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Mobilné
odberné
miesto

V meste sú zriadené dve mobilné odberné miesta určené na bezplatné testovanie na ochorenie COVID-19. Antigénový test je možné 
podstúpiť od pondelka do piatka v budove pri vstupe do areálu Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela na Malackej ceste 63 v Pezinku 
(od 12.00 do 15.30 h) a v exteriéri pred budovou Ambulantnej pohotovostnej služby na Bratislavskej 85 v Pezinku (od 14.00 do 22.00 h).  
Informácie o odberných miestach nájdete na webovej stránke mesta v časti AKTUÁLNE INFORMÁCIE a v časti TESTOVANIE COVID-19.

#projekty

www.pezinok.sk http://pezincan.pezinok.sk  www.facebook.com/mestopk/
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Rok 2020 priniesol zložité situácie 
súvisiace s  novým vírusovým ocho-
rením, ktoré nás vytrvalo sprevádza 
už  desiaty mesiac. Pandémia zasiahla 
do všetkých oblastí nášho života, pri-
čom ovplyvnila i  mnoho tradičných 
a  obľúbených podujatí vrátane po-
sledných akcií v  roku. Keďže nariade-
né preventívne opatrenia nedovoľujú 
organizovať hromadné podujatia, pri-
pravilo mesto prekvapenie v  podobe 
nového vianočného osvetlenia na Rad-
ničnom námestí, na ulici M. R. Štefá-
nika a v Zámockom parku, ktorý bude 

pre vás počas predvianočného i  svia-
točného obdobia otvorený do 22.00 h. 
Atmosféru dotvára vianočný stromček 
žiariaci na svojom tradičnom mieste – 
na Radničnom námestí.

Pezinské vianočné trhy v takej po-
dobe, v akej ich poznáme z minulých 
rokov, sa organizovať nemôžu. Mesto 
však hľadalo alternatívu a preto, pri do-
držaní všetkých opatrení, umiestnilo 
v centre mesta zopár stánkov, pri kto-
rých sa môžete počas víkendovej pre-
chádzky zastaviť a nakúpiť vianoč ný 
tovar. Stánky budú súčasťou vianočnej 

atmosféry aj počas zvyšných advent-
ných víkendov, od piatku do nedele  
v čase od 10.00 do 20.00 h. Nevyhnut-
nosťou je však dodržiavanie opatrení – 
dvojmetrové odstupy a nosenie rúška.

„Mrzí nás, že aktuálna situácia nám 
neumožnila zorganizovať vianočné 
podujatia tak, ako by sme si priali. Via
noce sú však najmä o spolupatričnosti, 
ľudskosti. A tie by mali v tejto situácii 
jednoznačne vyhrať. Mesto pre Pezin
čanov, ale aj návštevníkov, pripravilo 
bohatšiu vianočnú výzdobu. Preto po
zývam všetkých spoluobčanov na pre
chádzku vianočným mestom. Príďte si 
vychutnať atmosféru, aj napriek ťažkej 
dobe, v ktorej aktuálne žijeme,” povedal 
primátor Pezinka Igor Hianik.

Text a foto: -red- 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
na Potočnej ulici sa začala koncom no-
vembra. „Zrealizovala sa demontáž pô
vodného osvetlenia, demontáž zámkovej 
dlažby pre výkop ryhy a položenie nového 
káblového vedenia. Následne sa zasypali 
ryhy a položila demontovaná dlažba,” po-

vedal hovorca mesta Radovan Slobod-
ník. Súčasťou prác bola montáž nových 
siedmich stožiarov a  svietidiel v  his-
torickom dizajne. „Osadením stožiarov 
a  svietidiel v historickom dizajne sme 
zme nili zásadným spôsobom aj estetiku 

Na Potočnej ulici sa 
po rokoch opäť svieti 

Ulice mesta rozžiarilo 
vianočné osvetlenie

Ulice mesta rozžiarilo 
vianočné osvetlenie

S príchodom adventu sa ulice v centre mesta rozžiarili vianočným osvet-
lením, ktoré navodilo magickú atmosféru najkrajších sviatkov v roku. 
Radničné námestie ponúka Čarovnú uličku a  rozsvietený vianočný 
stromček, ulica M. R. Štefánika Padajúce hviezdy a v Zámockom parku si 
môžete vychutnať prechádzku Vianočným korzom.

»

Pokračovanie na strane 2

Nefunkčné verejné osvetlenie na Potočnej ulici v centre mesta sa stalo 
minulosťou. Od 8. decembra sa v tejto časti mesta po piatich rokoch 
opäť svieti.
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Mesto Pezinok získalo v nezávis-
lom hodnotení kvality verejného 
obstarávania Zindex za posled né 
dva roky známku 74 %, čím sa  v 
kategórii menších miest umiest-
nilo na 7. mieste. Skvelé 3. miesto 
sme získali v porovnaní s mestami 
s podobným počtom obyvateľov.

 Pezinok je dobrý
 obstarávateľ

V  dvoch hodnotených oblastiach – 
súťažné konanie a  pochybenie podľa 
Úradu verejného obstarávania sme do-
konca získali maximum, 100 %. Súťaž-
né konanie znamená, že Pezinok neza-
dal ani jednu podlimitnú či nadlimitnú 
zákazku v priamom rokovacom konaní, 
teda bez predchádzajúcej súťaže. Takmer 
plný počet percent (99) máme v kategó-
rii koncentrácia dodávateľov. Akademic-
ký výskum Zindex na Fakulte sociálnych 
vied Karlovej Univerzity v  Prahe jasne 
vyjadril, že mestu sa darí absolútne na-
pĺňať jeden zo svojich cieľov, a  to byť 
transparentnou samosprávou.

Naopak nižšími percentami (43 %) 
bol ohodnotený ukazovateľ konzistent-
nosť konania. V ďalších troch oblastiach 
ako počet ponúk, nástroje podporujúce 
súťaž a  podiel verejných zákaziek sme 
získali nadpriemerné hodnotenie. „Veľ
mi pozitívne hodnotím fakt, že Pezinok je 
podľa nezávislých odborníkov otvorenou 
a transparentnou samosprávou. Je to cieľ, 
ktorý sa snažíme napĺňať na maximum. 
V tých oblastiach, kde sme 100 % nedosiah
li, sa chceme, samozrejme, zlepšovať”, po-
vedal primátor mesta Igor Hianik.

„Zindex dáva obstarávateľom vysved
čenie, ako sa im darí v porovnaní s ostatný
mi. Verejnosti a občanom zase Zindex po
skytne informácie, ako ich volení zástupco
via nakladajú s verejnými zdrojmi. Teší nás, 
že aj mesto Pezinok sa umiestnilo na dob
rom mieste”, povedala riaditeľka Nadácie 
Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Nadácia v spolupráci s výskumníkmi  
z českého think-tanku EconLab hodno-
tila 17-tisíc nákupov v hodnote spolu za  
1,1 miliardy €. Posudzovali najmä, či sa-
mosprávy o zákazky súťažia, či tendre 
nerušia, ako často sa opakujú rovnaké 
firmy a či pri verejnom obstarávaní ne-
porušujú zákon.          -red-

Koncepcia parkovania v  Pezinku, 
zmena v  Štatúte Mesta Pezinok či vy-
menovanie členov redakčnej rady mest-
ských novín Pezinčan. To je iba krátky 
sumár najdôležitejších tém, o  ktorých 
vo štvrtok 26. novembra 2020 rokova-
lo Mestské zastupiteľstvo v  Pezinku. 
Stretlo sa na deviatom riadnom zasad-
nutí v tomto roku. Po prvý raz zasadalo 
prostredníctvom videokonferencie. Za-
sadnutie otvoril a viedol primátor Igor 
Hianik. Prinášame najdôležitejšie body 
z rokovania. 

Mestské zastupiteľstvo v  Pezinku 
schválilo doplnenie rokovacieho po-
riadku, ktorým sa upravujú pravidlá 
rokovaní prostredníctvom videokonfe-
rencie a iných prostriedkov komunikač-
ných technológií. Doplnenie nadobudlo 
účinnosť dňom schválenia. Kvôli núdzo-
vému stavu a protipandemickým obme-
dzeniam bolo nutné doplniť pravidlá za-
sadnutia o  online možnosť. Rokovanie 
mestského zastupiteľstva sa môže usku-
točniť cez určené aplikácie, manuál bude 
poslancom predkladaný spolu s pozván-
kou. Uvedie sa v ňom označenie apliká-
cie, postup pri registrácii, prihlásení sa, 
prezentácii, vedení diskusie, predklada-
ní návrhov a pri hlasovaní poslancov. 

Poslanci tiež schválili nadobudnutie 
stavebných objektov na Muškátovej ulici 
od spoločnosti MK-Projekt do majetku 
mesta. Kvôli realizácii bytového domu 
02 na Muškátovej ulici v Pezinku si po-
zemky v okolí výstavby prenajal pôvod-
ný stavebník, ktorý sa zmluvne zaviazal 
odovzdať ich po kolaudácii mestu. Bez 
pozemku pod domom ide o parkoviská, 
ich odvodnenie, vsakovacie nádrže, zele-
né plochy, sadové úpravy, smetné koše, 
pieskovisko pre deti. Hodnota odovzda-
ných objektov je viac ako 260-tisíc eur. 
Mesto si objekty prevzalo bez tiarch a 
záložných práv, odkupná cena je 1 euro. 

Schválená bola aj zmena v Štatú-
te Mesta Pezinok. Týka sa pôsobenia 
Mestskej rady v Pezinku, ktorá bude po 
novom prerokúvať materiály určené na 
rokovanie zastupiteľstva, predložené pri
mátorom. 

Obsiahlo diskutovanou témou bola 
Koncepcia parkovania v centre mesta Pez
inok a v jeho priľahlých uliciach. Mestské 
zastupiteľstvo ju zobralo na vedomie 
s pripomienkami. Parkovanie je potreb-
né pre kvalitu života obyvateľov, aby 
mali prístup autom k bydlisku a všade, 
kam potrebujú. Dôležité je, aby aj náv-
števníci Pezinka mohli vhodne zaparko-

vať a neobmedzovali rezidentov. Na zák-
lade analýzy súčasného stavu a požiada-
viek občanov bola spracovaná koncepcia 
parkovania, s cieľom dosiahnuť optimál-
ne a bezpečné využívanie priestorov so 
zreteľom na premávku, potreby rezi-
dentov aj klímu v meste. K materiálu sa 
rozprúdila diskusia, kde zazneli pripo-
mienky, napríklad doplniť parkoviská na 
Kupeckého, Ul. 1. mája, „pri Koníčkovi“, 
na Holubyho dvore, na Bernolákovej uli-
ci, pri cintoríne. Ďalšou bolo, aby sa pri 
rozširovaní parkovacích zón zohľadnila 
pamiatková zóna; aby sa doplnilo par-
kovanie na 10-15 minút či vytvorenie 
zdieľaného parkovania pre nerezidentov 
v určených hodinách. Poslanci tiež chcú 
otvoriť diskusiu k parkovacím domom či 
zorganizovať verejné vypočutie na tému 
parkovania v meste, kde bude koncepcia 
vysvetlená s cieľom získať spätnú väzbu. 
„Predkladaný materiál je dokument, ktorý 
otvára diskusiu. Keď sme prerátali počet 
bytových jednotiek  obyvateľov, ktorí majú 
zaplatenú daň z nehnuteľnosti, vyšlo nám, 
že každému človeku s trvalým pobytom vie 
mesto poskytnúť parkovacie miesto,“ po-
vedal v  diskusii primátor Igor Hianik. 
V nasledujúcich mesiacoch bude materi-
ál technicky doladený, rozobratý v komi-

siách. Až následne sa pristúpi k finálne-
mu riešeniu parkovania v Pezinku. 

Jeden z bodov rokovania sa týkal aj 
mestských novín Pezinčan. Podľa štatú-
tu novín sa zriadila redakčná rada, ktorá 
je poradným orgánom vedúceho redak-
tora a participuje na zostavovaní obsahu 

a  rozvoji periodika. Poslanci vymeno-
vali za členov redakčnej rady Pezinča-
na Elišku Fričovskú, Ľudovíta Slimáka 
a Elenu Králikovú. Všetci traja členovia 
majú praktické skúsenosti s  písaním 
a žurnalistikou.

Irena Dorotjaková 

SAMOSPRÁVA

celej pešej zóny. Navyše novými svietidla
mi znižujeme spotrebu elektrickej ener
gie na tejto ulici,” dodal k rekonštrukcii 
R. Slobodník. Do začiatku vianočných 
sviatkov pribudnú na ulici ešte hydrau-
lické výsuvné stĺpy, ktoré slúžia ako 
vjazdové a výjazdové zábrany pre pešie 
zóny.

Rekonštrukciu osvetlenia na Potoč-
nej ulici v sume 49 200,39 € bez DPH 
realizoval víťaz verejného obstarávania 
firma O.S.V.O. comp, a. s., Strojnícka 18, 
Prešov.                   -nb-/-red- 

 Na Potočnej
 sa po rokoch
 opäť svieti
Pokračovanie zo strany 1

Každý vlastník, správca, nájomca ale-
bo skutočný užívateľ pozemku, bytu, 
rodinného domu, alebo stavby podáva 
daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti 
v tej obci alebo meste, na území ktorého 
sa nachádza nehnuteľnosť.

Pre zdaňovacie obdobie roka 2021 je 
rozhodujúci zápis v katastri. Daňové pri-
znanie musia stihnúť podať do 31. januá - 
ra tohto roku tí daňovníci, ktorí v čase 
od 2. 1. 2020 do 31. 12. 2020:
•  nadobudli nehnuteľnosť a budú k 1. ja-

nuáru 2021 zapísaní v katastri nehnu-
teľností,

•  predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 
2021 už nebudú zapísaní v katastri ne-
hnuteľností,

•  u nich nastali zmeny skutočností, kto-
ré majú rozhodujúci vplyv na vyrube-
nie dane.

Podať ho musíte aj vtedy, ak ste ne-
hnuteľnosť síce nadobudli už predchá-

dzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte 
priznanie nepodali. Ak v priebehu zda-
ňovacieho obdobia daňovník nadobudne 
nehnuteľnosť vydražením alebo dede-
ním, je povinný podať priznanie k da ni  
z nehnuteľností do 30 dní od vzniku 

daňovej povinnosti. Daňové priznanie 
nepodáva ten majiteľ nehnuteľnosti,  
ktorý už v predchádzajúcich rokoch po-
dal priznanie a v je ho vlastníctve nena-
stali žiadne zmeny. Ak vznikne daňo vá 
povinnosť k dani za psa, k dani za pre-
dajné automaty a k dani za nevýherné 
hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho 
obdobia, daňovník je povinný podať pri-
znanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňo-
vá po vinnosť, najneskôr do 30 dní odo 
dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Daňové priznanie treba podať na 
pred písaných tlačivách, ktorého vzor 
usta novilo Ministerstvo financií SR 
všeobecne záväzným predpisom. Tlači-
vá si môžete vyzdvihnúť u správcu dane 
na Mestskom úrade Pezinok v kancelárii 
prvého kontaktu alebo na 2. poschodí, 
na referáte miestnych daní MsÚ v Pezin-
ku, prípadne ich nájdete na internetovej 
stránke mesta www.pezinok.sk v  časti 
Samospráva.

Referát miestnych daní MsÚ Pezinok 

Mesto v  spolupráci s Environmen-
tálnym fondom zakúpilo do každej do-
mácnosti 10-litrový kompostovací kôš 
s poklopom a  jedno balenie biologicky 
rozložiteľných vreciek v  počte 25 ks. 
Spolu s  návodom ako správne triediť 
tento druh odpadu ich bude mesto dis-
tribuovať začiatkom roka 2021. 

„Zabezpečíme roznos nádob do rodin
ných domov i  distribúciu do domácností 
v  panelákoch a  bytových domoch v spo
lupráci s  ich správcami,“ uviedla vedú-
ca referátu životného prostredia, ko-
munálnych služieb a dopravy Oľga Mo-
ťovská.

Na odpad z  košíkov budú určené 
240-litrové nádoby hnedej farby roz-
miestnené na sídliskách aj medzi ro-
dinnými domami. „Zber bude vykonávať  
firma Petmas, spol. s. r. o., jedenkrát týž
denne. Odpad sa bude voziť do bioplyno
vej stanice v  Budči, kde sa zhodnotí do 
podoby elektrickej energie, tepla a  diges
tátu,” vysvetlila O. Moťovská a dodala, 
že skutočný začiatok zberu bude po-
sunutý. „Podľa aktuálnych informácií od 
spoločnosti Petmas sa zber nezačne skôr 
ako 1. februára. Dôvodom je termín doda
nia 240litrových nádob na kontajnerové  
stojiská.”

Do nádob na kuchynský odpad 
patrí:
•  zvyšky ovocia, zeleniny a šupky z ich 

čistenia,
•  pokazené alebo hnilé ovocie   

a zelenina, 
•  kávové a čajové zvyšky,
•  vajcia a vaječné škrupiny,
•  starý chlieb a pečivo,
•  zvyšky jedál,
•  tekuté zložky kuchynského odpadu 

(po lievky, omáčky a iné),
•  mäso, ryby, kosti,
•  mliečne výrobky,
•  potraviny po záruke, (potraviny môžu 

byť v nevyhnutnom prípade s obalom). 

Do nádob na kuchynský odpad 
nepatrí:
•  triedené zložky komunálneho  

odpadu (sklo, plasty, kovy, textil,  
kartóny a iné),

•  nebezpečné odpady,
•  cigaretové ohorky.
•  použité oleje a tuky z domácnosti 

(vkladá sa od nádob na to určených)
-nb-/OVaŽP MsÚ

Vyúčtovanie dotácií za rok 2020
Mesto Pezinok chce upozorniť žiadateľov o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 

2020 na povinnosť vykonať jej písomné zúčtovanie na predpísanom tlačive (Prí-
loha č. 4) v zmysle VZN č. 8/2020 na základe účtovných dokladov do 15. 1. 2021. 
Tlačivo na vyúčtovanie dotácie je k  dispozícii na stránke www.pezinok.sk –  
Žiadosti a  tlačivá – Zúčtovanie dotácie poskytnutej Mestom Pezinok. 
K vyúčtovaniu je prijímateľ dotácie povinný predložiť kópie účtovných dokladov 
(faktúry, zmluvy, bankové výpisy, hotovostné pokladničné doklady, doklady z re-
gistračnej pokladnice v prípade platby, resp. nákupu v hotovosti, fotodokumen-
táciu, pozvánky, programy, výstrižky z tlače a iné, ktoré jednoznačne preukazujú 
použitie dotácie) spolu s informatívnou správou o činnosti príjemcu dotácie. Ne-
dodanie vyúčtovania v stanovenom termíne je dôvodom na vylúčenie subjektu 
z procesu prideľovania finančných prostriedkov na nasledujúci kalendárny rok.

Finančné oddelenie MsÚ Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku zasadalo online

Aké daňové priznania sa podávajú do 31. januára 2021?
Do 31. januára 2021 je daňovník povinný podať príslušnému správcovi 
dane priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné 
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

»

» Mesto pripravuje distribúciu 
nádob na kuchynský odpad

Nová povinnosť – zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu,  
ktorú samosprávam a obciam ukladá od 1. januára 2021 zákon o odpa-
doch, si vyžaduje nové nádoby. Tie bude mesto distribuovať do každej 
domácnosti v Pezinku.

»
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 Harmonogram vývozu odpadu na rok 2021

Mesiac
Stupy, Kučišdorf Slnečné údolie
Deň zberu je utorok Deň zberu je streda

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

Ulice: Banícka, Bottova, Cajlanská, Dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. 
Štoh la, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Jamnických, 
Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. Jaroša, Krížna, Kutuzovova, Ma
lacká cesta, Markušova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, 
Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Šafárikova, Šteberlova, 
Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických

Mesiac
Netriedený 

odpad Bioodpad Plasty Papier

nádoba nádoba vrece nádoba
Január 11, 25 11 11 4
Február 8, 22 8 8 15
Marec 8, 22 8, 15, 22, 29 8 29
Apríl 6 (ut), 19 6 (ut), 12, 19, 26 6 (ut) –
Máj 3, 17, 31 3, 10, 17, 24, 31 3, 31 17
Jún 14, 28 7, 14, 21, 28 28 14
Júl 12, 26 6 (ut), 12, 19, 26 26 -
August 9, 23 2, 9, 16, 23, 30 23 9
September 6, 20 6, 13, 20, 27 20 6
Október 4, 18 4, 11, 25 18 18
November 2 (ut), 15, 29 2 (ut), 8, 22 15 –
December 13, 27 6 13 6

Ulice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Šenkvická cesta, Talihov dvor, Trnav
ská, Viničnianska cesta

Mesiac
Netriedený

odpad Bioodpad Plasty Papier

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

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

Mesiac
Netriedený 

odpad Bioodpad Plasty Papier

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

Ulice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mie 
rová, Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP, Tehelná, Tolstého, Za dráhou

Mesiac
Netriedený 

odpad Bioodpad Plasty Papier

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

Mesiac
Netriedený odpad Plasty Papier

vrece vrece vrece
Január 15, 29 29 29
Február 12, 26 26 26
Marec 12, 26 26 26
Apríl 9, 23 23 23
Máj 7, 21 21 21
Jún 4, 18 18 18
Júl 2, 16, 30 30 30
August 13, 27 27 27
September 10, 24 24 24
Október 8, 22 22 22
November 5, 19 19 19
December 3, 17, 30 (št) 30 (št) 30 (št)

RODINNÉ DOMY – OKRUH I

RODINNÉ DOMY – OKRUH IIA

Ulice: Dobšinského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiar  
ska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmá
nyho, M. R. Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moy
zesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod lipou, Potočná, Radničné ná
mestie, Sama Chalupku, Sládkovičova, Slnečná, Šancová, Št. Polkorába, Za 
hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel. stanica

Mesiac
Netriedený 

odpad Bioodpad Plasty Papier

nádoba nádoba vrece nádoba
Január 12, 26 12 12 5
Február 9, 23 9 9 16
Marec 9, 23 9, 16, 23, 30 9 30
Apríl 7 (st), 20 7 (st), 13, 20, 27 7 (st) –
Máj 4, 18 4, 11, 18, 25 4 18
Jún 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 1, 29 15
Júl 13, 27 7 (st), 13, 20, 27 27 –
August 10, 24 3, 10, 17, 24, 31 24 10
September 7, 21 7, 14, 21, 28 21 7
Október 5, 19 5, 12, 26 19 19
November 3 (st), 16, 30 3 (st), 9, 23 16 –
December 14, 28 7 14 7

RODINNÉ DOMY – OKRUH IIB

RODINNÉ DOMY – OKRUH III A RODINNÉ DOMY – OKRUH Vinice (vývoz – piatok)

REKREAČNÉ STREDISKÁ

RODINNÉ DOMY – 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, Myslenická, Nezábudková, No
vá, Orešie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Štúrova, Trnková, 
Vinice č. 1, Za Panskou záhradou, Železničná

Mesiac
Netriedený 

odpad Bioodpad Plasty Papier

nádoba nádoba vrece nádoba
Január 14, 28 13 13 7 (št)
Február 11, 25 10 10 17
Marec 11, 25 10, 17, 24, 31 10 31
Apríl 9 (pi), 22 8 (št), 14, 21, 28 8 (št) –
Máj 6, 20 5, 12, 19, 26 5 19
Jún 3, 17 2, 9, 16, 23, 30 2, 30 16
Júl 1, 15, 29 8/št/,14, 21, 28 28 –
August 12, 26 4, 11, 18, 25 25 11
September 9, 23 2 (št), 8, 16 (št), 22, 29 22 8
Október 7, 21 6, 13, 27 20 20
November 5 (pi), 19 (pi) 4 (št), 10, 24 18 (št) –
December 2, 16, 30 8 15 8

RODINNÉ DOMY – OKRUH IV

Trieďme odpad, oplatí sa  to

SÍDLISKÁ – 1100-litrové nádoby

Mesiac Sklo Papier Plasty Kovy VKM
Január 8, 21 9, 15, 22, 29 8, 14, 21, 28 8 7
Február 4, 18 5, 12, 19, 26 4, 11, 18, 25 11 10
Marec 4, 18 5, 12, 19, 26 4, 11, 18, 25 12 10
Apríl 1, 14, 29 3, 10, 16, 23, 30 1, 9, 15, 22, 29 9 8
Máj 13, 27 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27 6 5
Jún 10, 24 4, 11, 18, 25 3, 10 17, 24 17 7
Júl 9, 22 2, 10, 16, 23, 30 1, 9, 15, 22, 29 14 12
August 5, 19 6, 13, 20, 27 5, 12, 19, 26 13 12
September 3, 16, 30 4, 10, 18, 24 3, 9, 17, 23, 30 10 9
Október 14, 28 1, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 6 4
November 11, 25 6, 12, 20, 26 5, 11, 18, 25 5 9
December 9, 22 3, 10, 17, 23, 31 2, 9, 16, 22, 30 3, 30 7

Zber objemného odpadu
zabezpečuje mesto najmenej dvakrát ročne v Technickom a skla-

dovom areáli Mestského podniku služieb na Fajgalskej ceste. Termí-
ny zberu sú v predstihu zverejnené prostredníctvom úradných tabúľ 
a mestských médií. 

Bezplatný zber elektroodpadu
Najbližší termín zberu väčších elektrospotrebičov zo skupiny tzv. 

bielej techniky je naplánovaný na 9. januára v čase od 8.00 do 12.00 h.  
Zber si môžete objednať na stránke www.zberelektroodpadu.sk 
dva dni pred jeho konaním.

 Zberný dvor je otvorený
Zberný dvor v sídle firmy Marius Pedersen na Viničnian-
skej ulici č. 25 je od 1. decembra opäť otvorený. Nebezpeč - 
ný odpad a drobný stavebný odpad môžete priniesť počas 
pracovných dní od 7.00 do 15.30 h a v sobotu od 8.00 do 
14.00 h. V stredu 23. a vo štvrtok 31. decembra bude zberný 
dvor otvorený len do 12.00 h.

V zbernom dvore sa robí zber nebezpečných odpadov 
a drobného sta veb ného odpadu:

•  žiarivky,
•  syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje,
•  farby, tlačiarenské farby,
•  lepidlá a živice,
•  autobatérie, monočlánky a akumulátory,
•  elektroodpad – vyradené elektrické a elektronické zariadenia, 

(nerozobrané), napr. televízory, chladničky, pračky, mrazničky, 
sporáky,

•  rôzne drobné domáce spotrebiče – mixéry, mikrovlnky, tlačiarne, 
rádiá, žehličky, vysávače, varné kanvice, fotoaparáty, DVD pre-
hrávače a pod.,

•  drevo obsahujúce nebezpečné látky,
•  rozpúšťadlá, kyseliny, zásady (v pôvodných obaloch),
•  fotochemické látky, pesticídy,
•  vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, de-

tergenty
Zber nebezpečných odpadov je pre občanov Pezinka bezplatný.
Zber drobného stavebného odpadu je spoplatnený v zmysle  
VZN č. 15/2015 (24 €/t).     -red-

Potrebné informácie o nakladaní s odpadmi vám poskytne MsÚ Pezinok, referát životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy, 2. p., tel. 033/690 15 02.

Počas celého roka vás žiadame o vyloženie nádob, vriec v čase od 5.00 h, prípadne deň vopred. Ďakujeme.

»

Prosíme vás o dôkladnejšie triedenie odpadov. Prispievate tým k ochrane
životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Ďakujeme.
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Šťastia, zdravia, 
pokoj svätý 
vinšujeme vám

Naše zariadenie sa zaodelo do advent
ného šatu. Vyzdobili sme okná, vytiahli sve
tielka, vianočné ruže, ozdobili sme strom
ček. Pri adventnom venci sa modlievame 
ruženec, spievame piesne, ktoré nás pripra
vujú na príchod Ježiša.

Čas adventu   je zahalený do tmy. Preto 
sa snažíme v našom zariadení organizovať 
podujatia, ktoré prinesú svetlo a radosť do 
mrazivých dní, ktoré seniori tak ťažko zná
šajú. Pripravili sme langošový deň, Katarín
sku zábavu. Kataríny nám napiekli koláče 
a  škôlka Severáčik priniesla ručne vyrobe
né pozdravy, hroznovú šťavu a fantastické 

jablkové pité, ktoré upiekli deti špeciálne 
pre seniorov. V stredu 2. decembra nás pri
šli pozdraviť pracovníci ZŠ a MŠ Orešie, do
niesli štrúdle, pagáče a vianočné pozdravy 
pre nás všetkých. Na Mikuláša k nám zaví
tal svätý Mikuláš s anjelom, ktorý priniesol 
balíčky plné vitamínov. Vianočný večierok 
máme 16. 12. Budeme variť jablkový kom
pót, zázvorové čaje a veľa spievať. Na Štedrý 
deň budeme s klientmi variť vianočný punč 
a spievať koledy.

Ani sa nenazdáme a  rok 2020 bude za 
nami. Preto, ako nás učia naši seniori, treba 
nám poďakovať a vyjadriť vďačnosť. Ďaku
jeme vám, pán primátor, pa ni námestníčka 
a pracovníci MsÚ Pezi nok, za vašu podpo
ru a pomoc pri riešení všetkých problémov, 
ktoré sme tento rok v našom centre opatro
vateľských služieb riešili. Podarilo sa nám 

štvrťročne preplácať nadčasy opatrovate
liek, naplniť personálne stavy, vytvoriť izo
lačné izby pre seniorov v prípade karantény 
v ZOS. Podarilo sa nám vyškoliť personál na 
odoberanie PCR a Ag testov na COVID19, 
takže každý zamestnanec v prípade potreby 
má možnosť si urobiť všetky testy priamo 
v  zariadení. Otvorili sme novú kanceláriu 
na Radničnom námestí 9, kde sa môžu stre
távať terénne opatrovateľky a vymieňať si 
skúsenosti. Pravidelne sme zabezpečovali 
pre personál vitamíny C,  D, džúsy,  ovocie  
a kúpili sme aj sodastream. Pravidelne or
ganizujeme školenia a supervízie na zvyšo
vanie kvalifikácie našich pracovníkov. To 
všet ko vďaka vašej podpore.

Ďakujeme vám, našim klientom, že vy
užívate opatrovateľské služby – zaria denie 

pre seniorov, opatrovanie v domácnosti, pre
pravnú službu, stravovanie v jedálni, dovoz 
stravy domov a služby práčovne. Nie všetko 
bolo počas roka ideálne. Za naše chyby a zly
hania sa vám ospravedlňujeme. Teší nás, 
že počet stravníkov v  jedálni rastie, počet 
odobratých jedál v domácnostiach sa stroj
násobil, počet prepraviek sa aj napriek pan
démii zdvojnásobil a o opatrovanie je stále 
záujem. V  súčasnej dobe máme   uspokoje
ných všetkých záujemcov, ktorí túto službu 
v Pezinku počas roka potrebujú.

Ďakujeme vám, Pezinčania, za vašu pod
poru a  slová podpory. Znamenajú pre nás 
veľa. Nikdy sme nezažili také dramatické 
chvíle ako tento rok. Kým mnohí z vás boju
jú vo svojich bytoch s obmedzením kontak
tov, prácou v domácom prostredí, my bojuje
me so strachom z nakazenia sa pri dennom 

dochádzaní do práce a kontakte s mnohými 
ľuďmi. Vaše koláčiky, podporné listy, daro
vanie  pomôcok pre seniorov alebo iných uži
točných vecí, vaše rešpektovanie nariadení, 
vaše modlitby, to všetko nám pomáha bojo
vať so strachom, neistotou a vyčerpanosťou.

Ďakujeme vám, poslanci, že sa o  nás 
zaujímate. Mnohí ste nám napiekli kolá
če, ušili rúška, poslali mail. Pýtate sa, ako 
sa máme a  čo máme nového. Niektorí ste 
nás  aj navštívili, aby ste videli, čím žijeme. 
Ďakujeme za slová podpory a povzbudenia. 
Pomáha nám to. Nie všetko sa nám poda
rilo, urobili sme viacero chýb. Sme vďační aj 
za každú zmysluplnú kritiku. Zaoberáme sa 
ňou. Posúva nás ďalej, pomáha nám zlepšo
vať sa. Ďakujeme za prácu pre mesto.

Adriana Strečanská

Zvýšte ostražitosť 
pri nakupovaní počas 
predvianočného obdobia

Polícia v súvislosti s predvianoč-
nými obdobím a zhonom spojeným 
s nákupmi vyzýva občanov k zvýše-
nej ostražitosti. Viac ľudí je na uli-
ciach, v obchodoch, v  hromadných 
dopravných prostriedkoch. Nene-
chajte si pokaziť pekný deň vrecko-
vým zlodejom.

Obeťou vreckových zlodejov sa stá-
vajú náhodne vytypované osoby – ľudia 
všetkých vekových kategórií. Prakti-
ky zlodejov sú rôzne. Môžu pozorovať  
váš spôsob platby pri nákupe, ako i ob-
nos peňazí, ktorým disponujete, na 
aké miesto si po zaplatení peňažen-
ku odlo žíte. Alebo využijú to, že sa na 
malú chvíľku vzdialite od svojej kabel-
ky. Predmetom záujmu páchateľov sú 
okrem peňazí aj mobilné telefóny, ban-
komatové karty, doklady a iné cenné 
a použiteľné veci. Taktiež veci, alebo 
via nočné nákupy, ktoré si nechávate 
v odstavených vozidlách.

Polícia vyzýva občanov k zvýšenej 
opatrnosti, aby sa predišlo nepríjemným 
situáciám:

• pri nákupoch si strážte v  každom 
prípade kabelku alebo príručnú tašku, 
v ktorej máte peňaženku, nedávajte si ju 
do nákupného vozíka, držte si ju blízko 
pri tele,

• peňaženku alebo doklady si nene-
chávajte na miestach, odkiaľ je ich mož-
né ľahko vytiahnuť (v zadnom vrecku 
nohavíc, vo vrecku kabáta, na vrchu ka-
belky alebo nákupnej tašky),

• peňaženku, mobil, doklady si nene-
chávajte v odevoch, ktoré si prevesíte cez 
nákupný vozík,

• tašky a ruksaky, v ktorých máte pe-
niaze alebo doklady, nenoste na chrbte,

• pozor si dávajte aj na situáciu, keď 
sa niekto na vás tlačí, alebo na „náhod-
né” vrazenie niekoho priamo do vás,

• ak je to možné, nenoste so sebou 
veľkú finančnú hotovosť a využívajte 
možnosť bezpečnejšieho platobného 
styku,

• peniaze a doklady noste oddelene,
• v  žiadnom prípade si nezapisujte 

PIN od platobnej karty do peňaženky 
alebo mobilu,

• v prípade odcudzenia platobnej kar-
ty okamžite kontaktujte banku a požia-
dajte o zablokovanie karty

Nedajme zlodejom žiadnu príležitosť. 
vaša ostražitosť je namieste! Okresné 
riaditeľstvo Policajného zboru v  Pezin-
ku vám praje krásne a pokojné prežitie 
vianočných sviatkov.

OR PZ Pezinok 

Aké boli vaše vinohradnícke za-
čiatky?

Dodnes si spomínam na oberačky u bab
ky a dedka, kde sa zišla celá rodina. Bol to 
rodinný sviatok. Oberali sme Zá humeni 
cu, hneď sa prešovalo a my deti sme kradli 
mušt. Keď som končil základnú školu, zo
bral ma otec do vinohradov a opýtal sa, či 
by som nechcel ísť na vinohradnícku školu 
do Modry. Videl, že mám vzťah k prírode, 
preštepoval som stromčeky, robil vo vino
hrade. To, že by som študoval vinárstvo, 
bral otec aj ako rodinnú hrdosť, lebo de 
do i pradedo robili vincúrov u pezinskej ro
diny Schleglovcov a mali aj vlastný vino
hrad.

Škola mi dala dobré základy. Potom som 
diaľkovo absolvoval záhradnícku fakultu 
vysokej školy poľnohospodárskej v  Brne. 
Popri tom som už robil na poľnohospodár
skom družstve v Pezinku – postupne všetko 
od robotníka cez pomocného skupinára až 
po strediskového agronóma. Zaoberal som 
sa klonmi viniča. To bola zaujímavá práca, 
mali sme tam vyše 140 klonov a 54 odrôd. 
V tom období sme skúšali dve odrody, kto 
ré boli nakoniec uznané – Neronet a  tri 
odrody kríženca Moravského muškátu. 
V  roku 1983 sme začali sledovať aj štepy 
Dornfeldera, Dominy, Kerneru, Bakchu
sa, klony Silvána či chrupky. A tie, ktoré sa 
nám páčili, sme množili.

To bola dobrá prax pre budúceho 
vinára.

Určite áno. Očaril ma napríklad Dorn
felder. Skoro dozrieval, strapec bol riedky, 
veľký, mal dostatočnú farebnosť. Začali 
sme ho množiť a  od nás odišiel do celého 
vtedajšieho Československa. Takisto Ker
ner, hoci vtedy ešte všeobecne mali vína na 
Slovensku nízku cukornatosť, Kerner mal 
o  dva stupne viac cukru. Od nás išli jeho 
štepy aj na Mostecko v Čechách a doteraz 
je tam odrodou číslo jedna. To boli úspe 
 chy, ktoré ma tešili  a  posúvali  ďalej.

A prišla Nežná revolúcia...
Po nej sa pezinské družstvo, ako veľa 

ďalších, rozpadlo na jednotlivé podniky, 
tak mer nič v ňom nefungovalo, preto som 
od tiaľ odišiel. V  roku 1995 som si otvoril 
živnosť a spolu s partnerom sme spočiatku 
obrábali päť hektárov prenajatých vino
hradov od Bratislavy po Modru. Postupne 
sme sa sústredili na vinohrady okolo Pe
zinka a  dnes ich máme po celom chotári. 
Na jednej strane je to jeho výhoda, lebo 
keď príde krupobitie, zasiahne zvyčajne len 
časť chotára – okrem roku 2010, keď pobilo 
všetko. Nevýhodou je najmä logistika.

Deväťdesiate roky boli búrlivé aj 
pre podnikateľov. Vy ste sa vtedy 
etablovali na trhu.

Bola to ťažká doba, napriek všetkému sa 
však naša firma rozvíjala, rástli sme z roka 

na rok. Moja filozofia v  podnikaní bola 
jasná – vyrábať dobré víno! Také, za kto
ré sa nemusím hanbiť. A nielen sudové, ale 
chcel som vybudovať značku. Zamerali sme 
sa na odrodové vína, typické pre malokar
patskú oblasť. Oslovovali sme odbe rateľov 
a  reštaurácie, medzi jednou z  prvých bol 
vychýrený bratislavský Rybársky cech. 
Pa mätám si, že tam som dal prvé bariko
vé víno Cabernet Sauvignon a malo veľký 
ohlas. Ďalším z prvých úspechov bolo, keď 
sme v roku 1997 dostali prvú štátnu kon
trolnú známku ÚKSÚPu podľa nového vi
nohradníckeho zákona na víno Rulandské 
biele. To všetko boli povzbudenia do ďalšej 
práce. Naša produkcia rástla, potrebovali 
sme väčšie priestory, preto sme kúpili kra
vín v  areáli bývalého družstva, prerobili 
sme ho a v  roku 2000 sme tam presťaho
vali celú výrobu. Pamätám si, že to bol prvý  
výnimočne teplý rok, kedy sa urodili vyni
kajúce červené vína.

Vaše víno ponúkli aj kráľovnej 
Alžbete II.

Postupne sme kupovali ďalšie vinohrady 
a prerábali ich. Pretože mali 20 až 30 rokov 
aj viac, neostávalo nám nič iné, len ich vykl
čovať. Aby sme dosiahli dobrú úrodu a kva
litu, zmenili sme spon na stredný, z 3 met
rov na 2,2 metra. Dôležitým medzníkom 
bol pre nás rok 2000 aj preto, že začal rodiť 
Neronet a my sme s ním vyhrávali všetky 
súťaže na Slovensku aj v Česku. Ako prví 
sme ho dali aj trh, rovnako ako Pálavu či 
Alibernet. Boli sme akýmisi pioniermi, kto
rí prekopali týmto odrodám cestu na trh. 
Vďaka tomu nás ľudia spoznali, zapamäta
li si, že Pavelka robí dobré odrodové vína. 
Venovali sme sa aj technológii, nešli sme 
však úplne modernou cestou, ale spá jali ju 
s tradičnou. Mali sme prvý červený Paves, 
ktorý sme barikovali v  sudoch z  Borde
aux. Bolo to prvé cuvée víno na Sloven sku 
(nie zmeska). A  keď navštívila Slovensko 
kráľovná Alžbeta II., ale aj na stretnutí 
Busha s Putinom na summite v Bratisla
ve, požiadali nás, aby sme Paves dali na ich 
stôl. Sme na to hrdí.

Kde vidíte korene vášho úspechu?
Treba mať trocha šťastia, ale aj víziu, 

kam sa chcem dostať. Prešiel som veľa vi
nárskych firiem po celej Európe a videl som, 
čo to prináša: veľkú drinu, ale aj kus zod
povednej roboty, ktorá sa nedá oklamať. 
A  ešte jednu vec považujem za dôležitú – 
každý robíme chyby, treba však rozoznať 
veľkú chybu od malej, poučiť sa z nej a  ísť 
ďalej. Mohli sme ostať pri sudovom víne, 
ktoré sa dobre predávalo, ale mňa to ne
uspokojovalo. Chcel som viac, vlastnú kva
litnú značku. Na trhu je veľa dobrých vín, 
a preto treba byť ešte lepší, aby vaše víno 
upútalo zákazníka. To sa ukázalo okolo 
roku 2000 na červených vínach a  dodnes  
sa hovorí, že Pavelkove červené sú najlepšie 
na Slovensku. 

Aké sú malokarpatské vína?
Špecifické sú tým, že nemajú obrovské 

telo, ale sú pitné, ľahké, svieže, majú kyse

linky, nemusia mať veľmi veľa alkoholu. Aj 
vína zo západných vinohradníckych oblastí 
sú jednoduché. Preto sa nemusíme podce
ňovať. Naše vína sa im kedykoľvek vyrov
najú.

Vaša firma má aj ďalšie prvenstvá 
na Slovensku. 

Spravili sme prvú drôtenku, novú želez
nú, prvú výsadbu podľa GPS, začali sme 
stavať elektrické ohradníky na ochranu 
pred zverou, mnohé odrody sme ako prví 
uviedli na trh, ako aj prvé značkové cu
vée Paves na Slovensku. Mali sme prvý 
kombajn na zber hrozna spomedzi malých 
firiem. Teraz sme sa začali venovať biood
rodám a vysadili sme Solaris, Biancu, Sa
vilon, Aletu, Johanniter, ktoré potrebujú 
minimum postreku. V Pezinku sme najväč
šou vinohradníckou firmou, ktorá obrába 
vinohrady na svahoch, terasách, po celých 
Malých Karpatoch. Sú aj väčšie firmy, ale 
majú vinohrady pod Malými Karpatmi, na 
rovinkách.

Kto vám pri podnikaní najviac 
po mohol?

S partnerom sme sa rozišli v roku 2009. 
Odvtedy sme rodinná firma. A čo mi naj
viac pomohlo? Dobré rodinné zázemie. 
A  vidina toho, že raz nastúpia do firmy 
moje deti a budeme robiť spoločne. Neraz 
mi je detí aj ľúto, pretože vinohradníctvo 
je ťažká práca, ktorú ovplyvňuje príroda 
či počasie. A navyše tento štát nemá veľký 
záujem podporovať vinohradníctvo. 

Prečo to ide inde v Európe?
Nechápem to. Víno je už jednou z  po

sledných komodít poľnohospodárskej vý
roby, ktoré sa dajú ľahko identifikovať 
a ma jú slovenský pôvod.

Máte pocit, že si mesto Pezinok 
uvedomuje, čo je jeho historická tra-
dícia?

Vinohradníctvo preslávilo Pezinok. 
Hrozno sa tu pestuje viac ako 800 rokov. 
A napriek tomu si myslím, že vinohradníc
tvo v  Pezinku nie je docenené a  vinárska 
tradícia ide do úzadia. Mesto sa rozrást
lo, prišli ľudia z celého Slovenska a mnohí 
z  nich nemajú vzťah k  pôde ani vinohra
dom. Chceli sme ich pritiahnuť do viníc, 
preto sme kúpili a  zrekonštruovali staré 
vinohradnícke stavby. Teraz v nich robíme 
rôzne akcie a  zároveň osvetu. Tešilo nás, 
že ľudia mali možnosť vidieť, čo všetko vo 
viniciach robíme, ale postupne mám pocit, 
že my vinohradníci prekážame ľuďom pri 
práci na vlastných pozemkoch, lebo oni tam 
chcú oddychovať.

Kto bude pokračovať vo vašej prá-
ci?

Zatiaľ firmu riadim ja, manželka Ala 
robí hospodárku, je dušou firmy, ale príde 
čas, keď ju prevezmú naše deti. A  dúfam,  
že budú pokračovať v  rodinnej vinohrad
níckej tradícii.

Rozhovor pripravili: 
E. K., Ľ. Janečka,

foto: VPS – Vinohradníctvo 
PAVELKA A SYN

Sprava: Ing. Milan Pavelka; Michal Pavelka, syn; Alena Pavelková, manželka; Ing. Ka
tarína Vengová, dcéra, v popredí vnučka Kristínka

 Kam kráčaš, pezinské
vinohradníctvo?

V  dvoch predchádzajúcich číslach sme vám predstavili rodinné vinár-
stva, ktoré sú oporou tohto hrdého remesla a majú v Pezinku dlhoročnú 
tradíciu. V tomto Pezinčanovi je to firma Pavelka a syn. Milan Pavelka 
bol zakladajúcim členom vinohradníckeho spolku v Pezinku, predsedom 
pezinských Vínnych trhov, dušou a organizátorom Malokarpatskej vín-
nej cesty.

»
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STĺPEK PO NAšEM

Drahý moji!
Any zme sa nenazdály a  máme 

tú decembr. Ono je to s  tým časem 
šecko také relatývne. Ajnštajn a aj 
ne keré smery filozofije tvrdzá, že čas 
je len vymyslená fyzikálna vely čina. 
To, čo egzistuje je len fčúl. Čaško to 
chápat, ket víme, že fčera bolo fče-
ra a  zajtra bude hádam zajtra. My 
skúsenejší víme, že čím zme starší, 
tým ten čas rýchlejši beží. Ket sem 
bol mladý hipisák, maly zme f par-
tiji heslo never nykemu nat tricet. 
Malo to aj svoje dúvody. F tých ča-
soch sa hodne vecí zakazovalo, ne-
smelo, alebo aspon nebolo vhodné. 
Táto doba a  udalosci tehoto roka  
mi tú dobu dosci pripomínajú. Obi-
dve sú to nepríjemné choroby. Tá 
staršá bola choroba ducha, tá nofšá 
je choroba tela. Konkrétne dýcha-
cích cést. Dúvody sú rozdzílne, zá-
kazy velyce podobné. Aš na tý školy.  
A gdoví, čo nás ešče v živoce prekva-
pí. Polytyci by sa maly namísto urá-
žek a otkazú ces Drístak (FB) posa-
dzit za jeden stúl a nejako zjednocit 
narídzená a  obmedzená. To sa ale 
ne dá. Z dvoch príčin. Jednak že je to  
zakázané a  druhá sú nadmerne ve-
lyké egá našich polytykú. A nélen 
tých koalyčných. Tý sa nevejdú any 
do velkej športovej haly. Zvlášt, ket 
any jednu takú na Slovensku ne-
máme. Že to u  nás neprepuklo do 
takých rozmerú jako f susedných 
štátoch je ščastná zhoda náhot, ale-
bo malý zázrak. Pri návale korona 
spráf a  bulvárnych drístu zanykajú 
veci vážne dúležité. Napríklat rázie 
v radoch justýcije a polýcije. Zdá sa, 
že povolyla bonzácka lavína a  bere 
ze sebu šecko, čo sa na týto dúleži-
té inštitúcije nalepilo za minulé vlá-
dy. Systém, kerý fungoval pod hes-
lem „já na bráchu, brácha na mně” 
sa postupne pot rovnakým heslem 
začína búrat. Žádny mafiján nesce 
byt v base do smrci a tak, ked je tá 
možnost, bonzne aj vlastného nad-
rídzeného, kerého chleba roky jedel. 
A potom to uš ide, jak domino. Ne čo 
sa pohlo aj f parlamentných lavicách. 
Sem zvedavý, keho v  bývalých ka-
sárnach na Kejdze ešče uvidzíme. 
Opčas mám obavy, či ešče ostaly 
ne jakí, kerí budú dálej vykonávat 
spra vedlyvost. Pevne verím, že áno 
a že zároven ostanú aj poučený. Po-
znám jedného hornáka, kerý skončil 
akadémiju PZ na pažici. Ket nastú-
pil na okres, chodzil rok, jak bez duši 
a  nebolo s  ným reči. Odešel do Ka-
nady, robil tesára. Staval zruby jak  
ve filmoch. Je to vyše roka, čo sa vrá-
cil domú. Zesilnel, zmúdrel, vrácil sa 
do zboru. Fčúl je z neho slušný opčan 
aj policajt. Dá sa to. Len treba mat 
trpezlyvost a  nerezignovat pri pr-
vých problémoch. Svitá uš aj v Ame-
rike. Dofčúl tam bola baj-noc, od no-
vého roka nastúpi Baj-den. Lotéri-
jové firmy berú stáfky na to, kedy 
pújdu Slovenské dzeci do škól. Dnes 
to neví any ministr školstva. Zatát 
na tém, že sú doma slušne zarábajú 
výropci baréf na vlasy. Máme fungl 
čerstvého generálneho prokuráto-
ra. Neny to ten pezinský, ale hádam 
aj Žilinský bude dobrý. Ešče by ho 
mala požehnat prezidentka a  móže 
fasovat stravenky. Alebo aj nemosí. 
Šalamúnske rozhodnucí. Vinšujem 
vám, aby ste neboly na Vánoce hlad-
ný a sami. Duševne any telesne.

Pánbu vám žehnaj!
Váš strýco Lajo

Postupne sa šecko zrýchluje. Svet sa 
mený rovno pred očama. Staré veci ot-
chádzajú, nové prichádzajú, Podobne je 
to ze stavbama, inštitúcijama. Šeci po-
starší Pezinčané (50+) si rádzi spomínajú 
časy Orla, neskúr kina Zora, kúpaliska 
a kúpelú, krásnych to stavéb modernis-
tického štýlu s funkcionalystyckýma prf-
kama. Starého trhu, Lipára... A  ket sa 
nyšt zázračné nestane, bude za krátky  
čas konec aj z našu starú dobrú Slimáčku. 
Dlchší čas je mimo prevácky a na pre daj. 
Dovolte mi takú dlchšú nostalgickú spo-
mínku na jej históriu a hádam najsláv-
nejšú éru. Šenk tam bol ešče skúrej, jako 
bola prvá republyka. Cez naše mesto, na 
rozdzíl od Modry, védla jedna s  prvých 
konských železnýc ve ftedajšém Uhersku. 
Železnyca bola novinka. Slubovala rozvoj 
mesta, teda robotu a penýze. Štácija bola 
zhruba tam, gdze je aj fčúl. Nedaleko boly 
stajne na ustajnený koný, keré sa v  na-
šem mesce preprahaly. Pohyp ludzí bol 
velký, prestáfka dlchšá, prečo sa nena-
pojit v slušném šenku. Napájaly sa aj ro-
botnýci, dzeci, cestujúci. Ftedy to bol ešče 
„Zájazdový hostinec pred bránami mes-
ta.” Roku pána 1921 ho kúpil František 
Slimák ze  ženu Johannu. Ftedy sa nad 
názvem moc nešpekulovalo. Chodzilo 
sa Demovičovi, Schmidtovi (Jelen) Gre-
gorovi (Koníček), Lipárovi... Pretože za 
výčepem stála Johanna, začalo sa chodzit 
Slimáčke a né Slimákovi. Ces prvú repub-
lyku uš Slimáč ku poznaly šeci pot týmto 
názvem. Bola to pekná a úspešná doba. 
Robily sa tu tancovačky, svadby, karmi-
ny, rodzinné oslavy. Toto šecko fungova-
lo aj cez vojnu a krátko po nej. F čaškých 
časoch budována a roskvetu socijalizmu 
temu nebolo ináč. Akurát pot kuratelu 
štátu. Týtok časy si dobre pamatám aj 
ja. Nečo z vyprávaná, nečo sem zažil na 
vlastnej koži. Vím aj to, že gró jedálný, 
reštaurácijí a šenkú vlastnyl štátny pod-
nyk RAJ (reštaurácije a jedálne), Slimáč-
ku – Jednota, spotrebné drušstvo. Tagže  
konkurencija. Pamatám aj dobu ket čaš-
nýci vybehovaly g vlakom a  predáva-
ly pi vo a  sáčkové malynofky z  brčkem 
– cez ok no. U  Slimáčky bolo aj za tých 
časú lepšé pivo, jako v bufece na stany-
ci. Mamka ma s času na čas poslala kú-
pit knedlu g nedzelnému obedu. Nebola 
taká, jako by ju urobila sama, ale lepšá, 
jako U Jelena. Slimáčka bola na tý časy 
parádny šenk. Výčap III. a jedálen II. ce-
nová skupina. V  jedálny parádne kon-
trastovala čérna drevená podlaha z  bí-
lyma prepranýma obrusama. Klasické 
hlynýkové príbory zabalené v  popre-
krajovaných servítkoch. A,  samozrej-
me, šadzeprítomný smrat cigaretlo-
vého dymu, zatuchlyny a  prepáleného 
oleja. V  léce fungovala aj záhrada, tam 
bol smrat menší, akurát sa k nemu pri-
dal zápach ze záchodú, keré f tých ča-

soch mohly konkurovat tým na stanyci. 
Ket si spomenem na tý ceny, nechápem, 
jako to mohlo vúbec fungovat. Aj ftedy 
bol u mládeži najoblúbenejší vy smážaný 
syr, opekané zemáky a  tatarka. Hranol-
ky ftedy ešče neboly. Ale boly zá kusky. 
Doboška, punčák, roláda. A  ešče jedna 
špecijalyta letná záhrada Srdiečko! Tak, 
teho zme sa nevedzely dočkat. G dneš - 
nému, ešče stojacemu múru Slimáčky 
bol pristavený starý vagón, celý plac aš 
po križovatku bol oplocený nýskym dre-
veným plotem, zem vysypaná drobným 
makadamem a  na nej stoly a  stolyčky 
rúznych baréf. Ve vagóne okénko, dve 
lednyčky a výčap. Čérne pivo! To vám bo-
la ftedy maškrta. A vzácnost. Normálka 
fajný kúpalyskový bufet, akurát bes kú-
palyska. Dva, tri druhy čepovaného pi-
va(!) plus kofola. Detto flaškové. Dobre 
chladzené víno, pepsikola a pálenky, džú-

sy, malinofky. Áno, aj sáčkové. A pes trý  
sortiment žuvačék, cukríkú, keksú a sla-
ných tyčinék, aby pri dospelých opsedze-
ly aj dzeci a nevybehovaly na cestu. Stá-
valo sa (aj mne), že negdo potcenyl sln-
ko a prehnal to s pitným režimem, ke rý  
sa f tých časoch ešče volal ináč. Jed no-
du cho, ket ste boly smadný, tak ste sa  
napily. Ftedy sa cesta domú hodne pred-
ĺžila. Po každej vačej búrke bolo U Sli - 
máčky na púl dna zavreté. Jedálen, vý-
čap aj kuchyna boli vytopené. Slimáčka  
je v  jame – aj od námescá, aj ot štácije 
a kanál tam začal fungovat aš f púlke de-
vadesátych rokú, po generálnej prestavbe 
Holubyho ulyci. Ale to je uš inačá kapi-
tola. Podla mna tá najslávnejšá v histó-
riji. Po revolúcii sa o  budovu prihlásila 
rodzina Jurčovičofcú. Bapka Jurčovi-
čová bola céra Františka a  Johanny. Tý 
žily  v  dome, v  malej uličke hnet za Sli-
máčkou. V reštytúciji im majetky vrácily. 
Ich dzeci Lubka a Dušan si zebraly v roku 
1990 úver a puscily sa do opravy. Pove-
dzel bych generálnej. Po roku sa otvíra-
lo. Presne 3. decembra 1991. Krása ne-

vídaná. Interiér móhel nekemu pripadat 
trocha gýčový, ale jedziné vzory, čo zme 
mohly vidzet, boly rakúske, tak sa neny 
čo čudovat. Ceny sa ze začátku móhly ne-
kemu zdát moc vysoké, ale Slimáčku za-
krátko dobehly dalšé privátne podnyky. 
Cenovo. Ponuku, kapacitu a komfortem 
any zdaleka. Kvalyta a výčap piva (12° 
Budvar) boly špičkové. Velká kuchyna, 
slušné záze mí (sklad, sprcha, šatna...). 
Separé, piv nyčka (20–25) a babkina izba 
(10–15 hoscí) boly velyká pridaná hodno-
ta. Tak isto aj vlastná letná terasa s altán-
kem (7–12) na vlastném pozemku mimo, 
ale blýsko centra. Povecte sami, gdo sa 
v dnešnej dobe móže pochvályt ne čím ta-
kým? To, že šeci zamestnanci ma ly načas 
výplaty aj  odvedené odvody bo la f tých 
časoch vzácnost najvzácnej šá. Možno 
ste zvedaví, otkát to tak dob re ovládam. 
S pravnukem Johany Sli máčky, synem 

Lubky Demovičovej Ró bertem sa celkom 
dobre poznáme. Bol jedným s  prvých 
členú nášho di vadla (P.R.D.), jako zvukár 
a neskúr me nežer vydržal aš do samého 
konca. Ket si nevíte spomenút, kerý to 
bol, tak nygdo, hádam okrem mamy ho 
nevolal ináč, jako Casco (Kasko). Slimáč-
ka bola aj pravidelným sponzorem diva-
delného festivalu Cibulák. Finančným 
aj materiálnym. Tých hercú, technykú 
a  divadelného personálu, čo ochotne  
a z lásku napojily, prestravovaly a ubyto-
valy, to uš dneska nezráta any ten najtr-
pezlyvejší archivár. Píšem, že aj ubyto-
valy. Najprf to bolo ešče za starých časú 
doma ve vile, a ket postupne na dvore Sli-
máčky dostavily pár izéb, potom aj tam. 
Po záplavách 8. júla 1999 bola Slimáčka 
jako najnyšé místo mesta najvíc zatope-
ná. Naščascí boly majitelé rozumný a po-
iscený. Maly aj nečo ušporované, tak do-
šlo g  druhej generálke. Rýchlej a  znova 
„ot podlahy”. Devet rokú po revolúciji uš  
egzistovaly aj slušné rýchle a  serijóz-
ne firmy. Za necelý púlrok bolo hotovo 
a pred Vánocama uš šecko fungovalo po 

novém. Pribudlo sedzený „v jame”, nová 
výzdoba, vácej dreva... menyl sa komplet 
nábytek.

Okrem teho, že sem bol štamgast, ak- 
 tývne sem sa zúčastnoval kúltúry u Sli-
máčky. Nélen pravidelnýma náš čivama, 
ale aj verejným čítaným literatúry, reci-
táciu básný (to aj s celým divadlem), Mi-
kulášováným, hráným na gitaru a  spe-
vem (sólo, v duete, s kapelu), konferova-
ným... Ale  úplne najvíc ma bavilo robit 
čašnýka. Začátkem leta 1994 sem skončil 
v roboce a len sem tak naznačil Cascovi, 
či by pre mna nečo nemal. Hnet mi po-
vedal – zajtra móžeš nastúpit, chýbajú 
nám dvaja čašnýci. Nenastúpil sem hnet, 
ale asi za dva týdne. Po Cibuláku. Vyba-
vil sem si papíre, kúpil čérne boty, tesilky, 
dve bíle košele a nastúpil. Do dnešného 
dna velyce rát spomínam na to nádher-
né, zábavné a zmysluplné leto, keré sem 
tam prežil. Pri strídavem čašnýckem re-
žime – dlhý a krátky týden sem mal zra-
zu kopec volna. Dalo sa skúšat divadlo, 
scihel sem obrábat vinohrady, kúpat sa, 
študovat a  pritém sa učit nádhernému 
a  náročnému remeslu. Mal sem rovno 
na smene dvoch skvelých učitelú – Maj-
ku a  Tibora. Ozajstný majstri. K  temu  
pridaná hodnota herectvo a letná klau-
nská škola. Nevadzilo mi, že ma na kon-
ci šichty bolely nohy, vlastne celý človek.  
Najvác úsmef. Dosáhel sem pár naj. Bol 
sem na smene, kerá urobila najvačú trž - 
bu sezóny a mal sem aj prvý zápis f „Kni - 
he prianí a  sťažností”. Jasne, že kladný.  
To sem sa f pátek večer stavil s  partiju 
štamgastú – pifkárú (15), že budem no-
sit tak, jako zme boly zvyknutý s Prahy. 
Ket nekerý z nych dopíjal, uš sem mu na 
stúl kládel čerstvé pifko. Nevím, či sem 
vyhrál, ale tá pochvala sa im písala velyce 
čaško a hádaly sa jeden ces druhého, jaké 
slová chvály a uznána použit. Ket sem im 
povedzel, že nech nyšt nepíšú, nech si 
račik vypijú, tak sem dostal otpovet, že 
ty sa nestaraj, aj tak si šeckému na vine. 
A  to vypily ne celých sto píf. Robil sem 
tam aš do októbra a  lúčený bolo čašké. 
Ket sem mal trocha času, dycky sem sa 
rát ukázal, pokecal, popil, nekedy aj po-
jedel. Kuchyna bola furt skvelá. Chodzil 
sem tam aj po roku 2000, chvílu sám, po-
tom dlhá pauza a od 2002 uš z doprovo-
dem, jako vozičkár. Hlavne odzadu, na 
terasu – záhradu.

Prvý náznak konca Slimáčky bolo 
úmrcí babky Jurčovičovej v  apríli 2003 
roku. 17 dní na to si Pánbu povolal aj jej  
céru, preváckárku, obetavú ženu, matku 
a dušu celej Slimáčky Lubku De movi čovú. 
Slimáčka uš any zdaleka nefungovala 
tak, jako prettým. Vydrža lo to do kon - 
ca augusta 2008 po vymalováný a or ga-
nyzačných zmenách sa začalo znova 1. ap - 
ríla 2009, ale devade sáte roky a plné šen-
ky boly nadobro preč. Nélen Slimáčka, ale 
aj mnoho dalších podnykú zívalo prázno-
tu. Personál sa snažil spĺnat tý najvyš-
šé kritériá, aj kuchyna a zarídzený boly 
furt natštandart. Štamgasci, staré partije 
a pivoví fajnšmekri sa rozutekaly po sve-
ce, za ložily si rodziny... Definytývny ko-
nec bol 22. júla 2017.

Na samý konec mi nedá nespomenút  
ešče bufet. Bol napretku, ot cesty. Bol 
otvorený ot 5.00 do 16.00. Tu ste si móh-
ly dat zhruba to isté, čo v reštaurácii za 
cenu IV. cenovej. Na stojáka. Plus šaláty, 
desátové poléfky, párky, klobása, chrum-
kavé slané rošky...

Uš vyše troch rokú je Slimáčka na pre-
daj. V dnešnej  dobe, kerá reštaurá ciám 
a ubytovacím zarídzenám nepraje, je ve-
lyce nepravdepodobné, že by Slimáčku 
negdo kúpil za tým účelem, kerému dob-
re slúžila vyše sto rokú.

Zúctu váš Strýco Lajo 
foto: Mestské múzeum v Pezinku 

a Ján Štrba

 Konec dalšej legendy
Vím, že čas sa 
nedá zastavit. 
Any len trocha  
pribrzdzit.
V mladosci má 
človek fúru ča-
su, nekedy any 
neví, čo s ným. 
Starší ludé by 
ho zas rádzi 
na táhly. Ale uš 
aj mladých lu-
dzí očujete ho-
vorit do mobi-
lu, neskaj né, 
nemám čas!

»

Staré dobré časy u Slimáčky – koncert V. Mertu s pezinskými priateľmi
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Ako vnímate spoluprácu s Malo-
karpatským múzeom a spolupráce 
všeobecne?

Chránené dielne zamestnávajú ťažko 
zdravotne znevýhodnených ľudí. Kon-
krétne v našej chránenej dielni máme ko-
legyne a kolegu s telesným a mentálnym  
znevýhodnením. Prácu je potrebné pri-
spôsobovať typu a stupňu zdravotného 
postihnutia. Pezinská dielnička je tu  už 
štyri roky a prvé roky boli naozaj veľmi 
ťažké. Malokarpatské múzeum v Pe zin-
ku začalo s nami spoluprácu v našom naj-
ťažšom dielničkovom období, kedy sme  
naozaj uvažovali, či sa dokážeme ešte 
udržať a uživiť. Vtedy nám naša spo lu-

práca s múzeom veľmi pomohla a v pod-
state znovu naštartovala. Takže aj touto 
cestou im veľmi pekne ďakujeme.

Čo vám priniesol rok 2020?
Všeobecne je tento rok veľmi ťaž-

ký pre všetkých, asi v každej oblasti. Aj 
v podnikateľskej, aj v súkromnej. Nám 
do dielničky okrem iného priniesol prá-
cu. Od vzniku situácie s koronavírusom 
sme sa rozhodli šiť bavlnené rúška. To 
nám ostalo až doteraz a Pezinčania nás 
„objavili”. Veľmi sa z toho tešíme. Naši 
zákazníci sú úžasní. Cítime ich podporu 
a spolupatričnosť. Tento rok v septem-
bri nám pribudol nový kolega. Môj syn 
Denis. Čisto ženský kolektív sme trochu 

oživili o vtipného mladého muža. Mu-
sím skonštatovať, že celkovo máme za 
sebou úspešný rok. Veľká vďaka patrí 
našim dievčatám v dielničke, lebo naozaj 
pracujú s veľkým nasadením, ale hlavne 
s radosťou.

Aké sú vaše ďalšie ciele a sny?
Ciele máme veľké. V prvom rade na-

ďalej zveľaďovať a zväčšovať chránenú 

dielňu, pre ešte viac ľudí s ŤZP. Mojím 
druhým veľkým snom je zriadiť v Pezin-
ku denný stacionár pre mentálne znevý-
hodnených ľudí. Tento zámer sa realizu-
je veľmi ťažko a siaha do asi nie blízkej 
budúcnosti. Ale ja verím, že sa mi to po-
mocou skvelých ľudí, ktorých mám oko-
lo seba, podarí.

Malokarpatské múzeum rozvinulo  
spoluprácu s Pezinskou dielničkou v ro - 
ku 2018. Udalosti zapadli na svoje mie-
sto, pretože v múzeu práve v tom čase 
vznikal múzejný obchodík – Souvenir 

shop, miesto, kde si okrem suvenírov, 
publikácií či regionálneho vína našli svo-
je stále miesto aj dielka z Pezinskej diel-
ničky. Mnohé z ich produktov sú pre ešte 
lepší pocit vyrobené ekologickou cestou 
či pomocou up-cyklácie textilu, či papie-
ra. Drobné predmety z textilu, srdieč-
ka, darčeky, eko-tašky, voňavé vrecúška 
plné levandule, ale napríklad aj ľanové 
vrecko na chlebík nájdete v Souvenir 
shop-e počas otváracích hodín múzea.

Text: Monika Chvosteková, 
Denisa Knotková

www.muzeumpezinok.sk/sk
www.pezinskadielnicka.sk 

KULTÚRA

»

Tradičné podujatie pre najmenších 
Vítanie Mikuláša v  meste nahradila 
tento rok z  dôvodu nariadených pre-
ventívnych opatrení Mikulášska jazda 
na koči. Začala sa pred Domom kultúry, 
pokračovala cez mestskú časť Grinava, 
mestské sídliská, historickú časť Cajla 
a  končila na Radničnom námestí, kde 

Mikuláš s Anjelom a Čertom rozsvietili 
vianočný stromček. Symbolom Vianoc 
sa stal smrek pichľavý s obvodom kme-
ňa 160 cm, ktorý bol mestu darovaný 
zo súkromnej záhrady v Pezinku. Spolu  
s vianočným osvetlením mestských uli-
čiek nám bude dotvárať magickú atmo-
sféru počas celých sviatkov.        -red- 

Z  dôvodu epidemiologickej situácie bola návšteva Mikuláša v  našom 
meste tento rok iná. Aby pozdravil všetky dobré deti, vydal sa so svojimi 
pomocníkmi na cestu naprieč celým mestom.

»

Spolupráca Malokarpatského múzea
s Pezinskou dielničkou

Ak je niečo, čo by sme si z roku 2020 mali vziať ako pozitívne memento 
do ďalších období, je to solidarita. Voči sebe navzájom, voči priateľom, 
voči neznámym. Najmä však solidarita s ľuďmi, ktorí to možno majú v 
živote o poznanie ťažšie ako my. Z túžby po vzájomnej solidarite vznik-
la v roku 2016 aj Pezinská dielnička, ktorá aktuálne poskytuje priestor 
pre sebarealizáciu a prácu piatim mladým ľuďom so zdravotným znevý-
hodnením. Mnohí z vás určite poznáte príbeh Denisa a jeho mamy De-
nisy Knotkovej, ktorá dielničku založila. Spýtali sme sa jej tri stručné 
otázky.

 Mikuláš pozdravil
 deti v celom meste
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 Oprava
 nesprávnych
 údajov

V predchádzajúcom čísle Pezin-
čana (11/2020 z  27. 11. 2020) 
boli v článku s názvom Marián-
sky stĺp v centre mesta podstú-
pil obnovu uvedené nesprávne 
údaje o  umiestnení mariánske-
ho stĺpa. Za chybu sa ospravedl-
ňujeme a uvádzame opravu, kto-
rú pripravil Peter Sandtner.

Stĺp pôvodne stál na vyvýšenom 
mieste na Radničnom námestí zo stra-
ny Holubyho ulice, na mieste, kde dnes 
stojí autobusová zastávka, a bol priro-
dzenou dominantou námestia. Po ná-
stupe komunistického režimu došlo  
v 50-tych v mnohých mestách k od-
straňovaniu trojičných a mariánskych 
stĺpov z námestí ako ideologicky ne-
vyhovujúcich. V Pezinku bolo zámien-
kou rozširovanie Holubyho ulice v ro-
ku 1954, kvôli ktorému sa mal stĺp 
premiestniť do Potočnej ulice za Dolný 
kostol, s čím nesúhlasil vtedajší cirkev-
ný výbor. Stĺp napokon zachránil člen 
cirkevného výboru a kamenár Vladi-
mír Milko. S cirkevným tajomníkom 
sa dohodli na kompromise a stĺp bol 
premiestnený k veži Dolného kostola. 

Práce mali pôvodne vykonať pomocní 
robotníci, ale hospodár mesta z obavy  
z možného poškodenia zveril túto prá-
cu V. Milkovi ako umeleckému kame-
nárovi. Ten stĺp v roku 1956 zreštau-
roval a jeho hlavnú časť premiestnil na 
dočasné miesto k veži. Kamenné stĺpy 
s reťazami, ktoré tvorili ohradu okolo 
stĺpa, umiestnil pri vstupe do Farského 
kostola. Sochy dvoch anjelov odovzdal 
do Malokarpatského múzea. V takom-
to stave bol stĺp až do jeho reštauro-
vania a požehnania v roku 2001, kedy 
boli všetky jeho časti umiestnené na 
mieste bývalej fontány (niektoré časti 
boli nahradené kópiami).

Text a foto: Peter Sandtner 

Obe autorky spája Výtvarný odbor 
ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku, kde sa stretli 
ako učiteľka a študentka, vzťah k recyk-
lovaniu a momentálne i spoločná výsta-
va pod názvom Figura a Figura. Figúry 
a postavy Petry sú dominantné, viditeľ-
né, skutočné aj imaginatívne. Citeľná je 
spontánnosť plná farieb. Petra maľuje 
na rôzne podklady ako staré dvere či iné 
predmety. Danica vytvára rovnako ob-
jekty z čohokoľvek sa dá. Už raz vytvore-
né predmety a časti z nich, ktoré stratili 
svoju funkciu, posúva ďalej v  iných sú-
vislostiach. Preto je figúra symbolická, 
tušená, jej tvar určujú segmenty, z kto-
rých je vytvorená. „Či je to drevo, železo, 
alebo sklo, vždy ide o znovunavrátenie tých
to predmetov, fragmentov, úlomkov späť do 
života, ale už nie v  ich pôvodnej funkcii. 
Do stávajú nové estetické poslanie v  rámci 
mojich objektov. Človek chodí niekedy okolo 
veci dva roky a nenapadne vám, že by z toho 

mohlo niečo byť, a potom sa na to pozriete 
z  iného uhla a zistíte, že z  toho môžu byť 
dve figúrky,” povedala k svojej tvorbe Da-
nica Tyková. Výtvarníčka Petra Noskovi-
čová využíva rôzne materiály. „Pracujem 
s akrylom, používam tiež perokresbu alebo 
lepím rôzne fragmenty, ktoré nájdem. Všet
ko, čo ma zaujme, ako rôzne drievka alebo 
kovy, nalepím, z čoho vytváram kolá.”

Obe umelkyne súhlasne tvrdia, že 
k  tvorbe potrebujú predovšetkým vnú-
torný pokoj. Diela nerady nálepkujú 
názvom, a keby si to nežiadala výstava, 
nechali by ich najradšej bez mena, čím 
by dali priestor pre fantáziu milovníkov 
umenia.

Výstavu Figura a  Figura môžete 
na vštíviť v  Mestskom múzeu v  Pe-
zinku do 31. decembra.

Mestské múzeum v Pezinku
-red- 

Chytená do siete času
Pezinská spisovateľka Marina Mesárošová, členka Spolku slovenských 
spisovateľov a OZ Literárneho umenia, odprezentovala v piatok 4. de-
cembra svoju už  štvrtú knihu Chytená do siete času.

Umelci z OZ Ateliér 
vystavujú svoje diela

Pezinské kultúrne centrum pripravilo vo svojich priestoroch výstavu fotogra- 
 fií mladých talentov. V minigalérii Domu kultúry Pezinok si môžete pozrieť foto-
grafické diela členov OZ Ateliér Fantázie. Občianske združenie, ktoré od roku 
2009 vyvíja aktivity v oblasti výtvarného umenia, systematicky vytvára pod-
mienky na všestranný rozvoj osobnosti a talentu detí vo veku od 7 do 18 rokov. 

Výstavu môžete navštíviť do 31. januára 2021.              -red-

 Mestské múzeum
 pozýva na výstavu
 Figura a Figura

Mestské múzeum v Pezinku vás pozýva na výstavu pezinských vý tvar-
níčok Danice Tykovej a Petry Noskovičovej, ktorá je venovaná fi gúram.

»

„Texty autorky sa mi javia poeticky 
vyzreté, obsahom aj formou. Svojou kon
cíznosťou výrazu a občasnou viazanos
ťou sa mi javia ako vyzreté klenoty. Lebo 
poéziu vníma ako hudbu, ktorej sa roky 
venuje. A tieto dary – písať básne, zhu
dobňovať ich a spievať, pokladá za svoj 

najautentickejší dar,” napísala vo svojej 
recenzii Viera Prochádzková. Knihu 
Chytená do siete času vydalo vydava-
teľstvo Minor, obálku navrhol Ladi - 
slav Tkáčik. Do ďalšej práce želáme 
veľa tvorivých nápadov.

Alžbeta Jedličková

»

»
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Blíži sa záver roka 2020, ktorý 
sa niesol v  znamení nečakanej 
skúšky. Pandémia dočasne zmeni-
la spôsob nášho života, no zapísa-
la sa aj do našej dlhodobej pamäte. 
V čase, keď prichádzajú Vianoce, 
ešte stále nie je na dohľad ko-
niec tejto skúšky ani rozuzlenie 
problémov a  šťastný koniec, aký 
poznáme z filmov. To, čo cítime 
a čo potrebujeme, je nádej. A tým 
dôležitejšie než v  iných rokoch 
sú v  tejto chvíli slová povzbude-
nia, ktoré čitateľom Pezinčana 
ve novali naši duchovní – rímsko-
katolícky farár Andrej Šottník 
a evanjelický farár Vladimír Kmo-
šena.

Andrej Šottník: 
Boh stojí pri každom z nás

Milí Pezinčania, všetci ľudia dobrej 
vôle, blížia sa sviatky Vianoc a  sú pre 
nás v  tomto roku trochu netradičné. 
Mnohí z vás sa cítia zneistení v exis-
tenčných záležitostiach, mnohí sú de-
zorientovaní v spoločenskom dianí a vo 
vzťahoch medzi ľuďmi, do ktorých sa 
nie zriedka vkráda napätie a nedorozu-
menie.

Je toto atmosféra vhodná na sláve-
nie Vianoc? Sviatky Vianoc si predsta-
vujeme trochu inak. Máme o  nich inú 
predstavu, iný ideál.

Pápež František nám často pripomí-
na: realita je viac ako idea. Skutočnosť 
je viac ako myšlienka. Pre kresťanov 
preto pevným bodom nie je idea, ale 
osoba Ježiša Krista.

Vianoce nás už od počiatku učia rea-
lizmu. Ježiš neprichádza do ideálnych 
podmienok. Zažíva osud bezdomovca 
a utečenca, je prenasledovaný hneď od 
po čiatku, vyrastá a žije v chudobe. A ce-
lým svojím životom smeruje ku krížu. 
Neuteká od reality, ktorú musí preží-
vať. Nemení ju za snívanie. Prijíma údel 
človeka, prežíva všetky ťažkosti života, 
zažíva ich na svojej koži a  tvorí z nich 
spásu pre celý svet.

Aj nás sviatkami Vianoc pozýva, aby 
sme uchopili skutočnosť takú, aká je, 
a urobili z nej požehnanie pre seba i pre 
ľudí okolo nás. Nenechá nás v tom sa-
mých, bude stáť pri nás. On je Emanuel, 
Boh s nami.

Ježiš chce vstúpiť aj do nášho nepo-
koja, vstupuje do našich neistôt i zdan-
livých istôt. Pred vyše 2000 rokmi vstú-

pil do ľudských dejín ako Knieža poko-
ja. Anjeli pri jeho narodení zvestovali 
„pokoj ľuďom dobrej vôle”. Tento pokoj 
je jeho darom aj dnes.

V  čase adventu bývame svedkami, 
ako po dedinách i  mestách zažiaria 
svetlá vianočnej výzdoby. V  ostatnom 
čase vidno na uliciach obcí aj obrovské 
adventné vence. Pribúdajúce svetlá 
v nás majú nielen vzbudzovať vianočnú 
atmosféru, ale najmä rozdúchavať ná-
dej v našich srdciach. Nádej proti kaž-
dej neistote našej doby. A smerujú nás 
na iné Svetlo, ktoré prišlo, aby svietilo 
v  temnotách. Prijmime pozvanie Via-
noc zažať nádej v srdciach ľudí!

Želám vám pokojné a  požehnané 
Vianoce! Nech pokoj, radosť a láska náj-
du svoje miesto vo vašich srdciach, vo 
vašich rodinách. Nechajme sa prenik-

núť povedomím Božej blízkosti. Boh 
stojí pri každom z  nás, či si to uvedo-
muje, alebo nie, posilňuje nás a dodáva 
nádej. Neutekajme k  prázdnym snom, 
prijmime a využime reálnu chvíľu. Zaž-
nime nádej!

Vladimír Kmošena: 
Prichádza dieťa a hľadá lásku

Drahí spoluobčania. Viete, čo v tieto 
dni prežívam? Možno si poviete: „Ó, há-
dam sa len náš farárko nebojí Covidu?” 
Myslím si, že veľa ľudí, vrátane mňa, 
pochopilo v tejto situácii jedno: Akí sme 
zraniteľní a  koniec-koncov aj pominu-
teľní . Toto poznanie nás ale nemusí zá-
konite viesť k strachu alebo k siláckym 
rečiam, ktoré – či sa nám to páči, alebo 
nepáči – svedčia o  určitom obrannom 
mechanizme jednotlivca, o úskoku pred 
realitou, alebo... To by bolo veľmi zlé.

Nie sme ani prví, ani poslední, kto-
rí čelíme takejto alebo obdobnej reali-
te. Ďakujem Ti, Pane Bože, že na konci 
toho, čo sa pri nás deje, môžem vidieť 
svetlo. A toto svetlo vidím nielen preto, 
že sú tu najkrajšie sviatky v roku. Nie. 
Tentokrát to nie je len o  čare Vianoc. 
Drahí moji, deje sa niečo nové!

V  globále to nemôžeme nazvať nie-
čím novým, ale ako sa hovorí: Potrebo-
vali sme to už ako soľ. Čo to asi bude? 
Prichádza Boží Syn, sám Boh prichá-
dza, no ešte neprichádza ako sudca, 
doprial sa nám dožiť času Vianoc. Opäť 
prichádza ako dieťa, pretože každé die-
ťa na celom svete má úžasnú danosť. 
Vie, kto ho má rád. Nájde lásku pri nás?

Dieťa množstvom prázdnych slov 
neohúriš. Ono vie a rozumie reči lásky. 
Deje sa pri nás niečo nové, tieto Viano-
ce budú iné. Ak ti ešte nesmierne vadí 

to, že si si musel a musíš veľa upierať, 
bol si navyknutý na určitý štandard 
a  zrazu je preč – pozri sa okolo seba. 
Svet sa mení. Akí sme už boli bezohľad-
ní jeden k druhému, ako sme sa chladne 
správali... A prichádza dieťa a hľadá lás-
ku. Lásku, ktorá objíma svojím požeh-
naním nielen teba, tvojich blízkych, ale 
pamätá aj na tých druhých. Bez lásky 
nie je možné ľúbiť sa Pánu Bohu.

Ak si sa v týchto riadkoch dostal až 
sem, zo srdca ti želám, aby táto láska 
naplnila tvoj život, Božie požehnanie ťa 
sprevádzalo každého dňa, až do toho, 
keď ťa otvorená náruč nebeského Otca 
uvíta vo večnosti.

Text: -ky-, foto: TASR

SPEKTRUM
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 Betlehemské
svetlo 
v Pezinku

Betlehemské svetlo, symbol pokoja, 
nádeje a lásky, ktoré prepája ľudí po ce-
lom svete, prinesú pezinskí skauti pre ve-
rejnosť v stredu 23. decembra. V čase od 
10.00 do 19.00 h si ho môžete prevziať 
na Radničnom námestí pri Mariánskom 
stĺpe. Odpaľovanie Betlehemského svet-
la bude prebiehať so zreteľom na všetky 
aktuálne platné bezpečnostné a hygie-
nické opatrenia, vždy so snahou o bez-
kontaktnosť a bez zhromažďovania.

61. zbor Modrý Oblak Pezinok

Ako by ste zhodnotili rok 2020? 
Čo vám ako nadácii, ale aj ľudsky 
vám osobne priniesol?

Spoločenská situácia v roku 2020 ľudí 
zahnala do domovov, zabránila stretnu-
tiam, zhromažďovaniu, a tak sme sa 
všetci učili novým spôsobom komuniká-
cie, práce, odovzdávania informácií, atď. 
Pre mňa osobne sa rok niesol v pokojnej-
šej pracovnej atmosfére. Práca z domu 
mi umožňovala viac premýšľať, dostávať 
sa hlbšie do seba, vnímať veci, ľudí, prá-
cu aj z iných uhlov pohľadu. Zamýšľať sa 
čo a ako ďalej, keďže situácia sa neustá-
le mení a je potrebné hľadať nové formy 
fungovania. Ale naďalej si želám, aby 
osobné záujmy neustále nahrádzala po-
treba spolupráce, zdieľania a kolektívnej 
prosperity.

Azda pre všetkých je to rok aty-
pický, pretože ho poznamenala pan-
démia COVID-19. Prejavila sa kon-
krétne aj na Vašej činnosti?

Niektoré naše aktivity a časť podpo-
ry smerovala k projektom, ktoré súviseli  
s pandémiou, resp. snažili sa kompenzo-
vať jej následky. Podporili sme Nemocni-
cu s poliklinikou v Považskej Bystrici su-
mou 11.700 € od darcu, s ktorým nadá-
cia dlhodobo spolupracuje na mnohých 
projektoch. S dôverou využil skúsenosti 
a  servis pre darcov našej nadácie. Reš-

pektovali sme jeho želanie a podporili 
projekt mimo nášho regiónu. Išlo o za-
kúpenie ochranných oblekov pre pracov - 
níkov, ktorí robia odber vzoriek na 
ochorenie COVID-19 v novozriadenom 
odberovom mobilnom mieste. V rám-
ci Grantového programu sme podporili 
sumou 600 € Mestské centrum sociál-
nych služieb v  Modre. Ich projekt tvo-
rivých dielní sa zameral na začlenenie 
seniorov do spoločných aktivít a zbave-
nie ich pocitu izolovanosti, tiež na psy-
chohygienu zamestnancov zariadenia. 
Ďalšími 600 eurami sme prispeli Zaria-
deniu opatrovateľskej služby v Pezinku 
na nákup ochranných pomôcok a ove ra-
lov pre personál zariadenia, aby chráni-
li seba, aj seniorov, o ktorých sa starajú.  
Do  materiálnej podpory možno zahr-
núť aj sprostredkovanie daru, konkrét-
ne ôsmich paliet občerstvenia, teda mi-
ne rálok a  nealkoholických nápojov od 
lokálnej firmy Lyreco pre vyše 100 dob-
rovoľníkov, ktorí neúnavne šili rúška.  
A ušili ich veru neúrekom – 10 000 kusov 
v Pezinku a 9 000 kusov v Modre. Tým 
poskytli ochranu seniorom aj obyvate-
ľom počas pandémie v našich komuni-
tách. Napokon musíme myslieť aj na 
du ševnú podporu, na ktorú bol oriento-
vaný projekt Listy seniorom. V ňom na-
ša nadácia vyzvala lokálne školy a spria-

telené rodiny s deťmi, aby napísali list, 
nakreslili obrázok osamelým seniorom, 
ktorí sú ako najviac ohrozená skupi-
na izolovaní vo svojich domácnostiach 
kvôli karanténe, a aby ich takto potešili 
v tomto komplikovanom období. Listy 
boli prostredníctvom starostov obcí a so - 
ciálnych zariadení distribuované jednot-
livým seniorom.

Mohli by ste povedať pár slov  
o Ma  lokarpatskom fonde solidarity, 
ktorý zrejme tiež vznikol s ohľadom 
na aktuálny vývoj udalostí?

V súvislosti s pandémiou sme zriadi-
li nový nadačný fond – Malokarpatský 
fond solidarity. Pre nedostatok kapacít 
sme ho ešte veľmi nestihli propagovať. 
Zatiaľ sa nám podarilo získať pár darcov 
s menšími sumami. Uvidíme, či počas 
budúceho roka bude ešte aktuálny.

Odrazila sa pandémia na ochote 
darcov, a tiež povedzme na štruk-
túre a na charaktere žiadostí resp. 
projektov, ktoré ste podporili?

Pandémia spôsobila pokles záujmu 
stretávať sa, ľudia cítia obavy, preto to  
bol rok možno povedať s minimom osob-
ných stretnutí. V nadácii sme okrem tra- 
 dičných programov (v tomto predvianoč-
nom období je to projekt Otvor srdce, da-
ruj knihu) pracovali aj na témach podľa 
želaní našich stabilných darcov, ktorí 

nám dávajú dôveru, aby sme zrea lizovali 
ich projekty. Príkladom je pokračovanie 
Wisommeliérskeho kurzu pre bežných 
záujemcov z radov verejnosti. Komplet-
ný zoznam podporených projektov mož-
no nájsť na našom webe www.revia.sk. 
Zo všetkých schválených projektov sa 
nekonali len dva festivaly.

Máte v portfóliu aj známe projek-
ty Behaj a pomáhaj i Odpad sa nevy-
parí. Ako sa im darí?

Náš projekt Behaj a  pomáhaj – Fair 
cross 2020 sa napriek dvom plánova-
ným termínom – na jar i na jeseň – kvôli 
koronavírusovej pandémii a s ňou súvi-
siacim nariadeniam nekonal. Projekt 
Odpad sa nevyparí pokračuje v svojej 
druhej fáze. Nadácia REVIA bola úspeš-
ná a aktuálne patrí medzi vybrané orga-
nizácie v grantovej výzve pre komunitné 
nadácie spomedzi krajín Visegrádskej 
štvorky. Ďalšiu etapu nášho projektu 
Od pad sa nevyparí opätovne podporila 
nadácia C. S. Mott Foundation v rámci 
The Global Challenges Local Solutions – 
Programu z Akadémie pre rozvoj filan-
tropie v Poľsku. Tešíme sa tomu, lebo 
vďaka podpore budeme môcť vybudovať 
pilotné uzamykateľné stojisko odpadu  
pri jednej bytovke v Modre. V rámci stra- 
 tégie odpadového hospodárstva sa Mes-
to Modra s  prispením Nadácie REVIA 
spoločne pokúšame presunúť zodpoved-
nosť za množstvo a kvalitu odpadu na 
obyvateľov bytoviek. Spoločnými silami 
sa snažíme riešiť akútny problém ano-
nymity triedenia odpadu v bytových 
do moch v Modre. Plánujeme tiež usku-
točniť profesionálny prieskum ohľadom 

zistenia bariér a motivácií triedenia a re - 
dukcie odpadov vybraných cieľových 
skupín. Veríme, že oslovení Modrania sa  
zapoja a pomôžu nám získať výsled-
ky použiteľné v praxi. Naďalej uvítame 
zdieľanie tipov, vedomostí a nápadov sú-
visiacich s touto témou. Napíšte nám na 
revia@revia.sk.

Na čo budete klásť dôraz v ďalšom 
roku?

Budúci rok 2021 bude rokom 25. vý-
ročia založenia našej organizácie. Pre-
mýšľame zatiaľ, ako sa pripomenúť, čo 
ponúknuť komunite a zapojiť občanov, 
partnerov pre spoločný cieľ v duchu náš-
ho známeho kréda: Pošli dobro ďalej.

Tento rok sa zrejme nebudú ko-
nať obvyklé predvianočné akcie či 
tr hy, teda bude opäť menej stretnutí  
s ľuďmi. Čo by ste čitateľom Pezin-
čana zaželali na Vianoce a do nové-
ho roku 2021?

Želala by som ľuďom viac radosti. Ra- 
 dosť človeka vnútorne uzdravuje, dodá va 
mu vitalitu, vedie ho k solidarite s ľuď - 
mi okolo neho. Existuje tisíc malých ra-
dostí, ktoré môže denne prežívať každý 
a odovzdávať ich iným. Je potrebné si  
neustále pripomínať všetky dôvody k ra-
dosti. Ak sa dokážeme radovať, budeme 
mať väčšiu chuť do života a objavíme v se - 
be viac síl na to, aby sme dokázali čeliť ne - 
priaznivým okolnostiam, negatívnym 
tendenciám. To dobré a vznešené v nás pa - 
trí každému z nás. Ale radosťou, láskavos - 
ťou, múdrosťou a odhodlaním môžeme 
aj nedostatky v živote premeniť v dobro  
a v lásku – a šíriť tieto hodnoty okolo seba.

-ky-

V Nadácii REVIA budeme aj v budúcom roku šíriť dobro
V neľahkých časoch, ktoré sme prežívali v roku 2020, je azda ešte dôle-
žitejšia ochota a schopnosť pomáhať, konať dobro. REVIA – Malokarpat-
ská komunitná nadácia pôsobí na poli dobročinných aktivít už 24 rokov, 
budúci rok teda oslávi štvrťstoročie svojej existencie. O bilanciu uply-
nulých mesiacov, ale aj o plány do budúcnosti sa s čitateľmi Pezinčana 
podelila správkyňa nadácie Drahoslava Finková.

Vianočné slová nádeje a povzbudenia 
 pezinských duchovných

»
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Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA OCTAVIA: 0,83 – 7,96 l/100 km, 16,49 – 180,60 g/km. 
Uvedené informácie a fotografi e majú len informatívno-ilustračný charakter. Podrobnosti o ponuke modelov, konečných cenách, špecifi kácii 

vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA. Ponuku značkového fi nancovania zabezpečuje VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.www.skoda-auto.sk

SCOUT G-TEC 4x4

ROKOV
POHODY5

VYBERTE SI Z NAJŠIRŠEJ ŠKÁLY  PREVEDENÍ 
VRÁTANE PLUG-IN HYBRIDNEJ TECHNOLÓGIE.

Rodinná, športová, off roadová alebo hybridná? Využite limitovanú ponuku 
5 ROKOV POHODY a vyberte si model ŠKODA OCTAVIA podľa seba! 
Získate zadarmo 5-ročnú záruku a servisný balík na 5 rokov, výbavu v hodnote 
až do 1 200 € a zimné komplety. Teraz aj s novým značkovým fi nancovaním 
NaMieru. Kontaktujte autorizovaného predajcu ŠKODA a objednajte si 
testovaciu jazdu ešte dnes. 

OCTAVIA
PRICHÁDZA

ŠKODA

V NAJVÄČŠEJ ZOSTAVE

S LIMITOVANÝM ZVÝHODNENÍM

AŽ DO 2 490 € 

GLAZÚROVANIE VANÍ
za prijateľnú sumu
so zárukou.
Tel.: 0905 983 602

Naštartujeme ťa 

DO ŽIVOTA

ako vytvoriť úspešný podnikateľský plán

 základy marketingu a manažmentu

 realizovať vlastné projekty

 sprievodcovské zručnosti

 zručnosti pre 21. storočie

 jazyky: anglický, ruský, španielsky, nemecký

MANAŽMENT  regionálneho 
cestovného ruchu

NAU
ČÍM

E

VÁS:

Lyžiarske
kurzy

Školské
noviny

Tím skúsených 
pedagógov

Príjemné
prostredie

ISIC
Euro<26

Budova
bez bariér

Exkurzie a 
výlety

WiFi
pripojenie

OBCHODNÁ akadémia
 účtovať v najpoužívanejších programoch

 ako podnikať

 ako narábať s peniazmi

 čo sú dane a ako na ne

 základy obchodného práva

 jazyky: anglický, ruský, španielsky, nemecký

NA
UČÍ

ME

VÁS:

www.oapk.sk

Obchodná akadémia Pezinok
Myslenická 1, 902 01 Pezinok

duálne vzdelávanie

prax v kvalitných prevádzkach

Na prihlášku prosím uveďte kód našej školy 000351822

Pre školský rok 2021/2022 otvárame odbory

033/642 34 10 info@soskompk.sk

          soskompk.sk strednaodbornaskolapodnikaniaasluzieb soskompk

Naše remeslo má 
stále zlaté 

dno “
”

    
    

     
podnikania a služieb

S
TR

EDNÁ ODBORNÁ ŠKO
LA

              PEZINOK

Stredná odborná škola podnikania a služieb
Myslenická 1, 902 01  Pezinok

ka
derník

ča
šn

íkkuchár

4 - ročné 
štúdium

•  získanie maturitného 
   vysvedčenia a výučného listu
•  možnosť pokračovať 
    v štúdiu na vysokej škole

Kuchár (6445 K)
Čašník, servírka (6444 K)

3 - ročné 
učebné odbory

•  získanie výučného listu
•  možnosť pokračovať 
   v nadstavbovom štúdiu 
   v odbore 6403 L

Kuchár (6445 H)
Kaderník (6456 H)

2 - ročný študijný
nadstavbový odbor

Podnikanie v remeslách
a službách (6403 L)

•  pre absolventov trojročných 
    učebných odborov 
    zameraných na služby
•  získanie maturitného 
    vysvedčenia
•  možnosť pokračovať v štúdiu 
   na vysokej škole

DÁMSKA a PÁNSKA KOLEKCIA

Kollárova ulica

PEZINOK

www.klietkapezinok.sk

Cenník inzercie
platný od 1. 2. 2020
RIADKOVÁ INZERCIA
• občianska inzercia
1  písmeno riadkovej inzercie a spolo-

čenskej kroniky (spomienky, poďa-
kovania, blahoželania) 0,02 €

1 fotografia (1,7x2,2 cm) 1,33 €

• komerčná inzercia
1  písmeno firemnej riadkovej inzer-

cie 0,03 €
   rámik 1,00 €
   tučné písmo 1,00 €
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Situácia s  pandémiou vírusu 
COVID-19 nás celkom zastavila  
a zmenila nám všetky naše plá-
ny, aktivity a vôbec celý náš ob-
čiansky život. Z plánu našej čin-
nosti na rok 2020 sme postupne 
museli rušiť alebo presúvať všetky zá-
jazdy, kultúrne a športové akcie. Na po-
slednú chvíľu sme museli zrušiť pripra-
venú výročnú členskú schôdzu na 10. 
marca v Dome kultúry Pezinok pre viac 
ako 200 členov. Na marec sme mali za-
kúpených 50 vstupeniek na operu Aida 
a  Rusalku, v  apríli na novú inscenáciu 
Kuba. Keďže sa v  divadlách prestalo 
hrať, doteraz nemáme vysporiadané fi-
nancie so SND Bratislava.

Plánovaný 5-dňový zájazd na Liptov 
v máji sme najprv presunuli na október 
a nakoniec po dohode s hotelom Ďum-
bier v Liptovskom Jáne sme rezerváciu 
pobytu preložili na máj 2021. Taktiež už 

obsadený, rezervovaný pobyt 
v hoteli Harmónia v Piešťanoch 
pre 46 osôb na október tohto 
roka sme preložili na septem-
ber 2021.
Z  jednodňových plánovaných 

zájazdov sme stihli zrealizovať len jeden  
– 8. septembra do Serede, kde sme na-
vštívili Múzeum holokaustu a v Galan te 

dva Eszterházyovské kaštiele a  Vlasti-
vedné múzeum.

Čo tento rok v našej organizácii, síce 
s prestávkami, fungovalo, bola organizá-
cia obľúbených rekondičných liečebných 
pobytov v našich slovenských kúpeľoch. 
Podarilo sa nám, rešpektujúc karantén-
ne opatrenia, zrekreovať 28 našich čle-
nov.

Zabezpečili sme vstupenky na 28. no-
vembra na veselohru Skrotenie zlej ženy. 

Na všetky naše športové podujatia, 
vzdelávanie v  Akadémii tretieho veku, 
prednášky, besedy, návštevy v Zariade-
niach opatrovateľskej služby a  na naše 
pondelkové stretávania v Denných cen-
trách si musíme počkať do budúceho 
roku.

Keďže sa nemôžeme stretnúť na spo-
ločnom vianočnom posedení, prajeme 
všetkým našim členom pokojné, ničím 
nerušené vianočné sviatky a  do nové-
ho roku veľa, veľa zdravia, vzájomného 
porozumenia a dobrých medziľudských 
vzťahov.

Eva Zouzalíková, 
ZO JDS Pezinok

SPEKTRUM / SPOLOČENSKÁ KRONIKA

So smútkom v  srdci si 
pripomíname už 4. nedo-
žitý Silvester, kedy nás 
navždy opustil syn, brat, 
strýko Ambróz Pažit-
ný, ktorý zaspal spán-
kom večným. S  láskou a  pokorou spo-
mínajú mama, sestra s rodinou.

Si tam, kam chodia hviezdy plávať,
tam hľadíme, keď nemôžeme spávať.
Len krásne spomienky ostali na Teba
a tiché modlitby posielame do neba.

Dňa 25. 11. 2020 sme si 
pripomenuli 6 rokov od 
úmrtia nášho drahého 
otca, dedka a  pradedka 
Jána Doboša z  Grina-
vy. S  láskou spomínajú 

dcéry Ľubica, Oľga a  syn Peter s  rodi-
nami.

Odišiel si tíško a niet Ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ spomienkami.
Dňa 3. 12. 2020 sme si 
pripomenuli 16 rokov od 
úmrtia Milana Mravca. 
Kto ste ho poznali, venuj- 
te mu, prosím, tichú spo- 
mienku. S láskou a úctou  
spomínajú manželka Joja, dcéry Jojka  
a Mirka s rodinami a ostatná rodina

Zavrela oči, srdce prestalo biť, 
musela zomrieť, 
aj keď tak veľmi chcela žiť.

Dňa 11. 12. 2020 uply-
nulo 20 rokov odo dňa, 
čo nás navždy opustila 
naša babička, prababič-
ka a krstná mama Hele-
na Belanská. S láskou 

spomína vnuk Jaroslav s rodinou. Kto 
ste ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku.

Tá rana v srdci stále bolí, 
zabudnúť nám nedovolí. 
Zhasli oči, stíchol Tvoj hlas 
a veľká bolesť stále je v nás. 

Dňa 29. 12. 2020 si pri-
pomenieme nedožité 80. 
narodeniny našej drahej 
mamy a babky Fran-
tišky Glváčovej. Kto ste 
ju poznali, venujte jej ti-

chú spomienku. 

Dňa 13. 12. 2020 si pri-
pomenieme 8. výročie 
úmrtia nášho otca,dedka 
a pradedka Jána Blaže-
ka. Spomína syn s rodi-
nou. Kto ste ho poznali, 

venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Sú slová, ktoré nikdy nepovieme, 
sú chvíle, na ktoré s láskou spomíname,
a sú ľudia, na ktorých nikdy nezabúdame!

Dňa 16. 12. 2020  uply-
nú dva roky, čo nás na-
vždy opustila naša drahá 
Ľudmila Hubrichová 
rod. Jur kovičo vá, a  dňa 
17. 12. 

2020 si pripomíname  
nedožitých 87 rokov náš-
ho drahého Alojza Hub-
richa. S láskou spomí-
najú deti  s  rodinami.

Dňa 17. 12. 2020 si pripomíname nedo-
žité 75. výročie narodenia nášho drahé-
ho Františka Švandtnera.

Tvoja duša je v nebi,
Tvoj úsmev v našom srdci.
Už Ťa nestretávame,
a predsa si tu stále s nami.
S láskou a úctou spomína-
jú manželka, dcéra a ses- 

 tra s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Dňa 19. 12. 2020 uplynie 
46 rokov, čo nás opustila 
naša drahá mama a bab-
ka Božena Federlová. 
S láskou a vďakou spomí-
na dcéra Boženka s rodi-
nou. Ďakujeme všetkým, ktorí nezabud - 
li a spomínajú spolu s nami.

Zletel krásny anjel z neba a povolal k sebe Teba.  
Nezomrela som, lebo viem, že budem žiť 
stále v srdciach tých, ktorí ma milovali. 
S  bolesťou v  srdci sme 
sa 13. 10. 2020 rozlúčili 
s  našou drahou dcérou, 
mamou, manželkou Sil-
vikou Lachkou rod. 
Honzíkovou z Pezinka.
Chceme si pripomenúť jej nedožitých 39 
rokov, ktoré by bola oslávila dňa 24. 12. 
2020. Na nebi je jedna hviezdička, a to je 
Issabelkina mamička, ktorá ju teraz strá-
ži z nebíčka. S láskou spomína brat Peter 

s rodinou a celá smútiaca rodina. Kto ste 
ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Tá rana v srdci stále bolí, 
zabudnúť nám nedovolí.
Zhasli oči, stíchol Tvoj hlas 
a veľká bolesť stále je v nás.

Dňa 17. 12. 2020 uply- 
nie 20 rokov, čo nás na-
vždy opustil Ján Hla-
vanda. S láskou spomí-
najú bratia a sestry s ro-
dinami.

Zavrel oči, srdce prestalo biť, 
musel zomrieť, aj keď tak veľmi chcel žiť.

Dňa 31. 12. 2020 si s bo-
lesťou v  srdci pripome-
nieme 3. výročie úmr-
tia nášho drahého otca, 
manžela, starkého Ale-
xandra Šandora. S  úc-

tou a  láskou spomína manželka, deti 
s rodinami a ostatná rodina. Kto ste ho 
poznali, venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku. Ďakujeme.

Sú slová, ktoré si nikdy nepovieme,
sú chvíle, na ktoré s láskou spomíname
a sú ľudia, na ktorých nikdy nezabúdame.

Dňa 29. 12. 2020 uplynie 
33 rokov, čo nás navždy  
opustil drahý otec, dedko  
a pradedko Jozef Reich-
bauer. Dňa 30. 12. 2020  
uplynie rok, čo nás na-

vždy opustila je ho man- 
 želka, naša mama, babka, 
prababka a  praprababka 
Melánia Reichbauero-
vá. S bolesťou v srdci spo-
mínajú deti s rodinami.

Nebo si Ťa navždy vzalo, 
80 rokov osláviť Ti nedoprialo, 
preto na krídlach anjela pozdrav 
Ti posielam.
Do výšky, do diaľky, tam hore, kde Ťa mám.
Verím, že stále si, že pozeráš na nás.
V srdciach našich miesto navždy máš.

5. 1. 2021 si pripomenie-
me nedožitých 80 rokov 
manžela, otca a  dedka 
Štefana Adlera. S  lás-
kou spomína manželka, 
syn a dcéra s rodinami.

Kto v srdci žije, nezomiera. 
Uplynulo 21 rokov od-
vtedy, čo nás opustil náš 
drahý otec a  dedko Ru-
dolf Marke z  Grinavy. 
S  úctou a  láskou si spo-
mínajú dcéra Eva a Mar-

tin s rodinou. 

Hoci si odišla a niet Ťa už medzi nami,
v našich srdciach zostaneš navždy s nami.
Už prešiel ten strašne smutný rok 
a my za Tebou plačeme, stále, či je deň, či noc.
Spomíname na Teba stále.

Dňa 26. 12. 2020 si pri-
pomenieme 1. výročie, čo  
nás navždy opustila na ša 
milovaná mamička, man-
želka, babička Jarmila 
Baroková z Pe zin ka.

Dňa 3. 12. 2020 sme si 
pripomenuli druhé vý-
ročie úmrtia nášho mi-
lovaného manžela, otca  
a dedka Milana Macej-
koviča. S láskou spomí-
najú manželka a synovia s rodinami.

Spomíname na

Štefana Valku †10. 12. 1993, Annu 
Valkovú †7. 9. 2006, Štefana Valku 
†9. 6. 1959, Petra Valku †24. 12. 2011.
Venujte im tichú spomienku. Za všet-
kých Pavol Valka s  rodinou.

Dňa 19. 12. 2020 si pri-
pomenieme nedožitých 
80 rokov nášho drahého  
manžela, otca, dedka a 
pradedka Rudolfa Ma-
líška. So smútkom v srd-
ci spomína manželka Miladka, deti Eva, 
Rudolf a Alena s rodinami. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku.

Tak tíško odišla duša Tvoja, 
že nestihol si povedať 
ani zbohom, rodina moja. 
Dňa 5. 12. 2020 sme si 
pripomenuli 18. výročie  
úmrtia nášho otca, ded-
ka a  pradedka Viliama  
Strapáka. Dňa 15. 12. 
2020 by sa dožil rovných 
100 rokov. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. S láskou spomína 
dcéra Anka, vnučka Anabela s  rodinou 
a krstný syn Stano Smolec.

Dňa 17. 12. 2020 si s úc-
tou a láskou pripome-
nieme nedožité 73. na-
rodeniny nášho drahého 
manžela, ocka a  dedka 
Petra Slamku. Ďakuje-
me všetkým, ktorí mu spolu s nami ve-
nujú tichú spomienku. Smútiaca rodina. 

Dňa 18. 12. 2020 si pri-
pomenieme 3. výročie 
úmrtia nášho milované-
ho manžela, otca a dedka 
Petra Krasňanského. 
S  láskou spomína man-

želka, syn Boris a  syn Peter s  rodinou  
a vnučkou Diankou. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. 

Dňa 4. 1. 2021 si pripo-
menieme 100. výročie 
narodenín našej mamy, 
starej mamy a prababky 
Justínky Murárikovej, 
rod. Hruškovej. Ďakuje-
me všetkým, ktorí nezabudli a  spomí-
najú spolu s nami.

Dňa 24. 12. 2020 uply-
nie 25 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš milova-
ný manžel, otec, dedko 
a pradedko František 
Pták. Venujte mu, prosím, 

tichú spomienku. S láskou manželka.

Dňa 29. 12. 2020 uply-
nie 10 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš drahý 
manžel a  otec Štefan 
Slimák. S  vďakou a  úc-
tou spomína celá rodina.

SPOMÍNAME

Dňa 24. 11. 2020 sa 
dožila vzácneho ži-
votného jubilea naša 
dobrá mama, babka 
a  prababka Lydka 
Tesárová z Pezinka.
S  úctou a  láskou jej prajeme veľa 
zdravia a duševnej pohody do ďalších 
rokov. Rodina, susedia a známi.

BLAHOŽELANIE

Rodina i verejnosť z  mesta 
Pezinok a širokého okolia sa 
smútočným ob radom na pe-
zinskom cintoríne rozlúčila 
s VIKTOROM FEDEROM, dl-
horočným profesionálnym 
i  dobrovoľným hasičom, ktorý 
zom rel vo veku 80 rokov.
Viktor Feder sa narodil v Pezin ku  
20. februára 1940. Po ukončení zá-
kladného školského vzdelania sa  
vyučil za kováča. V pezinskej požiar- 
 nej ochrane začal pracovať v 50. ro-
koch spoločne s  Rudolfom Turan-
ským, Pavlom Čajkovičom a ďalší-
mi ako platený strojník na histo-
rickej starej zbrojnici Pezinok. 
Ne skôr spolu s  kolegami bol prí-
slušník OVPÚ Bratislava-vidiek, 
kde ukončil svoju službu odchodom 

dôchodku. Zároveň v Dobro-
voľnej PO SR pracoval i s bra-
tom Jozefom a  mladším Já-
nom, kde bol aktívny až do 
konca svojho života.
V roku 1963 vstúpil do man-

želstva s Teréziou, s ktorou spoloč-
ne vychovali troch synov – Viktora 
mladšieho, Mariána a  Jaroslava. 
Ako i ostatní bratia a sestry Fede - 
rovci, mal rád hudbu. Hral na har-
moniku a  k  láske k  hudbe viedol 
i svojich synov. Bol nositeľom via-
cerých ocenení za svoju profesio-
nálnu i  dobrovoľnícku prácu. Na 
rozlúčke s ním spolu s rodinou boli 
prítomní aj členovia DHZ Pezinok 
mesto a Pezinok SOU. Česť jeho pa-
miatke!

Peter Ronec

 Rozlúčka s dlhoročným
 pezinským hasičom

Rok 2020 v pezinskej 
Jednote dôchodcov
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Čo ťa priviedlo k záujmu o počasie 
a klímu?

Môj záujem o meteorológiu, ale aj o li - 
te ratúru sa začal v Lučivnej, kde sa liečia 
cho roby dýchacích ciest. Ako desaťročný 
som tam strávil takmer pol ro ka na lie-
čení. Bolo mi tam, samozrej me, smutno 
a aby som odlúčenie od domova – a tiež 
nie vždy priateľské prostre die – psychic-
ky vôbec vydržal, prechádzal som sa 
v prírode a obdivoval som Tatry. Keďže 
pochádzam zo Záhoria, hory ma fasci-
novali. Keďže som tam bol od konca leta 
až do Vianoc, všímal som si, ako sa poča-
sie mení, ako sa na horách už v októbri 
objavil prvý sneh... Ďalším inšpiračným 
zdrojom bola pre mňa literatúra. Čítal 
som Dobrodružstvá kapitána Hatterasa 
od Julesa Verna. Kto pozná túto knihu  
o polárnej výprave, vie, akú dôležitú úlo-
hu v ňom zohráva počasie, že ide vlast-
ne o akési meteorologické rozprávanie. 
Prepojil som si s  týmto príbehom svoj 
pobyt v  Tatrách. A  keď som sa vrátil, 
za čal som si sám viesť meteorologický 
denník.

Nakoniec však zrejme prevážil zá-
ujem o  literatúru – keďže meteoro-
lógiu si študovať nešiel.

Vyštudoval som všeobecnovzdelá-
vací smer – učiteľstvo pre I. stupeň –, 
štátni ce som robil zo slovenčiny aj z ma-
tematiky. Ale dôležitejšie boli pre mňa 

individuálne záujmy. Postgraduálne 
som ukončil štúdium literatúry v  Slo-
venskej akadémii vied, kde som získal ti-
tul PhD. Takisto môj záujem o klimato-
lógiu bol aj profesionálny, pracoval som 
v  rokoch 1995 až 2011 v  Slovenskom 
hydrometeo rologickom ústave ako me-
teorológ a ako klimatológ-špecialista.

Počasie je vo všeobecnosti veľmi  
obľúbená téma – ľudia sa o ňom radi  
porozprávajú aj pri náhodných stret-
nutiach...

Hovorí sa tomu fatická konverzácia,  
teda navodenie rozhovoru – ako keď  
niekoho pozdravíme. Keď sa začneme 
s niekým rozprávať o počasí, je to neu-
trálna, nekonfliktná konverzácia a pre-
javujeme tým istý záujem o komuniká-
ciu s nejakou inou osobou.

Ale napríklad klimatická zmena 
už nie je celkom nekonfliktná téma. 
Hoci je tento jav vedecky akcepto-
vaný, mnohí laici ho bagatelizujú či 
popierajú. Ako si to možno vysvetliť?

Rolu hrá jedno aj druhé. Ale najskôr 
by som spresnil, že tu už nie je reč o po-
časí, ale o klíme. V diskusii o počasí ne-
záväzne konštatujeme, že je príliš teplo, 
sucho, alebo zima... A najmä starší ľudia 
majú tendenciu hovorievať – za našich 
čias bývalo tiež takto. Alebo, naopak, 
vravia – za našich mladých čias nebo-
lo tak teplo, počasie bolo príjemnejšie,  

zimy boli ozajstné a pod. Väčšinou im 
v  takýchto diskusiách dám za pravdu, 
prípadne dodám, že v minulosti boli na-
ozaj horúce letá, ale striedali sa teplej-
šie s  chladnejšími, zatiaľ čo dnes teplé 
letá prevládajú. V  takýchto prípadoch 
naozaj nehrozí, že by rozhovor vyústil 
do nejakej konfrontácie. Tým ale človek 
nevyjadruje svoj postoj ku klimatickej 
zmene. Celkom iným prípadom sú po-
tom vyslovene sofistikované spôsoby 
popierania vedeckého výskumu, čo má 
aj politický charakter a v pozadí stoja aj 
záujmy fosílneho biznisu, ktorý môže 
boj proti klimatickej zmene vnímať ako 
svoje ohrozenie. Tu sa používajú rôzne 
stratégie, napokon o tom vyšlo mnoho 
kníh a  štúdií. Ale týmto spôsobom sa 
nespochybňuje len klimatická zmena, 
vi díme to aj pri pandémii, ktorá sa tiež 
neraz bagatelizuje – že je to obyčajná 
chrípka, netreba robiť opatrenia a pod.

Globálne otepľovanie sa často 
zjed nodušene interpretuje tak, že 
sa vlastne iba oteplí a na Slovensku 
začneme pestovať pomaranče. Ale 
obaja vieme, že to tak nie je. Ako by 
sa dali dôsledky klimatickej zmeny 
priblížiť laikovi?

Mení sa charakter všetkých ročných  
období, pričom najvýraznejšie sa otep-
ľuje v zi  me a v lete. Pokiaľ by sme chceli 
klímu, aká zavládne na Slovensku pri-
rovnať k  iným oblastiam, potom sa jej 
najviac po  dobá podnebie v  severnom 
Taliansku. Presnejšie, klíma aká tam 
bola v  minulosti, pretože aj tam sa už 
medzičasom zmenila. Zimy tam majú 
priemernú teplotu okolo 5 °C, navyše je 
tam vlhko a keď fúka vietor, na pocit je 
chladno. Kto bol cez zimu v Benátkach, 
tak vie... Teda ak v  najteplejších oblas-
tiach Slovenska mávali zimy doteraz 
priemernú teplotu okolo 0 °C, teraz sa 
budú čoraz častejšie vyskytovať zimy 
s  teplotou do 5 °C. Napríklad v  Hur-
banove mala dosiaľ najteplejšia zima 
2006/2007 priemernú teplotu 4,3 °C. 
To, samozrejme, nevylučuje poveter-
nostné situácie, keď k nám v budúcnos-
ti zo severovýchodu prenikne veľmi stu-
dený pevninský vzduch a  vtedy môžu 
teploty aj v nížinách klesnúť hlboko pod 
bod mrazu, na –15 až –20 °C, v horských 
kotlinách aj pod –30 °C. Teda ak by sme 
brali predstavu o pestovaní subtropic-
kého ovocia doslovne, podmienky ne-
budú ani v budúcnosti ideálne, pretože 
stačí jedna takáto zima raz za päť rokov 
a stačia počas nej dva-tri takéto mrazi-
vé dni a všetko pomrzne. Na pestovanie 
pomarančov by sme potrebovali klímu 

južného Talianska, ale taká u nás nebu-
de.

Prečo nie?
Pretože to by znamenalo takú mie-

ru oteplenia a taký posun klimatických 
pásiem, že by niektoré oblasti Zeme boli 
prakticky neobývateľné.

Ako rýchlo sa vlastne naša atmo-
sféra otepľuje?

Najvýraznejšie sa otepľuje v Arktíde,  
doteraz priemerne o 3 °C, do konca sto-
ročia by to mohlo byť až o 7° až 8 °C. Vý-
razné je oteplenie aj v miernych zeme-
pisných šírkach. Pesimistické scenáre 
predpokladajú, že sa u  nás môže prie-
merná teplota zvýšiť do konca storočia 
až o 5 °C, čo je naozaj veľa, aj keď sa to 
možno nezdá. Nemusí to znamenať, že 
by sa tu vôbec nedalo žiť, ale ako som 
spomenul, mnohé oblasti Zeme bu dú 
neobývateľné, prípadne budú čeliť veľ-
kým problémom, a navyše by sa mohli 
naštartovať ďalšie javy, ktoré dnes ešte  
ne vieme predvídať.

Klimatická zmena má však aj ďal-
šie prejavy, napríklad nerovnomerné 
rozloženie zrážok v čase a priestore 
najmä počas letných mesiacov.

Preto hovoríme o klimatickej zmene 
a  nie iba o  globálnom otepľovaní. Glo-
bálne otepľovanie je len jeden z  preja-
vov klimatickej zmeny. Súvisí s  tým aj 
režim atmosférických zrážok, keď bolo 
napríklad tento rok na jar veľmi sucho, 
zatiaľ čo október bol mimoriadne daž-
divý. Celkovo sa napríklad objavil trend, 
že padá oveľa viac zrážok práve na jeseň, 
v septembri a októbri, čo sa opäť podobá 
na klímu severného Talianska. Súvisí to 
s tým, že sa počas leta dostane do atmo-
sféry viac vodnej pary – a keď sa začne 
na jeseň vzduch ochladzovať, vznikajú 
v oblasti Stredomoria tlakové níže spo-
jené so zvlnenými studenými frontami, 
a tie prinášajú dážď a ochladenie najmä 
na juhozápad krajiny.

Ďalším prejavom klimatickej zme-
ny je jav, ktorého sme sa už dotkli – 
teplejšie zimy. Ty máš k zimám špe-
ciálny vzťah, dokonca si autorom 
knihy Zima A. D. 1500–2010, ktorá 
mapuje históriu zimných období.

Aj dnes sa môžu vyskytnúť zimy, kto-
ré majú zápornú teplotnú odchýlku, teda 
sú chladnejšie oproti priemeru – naprí-
klad zimy 2002/2003 alebo 2016/2017. 
No ani zďaleka neboli také studené, ako 
niektoré zimy z  minulosti, napríklad 
1984/1985, čo bola posledná veľmi stu-
dená zima chladnejšia o  viac než 3 °C 
v  porovnaní s  priemerom. Ďalšia stu-
dená zima v rokoch 1986/1987 sa stala 

známou najmä vďaka snehovej kalami-
te, ktorú zažila Bratislava a okolie v  ja-
nuári 1987. Posledná naozaj mimoriad-
ne studená zima však bola ešte v rokoch 
1962/1963, kedy zamrzol Dunaj kom-
pletne až po ústie do Čierneho mora. 
Toto sa už nikdy nezopakovalo.

Dá sa teda povedať, že cez zimu sa 
už nevyskytujú dlhotrvajúce obdo-
bia s mimoriadne studeným počasím 
a ochladenia sú zriedkavejšie a skôr 
kratšie?

Áno, je to tak, a navyše treba upozor-
niť, že treba rozlišovať teplotu a sneho-
vé zrážky. Na sneženie je ideálna teplota 
okolo 0 °C, teda nemusí byť mimoriadne 
chladno. Ak sa vytvoria vhodné pod-
mienky, môže aj teraz napadnúť v krát-
kom čase veľmi veľa snehu, a  to aj tu, 
na juhozápade. Je to kvôli tomu, že je 
v ovzduší veľmi veľa vodných pár. Nako-
niec rekord vo výške snehovej pokrýv-
ky, ktorá napadala v priebehu 24 hodín, 
pochádza opäť z  Talianska, konkrétne 
z mestečka Capracotta severovýchodne 
od Neapola. V  tomto horskom lyžiar-
skom stredisku napadlo 5. marca 2015 
až 256 centimetrov snehu. Teda môžu 
sa vyskytovať podobné situácie ba aj re-
kordy, no zároveň bude snehu celkovo 
ubúdať a bude sa vyskytovať napríklad 
menej dní so snehovou pokrývkou.

Popierači klimatickej zmeny sa 
často odvolávajú na prirodzené cyk-
ly, v ktorých sa klíma mení.

Prebiehajú aj prirodzené cykly, ale to 
v horizonte tisícov rokov. Napríklad sa 
nachádzame v  medziľadovom období 
a ďalšia doba ľadová môže prísť znovu 
o 15- až 20-tisíc rokov. Teraz sme však 
svedkami prudkých zmien, ktoré pre-
biehajú doslova počas pár desaťročí, 
teda oveľa vyšším tempom.

A nakoniec otázka, bez ktorej by 
rozhovor s klimatológom nebol úpl-
ný: Je teoretická šanca, že bude na 
Vianoce sneh?

Nielen teoretická, ale aj praktická. 
Posledné Vianoce so snehovou pokrýv-
kou na celom území Slovenska boli v ro-
ku 2002. V  Bratislave a  okolí bolo pár 
centimetrov snehu aj na Vianoce 2012 
a  takáto situácia sa môže zopakovať – 
niekde sneh môže byť a  niekde nemu-
sí. Kolega mi raz povedal, aby som pri 
týchto prognózach myslel aspoň na deti 
a potešil ich nádejou, že budú mať bie-
le Vianoce. Takže ak by som mal potešiť 
deti a zároveň ostať realistom, povedal 
by som – áno, niekedy určite budú biele 
Vianoce.

-ky-,foto: archív P. Matejoviča

 Klimatológ:
 Zimy sa menia, no
 snehová nádielka
 nás môže potešiť

Rozhovory s klimatológmi sú obzvlášť ob-
ľúbené pred Vianocami. Sprevádzajú ich 
ob ligátne otázky – či bude počas sviatkov 
sneh a aká bude tohtoročná zima. Podrob-
né predpovede počasia sa dajú robiť na pár 
dní dopredu, modely dokážu odhadnúť na-
sledujúcich 14 či 16 dní. Nie je teda ešte stá-
le isté, ako presne bude 24. decembra. Dá 
sa však diskutovať o dlhodobých trendoch, 
o charaktere súčasných zím či o klimatickej 
zmene. S čitateľmi Pezinčana sa so svojimi 
postrehmi na tieto témy podelil klimato - 
lóg, literárny historik a vysokoškolský pe-
dagóg Pavel Matejovič, autor kníh Synop-
tici či Zimy A. D. 1500–2010.

»

Začiatkom roka vo februári sme spestrili kon-
certom výročnú schôdzu pezinským diabetikom. 
Na vernisáži pani Angeliky Buzgovičovej taktiež 
vo februári sme zaspievali piesne, ktoré umocni-
li jej výstavu obrazov prevažne s duchovnou te-
matikou. Cyrilometodské dni v tomto roku kvôli 
pandémii neboli organizované Malokarpatským 
osvetovým strediskom Modra. Ako náhradu 
k sviatku svätého Cyrila a Metoda zorganizova-
la miestna organizácia Matice Slovenskej v Sen-
ci koncert pod názvom Dedičstvo otcov zachovaj 
nám, Pane. V programe vystúpil domáci spevácky 
zbor Limbora a  pezinský spevácky zbor Anima-
tus. V júli, k 140. výročiu narodenia Milana Rasti-

slava Štefánika, sme s úspechom uviedli koncert 
v  Café Štefánik v  Ivanke pri Dunaji. V  auguste, 
pri príležitosti 82. výročia úmrtia Mons. Andre-
ja Hlinku, sme mu piesňami vzdali hold pri jeho 
pomníku v  Bratislave. Premiéru koncertu k  75. 
výročiu oslobodenia Pezinka a ukončenia 2. sve-
tovej vojny sme kvôli karanténe museli presunúť 
z apríla na neskorší termín. Premiéra bola 30. au-
gusta – na výročie SNP. Tí, ktorí sa jej zúčastni-
li, určite neobanovali. V  koncerte boli zaradené 
piesne, ktoré si spievali vojaci zúčastnených ar-
mád a stali sa svetovými hitmi. Repríza plánova-
ná na 22. november sa, žiaľ, opäť pre karanténu 
neuskutočnila.

Spevácky zbor Animatus napriek nepriaz-
ni osudu pre celú kultúru sa bude podľa daných 
možností pripravovať a  veríme, že v  nastávajú-
com roku 2021 vás budeme môcť opäť pozvať 
na naše vystúpenia. Do toho času vám, všetkým 
našim priaznivcom, želáme veľa zdravia, spokoj-
nosti a vytrvalosti v týchto ťažkých časoch. Ďaku-
jeme vám za priazeň, ktorú ste nám preukazova-
li v doterajších našich vystúpeniach. Do nového 
roka 2021 vám želáme zdravie, šťastie a mnoho 
elánu.

Animatus

 Animatus má za sebou šesť vystúpení
COVID-19 spôsobil škody na celom svete 
nielen v  hospodárstve, ale aj v  kultúre. 
Dotklo sa to aj speváckeho zboru Anima-
tus, ktorý svoje vystúpenia pripravuje 
hlavne k  významným výročiam a osob-
nostiam. Napriek zatvoreniu kultúrnych 
stánkov absolvoval zbor v  tomto roku 
šesť vystúpení.

»
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Harmonogram vydávania Pezinčana v roku 2021
Mesiac Uzávierka – pondelok Expedícia – piatok

Január 18. 1. 29. 1.
Február 15. 2. 26. 2.
Marec 15. 3. 26. 3.
Apríl 19. 4. 30. 4.
Máj 17. 5. 28. 5.
Jún 14. 6. 25. 6.
Júl redakčná prestávka
August 16. 8. 27. 8.
September 13. 9. 24. 9.
Október 18. 10. 29. 10.
November 15. 11. 26. 11.
December 1. 12. 10. 12.
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z dvoch nápojových
kartónov (2 x 1 liter)  
je možné vyrobit 1 m2 
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PODĽA SYSTÉMU               
ZBERU VO VAŠEJ OBCI
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NÁPOJOVÉ
KARTÓNY KOVYPLASTY

 PET fľaše
plastové tašky a vrecká

plastové obaly od kozmetiky
 plastové obaly od aviváže  

a pracích prostriedkov
 plastové obaly od kečupu

 fólie

 znečistené plasty   
 podlahové krytiny  

 obaly z nebezpečných látok (napr.  
   z chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.)  

 guma   kabelky   molitan   
 znečistené fólie zo stavieb 

 plasty s prímesami iných materiálov   
   (napr. hračky)  

plexisklo   bazény   hadice 
autoplasty   žalúzie 

    
   

   
   

   
   

   
   

   N
EZABUDNITE

neznečistené 
nápojové kartóny 
(obaly od mliečnych 
výrobkov, džúsov, 
vína a iných 
nápojov zložené  
z vrstiev, tzv. 
viacvrstvové 
kombinované 
materiály)

 

plechovky od nápojov
konzervy bez zvyškov  

jedla
kovové uzávery
alobaly, uzávery  

z jogurtov
uzávery  

od kompótov
kovové súdky

 znečistené  
  nápojové  
  kartóny 

 kovové obaly  
  znečistené  
  nebezpečnými  
  látkami  
  (od farieb,    
  benzínu,  
  lepidla, olejov,  
  sprejov)

 kovové obaly  
kombinované  

s inými  
materiálmi

 hadice 

 autoplasty 

 žalúzie
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30 plastových fliaš
          sa zmení na 
    fleecovú bundu?

ALEBO ALEBO
ALEBO

ALEBO

PAPIER SKLO
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PAPIER SKLO
ALEBO

ALEBO

PODĽA SYSTÉMU ZBERU VO VAŠEJ OBCI PODĽA SYSTÉMU ZBERU VO VAŠEJ OBCI

MOBILNÝ
ZBER

VEDELI  STE, ŽE...

30
časopisov
a novín
sa zmení
na krabicu
od televí-
zora?

noviny  
 časopisy 

 letáky 
 katalógy 

 papierové tašky 
 papierové a kartónové obaly 

 kancelársky papier 
 obálky 

 pohľadnice 
 listy 

znečistený papier  
mokrý papier 

mastný papier 
použité plienky  

   a hygienické potreby   
obaly z nápojových kartónov   

   (tzv. viacvrstvové   
   kombinované materiály)   

obaly z masla 
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• nevratné sklenené fľaše
• sklenené poháre
• úlomky tabuľového skla
• poháre od kompótov
• sklenené obaly  
   od kozmetiky,  
   kávy a pochutín  
   bez plastového  
   vrchnáka
• sklenené vázy

• znečistené sklo 
• zrkadlo 
• autosklo 
• drôtené sklo 
• porcelán 
• keramika 
• sklo kombinované 
   s inými látkami 
• žiarovky
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15
sklenených 

fliaš
sa zmení

na 
akvárium?
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www.naturpack.sk
Nájdete nás aj na sociálnych sieťach:

Cenník plošnej inzercie
platný od 1. 2. 2020
25,8 x 34,4 cm ....................... 693,00 €
25,8 x 16,9 cm ....................... 340,00 €
25,8 x 11,1 cm ....................... 223,00 €
15,4 x 11,1 cm ....................... 134,00 €
10,1 x 16,9 cm ....................... 134,00 €
15,4 x 8,2 cm  ..........................  99,00 €
10,1 x 8,2 cm ...........................  65,00 €
4,84 x 8,2 cm ...........................  31,00 €


