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#ďakujeme

Mesto Pezinok 
ďakuje
za pomoc

Aktuálna mimoriadna situácia spojená s pandémiou koronavírusu si vyžiadala množstvo preventívnych opatrení 
a obmedzení, ktoré sa týkajú každého z nás. Zároveň vyvolala strach, obavy a neistotu z neznámeho vírusu šíriace-
ho sa po celom svete. Priniesla však aj obrovskú vlnu solidarity a spolupatričnosti, za ktorú ďakujeme. Vašu pomoc 
a vzájomnú podporu si nesmierne vážime a veríme, že spolu to zvládneme.

#projekty

www.pezinok.sk http://pezincan.pezinok.sk  www.facebook.com/mestopk/
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Súčasťou projektu s názvom Zlepše-
nie technického vybavenia odborných 
učební v ZŠ Kupeckého je skvalitnenie 
fyzikálnej učebne a  prírodovedeckej 
učebne, v ktorej z kapacitných dôvodov 

prebieha aj vyučovanie biológie a ché-
mie.

Fyzikálnej učebne sa týkajú aj sta-
vebno-technické úpravy, ktoré sa zača-

ZŠ Kupeckého modernizuje
odborné učebne

V priestoroch ZŠ Jána Kupeckého sa začalo s modernizáciou dvoch 
odborných učební. Cieľom projektu, ktorý sa realizuje vďaka pod-
pore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu Integrovaný regionálny operačný program, je zlepšenie 
technického vybavenia a zabezpečenie kvalitných pomôcok pre vý-
učbu.

Pokračovanie na strane 2

Ochorenie spôsobené novým typom 
koronavírusu bolo prvýkrát identifiko-
vané v čínskom meste Wu-chan koncom 
roka 2019. Vírus sa následne rozšíril do 
členských štátov Európskej únie a  ďal-
ších krajín sveta. Začiatkom marca sa 
prvý prípad potvrdil aj na Slovensku. 
Vzhľadom na vysoký počet zasiahnu-

tých krajín a počet nakazených vyhlásila 
Svetová zdravotnícka organizácia ocho-
renie COVid-19 za globálnu pandémiu. 

Čo je koronavírus?
Koronavírus je spoločné označenie 

pre rody vírusov, ktoré spôsobujú choro-
by dýchacích ciest s rôznym stupňom zá-
važnosti od obyčajného nachladnu tia až 
po akútne respiračné ochorenia. Koro na- 
vírus spôsobujúci ochorenie COVid-19 
je nový kmeň vírusu, ktorý u ľu dí nebol 
doposiaľ známy. Nákaza sa prenáša kva-
pôčkovou infekciou pri kašlaní, kýchaní 
či rozprávaní, preto je dôležité dbať na 
zvýšenú hygienu, osobný odstup, no-
senie rúšok a dodržiavanie ďalších pre-
ventívnych opatrení. inkubačný čas 
ochorenia je v  prípade COVid-19 2 až 
14 dní. 

Príznaky ochorenia
•   Teplota nad 38 °C
•   Kašeľ
•   Bolesť svalov
•   Bolesť hlavy
•   Bolesť kĺbov
•   Sťažené dýchanie
•   Únava

Rizikové skupiny občanov
•   Starší ľudia vo veku 60 rokov  

a viac
•   Ľudia s vážnymi chronickými ocho re-

niami, ako sú: 
•   ochorenie srdca
•   cukrovka
•   pľúcne choroby 
•   oslabená či znížená imunita

Viac na strane 6

Mestský ruch nahradila
spolupatričnosť

Mestský ruch nahradila
spolupatričnosť

Zatvorené školy, obchody, úrady, 
zrušené spoločenské, kultúrne 
a  športové podujatia. Nový ko-
ronavírus spôsobujúci ochorenie 
COVID-19 sa nevyhol ani nám. 
V  dôsledku preventívnych opat-
rení proti jeho šíreniu sa z  ulíc 
v priebehu niekoľkých dní vytra-
til život. Mesto stíchlo a do popre-
dia sa dostala solidarita,  kolek-
tívna zodpovednosť a súdržnosť.

»

»



2 Pezinčan  •  marec 2020

V  článku O výruboch a  pálení uve-
rejnenom vo februárovom Pezinčano-
vi píše autor o údajnej  škode 200-tisíc 
eur, ktorú spôsobili vinohradníci vy-
rúbaním 12  000 m2 drevín. Nevieme, 
akým spôsobom autor dospel k uvede-
ným číslam. Máme podozrenie, že spo-
čítal všetky plochy kríkovitých poras-
tov, možno aj s osamotenými šípkami, 
a tak prišiel k nepravdivým údajom. To, 
že väčšina terás takto vyčistených je vo 
vlastníctve mesta Pezinok, tiež nie je 
pravda. Napríklad na Starej hore z 18 
terás len jedna (!) patrí mestu.

Terasy vinohradov boli robené na 
to, aby chránili pôdu pred eróziou. Pre-
to boli porastené bylinným porastom 
hlavne tráv, ktoré majú najvyššiu pro-
tieróznu účinnosť. Tvrdenie, že trnky 
a  iné kry chránia pôdu pred eróziou, 

nezodpovedá skutočnosti. Keby autor 
chodil po chotári s  otvorenými očami, 
videl by, že pod krami nerastie tráva 
ani  iné byliny, a  tým je obnažená holá 
pôda najviac ohrozená eróziou. Sva-
hy terás a  medze vinohradov sa vždy  
v histórii čistili od náletových drevín. 
Celospoločenské zmeny spôsobili, že 
táto činnosť sa zanedbala a dnes majú 
ľudia pocit, že nevhodne zarastené sva-
hy terás sú prirodzené.

Strach o úbytok vtáctva a inej fauny, 
o ktorom sa autor článku zmieňuje, by 
bol opodstatnený na rovinách, kde je 
odkázané na každý kríček, ale v malo-
karpatskej oblasti s dostatkom pustá-
kov a okrajových krovitých partií majú 
vtáci veľa možností na hniezdenie.

Zníženie rôznorodosti flóry, ktoré 
máme údajne tiež na svedomí, je prá-
ve spôsobené zarastaním terás trnka-
mi, šípkami a  černicami, ktoré znižujú 
bio diverzitu prostredia. Pod nimi nič 
nerastie a slúžia len ako ležoviská divia-
čej a vysokej zveri. Tá má tak príhodné 
podmienky na nekontrolované množe-
nie, čo tiež prispieva k úbytku aj vzác-
nych druhov flóry.

Spaľovanie biologicky rozložiteľného 
odpadu, čo autor článku tiež vyčíta vi-
nohradníkom, je podľa zákona o odpa-
doch zakázané. Ale pozor – s výnimkou 
prípadu, na ktorý bol vydaný sú hlas 
podľa § 97 ods. 1 písm. b, keď takýto 
odpad možno spáliť, ak je napadnu-
tý chorobami rastlín, čo musí potvrdiť  
ÚKSÚP. Vinohradníci o  posúdenie po-
žiadali a dostali odporúčacie stanovisko 
na spálenie častí viniča, ktoré sú napad-
nuté prezimujúcimi štádiami chorôb. 
Vypracovaný bol aj odborný posudok 
autorizovaného posudzovateľa, ktorý 
tiež odporučil zrezané časti viniča spá-
liť. Tieto stanoviská boli so žiadosťou 
o povolenie na spálenie zaslané Združe-
ním pezinských vinohradníkov (ZPVV) 
na okresný úrad. Konanie však bolo pre-
rušené po zistení, že žiadosť si musí po-
dať každý vinohradník a  vlastník úze-
mia samostatne vo svojom mene. Celá 
agenda na vydanie povolenia je vzhľa-
dom na daný problém neprimerane zlo-
žitá a vytvára prieťahy pre včasné roz-
hodnutie.

Ohradzujeme sa aj voči obvineniu, 
že občasné spálenie révy sa podieľa na 
znečistení ovzdušia. Bolo by lepšie, ak 
by vinohradníci révu vozili  na zberné 
dvory alebo do spaľovní? Uhlíková sto-
pa by v tom prípade bola podstatne vyš-
šia a iba by sa presunula do intravilánu.

Vyzývame autora článku, aby nešíril 
nepravdivé informácie na adresu vino-
hradníkov, ktorí sa významne podieľajú 
na estetike vinohradníckeho prostre-
dia Malých Karpát. do jeho skultúrne-
nia vložilo ZPVV za posledné roky vyše 
70-tisíc eur. doteraz na kameniciach 
vysadili osemdesiat tradičných stromov 
a tento rok k nim pribudnú ďalšie. Mys-
líme si, že je to adekvátna náhrada za 
odstránené krovité porasty.

Predsedníctvo ZPVV

Pezinčania pristúpili k voľbám 
zodpovedne 

V Pezinku bolo pre voličov priprave-
ných 18 volebných miestností, poväčšine 
v  priestoroch základných a  materských 
škôl. Vysoká návštevnosť počas celé-
ho dňa naznačovala mimoriadnu účasť, 
ktorá sa potvrdila po sčítaní odovzda-
ných hlasov. Z  celkového počtu zapísa-
ných voličov v meste Pezinok 19 853 sa 
na hlasovaní zúčastnilo 14 857 voličov, 
čo predstavuje 74,83-percentnú účasť. 
Preskočili sme tak i celoslovenský prie-
mer vo výške 65,80 %.

Aj v Pezinku zvíťazilo OĽaNO
Voľby do NR SR v  Pezinku vyhrala 

strana OBYČAJNÍ ĽUdiA a nezávislé 
osobnosti (OĽaNO), NOVA, Kresťanská 
únia (KÚ), ZMENA ZdOLA so ziskom 
4342 hlasov, čo je 29,49 %. Ako druhá 
skončila Strana SMER – sociálna demok-
racia s počtom hlasov 2013, teda 13,67 
%. Treťou stranou, ktorá v Pezinku zís-

kala najviac hlasov, je Koalícia Progre-
sívne Slovensko a  SPOLU – občianska 
demokracia, ktorej Pezinčania odovzdali 
1909 hlasov, čo predstavuje 12,96% zo 
všetkých odovzdaných hlasov v našom 
meste. Prvé tri najúspešnejšie subjekty 
nasledovali strany Sloboda a Solidarita, 
Za ľudí, Sme rodina a Kotlebovci – Ľudo-
vá strana Naše Slovensko.

Priebeh volieb bol pokojný 
Pre Pezinčanov bolo vytvorených 18 

volebných okrskov, ktoré mali spolu 95 
členov a 18 zapisovateľov. Výsledky hla-
sovania ako prví spracovali členovia vo-
lebného okrsku č. 1 (volebná miestnosť 
na Mestskom úrade Pezinok) o  01.04 
h. Posledná zápisnica okrskovej voleb-
nej komisie bola za mesto odovzdaná 
okrskom č. 18 (volebná miestnosť na 
Základnej škole Orešie) o 05.00 h. „Par
lamentné voľby v Pezinku prebehli pokojne 
bez akýchkoľvek komplikácií. Neboli hláse
né žiadne podnety,” zhodnotila priebeh 

volieb Barbora Krasulová, referentka 
evidencie obyvateľstva poverená tech-
nicko-organizačným zabezpečením vo-
lieb.

-nb-/-tv-

SAMOSPRÁVA
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li začiatkom marca. Zahŕňajú 
elektroinštalácie, vodoinšta-
lácie, sieťové rozvody, omiet-
ky, podlahy, izolácie, bezpeč-
nostné prvky a  ďalšie práce 
nevyhnutné pre inštaláciu tech-

nického vybavenia. Súčasťou 
modernizácie je i  zakúpenie 
nábytku, iT techniky a pomô-
cok pre zefektívnenie výučby. 
V  prírodovedeckej učebni pri-
budnú didaktické pomôcky: di-
gitálny mikroskop, fotoaparát, 

tlakomer, váha, spirometer, fo-
nendoskop, kufrík na zisťova-
nie kvality vody, kufrík na zisťo- 

vanie krvných skupín, PH me-
ter a ďalšie. Stavebné práce 
zabezpečuje firma duvystav, 

s. r.o., cena diela je 29 342,84 €. 
-nb-/Referát výstavby 

a realizácie 

ZŠ Kupeckého modernizuje odborné učebne

Vinohradníci a vinári 
reagujú na článok 
o výruboch a pálení

Vo februárovom čísle Pezinčana bol uverejnený článok člena Komisie 
životného prostredia, prírodných hodnôt a odpadu pri MsZ Vladisla-
va Marušica pod názvom O výruboch a pálení. V tomto čísle vám pri-
nášame reakciu predsedníctva Združenia pezinských vinohradníkov 
a vinárov.

do hlasovania, ktoré prebiehalo od 
20. januára do 16. februára priamo v pe-
zinskom hypermarkete, sa mesto zapo-
jilo s projektom Detské ihrisko pre 
veľkáčov a malkáčov na ulici 1. má ja, 
ktoré má byť návratom k spoločnej hre 
na jednom dvore.

„Názov sme si požičali od spisovateľa 
Ľuba Dobrovodu, autora kníh Ja malkáč, 
Ja Veľkáč. Ide o  tragikomické príbehy, čo
mu zodpovedá aj dnešná situácia a stav ve
rejných priestorov, parkov a detských ihrísk  
na mestských sídliskách,” povedala refe-

rentka projektového riadenia a verej-
ného obstarávania Gabriela Repová. Fi-
nančná dotácia vo výške 1300 € sa využi-
je na sanáciu pôvodného ihriska na ulici 
1. mája. Zároveň sa tak pripraví priestor 
na stavbu nového ihriska v zmysle pro-
jektovej dokumentácie so spracovanou 
vizualizáciou. V projekte zamýšľanej re-
vitalizácie detských ihrísk v  lokalite 1. 
mája – Za hradbami chce mesto pokra-
čovať aj tento rok, a to získaním potreb-
ných finančných prostriedkov.

-nb-

V programe Vy rozhodujete,
 my pomáhame, sme zvíťazili

Mesto Pezinok získalo vďaka hlasujúcej verejnosti finančnú dotáciu od 
spoločnosti Tesco, ktorá pravidelne organizuje program Vy rozhoduje
te, my pomáhame. Cieľom je podpora projektov pomáhajúcich miestnym  
komunitám, ako sú napr. renovácie telocviční, ihrísk, školských záhrad, 
turistických chodníkov.

Volebná účasť v Pezinku 
dosiahla takmer 75 %

V sobotu 29. februára sme rozhodovali o zložení novej vlády. Voľby do 
Národnej rady Slovenskej republiky 2020 boli ôsmymi parlamentnými 
voľbami od vzniku samostatného Slovenska. Počas ich konania od 7.00 
do 22.00 h mohli voliči odovzdať svoj hlas jednému z 24 kandidujúcich 
politických subjektov.

Dokončenie zo strany 1

»

»
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Z riadneho rokovania 27. 2. 2020 
Februárové zasadnutie mestského  

zastupiteľstva (MsZ) malo na progra-
me 22 bodov, medzi ktorými boli okrem 
iného návrhy všeobecne záväzných 
naria dení, návrhy prevodov či zmien v 
komi siách. Najväčšiu pozornosť vyvo-
lal Návrh na zaradenie súkromných  
materských škôl do siete škôl a  škol-
ských zariadení. Po dôkladnej diskusii 
a  vypočutí prítomných zástupcov ro-
dičov zo súkromných materských škôl 
poslanci návrh neschválili. Schválenie 
neodporučila ani Komisia školstva, mlá-
deže a  vzdelávania, Mestská školská 
rada, Mestská rada, ani Ekonomická ko-
misia. Počas rokovania zaznelo viacero 
dôvodov:
•  mesto svoje materské školy má, v sú

časnosti je dostatok miesta (voľných je 
9 miest)

•  demografický vývoj predprimárneho 
vzdelávania klesá 

•  súhlas so zaradením súkromných ma-
terských škôl do siete škôl a školských 
zariadení nie je možné zrušiť 

•  ekonomiku znáša samospráva 
•  ide o súkromné podnikanie 
•  chýba možnosť kontroly 
•  po schválení by išlo o ekonomické zvý-

hodnenie voči verejným materským 
školám

•  hrozí odliv učiteliek z verejných do súk-
romných materských škôl 
Celú diskusiu si môžete pozrieť 
na webovej stránke mesta 
v časti Samospráva.

Jednomyseľne schválené boli Pravid-
lá participatívneho rozpočtu mesta Pe-
zinok na rok 2020, ktorý za splnenia 
konkrétnych podmienok poskytuje do-
táciu na realizáciu projektov predlože-
ných verejnosťou. dotácia na jeden pro-
jekt je aktuálne 1500 €, avšak čerpanie 
peňazí sa nemôže realizovať do schvále-
nia rozpočtu mesta na rok 2020. 

Odhlasovaná bola i  Koncepcia roz-
voja športu 2020–2024, ktorú poslan-
ci prijali so schválenými poslaneckými 
návrhmi. Po doplnení dokumentu bude 
koncepcia opätovne predložená na roko-
vanie MsZ. 

MsZ vzalo na vedomie: 
•  vzdanie sa funkcie konateľa obchod-

nej spoločnosti TV Pezinok, s.r.o. Petra 
Bittnera a  schválilo za konateľa igora 
Hianika ako zástupcu mesta Pezinok, 

•  vyhodnotenie činnosti Akadémie tre-
tieho veku

•  výsledok kontroly Najvyššieho kontrol-
ného úradu SR, ktorá prebiehala v ob-
dobí august – október 2019. 

Mimoriadne zastupiteľstvo 
19. 3. 2020

Vo štvrtok 19. marca prišlo na mimo-
riadne zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva Pezinok 12 z 25 poslancov. Msz 
tak nebolo uznášaniaschopné. 

Súčasťou programu malo byť prero-
kovanie cyklochodníka Pezinok – Lim-
bach, Návrh na vymenovanie riaditeľa 
Pezinského kultúrneho centra, Návrh fi-
nančného plánu obchodnej spoločnosti 
TV Pezinok, s.r.o. na rok 2020, Zarade-
nie elokovaného pracoviska ZŠ pri zdra-
votníckom zariadení na Malackej ceste. 
Hlavným bodom malo byť opätovné pre-
rokovanie rozpočtu mesta. 

• • •
Videozáznamy, uznesenia, zápisnice 

a  ďalšie informácie k rokovaniam MsZ 
sú dostupné na stránke mesta https://
www.pezinok.sk v časti Samospráva.

-nb-/TV Pezinok
Na februárovom (27.2.) mestskom 

zastupiteľstve bolo prerokované aj za-
radenie 3 pezinských súkromných opat-
rovateľských zariadení do siete škôl 
a  školských zariadení, ktoré bolo opäť 
zamietnuté. Na zastupiteľstve vystúpili 
aj zástupcovia rodičov z týchto škôlok. 

Rodičom nejde len o garanciu vzde-
lávania pezinských detí a o započítava-
nie pedagogickej praxe učiteliek v týchto 
škôlkach. ide im najmä o to, že s nástu-
pom nového zákona o povinnej škol-
skej dochádzke od 5 rokov budú nútení 

presúvať svoje deti do štátnych škôlok, 
a tým zaberú miesto iným malým Pe-
zinčanom. Podielové dane rodičov detí, 
ktoré nie sú v škôlke zaradenej v sieti, 
mesto nedostáva, a tým pádom s nimi 
ne môže ani hospodáriť, čo je škoda.  
Z vyjadrení Ministerstva školstva SR  
a výpočtov mesta vyplynulo, že mesto 
by na tieto škôlky nemalo doplácať, na-
opak, mestu by mala vzniknúť plusová 
hodnota. Ďakujeme všetkým poslan-
com, ktorí podporili  náš návrh.

V. Adamová, zástupca rodičov

Mesto Pezinok ako zriaďovateľ škôl 
a  školských zariadení vo svojej územ-
nej pôsobnosti oznamuje rodičom 
budú cich prvákov, že termín zápisu do  
1. ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021, 
ktorý bol naplánovaný na 2. a 3. apríla 
2020, sa ruší. Zápis do 1. ročníka ZŠ na 
školský rok 2020/2021 bude vzhľadom 
na aktuálny vývoj epidemiologickej situ-
ácie a na základe rozhodnutia Minister-

stva školstva, vedy, výskumu a športu SR  
(MŠVVaŠ SR) prebiehať od 15. do 30. 
apríla 2020 bez osobnej prítomnosti 
detí, a to elektronickou formou. Ďal-
šie informácie o  priebehu zápisu prvá-
kov budú zverejnené na webovej stránke 
mesta po upresnení celého procesu zo 
strany MŠVVaŠ SR.

Školský úrad MsÚ Pezinok

Spojená škola, Komenského 25 Pezinok (www.szspk.sk) oznamuje, 
že v  školskom roku 2020/2021 sa otvára v Modre na Vajanského 93 
a aj v Pezinku na Komenského25 

prípravný ročník pre deti
s odloženou školskou dochádzkou
(narodené 1. 1.–31. 8. 2014, aj skôr)

Edukácia: 
• grafomotorických zručností • zrakovej a sluchovej diskriminácie hlások • ma-
tematických predstáv • sebaobslužných a pracovných zručností • samostatnosti 
v školskej práci • reči a komunikačných schopností • zdravého telesného vývinu 
• logopedická intervencia

V prípade záujmu kontaktujte:
riaditeľka Mgr. Gabriela Kováčová, 0902 173 524, csppporadnapk@gmail.com 
0905 495 001 – psychológ CŠPP

dodávateľom stravy od 1. 4. 2020 bu - 
de firma Matej Halan z Pezinka (ruší sa 
dodávateľ ZŠ Fándlyho a ZŠ Na biele-
nisku).

Výber stravy bude možný z  dvoch 
jedál: racionálna strava a  diabetická 
strava. Jedálny lístok bude k  dispozícii 
každý týždeň najneskôr vo štvrtok. Z je-

dálneho lístka je možné vybrať si stravu  
na ďalší týždeň. Cena za jeden obed je 
2,61 € (príspevky mesta Pezinok za 
stravu zostávajú bez zmeny).Úhradu za 
odobratú stravu je potrebné uskutočniť 
najneskôr do 15. dňa nasledujúceho me-
siaca (napr. stravu za mesiac apríl je po-
trebné uhradiť do 15. mája).

dôchodcovia stravníci, ktorí odobe-
rali stravu do obedára v ŠJ pri ZŠ Fán-
dlyho a  ŠJ pri ZŠ Na bielenisku, budú 
môcť odoberať stravu do prinesených 
obedárov v jedálni na Hrnčiarskej uli-
ci 44. dôchodcom stravníkom, ktorí sa 
stravovali v ŠJ pri ZŠ Fándlyho a v ŠJ pri 
ZŠ Na bielenisku, bude v prípade potre-

by možné zabezpečiť rozvoz stravy. Ce- 
na rozvozu je stanovená na 0,60 €/obe-
dár/deň. Preplatky za obedy podávané 
v ŠJ pri ZŠ Fándlyho a ŠJ pri ZŠ Na bie-
lenisku budú vrátené.

Stravovanie v  jedálni na Hrnčiarskej 
44 zostáva bez zmeny. Rozvoz stravy zo-
stáva bez zmeny.

Spôsob platby dodávateľovi za stra-
vu spresníme v priebehu mesiaca apríl. 
Prvú platbu za odobraté obedy za mesiac 
apríl je možné uhradiť do 15. mája 2020.

Prípadne ďalšie otázky zodpovedia 
Mgr. Alena Černáková, 
tel. 033/690 13 02,
Mgr. Barbora Laurincová, 
tel. 033/690 19 70

Referát sociálnej starostlivosti 
MsÚ Pezinok

Pezinská Jednota 
dôchodcov

oznamuje svojim členom, že 
vzhľadom na súčasnú situáciu spo-
jenú so šírením koronavírusu je nú-
tená zrušiť všetky aktivity plánova-
né na 1. polrok 2020 (zájazdy, kul-
túrne aj  športové podujatia).

E. Zouzalíková

Jar je obdobie spojené so zvýšeným 
výskytom požiarov suchých porastov, 
suchej trávy, pálením haluziny. Vo väč-
šine prípadov sa stáva, že tieto malé po-
žiare predchádzajú vzniku veľkých les-
ných požiarov. Najčastejšou príčinou je 
človek a jeho nezodpovedné správanie. 

Tisícky ľudí začínajú s odstraňova-
ním opadaného lístia, suchej trávy, stri-
haním stromčekov a  starostlivosťou o 
záhrady. Mnohí pritom využívajú oheň. 
Ten však v tomto období veľmi ľahko do-
káže prerásť v požiar. Preto sa spaľovať 
môže len za splnenia určitých požiada-
viek. Vypaľovanie je za každých okolnos-
tí zakázané a trestne sankcionované! 

Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a  zá chranného zboru v  Pezinku preto 
vyzýva všetkých občanov, aby rešpek-
tovali zákon o  ochrane pred požiarmi, 
a žiada: 

•  Nevypaľujte trávu ani iné suché po-
rasty!

•  Nezakladajte oheň v  prírode na 
miestach, kde to nie je dovolené!

•  Nefajčite v lesoch! 
dodržiavajte príslušné príkazy a  zá-

kazy, ktoré sú umiestnené pri vstupoch 
do lesa! Spozorovanie požiaru je potreb-
né ihneď ohlásiť na linku tiesňového vo-
lania! 

OR HaZZ v Pezinku

Mestské zastupiteľstvo bolo 
zvolané vo februári i v marci

Prvé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa kona-
lo 27. februára. Na 19. marca bolo zvolané mimoriadne zasadnutie, ktoré 
však vzhľadom na nízku účasť poslancov nebolo uznášaniaschopné.

 Referát sociálnej starostlivosti Mestského úradu Pezinok, oznamuje, 
 že od 1. apríla 2020 platia nasledujúce zmeny v stravovaní:

Centrum pre deti a rodiny (CDaR) 
so sídlom v Pezinku, Nová ul. 9, rea-
lizuje v termínoch

od 20. 4. do 15. 6. 2020,
od 5. 10. do 30. 11. 2020
ďalší cyklus vzdelávania Program 

prípravy fyzických osôb na vykoná-
vanie profesionálnej náhradnej sta-
rostlivosti. 

Cieľom programu je poskytnúť budú-
cim profesionálnym rodičom teoretické 
vedomosti a praktické zručnosti potreb-
né pre vykonávanie ich profesie. Pro-
fesionálny rodič je zamestnanec CdaR 
a starostlivosť o dieťa vykonáva vo svo-
jom vlastnom rodinnom prostredí. Je to  
dočasné riešenie počas doby, kým sa ne-
upravia pomery v  pôvodnej rodine die-

ťaťa alebo kým nie je umiestnené v ná-
hradnej rodine formou pestúnskej sta-
rostlivosti, alebo osvojenia.

Miesto konania programu:
Centrum pre deti a rodiny v Pe zinku, 

Nová ul. č. 9, 902 03 Pezinok
Prihlášky je potrebné zaslať najne-

skôr 7 dní pred začiatkom vzdelávania 
poštou na adresu: Centrum pre deti 
a rodiny Pezinok, Nová ul. č. 9, 902 
03 Pezinok alebo e-mailom na adresu: 
lubica.luksikova@dedharmonia.sk

V prípade záujmu o ďalšie informácie 
môžete využiť telefónne číslo: 033/243 
30 38

Bližšie informácie a prihlášky náj dete 
na webstránke: www.dedharmonia.sk

B. Molnárová, 
riaditeľka CDaR Pezinok

Zápis do prvého ročníka ZŠ

 Súkromné škôlky ostávajú mimo siete

»

Hasiči dôrazne upozorňujú 
na nebezpečenstvo vzniku požiarov

Chcete sa stať 
profesionálnym rodičom?
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Základná škola Fándlyho
Adresa: Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
Riaditeľka: ing. Monika Hlúšková
Telefón: 033 641 22 53
email: sekretariat@zsfandlyho.sk
web: www.zsfandlyho.sk

Základná škola 
Fánd lyho 11 v Pe-
zinku je plne or-
ganizovaná mo-
derná škola, ktorá 
poskytuje v 35 

triedach žiakom 1. až 9. ročníka základ-
né vzdelanie a pripravuje ich na ďalšie 
štúdium.

Silné stránky školy:
Kvalitní učitelia – odborníci, inováto-

ri, vzdelávajúci sa, s dobrým prístupom 
k žiakom

Inovatívne vyučovacie metódy – Hejné-
ho metóda matematiky, metodika číta-
nia – Sfumato, výučba angličtiny Jolly 
Phonics, nový typ písma pre deti – Co-
menia Script, daltonský plán 

Projekty na zmenu vyučovania: Expedí
cia: zmena prístupu vo vyučovaní príro-
dovedných predmetov, Civilizácia: pro-
jekt konštruktivistického vyučovania 
spoločenskovedných predmetov

Vyučovanie angličtiny už od 1. ročníka
Starostlivosť o žiakov so špeciálnymi vý

chovnovzdelávacími potrebami – existen-
cia poradenského tímu na škole (školské 
psychologičky, špeciálne pedagogič-
ky, pedagogickí asistenti, výchovný po-
radca a množstvo koordinátorov)

Krúžky podľa záujmu žiakov 
Zahraničné exkurzie pre žiakov 
Kurzy – plavecký, lyžiarsky, škola 

v prírode, turisticko-poznávací, historic-
ko-poznávací a iné

Zapájanie sa do súťaží a olympiád
Veľká podpora športu – ľahká atletika, 

športová gymnastika (úspechy na úrov-
ni Slovenska), halové veslovanie, stolný 
tenis, florbal, futbal, basketbal, volej-
bal...

Elektronické vedenie dokumentácie
Aktívna činnosť rodičovskej rady
Aktívna činnosť žiackeho parlamentu 

a množstvo aktivít, ktoré usporadúva
Školský časopis Echo
Krásny areál školy

Základná škola 
Jána Kupeckého
Adresa: Kupeckého 74, Pezinok
Riaditeľka: Mgr. Katarína Volanková
Telefón: 0911 040 149
email: skola@zsjanakupeckeho.sk 
web: www.zskupeckeho.eu

Základná škola Já- 
na Kupeckého v Pe- 
zinku ponúka žia-
kom plnohodnotný 
výchovno-vzdelá-
vací pro ces a pomá-
ha vycho vať z nich 

osobnosti.
Naši pedagógovia pracujú so zanie-

tením v  prospech detí. Zapájajú sa do 
rôznych projektov na obohatenie vyu-
čovania, vzdelávajú sa, uplatňujú mo-
derný prístup k vyučovaciemu procesu. 
Vytvárajú vlastné projekty pre zážitkové 

učenie, chodia s deťmi na exkurzie, vyu-
žívajú výukové programy, pripravujú in-
teraktívne prednášky, predmetové dni.

Vo výchovno-vzdelávacom procese 
vedú žiakov k tomu, aby nechápali veci,  
javy, udalosti izolovane, ale v  širších 
súvislostiach, a  svoje vedomosti uplat-
ňovali v rôznych situáciách, vo viacerých 
predmetoch.

V centre nášho záujmu stojí každý 
žiak so svojimi potrebami. Náš inkluzív-
ny tím zložený zo špeciálnych pedagó-
gov, psychológa a  asistentov sa venuje 
deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími potrebami. 

Medzi naše ciele patrí aj rozvoj pro-
sociálnosti detí a spolupráca rodina–de-
ti–učitelia. Skĺbením týchto dvoch cieľov 
môžeme realizovať také projekty, ako sú 
adopcia dvoch detí v  Ugande, Vianoce 
pre Hestiu, charitatívna zbierka pre Pla-
mienok.

Tradíciou sa stali jarné, jesenné a naj-
mä vianočné tvorivé dielne rodičia – 
deti, ako aj tzv. nočné školy obohatené 
o zábavné úlohy a netradičné chvíle strá-
vené so spolužiakmi.

Žijeme aj športom. V škole pôsobí 
klub detskej atletiky. Zverenci našich 
učiteľov-trénerov dosahujú výborné 
vý sledky v  krajských, celoslovenských 
i medzinárodných kolách súťaží. 

Sme škola, ktorá reaguje na problémy 
doby a jej požiadavky.

Základná škola Na bielenisku
Adresa: Na bielenisku 2, Pezinok
Riaditeľka: Mgr. ingrid Jurčová
Telefón: 0903 704 063
email: zsnabielenisku@gmail.com
web: www.zsnabielenisku.sk 

Základná škola 
Na bielenisku 2  
v Pezinku je pl-
ne organizova-
ná sídlisková  
škola, ktorá za - 

bezpečuje primárne a nižšie sekundárne 
vzdelávanie. Od roku 2002 má právnu 
subjektivitu. 

V  súčasnosti škola využíva 24 kme-
ňo vých tried,  učebňu fyziky, techniky, 
informatiky, telocvičňu, zrkadlovku  
a  vlastnú saunu. Školu navštevuje 596 
žiakov, 52 začlenených žiakov sa vzde-
láva s podporou inkluzívneho tí mu (psy-
chológ, špeciálni pedagógovia, sociál ny 
pedagóg, asistenti). 

Stabilizovaný pedagogický zbor tvo rí 
52 kvalifikovaných učiteľov, ktorí napĺ-
ňajú hlavné ciele a  kľúčové kompeten-
cie obsiahnuté v Školskom vzdelávacom 
programe Bielenisko. V desiatich odde-
leniach ŠKd rozvíja kreativitu, zručnosti 
a návyky 245 detí desať vychovávateliek, 
na chode školy sa podieľa 8 nepedago-
gických zamestnancov, 10 zamestnan-
cov ŠJ za bezpečuje chod školskej jedál-
ne. 

Žiaci vydávajú školský časopis Osa, 
tvoria vlastné rozhlasové vysielanie rá-
dio BOdKA. 

V posledných rokoch dosahuje ško-
la vynikajúce úspechy v predmetových 
a športových súťažiach.Súčasťou voľ-
nočasových aktivít žiakov je krúžková 
činnosť (počítače, výtvarný, lego, špor-

tové...). Každoročne sa v škole orga-
nizujú rôzne akcie (noc v  škole, disko-
téka, karneval, divadelné predstavenia), 
na 1. stupni: škola v prírode, lyžiarsky, 
korčuliarsky, plavecký kurz, na 2. stupni: 
lyžiarsky, plavecký, korčuliarsky, envi-
ronmentálny kurz... 

Už 9 rokov pomáha realizovať vízie 
školy OZ Školák na bielenisku nielen fi-
nančne, materiálne, ale i realizáciou pro-
jektov a osobným zanietením.

Základná škola 
s materskou školou
Adresa: Orešie 3, Pezinok
Riaditeľka: Mgr. Gabriela Fornerová
Telefón: 033/640 06 88
email: zsgrinava@gmail.com
web: www.zsoresiepezinok.edupage.org

Naším cieľom je moderná a  efektív-
ne pracujúca škola s hodnotovou orien-
táciou na rodinu. Škola sa profiluje ako 
Škola pre rodinu, ktorá je otvorená ve-
rejnosti, tradíciám. Našou snahou je ší-
riť jej hodnoty, dobré meno v  regióne 
vytvárať vhodné podmienky na reali-
záciu výchovno-vzdelávacieho proce-
su, vytváranie príjemného a pokojného 
pracovného prostredia, pozitívnej klí-
my, ktorá bude základom na vytváranie 
dobrých vzťahov medzi žiakmi, učiteľmi 
a rodičmi.

Škola je situovaná v  okrajovej časti 
mesta Pezinok, neďaleko cestnej komu-
nikácie, ktorá spája Pezinok s hlavným 
mestom.

Škola má dve budovy, telocvičňu 
s  le zeckou stenou a  príjemný vonkajší 
vzhľad areálu pomáha dotvárať veľké 
množstvo zelene, listnaté, ihličnaté 
stromy a kríky. Súčasťou areálu školy je 
spevnené asfaltové ihrisko, doskočisko, 
detské ihriská a  zelená trieda na exte-
riérové vyučovanie.

V  škole sa vyučuje v  desiatich trie-
dach s nižším počtom žiakov. Žiaci majú 
k  dispozícii moderne vybavené odbor-
né učebne na vyučovanie chémie, fyziky 
a biológie, kuchynku a dielňu na vyučo-
vanie techniky, počítačovú učebňu.

Vo vyučovaní využívame moderné 
metódy ako je zážitkové učenie a  pro-
jektové vyučovanie, aplikujeme roves-
nícke učenie, podporujeme rozvoj kritic-
kého myslenia.

Anglický jazyk sa v škole vyučuje od 
1. ročníka metódou Jolly phonics. Žia-
ci navštevujú veľké množstvo exkurzií 
a  poznávacích výletov. Zapájame sa do 
množstva súťaží, v ktorých žiaci získali 
množstvo ocenení.

Jolly Homeschool
Adresa: Kukučínova 4, Pezinok
Kontakt: Viera Machálková (zriaďovateľ-
ka školy)
Telefón: 0902 325 787
email: skola@jollyhomeschool.sk
web: www.jollyhomeschool.sk

Sme malá sú-
kromná škola 
s rodinným zá-
zemím, dvojja-

zyčným vzdelávaním, medzinárodným 
tímom lektorov a montessori vzdeláva-
cím programom.

Naším mottom je Radosť z učenia, ra-
dosť zo života.

Naša škola vychádza z filozofie Marie 
Montessori, kde sa dieťa stáva stredom 
záujmu a učiteľ podáva pomocnú ruku 
pri objavovaní sveta. dieťa nie je pod 
tlakom skúšania, strachu robiť chyby  
a stresu zo zvonenia. Toto sa dá do-
siahnuť jedine v malom kolektíve, kde 
si učiteľ môže vytvoriť hlboký vzťah s 
dieťaťom.

deti navzájom spolupracujú a ich ak-
tivity sú často prepojené. Podporujeme 
prácu nielen v rôznorodých skupinách 
podľa veku a pohlavia, ale hlavne podľa 
záujmov. Pracovné skupiny sú v poč te 
3–5 detí, ktoré sa počas dňa obmieňa-
jú podľa individuálnych plánov detí. 
domá ce úlohy nepodporujeme.

Náš dvojjazyčný program podnecuje 
deti, aby mali možnosť rozvíjať sa a byť 
schopné hovoriť, písať a čítať v sloven-
čine a v angličtine. deti sa stretávajú  
s cu dzím jazykom a postupne sa ho učia 
v reálnych situáciách. K porozumeniu, 
čítaniu a písaniu nám veľmi pomáha  
fonetická metóda Jolly Phonics.

Naše deti majú možnosť hrať sa na 
čerstvom vzduchu po celý rok. Usiluje-
me sa ich vzdelávať v zdravom životnom 
štýle a každý deň ich povzbudzujeme  
k tomu, aby boli fyzicky aktívni. Neod-
deliteľnou súčasťou našich osnov je pro-
gram Going out, záhradnícky program 
a organizácia peších výletov.

Naším cieľom je poskytnúť ucelený 
systém vzdelávania pre deti od 3 do 15 
rokov.

Cirkevná základná škola 
Narnia, elokované 
pracovisko Pezinok
Adresa: Komenského 27, Pezinok
Riaditeľ: Paeddr. Roman Baranovič
Telefón: 02 321 115 57
email: tajomnik@narniapk.sk
web: www.narniapk.sk

Cirkevná ZŠ Narnia 
v Pezinku otvorila 
svoje brány žiakom  
z Pezinka a jeho oko-
lia v septembri 2013. 
Momentálne školu 

na vštevuje 220 žiakov. Ciele nášho sna-
ženia sú vyjadrené v misii školy:

Každého žiaka vzdelávame a vycho-
vávame

•  k tvorivému a kritickému mysleniu,
•  k zodpovednosti voči sebe, druhým 

a svetu
•  k schopnosti tvoriť komunity v du-

chu kresťanských biblických hod-
nôt.

Okrem tradičných vzdelávacích akti-
vít momentálne na škole prebieha pro-
jekt KOMENSKY 2020, ktorým si pri-
pomíname 350. výročie úmrtia J. A. Ko-
menského. Cieľom projektu je preniesť 
Komenského víziu o náprave vecí ľud-
ských do dnešnej spoločnosti. Žiaci sa 
oboznamujú so životom a myšlienkami 
J. A. Komenského a spoločne s pedagóg-
mi hľadajú odpovede na otázky: 

Aký je svet, v ktorom žijeme? 

Čo nefunguje tak, ako by malo? Ako  
ja osobne môžem prispieť k to mu, aby 
bolo toto miesto lepším mie stom pre ži-
vot? Veríme, že premýšľanie nad týmito 
otázkami podnieti našich žiakov vnímať 
zodpovednosť voči svetu, v ktorom ži-
jeme.

V piatok 13. 3. 2020 sa na škole usku-
točnila Noc literatúry. Našou snahou je 
spro stredkovať našim žiakom radosť z 
čítania, a preto sme pozvali známe po-
stavy z detských knižiek, aby sa s nami 
podelili o svoje školské zážitky. S Pipi  
dlhou Pančuchou žiaci zažili bláznivé 
vyučovanie matematiky, s dr. Prokto-
rom si vyskúšali chemické experimen-
ty, tí odvážni preskúmali i Ufo školu... 
a mnoho iného.

Súkromná základná škola 
Komenského
Adresa: Komenského 29, Pezinok
Riaditeľka: Mgr. iveta Cerinová
Zriaďovateľka: Mgr. Zuzana Balcová
Telefón:  0902 896 704
email: sukromnaskolapk@gmail.com
web: www.sukromnaskola-pezinok.sk/
kontakt/ 

Moderná doba si žiada modernú školu 
− moderné, progresívne metódy a for-
my vyučovania. 

Základom našej koncepcie je pre-
pojenie tradičnej školy s  inovatív nymi 
prvkami.  Sme  rodinnou ško lou s  ma-
ximálnym počtom 15 žiakov v  triede. 
Naša škola je zarade ná v sieti škôl. Vy-
užíva najmä blokové, kooperatívne a pro
jektové vyučovanie. Základnou vyučova-
cou jednotkou sú u nás bloky (nie kla-
sická 45-minútová hodina). deti majú 
priestor a  čas dokončiť si svoju prácu, 
nevyrušuje a hlavne nelimituje ich zvo-
nenie.

Naša koncepcia je ušitá na mieru 
žiakovi 21. storočia. dnes nie je prob-
lém vyhľadať si potrebné informácie,  
v našej škole preto kladieme dôraz na 
dôležité zručnosti − vychovať žiaka, 
ktorý vie spolupracovať v tíme, kto-
rý vie kriticky, tvorivo myslieť a má 
zdravé sebavedomie. Nie sme striktne 
vyhranení, využívame prvky viacerých 
alternatívnych smerov a Montessori 
pedagogiky. Sme zlatou strednou ces-
tou. Naším zameraním je konkrétne 
dieťa. Vzhľadom na počet žiakov a sys-
tém výučby stíhame všetko potrebné 
prebrať v  škole, deti nemajú domáce 
úlohy. U  nás je učiteľ žiakovi partne-
rom a sprievodcom v procese učenia sa, 
nie len sprostredkovateľom informácií. 
Bežný systém sa často zameriava na to, 
čo dieťa nevie, no  my si všímame naj-
mä jeho schopnosti. Učíme deti učiť sa, 
orientovať sa v dnešnom zložitom sve-
te! Chceme im dať také dôležité zákla-
dy, aby na nich dokázali dokonale sta-
vať svoje ďalšie štúdium. 

Budúci školský rok máme ešte voľné 
mie sta v 2. a 3. ročníku!

Na území Pezinka sa nachádzajú štyri základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mes- 
ta – ZŠ Fándlyho, ZŠ Jána Kupeckého, ZŠ Na bielenisku, ZŠ s MŠ Orešie – a tri súkromné 
základné školy – Jolly Homeschool, Cirkevná ZŠ Narnia, Súkromná základná škola Ko-
menského 29. Na čo sa jednotlivé školy zameriavajú a čo deťom a rodičom ponúkajú, vám 
prinášame v nasledujúcich profiloch všetkých základných škôl pôsobiacich v meste.

Pripravila N. Bednáriková 
v spolupráci so základnými školami

 Pezinok má sedem 
 základných škôl

„Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať.” – Jan Amos Komenský
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StĺPeK Po naŠeM
Milý spoluopčané!
Znova vás oslovujem takto. To pre-

to, lebo bez mála tri štvrciny z vás to 
dokázalo f posledný februárový den. 
Jako to dopadlo, šeci dobre ví me. Ne-
fšedne friško sa prettým opo zičnýci 
dohodly. Na pravidlách, konkrétnych 
menách na konkrétne místa a  koa-
lýcija je na svece. Týto volby maly aj 
nekolko zvláštnoscí. Nefšedne hodne 
sklamaných. To preto, že vícej, jako 
štvrcina Pezinčančanú volyla stra-
ny, keré sa do parlamentu nedostaly. 
Strana, kerú sem volyl já nevyhrála. 
Ale nato sem si uš zvykel. Šak uš  je  to 
skoro tricet rokú, čo vyhrála VPN-ka. 
dobre je, že tá moja nevypadla úplne 
a bude mat čo povedat aj v novej vlá-
dze. Hnet po volbách ma oslovil ne-
jaký internetový novinár, že čo bych 
poradzil novej vládze. Staré Masary-
kove heslo: Nebát sa a nekradnút! Tak 
by šelyčo móhlo fungovat. Uvidzíme. 
Hnet, jako doznely šecky fakty a emó - 
cije z volép, ohlásila sa omnoho váž-
nejšá, dneskaj už celosvetová zále-
žitost. Corona vírus známy aj pot 
skratku COVid-19 sa usadzil uš aj 
na Slovensku. Začátkem roka zme si 
šeci myslely, že to je a aj zostane čín-
ska záležitost. Šeci zme si ale friško 
uvedomily, že Čína, aj ket je furt ko-
munystická, neny taká izolovaná jako 
za Mao Ce tunga ale bo za dynastije  
Ming, kedy bol postavený Velký čín-
sky múr. Osobne mám dojem, že 
ten vírus by hravo preskočil aj múr.  
F tej tok súvislosci mosím pochvályt 
aj naše ho župana a aj primátora, kerý 
nečekaly na vládu a popretku zavrely 
školy, školky, športoviská a prakticky 
šecky zarídzená, gdze sa stretávajú 
a  strídajú ludé ve vačém počce. Vlá-
da sa spamatala aš dva dny na to, ale 
hádam nebolo aš tak neskoro. Každo-
pádne zareagovala skúr jako Česko, 
a hnet aj prísnejší. Neny sa síce f čém 
pretekat, ale zase boly prvý Záhorá-
ci. Najprf v  hudbe (Macejko, zahraj 
mi na cenko, na tú cenkú strunu...), 
potom f pápežovi (Piju první) a fčúle-
ky f tém vírusy. darmo, víc hláf, vícej 
kapusty. Prísne, ale odúvodnené na-
rídzená vlády pomenyly šecky xychty. 
Neskaj uš to vypadá v  našem mesce 
jako f časoch mo jeho dzectva v nedze-
lu poobedze. Auto len sem-tam, ludzí 
minymum, normálka sem dostal chut 
si na vedlajšej ulici (drevárska) za-
hrát hokej. Jako zamlada. Maly zme 
aj masky. Teda iba brankári. Podla 
vzoru Vlada dzurillu zme si s kartó-
novej krabicy vystrihly kus ve tvare 
ušatého vajca, vystrihly otvory na oči 
a  hubu. Jako držák poslúžila hrubá 
tepláková guma a  uš to fičalo. Rany 
s  tenysovú lobdyčku síce bolely rov-
nako a pri pručšém pohybe bol človek 
skoro slepý, ale ten úžasný pocit... 
Neskaj sa mi lúbi, že ludé si poradzily 
z nedo statkem náhupkú (soráč, rúšky 
mi pripomínajú rušičky) a  šikovné 
gazdzin ky ich začaly šit. Tý štátne 
aspon zostanú dochtorom, ošetrujú-
cemu personálu a potrebným. Možno 
sa s teho stane módny hit. A gdohoví, 
čo ešče ludé povymýšlajú. Chválym 
aj basis tú, kerý sa zapojily a výrazne 
tým pomohly zalátat dzíry v zásobo-
vány. dneskaj uš na ulici nestretne-
te nyke ho bes masky, respirátora, či 
aspon šatky ces nos a hubu. Pardón, 
dámy majú ústa. Tak sa držme, ne-
strácajme optymizmus a víru!

Zúctu váš Strýco Lajo 
strycolajo@centrum.sk

Cez víkendovú noc teda budeme 
o  hodinu menej spať. No  tí, ktorým 
časový posun spôsobuje problémy, sa 
môžu utešovať, že sa ich utrpenie končí. 
A  jedna dobrá správa pre obe skupiny, 
teda pre prívržencov i  odporcov strie-
dania času – od nedele získame o  ho-
dinu viac denného svetla vo večerných 
hodinách. Teda keď sa chladné počasie 
vráti opäť k jarnej nálade a keď opadne 
vlna epidémie, máme šancu znovu zažiť 
pekné dlhé jarné či letné večery v príro-
de, alebo v záhradných kaviarňach.

Už v  roku 1784 americký politik 
Benjamin Franklin vo svojich zápis-
koch uviedol, že ľudia by mali skôr vstá-
vať a skôr chodiť spať, aby efektívnejšie 
využili denné svetlo. Návrh na zmenu 
času v roku 1907 formuloval londýnsky 
staviteľ William Willet v eseji Plytvanie 
denným svetlom. 

Teda za myšlienkou zaviesť letný čas 
stála najskôr snaha využiť efektívnejšie 
denné svetlo. Šetrenie energiou a pali-
vami vstúpilo do hry až neskôr – a prá-
ve preto sa s  letným časom začalo ex-
perimentovať vo vojnových obdobiach.

Počas 1. svetovej vojny, 14. apríla 
1916, zaviedlo letný čas Švédsko, po-
stupne sa pridali ďalšie krajiny, medzi 

nimi aj Nemecko a  ako jeho spojenec 
i  Rakúsko-Uhorsko. Opatrenie si ne-
získalo obľubu, po vojne ho zrušili. Na 
území Protektorátu Čechy a Morava bol 
letný čas zavedený opäť v  roku 1940, 
konkrétne medzi 1. aprílom a 4. októb-
rom. V  povojnovom Československu 
platil od 6. mája do 7. októbra 1946.

Modernú a systematickú úpravu let -
ného času začalo ako prvé uplatňovať  
Taliansko. V roku 1971 sa pridalo Gréc-
ko. Španielsko zaviedlo letný čas v roku 
1974, Francúzsko v roku 1976. V rokoch  
1976 až 1981 sa dohodlo na používaní 
letného času desať členských štátov Eu-
rópskeho spoločenstva preto, aby na-
vzájom zosúladili svoje časové pásma.

Socialistické Československo za-
viedlo letný čas v roku 1979. A takisto 
aj s očakávaním úspor energie. Prudké 
ochladenie 1. januára 1979 a tuhá zima, 
ktorá po Novom roku prišla, totiž za-
príčinili výpadok v  zásobovaní uhlím 
a spôsobili energetickú krízu.

V roku 1980 sa pre letný čas prvý-
krát zaviedli jednotné európske pred-

pisy. Od roku 1981 sa „posúvanie ho-
diniek” presunulo z apríla na poslednú 
marcovú sobotu. A  kým v  minulosti 
sa hodinové ručičky posúvali o  polno-
ci, neskôr sa táto zmena posunula na 
súčasnú 2. hodinu v noci (na jar) resp. 
na 3. hodinu (na jeseň).

Slovenská republika sa v roku 1996 
pripojila k európskym normám a odvte-
dy sa trvanie letného času predĺžilo zo 
šiestich na sedem mesiacov, od posled-
ného marcového až do posledného ok-
tóbrového víkendu. V tomto čase však 
energetické úspory prinesené letným 
časom vyčíslili odborníci na mini mum. 
Zároveň bol počas celého 20. storočia 
zrejmý trend: Spolu s  postupujúcou 
technickou civilizáciou sa ľudské ak-
tivity posúvali k  neskorším večerným 
hodinám, zatiaľ čo skoro ráno vstávali 
iba roľníci.

Mnohým sa však pracovná doba po-
súva na 8. či 9. hodinu, prípadne i  na 
neskôr, čím však vznikajú skupiny oby-
vateľstva s  veľmi protichodnými záuj-
mami – pokiaľ ide napríklad o odpoveď 
na otázku, aký čas si ponechať celoroč-
ne, ak sa jeho striedanie zruší.

Čo bude ďalej?
Európska komisia spustila 4. júla 

2018 verejnú konzultáciu s trvaním do 

16. augusta. Občania členských krajín 
EÚ boli prostredníctvom ankety vyzva-
ní, aby sa vyjadrili, či súhlasia so strie-
daním zimného a letného času.

Za odstránenie zmeny času vyjadri-
lo až 84 percent respondentov. dodaj-
me však zároveň, že odpovedalo len 
4,6 milióna ľudí z celej vtedy ešte pol-
miliardovej EÚ. Napriek tomu vtedajší 
šéf Európskej komisie Juncker navrhol 
striedanie časov zrušiť.

Toto rozhodnutie bolo ľahké, ťažšie 
je nájsť odpoveď na otázku, čo ďalej. 
Prívrženci celoročného letného času ar-
gumentujú, že hodina večerného svetla 
padne ľuďom vhod. Na druhej strane 
nemyslia na školákov, ktorí by v  zime 
cestovali na 8. hodinu do školy – a aj za-
čínali vyučovanie – za úplnej tmy, ako 
pripomínajú stúpenci stredoeurópske-
ho času. (Pozor, nie je to čas zimný, ten-
to termín sa používa nesprávne! Zimný 
čas je opak letného času – platí v nie-
ktorých štátoch, kde sa cez zimu posúva 
čas o hodinu dozadu.)

A ideálne by zároveň bolo, keby Eu-
rópa dokázala ostať aj naďalej v jednot-
nom časovom pásme – aby sme si ho-
dinky namiesto dva razy do roka nemu-
seli posúvať napríklad pri každej ceste 
do Rakúska a  späť. Čas na dohodu sa 
kráti a ak k nej nedôjde, je celkom mož-
né, že tohoročné pretáčanie hodiniek 
nebude posledné.

-ky-

Veľká noc je najstarším a najvý-
znamnejším sviatkom kresťanského  
cirkevného roka, počas ktorého si 
kres ťania pripomínajú umučenie, smrť 
a vzkriesenie Ježiša Krista. Termín 
Veľkej noci nie je stály, každoročne sa 
mení a  odvíja sa od prvého jarného 
dňa. Veľká noc sa teda oprávnene na-
zýva sviatkom jari.

Veľkonočná nedeľa pripadá vždy 
na nedeľu, ktorá nasleduje po prvom 
splne po jarnej rovnodennosti. Termín 
prvého jarného dňa sa pohybuje medzi 
19. a 22. marcom, pre stanovenie ter-
mínu Veľkej noci sa však zaviedol 21. 
marec, aj keď sa nemusí zhodovať s as-
tronomickou realitou.

V  roku 2020 nastane prvý jarný 
spln v stredu 8. apríla o 4. hodine 35. 
minúte ráno. Veľkonočnou bude nasle-
dujúca nedeľa 12. apríla.

V  rokoch, keď mesiac dorastie do 
splnu tesne po jarnej rovnodennosti, 
býva Veľká noc už koncom marca. Sta-
lo sa tak napríklad v  roku 2008, keď 
bol spln v  piatok 21. marca a nedeľa 
23. marca bola veľkonočná.

Opačná situácia nastane, ak je spln 
tesne pred prvým jarným dňom a ďalší 
nasleduje až o 29 a pol dňa (práve toľ-
ko trvá obdobie medzi dvoma splnmi). 
V  takom prípade veľkonočné sviatky 
oslavujeme až v  druhej polovici aprí-
la. Napríklad v roku 2003 bol spln 18. 
marca a  ďalší, prvý po jarnej rovno-
dennosti, pripadal na stredu 16. aprí-

la. Veľkonočný pondelok tak bol až 21. 
apríla.

Ohľadom výpočtov termínu Veľkej 
noci v  minulosti panovali spory. Pô-
vodne sa odvíjali od židovského ka-

lendára, kresťania ich začali počítať asi 
v 3. storočí vo vtedajších hlavných cen-
trách kresťanstva, v Alexandrii a v Rí-
me. Koncil v Arles v  roku 314 a  Prvý 
nicejský koncil v roku 325 rozhodli, že 
výpočet bude uskutočňovať alexandrij-
ský biskup a dátum vyhlási rímsky bis-
kup. Nezhody medzi alexandrijským 
a rímskym dátumom však pretrvávali 
do 6. storočia, keď napokon prevládol 
alexandrijský spôsob.

Veľkonočný týždeň nazývaný aj 

tichý, svätý alebo veľký, sa začína Kvet-
nou nedeľou, ktorá pripomína príchod 
Ježiša Krista do Jeruzalema. Názov 
sviatku je odvodený od kvetov – pal-
mových ratolestí, ktorými ľud Ježiša 
nadšene vítal. Na Slovensku majú po-
dobu vŕbových prútikov, bahniatok.

Štvrtok pred Veľkou nocou sa na-
zýva Zeleným štvrtkom podľa sviežej 
zelene Getsemanskej záhrady, kde Je-
žiša Krista zatkli. Veľkonočný týždeň 
pokračuje Veľkým piatkom – dňom 
spomienky na utrpenie, ukrižovanie 
a smrť Ježiša Krista. V rímskokatolíc-
kych chrámoch sa v tento deň neslúži 
svätá omša. Evanjelici ho považujú za 
najvýznamnejší sviatok.

Biela  sobota  je podľa kresťanskej 
tradície dňom hrobového odpočinku 
Ježiša. Názov dňa je odvodený od oby-
čaje zažínať nové svetlo. V katolíckej 
cirkvi sa v Bielu sobotu veriaci prichá-
dzajú pokloniť a pomodliť k Božiemu 
hrobu a ku krížu. Vo večerných hodi-
nách sa koná vigília zmŕtvychvstania 
Ježiša Krista, svätá omša, ktorá sa 
končí radosťou z Pánovho vzkriese-
nia. Počas Veľkonočnej vigílie sa znovu 
rozozvučia zvony, ktoré sa od štvrtka 
odmlčali.

Veľkonočná nedeľa je radostným 
sviatkom zmŕtvychvstania Ježiša Kris-
ta. Na Veľkonočný pondelok sa k slovu 
dostávajú ľudové tradície, teda hlavne 
šibačka, ktorá je rozšírenejšia na zápa-
de Slovenska, a oblievačka typická skôr 
pre východ krajiny.

Samozrejme, ani obmedzenia vy-
plývajúce z  prevencie proti epidémii 
nového koronavírusu nemusia nijako 
potlačiť duchovný rozmer blížiacich sa 
Veľkonočných sviatkov. „Viac si užije
me návrat slnečných dní, návrat sami k 
sebe a  k  prírode. Môžeme využiť čas, 
aby sme dokončili svoje resty a možno 
sa budeme aj modliť, aby sme chorobu 
zvládli. Dôležité je prijať situáciu takú, 
aká je, a zmieriť sa s ňou,” dodáva psy-
chologička Vlasta Romanová. 

-ky-

 Posúvame si hodinky. naozaj je to naposledy?

V nedeľu 29. marca o 2. hodine ráno začne platiť Stredoeurópsky 
letný čas, teda posúvame hodinky o hodinu dopredu na 3. hodinu.

Je možné, že Veľkú noc budeme 
tráviť so zakrytými tvárami

Veľkonočné sviatky v  roku 2020 prežijeme inak než tie predošlé 
a  pravdepodobne budeme musieť upustiť od tradičných rodinných 
návštev a šibačiek. Závisí to od toho, aké prísne opatrenia proti epi-
démii nového koronavírusu budú v polovici apríla platiť. Tento rok 
pripadá Veľký piatok na 10. apríl, nedeľa na 12. apríl a Veľkonočný 
pondelok bude 13. apríla.

Tento rok to má byť posledný raz! O druhej v noci zo soboty 28. mar-
ca na nedeľu 29. marca 2020 si posunieme hodinky o  hodinu dopre-
du – teda tí, ktorým ešte nejaké klasické tikajú na stene, pretože naše 
smartfóny a notebooky sa prestavia automaticky. A prenesú nás z pásma 
stredoeurópskeho do pásma stredoeurópskeho letného času.

»

»

„Tento rok sa zrejme nebude chodiť koledovať a  ši bať, ľudové 
zvyky budú mať nútenú prestávku,” povedala pre Pezinčana 
psychologička Vlasta Romanová. „Takisto zrejme budeme mu
sieť oželieť náv števy príbuzných. Práve oslavy nového roka  
v Číne mohli podľa odborníkov prispieť k rozšíreniu nákazy v tej
to krajine po januári v tomto roku. Je teda možné, že Veľkú noc 
budeme tráviť  so  zakrytými tvárami.”
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Ochrana seniorov
Mesto zaviedlo každodenné prísne 

hygienické a dezinfekčné pravidlá v Za-
riadení opatrovateľskej služby (ZOS) 
v  pôsobnosti mesta. Od 6. marca sú 
v  tomto zariadení zakázané akékoľvek 
návštevy seniorov. Ochrannými pomôc- 
kami a de zinfekčnými prostriedkami sú 
vybavení aj všetci pracovníci a klienti 
ZOS, ako aj všetky terénne opatrovateľ-
ky. Činnosť ZOS aj terénneho opatrova-
teľstva je mestom riadne zabezpečená. 
Mesto zároveň zatvorilo všetky denné 
centrá pre seniorov na území mesta, 
prerušilo letný semester Akadémie tre-
tieho veku a  zrušilo všetky podujatia 
pre seniorov.

Mesto ako jedno z mála miest nezru-
šilo varenie a vydávanie obedov pre se-
niorov využívajúcich túto službu mes-
ta. dodávku obedov mesto v súčasnosti 
rieši rozvozom stravy priamo domov 
k seniorom a zároveň umožnilo rozšíriť 
počet stravníkov z radov starších obča-
nov.

Zrušenie verejných podujatí 
Na základe usmernenia Ústred ného 

krízového štábu SR mesto zrušilo od 9. 
marca všetky športové, kultúrne a spo-
ločenské podujatia organizované nielen 
mestom, ale aj všetkými ostatnými sub-
jektmi.

Zatvorenie kultúrnych 
a športových inštitúcií

Od 9. marca sú zatvorené všetky kul-
túrne zariadenia – dom kultúry, Mest ské 
múzeum, Mestské informačné centrum, 
inštitúcie v pôsobnosti BSK – Malokar- 
 patské múzeum a  Malokarpatská kniž-
nica či ostatné kultúrne zariadenia. Za-
tvorené sú aj všetky športové zariadenia 

– Mestská plaváreň, futbalové štadióny 
aj ostatné mestské športoviská.

Zatvorenie škôl 
Už od 10. marca sú v meste na základe 

nariadenia krízového štábu mesta zatvo-
rené všetky základné a  materské školy  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
vrátane školských klubov, centra voľ-
ného času a  základnej umeleckej ško-
ly. Na odporú čanie mesta boli od tohto 
dátumu zatvorené aj všetky súkromné 
predškolské a školské zariadenia. Vo 
všetkých zariadeniach detskej sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej kurately 
platí zákaz návštev.

Opatrenia pre ľudí bez domova
Aj v Mestskej nocľahárni, ktorú mesto 

prevádzkuje pre ľudí bez domova, platia 
každodenné prísne hygienické a  dezin-
fekčné pravidlá vrátane každodenného 
prania oblečenia klientov. Klientom je po  
príchode zmeraná teplota a skontrolova-
ný zdravotný stav. Ochrannými pomôcka - 
mi a dezinfekčnými prostriedkami sú vy-
bavení všetci pracovníci aj klienti nocľa-
hárne, pričom je tu zavedené povinné 
nosenie rúšok a výhradne vlastných hy-
gienických pomôcok. Od 16. marca reali - 
zujú sociálni pracovníci nocľahárne spo-
lu s pracovníkmi Armády spásy aj pra-
videlnú terénnu sociálnu prácu s ľuďmi 
bez domova. Pri tejto činnosti merajú 
klientom teplotu, rozdávajú im ochran-
né rúška a letáky o ochrane pred koro-
navírusom, zisťujú potreby jednotlivých 
klientov.

Opatrenia v rómskej 
komunite

V prípade Glejovky, kde žije rómska 
komunita, je pre našich obyvateľov za-
bezpečený prístup k pitnej vode cez vrt, 
ktorý sa nachádza priamo v tejto loka-
lite. Je monitorovaný a  je v ňom pitná 
voda. Mesto v  spolupráci s  Armádou 
spásy, ktorá v Glejovke prevádzkuje od 
roku 2018 Komunitné centrum, distri-
buovalo do ro dín letáky ohľadom zvýše-
nej hygieny, resp. s postupom pri podo-
zrení na ochorenie COVid-19. Obyvate-
ľom Glejovky boli rozdané dezinfekčné 
prostriedky. V Komunitnom centre si 
Rómovia šijú rúška pre vlastné potreby. 
Rómom bolo umožnené prebratie dá-
vok v hmotnej núdzi a mesto ako oso-
bitný príjemca zabezpečuje aj odovzda-
nie rodinných prídavkov.

Pozastavenie cirkevných 
obradov

Od 10. marca je z  dôvodu ochrany 
pred šírením nákazy koronavírusom 

pozastavené aj verejné slávenie boho-
služieb. Mesto Pezinok od tohto dátu-
mu zabezpečilo živý prenos nedeľných 
bohoslužieb z  Farského kostola Nane-
bovzatia Panny Márie, ktoré je možné 
sledovať aj neskôr zo záznamu na You-
Tube kanáli spoločnosti PK net, s. r. o. 
(https://www.pknet.sk). TV Pezinok zá-
roveň zabezpečila rozhovory s  duchov-
nými evanjelickej aj katolíckej cirkvi pô-
sobiacimi na území mesta a v spolupráci 
s nimi bude vysielať aj mimoriadne relá-
cie s názvom duchovné slovo.

Opatrenia v zdravotníctve
V  oblasti zdravotníctva platí od 16. 

marca na celom Slovensku núdzový stav 
– všetky zdravotnícke zariadenia odlo-
žili neurgentné operácie a sú v pohoto-
vosti na prípadný príjem väčšieho množ-
stva pacientov s COVid-19. Vo všetkých 
nemocničných zariadeniach sú zakázané 
návštevy. Mestská poliklinika v Pezinku 
zintenzívnila každodenné hygienické  
a dezinfekčné opatrenia, najmä umýva-
nie povrchov (podlahy, zábradlia, kľuč-
ky a pod.). Mnohé ordinácie majú na 
dverách aj usmernenia o telefonickom 
kontaktovaní lekára zo strany pacientov  
s akútnymi respiračnými príznakmi.

Fungovanie obchodov
Od 16. marca sú zavreté všetky malo-

obchodné prevádzky okrem potravín, 
drogérií, stravovacích prevádzok, lekární 
a predajní zdravotníckych potrieb, no-
vinových stánkov, bánk a poisťovní, pôšt,  
prevádzok telekomunikačných operá to-
rov, obchodov s krmivami pre zvieratá  
a veterinárnych ambulancií. Od 25. 
mar ca budú ale všetky tieto povo-
lené obchody zavreté počas nedele. 
Obchodníci budú zároveň musieť 
povinne zaviesť nákupné hodiny od 
9.00 do 12.00 h, ktoré budú vyhra-
dené výlučne pre seniorov.

Fungujú aj všetky prevádzky verejné-
ho stravovania, avšak iba na objednanie 
a  vyzdvihnutie jedla. A štát povolil aj  
prevádzky internetových obchodov a do-
náškových služieb, autoservisov, pneu-
servisov, čerpacích staníc, odťahových 
slu žieb, taxislužieb v prípade, že prevá-
žajú len  tovar. Povolené sú i  práčovne,  
čistiarne, pohrebné služby, služby po-
hre biska a krematóriá. 

KORONAVÍRUS

opatrenia mesta na zamedzenie šírenia koronavírusu

 Dobrovoľníci šijú rúška pre Pezinok
Nedostatok ochranných rúšok zdvihol ohromnú vlnu solidarity. Na po-
pud vedenia mesta vznikla iniciatíva pod názvom Rúška pre Pezinok, 
v rámci ktorej sa v priebehu pár dní zorganizovali dobrovoľníci ochotní 
pomôcť občanom mesta.

Projekt Rúška pre Pezinok sa pod ve-
dením koordinátorky denisy Kovácsovej 
rozbehol v pondelok 23. marca v estrád-
nej sále domu kultúry Pezinok, ktorá sa 
za splnenia prísnych hygienických pod-
mienok premenila na mestskú dobro-
voľnícku dielňu.

Výroba prebieha každý pracovný 
deň od 9.00 do 16.00 h. Výsledkom sú 
dvojvrstvové rúška zo 100 % bavlny 
a  trojvrstvové rúška z  netkanej medi-
cínskej textílie. Oba typy sú prateľné 
a  použiteľné opakovane. V prvý deň 
dobrovoľníci vyrobili 220 rúšok, v dru-
hý sa ich počet vďaka technológii miest-
neho obuvníka vyšplhal na 600 rúšok  
za hodinu.

Ochranné rúška z produkcie mest-
skej dielne budú distribuované zdar-

ma pre obyvateľov s trvalým pobytom  
v meste. Najskôr však najstarším spo-
luobčanom a iným rizi kovým sku pi-
nám. Záujem je možné nahlásiť pro-
stredníctvom online formulára zverej-
neného na stránke mesta alebo tele - 
fonicky na čísle 033/690 11 90 v pra-
covné dni od 9.00 do 12.00 h.

Iniciatívu môžete podporiť 
dobro voľným príspevkom na trans-

pa rentný účet mesta Pezinok:
SK9109000000005161245466
(správa pre prijímateľa: rúška pre  

Pezinok). Príspevky budú použité na 
nákup ďalšieho materiálu na výrobu 
rúšok a na zabezpečenie ochran ných 
prostriedkov pre dobrovoľníkov. Celý 
tím iniciatívy vám zo srdca ďakuje!

»

Stav ochorení 
CoVID-19 
v Pezinku
K dátumu tlače Pezinčana (25. 3. t. r.)  
bolo na Slovensku potvrdených 216 
prípadov s pozitívnym testom na 
koronavírus a ďalších 4 200 vzoriek 
bolo negatívnych. Samotné mesto 
Pezinok malo k  tomuto dátumu po-
tvrdený jeden pozitívny prípad. Podľa 
informácií Úradu verejného zdravot-
níctva SR ide o pacientku, ktorá prišla 
do kontaktu s COVid-19 a je hospita-
lizovaná na klinike infektológie Uni-
verzitnej nemocnice na Kramároch 
v Bratislave.

Vedenie mesta Pezinok na základe pokynov Ústredného krízového štábu 
Slovenskej republiky zriadilo už 4. marca krízový štáb mesta, ktorý pra-
videlne zasadá a priebežne aplikuje všetky opatrenia, ktoré nariadil štát, 
resp. vydáva aj vlastné opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy koronaví-
rusu (COVID-19) na území mesta Pezinok.

Ochranné rúška sú povinné vo 
všetkých priestoroch s  výnimkou 
vlastného domova. Povinnosťou je 
aj dodržiavanie vzájomnej vzdia-
lenosti dva metrev akomkoľvek 
rade.
TiP: Pre ľudí nosiacich okuliare sa 
odporúča pred nasadením rúška 
potrieť vnútornú časť skiel okulia-
rov obyčajným mydlom (bez vody) 
a vyleštiť. Sklá sa nebudú zahmlie-
vať či rosiť.

Mesto zaviedlo od 23. marca nové 
telefonické linky pomoci.

Senior linka, dostupná každý  
pondelok, utorok, stredu a  piatok  
od 9.00 do 12.00 h na tel. číslach 
033/6901 302 alebo 033/6901 307,  
je určená seniorom a ľu ďom s  ťažkým 
zdra votným postihnutím z Pezinka. Od 
30. mar ca budú môcť títo občania na 
Senior linke žiadať informácie a objed-
návať aj nákupy základných potravín, 
drogérie, prípadne vyzdvihnutie liekov 
v lekárni.

Rodičovská linka, dostupná kaž-
dý pondelok, utorok, stredu a  pia-
tok od 9.00 do 12.00 h na tel. číslach 
033/6901 305 alebo 033/6901 306, 
rodičom detí MŠ a ZŠ na informovanie 
o aktuálnej situácii v školstve na území 
nášho mesta. Okrem toho bu de každý 
pondelok, stredu a štvrtok v čase od 
14.00 do 16.00 h na tel. čísle 033/6901 
301 poskytovať svoje poradenské služby 
aj špeciálny pedagóg, ktorý pomôže pri 
zvládaní domáceho učenia či iných prob-
lémov, ktoré dnes rodičia zažívajú kvôli 
zavretým školám.

 Senior linka a Rodičovská linka

Úhrady poplatkov sú možné bezho-
tovostným prevodom na účet mesta. 

Na väčšine rozhodnutí, výziev alebo 
dokumentov mesta je uvedené aj kon-

krétne číslo účtu a variabilný symbol.  
V ostatných prípadoch môže občan po-
užiť niektorý z nižšie uvedených účtov 
mesta, pričom do poznámky pre pri-
jímateľa uvedie čo najpresnejší popis  
danej úhrady.

Na bezhotovostný prevod úhrad za  
uverejnenie spomienky v mestských  
novinách Pezinčan slúži číslo účtu: 

SK02 5600 0000 0066 0200 6001. 
do poznámky pre prijímateľa je potreb-
né uviesť:  „inzerát/spomienka Pe-
zinčan” + meno objednávateľa spo-
mienky. Text spomienky spolu s foto- 
 grafiou môžete zasielať na emailovú ad-
resu pezincan@msupezinok.sk alebo 
sa obrátiť na redakciu novín telefonicky 
na č. 033/6901 122. 

Mestský úrad funguje v obmedzenom režime
Mestský úradu Pezinok (MsÚ) je pre verejnosť fyzicky zatvorený. Za-
tvorený je aj Katastrálny úrad a Notársky úrad, ktoré sídlia v budove 
MsÚ. Zamestnanci MsÚ poskytujú služby občanom cez email a telefo-
nicky. Občania, ktorí nevyužívajú emaily, môžu na kontakt s mestom 
využiť poštovú schránku umiestnenú pred vstupom do úradu. K dispo-
zícii sú i formuláre s obálkami. 

Sobáše a pohreby 
Na sobášnom obrade bude 

môcť byť prítomných maximálne 6 
ľudí (sobášiaci, matrikár, ženích, ne-
vesta a dvaja svedkovia), prípadne 
mesto snúbencom, ak je to možné, 
odporúča posunúť termín sobáša.

Smútočné obrady (pohreby) sú 
skrátené vrátane duchovných obra-
dov. Vykonávajú sa len v exteriéri s 
minimálnym počtom zúčastnených 
(len najbližšia rodina), ktorí musia 
mať rúška a rukavice a byť v bezpeč-
nej vzdialenosti od seba.

Prima banka: 
SK 02 5600 0000 0066 0200 6001

VÚB banka:
SK 43 0200 0000 0030 9466 8258

Tatra banka:
SK 78 1100 0000 0026 4171 0001

»

»

»
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Naša jediná vakcína je disciplína.
Ukážme, že to Pezinčania zvládnu.

Veľká vďaka patrí hlavnému mestu Bratislava za to, že poskytli grafiku k tomuto plagátu.

Bojujeme proti nákaze tým,
že ostávame doma.

Mydlíme si ruky pri každej 
príležitosti.

Na zdravie! Kašleme a kýchame 
len do vreckoviek či do lakťa.

Pri príznakoch kontaktujeme 
lekárov len telefonicky.

Nevytvárame veľké skupiny, 
pretože sa v nich vírus 

najľahšie šíri.

Pomáhame seniorom, a to 
s najväčšou opatrnosťou, 

pretože sú najzraniteľnejší.

Zdravíme sa 
bezdotykovo.

Chránime seba a svoje okolie 
rúškou či šatkou.

Vieme, že je dôležité rozprávať sa
 s deťmi aj o koronavíruse.
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Pezinskí skauti opäť vyu-
žili jarné prázdniny na spo-
znávanie Slovenska. Vybrali 
sa do Zvolenskej Slatiny, kde 
ich čakal pestrý program. 
Vystúpili na Pustý hrad  
a užili si výhľady na Zvolen. 
dostali sa do rolí dvoch po-
hádaných talianskych rodín, 
ktoré súťažili vo príprave 
najlepšej pizze. Hádky však 
nakoniec pominuli a deti  
z Pezinka mali možnosť vy-
robiť si vlastnú pizzu, ktorú 
upiekli v hlinenej peci. Če-
rešničkou na torte bola náv-
števa dedinskej sauny, ktorú 
postavili miestni skauti.

Text a foto: M. Lezo, 61.
zbor Modrý oblak Pezinok

Začiatkom februára navštívila do-
mov sociálnych služieb a zariadenie pre 
seniorov na Hrnčiarskej ulici v Pezinku 
(dSS a  ZPS) šikovná gazdiná Mária 
Sklárová zo  Šenkvíc, ktorá pripravuje 
kultúrne podujatia v  obci Šenkvice 
a  spravuje obecné múzeum. Fašiango-
vé stretnutie plné spoločných rozho-
vorov sa nieslo v  duchu spomienok na 
mladé časy aj  časy súčasné. Obyvatelia 
si zaspomínali na to, aké jedlá varili 
a piekli počas fašiangového obdobia, pri-
čom si spoločne zaspievali Fašiangy Tu-
ríce a ďalšie ľudové piesne. Nechýbali ani 
chutné šišky, ktoré upiekla M. Sklárová. 
Záver patril slovám vďaky i ďalšiemu po-
zvaniu do dSS a ZPS. Koniec fašiangové-

ho obdobia si obyvatelia dSS a ZPS pri-
pomenuli spevom ľudových piesní, ho-

voreným slovom a  veselými scénkami. 
O  príjemnú a  veselú atmosféru sa 21. 
februára postarali členovia FS Obstrlé-
ze z Pezinka pod vedením darinky Kon-
tárovej a  akordeonistu Jozefa Stojku. 
Obyvatelia i  zamestnanci dSS a ZPS si 
zatancovali a zaspievali v rezkom rytme 
známych ľudových piesní. Veselou scén-
kou pobavila ľudová rozprávačka a člen-
ka súboru Obstrléze Helenka Slamková. 
Hovoreným slovom prispeli aj obyvateľ-
ky dSS a ZPS He lenka Šebová a Mária 
Marke ová. Záver patril poďakovaniu 
účinku júcim a všetkým, ktorí toto pekné 
stretnutie pripravili. Ďakujeme za preži-
té chvíle plné radosti, veselosti a dojatia.

Text a foto: DSS a ZPS Pezinok

V DSS a ZPS Pezinok oslávili fašiangy

Pezinskí skauti spoznávali 
krásy Slovenska
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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.

Pezinok sa opäť zapojil do medziná-
rodnej kampane Vlajka pre Tibet, ktorej 
cieľom je upozorniť na dlhodobé porušo-
vanie ľudských práv v Tibete. Vyvesením 
ti betskej vlajky v deň výročia tibetského 
národného povstania proti okupácii Čí-
nou – 10. marca – sme prejavili podporu 

Tibeťanom v boji za ľudské práva. Kam-
paň vznikla v  polovici deväťdesiatych 
rokov v západnej Európe. Na Slovensku 
sa jej tradícia píše od roku 2010. Pravi-
delne sa zapájajú mestá, mestské časti 
i obce.

-nb-/-tv-

tibetská vlajka viala 
 aj v Pezinku na úrade

Pozvanie na tradičné podujatie prijali 
prezident sprievodcov CR Slovenska Ma-
rián Bilačič a viceprezident FiJET Slova-
kia Peter Kolník. Spoločne predstavili 
prezentáciu zo zahraničných ciest a nový 
Cestovný lexikón SR – trojjazyčnú repre-
zentačnú publikáciu Slovenska, v ktorej 
je predstavené i mesto Pezinok.

Súčasťou besedy bol i audioprogram, 
ktorý pripravili Robert Wittlinger a Pe-
ter Ronec. Premietal Miroslav Seifert. 
Zároveň bola slávnostne otvorená vý-
stava fotografií a dokumentov z činnosti 

Klubu sprievodcov Pezinok počas roka 
2019. Okrem sprievodcovskej činnosti 
sa klub venoval i príprave niekoľkých vý-
stav v Pezinku a okolí, ale i v okrese Pieš-
ťany, Prievidza a Brati slava.

Odovzdané boli i pozdravné a ďakov-
né listy za prácu členom klubu a pozdrav-
né listy a kvety od mesta Pezinok jubi-
lantom Petrovi Weisovi a Eve Sle zákovej. 
P. Kolník odovzdal ako dar Cestovný le - 
xikón 2019/2020, čo prítomné publi-
kum ocenilo potleskom.

Text a foto: P. Ronec

Sprievodcovia sa stretli 
na tradičnej besede

Klub sprievodcov mesta Pezinok v  spolupráci s  Pezinským kultúrnym 
centrom už tradične pripravil besedu pri príležitosti Svetového dňa 
sprievodcov cestovného ruchu. Súčasťou tohtoročnej besedy bolo i otvo-
renie výstavy o činnosti klubu v roku 2019.

»

Glazúrovanie vaní za prijateľnú sumu so zárukou. Tel.: 0905 983 602
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V srdciach tých, ktorí Vás milovali, 
budete žiť stále.
dňa 13. 2. 2020 uplynu-
lo 38 rokov, čo nás na-
vždy opustil otec a ded-
ko Ignác Maslowiec, 
a  dňa 2. 3. 2020 sme si 
pripomenuli 40. výročie 
úmrtia našej drahej mamičky a  babič-

ky Anny Maslowieco-
vej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí na nich nezabudli 
a  s  láskou spomínajú 
spolu s nami. Venujte im,  
prosím, tichú spomien-

ku. dcéra dagmar, syn igor s ro dinami.

Tá rana v srdci stále bolí, 
a nikdy sa nezahojí.
Aj keď nie si medzi nami, 
v srdciach žiješ stále s nami.
V spomienkach navždy Ťa máme 
a s láskou spomíname.

dňa 15. 3. 2020 sme si 
so smútkom v srdci pri-
pomenuli 16. výročie 
úmrtia, kedy nás navždy 
opustil náš drahý man-
žel, otec a dedko Štefan 

Bedecs. S láskou a vďakou spomínajú 
manželka Mária, dcéra iveta a syn Ma-
rián s rodinami. Ďakujeme všetkým zná-
mym a priateľom, ktorí mu spolu s nami 
venujú tichú spomienku.

Ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom, zná-
mym a  zamestnancom 
TESCA Pezinok, ktorí sa  
prišli dňa 17. 2. 2020 
roz lúčiť na poslednej 

ceste s naším drahým zosnulým Jánom 
Tvrdým. Z  úprimného srdca všetkým 
ďakujeme za kvetinové dary a prejave-
né slová sústrasti a  útechy. Smútiaca 
rodina.

dňa 22. 3. 2020 si pri-
pomíname 7. výročie 
úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, svokra, 
švagra, dedka a  praded-
ka Jozefa Polku z  Pe-

zinka-Grinavy. Venujte mu tichú spo-
mienku. 

Tak tíško odišla duša Tvoja, že nestihol si 
povedať ani zbohom, rodina moja.
dňa 24. 3. 2020 sme si 
pripomenuli 1. výročie 
úmrtia nášho drahého 
syna Miroslava Kore-
niča. S  láskou na Teba 
spomínajú mama, dcé-

ra, sestra, švagor, neterka, tety, strýko, 
bratranec a sesternica s rodinami, pria-
telia, spolužiaci a ostatná smútiaca rodi-
na. Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku.

dňa 25. 3. 2020 uplynu-
lo 5 rokov, čo nás opus-
tila naša mama Margita 
Gabíková. S  láskou, úc-
tou a vďakou na ňu mys-
líme a  ďakujeme všet-
kým za tichú spomienku. dcéra Magda-
léna a syn Peter s rodinami.

dňa 29. 2. 2020 uplynu-
lo 8 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý man-
žel, otec, dedko i praded-
ko Rudolf Tyko. Kto ste 
ho poznali, venujte mu 

tichú spomienku. Smútiaca rodina.

dňa 6. 4. 2020 uplynú 
2 roky, čo nás navždy 
opustil náš manžel, otec, 
dedko, brat a krstný otec 
Jaroslav Mečír z Pezin-
ka. Kto ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku. S  láskou 
naňho spomína rodina.

Kto ju poznal, spomenie si, 
kto ju mal rád, nezabudne. 
Žiješ v srdciach tých, 
ktorí Ťa milovali.
dňa 16. 3. 2020 uply-
nulo 15 rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
drahá mamička a ba-
bička  Žofia Janásová.  
S úctou a láskou spomí-
najú deti s rodinami. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

dňa 28. 3. 2020 si pripo-
míname nedožitých 100 
rokov od narodenia náš-
ho drahého ocka Vladi-
míra Milku z  Pezinka, 
rodáka z  Lysej pod Ma-

kytou. V  týchto dňoch si tiež pripomí-
name 12 rokov od jeho úmrtia. V tom-
to mesiaci si pripomíname nedožitých 
97 rokov našej drahej 
mamy Jozefíny Milko-
vej, rodenej Andelovej. 
S láskou, úctou a vďakou 
spomínajú a  za všetko 
ďakujú deti – Veronika, 
ivan, Gabika, Anka, Janka, Marta a Es-
ter s rodinami – 15 vnúčat, 27 pravnúčat 
a 5 prapravnúčat.

Odišla tíško, niet jej medzi nami,
no v našich srdciach žije 
stále spomienkami.

dňa 23. 2. 2020 sme si 
s bolesťou v srdci pripo-
menuli 5. výočie úmrtia 
našej mamy Rozálie 
Lindtnerovej. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí jej 

spolu s  nami venujú tichú spomienku. 
S láskou spomína celá rodina.

Očiam ste odišli, v srdciach ste zostali...
dňa 19. 2. 2020 uplynu-
lo 10 rokov, čo nás opus-
til náš drahý otec, starý 
a prastarý otec Ing. Ru-
dolf Zámečník, a  2. 3. 
2020 uplynulo 5 rokov, 

čo nás opustila naša dra-
há mama, stará a prasta-
rá mama Mária Zá-
mečníková.  S  láskou 
a  úctou spomína dcéra 
darina s rodinou.

dňa 6. 4. 2020 uplynie 
8 rokov od úmrtia na-
šej milovanej manželky, 
mamy a sestry Tatiany 
Ptákovej, rod. Trojano-
vej. Kto ste ju poznali, 

venujte jej tichú spomienku. Navždy os-
taneš v našich srdciach...

dňa 27. 4. 2020 si pri-
pomenieme 10. výročie 
smrti našej mamičky 
Juliany Turanskej. 
Spomínajú manžel Ru-
dolf, synovia Gustáv, 

Vladimír s rodinami.

Tak tíško odišla duša Tvoja, že nestihol si 
povedať ani zbohom, rodina moja.
dňa 13. 3. 2020 sme si 
pripomenuli 5. výročie 
úmrtia nášho drahého 
Rudolfa Krasňanské-
ho. S  láskou spomínajú 
manželka, synovia s  ro-
dinami a ostatná rodina. Ďakujeme všet-
kým, ktorí mu s nami venujú tichú spo-
mienku.

dňa 16. 4. 2020 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, 
dedko a pradedko Jozef 
Slezák. Kto ste ho po-
znali, venujte mu, pro-

sím, tichú spomienku. S úctou a láskou 
spomína smútiaca rodina.

Odišla si tíško, niet Ťa medzi nami,
v srdciach našich však žiješ 
spomienkami.

dňa 8. 4. 2020 si pripo-
menieme 2. výročie úmr - 
tia našej drahej mamičky 
Márie Vachovej, ktorá 
by sa aj 6. 3. 2020 dožila 
69 rokov. S  láskou spo-

mína smútiaca rodina. Kto ste ju pozna-
li, venujte jej tichú spomienku.

dňa 28. 3. 2020 si pri-
pomenieme 24. výročie 
úmrtia mojej manželky 
Veroniky Kabátovej 
rod. Táborovej. S  lás-
kou a úctou spomína jej 
manžel, syn, dcéra a vnuci. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spomienku. 

Čas plynie ako rieky prúd, 
kto Vás poznal, nevie zabudnúť.
Aj keď už nie ste tu, nevieme 
a nechceme na Vás zabudnúť.

dňa 22. 4. 2020 uplynie 
15 rokov, čo nás opustil 
František Köplinger, 
a  10. 3. 
2 0 2 0 
uply nie 

5 rokov, čo nás opustila 
Terezka Köplingero-
vá.

Si tam, kam chodia hviezdy plávať. 
Tam hľadíme, keď nemôžeme spávať.
Len krásne spomienky ostali na Teba 
a tiché modlitby posielame do neba. 
dňa 1. 4. 2020 uplynie 
už 5 rokov, čo nás opus-
tila naša mama, manžel-
ka, babka, sestra, švagri-
ná Eva Gašparovičová. 
S láskou spomína man-
žel Jozef, dcéry Ľubica a Gabriela, vnú-
čatá Barborka a  Viktória, sestra Janka 

s  bratom Štefanom a celá ostatná ro-
dina.

dňa 12. 3. 2020 uplynul 
rok, odkedy nás navždy 
opustil Ing. Miroslav 
Kosa. S  bolesťou v  srd-
ci spomínajú manželka, 
dcéry a  vnučky s  rodi-

nami, už aj pravnúčik Samko a ostatná 
smútiaca rodina. 

Ing. Ján Schvarc 
28. 3. 2018 †
S úctou a  láskou spomí-
name... bol si pre nás 
všetkým ... navždy zo-
staneš v našich srdciach. 
Manželka a synovia s rodinami.

dňa 24. 2. 2020 uply-
nul 17 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša drahá 
krstná mamička Emília 
Ludvigová. S láskou na 
ňu spomínajú švagor 

a krstné deti s rodinami.

Je ťažké podať ruku osudu 
a zmieriť sa s ním. 
Žijem život bez neho, ale predsa s ním.
Spomienky občas utešujú dušu, 
ale aj veľmi bolia.
Čas nevráti, čo vzal, čím ďalej ubieha,
tým viac chýbaš nám.
Odišiel si od nás ako krásny sen, 
bez šance povedať: Zbohom, už neprídem.
Zostali len spomienky a odkaz jediný:
Chýbaš nám v kruhu našej rodiny.
dňa 12. 3. 2020 uply-
nul rok, čo nás navždy 
opustil náš drahý syn, 
otec, druh, dedko, šva-
gor a brat Jozef Mikes. 
S bolesťou v srdci spomí-
na mama, družka Anka, brat Vladimír  
s manželkou Vierkou.

SPOMÍNAME

Spomíname na – Šebestian 
Gloznek, 1920–1984, Magda-
léna Glozneková, 1928–1993, 
František Gloznek, 1913 – 
–1992, Mária Hlasová, rodená 
Gloz neková 1948 –2008, Kamil 
Gloznek, 1949–2017, Pavol 
Gloznek, 1952–2013. Spomína 
celá smútiaca rodina.

Záver fašiangov, deň pred Po-
polcovou stredou, už tradične 
patrí jedinečnému podujatiu –  
pochovávaniu basy. Už po jede-
nástykrát FSS Obstrléze pripra-
vil pre milovníkov ľudových tra-
dícií skvelú fašiangovú zábavu, 
ktorá sa nemohla zaobísť bez 
tanca, spevu, smiechu a vtipného 
hovoreného slova.

A tak aj žienky-klebetnice, „ktorých 
muži každý večer slopú v  šenkoch” 
a  oho várajú svoje „drahé po lovičky”, 
im neostali nič dlžné a dob re sa na nich 
zabávali svojimi vtipnými príbehmi. 

Všetkých prítomných v sále očarili svo-
jím tancom, červenými kankánovými 
suk ňami a  predĺženými nohavičkami 
„francúzske” tanečnice, za čo boli od-
menené neutíchajúcim potles kom. 

Ani speváčky v  pekných ruských 
šatách sa nedali zahanbiť a pieseň do-
lina znela celou sálou. Fašiangová zá-
bava musí „tančiť” – ako inak, samot-
ný akt pocho vávania basy si režíroval 
„farár” Jožko Pták za asistencie mníšky 
(Olinky M.), smrtky (Helenky) a ostat-
ných trúchliacich, ktorí sa s basou pat-
rične rozlúčili a  uložili ju k  40-dňové-
mu odpočinku.

Scenár k vtipnej 1. časti napísala d. 
Kontárová, hudobne sprevádzal akor-
deonista J. Stojka. Občerstvenie a dob-
rú kapustnicu si mohli prítomní zakú-

piť v bufete. Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa akým koľvek spôsobom podieľali na 
zdarnom priebehu tejto akcie.

Text a foto: M. Kopitková

Fašiangy s folkloristami FSS obstrléze



11marec 2020  •  PezinčanŠPORT

»

V nedeľu 9. februára organizo-
val Slo venský atletický zväz maj-
strovstvá Bratislavy. V bežeckých 
disciplínach nás úspešne repre-
zentovali deti zo športového klu-
bu ZŠ Jána Kupeckého.

Veronike Behálovej sa v kategórii 
starších žiačok podarilo získať titul Maj-
ster Bratislavy v behu na 800 m. Ma-
tej Knapčok (mladší žiak) si vybojoval 
2. miesto v behu na 150 m. Škola mala 
úspešné zastúpenie aj v atletickom mí-
tingu, kde si v najmladšej kategórii vy-
bojoval Matúš Štefanides 2. miesto  
v skoku do výšky. Rovnako na 2. mieste 
sa umiestnil i Jakub Nagy vrhom guľou 
a v kategórii mladších žiakov získal Sa-
muel Bobovský v behu na 60 m 3. miesto.

Text a foto: ZŠ Kupeckého

V sobotu 8. februára sa členka Špor-
tového triatlonového klubu Pezinok 
(ŠTK Pezinok) Hana Macháčková zú-
častnila 4. kola ČSOB Zimná séria, kto-
ré sa konalo v Petržalke. Hanka sa opäť 
presadila v behu na 800 m a vyhrala 2. 
miesto. V nedeľu 9. februára sa 6 detí 
z  klubu ŠTK Pezinok zúčastnilo Maj-
strovstiev Atletického zväzu Brati-

slavy, kde sa najviac darilo Eme Mar-
kovej, ktorá v behu na 600 m v kategó-
rii najmladšie žiačky obsadila 3. miesto, 
a Eme Koleníkovej, ktorá sa v  rovna-
kej disciplíne v kategórii mladšie žiačky 
umiestnila na nepopulárnom 4. mieste. 
V šprinte, behu na 60 m sa najviac dari-
lo Nele Kollárovej, ktorá z prvého roz-
behu postúpila do finále s časom 8.86 s 

zo 4. miesta. Vo finále obsadila koneč-
né 6. miesto v kategórii mladšie žiačky. 
V kategórii najmladšie žiačky postúpila 
do finále Nikol Slotíková zo 6. miesta 
s časom 9.57 s, kde potvrdila 6. miesto 
s časom 9.55 s. 

22. februára sa mladí triatlonisti zú-
častnili 2. kola Slovenského pohára v ak-
vatlone v Leviciach, kde v kategórii do-
rastenky obsadila 3. miesto Alexandra 
Vitková, v kategórii mladší žiaci obsadil 
Maxim Mihaľov 4. miesto a  rovnako 
na 4. mieste sa umiestnil aj Alexander 
Kostoláni v kategórii nádeje A. 

V sobotu 7. marca sa členovia Špor-
tového triatlonového klubu Pezinok zú-
častnili posledného 5. kola bežeckých 
pretekov ČSOB Zimná séria, ktoré sa 
uskutočnili na nábreží dunaja pri Eu-
rovea. V kategórii 11–15 ročné dievčatá 
dominovali pezinské triatlonistky, ktoré 
v behu na 800 m nenašli premožiteľky. 
Na 1. mieste sa umiestnila Ema Kole-
níková (2008) a na 2. mieste dobehla, 
o  sekundu neskôr, Hana Macháčková 
(2006). Hana Macháčková sa zúčastnila 
všetkých 5 kôl ČSOB Zimnej série, 2-krát 
sa umiestnila na 1. mieste a 3-krát na 2. 
mieste, čo jej zaručilo víťazstvo celej sé-
rie behov. Vyhlasovanie bude počas ju-
bilejného 15. ročníka ČSOB Bratislava 
Marathon 5. septembra. 

dievčatám srdečne blahoželáme 
k  per fektným výsledkom a  ďakujeme 
za úspešnú reprezentáciu klubu i mesta 
Pezinok.

Text a foto: ŠTK Pezinok

Ján Mesároš opäť získal 
skvelé umiestnenie

Dňa 15. 2. 2020 sa konalo finálo-
vé kolo Mestskej minifutbalovej 
ligy Pezinok.

V prvom semifinálovom zápase sa 
stretli mužstvá FC Selavy a Banco Casi-
no, kde vo vyrovnanom zápase vyhralo 
FC Selavy 3-2. V druhom semifinálovom 
zápase nastúpilo mužstvo SC Palermo 
s mužstvom Brothers, kde sa prejavila 
kvalita, a mužstvo SC Palermo vyhra-
lo dosť jednoznačne 9-1. Zápas o tretie 
miesto mal tiež jednoznačnejší priebeh, 
Banco Casino vyhralo s Brothers 11-4. 
Momentálne asi najlepšie mužstvá ligy 
sa stretli vo finálovom súboji, kde malo 

navrch doposiaľ neporazené mužstvo 
FC Selavy, ktoré zvolilo správnu taktiku 
na SC Palermo a vyhralo 11-3.

Bodkou za úspešnou sezónou MMFL 
bolo vyhlásenie ocenení najlepším muž-
stvám a jednotlivcom. Cenu za najlepšie-
ho strelca a najproduktívnejšieho hráča 
dostal Branislav Hulák (FC Selavy), naj-
lepším nahrávačom sa stal dušan Krcho 
(SC Palermo) a Ján Spodniak (FC Sela-
vy). Najlepší brankár je dušan Maluniak 
(FC Selavy), najlepší hráč play-off ivan 
Lietava (FC Selavy). Cenu za najkrajší gól 
získal v internetovom hlasovaní Richard 
Petrovský (Grinava) a cena fair-play pa-
trí mužstvu Rakeri.                -pv-/MMFL

absolvovali ďalšie preteky
Mladí triatlonisti úspešne

 Mestská minifutbalová liga
 Pezinok ukončila sezónu

Automobilový pretekár Ján Me-
sároš získal tretie miesto v  ab-
solútnom hodnotení Maverick 
Rescue Euro Cup za rok 2019. Ide 
o preteky historických závodných 
vozidiel, ktoré sa konajú v Českej 
republike.

Automobilový pretekár Ján Mesároš 
sa dlhoročne zúčastňuje pretekov do 
vrchu na Slovensku i v Čechách. So svo-
jou škodou 120S absolvoval v roku 2019 

niekoľko pretekov historických závod-
ných vozidiel v  rámci Maverick Rescue 
Euro Cup. Záverom roka bol vyhlásený 
ako tretí najlepší pretekár v absolútnom 
hodnotení za rok 2019.

4. apríla čakajú J. Mesároša opäť pre-
teky Maverick Rescue Euro Cup a 24. ap-
ríla by sa mal zúčastniť na Rallye Praha 
Revival, kde sa očakáva medzinárodné 
zastúpenie z celej Európy. Uskutočnenie 
podujatia však zatiaľ nie je isté.

-nb-/archív J. Mesároša

atléti zo ZŠ
 Kupeckého
 si vybojovali
 prvé miesta
»

»
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Mesiac február začali mladší plavci 
v  50 m bazéne na Pasienkoch v  Brati-
slave, kde plavecký klub Orca Bratisla-
va organizoval prvý ročník pretekov 
pre deti Orca Children´s Cup a spolu  
s riaditeľkou špeciálnych olympiád Evou 
Gažovou spojili plavcov a zdravotne zne-
výhodnených športovcov. Celkovo sa na 
tomto preteku zúčastnilo 26 pretekárov 
vo veku od 10 do 14 rokov. Za Plavecký 
klub Pezinok sa najviac darilo Kataríne 
Szabóovej (2007), ktorá získala šesť 
medailí. Katka si domov odniesla štyri 
bronzové medaily (v disciplínach 100 m 
voľný spôsob, 100 m znak, 50 m motý - 
lik, 200 m polohový pretek) a dve zlaté 
medaily (v disciplínach 100 m motýlik  
a 50 m znak). Za zdravotne zne výhod-
nených športovcov sa zatiaľ zapojili dva 
kluby zo Slovenska – Plavecký klub Pezi-
nok a Plavecký klub Nové Zámky. Za Pla-
vecký klub Pezinok plával Šimon Jakuš 
(2005), ktorý získal 2. miesto na 100 m 
voľný spôsob a krásne 1. miesto na 50 m  
prsia.

Po jarných prázdninách čakali plav-
cov klubu tradičné medzinárodné pre-
teky Veľká cena Trnavy. Plavecký klub 
Pezinok reprezentovalo 8 chlapcov a 8 
dievčat vo veku od 10 do 16 rokov. Pre-
teky boli zamerané na starších plavcov, 
teda súťažilo sa v kategórii OPEN, kde 
sa pretekári hodnotia spoločne žiaci + 
juniori + seniori.

Plavci Plaveckého klubu Pezinok zí-
skavali cenné skúsenosti a na začiatku 
sezóny si vytvorili osobné rekordy. Naj-
lepšie zlepšenie dosiahol Dominik Pä-
toprstý (2008) v disciplíne 200 m voľ-
ný spôsob.

Koncom februára 2020 vycestova-
li plavci z Plaveckého klubu Pezinok na 
dve plavecké súťaže. Mladší cestovali do 
Českých Budějovíc a starší na Pasienky 

do Bratislavy. V piatok 28. februára pre-
biehali v Bratislave Krajské majstrovstvá 
bratislavskej oblasti – dlhé trate. Plávali 
sa disciplíny 400 m, 800 m, 1500 m voľný  
spôsob. V náročnej trati 1500 m voľný 
spôsob mal klub úspešné trojnásobné 
za stúpenie. 

Zoran Martinovský (2005) zaplá-
val výborný čas v klubovom rekorde, 
Alex Mizerák (2003) získal 2. miesto 
a Majo Šintal (2003) doplával na 3. 
miesto. Medaily z disciplíny 400 m voľ-
ný spôsob si domov odniesla Veronika 
Behalová (2005), ktorá doplávala na 2. 
miesto, a Michaela Košťálová (2004), 
ktorá sa umiestnila na 3. mieste. Skvelé 
osobné rekordy si spravili aj dve tréner-
ky – Veronika Baďurová a Oľga Šedivá, 
ktoré sa po rokoch statočne rozhodli 
vrátiť sa späť na štartovací blok.

V dňoch 28. februára až 1. marca re-
prezentovalo 15 plavcov vo veku 11–14 
rokov mesto Pezinok a Plavecký klub Pe-
zinok na pretekoch v Českých Budějo-
viciach. Aj keď v silnej konkurencii čes-
kých plaveckých klubov sa im nepodari-

lo dosiahnuť na stupne víťazov, vytvorili 
si množstvo osobných rekordov. Najbliž-
šie sa k stupňom víťazov dostal Michal 
Matúš (2008) v disciplíne 200 m znak, 
kde obsadil pekné 5. miesto.

Od piatka 6. marca do nedele 8. mar-
ca sa konal 58. ročník medzinárodných 
pretekov Veľká cena Slovenska (Grand 
Prix Slovakia). Klub sa na tomto vrchol-
nom podujatí zúčastňuje pravidelne 
každý rok (už 10 rokov) a takmer vždy aj 
s finálovou účasťou. Z Plaveckého klubu 
Pezinok sa zúčastnilo 11 plavcov. V ob - 
rovskej konkurencií sa nenechali zahan-
biť. Veronike Behalovej (2005) sa po-
darilo dvakrát prebojovať do finále na 
tratiach 100 a 200 metrov motýlik. Na 
dvestometrovej trati si doobeda v kva-
lifikačnej rozplavbe zlepšila osobný re-
kord o 2 sekundy, ktorý sa jej následne 
vo finále podarilo zlepšiť ešte viac, kon-
krétne o neuveriteľné 4 sekundy. Podu-
jatie svojou účasťou podporila skvelá 
maďarská plavkyňa Zsuzsanna Jakabos, 
ktorá sa pripravuje na svoju piatu olym-
piádu.

Všetkým plavcom srdečne gratulu-
jeme a držíme palce na ďalších poduja-
tiach.

Text a foto: PK Pezinok 
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17. kolo
Vitamíny Pezinok–Jokerit Pezinok     3-8
Pavúci Pezinok–Savages Petržalka       3-5
diabli Reca–Lions 10-1
Watberg Senec–Gl. Hrnčiarovce              0-5

 kont.
Voľno – HC Chilli

18. kolo
Watberg Senec–Lions  9-1
HC Chilli–Pavúci Pezinok  10-4
Gl. Hrnčiarovce–Jokerit Pezinok       10-0
diabli Reca–Vitamíny Pezinok           20-0
Voľno – Savages Petržalka

19. kolo
HC Chilli–Vitamíny Pezinok  9-3
Watberg Senec–Jokerit Pezinok        16-3
Pavúci Pezinok–Lions 6-5ts
Savages–Gl. Hrnčiarovce 3-10
Voľno – Diabli Reca

20. kolo
Lions–Savages Petržalka 8-5
HC Chilli–Gl.Hrnčiarovce 2-4
Pavúci PK–Vitamíny PK 6-0
diabli Reca–Watberg SC 0-10
Voľno – Jokerit Pezinok 

MHBL

Pezinská triatlonistka
uspela na svetovom
šampionáte

V nedeľu 9. februára sa v  talianskom meste Asiago konali Majstrovstvá sveta 
v zimnom triatlone, kde nás úspešne reprezentovala členka Športového triatlono-
vého klubu Pezinok Alena Drahošová. V kategórii ženy AG45-49 sa umiestnila  
na skvelom 4. mieste. Srdečne blahoželáme.

 Plavci majú za sebou 
vydarenú  sériu pretekov

Výsledky
 Malokarpatskej
 hokejbalovej ligy

Plavci z Plaveckého klubu Pezinok po dlhšej plaveckej pauze odštarto-
vali pretekársku sezónu. V mesiacoch február a marec 2020 sa zúčast-
nili viacerých pretekov doma i v zahraničí.

1. Watberg Senec 17 16 0 0 1 154:44 48 b

2. GL. Hrnčiarovce 18 14 1 1 2 143:42 45 b

3. HC Chilli 18 10 2 0 6 113:66 34 b

4. Savages Petržalka 18 9 1 1 7 108:92 30 b

5. Pavúci Pezinok 17 8 1 1 7 82:75 27 b

6. diabli Reca 17 7 0 2 8 104:90 23 b

7. Lions 18 5 2 1 10 97:101 20 b

8. Jokerit Pezinok 17 3 0 1 13 56:142 10 b

9. Vitamíny Pezinok 18 0 0 0 18 33:238  0 b

Tabuľka po 20. kole


