
Do materských škôl nastúpilo približ
ne 418 škôlkarov, do školských lavíc sa 
vrátilo cez 500 žiakov prvého stupňa. Na 
ZŠ Kupeckého bolo na prezenčnú formu 
vzdelávania od 22. februára prihláse
ných 113 detí, nastúpilo 103 z 392 prvo
stupniarov. Škola otvorila osem tried. ZŠ 
Na bielenisku otvorila dvanásť tried pre 

207 žiakov. Na ZŠ Orešie nastúpilo 38 
žiakov do troch tried a ZŠ Fándlyho pri
pravila pätnásť tried pre 221 detí.

Materské a  základné školy zriadené 
mestom boli z dôvodu nepriaznivej epi
demiologickej situácie zatvorené takmer 
dva mesiace (od 11. 1. do 22. 2. 2021). 
Vyučovací proces prebiehal dištančnou 

formou vzdelávania. Pre deti zákon
ných zástupcov pracujúcich v  kritickej 
infraštruktúre bola od začiatku januára 
k dispozícii MŠ Záhradná a školský klub 
detí v Centre voľného času.

Po rokovaniach s regionálnym hygie
nikom a  riaditeľkami pezinských škôl 
a  škôlok mesto pristúpilo na otvorenie 
školských zariadení od pondelka 22. 
februára. Návrat do škôl však sprevádza 
viacero hygienických a bezpečnostných 
opatrení. Pri vstupe do budovy sa deťom 
meria teplota a dezinfikujú ruky, potreb
né sú tvárové rúška aj čestné prehlásenie 
o bezinfekčnosti dieťaťa.

Text a foto: -red- 

Strecha bola v alarmujúcom stave, jej 
obnova bola nevyhnutná. Strešný plášť 
už neplnil tepelnotechnické parametre, 
mal poškodenú izoláciu, strecha zateka
la, budova postupne degradovala. Nevy
hovujúcu strechu bolo treba rozobrať, 
nanovo  zatepliť, zaizolovať a  vymeniť 
odvodňovacie prvky strechy.

Steny a  parkety v  interiéri boli zni
čené vodou a  plesňami. Rekonštrukcia 
interiéru telocvične predstavovala vý
menu poškodených častí pôvodných 
parkiet s  ich vybrúsením a  trojnásob
ným nalakovaním. Následne sa namaľo
vali povrchy stien, čím sa zrekonštruoval 

......... Rýchla správa
# Antigénové 
testovanie

Mobilné 
odberové 
miesta

V meste je k dispozícii mobilné odberové miesto v budove pri vstupe do areálu Psychiatrickej nemocnice Philippa Pi
nela na Malackej ceste č. 63 v Pezinku (od 12.00 do 16.00 h) a dve mobilné odberové miesta na Bratislavskej č. 85 pred 
budovou Ambulantnej pohotovostnej služby, ktoré ponúkajú aj online objednanie na www.korona.gov.sk. Otvorené 
sú počas pracovných dní v čase od 14.00 do 22.00 h., v sobotu od 10.00 do 18.00 h. a v nedeľu od 14.00 do 18.00 h.

#projekty
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Pokračovanie na strane 2

 Rekonštrukcia telocvične
v ZŠ Orešie je ukončená

Mesto Pezinok ukončilo rekonštrukciu telocvične v Základnej škole  
s MŠ Orešie v  Grinave, ktorú začalo na jeseň 2020. Zrekonštruovala  
sa strecha, interiér telocvične, sociálne zariadenia.

»

 Do školských zariadení
V  pondelok 22. februára sa po takmer dvoch mesiacoch opäť otvorili 
brány školských zariadení. Prezenčné vyučovanie bolo obnovené vo všet-
kých školách zriadených mestom.

 sa opäť vrátili deti
»
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cvičebný priestor a náraďov
ňa. Na parkety sa namaľovali 

čiary s príslušným farebným 
prevedením pre basket bal,  
volejbal a hádzanú. Uskutoč

ni la sa aj rekonštrukcia so
ciál neho zariadenia – sprchy 
pre mužov, kde boli vymene

né obklady, dlažby, vodovod
né batérie, vymaľované steny 
vymenené poškodené dvere 
a svietidlá.

Všetky práce boli urobené 
v súlade s projektovou doku
mentáciou. Rekonštrukciou 
telocvične škola získala dô
stojný a kvalitný priestor na 
telesnú a športovú výchovu 
žiakov. 

Rekonštrukciu na základe 
verejnej súťaže zrealizovala 
firma BATEASTAV. 

Na riešenie havarijného 
stavu te locvične sa mestu 
podarilo získať dotáciu z Mi
nisterstva školstva, vedy, vý
skumu a športu SR vo výške 
vyše 69tisíc €, celkový roz
sah prác stál 121tisíc €.

Text a foto: 
Irena Dorotjaková 

Pokračovanie zo strany 1

 Rekonštrukcia telocvične v ZŠ Orešie je ukončená

V  polovici februára začalo mesto 
distribuovať do pezinských domácnos
tí tzv. štartovacie balíčky – 10litrový 
košík, rolku s 25timi biologicky rozlo
žiteľnými vreckami a  propagačný leták 
s  informáciami k správnemu triedeniu. 
Do rodinných domov zabezpečoval roz
nos Mestský podnik služieb. Distribúcia 
nádob do bytových domov sa realizovala 
prostredníctvom správcov domov alebo 
domových dôverníkov.

Mesto Pezinok vybralo na triede nie 
kuchynského odpadu košíky, a to  na  
zá klade skúseností z krajín, kde sa zber 
kuchynského odpadu realizuje už nie
koľ ko rokov. Rozhodujúcimi boli  na
sledov né dôvody:

•  prevetrávané košíky umožnia, aby sa 
vlhkosť , ktorá je súčasťou bioodpadu, 
prirodzene odparovala

•  prirodzeným vysušovaním odpadu sa 
znižuje jeho hmotnosť, zároveň sa eli
minujú podmienky pre vznik hnilob
ných procesov

•  čistý zber bez nutnosti umývania ko
šíka zabezpečujú biologicky rozloži teľ
né vrecká

•  domácnosť bez vínnych mušiek či zá
pachu z hnilobných procesov kuchyn
ského odpadu

Na odpad z  košíkov budú určené 
240litrové nádoby hnedej farby, ktoré 
spoločnosť Petmas, s. r. o., rozmiestni na  
sídliská a medzi rodinné domy v prvý 
marcový týždeň. Zber bude vykonávať 
jedenkrát týždenne. Odpad poputuje do 
bioplynovej stanice v Budči, kde sa zhod
notí do podoby elektrickej energie, tepla 
a digestátu.

Prečo triediť kuchynský odpad? 
Potraviny po záruke, šupky z ovocia 

či zeleniny a  ďalšie zvyšky jedál tvoria 
40–60 % komunálneho odpadu, ktorý 
končí na skládke. Tam sa hromadí, spô
sobuje produkciu skleníkových plynov, 
a  tým znečisťuje životné prostredie. 
Navyše skládkovanie odpadu zvyšuje 
obciam a samosprávam náklady. Správ
nym triedením biologicky rozložiteľné
ho kuchynského odpadu (BRKO) a jeho 
následným spracovaním ušetríme fi
nančné prostriedky a zároveň dáme bio
odpadu druhú šancu v podobe premeny 
na elektrickú energiu alebo biopalivo.

Čo patrí do zbernej nádoby 
na BRKO:
• zvyšky akéhokoľvek jedla
• šupy z čistenia zeleniny a ovocia
•  pokazené alebo zhnité ovocie a  zele

nina

•  kávové a čajové zvyšky
•  mäso, kosti, 
•  vajcia, vaječné škrupiny
• staré pečivo, koláče, sladkosti
• použitá servítka, špáradlo
• potraviny po záruke 

 
Čo nepatrí do zbernej nádoby 
na BRKO:
•  akýkoľvek produkt, ktorý nie je prírod

ného, teda rastlinného alebo živočíšne
ho pôvodu

•  plast
•  sklo
•  kartón
•  hliník
•  železo
•  elektroodpad
•  použité oleje a tuky z domácnosti 

(vkla dá sa do nádob na to určených)

Čo patrí do hnedej nádoby 
na zelený odpad:
•  kvety, tráva, lístie
•  drevný odpad zo strihania a  orezáva

nia krovín a stromov
•  vypletá burina
•  pozberové zvyšky z pestovania
•  zhnité ovocie a zelenina
•  piliny, drevná štiepka, hobliny
•  drevný popol

Čo nepatrí do hnedej nádoby 
na zelený odpad:
•  kamene, hlina, 
•  cigaretový ohorok, 
•  uhynuté zvieratá, 
•  mäso, 
•  časti zvierat, 

-red- 

Prevody:
Pozemok k. ú. Pezinok, lokalita: ulica 

Za dráhou, a to:
parcela KN reg. „C” č. 2878/25 vo vý

mere 197 m2, odčlenená GP č. 42/2017 
z parcely KN reg. „E” č. 1795/101 vo vý
mere 2936 m2

Pozemky k. ú. Pezinok, lokalita: Ma
lacká cesta, a to:

parcela KN reg. „C” č. 1002 vo vý
mere 287 m2 a parcela KN reg. „C” č. 
1011/23 vo výmere 2 m2, odčlenené GP 
č. 85/2020 z parcely KN reg. „E” č. 513 
vo výmere 91 m2 a z parcely KN reg. „E” 
č. 514 vo výmere 728 m2

Pozemok k. ú. Pezinok, lokalita: Zá
hradná ulica, pred bytovým domom súp. 
č.: 1395 a 1394, a to:

parcela KN reg. „C” č. 4895/1 vo vý
mere 1040 m2

Pozemok k. ú. Pezinok, lokalita: Ku
peckého ulica, a to:

parcela KN reg. „C” č. 100/16 vo vý
mere 9 m2, odčlenená GP č. 2031004  
z parcely KN reg. „C” č. 100/5 vo výme
re 456 m2

Pozemky k. ú. Pezinok, lokalita: Zá
hradná ulica, a to:

časť parcely KN reg. „C” č. 4708/1 vo 
výmere 5726 m2

časť parcely KN reg. „C” č. 4690/4 vo 
výmere 66 m2

parcela KN reg. „C” č. 4708/22 vo vý
mere 10 m2

Pozemky k. ú. Pezinok, lokalita: Dre
várska ulica, a to:

parcela KN reg. „C” č. 2912/2 vo vý
mere 90 m2

parcela KN reg. „E” č. 1951 vo výmere 
9534 m2

parcela KN reg. „E” č. 1978 vo výmere 
613 m2

parcela KN reg. „E” č. 1884 vo výmere 
2132 m2

parcela KN reg. „E” č. 1893 vo výmere 
1602 m2

parcela KN reg. „E” č. 1979 vo výmere 
556 m2

parcela KN reg. „E” č. 1980 vo výmere 
511 m2

parcela KN reg. „E” č. 1981 vo výmere 
254 m2

parcela KN reg. „E” č. 1982 vo výme
re 129 m2, odčlenené predbežným GP č. 
54/2020 

z parcely KN reg. „C” č. 2912/2 vo vý
mere 90 m2

parcely KN reg. „E” č. 1951 vo výmere 
15697 m2

parcely KN reg. „E” č. 1978 vo výmere 
760 m2

parcely KN reg. „E” č. 1884 vo výmere 
2251 m2

parcely KN reg. „E” č. 1893 vo výmere 
1821 m2

parcely KN reg. „E” č. 1979 vo výmere 
708 m2

parcely KN reg. „E” č. 1980 vo výmere 
693 m2

parcely KN reg. „E” č. 1981 vo výmere 
502 m2

parcely KN reg. „E” č. 1982 vo výmere 
383 m2

Pozemok k. ú. Pezinok, lokalita: Na 
bielenisku, a to:

parcela KN reg. „C” č. 734/41 vo vý
mere 64 m2, odčlenená GP č. 71/2020  

z parcely KN reg. „C” č. 734/1 vo výme
re 2448 m2

Pozemok k. ú. Pezinok, lokalita: Stu
py, a to:

parcela KN reg. „C” č. 6584/9 vo vý
mere 11 m2, odčlenená GP č. 49/2020  
z parcely KN reg. „C” č. 6584/1 vo výme
re 49493 m2

Pozemok k. ú. Pezinok, lokalita: Gref
ty, a to:

parcela KN reg. „E” č. 2488/1 vo vý
mere 19 m2,

parcely KN reg. „E” č. 2488/2 vo vý
mere 170 m2

Lehota na podávanie cenových po-
núk platná pre všetky prevody: 15. 3. 
2021.

Nájmy:
Pozemok k. ú. Pezinok, lokalita: Šen

kvická cesta, a to:
parcela KN reg. „E” č. 1510/1 vo vý

mere 216 m2

Pozemok k. ú. Pezinok, lokalita: Šen
kvická cesta, a to:

parcela KN reg. „E” č. 407 vo výmere 
787 m2

parcela KN reg. „E” č. 411 vo výmere 
1065 m2

parcela KN reg. „E” č. 413 vo výmere 
552 m2

parcela KN reg. „E” č. 1797 vo výmere 
1865 m2

parcela KN reg. „E” č. 1799 vo výmere 
2850 m2

parcela KN reg. „E” č. 1800 vo výmere 
1259 m2

parcela KN reg. „E” č. 1891 vo výmere 
2244 m2, v podiele 1/4

parcela KN reg. „E” č. 1892/2 vo vý
mere 4386 m2

parcela KN reg. „E” č. 1892/3 vo vý
mere 6515 m2

Časť pozemku, v k. ú. Pezinok, loka
lita: Kučišdorfská dolina, vo výmere  
105 m2, a to:

parcela KN reg. „C“, č. 6798/1, vo vý
mere 12109 m2

Lehota na podávanie cenových ponúk 
platná pre nájmy: 15. 3. 2021.

Doplnenie existujúceho nájmu o časť 
nebytového priestoru v k. ú. Pezinok, lo
kalita:

Holubyho ulica, súpisné č. 104, na 
par cele KN reg. „C” č. 4661/1, a to:

vstupné podbránie, vo výmere 15 m2

zadná miestnosť, vo výmere 12,2 m2

chodník (vstup do Holubyho 22), vo 
výmere 1 m2

Doplnenie existujúceho nájmu o časť 
nebytového priestoru v  k. ú. Pezinok, 
lokalita: Radničné námestie 9, súpisné 
č. 41, na parcele KN reg. „C” č. 4662/2, 
a to:

miestnosť – č. 255, 2. poschodie, vo 
výmere 30,67 m2

Pri týchto nájmoch sa vzhľadom na do-
plnenie existujúceho nájmu nebude prihlia-
dať na cenové ponuky záujemcov.

Bližšie informácie nájdete na: 
www.pezinok.sk (úradná tabuľa), 

respektíve na úradnej tabuli pred budo
vou Mestského úradu v Pezinku. 

Právne oddelenie MsÚ Pezinok

Zverejnenie prevodov a nájmov
V zmysle § 9a ods. 2, ods. 5, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje Mesto Pe zinok zoznam 
prevodov a nájmov, ktoré na svojom rokovaní dňa 25. 3. 2021 prerokuje 
Mestské zastupiteľstvo:

Zber kuchynského odpadu
 sa začne v marci

K zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, ktorý mesto za-
bezpečuje od roku 1993, pribudne už od marca aj zber kuchynského 
odpadu. Triedenie ďalšej zložky komunálneho odpadu má ekologický 
i ekonomický význam.

»

»

 Poslanci mestského zastupiteľstva zasadnú 4. marca
Zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré bolo určené na 25. februára, sa presúva na štvrtok 4. marca. 
Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie budú poslanci rokovať online. Program MsZ bude zverejnený na 
webovej stránke mesta. Priamy prenos zo zasadnutia sprostredkuje TV Pezinok.
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Aplikácia 
 rychlejsie.sk 
 zviditeľnila 
 Pezinok 
vo Francúzsku

Francúzsky televízny kanál Arte 
zverejnil reportáž o  celosloven-
skom skríningu na ochorenie 
COVID-19. Vďaka aplikácii rych-
lejsie.sk, ktorú používame pri 
testovaní v Pezinku, sa súčasťou 
reportáže stalo i  naše mesto.
„Všetky štáty hľadajú riešenie na po-

tlačenie epidémie COVID-19. Slovensko 
zameriava všetko svoje úsilie na národný 
skríning. 27. januára krajina ukončila svo-
ju druhú kampaň na testovanie všetkých 
Slovákov vo veku od 15 do 65 rokov. Táto 
iniciatíva vyvoláva vo vedeckej komunite 
polemiky a mestá sú rozsahom úlohy ohro-
mené,” uvádza televízny kanál arte.tv.

Francúzska televízia popisuje priebeh 
antigénového testovania, uvádza čísla 
i  ná zory našich politikov,  odborníkov 
a občanov. Zároveň vyzdvihuje spôsob, 
akým sme testovali v Pezinku. „Igor Hia-
nik, primátor 25-tisícového Pezinka, vyvi-
nul spolu s informatikmi vlastnú aplikáciu, 
kde sú všetky informácie šifrované, využíva 
sa QR kód, komunikácia prebieha emailom 
a sms správou, čo šetrí čas a peniaze.”

Ide o  aplikáciu rychlejsie.sk, ktorú 
v meste využívame počas antigénového 
testovania na ochorenie COVID19 od 
januára 2021. Registračný elektronický 
systém – možnosť rezervácie na kon
krétny čas a  miesto i  elektronické za
sielanie výsledkov – celý proces zrýchlil 
a zároveň priniesol vyššiu bezpečnosť.

-nb-

Mesto Pezinok v súvislosti so zvýše
ným počtom pozitívnych prípadov na 
ochorenie COVID19 v  rómskej osade 
Glejovka od začiatku spolupracovalo 
s  intervenčným tímom Ministerstva 
zdravotníctva SR a s organizáciami, kto
ré majú bohaté skúsenosti s podobnými 
situáciami, ako je Armáda spásy, Zdravé 
regióny, Človek v ohrození, Modrý anjel, 
Mládež ulice. Veľkú pomoc poskytlo aj 

združenie Aktivity Grinava, poslanci 
mesta za mestskú časť Grinava a dob
rovoľníci z mesta. „Po celý čas prebiehala 
intenzívna komunikácia s  políciou, okres-
ným úradom, hygienikom i s koordinátormi 
priamo z komunity, ktorí boli veľmi nápo-
mocní pri zisťovaní nevyhnutných potrieb 
domácností nachádzajúcich sa v karanténe 
a pri odovzdávaní informácií,” uviedla vi
ceprimátorka Mária Wagingerová.

Mesto zabezpečilo kontrolu dodržia
vania opatrení v zmysle vyhlášky Regio
nálneho úradu verejného zdravotníctva 
– izoláciu v domácom prostredí osôb 
chorých na ochorenie COVID19 a osôb 
s pozitívnym výsledkom testu na prí
tomnosť koronavírusu SARSCoV2 
spôsobujúceho ochorenie COVID19, 
ako aj všetkých osôb, ktoré boli v úzkom 
kontakte s týmito osobami, resp. sú oby
vateľmi domov v rómskej osade Glejov
ka. Asistenciu poskytli Mestská polícia 
Pezinok, Policajný zbor SR a Ozbrojené 
sily SR.

„Aby sme zaistili dodržiavanie karan-

tény a  zabránili ďalšiemu šíreniu náka - 
zy, zabezpečili sme obyvateľom komu-
nity zá kladné potraviny, hygienické po-
treby,  lieky, drevo na kúrenie. Zároveň 
sme pripravili pretestovanie PCR testami  
a vzhľadom na obmedzený pohyb sme 
vybavili aj vyplácanie sociálnych dávok 
a  dôchodkov,” vysvetlila M. Wagingero
vá a zdôraznila, že prioritou mesta bolo 
ochrániť zdravie všetkých Pezinčanov, 
preto bolo nevyhnutné zabezpečiť ko
munite všetky základné potreby, aby  
jej obyvatelia nemali dôvod osadu 
opúšťať.

Situácia v rómskej osade Glejovka je 
momentálne stabilizovaná. Karanténne 
opatrenia, ktoré vydal Regionálny úrad 
verejného  zdravotníctva Bratislava za
čiatkom februára, skončili vo štvrtok 25. 
februára.

-nb- 

Po celoplošnom testovaní na jeseň 
minulého roka sme si hromadné tes
tovanie na ochorenie COVID19 zopa
kovali v podobe celoplošného skrínin
gu od 18. do 26. januára. Vzhľadom 
na nepriaznivé výsledky sme si museli 
spolu s  ďalšími „červenými mestami” 

testovanie zopakovať už hneď 30. a 31.  
januára a testovanie nás neminulo ani 
v nasledujúce dva februárové víkendy. 
Štvrté tohtoročné testovanie zabezpe
čilo mesto už len na jeden deň, v sobotu 
13. februára. Dôvodom bolo personál
ne, technické a materiálne preťaženie. 

„Pomôžeme štátu ešte túto sobotu, lebo 
nám záleží na našich obyvateľoch. Sme 
však na pokraji síl. Preto po dohode so 
starosta mi a primátormi okresu Pezinok 
už ďalšie víkendy testovať nebudeme, čo 
dávame v dostatočnom predstihu vedieť 
štátu a žiadame o okamžité zvýšenie 
kapacít v mobilných odberových miestach 
v našom okrese, aby sa mohli obyvatelia 
okresu priebežne testovať a splnili tak 
požiadavky štátu,” vyjadril sa pred za
čiatkom štvrtého testovania primátor 
mesta Igor Hianik. Odpoveď zo strany 
štátu však neprišla. „Ministri neurobili  
žiadne kroky, ktoré by zabezpečili pre-
testovanie ľudí,” dodal primátor. Mesto 

preto zabezpečilo aj piate skríningové 
testovanie, ktoré sa konalo v  sobotu 
20. februára. Výsledkom bolo 7271 
otestovaných ľudí, z  ktorých bolo 56 
pozitívnych na vírus COVID19, čo 
predstavuje 0,77 %.

Napriek množstvu ľudí, ktorí pre
javili záujem o  antigénové testova
nie v  odberných miestach zriadených 
mestom, bol priebeh doterajšieho skrí
ningu v Pezinku pokojný a plynulý, za 
čo patrí veľká vďaka všetkým ľuďom, 
ktorí sa na testovaniach akýmkoľvek 
spôsobom spolupodieľali.

-nb-

 Situácia v rómskej osade 
 Glejovka je pod kontrolou

Karanténa, ktorú vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bra-
tislava v pondelok 8. februára v rómskej osade Glejovka, sa 25. februára 
skončila. Zhoršenú epidemiologickú situáciu sa podarilo udržať pod kon-
trolou predovšetkým vďaka rýchlej reakcii zainteresovaných zložiek.

 Skríningové testovanie vyčerpáva
 aj našu samosprávu

V  období od 18. januára do 20. februára zabezpečilo mesto päť  
skríningových testovaní na ochorenie COVID-19. Bezplatný anti- 
génový test podstúpili v  mestských odberných miestach tisícky 
ľudí.

»

»



4 Pezinčan  •  február 2021

OR PZ INFORMUJEZOS INFORMUJE

SAMOSPRÁVA

Zamestnávateľ:
Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 
902 01 Pezinok 

Druh pracovného pomeru: 
plný úväzok 

Základná zložka mzdy (brutto) 
a ďalšie odmeny: 
od 1000 € + príplatky podľa zákonníka 
práce (mzda sa zvyšuje podľa pracov
ných výsledkov a dĺžky praxe v bezpeč
nostných zložkách)

Informácie o pracovnom mieste: 
1.  Výkon pracovných činností v zmys

le zákona č. SNR č. 564/1990 Zb. 
o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov; 

2.  Príslušník mestskej polície má počas 
plnenia úloh postavenie verejného 

činiteľa; počas plnenia úloh je v pra
covnom pomere k  mestu Pezinok 
(nie v služobnom pomere)

Zamestnanecké výhody, benefity:
Zázemie stabilného zamestnávateľa. 
Práca v profesionálnom kolektíve. Päť 
dní dovolenky navyše. Možnosť využí
vania vlastnej posilňovne, telocvične.

Informácie o výberovom konaní: 
Ste dynamická/ý, radi zbierate nové 
skú senosti a  schopnosti? Máte prax  
v po žadovanej oblasti? Radi vás prij
meme do nášho tímu. Zašlite nám svo
ju žiadosť s profesijným životopisom 
a pripojte svoj súhlas so pracovaním 
osobných údajov v zmysle zákona NR 
SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov. 

Kvalifikačné predpoklady: 
úplné stredné vzdelanie s maturitou

Požadované doklady: 
žiadosť o prijatie do zamestnania a ži
votopis, doklad o ukončení štúdia, vý
pis z registra trestov nie starší ako 3 
mesiace

Iné kritériá a požiadavky: 
trestná a občianska bezúhonnosť, vek 
vyšší ako 21 rokov, osoba duševne a te
lesne spôsobilá na plnenie úloh obecnej 
polície, vodičský preukaz skupiny B

Iné vítané doklady alebo 
odbornosti/znalosti: 
osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre 
výkon plnenia úloh mestského policaj
ta, zbrojný preukaz na držanie zbrane 

a streliva pre výkon povolania, zamest
nania alebo oprávnenia, Microsoft Word 
– pokročilý, Microsoft Outlook – po
kročilý

Požadované osobné vlastnosti 
a schopnosti:
slušné a rázne vystupovanie, schopnosť 
potlačiť impulzívnosť jednania  v záťa
žových situáciách, prísna sebadisciplí
na, zodpovednosť a kolegialita, kladný 
vzťah k práci, obetavosť a iniciatíva pri 
plnení úloh

Miesto podania žiadosti o účasť na 
výberovom konaní: 
žiadosti spolu s dokladmi zasielať poš
tou alebo osobne na adresu: Mesto Pe-
zinok – Mestská polícia, Radničné 
námestie 7, 902 01 Pezinok

Keď som do predchádzajúceho čísla 
časopisu Pezinčan písala, že v  čase tla
če už budú klienti nášho zariadenia za
očkovaní, ani vo sne mi nenapadlo, že 
síce dostanú protilátky, ale úplne iným 
spôsobom.

Do nášho zariadenia opatrovateľskej 
služby prišla britská mutácia COVID19. 
Spôsobila, že v priebehu týždňa boli na
kazení všetci klienti a 14 zo 16 zamest
nancov. Vďaka podpore celého tímu 
Mestského úradu Pezinok a  spolupráci 
s  Bratislavským magistrátom sa nám 
počas niekoľkých dní podarilo zohnať 
kyslíkové prístroje, brigádnikov  na vý
pomoc aj všetky ochranné pomôcky. Na
ším najslabším bodom bolo a je, že my 
nie sme zdravotnícke zariadenie, preto 
nemáme nepretržitú starostlivosť zdra
votnej sestry a už vôbec nie lekára, ktorý 
by sa o našich klientov staral. Ošetrujúci 
lekári našich klientov o tejto situácii ve
dia. Veľmi oceňujeme prístup pani dok
torky Adriany Šimkovej, ktorá ako jedi
ná hneď na druhý deň prišla a ujala sa 
všetkých klientov, bez ohľadu na to, ku 
ktorému lekárovi patria. Denne bola so 
mnou v kontakte, niekoľkokrát týžden
ne chodila na vizitu, brala klientom krv, 
robila im CRP, chodievala merať saturá
ciu kyslíkom, predpisovala lieky, infúzie 
a nastavovala kyslíkovú liečbu.

Okrem klientov sme dostali veľa pod
pory aj my personál. Od našej pezinskej 
komunity. Niekto nám nosil jedlo – ra
ňajky a obedy, iný pitie, ovocie a sladkos
ti, ďalší nás podporovali slovom.

A  aké sú naše skúsenosti pri liečbe 
vírusového ochorenia na COVID19? 
Hneď, ako zistíte, že máte COVID19, 
volajte vášmu lekárovi, ktorý pozná váš 
zdravotný stav a  vie predpísať liečbu 
na mieru. Iba tak dokážete predísť krí
zovým stavom. Je dobre preventívne si 
kúpiť oxymeter, ktorý meria saturáciu 
kyslíka vo vašich pľúcach. Keď tento 
ukazovateľ začne klesať, viete, že potre
bujete odbornú pomoc. Rovnako je dob
ré mať doma kyslíkový prístroj, ktorý 
vám v prípade potreby môže zachrániť 
život. Keď vás už vírus napadne, je lep
šie spať v  polohe viac sediacej, aby ste 
predišli zápalu pľúc. Mnohí lekári odpo
rúčajú vtedy spať na bruchu a veľa cho
diť. Koronavírus treba rozchodiť, radia 
pracovníci z covid oddelení.

Najlepšie je chorobe predísť. Dajme 
sa zaočkovať. Urobíme tak veľa pre svo
je zdravie i pre zdravie našich blížnych. 
A pomôžeme ochrániť tých najzraniteľ
nejších – seniorov a deti. Možno práve 
vaše očkovanie prispeje k zdravej pezin
skej komunite.          Adriana Strečanská 

 Polícia upozorňuje
 na podvodníkov 

Polícia neustále upozorňuje na za
znamenané prípady podvodného kona
nia páchaného na senioroch, ku ktorým 
dochádza aj počas pandemickej situá
cie v  súvislosti s  ochorením COVID19. 
Podvodníci sa snažia skontaktovať (tele
fonicky, pri osobnom kontakte na ulici, 
priamo v ich príbytku) so seniorom a pod 
vymyslenou zámienkou žiadajú od neho 
finančnú hotovosť. Pri tom využívajú se
niorovu dôverčivosť a  ochotu pomáhať. 
V  dnešnej dobe izolácie seniorov v  do
mácnostiach z  preventívnych dôvodov 
pred ochorením COVID19 sa stávajú pre 
podvodníka dostupnejšími v komuniká
cii a ešte ohrozenejšími jeho praktikami.

Z preventívneho hľadiska polícia 
seniorom odporúča:

• neotvárajte svoje príbytky nezná
mym osobám, ktoré vám výhodne ponú
kajú na predaj rôzny tovar, ani nereaguj
te na takéto ponuky v telefóne,

• odmietnite ponúkanú službu pra
covníkov plynární, elektrární, vodární, 
poisťovní či iných inštitúcií, ktorí sa bez 
ohlásenia a predloženia zamestnanec
kých preukazov snažia vykonať rôzne 
činnosti (napr. odpis plynu, vyplatenia 
preplatku za vodu), myslite na to, že pre
platky sa nevyplácajú osobne v  domác
nostiach,

• nedôverujte a nepožičiavajte penia
ze neznámym osobám, ktoré vás náhod
ne oslovia na ulici alebo pred domom  
s požiadavkou, že súrne potrebujú poži
čať finančnú hotovosť a ako dôvod uvá
dzajú emotívne príbehy, napr. vážnu do
pravnú nehodu, pri ktorej sa ťažko zranil 
ich príbuzný a peniaze potrebujú na za
platenie operácie, ale nemajú eurá a inú 
menu zvyknú nechávať ako zábezpeku,

• nepodpisujte bez konzultácie s prí
buznými alebo právnikmi rôzne doku
menty s osobami, ktoré nepoznáte,

• odmietnite bezdôvodnú až „násilnú” 
pomoc od neznámych osôb (napr. pomoc 
s nákupom, odvoz smetí z dvora), keď
že podvodníci ovládajú veľa spôsobov  
a používajú rôzne zámienky, ako okrad
núť svoje obete,

• nevyberajte finančnú hotovosť ani 
cen nosti u seba doma v prítomnosti ne
známych osôb,

• určite sú výhodou dobré vzťahy so 
susedmi a dôležité telefónne čísla zapísa
né na viditeľnom mieste, keďže v prípa
de potreby ich viete hneď použiť,

• kontaktujte políciu na čísle 158, ak 
sa osoba, ktorú nepoznáte, snaží pod 
rôznymi zámienkami nadviazať s vami 
kontakt a  je neodbytná, snažte sa pri
tom zapamätať jej výzor, prípadne si  
poznačte EČV jej motorového vozidla.

Ako už tradične, aj tento rok sme po
kračovali v projekte Mesto bez bariér, 
ktorý poznajú hádam všetci Pezinča
nia. Ide o  uľahčenie pohybu nielen te
lesne postihnutým, ale aj bicyklistom  
a mamičkám s kočíkmi. Tento rok sme sa 
vrátili k väčším bariéram – nové drevené 
plošiny nájdete pri vchodoch do Bagety 
a Farmárskeho dvora. Pomohli sme aj in
dividuálnym osobám pri vjazde s vozíč

kom do domu. V  projekte hodláme po
kračovať.

Stĺpky po našem 2014–2020 sú zbier
kou stĺpčekov, ktoré vychádzali v  Srdci 
Pezinka a Pezinčanovi. Strýco Lajo vtip
ne i vážne glosuje miestnu i „veľkú po
litiku”, pálčivé každodenné témy, šport 
i bulvár. Pri realizácii knižky sme spo
lupracovali s  občianskym združením 
P.R.D., ktoré má za sebou bohaté vydava

teľské skúsenosti. Na oba projekty nám 
zo svojho grantového programu prispelo 
aj mesto Pezinok. Srdečne ďakujeme.

Aj naďalej sme pokračovali v bezplat
nom požičiavaní mechanických invalid
ných vozíčkov. Ak by ste aj vy chceli pri
spieť na našu činnosť, môžete tak urobiť 
darovaním 2 % z vami zaplatenej dane. 
Stačí,ak svojmu účtovníkovi (zamestná
vateľovi) dáte naše údaje: 

Obchodné meno (názov): 5 P 
Sídlo: Bratislavská 92, 902 01 Pezinok
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37927787 

Ďakujeme vám z celého srdca!
Text a foto: M. Čárska, o.z. 5P

 Mestská polícia opäť 
rieši  parkovanie 
na Cajlanskej

Na základe podnetov z portálu Odkaz 
pre starostu kontrolujú mestskí policaj
ti parkovanie na Cajlanskej ulici. Prob
lémom sú opäť nepriechodné chodníky. 

„Viackrát sme zaznamenali sťažnosti 
občanov na nevhodné parkovanie áut na 
Cajlanskej ulici. Vodiči tam pravidelne blo-
kujú celú šírku chodníka alebo nerešpektu-
jú priechod 1,5 metra, ako požaduje cestný 
zákon,” povedal zástupca náčelníka MsP 
v Pezinku Miloslav Bila a dodal, že hliad
ka chodí na Cajlanskú uli cu minimálne 
dvakrát denne. Podnety od občanov rie ši 
bezodkladne – napomenutím alebo blo
kovou pokutou.                            -red-

Sčítanie 2021 sa týka každého
Sčítanie obyvateľov je povinné, teda 

sa ho musí zúčastniť každý obyvateľ, 
ktorý má v Slovenskej republike trva
lý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. 
Obyvateľom sa zároveň rozumie aj ob
čan Európskej únie, ktorý má na území 
Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za 
neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, 
ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, 
má povinnosť vyplniť sčítací formulár 
jeho zákonný zástupca. Vyplnenie sa
motného formulára je jednoduché a za
berie maximálne 10 minút.

Keďže je sčítanie povinné, zákon tiež 
definuje sankcie, ktoré hrozia za nespl
nenie tejto povinnosti. Obec môže ulo
žiť pokutu vo výške od 25 do 250 €.

Sčítací formulár obsahuje
14 otázok

Ide o otázky, ktoré sa týkajú informá  
cií o vašej rodine, vzdelaní, národnosti  

i občianstve. V závere sa nachádza zhr
nutie, kde si v  prípade chyby či zlého 
údaju môžete opraviť svoje údaje a ná
sledne formulár odošlete. Po tomto 
kroku sa vás aplikácia alebo formulár 
spýta, či chcete ešte niekoho sčítať, te  
da môžete plynule pokračovať v  sčí ta
vaní ďalších členov vašej domácnosti.

Asistované sčítanie
Pre obyvateľov, ktorí budú potrebo

vať pomoc, budú v mestách zriadené 
kontaktné centrá a bude možnosť po
žiadať o sčítanie prostredníctvom mo
bilného asistenta, ktorý vás navštívi 
doma a sčíta vás. Táto forma sčítania 
bola vzhľadom na súčasnú epidemio
logickú situáciu posunutá na termín  
1. apríla až 31. októbra 2021. V Pezinku 
zriadime tri kontaktné miesta. 

Prínos sčítania 
Sčítanie prinesie nenahraditeľné in

formácie o stave spoločnosti, o jej de
mografických, sociálnoekonomických 
a kultúrnych štruktúrach, o domác
nostiach obyvateľov a ich bývaní. Mno
hé zo zisťovaných údajov sú jedinečné  
a nie je možné ich v rovnakom rozsahu 
získať z iných zdrojov.

Tieto údaje sú dôležité pre štát na
príklad v  prípade prijímania zákonov 
týkajúcich sa národnostných menšín 
či iných dôležitých rozhodnutí. Pre 
sa motné mesto znamenajú spôsob, 
akým bude v  budúcnosti riešiť svoju 
infraštruktúru. Napríklad vďaka sčíta
niu môže mesto zistiť, že treba niekde 
dobudovať cesty, kanalizácie či ďalšie 
inžinierske siete, ale tiež napríklad zá
kladné i materské školy. Takisto aktuál
ne sčítanie pomôže jednotlivým samo
správam zistiť, koľko obyvateľov býva 
v  meste bez trvalého či prechodného 
pobytu, a  teda neprispieva na rozvoj 
mesta.

Daniela Malíková 

MESTO PEZINOK – MESTSKÁ POLÍCIA VyhLASUJE VÝBEROVé KONANIE NA MIESTO

Príslušník Mestskej polície Pezinok

 Občianske združenie 5P úspešne
 zrealizovalo viaceré projekty

Vážení Pezinčania, dovoľte, aby sme vám touto 
cestou poďakovali za pomoc a spoluprácu v mi-
nulom roku a zároveň vyjadrili nádej, že podob-
ne, možno lepšie, to bude aj tento rok. Občian-
ske združenie 5P aj napriek sťaženým podmien-
kam zrealizovalo plánované projekty.

»

Od 15. februára do 31. marca 2021 sa sčítavame. Tentoraz to však 
je rýchlejšie a jednoduchšie. Sčítanie obyvateľstva sa realizuje elek-
tronicky. Každý z nás sa môže sčítať z pohodlia svojho domova cez 
mobilnú aplikáciu alebo na stránke www.scitanie.sk. Dôležité je uviesť 
údaje, ktoré boli platné k 1. januáru 2021. Ak ste sa napríklad po tom-
to termíne vydali, do sčítacieho formulára uvádzate, že ste slobodná.

Aj váš klik prispeje k zlepšeniu zdravotníctva, podpore menšín, budovaniu škôl či pracovných miest.

»
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StĺPek PO nAŠeM

 Halóóó, tu je 
 strýco Lajo!

Šecko dobré vám vinšujem! Venku 
je nechutne, mazlavo, slizko, blacivo, 
snežodaždivo. Eščeže nám Mátožič 
šecko zakázal. Za šecky naše životné 
hríchy máme zaracha! Očistec zaživa. 
Nerepcime, je f tém celý svet. Hádam 
najlepší to zvláda Austrália. Tam za
vrely ešče aj tenystú. Za tý penýze še 
ci čučaly. Iba Djokovič né. Vrácá srp
ská kréf. Revolucijonár. Gavrilo Prin
cip. Nepochodzil. Austrályja má s ta
kýma skúsenosci. Šak, taký ju budova
ly. A majú tam tólko místa, že móžu 
byt aj dvesto metrú ot seba a furt sa 
šeci pomescá. Minule sem rozmýšlal, 
či Mongoly, čo pasú sobú a dobytek, 
vedzá vúbec nečo o  korone. Gdo im 
schvaluje vakcíny? Džingischán. Asi 
majú inačé starosci. Ščastný to ludé... 
U nás doma sa dostávajú na poradzí 
knyhy, o kerých sem si myslel, že ich 
v  živoce any neprelistujem. Vracám 
sa k starej poézii. No, starej. Jako sa 
to vezne. Dvacet, tricet rokú neny 
v dejinách literatúry tak moc. Ket si 
veznete len takého Homéra. Myslým 
fčúl teho gréckeho básnyka, né teho 
žltého, kresleného, ze Simpsonofskéj 
rodziny. Jeho dve knyšky sú známe  
na celém svece. Je jasné, že za tých 
cirka tricet storočí otkedy to šuhaj 
napísal sa šelyčo zmenylo, ale človek 
a  jeho rozmýšláný sú načisto rovna
ké. Akurát neskaj sa nevedú vojny 
gvúlyva pekným babám, ale rope, ply
nu, fplyvu. Vačí fplyf má ten, čo má  
víc penazí. Ten si móže kúpit aj prav
du. Báraj je len jedna jedziná. Ras si 
ju kúpi ten, druhý ras druhý. Chu
dobnejší ludé si kupujú aj tý umelé 
– virtuálne pravdy. No, a  další ludé 
ich žerú. Aspon netrpá hladem. Sú lu
dé, čo také pravdy dokážu žrat a ešče 
aj rosširovat pet, šest a vícej hodzín 
denne. Vytrvalci. To sú taký, namísto 
kerých traktory poorú rolu, sejačky 
zasejú zrno, kombajny pokosá, mlyny 
pomelú... Ozaj, ket sem pri tej hospo
dárskej tématyke, máte uš zasadzené 
paradajky a  papriku? Já vím, od za
čátku článku scihlo dobre zamrznút 
a ešče veselo mrzne, ale velyce lachko 
sa móže stat, že ket toto budete čítat, 
nebude uš po mrazoch a  snehu any 
stopy. Né, že by sa v našich končinách 
tak friško menylo počasí. To narážam 
na to, že tak dlho trvá od uzavírky 
do vydána novín a  ich doručená do 
schránky. Pezinčan sa vyrába v  pro
vizóriju. Nevadzí. Korona bude aktu
álna ešče na jasen. A na túto peknú 
zimu budeme velyce rádzi spomínat, 
ket budú dalšé zimy teplé,  déždživé 
a  samé blato. Hórko téš ešče nebu  
de, ale seménka móžu za slnečným 
oknem, na parapetách nad radijáto
rem veselo klýčit a trocha vyróst. Je 
čas, neváhajte!  Ket bude čas ich vy
sádzat, tak móžete byt hrdý, že máte 
o  pet, deset centy vačé planty, jako 
suset. Prípadne si móžete aj nejaké 
vymenyt a  skúšat nové sorty. Mám 
taký dobrý pocit, že tento rok by sa 
malo paradajkám aj paprikám darit. 
My tomatysci to tak nejako cícime 
v  lufce. Aj ket zme zavretý vnútri. 
Jasné, že istý si nemóže byt nygdo. 
A v dnešnej dobe any tým, či do zra
losci tých paradajék dožijeme. Ale za 
pokus to stojí. A treba byt priprave 
ný. Na jednu aj druhú variantu. Boh 
nám šeckým žehnaj!

Zúctu Strýco Lajo

Od pondelka 11. januára otvorilo 
Centrum voľného času svoje brá-
ny pre deti rodičov z kritickej in-
fraštruktúry. V programe sú po-
vinnosti – online vyučovanie, ale 
aj zábava.

V parku sa koná tajný 
karneval strašidiel 

Nenechajte si ujsť fašiangový karne
val Centra voľného času. V Zámockom 
parku sa nachádza 6 masiek. Po ich náj
dení si môžete pomocou načítania QR 
kódu pri strašidle vypočuť rozhovor 
a  priradiť číslo pri strašidle k jednému  
z týchto mien účastníkov:

Česomíra Fifi Fiflenková, Marienka 
Mary Krvavá, Eduard Edko Strihoruký, 
Bianka Bibka Belavá, Arpád Papko Pa
žravý, Hugo Vtipko Nezbedný.

Správne priradenie mena ku každé
mu strašidlu s číslom zasielajte na Mes
senger CVČ. Karneval potrvá do konca 
februára. V posledný deň tohto mesiaca 
sa bude žrebovať. Pre výhercov sú pri
pravené zaujímavé ceny.

Milí priatelia a podporovatelia pezin
skej AKČNEJ KOPY a Centra voľného  
času Pezinok, bez vašej podpory by sme  
nemohli tvoriť a vzdelávať. V poslednom 
roku sme vám priniesli napriek náročnej 
situácii množstvo podujatí, aktivít a ro

bili sme všetko preto, aby ste aj v čase, 
keď je kultúra a vzdelanie odsunuté do 
úzadia, mohli plnohodnotne tráviť svoj 
voľný čas. Spolu so zvyškom sveta sme sa 
presunuli do online priestoru a prírody  
a pri pravili nový koncept zábavnovzde
lávacích aktivít pre deti (Poklad jesen
ných škriatkov, Uspávanie chrobáčikov, 
Tajný karneval strašidiel...), Čajovňu (aj) 
pod holým nebom, Predvianočnú punči
ádu a neustále pracujeme na ďalších ná
padoch a hľadáme cesty, ako vám ich dis
tribuovať, aj keď naše osobné stretávanie 
je momentálne obmedzené.

Nápadov máme neúrekom, no bez va
šej podpory by nám boli nanič. Ďakuje

me vám veľmi pekne za účasť na našich 
aktivitách a váš pozitívny feedback, kto
rý nás napĺňa energiou aj naďalej tvoriť. 
Budeme radi, ak sa rozhodnete nás v na
šich aktivitách podporiť tentokrát aj va
šimi príspevkami vo forme 2 % z daní.

Ďakujeme vám za vašu podporu  
a pev ne veríme, že sa už čoskoro aj osob
ne vidíme na ďalších podujatiach, ktoré 
nám pomôžete vytvoriť tentokrát aj vy, 
vašimi 2 % z dane.

Údaje:
Občianske združenie pAKO – pezinská  
AKČNÁ KOPA, Mladoboleslavská 3,  
902 01 Pezinok, IČO: 42355567

oslavuje jubileum
a opäť pomáha

REVIA – Malokarpatská komu-
nitná nadácia pôsobí už 25 ro - 
kov v malokarpatskom regióne. 
Motivuje, podporuje, pomáha, 
buduje partnerstvá, vzdeláva,  
zabáva, informuje.

Rok 2021 je 25. rokom od založenia 
REVIE – Malokarpatskej komunitnej na
dácie. Je to druhá najstaršia komunitná 
nadácia v rámci krajín V4. V tomto jubi
lejnom roku rozdelí na projekty dobro
voľníckeho, neziskového a komunitného 
charakteru sumu 25 000 €. Podpora je 
určená pre občianske združenia, samo
správy, občianske iniciatívy a pre fyzické 
osoby, pokiaľ projekt má komunitný 
rozmer. Svoje nápady do výšky 2 500 €, 
ktoré pomôžu skvalitňovať život oby
vateľom malokarpatského regiónu (len 
pre ktorých je táto výzva určená), posie
lajte na revia@revia.sk do 14. mar-
ca 2021. Viac informácií o  kritériách 
a pravidlách podpory nájdete na www.
revia.sk Grantový program. 

Revia 

Činnosť skautov 
sa presunula 
do online
 priestoru 

Celosvetová pandémia neovplyvňu
je len bežné vzdelávanie v školách, ale  
i neformálne vzdelávanie realizované 
cez skautské aktivity. Činnosť skautov  
je na základe obmedzení v súčasnosti 
možná len v online priestore. Viac ako 
kedy predtým sme preto vďační na
šim dobrovoľníkom, ktorí popri svo
jich bežných študijných, pracovných 
a rodinných povinnostiach aj v tých
to náročných podmienkach hľadajú 
spôsoby, ako skauting našim členom 
priniesť. Niektoré skupiny majú svoje 
stretnutia na každotýždennej báze, iné 
niečo podniknú raz za mesiac alebo sa 
na diaľku zapájajú do plnenia rôznych 
skautských výziev, úloh alebo aktivít so 
skautmi zo zahraničia. Organizujeme aj 
akcie prístupné pre všetkých pezinských 
skautov, ako napríklad online mestskú 
hru, vianočný večierok či večer spolo
čenských hier.

Tak ako všetci, i my veríme, že sa čo 
najskôr uvidíme osobne a budeme mať 
kopu nových offline zážitkov. Držme si 
palce!

Monika Lezová
61.zbor Modrý oblak Pezinok

 Srdce vďaky zažiarilo aj v Pezinku
Mladoboleslavskú ulicu zdobilo osvetlené srdce ako symbol vďaky mes-
ta pre lekárov, zdravotnícky personál i všetkým v prvej línii, ktorí už 
takmer rok denne bojujú proti vírusu COVID-19. Mesto sa tak pridalo 
k celosvetovej kampani vďaky. Rovnaké srdce svieti napríklad v Buda-
pešti, Londýne či  Paríži.

Srdce vďaky žiarilo v Pezinku od 2. do 15. februára. Po štrnástich dňoch putovalo 
do ďalšieho mesta. „Pre Mladoboleslavskú ulicu sme sa rozhodli preto, že patrí k najfrek-
ventovanejším v meste. Denne ňou prejde veľa ľudí, a tak sa o kampani dozvedela väčšina 
Pezinčanov,” priblížil vedúci referátu Správy a údržby majetku Viliam Slimák.

Srdce vďaky mestu zapožičala spoločnosť Blachere Ilumination Central Europe. 
„Je prejavom vďaky, svetielko nádeje, záblesk radosti a zahriatie srdiečka, maličkosť pre 
všetkých nás,” vysvetlila koordinátorka projektu Alexandra Dolnáková.

Text a foto: -dm-

 Centrum voľného času vyučuje i zabáva

»

»
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Aj keď je Dom kultúry pre verejnosť 
zatvorený, vo vnútri sa izolovane tvo
rí a modernizuje. Čerstvou novinkou, 
ktorú veríme, že návštevníci ocenia, je 
7 nových LED displejov, ktoré pribudli 
na prízemí kultúrneho domu. Informo
vať budú hlavne o programe Pezinského 
kultúrneho centra a pezinského kina. Po 
možnosti zakúpiť si vstupenky do kina 
online, je to ďalší krok ku skvalitneniu 
ponúkaných služieb.

PKC

Malý violončelista zo Základnej ume
leckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku 
Jakub Dolný z triedy Mgr. art. Magda
lény Milčikovej sa zúčastnil prostred
níctvom videonahrávky medzinárodnej 
violončelovej súťaže Gustav Mahler 
Prize competition 2021 v Jihlave. Na 
tejto krásnej súťaži sa stretlo 180 mla

dých violončelistov do 30 rokov z  27 
krajín sveta. Jakubko súťažil v 1. kate-
górii v  konkurencii 30 malých violon
čelistov, kde získal 3. cenu. Oporou pri 
klavíri mu bola Mgr. art. Lýdia Cibulová. 
Sr dečne blahoželáme a ďakujeme za re
prezentáciu školy, mesta a Slovenska.

Text a foto: ZUŠ

Vážení rodičia a priatelia 
ZUŠ eugena Suchoňa v Pezinku,
dovoľujeme si uchádzať sa o vašu podporu darovaním 2 % z vašich daní 
za rok 2020. Získané finančné prostriedky použijeme na

•  potreby vyučovania, reprezentácie, nástrojového a technického vybavenia školy
•  podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ
•  pomoc škole pri organizovaní mimovyučovacích činností spojených so vzdeláva

ním
•  prezentáciou a propagáciou žiakov

Danú sumu môžete poukázať na naše 
  Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole   

Eugena Suchoňa v Pezinku.
Sídlo: ZUŠ Eugena Suchoňa, M. R. Štefánika 9, 902 01 Pezinok
IČO: 42259207  •   Číslo účtu:  SK 76 0200 000 000 3085569258

Tlačivo typu Vyhlásenie o poukázaní 2 % zaplatenej dane s vyplnenými údaj
mi o prijímateľovi nájdete na stránke www.zuspezinok.sk. Stačí vyplniť údaje 
o daňovníkovi a odovzdať ho spolu s Potvrdením o zaplatení dane do konca apríla 
2021 daňovému úradu v mieste bydliska. Ďakujeme.

ZUŠ Pezinok

Združenie hasičov Čiech, 
Moravy a Sliezska vydalo 
novú publikáciu pod ná
zvom Hasičské čtení 2020. 
Ide o  6. ročenku združe
nia, v ktorej je i príspevok  
prezidenta DPO SR, hlav 
 ného inšpektora DPO SR 
Pavla Ceľucha. 

Cieľom pub likácie je 
in formovať kolegov ha
sičov v  Českej republike 
o  činnosti na Slovensku 
a  zároveň prispieť k  pre
hlbovaniu bratskej spolu
práce hasičov Čiech a Slo
venska.

Dlhoročným a pravidel
ným prispievateľom je aj  
Pezinčan Peter Ronec, člen  
a  funkcionár DPO SR, 
vrch ný inšpektor DPCSR 
a  člen Medzinárodného 
združe nia hasičov histo
ri kov. O  činnosti hasičov 
publikuje na Slovensku  
i v zahraniční.

Peter Ronec, -red-

Peter študoval hru na basovej gitare 
a kontrabase, viac ako 20 rokov sa inten
zívne venuje jazzu. Pôsobí vo viacerých 
hudobných zoskupeniach, hrával v  ka
pelách Stará jedáleň či Také oné. Je au
torom básnickej zbierky Krátky príbeh 
o láske. Podieľal sa na charitatívnom pro
jekte Veľkí herci spievajú malým deťom. 
Fotografii sa intenzívne venuje od roku 
2005, keď začal dokumentovať synovu 
športovú kariéru. V  každej etape jeho 
umeleckej tvorby cítiť jeho nezameniteľ
ný rukopis. Či je to v hudbe, v básňach, 
alebo pri práci v ateliéri.

Talent pre zachytenie emócie v  tej 
správnej kompozícii sa začal prejavovať 
pri fotografiách z hudobných koncertov.  
Jeho fotografie vlastnia hudobné hviez
dy ako Kurt Elling alebo Avishai Cohen. 
Tá to časť tvorby vyvrcholila v roku 2017 
vý stavou Esprit pri príležitosti odovzdá
vania národných jazzových cien.

Od koncertnej fotografie je len krôčik 
k portrétu. Konečný je autorom fotogra
fií na viacerých plagátoch alebo obaloch 
CD. Podieľal sa na kampani súčasnej pre
zidentky SR. V roku 2019 sa jeho portrét 
prezidentky dostal na poštovú známku. 
Petra zlákala práca v štúdiu, orientovaná  
na minimalizmus. Ide o zaujímavú a ori
ginálnu tvorbu. Podobné námety alebo 
zá mer by sme len ťažko hľadali v súčasnej  
výtvarnej scéne. V roku 2020 vyvrcholila 
výstavou v  bratislavskej galérii Umelka  
a jeho prácu najlepšie zhodnotila jej ma

nažérka a prezidentka International As
sociation of Art Europe Andrea Křístek 
Kozárová: „Peter Konečný je muzikant, 
poet a fotograf, ktorý v čase, keď je kultúr-
ny a kreatívny sektor na kolenách, nestráca 
chuť a odhodlanie tvoriť krásno.”

Výstava  s názvom Minimal prináša 
prostredníctvom čiernobielych veľkofor
mátových fotografií hľadanie výtvarnej 
čistoty a kompozície tvarov. Hlavným ak
térom je dlhý čas expozície a dopadajúce 
svetlo. Ako by povedal národný umelec 
Karol Plicka: „Pre mňa je svetlo všetkým. 
Svetlu vďačím za mnohé najťažšie kompo-
zície, svetlo je zo všetkého vo fotografii naj-
dôležitejšie. Kto nepozná opojenie svetlom, 
nevychutná ani priestor, ani hmotu a vari 
ani obrazovo nevidí. Svetlo ma jednoducho 
fascinuje, zvádza ma ako dávna, večne krás-
na milenka, očaruje ma.”

Dôležitým faktorom je zobrazená 
štruktúra predmetu zväčša každodennej 
potreby. Sú to predmety z  domácnosti, 
jednoduché maličkosti, drobnosti foto
grafované v pohybe, pričom nie je zachy  
tený ich reálny obraz, ale tvar, ktorý vzni  
ká násobkom tohto pohybu. Náhodne 
vzniknuté tvary pri snímaní predmetov 
dostávajú celkom iný abstraktný rozmer, 
stojac na hranici poznania a fantázie. Is
tým spôsobom ide o premenu neživého 
predmetu na živé rozohrané tvary. Jeho 
„akty” predmetov reflektujú a  zároveň 
pozývajú publikum do divadla plného 
ne hmatateľnej krehkej formy a  esencie 

pohybu. Konečného finálny záber nie 
je náhodný, ale premyslený so zreteľom 
na detail. Ide o stret umeleckej výme
ny medzi iracionálnym tvarom a  hmo
tou. Zaujímavým počinom je i  samotné 
uchopenie tohto procesu na poli digitál
nych médií, kde jeho práca sa približuje 
skôr k žánru maliarstva ako k fotografii. 
Z mnohých fotografií sa nám prihovárajú 
predmety akoby boli vytvorené uhlíkom. 
Tvar, štruktúra i niektoré prvky by tomu 
nasvedčovali. Ďaleko tak prekračuje hra
nice fotografického záznamu, s ktorým 
ďalej pracuje a modeluje, pokým nenáj
de tú pomyselnú spojnicu medzi poéziou 
a tvarom. Vo viacerých obrazoch dokázal 
originálnym spôsobom zachytiť pohyb 
a dynamiku v statickom obraze a navo
diť tak atmosféru živého. Zrodené objek
ty, vynárajúce sa z hmloviny myšlienok 
a predstáv citlivého básnika. Svojou prá
cou a spôsobom realizácie sa hlási k ére, 
kedy fotografia bola inšpirovaná výtvar
ným umením a predstavovala tak začia
tok svojej dlhej cesty.

„Pohyb je predpokladom života, a tak aj 
tento akoby vytváral niečo nové, niečo, čo je 
nám známe a k čomu sa môže viazať naša 
emócia. Je to možno akási moja fotografická 
kabala. Z výtvarného hľadiska sa sna žím 
pre jednoduché tvary nachádzať dokona-
lú kompozíciu a porovnateľne významnú 
hmotu na všetkých fotografiách cyklu,” po
vedal Peter Konečný. 

Za svoju inšpiratívnu a nápaditú vý
stavu Minimal získal Peter Konečný 
Čestné uznanie na Tokyo International 
Foto Awards v kategórii abstraktné vý
tvarné umenie. Ocenenie každoročne 
udeľuje TIFA v  japonskom Tokiu za vy
nikajúce a kreatívne fotografie z  celého 
sveta.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú 
situáciu zostáva múzeum pre verejnosť 
zatvorené. Po uvoľnení platných opatre
ní vás na výstave Petra Konečného radi 
privítame osobne.

Eduard Zvarik, kurátor výstavy
Mestské múzeum v Pezinku

 Mladý violončelista uspel 
 na medzinárodnej súťaži

 na svete je nová publikácia 
 českých hasičov

V Dome kultúry pribudli informačné obrazovky

 Mestské múzeum
 predstavuje 
 novú výstavu

Mestské múzeum v Pezinku pripravilo na nadchádzajúce týždne výstavu 
čiernobielych fotografií s  názvom Minimal. Predstaví  nimi zaujímavú  
a originálnu tvorbu Petra Konečného – kontrabasistu, básnika, textára 
a fotografa.

»
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Jej láskou sú predmety biológia, fy
zika a  chémia. Už minulý školský rok 
nelenila a zapojila sa do chemickej olym  
piá dy, kde sa stala úspešnou riešiteľ
kou kraj ského kola. Následne sa sama 
prihlásila do Letnej školy mladých che
mikov, zapojila sa aj do súťaže odbornej 
tvorivosti – Ma lokarpatský Festival ve dy 
a techniky, či Medzinárod nej olym piá  
dy mladých vedcov IJSO. S  Izabelkou 

sme sa porozprávali a trochu vyzvedali. 
Prinášame vám krátky rozhovor.

Izabelka, povedz nám, prečo ťa 
zaujímajú práve tieto predmety – 
fyzika, chémia, biológia?

Jednoducho som sa v  nich našla 
a  pod vedením pani učiteliek J. Cmar
kovej a  K. Čuvalovej na hodinách ché 
 mie, fyziky, biológie a  taktiež na che
mickofyzikálnom krúžku som mala  

možnosť získať cenné skúsenosti a uži
točné poznatky, ktoré využijem aj 
v ďalšej praxi. Chémia je mojou vášňou, 
pokusy by som skúšala veru deň a noc.

Cesta za úspechom sa u teba za-
čala v škole.

Áno. Pani učiteľky mi dávajú prie
stor na rozvíjanie a upevňovanie si svo
jich vedomostí, mám od nich podporu 
na súťažiach a sú veľmi ochotné mi po
môcť, za čo im veľmi pekne ďakujem.

Zúčastnila si sa na viacerých sú-
ťažiach a olympiádach. Aké úspechy 
si dosiahla?

Zúčastnila som sa napríklad medzi
národnej olympiády mladých vedcov 
(IJSO), ktorá pozostávala z  domáceho 
kola, z  kto rého som postúpila medzi 
12 najúspešnej ších žiakov z celého Slo
venska na letnú prí pravu a  na jesenné 
sústredenie na MatFyze. Zúčastnila som  
sa aj chemickej olympiády, kde som bo 
 la úspešná riešiteľka na okresnom aj 

krajskom kole. Z  chemickofyzikálne
ho krúžku sme boli na festivale vedy 
a techniky AMAVET, kde sme s pro jek
tom EKODOM získali 3. miesto.

Určite máš aj nejaké vzory z ve-
deckej oblasti. Porozprávaj nám 
nie čo o nich.

Okrem mojej babky geologičky 
a  biochemičky je mojím vzorom Ma
rie Curie Sklodowska, ktorá objavila aj 
napriek ne jasnosti doby a nedostatku 
financií dva rádioaktívne prvky – po
lónium a rá dium. Nedávno Letná ško
la mladých chemikov vyhlásila súťaž 
o  najlepšiu masku obľúbeného vedca. 
Moja voľba bola jasná. Stvárnila som 
Marie Curie Sklodowsku. Chcela by 
som ju vo svojej vedeckej kariére na
sledovať a dosiahnuť to čo ona.

Si aj zberateľkou starých perio-
dických tabuliek.

Áno, zaujímavosťou sú najmä stredo
školské periodické tabuľky mojej babky. 

Celkovo ich mám zatiaľ vo svojej zbier
ke 14. Mám po nej aj knižky, z ktorých  
sa pripravujem na  súťaže  a  olympiády.

Aké máš ďalšie študijné plány?
Plánujem ísť na gymnázium a  mo

mentálne ma najviac zaujíma medicína, 
molekulárna biológia a genetika. Dúfam,  
že do konca strednej školy sa môj záu
jem ešte upresní.

A čo tvoj voľný čas, ako ho tráviš?
Veľmi rada lyžujem a plávam, taktiež  

sa venujem škole ako takej alebo trávim  
čas s  kamarátmi. Bavia ma aj seriály, 
napr. Dr. House, a ako každé dievča ma 
zaujíma aj móda.

Čo by si poradila ostatným žia-
kom a mladým ľuďom, ktorí sa tiež 
zaujímajú o vedu, akou cestou by sa 
mali vybrať?

Mali by si vybrať odbor, ktorý by ich 
hlavne bavil a napĺňal, mali by sa chcieť 
vzdelávať, mať vysoké ciele a chcieť do
siahnuť ten úspech.

Izabelka, ďakujeme za rozhovor 
a prajeme ti veľa úspechov.

Redakčný tím ZŠ Jána Kupeckého

SPEKTRUM

„K futbalu som sa dostal ako die-
ťa. Hrával som za žiakov v  Pe-
zinku,  neskôr na učilišti za 
Dubnicu nad Váhom a po  
vojne opäť v Pezin-
ku,” spomína Šte  
 fan Slezák. 

V šesť desiatych ro koch prišla ponuka 
z Kysuckého Nového Mesta. 

„Vtedy som mal viac ponúk, ale na-
koniec som išiel tam, kde mi dali byt, 
a  nebanujem. Bolo to malé mestečko 
s veľ mi dobrými podmienkami.” 

Za Žilinu začal hrávať v 1969 a os
tal jej verný až do 1975. Za ten čas sa  
Štefan Slezák stal najúspešnejším ka
nonierom klubu – 181 ligových stret
nutí počas siedmich sezón mu vynies
lo rekordných osemdesiat gólov, pri
čom ani jeden gól nebol z po ku tového 
kopu. „Ja som nekopal jedenástky.” Góly 
z  pokutového kopu nepovažoval za 
pravé góly. Fakt, že jeho strelecký re
kord dodnes nikto neprekonal, ho teší. 
Úspech však pripisuje skôr tomu, že 
v klube strávil sedem rokov. 

„Dnes strávia futbalisti v jednom klu-
be nanajvýš tri, štyri sezóny,” pove dal  
Š. Slezák skromne.

Jeho hráčske kvality si v začiatkoch 

sedemdesiatych rokov všimli i  v ná
rod nej reprezentácii. Tri roky pôsobil 
v šir šej nominácii národného muž stva.

„To bolo pre mňa najväčšie prekvape-
nie, keď ma zavolali. Aj keď som odohral 
len prípravné zápasy, dostať sa tam bol 
veľký úspech.” 

V  hre bol aj prestup do Belgicka. 
„Mal som ísť hrať do zahraničia, ale ne-
pustili ma,” vysvetlil Š. Slezák a dodal, 
že v tej dobe to tak jednoducho bo lo.

Po aktívnej hráčskej kariére pôso
bil Š. Slezák ako tréner v Kysuckom 
Novom Meste, potom v Žiline, v bra
tislavskej Petržalke, Senci, Komárne 
i  v  Topoľčanoch. V  Pezinku trénoval 
dospelých aj deti. „Najviac, čo dnes závi-
dím vo futbale, sú tie podmienky na tré-
novanie, to my sme nemali. Dnes majú 
malí aj veľkí futbalisti k  dispozícii tráv-
naté ihrisko, umelú trávu, halu,” vysvetlil 
Š. Slezák a  s  úsmevom dodal: „Kedysi 
haly neboli, len výrobné.” Rozdiel vidí  

aj v  prístupe ľudí a vo vzájomných 
vzťahoch. 

„Vtedy sme boli kolektív. Tá partia  
držala v  dobrom aj zlom. Samozrejme, 
bola aj výmena názorov v  zápale boja, 
ale vážili sme si jeden druhého. Aj súpe-
ra sme si vážili. A tí tréneri, to boli páni 
tréneri.”

Futbalista hrávajúci v zápasoch, na 
ktoré chodilo v  priemere cez 10tisíc 
fanúšikov, sleduje futbalové dianie 
i  dnes, pretože, ako vraví, futbal je 
dro ga. Najviac ho mrzí súčasná pan
demická situá cia: „Je mi smutno, keď 
idem na ihrisko, a  nikto tam nie je.” 
Verí, že čoskoro sa na ihriská vráti  
život a  my budeme opäť môcť rozví
jať šport nielen v športových kluboch,  
ale aj v  školách: „Deti treba viesť 
k športu.”

Text: Nina Bednáriková, 
foto: MŠK Žilina

Doba, v ktorej čelí me  
pre mnohých z nás 
nepoznaným veciam, 
nás zasiahla všet-
kých. Inak sa stavia-
me k denným povin-
nostiam, inak preží- 
vame voľný čas, všet-
ko je akési iné. Veľ-
ký tlak je kladený na 
deti aj dospelých, na  
rodičov aj našich žia-
kov. Práve preto je  
pozo ruhodné stret-
núť dievča, žiačku zá-
klad nej školy, ktorá 
i v tejto dobe svojou 
akti  vitou kráča po 
pomyselných scho-
doch za naplnením 
svojich snov. Chce-
li by sme vás bližšie 
zoznámiť so žiač-
kou Základnej školy 
Jána Kupeckého, de-
viatačkou Izabelou 
Máriou haškovou.

 Futbalový strelec 
 Štefan Slezák:
 Futbal je droga

Futbalová legenda Štefan Slezák nedáv-
no oslávil osemdesiatku. Jeho strelec-
ký rekord za MŠK Žilina – osemdesiat 
gólov – dodnes nikto neprekonal.  
Ro dák z  Pezinka je stále najlep- 
ším strelcom v 101-ročnej histó rii 
klubu.

Člen siene slávy 
PŠC Pezinok od 4. 5. 2019

Miesto narodenia Pezinok

Prezývka Pišta

Číslo dresu 10

hráčska kariéra

Sokol Tehelne Pezinok, Spartak Dubnica, 
MDŽ Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, 
MDŽ Bratislava, Lokomotíva Pezinok, Kysucké 
Nové Mesto, ZVL Žilina, Kysucké Nové Mesto

Trénerská kariéra
Kysucké Nové Mesto, Lokomotíva Pezinok, 
ZŤS Petržalka, Topoľčany, Senec, ŠKP Bratislava, 
Senec, Komárno, Pezinok, Senec

Najväčší úspech nominácia do národného mužstva

»

»
 Dievča s veľkými ambíciami
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Pavel Jozef Pukančík sa naro-
dil 20. januára 1920 v Pezinku. 
Po pezinskej meštianke nastú-
pil na bezplatnú lesnícku prax, 
aby mohol pokračovať v štúdiu 
na lesníckej škole. Nie ideál-
ne rodinné zázemie a  ťažkosti 
s  nájdením si práce po roku 
1939 prispeli k tomu, že sa roz-
hodol nasledovať hlásenie pa-
rížskeho rozhlasu a  pripojiť sa 
k  československému zahranič-
nému vojsku, ktoré sa v tom ča-
se formovalo vo Francúzsku.

Rodičom svoje plány zatajil, na roz
lúčku im nechal len list. V noci 30. ap
ríla 1940 odišiel z  domu. Na cestu si 
zbalil bochník chleba, kúsok slaniny, 
náhradnú čistú košeľu, jeden pár po
nožiek a 100 korún. Hodinu pred pol
nocou sa stretol s kamarátom Adolfom 
Ragasom a spoločne sa vybrali k neďa
lekým maďarským hraniciam.

V Budapešti vyhľadali francúzsky 
konzulát. Práve tam sa Pavel zozná
mil s o dva roky mladším Ottom Smi  
kom (*20. 1. 1922; †28. 11. 1944). 
Vte dy ešte nemohol tušiť, že pred ním  
stojí budúce letecké eso Royal Air For
ce (RAF). Smikova neobyčajne úspešná 
kariéra skončila predčasne po 263 ope
račných bojových letoch. Krátko pred 
smrťou ho menovali do funkcie veliteľa 
britskej 127. stíhacej perute. O 15 dní 
neskôr ho nemecké protilietadlové de
lostrelectvo zostrelilo pri útoku na že
lezničné zoradisko v Zwolle. Napriek 
nízkemu veku sa stal najúspešnejším 
slovenským pilotom v  RAF. Zostrelil  
10 nepriateľských lietadiel, ďalšie 2 
pravdepodobne, 3 stroje poškodil a zni
čil tiež 3 bezpilotné strely V1.

Pukančíkova cesta v  Budapešti ne
skončila. S Ragasom pokračovali do Ju
hoslávie, prešli Thessaloniki, Istan bul, 
Ankaru, Haleb a Bejrút, kde sa nalodili 
na loď Mariette Pacha. Tá ich 1. júna 
1940 doviezla do Marseille. Vo výcviko
vom tábore v  juhofrancúzskom meste 
Agde sa Pukančík prihlásil k  letectvu. 
V tom čase však bola porážka Francúz
ska neodvratná a na výcvik nebol čas. 
Československá exilová vláda preto na
plánovala evakuáciu jednotiek do Veľkej 
Británie. Francúzska strana súhlasila  
a všetky československé jednotky dosta  
li rozkaz na odchod z frontu. Počas eva
kuácie sa Pavel zoznámil s Modranom 
Imrichom Kormanovičom. Spoločný 
osud i  službu v 311. československej 
bombardovacej peruti RAF zdieľali  

do 3. marca 1942, kedy sa Imrich ne
vrátil z  náletu na závody Renault na 
parížskom predmestí.

Po príchode do Anglicka, po krát
kom pobyte v  stanovom tábore Chol
mondeley Park, bol Pavel s  ďalšími 
príslušníkmi československého zahra
ničného letectva poslaný do Cosfordu, 
kde ho 24. júla 1940 prijali do Royal  
Air Force v  hodnosti Aircraftman 2nd 
Class (vojak nováčik). V  tom čase sa 
už postupne formovali jednotlivé čes
koslovenské perute RAF. Medzi zakla
dajúcimi členmi 312. stíhacej peru
te boli aj AC 2 Pavel Pukančík a  AC 2 
Imrich Kormanovič. 18. júla 1941 za
čal Pukančík výcvik palubného strelca, 
počas ktoré ho absolvoval svoj prvý let 
v  živote. Po výcviku bol 16. augusta 

1941 povýšený na seržanta vo funk
cii Air Gunner (palubný strelec) a pre
miestnený k 311. československej bom
bardovacej peruti.

Pukančík lietal na strojoch Vickers  
Wellington, väčšinou na pozícii zadné  
ho strelca. Absolvoval niekoľko ope
račných letov, ktorých úlohou bolo 
bombardo vanie strategických cieľov  
v  okupovanom Francúzsku či Nemec
ku. V  apríli 1942 preradili 311. peruť  
od bombardovacieho k  pobrežnému  

veliteľstvu RAF. Tu sa stáva pevnou 
súčasťou posádky S/Ldr Josefa Strán
skeho (*10. 12. 1914 †21. 6. 1944). 
Po premiestnení „tristojedenástky” na  
základňu v Talbenny sa zúčastnil svoj
ho posledného bombar dovacieho ná
letu, ktorého cieľom boli Brémy. Nad 
cieľovým priestorom im flak zasiahol 
pravý motor, ktorý začal horieť. Pilot 
ho dokázal strmhlavým letom uhasiť 
a  šťastne sa vrátil s  poškodeným lie
tadlom a nezranenou posádkou späť.

V rámci protiponorkovej hliadky sa 
im podarilo úspešne zaútočiť na ponor
ku „U 106” pod velením Hermanna Ra
scha, ktorú ťažko poškodili. Za túto ak
ciu bol Sgt. Pukančík vyznamenaný už 
druhým Československým vojnovým 
krížom 1939 s touto citáciou: „V dobe od 
27. 7. 1942 do 15. 10. 1942 vykonal ďal-
ších 13 úspešných operačných letov v bitke 
o Atlantik. Dňa 27. 7. 1942 bol nepriamo 
zúčastnený na poškodení nepria teľskej  
ponorky. Pri všetkých týchto bojových ak-
ciách preukázal  odvahu a  statočnosť.”

Takmer osudnou sa mu stala jeho  
v poradí 33. protiponorková hliadka, 
počas ktorej ich Wellington napadli 
štyri Junkersy Ju 88C. Vďaka perfekt
nej súhre posádky sa im podarilo vy
viaznuť a odolať 24 útokom. Mohli sa 
tiež pochváliť zničením jedného Jun
kersa a  poškodením ďalších dvoch 
strojov.

„V mrakoch sme sedeli všetci ako zare-
zaní. Nebolo nám vôbec do reči. Pilot sa 
rad radom spytoval: „Telegrafista, zdra-
vý? Navigátor, zdravý? Zadný strelec, 

zdravý? To viete, že sme sa tešili, že nám 
to takto prešlo. Nepovedal by som všetko, 
ak by som sa nepriznal, že som tri týžd-
ne nemal pokojný spánok... po tom prvom 
krste som sa v noci prebúdzal mokrý ako 
myš, na čele sa mi perlil studený pot.”

Po absolvovaní 55. operačného letu  
s celkovým náletom 604 hodín a 31  
minút Pavel Pukančík ukončil operač  
ný turnus. Na operačný odpočinok 
smeruje v júni 1943 k 1487 Target 
Towing Flight, kde mal stráviť na

sledujúci polrok. V auguste sa oženil  
s Mar garet Parsley a v septembri na
sledujúceho roku sa im narodilo je
diné dieťa Jana Margareth. 1. marca 
1944 ho povýšili do hodnosti Warrant 
offi cer (štábny rotmajster letectva) 
a  v  júli 1944 absolvoval výcvik na 
palubného radiotelegrafistu. Po tom
to zvýšení kvalifikácie sa W/O Pukan
čík opäť stáva členom 311. perute na  
zá kladni Tain. Následne ho v augus
te 1945 prevelili k Československému 
depotu do Cosfordu k demobilizácii, 
vzhľadom na jeho plány usadiť sa vo 
Veľkej Británii.

V roku 1946 odišiel aj s rodinou do 
Československa. Po ročnom pobyte  
v Pezinku ho manželka prehovorila na 
návrat do Veľkej Británie, no rodinné 
šťastie tu nenašiel a v januári 1948 sa  
natrvalo vrátil domov, avšak bez man
želky a dcéry, ktoré zostali v Anglicku. 
Na krátky čas mu do národnej správy 
zverili hostinec v Pezinku. Už zakrátko 
pocítil nepriazeň nového režimu. V ro
ku 1949 ho degradovali zo štábneho 
rotmajstra letectva v zálohe do hod
nos ti vojak. Následne sa zamestnal 
ako závozník. Po provokácii agenta 
ŠTB s kry cím menom „Laco” ho zatkli 
a v roku 1955 po vykonštruovanom 
procese ve denom JUDr. Zdenkou Co
lotkovou, ho za „Hospodársku špionáž 
v prospech západného imperializmu  
a CIA” odsúdili na 12 rokov. Zažil praž
ský Pankrác aj jáchymovské uránové 
bane – NVÚ Bytíz, kde bol väznený do 
roku 1960, kedy ho na základe amnes
tie prepustili.

V šesťdesiatych rokoch odmietol ko
munistickú rehabilitáciu, lebo ju pova
žoval za ponižujúcu. Plnej rehabilitá
cie sa dočkal až po roku 1989, kedy ho  
po výšili do hodnosti podplukovníka  
letectva vo výslužbe a dostalo sa mu aj 
spo ločenského uznania.

Pavel Pukančík zomrel náhle 9. mar
ca 1992 v Bratislave. Je nositeľom 
dvoch Československých vojnových 
krížov 1939, dvoch Československých 
medailí za chrabrosť, Československej 
medaily za zásluhy I. stupňa, Pamätnej 
medaily Československej zahraničnej 
armády (štítky F, VB), britskej 39–45 
Star, Air crew Europe Star (Atlantic 
clasp), Defence Medal a War Medal a 
nositeľom radu M. R. Štefánika III. 
triedy.

Aj jeho príbeh je súčasťou pripra
vovanej výstavy o západnom čs. odboji 
po čas 2. svetovej vojny. Mestské múze
um v Pezinku ju svojim návštevníkom 
sprí stupní v období umožňujúcom hro
madné návštevy múzea.

Text: helena Gahérová
Foto: https://czechoslovak-squ-

adrons.webgarden.cz/, 
https://ceskoslovenstiletci.cz/

 Pavel Pukančík v službách
 Royal Air Force
»

Pavel Pukančík

Poškodenie lietadla Josefa Stránského po zásahu flakom pri bombardovaní Brém v júni 1942

Národný buditeľ, spisovateľ, pe-
dagóg, astronóm Ján Zigmun-
dík (*1. 4. 1846 †28. 2. 1938) 
študoval po ukončení ľudovej 
školy vo Vrbovom, na meštian-
skej škole v Trnave a na nemec-
kom reálnom gymnáziu v Brati-
slave. Ďalej smerovali jeho kro-
ky na polytechnický inštitút do 
Viedne, kde študoval matemati-
ku, fyziku, geometriu, kreslenie 
a francúzštinu. Po smrti otca sa 
vrátil po roku domov a pokračo-
val v štúdiu na učiteľskom ústa-
ve v Banskej Bystrici. Do Pezinka 
prišiel ako 23-ročný učiteľ kon-
com roku 1869.

V období, keď Ján Zigmundík pri
šiel do Pezinka, mal už za sebou vyda
nie svojho prvého pedagogického diela 
Úryvky z výchovoslovia (pedagogie), 
kde zhr nul poznatky európskeho pe
da gogic kého myslenia i vlastné názory 
na problematiku cieľov výchovy. Ako 
pedagóg používal učebnice slovenčiny, 
ktoré sám napísal, a ktoré sa potom po
užívali aj v iných slovenských školách, 
napríklad: Malá slovenská gramatika, 
Cvičenia mluvničné, pravopisné a slo
hové, Učebnica slovenčiny v nemec
kom jazyku a iné. Zostrojil tiež Tellu
rium (zemestroj) – učebnú pomôcku 
pre znázornenie obehu Zeme okolo 
Slnka, ktorý bol patentovaný a vysta

vený na svetovej výstave v Paríži v ro
ku 1900.

Napísal mnoho vedeckých prác. 
Známa je jeho kniha Malý Bilz, Zla
tá po kladnica zdravia. Písal aj úvahy, 
state, úvodníky a správy do mnohých 
slovenských i zahraničných periodík. 
Bol agilným národným, osvetovým 
a ľudovýchovným pracovníkom, čle
nom Matice slovenskej a ešte v roku 
1870 založil Všeobecný učiteľský spo
lok prešporskej stolice, ktorý však bol 
zanedlho pre Zigmundíkove revoluč  
né myšlienky zatvorený.

Zároveň bol vynikajúcim hudob
níkom, dirigentom spevokolu v Tren
čianskej Teplej a v Pezinku, kde bol dl

horočným organistom v kapucínskom 
kláš tore, a tiež huslista i tenorista  
v divadelných spolkoch v Pezinku  
a v Bratislave. Vďačíme mu aj za vznik 
ochotníckeho divadla a Mestskej ve
rejnej knižnice. Stal sa Čestným obča
nom mesta Pezinok. Cez prázdniny sa 
často v jeho rodine zdržiaval ako mla
dý študent generál Milan Rastislav 
Štefánik. Medzi jeho priateľov patril  
aj Jozef Ľudovít Holuby, s ktorým spo
lu navštevovali okolitú prírodu a vý
sledkom ich bota nizovania je Veľký 
herbár západoslovenskej  flóry.

Zomrel takmer 92ročný v Pezinku, 
kde je aj pochovaný.

-red-

Významný slovenský pedagóg a vedec Ján Zigmundík je úzko spätý aj s naším mestom
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V školskom roku 2021/2022 
hľadáme do nášho tímu novú 
kolegyňu/kamarátku.

Pani učiteľku 
pre I. stupeň ZŠ
(angličtina veľmi vítaná)

Pani vychovávateľku
Požadujeme:
•  potrebné odborné vzdelanie, prax, 

inovatívnosť, flexibilitu a láskavý 
prístup.

•  životopis + motivačný list

Od septembra 2021 prijímame 
15 detí do 1. ročníka.

Deti do 6 rokov sú v rámci centier pre 
deti a  rodinu (CDR) umiestňované do  
profesionálnych náhradných rodín. Pro
fesionálny rodič je zamestnanec CDR 
a  starostlivosť o  dieťa vykonáva vo 
svo jom vlastnom rodinnom prostredí 
(dome či byte). Je to dočasné riešenie, 
akási prestupná stanica, počas doby, po
kiaľ sa neupravia pomery dieťaťa v  je
ho pôvodnej rodine, alebo kým nie je 
umiestnené v náhradnej rodine, formou 
pestúnskej starostlivosti, alebo osvoje
nia. Pre dieťa je dôležité, že sa oň stará 

jedna stabilná osoba a užíva si pozornosť 
aj ostatných členov rodiny. Dieťa si v ro
dine vytvára vzťahovú väzbu, čo je pre 
jeho budúcnosť veľmi dôležité vo viace
rých smeroch. Po skúsenostiach, ktoré 
máme, umiestnenie dieťaťa v kvalitnej 
profesionálnej rodine je pre jeho zdravý 
psychomotorický vývin osobnosti veľ
kým prínosom.

Kto môže vykonávať povolanie profe
sionálneho rodiča? Jednou z podmienok 
je ukončené minimálne stredoškolské 
vzdelanie a tiež je nevyhnutné absolvo

vanie Programu prípravy fyzických osôb 
na vykonávanie profesionálnej náhrad
nej starostlivosti, ktoré je v trvaní 80 h 
v prípade, ak ste ukončili stredné vzde
lanie (bez maturity), alebo 60 h, ak ste 
ukončili úplné stredné vzdelanie (s ma
turitou). Vzdelávanie sa dá absolvovať 
v CDR alebo v Návrat, o. z. Avšak žiadne 
vzdelanie nenahradí to, že profesionálny 
rodič dokáže dieťaťu poskytnúť pocit is
toty, bezpečia a lásky.

Viac informácií:
www.dedharmonia.sk
lubica.luksikova@dedharmonia.sk
033/243 30 38

Beáta Molnárová, 
riaditeľka CDR Pezinok

 Chcete sa stať profesionálnym
 náhradným rodičom?
»

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

www.sukromnaskola-pezinok.sk
sukromnaskolapk@gmail.com

Pre väčšinu z nás je vlastná rodina samozrejmosťou. V našej spoločnosti 
však vyrastajú deti, ktoré takúto možnosť nemajú. Ich rodina nefungu-
je, rodičia im nedokážu z rôznych dôvodov zabezpečiť základné potreby,  
a preto často dochádza na základe rozhodnutia súdu k umiestneniu detí 
do centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy).

otvára od 1. 9. 2021 
v Pezinku a v Modre
triedy prípravného 
ročníka pre deti 
so zdravotným 
znevýhodnením 
(napr. rôzne poruchy reči)
a so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími 
potrebami 
(narodené od 1. 1. 2015
do 31. 8. 2015, aj staršie)
Edukácia:
•  grafomotorických zručností
•  zrakovej a  sluchovej diskriminácie 

hlások
•  matematických predstáv
•  reči a komunikačných schopností
•  sebaobslužných a pracovných zruč

ností
•  samostatnosti v školskej práci
•  zdravého telesného vývinu
•  pravidelná intervencia logopéda, 

psychológa a špeciálneho pedagóga

Žiadosti zasielajte do 31. 5. 2021.
V prípade záujmu kontaktujte:

0902 173 524 – riaditeľka 
Mgr. Gabriela Kováčová, 
komenskeho@szspk.sk
0905 495 001 – psychológ CŠPP 
Mgr. Oľga Šajbenová, 
csppporadnapk@gmail.com

SPOJENÁ ŠKOLA 
Komenského 25, Pezinok

www.szspk.edupage.org

Uzávierka príspevkov budúce-
ho vydania mestských novín je 
15. 3., termín vydania/expedí-
cie je 26. 3.
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S  hlbokým zármutkom 
oznamujeme, že 15. 12. 
2020 zomrel vo veku 88 
rokov Anton Malacký,  
dlhoročný predseda 
okresnej pobočky PV 
ZPKO v Pezinku. Bol nositeľom štátne
ho vyznamenania Radu Ľudovíta Štú
ra II. triedy, medaily za rozvoj mesta 
Pe zinok. Posledná rozlúčka sa konala  
18. 12. 2020 na cintoríne v Šenkviciach.

V utorok 26. 1. 2021 nás 
navždy opustil Vlado 
Wavrinský. Kto ste ho 
poznali, venujte mu ti
chú spomienku.

Dňa 23. 2. 2021 sme si 
pripomenuli 20. výročie 
úmrtia nášho drahého 
Bohumila Vyšatu z Gri
navy. S láskou spomínajú 
manželka Marta a  dcéra 
Bohunka a syn Radovan s ro dinami. Ďa
kujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami 
venujú tichú spomienku.

Dňa 26. 2. 2021 si pri
pomíname nedožité 100. 
narodeniny Štefana 
Zbo rovana. S láskou 
spo mínajú syn Štefan, 
ne ves ty Anna, Jana a os

tatná rodina.

V decembri sme si pri
pomenuli nedožité 90. 
narodeniny a 18. 2. uply
nuli 3 roky, odkedy nás 
navždy opustil náš dra
hý manžel, otec, dedko  

a pradedko Štefan Kern. S úctou a lás
kou spomína manželka Oľga a deti s ro
dinami. Kto ste ho poznali, venujte mu,  
prosím, tichú spomienku.

Bolesťou unavený tíško zaspal.
Zanechal všetkých, ktorých mal rád.
Čas plynie a nevráti, čo osud vzal,
zostali len spomienky a v srdciach žiaľ.

Dňa 2. 3. 2021 uplynie 
5 bolestných rokov, od
kedy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, 
otec a  starý otec JUDr. 
Boris Novomestský. 

Nikdy nezabudneme na jeho veľkú lás  
ku a dobrotu. S láskou v srdci často spo
mína celá rodina, veľmi nám chýbaš. Ďa
kujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami 
venujú tichú spomienku.

Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať, 
tichú modlitbu odriekať
a s láskou na Teba spomínať.
Dňa 24. 2. 2021 sme si 
pripomenuli nedožité 
70. narodeniny nášho 
drahého manžela, otca, 
ded ka a pradedka Iva na 
Bedenského z  Pezinka 
a zároveň si dňa 14. marca 2021 pripo
míname jeden rok od jeho úmrtia. S lás
kou a  úctou naňho spomína manželka 
Mária, dcéry s manželmi, vnučky a prav
núčatá. Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku. Ďakujeme.

Neplačte, že som odišla, 
len kľud a pokoj mi prajte 
a večné svetlo spomienky 
mi stále zachovajte.
Dňa 7. 1. 2021 nás opus
tila naša drahá mama, 
babka, prababka a sestra 
Viola Dvorská. Touto 
cestou sa chceme poďa
kovať všetkým, ktorí ju 
odprevadili na poslednej ceste alebo jej  
v srdci venovali tichú spomienku. Záro
veň sme si 25. 2. 2021 pripomínuli jej ne 
dožitých 82 rokov.

Dňa 21. 2. 2021 uplynu
lo už 5 rokov od úmrtia 
nášho drahého otca Se-
verína Mlyneka z  Gri
navy. Ďakujeme všet
kým, ktorí mu spolu s na  

mi venujú tichú spomienku. S  láskou 
a úctou spomínajú deti František, Peter 
a Terézia s rodinami.

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

Dňa 25. 2. 2021 uplynu lo 
13 rokov, čo nás vo veku 
47 rokov navždy opus
tila naša milovaná ma
mička, manželka Marta 
Pulš čáková. Kto ste ju 

poznali, venujte jej, prosím, s nami ti
chú spomienku. Manžel Ondrej, synovia  
Andrej, Michal a  ostatná smútiaca ro
dina.

Dňa 2. 2. 2021 uplynulo 
5 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá ma
ma Marta Dafková.  
S láskou spomínajú man 
 žel a deti s rodinami. Kto 

ste ju poznali, venujte jej tichú spomien
ku.

Dňa 24. 2. 2021 sme si 
pripomenuli 7. výro
čie, čo nás navždy opus
til manžel, otec a  ded
ko Ladislav Virgovič. 
S láskou naňho spomína 

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

Dňa 1. 1. 2021 sme si pri 
pomenuli 8. výročie úmr  
tia nášho drahého man
žela, otca a  dedka Jána 
Bedeča. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú 

spomienku. Smútiaca rodina.

Dňa 22. 2. 2020 uplynulo  
29 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá ma
ma, svokra a babička An-
tónia Bubeníková. Kto 
ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. Synovia s  rodinami.

Odišla si tíško, niet Ťa medzi nami, 
no v našich srdciach žiješ spomienkami.

Dňa 29. 1. 2021 vo veku 90  
rokov nás navždy opus ti
la naša drahá ma ma, bab
ka, prababka a  prapra
babka Emília Kindero-
vá, rod. Pagáčo vá z Cajle. 

S  láskou a  úctou na ňu spomína dcéra 
Mária, vnučky Silvika, Hanka a Marcelka 
s manželmi, pravnúčence Nikolka, Ka
rinka, Martinko a Simonka s manželom 
a prapravnúčence Lucka a Matejko. Kto 
ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú 
spomienku. Ďakujeme.

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

Dňa 5. 2. 2021 uplynulo 
8 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý a milo
vaný manžel, otec, dedko 
a  pradedko Jozef Sli-
mák. S  láskou spomína 

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

Dňa 7. 2. 2021 uplynulo 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
Emil Kolenčík. S láskou  
a smútkom v srdci spo
mína manželka, deti aj 

smútiaca rodina. Ďakujeme všetkým, 
kto rí mu spolu s nami venujú tichú spo
mienku.

Dňa 2. 2. 2021 uplynulo 
28 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec Ján Po-
ništ. Tí, ktorí ste ho po
znali, venujte mu tichú 
spo mienku. S láskou spo  

mínajú dcéry Jana a Mária s rodinami.

Dňa 1. 2. 2021 to už bolo  
10 rokov, čo nás prediš
la do večnosti naša milá  
kolegyňa Ing. helen ka 
Kobzová. Tí, čo sme ju 
mali radi, tíško spomína

me.

Dňa 19. 1. 2021 uplynulo 20 rokov, čo nás  
navždy opustila naša mama helena 
Jerglová a 23. 2. 2021 uplynulo 20 ro
kov, čo nás navždy opustil náš otec Vla-
dimír Jergl. S láskou spomínajú syn Jo 
zef s manželkou, dcéra Anna, nevesty 
Marta, Milka, vnúčatá, pra vnúčatá. Kto 
ste ich poznali, venujte im tichú spo
mienku.

Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne.
Dňa 27. 2. 2021 si pripo
míname nedožité 90. na
rodeniny nášho manžela, 
otca, dedka a pradedka 
Jozefa Sabu. S láskou 
spomína manželka, dcé
ra a syn s rodinami.

Smrťou predsa život nekončí, 
iba zabudnutie 
znamená koniec života.

Dňa 25. 2. 2021 sme si 
pripo mínuli 10. výročie 
úmrtia Janky Navaro-
vej. Na našu drahú a lás
kavú mamu, manželku, 
a babičku s láskou v srdci 

spomínajú manžel a deti s rodinami. Kto 
ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú 
spomienku.

Chýbaš nám každý deň,
už jeden rok snívaš svoj večný sen,
len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať,
zapáliť sviečku a s láskou na Teba spomínať.

So smútkom v srdci sme 
si dňa 12. 2. 2021 pripo
menuli 1. výročie úmr
tia nášho drahého syna 
a  brata Jána Tvrdého. 
Kto ste ho poznali, venuj

te mu, prosím, tichú spomienku. S  lás
kou spomínajú mama, sestra s  rodinou 
a ostatná smútiaca rodina.

S úctou, láskou a krásny
mi spomienkami na časy, 
ktoré som smela s Tebou 
prežiť, milá babka „Mil-
ka” Emília hanúsko-
vá, na najkrajšie detské 

letné prázdniny strávené u Teba a na 
stopu zanechanú vo mne venujem spo
mienku Tvojim nedožitým 95. narode
ninám, ktoré by si oslávila 20. 1. 2021.  
S vďakou vnučka Magdaléna a tiež syn 
František s  rodinami.

S láskou v srdci, s pre
krásnou spomienkou 
v  duši a tichou modlit
bou si 27. 2. pripomí
name 40 rokov, odkedy 
náš drahý otec a dedko 
„Berto” Vojtech hanúsek odišiel do 
večnosti. Nezabudneme. Syn František  
a vnučka Magdaléna s  rodinami.

Dňa 12. 2. 2021 sme si 
pripomenuli smutné 1. 
výročie úmrtia môjho 
milovaného brata Jaro-
slava Mihaloviča, kto
rý nás nečakane opustil. 

S úctou a láskou spomínajú sestra, man
želka, vnuci Jaroslav a Michaela a prav
núčik Jarinko.

Odišla si náhle, nečakane,
na rozlúčku nebol čas.
Osud Ti nedoprial 
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach 
budeš navždy žiť. 

Dňa 21. 1. 2021 nás na
vždy opustila naša milova
ná ma mička, babka, Eva 
Bed naričová vo ve ku 59  
rokov. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomien

ku. S láskou a veľkým žiaľom spomínajú 
syn Dušan a dcéra Monika s rodinou. Po
chovaná bude na cintoríne v Grinave.

Aj keď čas beží ako voda,
zabudnúť na Teba sa nedá.
Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami,
v srdciach našich však žiješ spomienkami.
Osud je veľmi krutý, nevráti, čo vzal,
zostali iba spomienky a v srdci žiaľ.

Dňa 6. 2. 2021 sme si pri
pomenuli 3. výročie, čo 
nás navždy opustil mi
lovaný syn, brat, krstný 
otec Marek Škríp z Gri
navy. S láskou spomínajú 

rodičia, sestra Zuzka s rodinou, kamará  
ti a  ostatná rodina.

SPOMÍNAME

V  januári 2021 položili pri pietnej 
spomienke na dlhoročného dobrovoľ
ného a  profesionálneho hasiča Rudolfa 
Turanského zástupcovia rodiny a  hasi
čov vence na miesto jeho posledného od
počinku na cintoríne v Pezinku.

Vzhľadom na platné epidemické 
opatrenia proti šíreniu COVID19 sa  
16. 1. 2021 pietneho aktu na cintorí
ne zúčastnili len zástupcovia najbližšej 
rodiny, za ktorých položil veniec syn 
Gustáv Turanský a bývalý kolega – zá
stupca veliteľa hasičov OVPÚ Bratisla
vavidiek Peter Ronec, ktorý položil ve
niec za dobrovoľných hasičov.

Rudolf Turanský bol prvý platený 
strojník v meste Pezinok. Aj po odchode 

do dôchodku v  roku 1993 bol stále ak
tívnym dobrovoľným hasičom, staral sa 
o údržbu historickej hasičskej zbrojnice 
v Pezinku, bol radcom mladším kolegom 
a aktívne od roku 1983 až do svojej smr
ti v  99. roku svojho života podporoval 
výtvarnú súťaž Požiarna ochrana očami 
detí. Profesionálni a dobrovoľní hasiči sa 
s ním navždy rozlúčili v roku 2020.

Za svoju prácu bol viackrát ocenený. 
Osobne mu prezident DPO p. Jozef Mi
nárik odovzdal titul zaslúžilý člen DPO 
SR. V  kolektíve aj u  spoluobčanov bol 
obľúbený a  od primátora Mgr. Olivera 
Solgu dostal ocenenie mesta Pezinok.

Česť jeho pamiatke.
Peter Ronec

 Sté výročie narodenia
 Rudolfa turanského

 Mestskí policajti
 a dobrovoľníci roznášajú
 seniorom respirátory

Mesto Pezinok zaobstaralo pre seniorov respiráto-
ry FFP2. Ich distribúciu zabezpečuje Mestská polícia 
Pezinok a dobrovoľníci. Respirátor s  informačným 
letákom si vo svojej poštovej schránke nájde každý 
Pezinčan nad 65 rokov.

Maximálne priedušné respirátory typu FFP2 s anatomic
kým tvarom a filtračnou účinnosťou 95 % sa odporúča nosiť 
v priestoroch s vyšším rizikom infekcie – v spoločnosti väčšie
ho počtu ľudí dlhší čas v uzavretom priestore.

Okrem nosenia respirátora alebo tvárového rúška je od
porúčané aj dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu 
a dezinfekcie rúk. Zásada ROR (Rúško – Odstup – Ruky) je  
základnou a  veľmi účinnou prevenciou, ktorou dokážeme 
efektívne chrániť seba i svoje okolie.          -red-

»
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Bohatá história najväčšieho okresné
ho futbalového klubu je spätá s úspechmi 
i pádmi, výhrami i prehrami, ale najmä 
so „zelenobielym srdcom”. Predstavitelia 
klubu sú presvedčení, že klub si zaslúži 
veľkolepú oslavu storočnice, aká sa na 
okresné mesto patrí. Jej súčasťou bude 
veľkolepé športovokultúrne celodenné 
podujatie, publikovanie a následný krst  
knihy mapujúci 100ročnú históriu klubu  
a výstava zozbieraného historického ma
teriálu v Mestskom múzeu v Pezinku.

Bohatá klubová história
Sto rokov pezinského futbalu sprevá

dzali náročné začiatky športových nad
šencov, ktorí chceli medzi sebou súťažiť 
a zároveň sa pritom stále baviť. Pokra
čovalo to oficialitami, prvými zápasmi, 
prvými víťazstvami a postupmi do vyš
ších súťaží. Rozvoj klubu nezastavila ani 
vojna, ani obdobie „húpačky” sprevádza
né postupmi a pádmi, ba na opak, členo
via vybudovali pevnosť, postavili tribúnu 
a zveľaďovali športový areál. Na prelome 
milénia opäť prišli náročné časy a tvrdé 
boje o zotrvanie v súťažiach. Poctivá prá
ca každého jedného člena, hráča, tréne
ra či vedenia klubu a partnerov priniesla 
postupy do druhej ligy a radosť, po ktorej 
pezinskí fanúšikovia vždy túžili. Ani pád 
klubu o pár súťaží nižšie spred desiatich 
rokov neznamenal jeho zánik, ale nao
pak. Z dna sa dokázal opäť prepracovať 

medzi regionálnu elitu a práve v tomto 
období sa nachádzame.

Športovo-kultúrne podujatie 
s celodenným programom

Súčasťou osláv 100ročnej klubovej  
histórie bude športovokultúrne po du
jatie pre futbalových nadšencov, Pezinča

nov, ale aj pre rodiny s deťmi. Klub bude 
odovzdávať ocenenia bývalým futbalis
tom a funkcionárom, jeho družstvá odo
hrajú niekoľko zápasov vrátane majstrov
ského duelu Atímu, pripravené budú 
viaceré atrakcie pre deti a v neposlednom 
rade bude spestrením vystúpenia zná
mejšej hudobnej kapely, dychovky i ďal
ších kapiel. O veľkosti celej akcie hovorí 
aj predseda klubu Ernest Mészáros: „Pre 
náš klub to bude obrovská udalosť, pretože 

oslavujeme významné jubileum, 
ktorým sa na Slovensku môže po-
chváliť len pár klubov. Bol by som 
veľmi rád, keby oslava storočnice 
bola oslavou všetkých ľudí, ktorí 
majú akúkoľvek spojitosť s  klu-
bom, či už tu hrávali, podieľali sa 
na jeho rozvoji, alebo zastávali v ňom 

akúkoľvek funkciu. Chceme, aby sa akcie 
zúčastnilo čo najviac Pezinčanov a aby jeho 
súčasťou boli aj iné pezinské kluby v rámci 
spolupráce, ktorú im ponúkneme.”

Prípravy na storočnicu sa začali už 
pred vyše rokom, kedy ešte nikto netušil, 
že dnes budeme bojovať s  celosvetovou 
pandémiou. Predseda klubu však verí, že 
akciu sa podarí zorganizovať: „Sme si ve-
domí, že dnes je situácia vážna, ale verím, 
že v lete sa to upokojí a budeme môcť osláviť 

storočnicu tak, ako sa patrí. 
Sme pripravení aj na va-
riant, že v prípade, ak nám 
situácia ohľadom koronaví-
rusu neumožní usporiadať 

storočnicu, tak ju presunieme 
na budúci rok,” uviedol E. Mé

száros.

Oficiálne logo osláv storočnice
Klubové logo PŠC Pezinok samo ose

be už pri prvom pohľade pripomína pre  
pojenie medzi futbalom, Pezinkom a his
tóriou. Pri logu storočnice klub vyberal  
z viacerých návrhov a nakoniec sa rozho
dol pre verziu, kde tradičnú zelenú far
bu nahrádza oslavná zlatá farba. Okolo 
tradičného emblému sú špecifické tvary 
začínajúc odspodu s väčšou hrúbkou, čo 
symbolizuje klubové korene a jeho histó

riu, ktoré sa následne postupom vyššie 
stenčujú a smerujú do súčasnosti. Celko
vý obraz loga dotvárajú 3 číselné údaje – 
rok založenia klubu, aktuálny rok a čís
lovka 100 na znak storočnice.

Jedinečná kniha o PŠC Pezinok
Kniha venovaná 100. výročiu založe nia  

klubu bude obsahovať  informácie o his
tórii klubu, dobové autentické fotografie, 
najlepšie pezinské jedenástky, hráčske 
legendy či mnohé iné zaujímavosti. Krst 
knihy prebehne práve 28. augusta 2021 
na oslavách storočnice, hoci jej predpre
daj bude spustený o niečo skôr.

Výstava historických fotografií 
a materiálov

Prípravný výbor pre storočnicu v spo
lupráci s Mestským múzeom v Pezin ku 
pripravujú aj výstavu historických ma
teriálov a fotografií – dobové fotografie 
s  popismi období, historické klubové 
dokumenty, ale aj viaceré spomienkové 
predmety.

Staňte sa partnerom storočnice
Oslavy storočnice sú významným míľ

nikom pre klub a  tomu zodpovedajú aj 
vynaložené náklady. Klub otvorene hovo
rí, že sami by to nedokázali, preto hľadá 
pomoc partnerov, ktorí sú ochotní pod
poriť oslavy v materiálnej alebo finanč
nej forme. Pre potenciálnych partnerov je 
pripravené množstvo výhod a možností 
reklamy či iného zviditeľnenia sa.

Pre viac informácii o partnerstve kon
taktujte klub prostredníctvom emailu  
info@pscpezinok.sk alebo telefónneho 
čísla 0903 822 475.

PŠC Pezinok

 PŠC Pezinok oslávi v auguste  100. výročie založenia
Futbalový klub PŠC Pezinok 
oslávi v sobotu 28. augusta 2021 
vý znamný míľnik svojej histó-
rie. Pred 100 rokmi (29. augus-
ta 1921) bol oficiálne založený 
pezin ský futbalový klub.

»
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Slovenská gymnastická federácia za
bezpečila v januári a februári dvojtýž
denné reprezentačné sústredenie pre 
športové a moderné gymnastky v Ka
ranténnom centre pre vrcholové športy  

xbionic® sphere v Šamoríne. Medzi mo
dernými gymnastkami bola aj Pe zin 
 čanka Timea Oravcová. Družstvo mo
derných gymnastiek senioriek sa v dvoj
fázových tréningoch pripravovalo na 

Svetový pohár, ktorý sa uskutoční kon
com marca v Sofii. Slovensko bude re
prezentovať seniorská spoločná sklad ba 
a jedna jednotlivkyňa.

Text: -mo-, foto: SGF

 Plavci z Pezinka absolvovali
 sústredenie v bubline

 Z činnosti 1. Stk 
 Slovkarpatia v roku 2020

1. stolnotenisový klub SLOVKARPATIA a väčšina jeho členov sa snažila aj 
vo výnimočnom a pre vozičkársky šport veľmi nepriaznivom roku 2020 
venovať športu čo najviac.

V  nadstavbovej časti slovenskej  
extraligy v skupine o 1.– 4. miesto 
sa pezinské volejbalistky nachá-
dzajú na tretej  priečke.

V rámci 3. kola podľahli na domácej 
palubovke s  bratislavskou Sláviou 13 
na sety. Na zápas 4. kola cestovali Pe
zinčanky do Nitry, kde sa im opäť neda
rilo a prehrali hladko 03. V stretnutí 5. 
kola si v domácom prostredí zmerali sily 
s hráčkami Nového Mesta nad Váhom. 

Úspešnejšími boli Pezinčanky po víťaz
stve 30.
Strabag VC Bílikova Pezinok – VK Slá-
via EU Bratislava 13 (17:25, 20:25, 
25:18, 23:25)
Volley project UKF Nitra – Strabag 
VC Bilíkova Pezinok 30 (25:16, 25:20, 
30:28)
Strabag VC Bílikova Pezinok – VK 
Nové Mesto nad Váhom 30 (25:16, 
25:21, 25:19)

-pv- 

Slovenské reprezentantky (Timea Oravcová tretia sprava) v modernej gymnastike na sústredení v Šamoríne.

 Moderné gymnastky sa
 pripravujú na svetový pohár

Ešte do začiatku marca sme na
plno trénovali a tešili sa na novú 
sezónu. Potom prišli nariade
nia ohľadom opatrení v  boji 
proti pandémii koronavírusu. 
Slovenský zväz telesne postih
nutých športovcov (SZTPŠ) nás 
pravidelne zásoboval informáciami 
o vývoji situácie i radami a odporúčania
mi ohľadom dezinfekcie a prevencie.

Letné stavebné práce na ZŠ Na biele
nisku zabránili obmedzenému tréningu 
v lete a začiatkom septembra. Pravidel
ne sme však trénovali u  pána Polkorá
ba, prirodzene, za prísne stanovených 
hygienických podmienok. Priestor sme 
pra videlne vetrali a  dezinfikovali. Vý

sledkom je, že nikto z  klubu nebol do
posiaľ pozitívne testovaný. Veríme, že 
to tak zostane až do zaočkovania. Žiaľ, 
aj od týchto tréningových aktivít sme 
museli upustiť. Koncom roka sme kúpili 

nový stôl. Aby sme mohli trénovať 
individuálne, plánujeme kúpiť 

ešte tréningový automat.
Pevne veríme, že sa situá

cia tento rok zlepší a budeme 
sa môcť znova vrátiť k spoloč

ným tréningom a zúčastňovať sa 
domácich i zahraničných turnajov 

a medzinárodných súťaží. Týmto by sme 
radi poďakovali všetkým našim darcom 
a  sponzorom, bez ktorých by náš klub 
asi ťažko fungoval. Ďakujeme aj mestu 
Pezinok za finančnú podporu. Ak by ste 
nás aj vy chceli podporiť, môžete tak 
urobiť prevodom na: 
SK31 5200 0000 0000 1812 7149 alebo 
darovaním 2 % z dane.

Údaje: Občianske združenie 1. STK 
Slovkarpatia, Bratislavská 92, 902 01 
Pezinok, IČO: 31794581.

Srdečná vďaka a veríme, že sa čosko
ro stretneme v lepších časoch.         -tsa-

Volejbalistky odohrali
 zápasy v „nadstavbe”

Plavecké sústredenie v Šamoríne 
v komplexe x-bionic® sphere si 
užilo až 12 detí z Plaveckého klu-
bu Pezinok, ktoré prešli prísnymi 
hygienickými opatreniami.

V termíne 28. 1.–3. 2. 2021 si šesť 
dievčat a  šesť chlapcov vo veku 13–16 

rokov vyskúšalo život v  šamorínskej 
bubline. Deti sa veľmi tešili, plavecký ba
zén nevideli od 15. októbra 2020. V Ša
moríne mali výborné podmienky nielen 
v 50metrovom plaveckom bazéne, ale aj 
priestor na kondičnú prípravu. Zároveň 
nezanedbávali ani školu. Na vyučova
nie sa pravidelne pripájali každý podľa 

svojho rozvrhu. K dispozícii mali konfe
renčné miestnosti, miestnosť na hranie, 
vstup do kina a wellnessu.

Veľká vďaka patrí rodičom detí za 
podporu a Slovenskej plaveckej federá
cii, ktorá sa snaží o ďalšie plavecké bub
liny v mestách po celom Slovensku.

Plavecký klub Pezinok

»
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