
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.

V polovici februára začalo mesto dis
tribuovať do pezinských domácností tzv. 
štartovacie balíčky – 10litrový košík, 
rolku s 25timi biologicky rozložiteľ
nými vreckami a propagačný leták s in
formáciami k správnemu triedeniu. Do 
rodinných domov zabezpečoval roznos 
Mestský podnik služieb. Distribúcia ná
dob do bytových domov sa realizovala 
prostredníctvom správcov domov alebo 
domových dôverníkov. Zároveň pribudli 
v uliciach mesta 240litrové nádoby hne
dej farby. Zber vykonáva firma Petmas, 
spol. s r. o., jedenkrát týždenne, pričom 

odpad sa vyváža do bioplynovej stanice 
v  Budči, kde sa zhodnocuje do podoby 
elektrickej energie, tepla a digestátu. Pr
vý zber sa konal 11. marca, vyviezlo sa 
4000 kg odpadu z kuchyne. Výsledkom 
druhého zberu už bolo 6060 kg.

Problematika triedenia a  zberu ku
chynského odpadu je nová, preto vyvo
láva množstvo otázok. Zozbierali sme 
tie najčastejšie a oslovili referát životné
ho prostredia Mestského úradu Pezinok. 
Na otázky odpovedá referentka životné
ho prostredia Jana Guštafiková.

K  zberu biologicky rozložiteľné
ho odpadu zo záhrad, ktorý mesto 
realizuje už od roku 1993, pribudol 
aj zber kuchynského odpadu. Prečo 

Práce na projekte Aktívny park Za 
hradbami sa začali už koncom minulé
ho roka, kedy sa odstránili všetky hra
cie prvky a  vybúrali priľahlé asfaltové 
povrchy. Vzhľadom na nízke nočné tep
loty v zimných mesiacoch sa v prácach 
pokračovalo až vo februári. Po vyčistení 

betónových múrov sa na ne aplikovala 
sanačná omietka. „V polovici marca sa za-
čalo s betonážou nových spevnených plôch 
a  následným strojným hladením a  tzv. 
metličkovou povrchovou úpravou. Tento 
technologický postup si vyžadoval jeden 

......... Rýchla správa

#antigénové testovanie

Mobilné
odberové
miesta

Dve mobilné odberové miesta na Bratislavskej ulici č. 85 sú z dôvodu zákazu vychádzania otvorené len do  
20.00 h. Cez týždeň poskytujú testovanie v čase od 12.00 do 20.00 h, v sobotu od 10.00 do 18.00 a v nedeľu od 
12.00 do 18.00 h. Objednať sa môžete na www.korona.gov.sk.  Mobilné odberové miesto v budove pri vstupe  
do areálu Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela na Malackej ceste č. 63 v Pezinku testuje počas pracovných  
dní od 12.00 do 16.00 h.

#projekty

www.pezinok.sk http://pezincan.pezinok.sk  www.facebook.com/mestopk/
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Vnútroblok Za hradbami 
 sa mení na Aktívny park

V  Pezinku vzniká unikátny projekt určený všetkým vekovým kategó
riám. Jeho súčasťou bude okrem detských ihrísk multifunkčné ihrisko, 
workoutové ihrisko, terasa i fitnes zóna.

Na základe novej povinnosti, ktorú samosprávam ukladá zákon o odpa
doch, zaviedlo mesto Pezinok triedenie a zber ďalšej zložky komunál
neho odpadu  biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Prvé dni 
ukázali, že o triedenie máme záujem.

Triedime 
odpad z kuchyne

Triedime 
odpad z kuchyne
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je vôbec potrebné triediť biologicky 
rozložiteľný odpad z kuchyne?

Čím čistejšie sú druhy separovaného 
odpadu, tým viac stúpa ich opakovaná 
využiteľnosť v  ekonomike krajiny. Bio
logicky rozložiteľný odpad sa dá vy
užiť ako ďalšia surovina v prospech ži
votného prostredia (kompost, bioplyn, 
a i.). Na skládkach rozkladom organické
ho odpadu bez prístupu vzduchu vzniká 
plyn  metán. Metán je jeden z hlavných 
plynov, ktorý je zodpovedný za vznik 
skleníkového efektu, a to 21násobne 
viac ako oxid uhličitý. Aj to je jeden z dô
vodov, prečo využiť potenciál biologic
kého odpadu na výrobu kompostu, tepla 
alebo energie.

Je v záujme nás všetkých zmenšiť po
diel bioodpadu v komunálnom odpade, 
pretože odpad na skládke rastie a treba 
zaň zbytočne platiť. Separovanie a zber 
BRKO z domácností je nová povinnosť 
pre mestá, obce a občanov, od 1. januára 
2021 ju uložil zákon o odpadoch.

Prečo mesto vybralo z  nádob na 
zber BRKO práve koše v kombiná cii 
s rozložiteľnými vreckami?

Najvhodnejšie je biologicky rozloži
teľný odpad z kuchýň odčleniť od ko
munálneho už v domácnostiach. Zame
dzí sa tak zmiešaniu rôzneho druhu 
od padu a  jeho následnému prácnemu 
oddeľovaniu. Hnedé perforované koše 
a  biologicky rozložiteľné kompostova
teľné vrecká slúžia na efektívne separo
vanie. Mesto Pezinok vybralo na triede
nie kuchynského odpadu košíky na zá
klade skúseností z krajín, kde sa zber ku
chynského odpadu realizuje už niekoľko 
rokov. Prevetrávané košíky umožnia, 
aby sa vlhkosť, ktorá je súčasťou biood
padu, prirodzene odparovala. Prirodze
ným vysušovaním odpadu sa znižuje je
ho hmotnosť, zároveň sa eliminujú pod
mienky pre vznik hnilobných procesov. 
Na základe skúseností, ak sa triedi od
poručeným spôsobom, okolie netrpí ani 
zápachom, ani zvýšeným množstvom 
hmyzu.

Prečo obsahuje štartovací balíček 
len 25 vreciek? Kde je možné kúpiť 
biologicky rozložiteľné vrecká?

Mesto tieto biologicky rozložiteľné 
vrecká poskytuje len na začiatok, a tak 
si ďalšie treba kúpiť samostatne. Sú bež
ne dostupné v ktorejkoľvek drogérii. Ak 
zbierate kuchynský bioodpad do vlastnej 
nádoby alebo vrecka, ktoré nie je kom
postovateľné, obsah je potrebné do hne
dej nádoby vysypať bez obalu.

Kde sú umiestnené kontajnery 
na zber biologicky rozložiteľného 
odpadu?

150  kusov 240litrových hnedých 
kon tajnerov rozmiestnila firma Petmas,  

s. r. o., po meste začiatkom marca. Ich roz  
miestnenie si môžete pozrieť na ma pe, 
ktorá je zverejnená na webovej stránke 
mesta v časti Životné prostredie – Nakla
danie s odpadmi – Stojiská kontajnerov.

Je počet kontajnerov a  ich veľ
kosť postačujúca?

Teraz je rozmiestnených 150 nádob 
na BRKO s objemom 240 litrov, pričom 
asi každé druhé stojisko kontajnerov na 
sídlisku má nádobu na BRKO. Od roku 
2022 sa bude zbierať BRKO (kuchynský 
bioodpad) v  rodinných domoch pria
mo „od dverí”. Táto povinnosť vyplýva  
z práv nych predpisov v  odpadovom 
hospodárstve, pričom za primeranú do
náškovú vzdialenosť sa považuje 0 met
rov od bydliska. V praxi to znamená, že 
tak ako sa vykladajú nádoby napr. na pa  
pier, tak sa budú vykladať podľa vývozné
ho kalendára aj nádoby na BRKO. Mes
to plánuje na tento účel zabezpečiť pre  
obyvateľov rodinných domov cca 40lit
rové nádoby. Po tom, ako budú ro dinné 
domy zabezpečené vlastnými nádobami 
na kuchynský bioodpad, umiestnia sa 
všetky (150 ks) hnedé nádoby na BRKO 
(240 l) na kontajnerové stojiská na síd
liskách. Využiteľnosť nádob sa bude sle
dovať a v prípade potreby sa upraví po
čet alebo frekvencia vývozu.

Smie sa kuchynský bioodpad vha
dzovať do kontajnerov na zelený 
bioodpad zo záhrad?

Nie, nesmie. Zelený bioodpad zo zá
hrad a bioodpad z domácností sa nemajú 
miešať. Na zelený odpad zo záhrad slú
žia súčasné kontajnery na pokosenú trá
vu, suché lístie, odrezané vetvičky a pod. 
Nové hnedé kontajnery sú určené na 
biologicky rozložiteľný kuchynský od
pad z domácností.

Čo patrí do hnedej nádoby na 
zelený odpad?

Kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo 
strihania a orezávania krovín a stromov, 
vypletá burina, pozberové zvyšky z pes
tovania, 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, 
kuchynský bioodpad a pod.

 
Čo patrí do zbernej nádoby na 

BRKO?
•  potraviny po záruke
•  zvyšky akéhokoľvek jedla
•  šupky zo zeleniny a ovocia, pokazené 

alebo zhnité ovocie a zelenina
•  kávové a čajové zvyšky
•  mäso, kosti, vajcia, vaječné škrupiny
•  staré pečivo, koláče, sladkosti
•  použitá servítka, potravinami zne

čistený papier, špáradlo, špajdľa

Čo nepatrí do zbernej nádoby na 
BRKO?

•  akékoľvek produkty, ktoré nie sú 
rastlinného alebo živočíšneho pô
vodu

•  plast, sklo, kartón, hliník, železo, 
elektroodpad

•  použité oleje a  tuky z  domácnosti 
(vkladajú sa do nádob na to urče
ných na ČS)

Ako zber kuchynského odpadu 
ovplyvní výšku poplatkov za komu
nálne odpady?

Samostatný zber kuchynského odpa
du zvýši percento vytriedenosti zmeso
vého komunálneho odpadu (ten, čo zo
stane po vytriedení všetkých odpadov, 
ktoré sa zbierajú oddelene separátov). 
V roku 2020 sme mali poplatok 12 € za 
tonu za zmesový komunálny odpad za 
uloženie na skládku pri vytriedenosti 
40–50 % a tento rok mal poplatok stúp
nuť na 18 € za tonu pri rovnakej vytrie
denosti. V roku 2020 však Pezinčania 
vytriedili po prvýkrát nad 50 %, čo je 
výborná správa, a poplatok bude vďaka 
tomu 15 € za tonu v roku 2021 (a nie 
18 €/t pri 40–50 %). Poplatky pre obce 
za uloženie na skládku budú rásť, pre
to je dôležité odkloniť čo najviac zno
vuvyužiteľného odpadu zo zmesového 
komunálneho odpadu a separovať. To 
nám zaručí, že aj občan Pezinka nebude 
musieť zaplatiť viac za svoj odpad a bude 
možné poplatky pre občanov znížiť.

Čo získame dôsledným separova
ním odpadu?

Separovanie má ekologický i  ekono
mický význam. Dôsledným separovaním 
sa dá zlepšiť využitie odpadu v  obeho
vom hospodárstve/cirkulárnej ekono
mike krajiny. Podľa údajov Inštitútu pre 
cirkulárnu ekonomiku vytvoríme na 
Slovensku ročne okolo 427 kg komunál
neho odpadu na občana, z toho je 100 kg  
biologicky rozložiteľných a 38 % sa zre
cykluje. S odklonom bioodpadu zo sklá
dok (recyklovaním, energetickým zhod
nocovaním, kompostovaním) sa zlepší 
naše životné prostredie a  znížia nákla
dy. Viaceré krajiny Európskej únie majú 
v tomto smere priaznivé skúsenosti.

Informácie o  nakladaní s  odpadmi 
vám na Mestskom úrade Pezi nok 
poskytne referát životného pros
tredia, komunálnych služieb a  do
pravy – 033/690 15 02, 690 15 05.

Text a foto: red 

deň práce aj po 22.00 h,” vysvetlil Igor 
Vavrovič, referent výstavby Mestské
ho úradu Pezinok. Nasledovala montáž 
workoutovej konštrukcie, ktorá funguje 
na princípe posilňovania s vlastnou vá
hou. Jej súčasťou sú dva tipy strojov. Po
silňovacie SM stroje slúžia na spevnenie 
pohybového aparátu a KF stroje so za
budovaným závažím sú určené zase na 

silové cviky. V  priebehu nasledujúcich 
dní k nim pribudne pieskovisko, pergola 
a detské ihrisko.

Revitalizácia vnútrobloku na Aktívny 
park Za hradbami je financovaná z roz
počtu mesta Pezinok v  sume takmer  
166 000 €. Ukončenie prác závisí aj od 
počasia, predpokladaný termín je však 
koniec marca.

Daniela Malíková

Vnútroblok Za hradbami 
 sa mení na Aktívny park
Pokračovanie zo strany 1

 Triedime odpad
 z kuchyne
Pokračovanie zo strany 1

 Počet pozitívne
testovaných klesá

Antigénové testovanie na ochorenie COVID19, ktoré  
mesto realizovalo 20. marca, odhalilo 16 pozitívnych prípa
dov. Mestské odberné miesta využilo 6092 ľudí. V porovna
ní s  výsledkami z  predchádzajúcich kôl testovania, ktoré  
zabezpečovalo mesto, ide o pokles pozitivity. Menej pozitív  
nych prípadov hlásia aj mobilné odberové miesta (MOM) na 
Bratislavskej ulici a MOM v Psychiatrickej nemocnici Philippa 
Pinela na Malackej ceste. V období od 15. do 21. marca otesto
vali spoločne 6 774 ľudí. Pozitívny výsledok testu na ochorenie 
COVID19 malo 32 z nich.        red

Podpora nájomcov v nájme mesta 
K  poslaneckému návrhu Romana 

Mác sa, aby mesto vyšlo v ústrety podni
kateľom v nájmoch mesta a aj tento rok 
mohli požiadať o dotácie od štátu, sa roz  
vírila široká diskusia. Zaznel všeobecný 
súhlas s podporou týchto ob čanov na ob
dobie od 1. januára 2021 do konca núdzo
vého stavu. Poslanci schválili Návrh na 
zníženie nájomného o  50 % nájomcom 
v priestoroch mesta na obdobie, keď pod
nikateľskú čin nosť nemohli vykonávať.

Pomoc občanom dotknutým 
pandémiou

Poslanci tiež schválili poslanecký ná
vrh Márie Wagingerovej na vytvorenie 
poslaneckej pracovnej skupiny, ktorá sa 
bude zaoberať ďalšími spôsobmi pomoci 
pre občanov, ktorí boli pandemickou situ
áciou rôznym spôsobom dotknutí. 

Schválenie Zmien a doplnkov 
k územnému plánu 1/2018

Cieľom Zmien a doplnkov územného 
plánu Pezinok, obstaraných v roku 2018,  
je zosúladiť platný Územný plán Pezin
ka s  Územným plánom regiónu (Brati
slavského samosprávneho kraja, kde ide 
o cyklotra su, železnicu, a i.), doplnenie re 
gulatívov Pamiatkovej zóny Mesta Pezi
nok, ktorú platný územný plán nedefinu  
je, a  dopl nenie rozvojových verejnopro
spešných území. Zadanie obsahovalo aj  
4–5 investičných developerských pro
jektov, ktoré navrhovali zmeny, napr. 
územie určené na šport, zmeniť na úze
mie pre bytové domy, zvyšovať podiel 
zastavanosti pozemkov a výšku podla
ží. O tieto bol materiál po konzultáciách  
a rokovaniach očistený a  na zastupiteľ
stvo sa predložil v tom znení, ako dostal 
súhlas  Okresného úradu v  Bratislave. 
K  bodu sa uskutočnila široká diskusia, 
okrem iného o území bývalých CO skla
dov na Cajle, kde je vyčlenené územie na 

školu, ktorú ako verejnoprospešnú stav
bu Pezinok už naliehavo potrebuje.

Poslanci schválili Zmeny a  doplnky 
k  územnému plánu 1/2018 ako celok 
trojpätinovou väčšinou, VZN, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť územného plánu 
mesta Pezinok.

K biologicky rozložiteľným 
odpadom nové VZN

Od 1. januára 2021 platí nový zákon, 
ktorý nariaďuje obciam zber biologic
ky rozložiteľného kuchynského odpadu. 
Z tohto dôvodu bolo treba zosúladiť no
velizovaný Zákon o odpadoch s nariade
ním mesta, a preto poslanci prijali nové 
VZN o nakladaní s odpadmi a drobným 
stavebným odpadom.

Nové VZN o dotáciách na žiakov 
MŠ na rok 2021 vydalo nový normatív 

o výške dotácií na jedného žiaka, na jedno 
dieťa na rok 2021. Poslanci preto schváli
li VZN o výške finančných príspevkov na 
žiakov umeleckých škôl, detí materských 
škôl a detí školských zariadení.

Na zastupiteľstve boli predostreté 
úvo dné materiály – koncepcie využíva
nia verejných priestranstiev a  kon
cepcie prevádzkovania rekreačných 
oblastí, kto ré predstavil poslanec Mari
án Šipoš. Dôvodom na spracovanie bolo 
problematické rozhodovanie v správnych 
kona niach, čo sa týka verejného priestoru 
a re kreačných oblastí. Nie sú jasne určené  
hranice, čo je verejné priestranstvo, a čas  
to sa nelegálne využíva na súkromné ak
tivity. Častý je neoprávnený záber par
kovacích plôch bez zmluvy s  mestom; 
zasypávanie priekop, čo znemožňuje od
vodnenie komunikácií; zvláštne užíva
nie komunikácie – svojvoľné ohradenie 
miestnych komunikácií vo vinohradoch  
i v  meste bez povolenia; oplocovanie 
mestských pozemkov; znemožňovanie 
údržby mestských komunikácií nelegál
nym parkovaním; parkovanie na zele
ni, a i. Termín „verejné priestranstvo” je 
v rôznych zákonoch zadefinovaný rôzne, 
a aby sa dali nastaviť pravidlá, treba veci 
zosúladiť. Predkladateľ materiálu Marián 
Šipoš konštatoval, že na materiáloch sa 
bude ďalej pracovať, a vyzval poslancov, 
ktorí majú záujem o problematiku, aby 
sa prihlásili do pracovnej skupiny. Pred
ložené materiály vzalo mestské zastupi
teľstvo na vedomie.

Irena Dorotjaková

Mestský úrad zostáva 
pre verejnosť zatvorený

Mestský úrad je pre verejnosť naďalej zatvorený. Dôvodom je ochrana zdra
via a aktuálne nariadenia vlády SR. Občania sa môžu obracať s po žiadavkami 
na jednotlivé oddelenia mestského úradu prostredníctvom emailových alebo 
telefonických kontaktov. Žiadosti a iné materiály pre podateľňu môžu občania 
vhadzovať do schránky pri vchode do Mestského úradu v Pezinku.

 Prvé tohtoročné 
 zastupiteľstvo sa
 konalo online

Prvé Mestské zastupiteľstvo v Pezinku v tomto roku sa uskutočnilo onli
ne vo štvrtok 4. marca. Poslanci schválili nájomcom v priestoroch mesta, 
ktorí museli kvôli núdzovému stavu zatvoriť prevádzky, zníženie nájmu 
o 50% a tiež Zmeny a doplnky k Územnému plánu mesta Pezinok 1/2018. 

»

Testovacie
kolo

Pozitivita
v %

Pozitívne
testovaní

Všetci
testovaní

8. kolo 0,262 16 6 118
7. kolo 0,382 23 6 019
6. kolo 0,878 63 7 172
5. kolo 0,770 56 7 271
4. kolo 0,581 47 8 095
3. kolo 0,524 55 10 491
2. kolo 0,804 83 10 317
1. kolo 0,798 82 10 274
pilotné 4,714 28 594

Spolu 453 66 351
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Zápis sa uskutoční bez osobnej prí
tomnosti detí a komunikácia základnej 
školy s rodičmi bude prebiehať:
• elektronickou formou (formulá

rom prihlášky zo školského informač
ného systému – asc agenda – prihláška 
na webovom sídle základnej školy; 
• emailom – formulár doručený na 

emailovú adresu základnej školy alebo 
prostredníctvom elektronického poda
nia doručeného do elektronickej schrán
ky základnej školy, ktorý je autorizova
ný kvalifikovaným elektronickým pod
pisom).
• ak rodič nemá možnosť komu

nikovať elektronicky, môže si po do
hode s vedením základnej školy vyzdvih
núť formulár osobne v základnej škole. 
Po vyplnení a podpísaní ho doručí do 
základnej školy podľa pokynov riaditeľa 
školy. Prípadné osobné stretnutia v ško
le sa uskutočnia za dodržania hygienic
koepidemiologických opatrení.

Základná škola začne konanie vo veci 
zápisu na základe podnetu zákonného 
zástupcu dieťaťa. Týmto podnetom bu
de prihláška na plnenie povinnej škol
skej dochádzky vyplnená zákonným zá
stupcom.

Zákonný zástupca dieťaťa je po
vinný zapísať do základnej školy 
dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 do
vŕši 6. rok veku.

Zákonný zástupca dieťaťa so špe
ciálnymi výchovnovzdelávacími 
potrebami spolu s písomnou žiados
ťou, t. j. prihláškou predloží aj písomné 
vyjadrenie zariadenia výchovného pora
denstva a prevencie, vydané na základe 
diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Na základné vzdelávanie možno 
výnimočne prijať aj dieťa, ktoré ne
dovŕšilo 6. rok veku, a to po vyjadre
ní príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie a všeobecného 
lekára pre deti a dorast.

Od 1. 1. 2021 sa mení inštitút od
kladu začiatku plnenia povinnej 
školskej dochádzky.

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zá
stupca zariadenia pred zápisom na plne
nie povinnej školskej dochádzky nežiada 
o odklad začiatku plnenia povinnej škol
skej dochádzky. Zákonný zástupca ale
bo zástupca zariadenia požiada riaditeľa 
príslušnej materskej školy o pokračova
nie plnenia povinného predprimárneho 
vzdelávania, pričom je potrebné predlo
žiť nasledujúce doklady:

•  písomný súhlas príslušného za
riadenia výchovného poradenstva  
a prevencie,

•  písomný súhlas všeobecného lekára 
pre deti a dorast,

•  informovaný súhlas zákonného zá
stupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak riaditeľ príslušnej materskej školy 
rozhodne o pokračovaní plnenia povin
ného predprimárneho vzdelávania, tak 
zákonný zástupca písomne oznámi túto 
skutočnosť základnej škole, do ktorej za
písal svoje dieťa.

O prijatí dieťaťa na plnenie po
vinnej školskej dochádzky rozhod
ne riaditeľ základnej školy do 15. 6.  
2021 na zá klade trvalého pobytu v da
nom školskom obvode.

Základná škola v Pezinku, 
Fándlyho 11, www.zsfandlyho.sk
školský obvod – ulice:

l. mája, Bernolákova, Bratislavská, 
Bystrická, Drevárska, Fándlyho, Fortna, 
Fraňa Kráľa, Gorkého, Holubyho, Hrn
čiarska, Hviezdoslavova, Jesenského, 
Komenského, Kukučínova, Kuzmányho, 
Majakovského, Mierová, Moyzesova, 
Nerudova, Obrancov mieru, Puškino
va, Saulaková, SNP od čísla 23 vyššie, 
Svätojurská, Št. Polkorába, Talihov dvor, 
Tehelná, Tolstého, Vajanského, Vinič
nianska cesta, Za dráhou, Za hradbami, 
Za koníčkom, Zigmundíkova

Základná škola v Pezinku, 
Kupeckého ulica 74, 
www.zskupeckeho.eu
školský obvod – ulice:

Cajlanská, Dobšinského, Farská, Go
goľova, Hasičská, Hollého, Jamnických, 
Jilemnického, Jiráskova, Kalinčiakova, 
Kollárova, Krížna, Kupeckého, Kutuzo
vova, Lesnícka, M. R.Štefánika, Mahu
lanka, Malokarpatská, Meisslova, Mla
doboleslavská, Mýtna, Najmarova, Pan
ský chodník, Pod lipou, Potočná, Rad
ničné námestie, Rázusova, Reisinger, 
Ri charda Rétiho, Rozálka, Sama Chalúp
ku, Sasinkova, Senecká, Schaubmarova, 
Sládkovičova, Slnečná, SNP čísla 1 až 22, 
Suvorovova, Svätoplukova, Šafárikova, 
Šancová, Šenkvická cesta, Šteberlova, 
Vinohradnícka cesta, Záhradná, Zámoc
ká, Zumberská, Žarnovických.

Základná škola v Pezinku, 
Na bielenisku 2, 
(www.zsnabielenisku.sk)
školský obvod  ulice: 

Baba, Banícka, Bottova, dona Sandt
nera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F. P. Dro

biševa, gen. Goliana, gen. Pekníka, gen. 
Svobodu, gen. Viesta, Hroznová, Javor
ová, kpt. Jaroša, Kučišdorfská dolina, L. 
Novomeského, Malacká cesta, Markušo
va, Muškátová, Na bielenisku, Nálepko
va, Panholec, Pod kalváriou, Rulandská, 
Rybníček, Silvánová, Stupy, Švermova, 
Topoľová, Trnavská, Veltlínska, Záhu
menice.

Základná škola s materskou školou v 
Pezinku, Orešie 3, 
www.zsoresiepezinok.edupage.org
školský obvod – ulice:

Cintorínska, Černicová, D. Virgoviča, 
Družstevná, Eugena Suchoňa, Fajgalská 
cesta, Glejovka, Grobská cesta, Hečkova, 
Hurbanova, Jána Raka, Kamenice, Kata
ríny Franklovej, Krkavec, Leitne, Liesko
vá, Limbašská cesta, Ľudovíta Rajtera, 
Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Ne
zábudková, Nová, Obchodná, Okružná, 
Orešie, Podhorská, Podkarpatská, Pri 
mlyne, Púpavová, Ružová, Slnečné údo
lie, Štúrova, Trnková, Vincúrska, Vinice, 
Za panskou záhradou, Železničná.

Overenie údajov poskytnutých 
zákonnými zástupcami 

sa uskutoční po dohode s vedením 
základnej školy a podľa pokynov riadi
teľa základnej školy za dodržania hy
gienicko epidemiologických opatrení 
(overenie údajov z rodného listu dieťa
ťa, občianskeho preukazu zákonného 
zá stupcu a podpísanie prihlášky oboma 
rodičmi – zákonnými zástupcami). Ak 
sú rodičia rozvedení, zákonný zástupca 
predloží rozhodnutie súdu o zverení die
ťaťa do starostlivosti jedného z rodičov 
alebo do striedavej starostlivosti.

Ak nebude v čase konania zápisu pre
trvávať mimoriadna situácia, núdzový 
stav alebo výnimočný stav zápis v súvis
losti s ochorením COVID19 na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základ
ných školách na školský rok 2021/2022 
sa uskutoční prezenčnou formou od 8. 
do 9. apríla 2021 v čase od 15.00 do 
18.00 h.

Školský úrad MsÚ Pezinok

 Celoplošná jarná deratizácia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave podľa 
§ 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. vyzýva všetky fyzické osoby 
– občanov, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, vykonať ce
loplošnú jarnú deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v období od  
1. 4. 2021 do 31. 5. 2021 ako opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu 
prenosných ochorení, s tým že:

 Mesto pripravuje jarný zber odpadu
Jarné upratovanie, ktoré mesto zabezpečuje každý rok, sa uskutoční od 

štvrtka 15. apríla do soboty 17. apríla v Technickom a skladovom areáli 
Mestského podniku služieb Pezinok na Fajgalskej ceste. Areál bude otvore
ný počas troch dní. Odovzdať môžete:

•  objemný odpad (napr. nábytok, koberce, chladničky, televízory, drobné domáce 
spotrebiče ...),

•  biologický odpad (dosky, konáre, vinná réva),
•  sklo, plasty a kovový odpad,
•  pneumatiky bez diskov.

red

Sčítanie obyvateľov je zo zákona po
vinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú 
povinnosť sčítať sa vyplnením elektro
nického formulára cez mobilnú aplikáciu 
alebo na stránke www.scitanie.sk do 31. 
marca 2021. Pod pojmom obyvateľ sa v 
tomto prípade rozumie každý, kto má na 
Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tole
rovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj ob
čan Európskej únie, ktorý má na území 
Slovenska obvyklý pobyt, a  obyvatelia 
tretích krajín, ktorí majú na Slovensku 
trvalý, prechodný alebo tolerovaný po
byt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, 
je povinný rodič, respektíve zákonný zá
stupca. Pomôžte svojim rodičom a zná
mym, ktorí nevedia ako na to. Pokiaľ sa 
obyvateľ nesčíta, môže mu byť udelená 
pokuta obcou od 25 do 250 €.

Asistované sčítanie
Asistované sčítanie je určené pre oby

vateľov, ktorí sa nevedia alebo nemôžu 
sčítať. Takíto obyvatelia majú 2 mož
nosti – buď obyvateľ navštívi kontakt
né miesta zriadené mestom, alebo môže 
mesto telefonicky požiadať o mobilného 

asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta 
ho. Asistované sčítanie sa podľa novely 
zákona začne niekedy v čase od  1. aprí
la do 31. októbra 2021. Presný termín 
asistovaného sčítania pre obec bude sta
novený na základe rozhodnutia predse
du Štatistického úradu SR v spolupráci 
s Úradom verejného zdravotníctva SR 
alebo Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva. V  Pezinku budeme mať 
zriadené 3 kontaktné miesta. Dve budú 
v  budove mestského úradu na Radnič
nom námestí 7 a jedno v starej radnici.

Prečo sa sčítať?
Výsledky zo sčítania majú nezastu

piteľnú úlohu pri analýze populačných 
štruktúr, pri analýze reprodukčného 
správania aj vzdelanostnej štruktúry. 
Poskytujú tiež informácie o domácnos
tiach. Obciam môžu slúžiť výsledky sčí
tania ako podklad pre územné plánova
nie, riešenia systému dopravy, budova
nia parkovísk, pri riešení situácie v od
padovom hospodárstve aj pri čerpaní 
eurofondov.
Daniela Malíková/ Štatistický úrad SR 

Zápis do 1. ročníka základnej 
školy na školský rok 2021/2022

 Spravte klik pre 
 lepšiu budúcnosť

K 23. marcu bolo v Pezinku sčítaných 20 222 ľudí, čo predstavuje takmer 
80 % obyvateľov Pezinka. Na celom území Slovenska sa doteraz sčítalo 
74 % obyvateľov, čo je viac ako 4,1 milióna sčítaných. Najviac ich má Ži
linský a Trenčiansky kraj.

• obce vykonajú deratizáciu v objek
toch a na verejných priestranstvách v 
správe alebo majetku obcí;
• fyzické osoby – podnikatelia a 

právnické osoby vykonajú deratizá
ciu v ich alebo nimi spravovaných ob
jektoch, kanalizačných a kolektorových 
rozvodoch a areáloch určených na pod
nikanie a bývanie, vrátane školských, 
zdravotníckych, športovorekreačných, 
telovýchovných a kultúrnych zariadení, 
zariadení sociálnych služieb, bytových 
a polyfunkčných domov, administratív
nych budov, skladov i skládok odpadov;
• fyzické osoby – občania vykonajú 

deratizáciu na pozemkoch a objektoch 
využívaných na chov hospodárskych 
zvierat a v prípade známok výskytu hlo
davcov aj v pivničných a prízemných 
priestoroch rodinných domov a objek
tov určených na bývanie.

Sankcie za nevykonanie deratizácie
Fyzická osoba sa dopustí priestupku 

a fyzická osoba – podnikateľ alebo práv
nická osoba sa dopustí správneho delik
tu na úseku verejného zdravotníctva ne
vykonaním nariadenej regulácie živočíš
nych škodcov. Za priestupky a správne 
delikty možno uložiť pokutu:
• fyzická osoba – do 1659 € a v bloko

vom konaní do 99 €
• fyzická osoba – podnikateľ alebo 

právnická osoba – od 150 do 20 000 €.

Priestupky a správne delikty prejed
návajú a pokuty za ne ukladajú v roz
sahu svojej pôsobnosti úrad verejného 
zdravotníctva, regionálny úrad verej
ného zdravotníctva a orgány verejného 
zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. 
d) až g) zákona č. 355/2007 Z. z.

red

»

» Ak bude v čase konania zápisu pretr vávať mimoriadna situácia, nú
dzový stav alebo výnimočný stav v súvislosti s ochorením COVID19  
(aktuálne uznesenie vlády č. 123/2021 z 28. februá ra 2021), zápis na pl
nenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 
2021/2022 sa uskutoční od 8. apríla do 9. apríla 2021.

ŠKOLSKé OBVODy

»
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Policajný zbor upozorňuje na podvodné 
konania v súvislosti so sčítaním obyvateľov

Policajný zbor sa v rámci preventívnych opatrení zameriava aj na 
ochranu seniorov pred možnými podvodnými konaniami v súvislos
ti so sčítaním obyvateľov. V roku 2021 prebieha sčítanie obyvateľov 
elektronicky v dňoch od 15. 2. do 31. 3. 2021, pri ktorom sa oby
vateľ sčíta sám alebo pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste 
s využitím počítača, tabletu alebo mobilného telefónu s pripojením na 
internet, a to prostredníctvom sčítacieho formulára na webovej strán
ke www.scitanie.sk.

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám, s pomocou 
svojich blízkych, na splnenie povinnosti bude môcť využiť  
asistenčné sčítanie, ktoré bude prebiehať od 1.4. do 31. 10. 
2021:

•  v každej obci/meste budú zriadené kontaktné miesta, kde so sčí
taním obyvateľovi pomôže stacionárny asistent, ak sa obyvateľ 
dostaví na takéto miesto,

•  na území obce/mesta budú pôsobiť tiež mobilní asistenti,  
ktorí navštívia domácnosť obyvateľa, ak občan o  takúto službu 
požiada sám telefonicky (napr. z dôvodu imobility, choroby).

Polícia si v tejto súvislosti dovoľuje upozorniť na zvýšenie 
ostražitosti hlavne seniorov pred cudzími osobami, ktoré im môžu 
ponúkať pomoc pri elektronickom sčítaní obyvateľov, alebo pred oso
bami, ktoré sa môžu vydávať za mobilných asistentov pri asistenčnom 
sčítaní obyvateľov. 

Polícia odporúča seniorom a  ich rodinným príslušníkom, 
aby:

•  si boli vzájomne nápomocní pri elektronickom sčítaní obyvateľov
•  seniori neprijímali pomoc od cudzích osôb, ktoré sa im v  tejto 

súvislosti ponúknu samé
•  v žiadnom prípade nevpúšťali do svojich príbytkov cudzie osoby, 

ktoré ich navštívili v tejto súvislosti bez ich kontaktovania 
•  sa v prípade asistenčného sčítania dostavili na zriadené kontakt

né miesta v ich obci/meste, kde ich sčíta stacionárny asistent, a ak 
tak nemôžu urobiť, vopred si dohodnúť telefonicky cez obec alebo 
call centrum presný čas príchodu, meno a priezvisko mobilného 
asistenta, ktorý bude ustanovený obcou a bude mať preukaz pri 
návšteve

•  v prípade podozrenia z podvodného konania ihneď kontaktovali 
políciu na č. 158

OR PZ Pezinok

OR PZ INFORMUJEZOS INFORMUJE Jar a nebezpečenstvo
vzniku požiarov

Prichádzajúce jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa 
nová vegetácia začína rozvíjať a zostatky minuloročnej su
chej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo 
vzniku požiarov, a najmä ich šírenie. 

Mnohí za najjednoduchší spôsob čistenia považujú vypaľovanie 
v záhradkách, na poli i pasienkoch. Vypaľujú priekopy pri cestách i že
lezničné násypy. Opadané lístie sa ľahko zapáli a holé konáre stromov 
tiež len veľmi krátko odolávajú plameňom. Vypaľovanie je za každých 
okolností zakázané a trestne sankcionované! Na druhej strane medzi 
najnebezpečnejšie požiare patria lesné požiare. Lesné požiare začí
najú horením pôdneho pokrytia a rýchlosť šírenia sa požiaru je zá
vislá od druhu, stavu rastlinného pokrytia, vlhkosti vzduchu, teploty, 
vetra a charakteru reliéfu. Prízemný požiar sa postupne rozšíri, vzni
ká korunový požiar, ktorý sa pri silnom vetre môže šíriť rýchlosťou  
25 km/h. Vietor postupne šíri horiace čiastočky do okolia, čím do
chádza k vzniku nových ohnísk požiaru. Pre takýto typ požiaru je cha
rakteristické: rýchle sa šírenie v smere vetra a v závislosti od množ
stva horľavých látok, zložitosť vedenia zásahu z hľadiska ťažko do
stupného terénu, nutnosti využitia veľkého množstva síl a prostried
kov na jeho likvidáciu, nedostatok zdrojov vody potrebnej na hasiace 
práce, častokrát nutnosť využitia špeciálnej (leteckej) techniky.

Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred po
žiarmi a  svojím nezodpovedným a  ľahkovážnym konaním ohrozujú 
okrem seba aj svoje okolie.

Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom, a preto sa 
na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a zá
chranného zboru v  Pezinku s  výzvou rešpektovať zákon o  ochrane 
pred požiarmi a žiada tým občanov: 

Nevypaľovať trávu ani iné suché porasty! Nezakladať oheň 
v prírodnom prostredí! Nefajčiť v lesoch! Dodržiavať príslušné 
príkazy a zákazy, ktoré sú umiestnené pri vstupoch do lesa! 
Pri spozorovaní požiaru ho ihneď ohlásiť na linku tiesňového 
volania!

Lesy sú naším azda najväčším bohatstvom, upevňujú a vracajú nám 
zdravie. Z ekologického hľadiska plnia nenahraditeľnú funkciu. 

Veríme, že tieto dobre mienené rady prospejú k zastaveniu nepriaz
nivého vývoja požiarovosti na tomto úseku (najmä v jarnom období), 
a tým i nežiaducich morálnych a ekonomických strát.

OR HaZZ v Pezinku

Tieto dni prinášajú  náročné situácie na riešenie. Ochromenie 
pracovného tempa v  dôsledku karanténnych PN, choroba blízkych 
osôb, odlúčenie rodín, strata sociálnych kontaktov najmä u malých 
detí, strata príjmov, obmedzenie pohybu a  podobne. Rovnako však 
ponúkajú:  čas na stíšenie, zmenu spotrebiteľských návykov, posilne
nie vzťahov v rodinnej „bubline“, objavovanie krásy prebúdzajúcej sa 
prírody okolo nás, realizáciu voľnočasových individuálnych záujmov 
(maľovanie, čítanie kníh, vzdelávanie sa cez internet – filmy, kurzy, 
jazyky), reflexiu životných postojov a práce.

V našej opatrovateľskej práci – v zariadení aj v teréne – sme prišli 
na viacero vecí. Ľudia oveľa lepšie znášajú ťažké situácie v prostredí 
a pohodlí domova: keď nám hrozí ísť do nemocnice, hľadáme najprv 
všetky možné dôvody, prečo ostať doma a ako by sa to dalo zabezpe
čiť.  Keď máme opustiť domov a blízkych, svoju komunitu, (a odísť 
bývať do inštitúcie), robíme všetko pre to, aby sa tak nestalo. 

Počas karantény v ZOS sme pocítili, akú silu a potenciál má ko
munita, v  ktorej žijeme. Ako dokáže pomôcť, podporiť, zabezpečiť, 
nahradiť   bez veľkých financií. Na vlastnej koži sme pocítili, že vzťa
hy, a najmä dlhodobo rozvíjané vzťahy, sú dôležitejšie a žiadanejšie 
ako čokoľvek iné. Po tejto skúsenosti som presvedčená, že má zmysel 
rozvíjať komunitné služby v Pezinku. Vytvoriť také prostredie pre na
šich obyvateľov, aby keď sa dostanú do kategórie zraniteľných ľudí (či 
už kvôli chorobe, veku, finančnej tiesni, osobnej katastrofe), mohli 
dostať pomoc vo svojej vlastnej komunite. Aby sa udržali vo svojich 
vzťahoch, ktoré roky budujú, a aby bola dodržaná ich dôstojnosť.

Kvalitné komunitné služby je sa budujú postupne (a hlavne s  tr
pezlivosťou). Potrebujeme vás, všeobecní lekári, aby ste rozvíjali svoje 
služby smerom k domácnostiam. Potrebujeme vás, ADOSky (agentú
ry domácej ošetrovateľskej starostlivosti), aby čo najviac ošetrovateľ
ských úkonov bolo robených doma (odobratie krvi, infúzie, výtery, 
ošetrovanie rán a  dekubitov, pichanie injekcií a  pod.). Potrebujeme 
vás, podnikatelia, aby sme rozvinuli dostupné podporné služby, (ná
kupy, donáška stravy, upratovanie, sprievod, transporty, denné cen
trá, zariadenia podporovaného bývania, stacionáre, hospice...). Po
trebujeme vás, mestskí verejní činitelia, aby ste vytvárali podporné 
prostredie pre rozvoj komunitných služieb. Potrebujeme vás, občania 
Pezinka, aby ste ponúkali svoje zručnosti pre komunitu. 

V spolupráci so sociálnym oddelením MÚ Pezinok vás budeme po
stupne oslovovať a hľadať  formy komunitných služieb  pre Pezinok. 
Rozmýšľajte, čo sa dá urobiť teraz okolo vás, vo vašom okolí. Viac 
hláv, viac rozumu. Váš nápad, myšlienku, postreh, názor, pošlite na 
adriana.strecanska@msupezinok.sk. 

A. Strečanská

»
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Stĺpek po našem
Milý prátelé!

Toto je také prazvláštne obdo-
bí, jaké tu pravdepodobne nygdy 
prettým nebolo. Ešče minulý rok 
o  takémto čase bolo šecko fajn, 
krátko po volbách. F púlke marca 
to začalo. Naučit sa nové slovíčka, 
keré zme prettým nygdy neoču-
ly – COVID-19 a  Korona. Hnet na 
to domáca basa. Ze začátku to bolo 
fajn. Jakože dovolenky, práznyny... 
Každý si myslel, šak si trocha otpo-
čineme, pohovíme a  za mesác, dva  
to šecko skončí. Trt. Skončilo leto 
a  došla druhá vlna a  s  nú nové od-
rody novej choroby. Naučili zme sa 
dalšé nové slovo – PANDÉMIA a uš 
s tú onú bojujeme vyše roka. Na to, 
aby ludé mohly chodzit do roboty 
uš treba papír. A každý týden nový. 
Doma šité a  dochtorské náhupky  
nestačá, povinné sú respirátory. Po-
maly si na to zvykáme a tento výny-
mečný staf začíname považovat za 
normálny. Já to nejako zvlášt nepre-
žívam. Vlastne sa u nás doma aš tak 
moc nezmenylo. Akurát sem uš dĺho 
nevytáhel nos z  domu. Doslovne. 
Nekedy sem f takémto počasí opčas 
odbehel aspon v  nedzelu do koste-
la, alebo sa len tak prevést k Cajlo - 
ku a naspátek, teras uš vúbec nyšt. 
Jednak je zákas a  podruhé je furt 
zima. Koncem minulého týdna bola 
taká zima, že mi ešče aj bankomat 
ukázal mínus. A  nélen mne. Já ne-
mám dzeci, tak vypucujeme mraz-
nyčku, chleba upečeme aj ze staršej 
múky a  ryžu nahradzíme s  pohan-
ku. Nevím sa uš dočkat jari, ket sa 
bude dat labzovat aspon po záhra-
dze a kafrat babám do roboty. Orá-
tat slépky, kuknút, jako podróstly 
kočky. Máme ich od jeseny. Naposle-
dy sem ich vidzel z okna, ket vidzely 
prvýkrát v živoce padat snech. Fčúl 
uš čekajú potomstvo. Dohoví, jako 
k temu došly, ket je zákas vychádza-
ná. Asi len tak potutme, jako mnohí. 
Celkom im závidzím. Neno sá rúšky 
any respirátory. Bol ma naščívit 
bratranec a hovoril, že za dva týdne 
sa má očkovat. F Trnave. Pýtal sem 
sa jakým druhem vakcíny a  neve-
dzel. Že mu to nygdo nepo vedzel. 
Trocha zvláštne, né? Hlav ne, ket je 
okolo teho šeckého taký humbuk. 
Bratranec tvrdzil, že sa aj tak tro-
cha bojí, lebo je srcár a bere léky na 
rídzený krvi. F tejto súvislosci ma 
napadlo, že keby egzistovaly léky  
na rídzený vlády, tak to nemoselo 
vypadat z  našu vládu tak, jako to 
vypadá. Možno je to nová výzva pre 
naše vedecké výskumné týmy. Mož-
no by potom mohly rosšírit portfó-
lijo o  dalšé medykamenty. Len tak 
námatkovo: na rídzený mesta, ško-
ly, firmy, súdu, prokuratúry, tajnej 
služby... Záujem by bol aj o  léky na 
rídzený auta. Hulváci by ho musely 
povinne, ženy len pri cúvaný a par-
kovány. A né šecky. Ale netešte sa 
dopretku. Šeci dobre víme, jak dĺho 
trvá vývoj nového léku. A  na kém 
by to testovaly? Prectafte si, že by 
to testovaly len na stofke dobro-
volnýku. A úspešne! Čo potom s ny-
ma? Vyvážaly by zme ich do celé - 
ho sve ta? Ešče tak Ameriku si vím 
prectavit, šak tý poslaly Slováka 
aj na mesác, prečo by nemóhel byt 
v bílem dome? Uš ale trocha fušujem 
do žánru séjns-fikšn a  tam sa strá-
cam. Tak ešče zatnyte zuby a ostan-
te zdraví!

Zúctu váš Strýco Lajo

O pár dní uplynie rok, čo v zaria-
dení prepukla pandémia ochorenia 
COVID-19. Aká je v súčasnosti situá-
cia a nálada v zariadení?

Nálada je primeraná skutočnosti, že 
za posledných 12 mesiacov sú klienti už 
deviaty mesiac bez možnosti vychádzok 
mimo zariadenie a bez možnosti fyzických 
kontaktov so svojou rodinou. Hoci sa im 
intenzívne venujeme a robíme doslova aj 
nemožné, nikdy nemôžete plne nahradiť to,  
čomu sa hovorí rodina a normálny život. 
Máme ale veľmi spolupracujúcich a chápa
vých klientov, a to znamená, že rozumejú  
všetkému, čo robíme a prečo to robíme. Vďa
ka ich podpore a disciplíne sme efektívne 
vzdorovali nákaze v zaradení viac ako 5 
mesiacov – od vyhlásenia núdzového stavu 
v októbri minulého roka. A hoci sme sa jej 
nevyhli úplne, keď sme zaznamenali prvý 
prípad, dokázali sme rýchlo identifikovať 
všetky pozitívne prípady, ktorých bolo do
vedna 6, a zabránili sme masívnejšiemu ší
reniu nákazy. Rovnako tak sa nám podarilo 
vlastnými silami liečiť, a aj vyliečiť takmer 
všetkých, ktorí boli pozitívni. A vďaka úsi
liu celého tímu sme karanténu (kedy boli 
opäť všetci klienti nútení zostávať iba na  
izbách) prežili v relatívnom dobrom psy
chickom zdraví a pozitívnej nálade.

Čo sa zmenilo za upynulé mesiace?
Je toho naozaj veľa. Asi by som vyzdvih

la zmenu pracovnej atmosféry. Sme k sebe 
otvorení a féroví. Sme spolupracujúci a vzá
jomne sa podporujúci. Sme priateľmi našich 
klientov. Sme ale aj obozretní, a dnes už aj 
nepodceňujúci akékoľvek, i to najmenšie ri
ziko. Premýšľame a konáme o krok dopre
du. Problematickým udalostiam sa snažíme 
predchádzať, než aby sme ich za pochodu 
hasili. A ak nastanú, nezatvárame pred ni
mi oči, ale naopak, s rozumom v hrsti a roz
vahou ich riešime.

Aké opatrenia boli prijaté, aby sa 
situácia nezopakovala, resp. aby sa 
znížilo riziko na minimum? Ako je 
zariadenie pripravené?

Žiaľ, nie sú to nijako príjemné opatrenia. 
Izolujeme klientov, minimalizujeme ich vy
chádzanie mimo zariadenia len na nevy
hnutné prípady, ako sú návštevy lekárov. 
Aj to si klientov vozíme sami, majú sprievod  
z radov našich pracovníkov. V minulosti to 
bola rodina, ktorá sa postarala, a mobilní 
klienti sa o tieto veci starali sami. Dnes ale,  
aby sme mali istotu, že neprichádza k žiad
nemu rizikovému správaniu a rizikovým 

kontaktom, sa o všetko staráme sami vo 
vlastnej réžii. Denne sa dvakrát monitoru
jú telesné funkcie, teploty, saturácie, tlak. 
Akékoľvek zmeny v zdravotnom stave ih
neď konzultujeme s lekármi. Dezinfikuje
me ako o život, všade a všetko, čo sa len 
dá. Naši zamestnanci už od októbra ta

kisto nežijú normálny rodinný život, lebo 
vedia, kde pracujú a že ak chcú, aby boli 
klienti v bezpečí, i oni sa musia zriecť ro
dinných osláv, masívnejšieho stretávania 
sa či cestovania. A skutočne takto žijú už od 
toho októbra minulého roka. Posilnili sme 
aj technické vybavenie medicínskymi prí
strojmi, aby sme v prípade potreby urobili 
všetko pre zdravie našich klientov. Bolo by 
toho podstatne viac, ale toto je aspoň ten 
základ, aby ste si vedeli predstaviť, ako to 
u nás funguje.

Ako sa klienti zariadenia vyrov-
nali alebo skôr vyrovnávajú s  uda-
losťami minulého roka?

Otázka je, či sa s tým vôbec dá vyrov
nať. A nehovorím iba o klientoch, lebo to, 
čo sa stalo, bol obrovský nápor na psychiku 
aj pre zamestnancov. Nebol priestor na to, 
aby sa s touto traumou pracovalo tak, ako 
je to zvykom možno v iných krajinách pri 
podobných situáciách. Takže mnoho z mo
jich kolegov si túto stigmu stále nesie hlbo
ko vo svojom vnútri. Ale, aby sme neboli iba 
pesimistickí, vieme, že s minulosťou už nič 

nespravíme, a prijať to, čo sa stalo, je prvý 
krok k tomu, aby sme sa mohli začať poze
rať do budúcnosti. Snažíme sa žiť pre dne
šok a veriť v zajtrajšok.

Ako zvládajú prekonávať stále 
pretrvávajúce pandemické obdobie, 
izoláciu a všetky opatrenia?

Tu musím vyzdvihnúť všetkých mojich 
spolupracovníkov. Myslím si, že 5hviezdič
kové hotely by sa mohli teraz od nás učiť, 
ako sa starať o klientov. Tí naši majú vý
borný zdravotný servis, robíme im nákupy 
dvakrát do týždňa, a program majú každý 
deň, dokonca v takej skladbe, že si môžu vy

berať. U nás sa cvičí niekoľkokrát za deň, ak 
to počasie dovolí, aj vonku. Organizujeme 
im výlety do prírody do okolia. Majú krúž
ky, napríklad počítačové, spevácke, hrajú 
sa karty a rôzne spoločenské hry, maľujú, 
kreslia. Tým, čo majú limity, sa osobne ve
nujú naši sociálni pracovníci, berú ich von, 
čítajú im, púšťajú si s nimi hudbu. A to ne
hovorím o tom, že im tu robíme manikúry, 
pedikúry, striháme, holíme, farbíme vlasy. 
A keď treba, aj nechty nalakujeme a aj obo
čie vytrháme. Až sa sami čudujeme, akí sme 
šikovní:)

V súvislosti s kritickou situáciou, 
ktorá pred rokom v zariadení vznik-
la, sa zdvihla i veľká vlna solidarity. 
Organizovali sa koncerty, maľovali 
plagáty... Ako je to teraz? Mali ste 
počas roka nejaké zaujímavé projek-
ty, ktoré pomohli?

Som veľmi rada, že sa na to pýtate. Rada 
by som sa teraz poďakovala mestu Pezinok, 
pánovi primátorovi aj pani viceprimátorke, 
aj niektorým poslancom. Čokoľvek potrebu
jeme, pomáhajú nám, zháňajú, vybavujú. 
Ale aj Pezinčania a ľudia z okolia. Viete, 
koľkokrát máme až slzy v očiach, keď si na 
vrátnici nájdeme nápoje, sladkosti pre tých 
našich, ceruzky, fixky, papiere, kompóty, 
kávu, ale napríklad aj plachty či čerstvé 
ovocie. V ľuďoch je stále kus dobra, a som 
rada, že sme to práve my, kto to dobro môže 
prijímať. Sme vďační, a keby to šlo, tak by 
som každého jedného človeka za toto vys
tískala a vyobjímala.

Pandémia stále neutícha, únava 
a  frustrácia sa stupňuje, navyše sa 
blíži Veľká noc, ktorú opäť strávime 
v obmedzeniach. Ako ich budú tráviť 
klienti? Akým spôsobom sú v  kon-
takte s príbuznými?

Sme čerstvo po druhom očkovaní, takže 
teraz netrpezlivo čakáme na usmernenia, či 
a čo budeme môcť našim klientom povoliť. 
Bez ohľadu na to sme ale pripravení urobiť 
našim klientom krásne veľkonočné dni, po
dobne, ako sa nám to podarilo počas vianoč
ných dní. Finišujeme s prípravou kaplnky, 
i tu nám pomohli dobrovoľníci, ktorí nám 
vyrobili zariadenie pre kaplnku. Počas Veľ
kej noci budeme mať určite aj bohoslužbu. 
Chceli by sme pripraviť pekný program, 
hľadáme dobrovoľníkov, ktorí majú domá
cich miláčikov zajačikov a nebáli by sa s ni  
mi prísť sem k nám, aby sa naši starkí 
mohli potešiť hladkaním týchto rozkošných 
tvorov. Ale budeme aj zdobiť kraslice, bu
deme mať šibačku a zábavu. A ešte niečo, 
pred Veľkou nocou chceme začať pracovať 
na našom okolí. Veľmi by sme chceli sadiť. 
Potrebovali by sme vyvýšené záhony, keby 
nám niekto vedel spraviť, privítali by sme 
sadeničky kvetiniek a ak by mali obyvatelia 
Pezinka doma zbytočný funkčný záhradný 
nábytok, ktorého by sa chceli zbaviť, radi si 
ho vezmeme. Chceme, aby si naši klienti už 
išli aspoň trošku sadnúť von, a, viete, máme 
ich 120, takže tých 6 lavičiek, ktoré teraz 
máme, je nám naozaj málo. Vopred ďakuje
me všetkým, ktorí nás akokoľvek podporia.

Pripravila: 
Nina Bednáriková 

Mesto Pezinok vlastní päť kusov 
kyslíkových prístrojov, ktoré zakúpilo 
pre potreby Zariadenia opatrovateľskej 
služby (ZOS) na Komenského ulici v 
čase zhoršenej epidemiologickej situ-
ácie na konci januára 2021. Aj vďaka 

nim je v súčasnej dobe situácia v za-
riadení stabilizovaná. Keďže kyslíkové 
prístroje sú voľné, mesto sa rozhodlo 
poskytnúť ich ľuďom, ktorí ich potre-
bujú. 

„Vzhľadom na situáciu chceme našim 

občanom maximálne pomôcť, aby sa vyhli 
hospitalizácii s ochorením COVID19 
v nemocniciach, a hlavne, aby im v spolu
práci so všeobecnými lekármi či špecialis
tami bola poskytnutá lepšia domáca lieč
ba. Kyslíkový prístroj bude pacientovi pri
delený na základe stanovenia liečby lekár
mi. Takto naordinovaný prístroj si môže 
následne rodinný príslušník covidového 
pacienta bezplatne vyzdvihnúť priamo na 
radnici, kde zároveň podpíše zmluvu o vý
požičke a prevezme aj návod na použitie. 

Kyslíkovú terapiu stanoví lekár,” vysvetlil 
primátor mesta Igor Hianik. 

Lekári, ktorí ošetrujú covidových 
pacientov s trvalým pobytom v Pezin-
ku, môžu kontaktovať mesto prostred-
níctvom tel. čísla +421 948 774 609 od 
pondelka do piatka v  čase od 8.00 do 
17.00 h.

Projekt pomoci vznikol spontánne 
pri vyhodnocovaní zvládnutej situácie 
v ZOS. „Mali sme konkrétne skúsenosti 
a videli sme pozitívne výsledky, keď sa 
prístroj nasadil dostatočne na začiatku 
ochorenia v prípade zníženej saturácie. 
Prístroje už v zariadení nepotrebujeme 
a zdá sa nám neefektívne, aby v tejto si
tuácii boli zabalené v  škatuli,” doplnil I. 
Hianik.            -nb-

potrebujete pomôcť? 
Volajte mestskú linku pomoci 

Vzhľadom na množstvo otázok, ktoré ochorenie COVID-19 vyvoláva, zria-
dilo mesto pre svojich obyvateľov info linku pomoci. Ak potrebujete pomoc 
s liečbou, testovaním, očkovaním či s výkladom platných protipandemických 
opatrení, volajte na číslo 0948 150 891. Linka je vám k dispozícii v pracovné 
dni od 13.00 do 18.00 h. Zároveň sa za účelom získania odpovedí na vaše otáz-
ky môžete obrátiť aj na mailovú adresu covidpomoc@msupezinok.sk.

 mesto otvorilo výzvu pre lekárov, 
 ponúka vlastné kyslíkové prístroje

 Renáta Názlerová: premýšľame
 a konáme o krok dopredu

Na jar minulého roka počas prvej vlny pandémie spôsobenej ochorením 
COVID-19 bolo zariadenie sociálnych služieb na Hrnčiarskej ulici jed-
ným z najväčších ohnísk nákazy. Zamestnanci a klienti si prešli ťažkou 
skúškou, ktorá priniesla mnohé zmeny v životoch i vedení zariadenia. 
Aká je situácia v súčasnosti, sme sa pýtali riaditeľky dnes už Centra so-
ciálnych služieb Pod Karpatmi, Renáty Názlerovej.

V rámci liečby pacientov s ochorením COVID-19 v domácom prostre-
dí chce mesto Pezinok poskytnúť svojim občanom kyslíkové prístroje. 
Otvorilo preto výzvu pre všeobecných lekárov a špecialistov, ktorí liečia 
covidových pacientov. Cieľom je pomôcť pacientom lepšie zvládať domá-
cu liečbu a nezaťažovať nemocnice.

»
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Pezinské kino spustilo v  decem
bri 2020 projekt slovenských kinárov  

#KINASPOLU, v  rámci ktorého si mô
žete pozrieť filmy priamo z pohod lia  
vášho domova. Stačí navštíviť strán ku 
www.kinopkcpezinok.sk, vy brať si 

z ponuky film a zakúpiť online vstupen
ku za jednotnú cenu 4 €. Automaticky 
získavate bonus – voucher Edisonline.
sk – VOD platformu so stovkami festi
valových filmov  na 7 dní úplne zadar
mo. Ponuku filmov, ktorá je pre celé 
Slovensko rovnaká, nájdete na stránke 
kina. Neváhajte a podporte naše kino.

-red-

 Grinavský
 hrozen v apríli
 nebude

Spolok priateľov dobrého vína Gri
navský hrozen oznamuje všetkým svo
jim priaznivcom a milovníkom dobrého 
vína, že plánovaná ochutnávka grinav
ských vín sa v sobotu 10. apríla 2021 ne
uskutoční z dôvodu nepriaznivej pande
mickej situácie. Všetkým želáme pevné 
zdravie a čo najskôr dovidenia.

Predseda spolku Jozef Krasňanský

Dobrovoľníci z   mestského odberné
ho miesta v telocvični ZŠ Orešie si každý 
týždeň pripravujú niečo, čím by potešili 
občanov, ktorí sa zúčastňujú skríningo
vého testovania na ochorenie COVID19. 
Pred Medzinárodným dňom žien oslovi
li členky občianskeho združenia Akti vity 
Grinava Klaudia Virgovičová a Eva Pi lá
tová prvákov zo ZŠ Orešie, aby pripra
vili pohľadnice pre grinavské ženy k ich 
sviatku. Pôvodne ich mali dobrovoľníci 

rozdávať ženám počas testovania. Keďže  
sa ale 6. marca skríningové testovanie 
v  Pezinku nekonalo, museli hľadať iný 
spôsob, ako prekvapiť a zároveň potešiť 
ženy z Grinavy. Viac ako 300 pohľadníc 
sa dostalo k svojim adresátkam vďaka 
Lau re Mikušovej, Kristíne Gardošovej  
a Marekovi Fajnorovi, ktorí ich rozniesli 
do poštových schránok.

Text: Daniela Malíková, 
foto: Aktivity Grinava 

 Pezinské kultúrne centrum
 pozýva do online kina

Počas celého marca môžete lúštiť 
knižnú šifru, či už doma za obrazovka
mi počítačov alebo telefónov, ale aj fy
zicky v  Zámockom parku. Každá šifra  
znázorňuje jedno písmenko vo vybra
nej rozprávke. Ich pospájaním vznikne  
slovo, ktoré je cestou k  pokladu ukry
tému v parku – k miestu, kde sa skrýva 

odmena. Ak sa chcete zapojiť aj do žre
bovania o hlavnú cenu, napíšte na Mes
senger  centra, na čo vylúštené miesto 
slúži. Žrebovanie bude prebiehať na 
kon ci mesiaca.

Pre aktuálne informácie sledujte web, 
FB a Instagram Centra voľného času.

CVČ

Tento rok je veľa knižníc otvorených 
aspoň ako výdajné miesto. Podujatia, 
na ktorých Týždeň slovenských knižníc 
stál, sa nekonajú. Nie sú besedy, tvorivé 
dielne ani čítačky. Mnohé knižnice, tak 
ako aj Malokarpatská knižnica v Pezin
ku, sa od 1. do 7. marca preniesli do on
line priestoru.

Malokarpatská knižnica v  Pezinku 
na svojom YouTube kanáli odvysiela
la rozprávky, ktoré deťom prečítal Jú
lius Belan, autor známej série Prihraj 
Carlos. Dospelým divákom čítali Ľubo 
Dobrovoda, autor kníh Ja malkáč a Ja 
veľkáč a častý prispievateľ do časopisu 
Rozum, a  Veronika Šikulová, autorka 
mnohých kníh, ale spomeňme posled
nú, z ktorej boli aj úryvky: Tremolo os
tinato.

Pre seniorov pripravila knižnica 
malý bonus – donášku požičaných kníh 
až k nim domov. „Naše knihovníčky z od
delenia pre dospelých telefonicky kon
taktovali čitateľov seniorov, a  tí prejavili 
záujem. A  tak náš Jakub sadol do au ta 
a knižky, o ktoré mali títo seniori záujem, 
im priniesol až ku dverám. Takto sa dostali 
ku knihám aj ohrozené skupiny,” uviedla 
Katarína Cigánová.

Najmenšie deti dostali záložky 
a  strihačky, ktoré získali spolu s  kôp
kou vypožičaných knižiek. Tento rok si 
deti spravili dielničky u seba doma. Pre 
počítačovo znalé deti pripravila kniž
nica na každý pracovný deň jeden kvíz 
v prostredí Kahoot, čo je kvízová plat
forma, ktorú mnohé deti poznajú aj zo 
školy. Takto si mohli overiť, ako veľmi 

poznajú Pippi, Danku a Janku, Dobšin
ského rozprávky, Minecraft, či Harryho 
Pottera.

„Tešíme sa na nasledujúci 23. ročník 
Týždňa slovenských knižníc a dúfame, že 
budeme o  niečo menej využívať náš onli
ne priestor a viac osobný kontakt,” dodala  
K. Cigánová.

Malokarpatská knižnica 
Pezinok/-red- 

 Rozprávková šifra
Centrum voľného času v spolupráci s OZ Akčná kopa pripravilo na marec, 
mesiac knihy, zaujímavú hru Rozprávková šifra. Potrebujete jednu zá-
bavnú knižku a odhodlanie lúštiť knižnú šifru. Centrum vybralo Osmi-
jankove rozprávky.

 Týždeň slovenských  knižníc 
sa konal v online priestore

Hneď začiatkom marca prebehol už 22. ročník celoslovenského podujatia 
Týždeň slovenských knižníc. Knižnice po celom Slovensku vymýšľali, 
ako by tento týždeň oslávili a ako by sa nejako špeciálne priblížili svojim 
čitateľom. Minulý rok bol Týždeň slovenských knižníc pre mnohé kniž-
nice poslednou akciou na dlhú dobu. Týždeň po ňom sa totiž uzatvorili 
knižnice.

Skauti 
nazreli do 
zahraničia

Každý rok sa pezinskí skauti po-
čas jarných prázdnin vyberajú do 
niektorého kúta Slovenska, kto-
rý preskúmajú počas skautského 
jarného tábora. Keďže korona 
za vrela skautov doma, rozhodli  
sa využiť situáciu vo svoj pros-
pech.

„Spolu s deťmi sme počas jedného dňa 
cez videohovor navštívili až šesť krajín. 
Začali sme Japonskom, kde sme vyskúšali 
poskladať žeriava pomocou origami. Po
kračovali sme Indiou, v ktorej sme stavali 
Taj Mahal zo špajdlí a marshmallow. Tu 
sa k nám pridal aj Santanu, skaut z Indie, 
ktorý nám porozprával viac o svojej kra
jine a kultúre a tiež o jeho dojmoch z jeho 
niekdajšej návštevy Slovenska a Pezinka. 
S nohami vo vzduchu sme sa prebicyklovali 
Holandskom, kde sme navštívili zaujíma
vé miesta a maľovali najznámejšie dielo 
od Vincenta van Gogha. Po obede sme sa 
dostali do Grécka, v ktorom sme vytvorili 
vlastné kreatívne báje a bežali maratón. 
Následne sme sa presunuli do Egypta, kde 
sme vyrábali papyrus a skúšali vytvoriť 
hieroglyfy. Našou poslednou zastávkou 
bola Brazília. V nej sme vytvorili ich tra
dičné farebné dáždniky, ktoré využívajú 
pri pouličnom tanečnom festivale Frevo. 
O nich a o karnevale v Brazílii nám viac 
povedali priamo brazílski skauti, ktorí sa  
k nám na záver pripojili,” porozprával 
Marián Lezo.

Každá krajina priniesla skautom 
ne zabudnuteľné zážitky a mnoho no
vých vedomostí. Úspešné spojenie so 
skautmi z iných krajín navyše pomohli 
pri tréningu angličtiny a  spoznávaní 
iných kultúr. Zároveň mohli naši skau
ti porovnať, ako funguje skauting inde. 
„Veríme, že ďalší ročník bude opäť naživo  
v novej lokalite, ktorú preskúmame aj  
inak ako cez obrazovku,” dodal M. Lezo.

61. zbor Modrý oblak 
Pezinok/-red- 
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ZŠ Orešie a OZ Aktivity 
Grinava si spoločne uctili 
ženy z Grinavy 
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Katolícky farár Andrej Šottník:
Neprepadnime znechuteniu! Zne
chutený človek totiž nie je schopný 
čeliť nepriaznivým podmienkam.

Stojí pred nami už druhá Veľká noc, ktorú  
prežívame v zajatí COVIDu. Uzatvára nás 
v domovoch a bráni nám v mnohých veľmi 
ľudských prejavoch, medzi nimi i  spoločen
stvu a  sláveniu, ktoré sú také typické pre 
veľkonočné sviatky. Pýtame sa: ako máme 
v tejto situácii prežívať najväčšie kresťanské 
sviatky? 

Celá situácia akoby chcela uväzniť nielen 
naše telá v domoch, ale aj naše duše. Uväz
niť a podľa možnosti aj pochovať vo frustrá
cii a beznádeji. Pandémia trvá už dlho a v ce  
lej spoločnosti začína prevládať istá únava 
a znechutenie. Ale znechutený a  unavený 
človek sa priľahko stáva zameraným len na 
seba. Čaká, či ho niekto navštívi, zavolá mu,  
pošle mu správu, všimne si ho. A ak sa mu 
pozornosti dostatočne nedostáva, je frus
tro vaný. Iste, je to veľmi ľudské, a  predsa 
sa nám z  tejto zameranosti na seba treba 
vymaniť. Hľadajme viac možnosti dávať, 
než len prijímať. Treba, aby sme vystúpili 
zo seba, všímali si druhých a  boli im ná
pomocní. To je liek na naše znechutenie. 
Vidíme, koľkí ho v súčasnej dobe objavili – 
prejavy solidarity a ochota k dobrovoľníctvu 
v tejto dobe mimoriadne vzrástli.

Pápež František v reakcii na krízu pan
démie veľmi prorocky píše encykliku s  ná
zvom Fratelli tutti (Všetci bratia), kde nás 
pozýva k objaveniu spoločenského priateľ
stva a bratstva medzi ľuďmi. Spoločnosť, 

ktorá prepadla individualizmu a egoizmu, 
nevyhnutne upadá do letargie, a tá ju para
lyzuje. Potrebuje sa otvoriť bratstvu, pria
teľstvu a solidarite.

Nefantazírujme o niečom, čo nie je, ale 
otvorme sa realite. Realita je viac ako idea, 
opakuje pápež František slová mysliteľa 
Romana Guardiniho. V nej objavíme krá
su a bohatstvo. Nemusí sa zmeniť v pr  
vom rade všetko okolo nás. Skúsme aj my  
zmeniť svoje vnútorné postoje. Neustávaj
me v konaní dobra. Unavujme sa dobrým 
príkladom. Do žlče, ktorá je v spoločnosti,  
prinesme trochu chuti. Súčasná situácia 
nám znemožňuje taký duchovný život, na 
aký sme zvyknutí, komplikuje nám prístup  
k sviatostiam. Neprepadnime znechuteniu! 
Nemôžeme byť na sv. omši osobne prítomní, 
ale môžeme milo vať Ježiša a bratov a ses  
try. Buďme kreatívni. Objavujme čaro spo
ločnej modlitby v ro dine, ale aj čaro súkrom  
nej modlitby: „Ale keď sa ty ideš modliť, 
voj di do svojej izby, zatvor za sebou dvere  
a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skry
tosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj  
v skrytosti.” (Mt 6, 6) Vydržme sami so se
bou, presnejšie sami s Bo hom. Môžeme ko
nať dobro. Môžeme rásť v cnostiach. Môže
me prinášať ovocie Ducha, ktorým je „láska, 
radosť, pokoj, zhovie vavosť, láskavosť dob
rota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť” (Gal 
5, 2223). Byť znechutený je horšie ako byť 
nakazený. Znechutený človek totiž nie je 
schopný čeliť nepriaznivým podmienkam.

Pápež nás volá, aby sme dokázali snívať. 
Snívať o  lepšej budúcnosti, snívať o  brat

skom spoločenstve. Nuž snívajme! Nevzdá
vajme sa preto, lebo sme na chvíľu ocitli  
v ťažkej situácii. Boli aj také, ktoré trva
li dlhšie – napr. vojny, a predsa boli ľudia, 
ktorí aj za takých okolností snívali. Snívali 
o  tom, že Boh prelomí našu beznádej, lebo 
On je Bohom nádeje. O tom hovorí Ježišov 
prázdny hrob. Ježišove dni v  hrobe budia 
dojem, akoby bola nádej pochovaná. A Ježi
šovi učeníci sa tak aj správali: niektorí boli 
skrytí za zamknutými dverami, iní zase od
chádzali z  Jeruzalema, ako dvaja učeníci, 
ktorí sa vybrali do neďalekej dediny Emau
zy. Práve k týmto sa cestou pridal Ježiš. Šiel 
s nimi, rozprávali sa s ním – a  im sa opäť 
rozhorelo srdce a vrátila sa im nádej.

Fratelli tutti, príbeh Veľkej noci nekončí 
Veľkým piatkom, nesmeruje k hrobu. Sme
ruje ku konečnému víťazstvu veľkonočného 
rána. Zmŕtvychvstalý Kristus sa chce pridať 
aj k  nám na našich životných cestách. Aj 
nás chce vyviesť z našich hrobov. Z hrobov 
smútku, frustrácie, únavy, depresie. Má tú 
moc, aby to urobil. Dajme mu šancu, vstaň
me spolu s ním! A možno napokon prežijeme 
veľkonočné sviatky hodnotnejšie ako kedy
koľvek predtým.

Evanjelický farár Vladimír Kmošena:
Boh, ktorý sa zjavil v Ježiši Kristu, 
je Bohom nádeje

„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježi
ša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého mi
losrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕt  
vych znovuzrodil pre živú nádej...” (1Pt 1,3) 
Apoštol Peter povzbudzoval týmito slovami 
kresťanov, ktorí sa nachádzali na pokra
ji zúfalstva a  ich životná situácia sa javila 
bezvýchodiskovou. Peter k  nim prehovoril  
z Božieho poverenia, so vzácnym posol
stvom: Veriacich Boh znovuzrodil pre živú 
nádej. Nie náhodou som si vyvolil práve ten  

to text z Biblie, jednak preto, lebo je to veľ
konočný text, a je to zároveň posolstvo ná
deje, ktoré aj my potrebujeme počuť. Tento 
výrok obsahuje hlbokú pravdu. Boh, ktorý 
sa zjavil v Ježiši Kristu, je Bohom nádeje. 
On vždy pozná východisko, preto si veria
ci v Neho nemusí zúfať, má dôvod k nádeji.  
A to nie iba pre nejakú povrchnú, chvíľkovú,  
meniacu sa nádej, ale nádej živú. Živú tak, 
ako živý a mocný je Ten, na kom je založe ná. 
Veď On je zdrojom života. Najlepšie to doká
zal tým, že vzkriesil z mŕtvych svojho Syna 
Ježiša Krista. Má moc aj nad smrťou. Táto 
zvesť o mocnom Božom zásahu do nášho ži
vota znie naplno v tieto Veľkonočné sviatky. 
Aj my potrebujeme počuť posolstvo, ktoré 
nalieva ľuďom novú silu  do života. Pokiaľ 
sa dívame len na seba, alebo len na to, čo sa 
okolo nás deje, dovtedy zvažujeme len v me
dziach svojich obmedzených možností. Keď 
sa však zahľadíme na Toho, ktorý vstal sláv
ne z hrobu, premohol smrť, hriech i zlobu, vi 
díme nový horizont, nové možnosti. Pri Jeho 
otvorenom hrobe poznávame, že život člove
ka nie je bezvýchodiskovým bludiskom, ale 
má svoj zmysel, cieľ a poslanie. Veľká noc je  
teda sviatkom nového života, lebo i nám do
pomáha k tomu, aby sa i v nás zrodila nádej.

Nádej je vždy spojená s tým, že chceme 
dosiahnuť nejaký cieľ. Tak je to aj so živou 
nádejou veriacich. Peter opisuje cieľ tejto ná  
deje ako „neporušiteľné, nepoškvrnené a ne
vädnúce dedičstvo, odložené v nebesiach...” 
(1Pt 1,4) Boh, ktorý v Kristu zasiahol do náš 
 ho života, ponúka nám spoločenstvo s Ním. 
V Kristu sa Boh človeku stáva blízkym. Toto 
spoločenstvo má isteže svoje obmedzenia, 
veď žijeme v  ľudskom tele, a preto plnosť 
spoločenstva so živým Bohom je ľuďom pri
sľúbená ako dedičstvo. Kto má nádej a kto 
očakáva, že bude mať podiel na tomto dedič
stve, ten už teraz má dôvod k pravej, neutí

chajúcej radosti. Radosti aj napriek tomu, 
že musíme prechádzať rozličnými skúškami, 
čeliť rozličným pokušeniam, niesť si svoj 
kríž, znášať choroby, kráčať údolím tieňov 
smrti. A predsa, veriaci vie, že všetky tieto 
zjavy, skúsenosti  a zážitky sú len dočasné. 
Vieme, že všetko má svoj začiatok i svoj ko
niec. To platí i o každom dôvode k smútku.  
I bolesť a žiaľ Pánových učeníkov, ktoré po
ciťovali na Veľký piatok, obrátili sa v radosť 
a plesanie na tretí deň, keď Pán Ježiš vstal. 
Táto radosť, ktorá pramení z istoty toho, že 
Kristus vstal slávne z  hrobu, je mocnejšia 
ako všetky ostatné zážitky a pocity. Kto má 
túto radosť, ten ľahšie prekonáva ťažkosti 
života. Ťažkosťami, skúškou alebo Božím 
dopustením prechádza v súčasnosti celé ľud
stvo. Nie je prvé, zrejme ani posledné. No 
pre nás ľudí je typické, že rýchlo zabúdame. 
To, samozrejme, nahráva v prospech ľud skej 
nespokojnosti. Rúška, karanténa, zatvorené 
kostoly... Áno, opatrenia nám veľa berú, čo  
je bolestné, ale nám aj dávajú! Chránia ži
vot a  zdravie. Zalistujme si aspoň trošku 
v de jinách, nie tak dávnych. Len sto rokov 
dozadu, a zrazu zistíme, že aj vtedy sa no sili 
rúška, nariadená bola karanténa, aj mno
ho kostolov bolo zatvorených... Radšej mať  
dočasne zatvorený kostol, ale živých veria
cich. A hneď je človek spokojnejší.

Veľkonočné posolstvo o  Kristovom 
vzkrie sení je dôvodom pravej radosti. Ra
dosti i napriek tomu, ak by sme sa akokoľ
vek rmútili. Veď verným, ktorí svoju vieru 
nechali preskúšať, On zasľubuje slávu a česť 
pri zjavení Ježiša Krista. A  to je skutoč
ný dôvod pre  radosť. Všetkým želám, aby 
vám nič a nikto nezobral túto radosť. Buď 
„vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v 
našom Pánu Ježiši Kristu“ (1 Kor 15, 57).

Stranu pripravila 
Nina Bednáriková, foto: TASR

Ako sa v Pezinku slávila Veľká noc 
v minulosti?

Toto obdobie je spojené s viacerými cir
kevnými obradmi, no nachádzame v  ňom 
aj rôzne praktiky a zákazy, ktoré sú ovplyv
nené predkresťanským obdobím. Hlavným 
cieľom bolo zabezpečiť dobrú úrodu, plod
nosť, zdravie ľudí a zvierat, ale aj očistu od 
negatívnych vplyvov. Dôležité bolo vstúpiť 
do tohto obdobia čistý, či už v podobe čisté
ho príbytku, ale aj osobnej čistoty. V minu
losti sa čistota spájala aj s bielením fasád 
domov. V Pezinku a jeho okolí sa domy líčili 
na hody a na Veľkú noc.

Vzťahujú sa na našu lokalitu ne
jaké špecifiká v súvislosti so zvykmi 
a tradíciami? 

V  Pezinku sa na Kvetnú nedeľu 
v  kostoloch svätili rozkvitnuté ratolesti 
vŕby – bahniatka. Posvätené bahniatka ľu
dia ukladali za okná či za kríž, pretože veri
li, že majú moc, ktorá ich uchráni pred silný
mi búrkami a chorobami. Pred zlými duch
mi ich mali uchrániť bahniatka uložené 
v maštali. V Pezinku a okolí ich dávali ako 
ochranný prostriedok na šteky vo vinohra
doch. Bahniatka sa nesmeli zahodiť, zničiť 
sa mohli až na Bielu sobotu, kedy sa spálili.

Jar a prvá jarná zeleň sa slávila v sym
bolickej podobe „letečka“ – zelenej halúzky 
ozdobenej farebným papierom, stužka
mi, nastrihanou slamou či vyfúknutými 
vajíčkami, výduvkami. Bývali oblepené 
zlatom a zavesené na nitke. Dievčatá s  le
tečkami zvykli chodievať z domu do domu, 

spievať a vinšovať. Za odmenu dostali pe
niaz alebo vajíčka, ktoré potom farbili 
a rozdávali šibačom.

Na Zelený štvrtok sa na znak smút
ku nad ukrižovaním Ježiša Krista v kosto
loch zaväzovali zvony, ktoré sa rozviazali 
až na Bielu sobotu. Platil zákaz zvonenia. 
Zvony nahradili rapkáče, s ktorými rapkali 
mladí chlapci. Cieľom bolo odohnať všetky 
zlé a negatívne sily. Zelený štvrtok sa nám 
dodnes spája s konzumáciou zelených pokr
mov. Dnes je populárny špenát s vajíčkom, 
no zvykla sa jedávať žihľava, medvedí ces
nak či lístky púpavy. 

Veľký piatok je dňom najprísnejšieho 
pôstu. V minulosti sa jedlo zväčša len jed
no jednoduché jedlo ako fazuľa uvarená vo 
vode či  chlieb s  vodou. V  Grinave sa kon
zumovali ryby – slanečky, ktoré ľudia  celý 
deň močili v sladkokyslom náleve. Na Veľ
ký piatok chodili Pezinčania na procesiu od 
farského kostola na pezinskú kalváriu. Za
stavili sa pri Kaplnke sv. Rozálie, kde sa po
modlili a cestou spievali náboženské piesne. 
V tento deň je témou pobožností umučenie 
Ježiša Krista, spievavali a hrali sa pašiové 
hry o jeho mučení a ukrižovaní. 

V  tradičných predstavách bolo v  tento 
deň zakázané pracovať so zemou. Nepra
covalo sa na poli ani vo vinohradoch. Ľudia 
verili, že vrcholia aktivity zlých síl, kto
ré chcú uškodiť úrode a dobytku. Zároveň 
sa verilo, že rany, ktoré vzniknú na Veľký 
piatok sa skoro zahoja. Preto sa štiepili 
stromy, kastroval a  značkoval dobytok a 

strihali vlasy. Osobité zvyky boli spojené 
aj s  vodou. Ranné kúpanie v  tečúcej vode 
malo ľudí ochrániť pred kožnými choroba
mi, dievčatám zabezpečiť krásu po celý rok. 

Biela sobota bola venovaná prípra
vám na Veľkonočnú nedeľu. Okrem vajíčok 
a kyslých polievok sa  piekol v plechovej for
me baránka pokrm zo žemlí, vajíčok, klobás 
či údeného mäsa. Dôležitú úlohu zohrával 
oheň ako symbol vzkriesenia. Zapaľoval sa 
tzv. „nový oheň“. Pred kostolom sa zhro
maždili zvyšky svätenín a minuloročné 
bahniatka, ktoré sa spálili. Popol z nich sa 
uložil na budúcoročnú Popolcovú stredu. 
Novým ohňom sa zapaľovali kostolné svieč
ky a svietidlá v domácnostiach. Starý olej 
z  lámp sa vylial a spálil v kostole. Pálenie 
starých zvyškov sviec a olejov sa nazývalo 
,,pálenie judáša“. Uhlíky z pálenia boli vní
mané ako nový, čistý oheň. Vychladnuté 
sa kládli na povaly domov, pretože sa veri
lo, že domácnosti ochránia pred požiarmi. 

Novým posväteným ohňom sa zapaľovala 
veľkonočná svieca zvaná paškál. Večer sa 
rozviazali zvony, ktoré začali opäť zvoniť. 
Z farského kostola chodila večer v rámci ob
radov Vzkriesenia mestom procesia. Okrem 
pána farára a miništrantov sa jej zúčastni
li hasiči aj dychová hudba. Niesla sa socha 
Vzkrieseného, paškál a pod baldachýnom 
bola sviatosť Oltárna. Po procesii sa ukon
čilo pôstne obdobie.

Veľkonočná nedeľa je najväčším kres
ťanským sviatkom. V tento deň sa konala 
„posváckou baránka“  svätenie jedla v kos
tole. V Pezinku sa zvykla konať o  siedmej 
hodine rannej. Ľudia si do košíka zabalili 
vajíčko, koláč, nadievanú sliepku alebo úde
né teľacie mäso, soľ, slaninu a víno. Po ná
vrate z kostola sa toto jedlo skonzumovalo v 
rodinnom kruhu. Na stole bol prestretý čis
tý obrus a vyložili sa naň posvätené jedlá. 
Všetci sa museli dobre najesť, aby boli po 
celý rok sýti. Na Veľkú noc už mali Pezinča

nia napečené bábovky zvané „kuglufy“, ore
chové a makové záviny a pagáče. Popoludní 
sa jedla údená šunka s chlebom. Zvyšky z 
posvätených jedál si ľudia odkladali, lebo im 
pripisovali magické schopnosti. Škrupinky 
z vajec a omrvinky sa zaorávali a masť z va
renej šunky sa odkladala na liečenie rán.

Popoludní dievčatá farbili kraslice tma
vočervenou farbou či vývarom z cibuľových 
šúp. Kvôli lesku ich potierali voskom alebo 
kožkou zo slaniny. Tie šikovnejšie na va
jíčka vypísali osobné venovanie pre svojich 
frajerov. Mládenci si najneskôr v tento deň 
plietli korbáče a malým deťom sa do nich 
vplietali stužky. 

Veľkonočný pondelok je rušný deň 
plný šibania a polievania. Obe činnosti už v 
minulosti predstavovali magické praktiky, 
ktoré mali ľudí očistiť od zla a vyhnať z nich 
chorobu.

Spájali sa s Veľkou nocou aj  osla
vy v uliciach mesta? 

Okrem chodenia s  letečkom a  procesií 
to v  uliciach žilo najmä na Veľkonočný 
pondelok. Ako prví chodili z  domu malí 
chlapci, neskôr mládenci v skupinách. Kaž
dý z nich si niesol vlastný korbáč, no sku
pinka mala aj jeden spoločný, na ktorý im 
každá vyšibaná dievčina priviazala stužku. 
Korbáče boli vizitkou chlapcov, preto ich 
príprave venovali náležitú pozornosť. Vodu 
nenosili, pretože domy mali svoje studne, 
odkiaľ si ju naťahali. Mládenci dostali od 
dievčat výslužku v podobe maľovaného va
jíčka a peniazu. Chlapci boli pohostení ko
láčmi, šunkou a klobáskou. Nalievala sa aj 
pálenka alebo víno. Šibať sa mohlo len do
poludnia. Popoludní bola šibačková tanco
vačka, na ktorej chlapci v spoločnosti diev
čat minuli vyšibané peniaze.

 Nestrácajme nádej, veľkonočné sviatky môžeme prežiť hodnotnejšie ako kedykoľvek predtým
Ešte pred rokom sme dúfali, že netradičná Veľká noc 2020 sa nezopakuje.  
Kostoly sú naďalej prázdne, omše sú vysielané online a aktuálne opatrenia 
naznačujú, že pandémia ovplyvní aj veľkonočné obrady. Stále obmedzenia 
unavujú mnohých z nás, preto sme sa pýtali pezinských duchovných, kde 
nájsť silu a pozitívnu energiu pre ďalšie bežné či sviatočné dni.

»

Oslavy Veľkej noci opäť poznačí pandémia
Prichádzajú najväčšie kresťanské sviatky a z aktuálnych protiepidemio
logických opatrení vyplýva, že ani tento rok nebudú celkom tradičné.  
Napriek obmedzeniam však nezabúdajme na zvyky, z ktorých sa mnohé 
zachovali dodnes. O prípravách na sviatočné dni i oslavách Veľkej noci 
nám porozprávala etnologička Hana Sedláčková.

»
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Grófov zo Svätého Jura a  Pezinka 
nezamestnávala len veľká politika, ve
novali sa aj zveľaďovaniu svojich ma
jet kov. Minulosť tohto rodu je bezpro
stredne spojená aj s dejinami Pezinka, 
ktorý sa stal ich sídlom a jedným z cen
tier správy ich rozsiahleho panstva. 
Grófi sa tu zaslúžili o rozvoj vinohrad
níctva i  baníctva. Dokonca aj prvá pí
somná zmienka o  Pezinku, pochádza
júca z roku 1208, súvisí práve s grófmi.

O  jeho rozvoj sa v  druhej polovici 
14. storočia výrazne zaslúžil gróf Ján, 
ktorý sa narodil ako prvorodený syn 
pezinského grófa Sebeša II. a jeho man
želky Kláry, dcéry kráľovského dvorana 
a  zvolenského župana magistra Don
ča z  rodu Balašovcov. Prvá zmienka  
o Jánovi pochádza z  roku 1344, kedy 
bol pravdepodobne ešte v  chlapčen
skom veku. Vychovávaný bol so svojimi 
bratmi Mikulášom a Jurajom a sestrou 
Katarínou v sídle svojho otca na pezin
skom vodnom hrade (dnešný pezinský 
zámok). V  prvých rokoch sa o  ich vý
chovu starali Klárine služobné z  okru
hu jej dvorných dám. Neskôr Jána viedli 
k  tomu, aby sa naučil bojovať mečom, 
ovládal streľbu z luku a kuše, jazdu na 
koni, či iné zručnosti nevyhnutné k ži
votu vtedajšieho šľachtica, ktorý musel 
byť i schopným bojovníkom.

Ján, našťastie, nezdedil otcovu kom
plikovanú a  búrlivácku povahu. Sebeš 
sa do histórie zapísal najmä škriepkami 
o  majetky, neoprávneným vyberaním 
mýta a poplatkov, dokonca i ohrozením 
života budúceho trnavského richtára. 
Vyšetreniu sporov bránil tým, že opa
kovane ignoroval predvolania na súdne 
pojednávania. Začiatkom roka 1335 
ho odsúdili na trest straty hlavy a pre
padnutia majetkov. Rozsudok nakoniec 
nebol vykonaný aj vďaka zásahu Sebe
šovho svokra magistra Donča. Gróf mu  
dal za to do zálohu banícku dedinu 
Sum berg.

Sebeš zomrel v rozmedzí rokov 1355 
až 1359, kedy si Ján vyžiadal od kráľa 
nové potvrdenie rozdelenia majetkov 
priliehajúcich Svätojurskému a  Pezin
skému hradu, pochádzajúce z  roku 
1343. Ján sa ako nová hlava pezinskej 
línie rodu začal starať o svoje majetky.  
Zaslúžil sa o kolonizovanie otcovho po
dielu z  chotára zaniknutej osady Mir. 
Novej osade založenej južnejšie dali 
obyvatelia názov Lehmbach (der Lehm 
slov. hlina, íl) podľa slovanského po
menovania miestneho potoka Hliník 
(Limbašský potok). V roku 1390 sa už  
uvádza v  Limbachu kostol s  patrocí
niom sv. Theobalda. To potvrdzuje 
predpoklad, že prvými osadníkmi Lim
bachu boli Nemci, keďže kult sv. Theo
balda bol rozšírený najmä v rodnom 
kráľovstve svätca vo Francúzsku a tiež 
na území Nemecka, kde sa niekoľko 
rokov zdržiaval ako pútnik. Osada sa 
rýchlo rozrastala a už v roku 1424 bola 
najväčšou dedinou Pezinského panstva 
so 60 usadlosťami a približne 300 oby
vateľmi. Za rýchly rozvoj vďačila najmä 
plochám vhodným na pestovanie vini

ča, ktoré noví obyvatelia prichádzajúci 
z hospodársky vyspelejšieho prostredia 
zveľadili a využili vo svoj prospech. Pri 
osídľovaní chotára neskoršieho Lim
bachu narazil Ján na spory so svojimi 
bratrancami zo svätojurskej línie. Tí 
osídľovali susedný územný podiel svoj
ho otca Petra, na ktorom zakrátko vy
rástla dedina Grinava (zelená lúka; grün 
slov. zelený, die Au slov. lúka, niva).

Ján sa postaral aj o obnovenie dolo
vania zlata v chotári Sumbergu a o jeho 
lepšiu kontrolu. V roku 1361 si vyžiadal 
od  kráľa povolenie, aby mohol v  blíz
kosti sumberských baní vystavať stráž
ny hrad na majetku s názvom Heredita
ria (zlým prepisom bolo slovo skomo
lené na „Hedervara”). Latinské slovo 
hereditaria môžeme preložiť do sloven
činy ako „dedičné majetky”. Pomenova
nie lokality zapadá aj do historických 
súvislostí a  podporuje predpoklad, že 
ide o vŕšok nad Pinelovou nemocnicou 
s  nálezom pozostatkov drevozemného 
hradu (Starý zámok I). História územia, 
na ktorom bol neskôr postavený hrá
dok, súvisí s Jánovým otcom Sebešom, 
ktorý sa v rozmedzí rokov 1339–1340 
prel o  chotárne hranice medzi vlast
nou dedinou Sumberg a  dedinou Mir, 
ktorá v  tom čase patrila kráľovi. V  sa
motnom názve tak chceli pezinskí grófi 
jasne deklarovať svoje výhradné ma
jetkové právo na dané územie. Hrádok 
vystavaný na „dedičnom mieste” plnil 
najmä správnu funkciu nad miestnymi 
baňami.

Energický a ctižiadostivý Ján sa usi
loval aj o  zveľadenie svojich majetkov. 
Pred rokom 1376 sa zaslúžil o udelenie 
práva týždenného trhu pre Pezinok. 
V kráľovskom privilégiu sa uvádza, že 
gróf si túto listinu vyžiadal preto, lebo 
predošlá sa mu stratila. Už pred rokom 
1370 založil v  Pezinku špitál. Situova

ný bol na okraji vtedajšieho mestečka. 
Našli by ste ho na križovatke dnešnej 
Holubyho a Moyzesovej ulice. Neslúžil 
len na liečbu chorých, v  skutočnosti 
mal oveľa širšie uplatnenie. Fungoval 
ako starobinec, chudobinec aj sirotinec. 
Jeho založenie spomína v pochvalnom 
liste na grófa pápež Urban V. Do tohto 
obdobia sa kladie aj založenie Bratstva 
Božieho tela v Pezinku. V bratstve boli 
združení najbohatší pezinskí mešťania, 
ktorí sa finančnými príspevkami sta
rali o  chod cirkevných obradov, o udr
žiavanie pezinského kostola a  oltárov, 
okrem toho vykonávali aj charitatívnu 

činnosť. V  priebehu 15. storočia pre
bralo bratstvo správu aj nad miestnym 
špitálom.

Ján sa „uchytil” aj v kráľovských služ
bách. Od roku 1361 pôsobil ako dvorský 
rytier Ľudovíta Veľkého. Zastával úlohu 
čestnej kráľovskej stráže, v čase vojny 
spolu so svojimi vojakmi (familiármi) 
plnil funkciu kráľovej telesnej stráže.

Osobný život grófa Jána nám je prak  
ticky neznámy. Jeho manželkou bola 

šľach tičná Margita, ktorej pôvod nepo
známe, ale predpokladáme, že pochá
dzala z rakúskeho rodu. Margita mu po
rodila dvoch synov a dve dcéry – Imri
cha, Pavla, Margitu a Annu. Dcéry sa vy  
dali za príslušníkov rakúskych rodov 
Pot tendorf a Forchtenstein. Synovia sa  
pravdepodobne nedožili dospelého ve
ku. Gróf Ján zomrel v roku 1383 a mal 
v tom čase vyše 50 rokov. Jeho synovia 
vtedy ešte neboli dospelí, pretože sprá
vu panstva prebrala ich mama Margita, 
spoločne s vdovou po Jánovom bratovi  
Mikulášovi († po r. 1373) Barborou. Aj  
Mikuláš po sebe zanechal dvoch synov, 

Mikuláša mladšieho a  Juraja, ani tí 
však neboli vo veku, aby sa mohli ujať 
spravovania pezinských majetkov. Prvý 
a jediný raz v histórii rodu sa udialo, že 
panstvo a  k nemu priliehajúce dediny 
spravovali ženy. Stalo sa tak v  najne
vhodnejšom období. Uhorskom zmieta
li boje o následníctvo na trón uvoľnený 
smrťou anjouovského kráľa Ľudovíta († 
1382), ktorý nezanechal mužského po
tomka. Vládu prebrala jeho dcéra Mária 

spoločne s kráľovnou vdovou Alžbetou 
Kotromaničovou. Kráľ si prial, aby sa 
Máriiným mužom stal brandenburský 
markgróf a  syn niekdajšieho českého 
kráľa Karola IV. Žigmund Luxemburský. 
Do mocenského zápasu o uhorský trón 
vstúpil aj ďalší adept, neapolský kráľ 
Karol Malý, ako najbližší príbuzný uhor
ských Anjouovcov. Situácia vyústila do 
vojenského konfliktu, ktorý neobišiel 
ani dnešné územie západného Sloven
ska. Obe rodové sídla grófov, Pezinský 
a Svätojurský hrad, sa dostali pod moc 
bratrancov Žigmunda Luxemburského, 
moravských markgrófov Prokopa a Još
ta. Vdovy po pezinských grófoch Mar
gita a Barbora spoločne s mladými syn
mi a  služobníkmi zrejme mohli zostať  
a na ďalej prebývať na Pezinskom hrade, 
no vojenskú kontrolu nad ním prebrali 
už koncom roka 1385 českí vojaci mo
ravských markgrófov. Situácia sa upo
kojila až po roku 1387, kedy sa stal Žig
mund uhorským kráľom. Česi postupne 
odtiahli aj z  Pezinského hradu, avšak 
grófi museli zaplatiť za jeho odstúpenie 
4 000 zlatých. Po týchto udalostiach sa 
ujali spravovania Pezinského panstva 
synovci grófa Jána, Mikuláš II. († 1440) 
a  Juraj II. († 1426).Gróf Ján si počas 
svojho života dokázal nielen udržať sta
ré rodové majetky po otcovi Sebešovi, 
ale ich aj zveľadiť. Zaslúžil sa o udelenie 
práv na usporadúvanie týždenných tr
hov v  Pezinku, o pokračovanie dolova
nia drahých kovov na území Sumbergu,  
ale aj o založenie dediny Limbach či 
špi tálu pre chorých a nemohúcich. Za 
grófovými úspechmi nepochybne stála 
aj politická podpora kráľa Ľudovíta Veľ
kého, ktorú si získal vďaka dlhoročnej 
vojenskej službe v jeho vojsku.

Text je ukážkou z knihy o  svä to jur - 
ských a  pezinských grófoch his tori-
ka Daniela Gahéra, ktorú Mest ské 
múzeum v  Pezinku plá nuje vydať  
v  závere  roka.

Text: Helena Gahérová – Daniel Ga
hér, Mestské múzeum v Pezinku, 

Archív Pamiatkového úradu 
v Bratislave

Foto: MV SR, Štátny archív 
v Bratislave, pracovisko 
Archív Modra, internet 

»

 Gróf Ján z Pezinka
 (*okolo 1330 † 1383)

Rod grófov zo Svätého Jura a Pezinka pochádzal zo slovanského rodu 
Poznanovcov. Na začiatku 13. storočia ho založil nitriansky župan To
máš spolu so synmi Alexandrom a Sebešom. Už od počiatku rodu boli 
jeho príslušníci významnými podporovateľmi uhorských kráľov, ich  
spoľahlivosť a diplomatické nadanie im otvorili dvere do najvyššej po
litiky. Úspechy nedosahovali len na poli diplomacie, politiky či správy, 
mnohí (nielen mužskí) členovia tohto rodu preukázali svoju odvahu aj 
s mečom v ruke na bojovom poli. Ich schopnosti a um ich vyniesli medzi 
najmocnejšie šľachtické rody stredovekého Uhorska.

Gróf Ján nechal v blízkosti dôležitého banského náleziska (Sumberg) postavať hrádok (Starý zámok I - Alt Schloss), 
ktorý mal slúžiť na kontrolu miestnych baní. Mapa z roku 1767

Pohľad do vnútra stredovekého špitálu
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V roku 1991–1992 sme prevádzkovali s Rudom Krasulom prvú súkromnú reš
tauráciu v Pezinku. Bola na námestí, presne na autobusovej zastávke do Bratisla
vy. Potom tam bol dlho Orange, teraz je tam Yaprak Döner kebabPezinok. Výklad 
nám robila záhradná architektka Ing. Hana Čechová – nádhera. Bohužiaľ, tak sme 
boli ja i Rudo vyťažení – obaja sme mali zamestnanie – že sme v tom kolotoči ne
pomysleli na dokumentáciu. Nemáme ani jedno foto – ani z interiéru, ani z exte
riéru – k jedu. Prosíme pamätníkov, ktorí nejakou náhodou majú ľubovoľné 
fotky z Bodegy, určite sa dohodneme.

Miro Kohút, 0905 52 19 89, kohut@skse.sk

RIADKOVÁ INZERCIA

„V aprílovom čísle mesačníka Pezinčan 
v roku 2013 bol uverejnený článok s ná zvom 
Nový výbor PŠC odvrátil hrozbu zániku.  
V predmetnom článku boli uverejnené viace
ré skutkové tvrdenia, ktoré boli nepravdivé, 
neúplné alebo pravdu skresľujúce, pričom 
za siahli do mojich osobnostných práv. V dô
sledku uverejnenia týchto lživých tvrdení 
som bol nútený využiť právo na odpoveď vy
plývajúce mi z tlačového zákona. Poža dova 
 ná odpoveď však napriek splneniu všet kých 
zákonom predpísaných náležitostí v  lehote 
30 dní odo dňa vydania uvedeného aprílové
ho čísla uverejnená nebola, preto som sa obrá  
til s návrhom na ochranu moj ich osobnost
ných práv na súd, ktorý žalobe vyhovel.

Musím sa však vyjadriť k obsahu pred
metného článku, v ktorom bolo uvedené, že  
v čase, keď som opustil funkciu predsedu vý
boru PŠC, bol tento klub v rozvrate, zadlžený  
a ani na pokraji krachu. Takéto tvrdenia re

zolútne odmietam. Klub som odovzdal nové
mu predsedovi riadne, a rozhodne nie v sta
ve na pokraji krachu alebo zadlžený. Pokiaľ 
ide o tvrdenia ohľadom šafárenia v klube  
a o netransparentných finančných tokoch, 
poukazujem na skutočnosť, že PŠC bol dlho  
dobo dotovaný z prostriedkov spoločnosti IN
STAMIK SK, s. r. o., ktorej som jediným spo
ločníkom a konateľom. Mesto Pezinok pri  
spievalo na činnosť klubu nedostatočne. 
Značnú časť nákladov spojených s prevádz  
kou a údržbou športového areá lu, ktorý uží
val PŠC, som uhrádzal ja zo svojich peňaž
ných prostriedkov (prípadne z prostriedkov 
mojej obchodnej spoločnosti). Problém na
stal v čase, keď som začal uplatňovať náro
ky, ktoré vznikli PŠC ako aj mojej spoločnosti 
voči Mestu Pezinok z ti tulu rekonštrukcie 
futbalového areálu. Mesto Pezinok malo zá
ujem, aby som dotoval nielen činnosť klubu, 
ale aj rekonštrukciu areálu, ktorý je v jeho 

vlastníctve. Mesto uhradilo iba časť nákla
dov spojených s rekonštrukciou a v čase, keď 
som chcel, aby boli všetky nároky voči vlast
níkovi areálu vysporiadané, došlo k zhorše
niu vzájomných vzťahov, čoho dôsledkom bo
li aj personálne zmeny v PŠC.

Pokiaľ ide o ďalšie uverejnené tvrdenie, 
a to, že namiesto riadnych zmlúv platili rôz
ne pofidérne ústne dohody a že ja sám som  
nebol schopný dohodnutým spôsobom odo
vzdať ekonomickú agendu, toto považu jem 
za úplný výmysel. Ak niekto tvrdí, že ja sám 
som nebol schopný dohodnutým spôso bom 
odovzdať ekonomickú agendu PŠC, tak po
tom úmyselne klame. Už na členskej schôdzi 
PŠC, kde bol zvolený nový predseda výboru 
PŠC, som chcel odovzdať tomuto predsedovi 
všetky doklady, čo bolo odmietnuté. Násled
ne bolo zo strany Mesta Pezi nok iniciované 
stretnutie, kde som chcel odovzdať všetky 
doklady a celú agendu, čo však bolo opätovne 

odmietnuté. Nezostalo mi teda nič iné, iba 
za slať túto agendu následne poštou na ad
resu sídla PŠC.

V klube som rozhodne nezanechal žiad
ne „nášľapné míny”, ako to tvrdí autor člán
ku. V odovzdávajúcom protokole spísanom 
pri prevzatí klubu boli uvedené všetky dlž
né čiastky PŠC, ako aj neuhradené faktúry  
a pohľadávky voči tretím osobám. Nové ve
denie klubu bolo teda riadne oboznámené 
so všetkými záväzkami klubu a rovnako tak 
so všetkými právami a nárokmi. Za úplné 
klamstvo a výmysel považujem tvrdenie, že 
na vstupnom na futbalové zápasy sa v roku 
2012 vybralo za celý rok iba 200 €! Suma 
200 € bola PŠC vybratá od členov klubu ako 
členský príspevok, a nie ako vstupné na fut
balové zápasy za rok 2012. Nejde o žiadny 
detail, ktorým mož no ilustrovať šafárenie 
klubu počas môj ho predsedníctva, ale o vedo
me uverejnené klamstvo.

Čo sa týka založenia mládežníckej orga
nizácie v klube, tomuto som nemohol nijako 
zabrániť. Keďže mládež v PŠC mala za to, 
že je finančne diskriminovaná, podnietilo ju 
to k založeniu svojej vlastnej mládežníckej 
organizácie. Takýto pocit finančnej diskrimi
nácie však pramenil z toho, že Mesto Pezinok 
poskytovalo na činnosť PŠC peňažné pro
striedky v nedostatočnom rozsahu. Za deväť 
rokov môjho pôsobenia vo funkcii pred sedu 
výboru PŠC som dotoval ja sám alebo moja 
spoločnosť aj mládež, a to zo svo jich vlast
ných peňažných prostriedkov.” 

Vladimír Mikletič

Napriek tomu, že od vydania č. 4/2013 
uplynulo osem rokov a redakcia je dnes 
v inom zložení, pánovi V. Mikletičovi sa 
za uverejnenie nepravdivých informácií 
a zásah do osobnostných práv osprave
dlňujeme.          red

Odpoveď Vladimíra Mikletiča na článok s názvom Nový výbor PŠC odvrátil hrozbu zániku, ktorý bol uverejnený v aprílovom čísle mesačníka Pezinčan v roku 2013

TAXI PEZINOK 
0940 76 73 71 

email: ag.taxi.ag@gmail.com
       TAXI PEZINOK – AG TAXI 

Revízna spoločnosť SR, s. r. o., ponúka odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení. Revízie plyno  
vých rozvodov až po všetky plynové spotrebiče si môžete objednať na % 0948 147 575 alebo na: stratilik@rssr.sk.

GLAZÚROVANIE VANÍ
za prijateľnú sumu
SO ZÁRUKOU.
Tel.: 0905 983 602
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M. Žarnovický sa narodil v  Pezinku 
31. 1. 1941, detstvo a  študentské roky 
prežil v  rodine na ev. fare v  Pezinku. 
V mladom veku mu zomreli obaja rodi
čia. V  tom období mu poskytla pomoc  
a oporu rodina Neumanových z  Pez
inka. Po ukončení teologického štúdia 
nastúpil ako kňaz na strednom Sloven
sku. Vojenskú prezenčnú službu vyko
nal v  zložkách PTP. Následne pracoval 
ako jazykový korektor. Najdlhšie obdo
bie pracoval v DILIZE, neskôr LITA, ako 
odborný pracovník na úseku prípravy 
odbornej literatúry pre divadlá, taktiež 
sa zúčastňoval ako odborný pracovník 
literárnych súťaží Hviezdoslavov Kubín 
i  ďalších v  ČR. Sám ako študent hrával 
divadlo  v  Bratislave v  študentskom ko
lektíve ÚSMEV, s ktorým boli i na festi
vale v Taliansku. Taktiež ako jeho dedo 

a  otec, publikoval. S manželkou Mgr.  
Z. Zemánkovou Žarnovickou, pedago
gičkou v Modre, spoločne vychovali dve 
deti – dcéru MUDr. V. Žarnovickú a syna 
MUDr. Svetozára Žarnovického.

Rozlúčku s Th. Mgr. M. Žarnovickým 
v ev. kostole v Pezinku a na cintoríne dôs
tojne odslúžil konsenior Mgr. V. Kmoše

na spoločne so seniorom Zvolenského 
seniorátu Jánom Kecerom, so spolužia
kom zomrelého, na Bielu sobotu pred 
dvomi rokmi, kde v mene mesta Pezinok 
prejavil rodine sústrasť viceprimátor Ing. 
Ján Čech. V mene rodiny poďakoval po
četným smútočným hosťom syn zosnulé
ho MUDr. Svetozár Žarnovický. Posledné 
miesto odpočinku má na pezinskom cin
toríne spoločne so svojimi príbuznými, 
rodičmi, prarodičmi. Česť ich pamiatke.

Položením spomienkového venčeka 
si Pezinčania pripomenuli v  tomto roku 
nedožité 80. narodeniny nášho rodáka, 
ktorý mal naše mesto rád. Do Pezinka 
sa vždy rád vracal. Spolu s  členmi rodi
ny chodil nielen na hroby príbuzných, ale 
aj na spoločenské, kultúrne a  cirkevné 
podujatia v meste.                       P. Ronec 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / INZERCIA

»

 kamenárstvo Petrovič
Často sa na nás zákazníci obracajú s rôznymi otázkami a prosbami o rady, 

medzi ktoré patrí napríklad, ako si poradiť so starším povrchom hrobu. Ide  
o rokmi zvetrané zakrytie z terazza, na ktorom sa usádza mach. Jeho odstráne
nie býva časovo a finančne náročné. Prebrúsenie nie je ideálne riešenie, pretože 
sa poruší povrch ešte viac a za rok, za dva sa usadeniny a mach začnú tvoriť 
znova. Vždy pristupujeme ku každému zákazníkovi osobitne. Dohodneme si 
obhliadku konkrétneho hrobu a na mieste posúdime a  odporučíme ďalší po
stup. Upozorňujeme zákazníkov, aby   „nenaleteli” pochybným kamenárom, 
ktorí ponúkajú služby priamo na cintoríne bez akejkoľvek záruky a možnosti 
reklamácie. Sme miestne kamenárstvo s predajňou v Grinave oproti Kauflandu 
na Myslenickej 23, s dlhoročnými skúsenosťami a profesionálnym prístupom.

Máme otvorené každý pracovný deň od 10.00 do 18.00 h. Môžete prísť 
osobne alebo nás kontaktovať na číslach 0907 724 351, 033/640 53 48,  
alebo navštíviť  našu webovú stránku www.kamenarstvopetrovic.sk. 

PR článok 

Roman Kubík a Petra Valčeková
Karol Šárközi a Katarína Porubanová
Peter Kita a Natália Berezňáková
Radovan Kružlic a Jana Kubalová

ZOSOBÁŠILI SA

Dňa 9. 2. 2021 nás po 
zákernej krátkej chorobe 
navždy opustila mamič
ka, manželka a krstná 
mama Alenka Bútoro
vá, rod. Krúpová vo ve
ku 65 rokov. Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. S láskou spomínajú 
manžel a deti s rodinami.

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

Dňa 14. 3. 2021 uplynu
lo 20 rokov, čo nás na
vždy opustila naša drahá 
mama, babka a prabab  
ka Emília Čukanová, 
rod. Fol lrichová. S lás

kou a úctou na ňu spomína dcéra Darina 
s rodinou. Ďakujeme všetkým, ktorí si 
na ňu s nami spomenú.

Dňa 23. 3. 2021 sme si 
pripomenuli nedožité 
80. narodeniny Rudol
fa Dobrovodu. S úctou 
a  láskou spomína man
želka Alžbeta a dcéry s ro  

dinami. Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.

Kedysi žil niekto, kto nás miloval, 
miloval celým svojím srdcom. 
Premenil sa na anjela 
a teraz na nás dáva pozor z neba...
Dňa 16. 6. 2021 si pripo
menieme 10. výročie 
úmr tia môjho tatinka 
Františka Letanov
ského a dňa 29. 3. 2021  

si pripo
mí name 2. výročie úmr
tia mojej maminy Ľubi
ce Letanovskej. S lás
kou spomíname dcéra 
Anička s rodinou.

Ak ma hľadáte, pozrite sa do Vašich sŕdc,
ak ste ma v nich našli, 
som stále pri Vás a s Vami.
Dňa 13. 3. 2021 si pripo
míname 5. výročie roz
lúčky s našou milovanou 
Helenkou  Urblíkovou. 
Za tichú spomienku ďa
kujeme všetkým, ktorí 
spomínajú s nami. Tvoji milovaní.

Dňa 5. 3. 2021 by sa 
dožil 100 rokov života 
Štefan Záruba, ktorý 
zahynul v mladom veku 
po leteckom nešťastí. Za 
tichú spomienku ďakuje 
dcéra Lýdia s rodinou. 

Dňa 9. 4. 2021 by sa náš 
milovaný tatinko Ja
roslav Kanka dožil 70 
rokov. Posielame mu bla
hoželanie do neba a spo
míname naňho. Tatinko, 

chýbaš mi každý deň. Nina s rodinou
 

Dňa 18. 3. 2021 uplynul  
jeden rok, čo nás navždy 
opustila naša drahá ma
ma, babka Gizela Ri
scherová. S láskou, vďa  
kou a úctou spomína dcé  

ra s rodinou.

Dňa 12. 3. 2021 uplynu
li 2 roky, odkedy nás na
vždy opustil náš milova
ný manžel a tatino Miro
slav Kosa. S bolesťou v 
srdci spomínajú manžel
ka, dcéry a vnučky s rodinami, pravnúčik 
Samko a ostatná smútiaca rodina.

Dňa 22. 3. 2021 si pri
pomíname nedožité 70. 
narodeniny a 18. 5. 2021 
3. výročie, čo nás navždy 
opustil náš manžel, otec, 
starý otec, brat Igor Mi

chálek. S láskou naňho spomína man
želka, tri dcéry s rodinami a sestra Hana 
s rodinou.

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

Dňa 3. 3. 2021 uplynulo 
už 5 rokov, čo nás opus
tila naša drahá mama, 
a 17. 9. 2021 uplynie už 
20 rokov, čo nás opustil 
náš drahý otec. Na obi
dvoch rodičov, starých 
rodičov a prarodičov Bo
ženu Balogovú a Jána 
Baloga s láskou, vďakou 
a  úctou spomínajú syn 
Ján a  švagriná Melánia 

s  dcérou Zuzanou. Ďakujeme všetkým, 
ktorí ste ich poznali, a venujete im tichú 
spomienku. 

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

Dňa 8. 4. 2021 si pripo
menieme 3. výročie úmr
tia našej drahej mamičky 
Márie Vachovej, ktorá 
by sa aj 6. 3. 2021 dožila 
70 rokov. S  láskou spo

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

Dňa 8. 3. 2021 uplynulo 
45 rokov od úmrtia mat
ky Terézie Bútorovej a 
21. 3. 2021 by oslávila 91 
rokov. S vďakou synovia 
s rodinami. 

Dňa 6. 4. 2021 uplynú 
3 roky, čo nás navždy 
opustil náš manžel, otec, 
dedko, brat a krstný otec 
Jaroslav Mečír z Pezin
ka. Kto ste ho poznali, 
ve nujte mu tichú spomienku. S  láskou 
naňho spomína rodina. 

Dňa 19. 3. 2021 sme si  
pripomenuli nedožité  
90. narodeniny nášho 
drahého otca, dedka, pra  
dedka a muzikanta Jána 
Mikesa, ktorý nás opus

til pred 30 rokmi. Kto ste ho po znali, ve
nujte mu s nami tichú spomienku. Smú
tiaca rodina.

Aj keď čas beží ako voda, 
zabudnúť na Teba sa nedá. 
Osud je veľmi krutý, 
nevráti, čo vzal,
zostali iba spomienky 
a v srdciach žiaľ. 
Dňa 28. 3. 2021 si pripo
míname 3. výročie úmr
tia nášho drahého man
žela, otca, dedka a brata 
Ing. Jána Schvarca. 
Kto ste ho poznali, venuj  
te mu tichú spomienku.

Dňa 12. 2. 2021 sme od
prevadili na poslednej 
ceste našu najdrahšiu 
mamičku, babičku, pra
babičku Irenu Mikeso
vú, ktorá nás po krátkej 

a zákernej chorobe opustila vo veku 82 
rokov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pri
šli rozlúčiť osobne, ale aj tým, ktorí prísť 
nemohli, za kvetinové dary, prejavy úcty 
a sústrasti. Smútiaca rodina.

Mal som Vás všetkých rád 
a chcel som ešte žiť. Ale prišla tá chvíľa, 
keď musel som Vás opustiť. 
Neplačte, nechajte ma tíško spať, 
čo mi bolo súdené, muselo sa stať. 
Dňa 25. 12. 2020 nás na  
vždy  opustil náš drahý  
manžel, otec, dedko, pra
dedko, brat, švagor, krst  
ný otec Jozef Kilhof. 
Kto ste ho poznali, ve
nuj te mu tichú spomienku. Smútiaca 
rodina.

Spi sladko, snívaj večný sen, 
v spomienkach sme pri Tebe každý deň. 

Dňa 24. 3. 2021 si s bo
lesťou v  srdci spomína
me na 2. výročie úmrtia 
nášho drahého syna Mi
roslava Koreniča. S lás
kou a  úctou spomínajú 

mama, dcéra, sestra s rodinou, priatelia 
a  ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho 
poznali, venujte mu, prosím, tichú spo
mienku. 

Čas plynie ako rieky prúd, 
kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť. 
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, 
pochopí, čo je bolesť a žiaľ. 
Ako voda tokom plynie, 
krásna spomienka
na Teba nikdy nepominie.

Dňa 15. 3. 2021 sme si 
so smútkom v srdci pri
pomenuli 17. výročie 
úmrtia, kedy nás navždy 
opustil náš drahý man
žel, otec a dedko Štefan 

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

SPOMÍNAME

 Spomienka na Milana 
 Žarnovického mladšieho

V tomto roku si spoločne s rodinou Th. Mgr. Milana Žarnovického spome
nuli priatelia a verejnosť v Pezinku na pezinského rodáka a pravnuka Dr. 
Holubyho a J. M. Hurbana, vnuka pezinského ev.a.v. farára J. Žarnovické
ho a jeho syna pezinského farára M. Žarnovického staršieho.
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Čo teda znamená rehabilitačné 
stredisko?

Informačná tabuľa na Štúrovej 34 v 
Modre so zeleným logom CLAUDIA
NUM. Nie je to o  elektroliečbe, ako by  
sa mohlo zdať. Žiadne masáže, zábaly 
ani cvičenia s  fyzioterapeutom. Reha
bilitačné stredisko CLAUDIANUM po
skytuje sociálne služby dospelým ľuďom  
s  mentálnym postihnutím. Títo ľudia, 
klienti, „claudianci”, prijímatelia sociál
nych služieb k  nám denne prichádzajú 
zo svojich domovov z  Pezinka, Modry 
a blízkeho okolia. Sú to dospelí ľudia so 
zdravotným znevýhodnením, ktorí po 
ukončení špeciálnej školy či učňovského 
vzdelania nenašli uplatnenie a  zostali 
doma napriek chuti zapojiť sa do bež
ného diania. A na tom v rehabilitač nom 
stredisku pracujeme.

Ako to v Claudiane funguje?
Niektorí klienti prichádzajú denne, 

iní párkrát do týždňa podľa svojich mož
ností a  potrieb. Spája ich odkázanosť 
na pomoc inej osoby. V rehabilitačnom 
stredisku získavajú priestor na plnohod
notné trávenie svojho času, rovnocenné 
vzťahy a priateľstvá. Je to neraz jediná 
možnosť, ktorá im búra stenu sociálnej 
izolácie. Zároveň aj rodiny týchto klien
tov získajú priestor na oddych od ne
pretržitej starostlivosti o svojich drahým 
blízkych, majú odstup a svoj priestor.

Čo, kto, ako?
Momentálne má rehabilitačné stre

disko CLAUDIANUM 13 klientov – 9 
žien, 4 mužov, z toho 3 osoby sú obča
nia mesta Pezinok. Prácu s  klientami 
vy konáva odborný personál – sociálne 

pracovníčky, inštruktorky sociálnej re
habilitácie a pomocný personál – externí 
spolupracovníci, dobrovoľníci, študen
ti sociálnej práce. Medzi naše činnos
ti patrí sociálne poradenstvo klientom 
a  ich rodinám, sociálna rehabilitácia – 
nácviky a  rozvoj sociálnych zručností, 
komunikácie, orientácie v priestore, pra
covná rehabilitácia s  prvkami artetera
pie, ergoterapie.

Čo je cieľom rehabilitačného 
strediska?

Cieľom je dosiahnuť čo najväčšiu mie
ru samostatnosti, sebestačnosti a  ne
závislosti klientov – napr. schopnosť  
orientovať sa v priestore, zvládnuť jed
noduchý nákup, pripraviť si jedlo. Záro
veň naučiť sa nové veci, ako je vlastno
ručný podpis, samostatne prečítaný 
text, ručné práce, cudzí jazyk, dokonca  
bezpečná práca s  internetom. Podľa 
mož ností a  schopností každého klienta.

Prijatie nových klientov?
Na jeseň 2020 sa podarilo rozšíriť 

kapacitu zariadenia, a  tak vznikli nové 
a  voľné miesta pre ďalších klientov. 
Máme voľné miesta pre ľudí, ktorí po
trebujú pomoc, sú odkázaní na sociálne 
služby, no zároveň žijú vo svojich domo
voch so svojimi rodinami.

Bližšie informácie o možnostiach 
zariadenia, postupoch prijatia 
nás kontaktujte na 
claudianum@gmail.com, 
0948 07 76 47.

Veronika Hevierová, 
RS CLAUDIANUM

Sociálna práca zameriava svoju po
zornosť na podporu ľudských práv a so
ciálnej spravodlivosti. Rieši nielen indi
viduálne problémy, ale aj väčšie sociálne 
otázky, ako je chudoba, domáce násilie, 
bezdomovectvo a zdravotná starostli
vosť. Jej cieľom je zlepšiť národnú a me
dzinárodnú sociálnu politiku. Ide o témy, 
ktorým sa dodnes venuje aj najstarší 
žen ský spolok na Slovensku Živena. 

Spolok sa k sociálnej práci vždy hlásil 
a vždy bol v tejto oblasti veľmi aktívny. 
Živena organizovala kurzy a prednášky 

pre ženy, kurzy správnej výživy, zdravo
vedy, prvej pomoci, opatrovaní chorých.

Elena MaróthyŠoltésová napísala  
a vy dala brožúru „Slovenským matkám”, 
v ktorej sa zaoberala významom sociál
nych zariadení a navrhla cesty riešenia 
pre zdravú rodinu. V septembri 1919 
bo la v Martine otvorená prvá slovenská 
vyššia škola pre ženské povolania a popri 
nej aj päťmesačná škola gazdinská, kto
rých náplňou bolo aj vzdelávanie v so  
ciálnej oblasti. Aj časopis Živena pravi
delne uverejňoval rubriku s radami o 

výchove detí, o zdravotnej starostlivosti  
o všetkých členov rodiny, radil, ako roz
poznať a liečiť najčastejšie choroby. V ro  
ku 1925 začala v Štubnianskych (Tur
čianskych) Tepliciach činnosť „Dvojroč
ná škola pre vzdelanie pracovníc vo verej
nom zdravotníctve, pečlivosti o mládež  
a ľudovýchovu“ ako súčasť Ústavu M. R. 
Štefánika v Turčianskom sv. Martine. Ži
vena v Bratislave organizovala a financo
vala mliečnu akciu pre deti v školách, sta
rostlivosť o chudobných študentov, stra
vovanie cezpoľných školákov, prednášky 
a výstavy o starostlivosti o deti a cho
rých. Bolo toho v tejto oblasti oveľa viac. 
A až dodnes sa viaceré miestne odbory 
venujú aj sociálnej práci. V Žiline pletú 
papučky a čiapočky pre predčasne naro
dené deti v žilinskej nemocnici, v Brezne 
robia besedy a poradenstvo pre mladé 
ženy, ktoré prežívajú svoje prvé teho
tenstvo, v Bratislave a v Pezinku fungu
je úzka spolupráca so seniormi. Viaceré 
miestne odbory pomáhajú sociálne sla
bým rodinám, bezdomovcom, Rómom.

A. Strapáková, 
Miestny odbor Živena Pezinok

Miestny odbor Živena
si pripomenul 
deň sociálnej práce

 Nie je to o elektroliečbe, 
 ako by sa mohlo zdať

Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov vznikol v roku 2007 
na podnet Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov. Oslavuje sa 
vždy tretí utorok v marci a pripomína vklad sociálnej práce pre rozvoj 
spoločnosti. Na tento deň nezabudol ani Miestny odbor Živena Pezinok.
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Slovenská Tour FIFG 100 sa 
bu de hrať na 8 turnajov 18jam
kových ihrísk a Slovenský  
Pohár FIFG 50 na 4 turnaje 
9jamkových ihrísk dvojkolo
vo. Súťažiť sa bude v kategóri
ách Absolut – všetci muži nad 18 
rokov, Muži, Seniori – muži nad 45 ro
kov, Ženy, Juniori do 18 rokov a Amaté
ri/nováčikovia. Ženy a juniori hrajú na 
niektorých jamkách zo skrátených od
palísk, preto nie sú zaradení v kategórii 
Absolut. Poradie v jednotlivých kategó
riách bude sčítané z obidvoch súťaží, 
okrem toho samostatne víťazi pohára. 

Novinkou bude súťaž o Pohár 
prezidenta SFGA, ktorý bude 
vyraďovacou formou dvoch 
hráčov proti sebe na jamky. 
Súťaž klubov bude prebiehať 

tak, že z každého turnaja sa 
započítajú výsledky štyroch naj

lepších hráčov klubu a na konci oboch 
súťaží sa vytvoria dvojice klubov podľa 
poradia. V októbri sa potom uskutoč
ní finále formou vyraďovacích zápasov 
proti sebe o umiestnenie.

Naplánované sú dva medzinárodné 
turnaje na Slovensku, a to 4.–6. júna  
v Bernolákove Slovak Open FIFG 500  

a 28.–29. augusta v Skalici MID EURO
PA FINAL FIFG 250. Na prelome sep
tembra a októbra sa v maďarskom golfo  
vom spa centre Bük uskutočnia 3. maj
strovstvá Európy tímov EURO FOOT
GOLF 2021, ku ktorým budú doplnko
vo pridané súťaže seniorov a žien, kam 
vyšle aj klub svojich hráčov.

1. SFGK Carpathians Slovakia pred no
vou sezónou začal partnerskú spolu
prácu so svetovo známou španielskou 
značkou JOMA, v ktorej výstroji bude 
hrávať súťaže. Klub sa priebežne doho
dol s ďalšími partnermi na spolupráci  
v rôznych formách podpory, medzi kto
rých ráta SAPPÉ Alove vera drink, TOP
FOREX, SIMPLYSPORT, 4MYsport, 
GASPI WOOD, MPEAR, GR8DESIGN  
a mesto Pezinok.Otvárame zároveň mož  
nosť pre nových hráčov, aby v tejto sezó
ne mohli súťažne hrať FootGolf s naším 
klubom.

1. SFGK Carpathians Slovakia

ŠPORT
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Plavecký klub Pezinok 
Vo štvrtok 18. februára vycestovala 

skupina 19 detí vo veku 10–17 rokov na 
Kontrolné preteky juniorov a seniorov 
do Šamorína, ktoré prebiehali 19.–21. 
februára. Účasť potvrdili aj dva české 
kluby, na pretekoch plávali aj mladší  
a starší žiaci.

Deti z Plaveckého klubu Pezinok si  
vybojovali spolu 40 medailí (7x zlato,  
17x striebro, 16x bronz) a zaplávali 
množstvo osobných rekordov. Najúspeš
nejší bol Jakub Mojžíš (2008), ktorý si 
vyplával 8 medailí (1x zlato, 4x striebro, 
3x bronz), nasledovali Simonka Pätoprs

tá (2011) a Lucia Daňová (2008) – po 6 
medailí, Adam Duffala (2007) – 5 medai  
lí, Emília Tokárová (2011) – 4 medaily. 
Po 2 medaily si domov odniesli Domini  
ka Böhmer (2009), Tomáš Janiga (2008), 
Michal Matúš (2008). Jednu medailu si 
vyplával Dominik Pätoprstý (2008).

Na stupne víťazov vystúpila štafeta 
Plaveckého klubu Pezinok, a to štyrikrát:

1. miesto 4x 50 m voľný spôsob 
chlapci v zložení Jakub Mojžíš, Dominik 
Pätoprstý, Adam Duffala, Michal Matúš;

1. miesto 4x 50 m voľný spôsob MIX 
v zložení Michal Matúš, Lucia Daňová, 
Dominika Böhmer, Jakub Mojžíš;

1. miesto 4x 50 m polohový pretek 
chlapci v  zložení Adam Duffala, Jakub 
Mojžíš, Michal Matúš, Dominik Päto
prstý;

2. miesto 4x 50 m polohový pretek 
MIX v zložení Lucia Daňová, Dominika 
Böhmer, Michal Matúš, Jakub Mojžíš.

Výborné výkony podali aj naši junio
ri (Miška Košťálová, Ninka Federlová, 
Katka Szabóová, Veronika Vajcíková, Lili 
Chvílová, Jakub Lobo, Filip Matejovič, 
Gabriel Vislocký), ktorí sa v bazéne ne
stratili, zaplávali osobné rekordy, aj keď 
ich príprava bola symbolická.

Počas víkendu od 5. do 7. marca sa 
uskutočnilo podujatie s medzinárodnou 
účasťou Veľká cena Slovenska. Na prete
koch s plavcami zo Slovenska, Čiech, 
Slo vinska, Malty si plavci z klubu vyplá
vali trikrát postup do finále, a to: Jakub 

Lobo – 200PP, Gabriel Vislocký – 200P  
a Miška Košťálová – 200Z.

Pezinskí plavci si trojdňovú atmo
sféru pretekov užili aj v podaní štafiet, 
v ktorých účasť nebola veľká, takže sa 
nám podarilo priniesť domov jedno 1. 
miesto 4x 100PP v zložení: Jakub Lobo, 
Katarína Szaboóvá, Miška Košťálová 
a Filip Matejovič a v štafete 4x 100 kraul 
obsadili 2. miesto, v ktorej plávali Liliana 
Chvílová, Katarína Szaboóvá, Nina Fe
derlová a Miška Košťálová. Veľmi pekné 
zlepšenia vo svojich disciplínach dosiala 
Veronika Vajcíková a Liliana Chvílová. 
Na podujatí dostali priestor aj hendi
kepovaní plavci. Tak sme mali možnosť 
stretnúť sa aj s ďalším plavcom, ktorý 
začínal v našom klube a láska k plávaniu 
uňho pretrvala – týmto pozdravujeme 
Martina Batku a držíme palce.

Športový plavecký klub 
polície Pezinok

Plavci zo Športového plaveckého klu 
 bu polície Pezinok reprezentovali klub 
i mesto prvýkrát v  mesiaci február, 
keď v  termíne od 11. do 18. februá ra 
sa osem plavcov z  kategórie mladších  
a starších žiakov zúčastnilo plavecké

ho sústredenia v tréningovom centre  
xbionic® sphere Šamorín. Práve tu sa 
vďaka Slovenskej plaveckej federácii 
dostali znovu do vody a mohli si zatré
novať, zregenerovať a zabaviť sa spolu  
s plaveckými klubmi z celého Slovenska. 
Vyvr cholením sústredenia boli kvalitne 
ob sadené Kontrolné plavecké preteky 
mladších a starších žiakov (16.–18. feb
ruára 2021), ktorých sa zúčastnili plavci 
z celého Slovenska. Naša výprava vybo
jovala celkovo 25 cenných kovov.

V  marci (5.–7.) sa v  Šamorínskej 
bubline uskutočnili medzinárodné pla
vecké preteky Veľká cena Slovenska, na 
ktorej Športový plavecký klub polície 
Pezinok i Mesto Pezinok reprezentoval 
plavec Hugo Čarský. Hugo si počínal veľ
mi dobre, aj napriek tomu, že mu chýba 
špeciálna tréningová príprava vo vode. 
Vo svojej obľúbenej disciplíne 200 m 
polohové preteky postúpil do finále B, 
v ktorom sa umiestnil na 2. mieste.

Klub ďakuje deťom, ich rodičom aj 
Slovenskej plaveckej federácii za mož
nosť účasti na pretekoch a  sústredení 
v „šamorínskej bubline”.

red/PKPK, ŠPKP Pezinok

Volejbalistky 
absolvovali 
prvé zápasy 
play off

V nedeľu 14. marca sa začali odohrá
vať prvé zápasy vyraďovacej časti žen
skej volejbalovej extraligy, kde hráčky 
Pezinka postúpili z 3. miesta. Ich prvým 
súperom vo ¼finále sa stali hráčky 
Brusna. Prvý duel priniesol víťazstvo 
domácich Pezinčaniek v pomere 30 na 
sety. Úlohu favorita potvrdili aj v  dru
hom zápase na palubovke Brusna a zví
ťazili 30 na sety (20, 21, 21). Týmto 
si zabezpečili postup do ½finále, kde 
ich čakajú hráčky Volley project UKF 
Nitra. Hrá sa už na 3 víťazné zápasy.

Výsledky ¼finále:

Strabag VC Bílikova Pezinok – VK 
Pirane Brusno 30 (22,17,23) 

VK Pirane Brusno  Strabag VC Bíli
kova Pezinok 03 (20,21,21)

Konečný stav série: 20
pv

 1. SFGk Carpathians Slovakia
 začína footgolfovú sezónu 2021

1. Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub Carpathians Slovakia  
je účastníkom najvyšších footgolfových súťaží organizovaných SFGA 
na Slovensku, Slovenskej FootGolfovej Tour a Slovenského FootGolfo
vého Pohára. Keďže FootGolf sa hrá ako individuálny šport v štvor
členných skupinách na otvorených golfových ihriskách, kde je mož
né dodržiavať opatrenia na ochranu zdravia, bude tak ako v minulom 
roku, jedným z má la športov, ktorý sa bude dať tréningovo a súťažne 
hrať aj v tomto roku.

 Plavecké kluby reprezentujú
 mesto v šamorínskej bubline 

V uzavretej bubline v šamorínskom športovom komplexe trénujú a pre
tekajú aj naši športovci. Plavci z Plaveckého klubu Pezinok a zo Športo
vého plaveckého klubu polície Pezinok reprezentovali mesto za uplynulé 
týždne vo viacerých pretekoch.
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