo nás vo veku 
47 rokov navždy opusti la 
naša milovaná mamič ka, 
manželka marta Pul  
š  čáková. Kto ste ju po

znali, venujte jej, prosím, s nami tichú 
spomienku. Manžel Ondrej, synovia An
drej, Michal a ostatná smútiaca ro dina.

Dňa 26. 2. 2020 uply
nie 1 rok, čo nás navždy 
opustila naša drahá má
ria Gröneová, rod. Ku
reková. S láskou spomína 
rodina. Kto ste ju pozna
li, venujte jej s nami tichú spomienku.

Dňa 28. 2. 2020 uplynie 
20 rokov, čo nás opustil 
náš drahý Jozef kras
ňanský. S  láskou a  úc
tou spomínajú manželka 
Valika, synovia s rodina

mi, kamaráti a ostatní.

sPOmÍname

Týždeň 
 modlitieb
v Pezinku

Pri príležitosti Týždňa modlitieb za 
jednotu kresťanov sa 23. januára 2020 
vo Farskom kostole Nanebovzatia Pan
ny Márie v Pezinku konala ekumenická 
bohoslužba. Predsedali jej rímskokato
lícky kaplán Dominik Poláček, kapucín
sky kňaz Ondrej Tarana a evanjelický 
zborový farár Vladimír Kmošena, ktorý 
predniesol kázeň. Ekumenické stretnu
tia rímskokatolíkov a evanjelikov v Pe
zinku majú dlhú tradíciu, začali sa už v 
januári 1969 ako jedny z prvých na Slo
vensku za pôsobenia rímskokatolíckeho 
dekana Jozefa Mitošinku a evanjelické
ho seniora Karola Gábriša.

text a foto: P. sandtner

Jednota dôchodcov Pezinok
pozýva všetkých členov na 

hodnotiacu 
schôdzu,
ktorá sa bude konať 
v utorok 10. marca 2020 o 14.00 h 
v Dome kultúry Pezinok. 
ZO JDS Pezinok sa teší na vašu účasť.

e. Zouzalíková, 
predsedníčka ZO JDs Pezinok

Zariadenie opatrovateľskej 
služby 
ďakuje

firme
ReHab services
za poskytnutie bezplatných  
masáží pre opatrovateľskú  
službu, ktorá sa stará 
o seniorov v meste Pezinok.

svetový ekumenický deň 
modlenia žien
sa uskutoční
6. marca 2020 o 17.00 h
v Evanjelickom kostole. Modlitby 
pripravili ženy zo Zimbabwe.

POZvÁnka POĎakOvanIe

POĎakOvanIe

Pezinská pobočka 
OZ Liga proti rakovine 
ďakuje 
za finančný dar – výťažok 
z benefície koncert pre Ingrid – 
vo výške 1 260 €.
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mladí triatlonisti 
na atletických pretekoch

V  nedeľu 19. januára si mladí atléti 
zo Športového triatlonového klubu Pe
zinok zašportovali v hale Elán. Ráno 
štartovali najmenšie deti z prípravky 
na Zimnom pohári aZb, 2. kolo, kde 
Samuel Rusnák získal 3. miesto v hode 
1 kg medicinbalom. Na poludnie pokra
čovala súťaž mladších a najmladších žia
kov – atletická nedeľa, kde 3. miesto 
získala nela kollárová v behu na 60 m 
so svojím osobným rekordom 8.72 se
kúnd. Všetky deti podali skvelé výkony 
v behu na 60 aj 600 m a väčšine sa poda
rilo zlepšiť svoje doteraz zabehnuté časy.

V nedeľu 26. januára sa mladí atléti 
zúčastnili ďalších atletických pretekov 
žIacky eLÁn PReDPROGRam.

V kategórii mladšie žiačky bola opäť 
najúspešnejšia v  behu na 60 m nela 
kollárová, ktorá v 1. rozbehu dobehla 
na 3. mieste s časom 9.05 s a v 2. roz
behu si zlepšila čas na 8.89 s, ktorý jej 
zabezpečil celkové 2. miesto. V kategórii 
najmladšie žiačky sa darilo nikol slo
tíkovej, ktorá v behu na 60 m skončila 
na 7. mieste, kristína adamčíková na 
10. mieste. V behu na 600 m sa v prvej 
desiatke umiestnila nikol slotíková, 
čas 2:19 s jej zabezpečil 8. miesto.

Pezinskí triatlonisti zahájili 
akvatlonovú sezónu 2020

V nedeľu 26. januára sa uskutočnil pr / 
vý akvatlon v novej sezóne Zimný ak
vatlon pre všetkých – myjava. Zimný 

akvatlon je typický rozdelením disciplín, 
plávalo sa v bazéne a po prestávke sa tzv. 
Gundersenovou metódou štartoval beh. 
Pezinským triatlonistom sa darilo vo 
viacerých kategóriách. V kategórii žiaci 
nádeje A sa na 1. mieste umiestnil ale
xander kostoláni. maxim mihaľov 
a ema koleníková sa umiestnili oba
ja na 6. mieste v kategórii mladší žiaci. 
Medzi staršími žiakmi sa na stupeň ví
ťazov postavil Jakub miklenčič, ktorý 
sa umiestnil na 3. mieste, v kategórii 
juniori sa na 1. mieste umiestnil matej 
macháček a v kategórii veteráni 2 sa na 
3. mieste umiestnil marián Šintal.

majstrovstvá sR a čR v zimnom 
triatlone 2020

V  Oravskej Polhore sa 18. januára 
uskutočnili prvé majstrovstvá pod hla
vičkou Slovenskej triatlonovej únie. 
alena Drahošová sa stala majsterkou 
SR a ČR v zimnom triatlone v kategórii 
veteránky. Zimný triatlon je kombiná
cia 3 disciplín – behu, horskej cyklistiky 
a bežeckého lyžovania.

Všetkým srdečne blahoželáme a ďa
kujeme za úspešnú reprezentáciu klubu 
i mesta Pezinok.

text a foto: Štk Pezinok 

národné športové centrum oce
nilo 30. januára 2020 v  hoteli 
Lindner Gallery central 20 naj
lepších športovcov a  ich tréne
rov. 

Ocenenie si z  rúk ministerky škol
stva, vedy, výskumu a športu prevzala aj 
Pezinčanka Michala Čukanová z klu bu 
Karate Rapid Bratislava. Taktiež sa sta

la súčasťou Juniorského olympijského 
tímu, ktorý zostavuje Slovenský olym
pijský a športový výbor z 20 výsledko
vo medzinárodne najúspešnejších mlá
dežníckych športovcov za uplynulých  
12 mesiacov. Nový rok začala víťaz
stvom na Slovakia Orava cup 2020, kto
rý sa konal 1. februára v  Dolnom Ku 
 bíne.

text a foto: m. čukan 

v dňoch 7. až 9. 
februára 2020 
sa v 50metro
vom plaveckom  
bazéne na bra
tislavských Pa  
sienkoch kona li 
medzinárod né 
preteky v pláva 
ní pod názvom 
ORca cHIL
DRen cuP, kde 
sa okrem naj
lepších sloven
ských preteká
rov zúčastnili aj  
výborní plav
ci zo susednej 
českej republi
ky, z ukrajiny  
a Iránu. Zastú
penie malo i na
še mesto.

Športový plavecký klub polície Pezi
nok a Mesto Pezinok reprezentovalo na  
podujatí sedem vybraných plavcov, 
kto rí absolvovali počas troch dní 56 
individuálnych štartov, pri ktorých si 
v 52 štartoch vylepšili svoje osobné re
kordy. Krásnym prekvapením bolo 12 
medailových umiestnení – dvakrát zla
to, štyrikrát striebro a šesťkrát bronz. 
Uznanie si však zaslúži aj päť umiest
není na štvrtom mieste, kde preteká
rov delilo od medailového umiestnenia 
len niekoľko desatín sekundy. Vďaka 
patrí aj za niekoľko umiestnení v prvej 
desiatke najlepších štartujúcich prete
károv.

Mladý, no neustále rozrastajúci 
sa pla vecký klub teší najviac fakt, že 
prete kári zo Športového plaveckého 
klubu po lície Pezinok opäť ukázali, že 
sú schopní na vysokej úrovni reprezen
tovať mesto a  vyrovnať sa najlepším 
výkonom športovcom nielen zo Slo
venska, ale aj zo zahraničia.

Poďakovanie patrí samotným prete
károm: Lenke Haluškovej, sofii ka
taríne mešovej, Hugovi čarskému, 
Jurajovi Petrušovi, vanesse kočí, 
tereze bistákovej, eliške Hořinko
vej.

D. Ryška/ŠPkP Pezinok

 Plavecký klub polície 
 získal 12 medailí

Pezinskí triatlonisti majú za se
bou prvé januárové preteky, na 
ktorých podali skvelé výkony 
v  rôznych kategóriách. Úspešný 
štart predviedli všetky vekové 
skupiny.

Mladí triatlonisti 
na atletických pretekoch

Alena Drahošová – majsterka SR a ČR v zimnom triatlone v kategórii veteránky

Triatlonisti rozbehli 
novú sezónu

Michaela Čukanová si 
 prevzala ocenenie

»

»
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V nedeľu 9. februára v bratislavskej Eurovia Aréne vyvr-
cholilo finálové zápolenie žien Slovenského pohára vo volej-
bale, kde sa stretli celky VK Slávia EU Bratislava a Strabag VC 
Bílikova Pezinok. Pred viac ako dvojtisícovou kulisou boli po 
dramatickom boji prvýkrát vo svojej histórii úspešnejšie Pe-

zinčanky, ktoré po päťsetovej dráme vyhrali 3:2 a získali tak 
pre seba pohár – Trofej Štefana Pipu.

Strabag VC Bilíkova Pezinok–VK Slávia EU Bratislava 3:2 
(17, –23, –20, 21, 7)

Text: -pv-, foto: Volejbalový klub VTC Pezinok

Mužstvo už začalo zimnú prípravu 
na jarnú časť sezóny. Počas nej odohrá  
6 prípravných zápasov, prevažne na ih-
riskách súperov. Úvodným súperom Pe-
zinčanov bol líder IV. bratislavskej ligy 
TJ Záhoran Jakubov, nad ktorým Ze-
lenobieli zvíťazili po gólovej prestrelke 
5:4. Ďalším súperom bol PFK Piešťany, 
s ktorým sa Pezinok stretol 8. febru ára 
na ich ihrisku. Postupne si ďalej zme ria  

sily s tímami TJ Slavoj Boleráz (14. 2.),  
ŠK Šenkvice (23. 2.) a FC Slovan Hloho
vec (1. 3.). Generálkou na jarnú časť sezó  
ny bude domáci zápas proti susednému 
mužstvu ŠK Svätý Jur, ktorý je naplá-
novaný na 7. marca 2020. Úvodný maj-
strovský zápas v novom roku sa odohrá 
o týždeň neskôr, t. j. 14. marca, kedy Pe  
zinok privíta ŠK Tomášov.

Počas zimy prišlo k niekoľkým zme

nám v hráčskom kádri. Jeho súčasťou 
po jesennej časti ďalej nie sú Andrej 
Valient a Jakub Valient, ktorým boli 
ukončené hosťovania. S tímom ďalej 
nepokračujú ani Ivan Kosterec, Filip  
Verdun, Matúš He riban a kariéru pre-
rušil Boris Hujbert. Tréner Federl, žiaľ, 
nemôže počítať ani s dlhodobo zrane  
nými hráčmi, ktorými sú Richard Hu-
lák, Alexander Luko vics a Denis Nem
ček. V príprave sa predstavia noví hráči 
Tomáš Ulrich, Jakub Raj níc, Juraj Mr
va a Dušan Krcho. Napriek tomu, že sú 
súčasťou kádra, ešte nie sú súčasťou 
pezinského klubu, ktorý však pracuje 
na dotiahnutí všetkých administratív-
nych záležitostí.

Brankármi ako počas jesennej čas-
ti ostávajú Dušan Maluniak a Patrik 
Švábek. Do poľa sú pripravení Patrik 
Dugovič, Dominik Kratochvíl, Jakub 
Hronec, Branislav Hulák, Adam Majo, 
Maty Masaryk, Roman Matúšek, Ma-
xim Nikolaj Medviď, Jakub Pavúk, De-
nis Tábora a Daniel Vanta.

Text a foto: PŠC Pezinok 

Malokarpatská hokejbalová li ga 
v  Pezinku pokračovala po via-
noč nej prestávke zápasmi 14. 
kola. Súťaž sa prehupla do svo-
jej druhej polovice.

V  jarnej časti sa odohrajú ešte zvyš-
né zápasy základnej časti (27 kôl), ktorá 
sa skončí koncom apríla. Po jej skonče-
ní v máji sú už naplánované zápasy vo 
vyraďovacej časti v  PLAY OFF, kde po-
stúpi osem najlepších mužstiev, kto-
ré si to rozdajú o  víťaza ligy v  ročníku 
2019/2020. Viac informácií o lige nájde-
te na www.hokejbalpezinok.sk.

Počas prestávky (december–január) 
sa niektorí hráči pôsobiaci v MHbL Pe-
zinok zúčastnili na reprezentačných zra-
zoch Slovenska v  jednotlivých kategó
riách. Do U18 rokov to boli Lukáš Šoka 
a Lukáš Baksa (obaja HC Chilli). Prvý 
menovaný sa gólovo presadil aj v zápa-
se proti Českej republike. V kategórii do 
U16 rokov dostal pozvánku aj Róbert 
Král (Watberg Senec). V  oboch prípa-
doch boli juniorské zrazy prípravou pred 
samotnými MS vo Švajčiarsku (U18), 
resp. na Slovensku v kategórii U16 v júni 

tohto roka. Do seniorskej reprezentácie 
SR mužov boli nominovaní hráči Mar-
tin Weber a Martin Lukačovič (obaja 
HC Chilli). Všetkým hráčom srdečne bla-
hoželáme a držíme palce.

Výsledky:
14. kolo
HC Chilli–Watberg Senec 3–6
Lions–Gl. Hrnčiarovce 1–5
Savages Petržalka–Jokerit PK 10–4
Diabli Reca–Pavúci PK 7–6
Voľno–Vitamíny

15. kolo
Pavúci Pezinok–Gl. Hrnčiarovce 1–7
Diabli Reca–Jokerit Pezinok 10–4
Vitamíny Pezinok–Savages 
Petržalka  1–14
HC Chilli–Lions 5–0 kontumačne
Voľno – Watberg SC

16. kolo
HC Chilli – Reca 62
Vitamíny – Lions 215
Watberg – Savages 102
Pavúci – Jokerit 32
Voľno – Gl. Hrnčiarovce

-pv-

Mesto Pezinok v spolupráci s Mestským podnikom služieb – mestskou 
plavárňou a pezinskými plaveckými klubmi
pozývajú všetkých plavcov z Pezinka i okolia na

 15. ročník plaveckej štafety, 
14. marca 2020
Tento rok bude jedna dráha určená všetkým plavcom z  plaveckých klubov, ktorí 
budú plávať nepretržite počas celého podujatia, a zvyšok bazéna bude určený širokej 
verejnosti. Miestom konania je Mestská plaváreň v Pe zinku na Komenského ulici. 
Podrobný harmonogram bude uverejnený od začiatku marca na www.pezinok.sk,       

mesta a na www.plavaren-pk.sk. Vstup je zadarmo.               -pv-

 Hokejbalistov čaká
 rušná sezóna 
»

 Pezinské volejbalistky sa stali 
víťazkami Slovenského pohára

 PŠC Pezinok povedie 
v jari Daniel Federl

Staronovým trénerom pezinského prvého tímu sa stal Daniel Federl. 
Na lavičku mužstva zasadol opäť po pol roku, naposledy to bolo v júni 
2019. Daniel Federl bol trénerom Pezinka od sezóny 2012/2013 s pol-
ročnou prestávkou v roku 2017. Počas svojej kariéry trénoval iba v klu-
be PŠC Pezinok, ktorý dostal v najhorších časoch späť do 3. ligy. S tí-
mom sa mu podarilo vyhrať 4. ligu, a taktiež ho v minulej sezóne do-
tiahol až do finále Pohára BFZ. Tréner Federl strávil v Pezinku 7 rokov 
a jeho anabáza sa ešte predĺži.

Mesto Pezinok a Komisia športu vyzývajú širokú verejnosť ako i jednotlivé 
športové kluby, aby v termíne od 10. 2. do 1. 3. 2020 začali navrhovať úspeš-
ných športovcov v rámci jednotlivých kategórií ANKETY ŠPORTOVEC ROKA 
2019. Na webovej stránke mesta www.pezinok.sk je k dispozícii online formu-
lár na anketu Športovec roka, kde je možné nominovať daných športovcov a tímy 
(pá ry). Cieľom ankety je prezentácia daného športu, ich medializácia, ako aj pro-
pagácia športu v meste, resp. pocta a ocenenie práce klubov, trénerov a samotných 
športovcov v ich činnosti, ktorí reprezentujú nielen seba, ale aj naše mesto.

Od 26. 3. do 19. 4. 2020 bude prebiehať hlasovanie verejnosti o Najob-
ľúbenejšieho športovca roka v Pezinku za rok 2019 na www.pezinok.sk. 
Aby boli výsledky čo najreprezentatívnejšie, je žiaduce zapojiť do ankety čo naj  šir  
šiu verejnosť. Každý hlas je dôležitý, aj váš. Pomôžte rozhodnúť o tom, kto sa sta-
ne najlepším športovcom v našom meste. Bližšie informácie o ankete a podmien-
kach zapojenia sa do hlasovania nájdete na webe mesta www.pezinok.sk.      -pv-

Hľadá sa športovec roka

»


