
Na projekt Mandľový sad a remízka 
vo vinohradníckej krajine Pezinka získa
lo mesto dotáciu od Bratislavského samo
správneho kraja v hodnote 13 500 €. Pro
jekt má za cieľ chrániť životné pro stredie 
a obnoviť vinohradnícku krajinu formou 
obnovy jej prirodzeného rázu, zvý šenia 
biodiverzity a  stability. Nadväzu je na 
jest vujúci Vinohradnícky náučný chod

ník. Bude realizovaný na dvoch nevyuží
vaných parcelách vo vlastníctve mesta, 
ktoré sú prepojené vodným tokom a vi
nohradníckou cestou často využí va nou 
na prechádzky a cykloturistiku. 

Tridsaťšesť stromov pribudne na spod
nom trávnatom pozemku so vstupom  
z Fajgalskej cesty smerom k cvičisku psov 
vedľa vodného toku. Projekt počíta na 

tomto mieste s vytvorením mandľového 
sadu s doplnením druhov ovocných stro
mov, ako sú oskoruše, moruše, mišpule, 
orechy, ktoré sa z vinohradníckej krajiny 
vytratili. K nim pribudnú 3 lipy malolisté 
a mobiliár, čím vznikne nové oddychové 
miesto. Na druhom hornom pozemku od  
Fajgalskej cesty v  časti Škridláky chce 
mes to vysadiť 9 stromov tak, aby zacho
valo krásne výhľady na Pezinok a okolie. 
Zároveň tu pribudnú obojstranné lavičky. 

Okrem toho, že projektom mesto vy
tvorí novú oddychovú zónu, pomôže ním 
aj životnému prostrediu, a  to zachova
ním a doplnením vytrácajúcich sa druhov 
ovocných stromov a  zvýšením schop
nosti krajiny zadržiavať vodu. Projekt by 
mal byť ukončený do polovice novembra 
2021.

Daniela Malíková 

......... Rýchla správa

#Mestský úrad Pezinok

Mestský úrad 
je otvorený

Mestský úrad Pezinok je opäť otvorený pre verejnosť, a to v štandardných úradných hodinách: v pondelok a utorok  
od 8.00 do 16.00 h, v stredu od 8.00 do 17.00 h a v piatok od 8.00 do 12.00 h. Klientské centrum, podateľňa, poklad
ňa, overovanie a evidencia obyvateľstva sú otvorené aj počas neúradného dňa vo štvrtok v čase od 9.00 do 14.30 h.  
Naďalej však platia hygienickoepidemické opatrenia – nosenie respirátora, dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupu.

#projekty

www.pezinok.sk http://pezincan.pezinok.sk  www.facebook.com/mestopk/
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Zber elektroodpadu 
 bude 8. mája

Zápis do materských 
škôl

Dychová hudba Grinavanka 
má 100 rokov

 Ignác Nay, Pezinčan
v západnom odboji

Volejbalistky Pezinka sú
vicemajsterky Slovenska

 30. apríl 2021 4/2021 54. ročník
Vyberáme pre vás

Pezinok žije
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 Mesto získalo dotáciu
 na projekt Mandľový sad

V rámci projektu Mandľový sad a remízka vo vinohradníckej krajine Pe-
zinka pribudne na Vinohradníckom náučnom chodníku 45 vzrastlých 
stromov a nové miesto na oddych. S realizáciou projektu sa začne v máji. 

Z celkového počtu 1 331 žiakov na 2. 
stupni nastúpilo do štyroch škôl v zria
ďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok 
1141 detí, čo predstavuje takmer 86 %. 
Najviac druhostupniarov nastúpilo na 
ZŠ Fándlyho, a to 397, na ZŠ Kupeckého 
376, na ZŠ Na bielenisku 297 žiakov a na 
ZŠ Orešie 71. Do svojich tried sa žiaci 2. 
stupňa vrátili po pol roku, počas ktorého 
sa učili dištančne prostredníctvom elek
tronickej komunikácie, preto sa školy 
v prvých dňoch zamerali na ich postup
nú adaptáciu na výchovnovzdelávací 
proces v prezenčnej forme. 

Súčasťou návratu do škôl je viacero 
hygienických a bezpečnostných opatre
ní. Deti prechádzajú tzv. ranným filtrom. 
Pri vstupe do budovy sa meria teplota  
a dezinfikujú ruky, v  interiéri je povin
né prekrytie horných dýchacích ciest. 
Podmienkou je čestné vyhlásenie o bez
infekčnosti dieťaťa a  podľa nariadení 
platných 26. 4. 2021 aj negatívny výsle
dok testu zákonného zástupcu a žiaka  
na druhom stupni. Samozrejmosťou je 
pravidelná a zvýšená dezinfekcia priesto
rov školy.

Text: -red-, foto: Daniela Malíková 

Školy obnovili prezenčnú 
formu vyučovania 

Školy obnovili prezenčnú 
formu vyučovania 

K žiakom prvého stupňa, ôsmakom a deviatakom sa v pondelok 26. aprí-
la pridali aj žiaci 5. až 7. ročníka, ktorí sa od októbra 2020 do 23. apríla 
učili dištančnou formou vyučovania. Do školy sa tak na základe priazni-
vého vývoja pandemickej situácie a rozhodnutia Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR vrátili všetci žiaci základnej školy.

»

»
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Zlepšenie epidemickej situácie dovo
lilo obnoviť zber veľkorozmerného elek
troodpadu. Ten najbližší sa bude ko nať  
v sobotu 8. mája od 8.00 do 12.00 h.

Môžete sa tak pohodlne, ekologicky 
a zadarmo zbaviť veľkých a ťažkých spo
trebičov – chladničiek, mrazničiek, umý
vačiek riadu, práčok, sušičiek, sporákov, 
rúr, ale aj varných dosiek, mobilných 
kli matizácií, radiátorov, ohrievačov či 
vy sávačov. Ak nahlásite do zberu aspoň  
jeden väčší spotrebič, spolu s ním vám 
odvezú aj iné menšie spotrebiče. Ak má
te doma len drobné elektrospotrebiče, 
môžete ich vyhodiť do červenobielych 
zberných nádob umiestne ných v  rôz
nych častiach mesta.

Proces zberu elektroodpadu
Spotrebiče je potrebné pred ich odo

vzdaním do zberu očistiť, vyliať vodu  
z filtra práčky alebo odmraziť mraznič
ku. V deň zberu ich vyložte do vchodu 
bytovky alebo za bránu domu. Preprav
covia vám zatelefonujú alebo zazvonia 
na zvonček. Následne spotrebiče nalo
žia a odvezú na ekologickú recykláciu. 
Túto službu bezplatného zberu elektro

odpadu poskytuje Pezinok spolu so 
zmluvným partnerom ENVIDOMom, 
teda   Združením výrobcov elektrospot
rebičov pre recykláciu.

„Je dôležité, aby obyvatelia spotrebiče 
nevykladali na ulicu. Mohli by sa k nim 
dostať nelegálni zberači, ktorí ich nezre-
cyklujú. Namiesto toho ich rozoberú na 
hodnotné súčiastky a zvyšok rozobra ného 
spotrebiča porozhadzujú po okolí, čím 
vytvoria čierne skládky,” vysvetľuje Ja  
na Nahálková, PR manažérka ENVIDO
MU.

Čo sa nezbiera?
Nezbierajú sa televízory a počítačo

vé monitory. Pre ekologickú likvidá
ciu ich môžete zaniesť na zberný dvor. 
Tam prijímajú počas celého roka všetok 
elektroodpad. Výhodným spôsobom, 
ako sa ekologicky zbaviť nepotrebného 
spotrebiča, je hneď pri kúpe nového vy
užiť službu spätného zberu cez predajne 
elektrospotrebičov.

Ďalší zber je naplánovaný na 5. júna  
a následne každý mesiac.

-red- 

Mesto Pezinok začalo prostred-
níctvom elektronickej schránky 
doručovať rozhodnutia k miest-
nym daniam a dohody za komu-
nálne odpady a drobné stavebné 
odpady na rok 2021 právnickým 
osobám, teda ľuďom, ktorí pod-
nikajú.

Do elektronickej schránky na doru
čovanie (ÚPVS – slovensko.sk) sa 
právnickým osobám zasielajú spoloč
né rozhodnutia k  daniam, a  to za daň  

z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za  
predajné automaty a k dani za nevýher
né hracie prístroje. Odporúčame pre
to sledovať osobné schránky na portáli 
slovensko.sk.

Lehoty splatnosti sú uvedené v  da
ňových rozhodnutiach a  dohodách. Na 
uľahčenie bezhotovostnej úhrady obsa
huje každé daňové rozhodnutie aj tzv. 
QR kód, ktorý si vie občan využívajúci 
služby internetového alebo mobilného 
bankovníctva jednoducho načítať a po 
kontrole túto platbu aj uhradiť.

Bližšie informácie k vydaným daňo
vým rozhodnutiam či úhradám poskyt
nú zamestnanci referátu miestnych daní 
telefonicky alebo prostredníctvom emai
lu počas štandardných úradných hodín 
Mestského úradu v Pezinku:

Ing. Linda Balejíková, 033/6901 612, 
linda.balejikova@msupezinok.sk 
Viera Noskovičová, 033/6901 602,
viera.noskovicova@msupezinok.sk 

Referát miestnych daní 
a poplatkov MsÚ

Zasadnutie mestského 
zastupiteľstva dňa 25. marca

Po otvorení mestského zastupiteľ
stva (MsZ), voľbe návrhovej komisie 
a  schválení programu, dostali slovo 
predstavitelia spoločnosti BVS, a. s., 
ktorí informovali poslancov i verejnosť 
o  projekte výstavby kanalizácie mest
skej časti Grinava. Uviedli, že začiatok 
realizácie prvej etapy – odkanalizovanie 
oboch strán Myslenickej ulice od kru
hového objazdu pri Kauflande až po 
odbočku na Slovenský Grob, je napláno
vaný na apríl 2021.

Poslanci vzali informácie na vedo
mie aj s  poslaneckým návrhom súvi
siacim s  dopravnými obmedzeniami 
počas výstavby, a to, aby skôr, ako prí
de k zá väznej žiadosti o zníženie počtu 
jazdných pruhov v Grinave, bol urobený 
technický test dopadu zníženia počtu 
pruhov na dopravnú situáciu v  Pezin
ku. Následne, aby bola k tomuto verejná 
diskusia a definitívne rozhodnutie bude 
prerokované a schvaľované v mestskom 
zastupiteľstve.

Vzaté na vedomie boli aj  informácie  
o aktuálnom stave pohľadávok mesta 
nad 1000 € a informácie o prijatých roz
počtových opareniach.

Veľká pozornosť bola venovaná voľ
be náčelníka Mestskej polície Pezinok. 
V  rámci ochrany osobných údajov bol 
bod prerokovaný neverejne. Po skonče
ní neverejného rokovania vymenovalo 
mestské zastupiteľstvo do funkcie ná
čelníka Igora Schwarza s účinnosťou od  
1. apríla 2021.

Zvyšok rokovania sa poslanci veno
vali bodu 7 Prevody a  nájmy, ktorého 
súčasťou bolo 32 prevodov a  jedno Ur
čenie spôsobu s  nakladaním majetku. 
Bod 9, Návrh VZN o chove a držaní zvie
rat na území mesta Pezinok, bol vzhľa
dom na to, že sa názory o chove a držaní 
zvierat na území mesta Pezinok rôznia, 
a vzhľadom na jednotlivé pripomienky, 
ktoré k  tomuto VZN prišli, na základe 
poslaneckého návrhu stiahnutý z  pro
gramu. Súčasťou návrhu bolo aj posu
nu tie bodu na verejnú diskusiu pred 
ná sledným predložením na ďalšie roko
vanie MsZ.

Poslanci MsZ odsúhlasili prerušenie 
rokovania a  určili dátum pokračovania 
na 8. apríla o 13.00 h.

Pokračovanie zasadnutia mestského 
zastupiteľstva dňa 8. apríla

Na pokračujúcom mestskom zasad
nutí poslanci prerokovali deväť bodov 
programu, pričom širšiu diskusiu vyvola
la predovšetkým ochrana a údržba zele
ne, zásady parkovania v centrálnej zóne 
a príspevky na šport, kultúru a sociálnu 
oblasť. Záverom zaznela aj informácia 
o  zriadení očkovacieho centra v  Dome 
kultúry.

Prvým bodom, ktorému sa poslan
ci venovali, bol Návrh VZN (všeobecne 
záväzné nariadenie) o ochrane, tvorbe  
a údržbe zelene na území mesta Pezinok. 
Jeho účelom je chrániť a zveľaďovať ži
votné prostredie, pričom sa vzťahuje 
na verejnú zeleň na území mesta. Na
priek odporúčaniu Komisie životného 
prostre dia, prírodných hodnôt a odpadu 
návrh v  predloženom znení schválený 
nebol. Pripomienky poslancov smerova
li k technickým parametrom, vymedze
niu pojmov či grafickej časti materiálu. 
Zhodli sa, že je potrebné dopracovať nie
ktoré časti návrhu.

Rozsiahlejšiu diskusiu vyvolal bod Zá
sady parkovania v centrálnej zóne. „Ide 
o  jednoduchý materiál, ktorý definuje dve 
zóny v rámci širšieho centra. Jedna je čisto 
platená zóna, ktorá v súčasnosti funguje, je 
na to schválené VZN, prevádzkovateľom je 
Pezinská mestská spoločnosť. V rámci tejto 
zóny, kde aj tak bude musieť prísť k úprave 
VZN, je plánové len rozšírenie platenej zóny 
o Farskú ulicu a okolo kláštora, plus ešte pri 
Bille, kde sú parkovacie miesta, ktoré nie sú 
platené,” povedal primátor Igor Hianik 
a  zároveň uviedol, že ďalšia vec, ktorú 
materiál načrtáva, je filozofia rezident
ských kariet. „To sú priľahlé ulice k plate-
ným – teda k centrálnym uliciam, čo je Ho lu - 
byho, Štefánikova, Radničné námestie a Kol - 
lárova. A to z toho dôvodu, že pokiaľ sa ľu-
dia chcú vyhnúť platenému parkovaniu, 
tak využívajú parkovanie na priľahlých 
uli ciach.” Materiál hovorí aj o pravidlách 
vydávania rezidenčných kariet. Podľa 
gra fickej prílohy návrhu VZN, ktorá je  
k dispozícii na webstránke mesta, v čer
venej, čiže platenej zóne ostávajú pravid
lá nezmenené. V modrej, čisto rezidenč
nej zóne sa navrhujú pravidlá zvýhodňu
júce Pezinčanov, ktorí majú trvalý pobyt 
v danej zóne, majú vozidlo a vysporiada
né vzťahy s mestom v súvislosti s poplat
kami na daniach, odpadoch či iné.

Cieľom zásad bezpečného parko
vania v  meste je vytvoriť priestor pre 
rezidentov, vytvoriť priestor s  rovna
ký mi pravidlami plateného parkova nia 
v  pamiatkovej zóne, vytvoriť re guláciu 
pre záso bovanie, ochrániť verejnú ze
leň a  vytvo riť bezpečné prostredie pre 
chodcov. Súčasťou materiálu je návrat 
k obojsmernej komunikácii na Hrnčiar
skej ulici.

K bodu boli prednesené dva poslanec
ké návrhy, ktoré boli mestským zastupi
teľstvom schválené. Poslanec Pavol Ry
bár navrhol zmeniť znenie uznesenia zo 
schvaľuje na berie na vedomie. Poslanec 
Marián Šipoš navrhol zriadiť dočasnú 
komisiu zloženú z poslancov MsZ, ktorá 
v  spolupráci s mestským úradom spra
cuje a  MsZ predloží najneskôr do 30. 
júna koncept VZN o dočasnom parkova
ní motorových vozidiel pre pamiatkovú, 
resp. centrálnu zónu ako 1. etapu.

Mestské zastupiteľstvo zobralo zása
dy bezpečného parkovania prvej etapy 
na vedomie.

Jednohlasne schválené boli Podmien
ky OVS na prenájom záhradky, Návrh 
na schválenie čerpania príspevkov na 
šport, kultúru a sociálnu oblasť na rok 
2021. Informácia o plnení rozpočtu za 
január a február 2021 bola vzatá na ve
domie. Harmonogram na zvýšenie efek
tivity výberu daní bol vzatý na vedomie 
s pozmeňujúcim poslaneckým návrhom 
Mariána Šipoša, ktorý upravuje termíny 
realizácie jednotlivých fáz projektu.

V  závere zasadnutia oboznámil pri
mátor poslancov i  verejnosť o  rokova
niach medzi mestom Pezinok a Bratislav
ským samosprávnym krajom o zriadení 
očkovacieho centra proti ochoreniu CO
VID19. Za vhodné miesto boli odsú
hlasené priestory Domu kultúry. Ďalšie 
podrobnosti sú ešte predmetom roko
vaní.

Zároveň primátor vyjadril svoj súhlas 
so zaradením súkromných materských 
škôl (MŠ) v meste do siete škôl a  škol
ských zariadení SR, čo vyvolalo diskusiu 
i  poslanecký návrh zo strany poslanca 
Pavla Alexyho v  znení: „Mesto Pezinok 
poskytne na dieťa súkromnej MŠ 88 % 
zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na 
žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Pezinok, pričom za základ výpočtu 88 % sa 
berie len suma podľa osobitného predpisu 
(Zákon č. 564/2004 Z. z. o  rozpočtovom 
určení výnosu dane z príjmov územnej sa-
mospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov). Do 
základu výpočtu 88 % sa nesmie zahrnúť 
navýšený príspevok na mzdy a prevádzku 
poskytnutého na dieťa v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Pezinok poskytnutý z iných 
zdrojov rozpočtu mesta Pezinok nad rámec 
ako podľa príspevku stanoveného osobit-
ným predpisom (Zákon č. 564/2004 Z. z. 
o  rozpočtovom určení výnosu dane z  príj-
mov územnej samospráve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov).” Poslanecký návrh poslanci 
schválili.

Nina Bednáriková

Samosčítanie obyvateľov sa skončilo 
31. marca. V Pezinku sa sčítalo 22 860 
obyvateľov, čím sme sa zaradili k tým 
úspešnejším mestám nad 10 000 obyva
teľov na Slovensku. Na celom území Slo
venska sa do sčítania zapojilo 86 % oby
vateľov, čo predstavuje 4 844 007 ľudí. 
Toto číslo považuje Štatistický úrad SR 
za veľký úspech, pretože predpokladal 
výsledok okolo 70 %.

Asistované sčítanie sa začne 3. mája 
2021 a  potrvá 6 týždňov. Obyvatelia, 
ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomo
cou blízkej osoby, majú dve možnosti – 
buď obyvateľ navštívi kontaktné mies
ta zriadené mestom, alebo môže mesto 
telefonicky požiadať o  mobilného asis
tenta, ktorý ho navštívi doma a  sčíta 
ho. V  našom meste budú od pondelka  
3. mája zriadené 3 kontaktné miesta.

Zoznam kontaktných 
miest:
MsÚ Pezinok, 
Radničné nám. 7, príze mie – Barbora 
Krasulová, tel.: 033/6901 131, email:
barbora.krasulova@msupezinok.sk

Úradné hodiny:
pondelok: 8.00–11.30 a 12.30–16.00 h
utorok: 8.00–11.30 a 12.30–16.00 h
streda: 8.00–11.30 a 12.30–17.00 h
štvrtok: 9.00–11.30 a 12.30–14.30 h
piatok: 8.00–12.00 h

MsÚ Pezinok, 
Radničné nám. 7, 1. po schodie – Vlasta 
Cholujová, tel.: 033/6901 117, email: 
vlasta.cholujova@msupezinok.sk

Úradné hodiny:
pondelok: 8.00–11.30 a 12.30–16.00 h
utorok: 8.00–11.30 a 12.30–16.00 h
streda: 8.00–11.30 a 12.30–17.00 h
štvrtok: neúradný deň
piatok: 8.00–12.00 h

Stará radnica – priestory MIC, 
M. R. Štefánika 1 – Alexandra Hrochová, 
tel.: 033/6901 102, email: 
alexandra.hrochova@msupezinok.sk

Otváracie hodiny:
pondelok: 8.00–11.00 a 13.00–16.00 h
utorok : 8.00–11.00 a 13.00–16.00 h
streda: 8.00–11.00 a 13.00–17.00 h
štvrtok: 9.00–13.00 a 13.00–16.00 h
piatok: 9.00–13.00 h

Daniela Malíková 

Samosčítanie je
ukončené, nasleduje
asistované sčítanie

Samosčítanie obyvateľov strieda asistované sčítanie určené obyvateľom, 
ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o di-
gitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zaria-
dení a obyvateľov marginalizovaných komunít. Štatistický úrad SR určil 
začiatok asistovaného sčítania na 3. mája 2021, potrvá 6 týždňov.

 Rokovanie MsZ sa
 konalo 25. marca,
 pokračovalo 8. apríla

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 25. marca, pre-
rokovali poslanci projekt výstavby kanalizácie mestskej časti Grinava, 
aktuálny stav pohľadávok mesta, prijaté rozpočtové opatrenia, voľbu 
náčelníka Mestskej polície Pezinok, 32 prevodov a jedno Určenie spôso-
bu s nakladaním majetku. Následne bolo zasadnutie prerušené a dátum 
pokračovania určený na 8. apríla o 13.00 h.

Začalo sa doručovanie daňových rozhodnutí
»

»

Zber  elektroodpadu 
 bude 8. mája

Máte doma staré a  nepotrebné elektrospotrebiče? Mesto Pezinok  
v spolupráci so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recyklá-
ciu eNVIDOM obnovilo bezplatný vývoz veľkorozmerného elektrood-
padu, ktorý bol pozastavený z dôvodu pandémie. Najbližší zber priamo 
z miesta vášho bydliska bude 8. mája. Stačí sa minimálne dva dni pred 
termínom zberu objednať cez www.zberelektroodpadu.sk.

»

»
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Ak bude v čase podávania žiados-
tí pretrvávať mimoriadna situácia, 
núdzový stav alebo výnimočný stav 
vyhlásený v súvislosti s ochorením 
COVID-19, odporúčame, aby zákon-
ný zástupca podal žiadosť:
•  prostredníctvom elektronického 

podania doručeného do elektronickej 
schránky materskej školy

•  poštou  alebo kuriérom na adresu 
materskej školy,

•  e-mailom, odoslaním naskenovaného 
tlačiva prostredníctvom emailu na ad
resu konkrétnej materskej školy,

•  osobne v budove konkrétnej ma ter
skej školy 12. 5. 2021 od 8.00 do 11.00 h  
a popoludní od 13.00 do 17.00 h tak, 
aby boli zabezpečené a dodržané všet
ky protiepidemické opatrenia.

Zákonný zástupca dieťaťa okrem 
žiadosti o prijatie dieťaťa do mater-
skej školy, prikladá potvrdenie  
o zdra votnej spôsobilosti dieťaťa od  
všeobecného lekára pre deti a  dorast, 
ktoré obsahuje aj údaj o  povinnom oč
kovaní.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchov
novzdelávacími potrebami, zákonný zá
stupca predloží aj vyjadrenie príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie a odporučenie všeobecného 
lekára pre deti a dorast.

Informácie o povinnom 
predprimárnom vzdelávaní:
•  pre dieťa, ktoré dosiahne päť ro-

kov veku do 31. augusta 2021, je od 
školského roku 2021/2022 predpri-
márne vzdelávanie povinné podľa 
§ 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

•  podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008  
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zá 
  kon)  povinné predprimárne vzde-
lávanie bude dieťa plniť v obci, v kto  
rej má trvalý pobyt,  v spádovej ma-
terskej škole, ak zákonný zástup ca 
pre dieťa nevybe rie inú materskú ško
lu. Dieťa môže plniť povinné predpri
márne vzdelávanie aj v inej ako spádo  
vej materskej škole, ak ho riaditeľ tej  
to materskej školy prijme na povin né 
pred primárne vzdelávanie. Riaditeľ 
spá dovej materskej školy je povinný  
prednostne prijať na povinné pred
primárne vzdelávanie deti s trvalým 
pobytom v obci a deti umiestnené v za
riadení na základe rozhodnutia súdu.

Formulár žiadosti o prijatie die-
ťaťa do MŠ je k dispozícii na stiahnu

tie  na webovej stránke mesta alebo si 
ho môže zákonný zástupca vyzdvihnúť 
pred zápisom pri vchode na mestský 
úrad a  pred jednotlivými materskými 
školami.

Podmienky prijatia dieťaťa do ma-
terskej školy určili riaditeľky mater
ských škôl po dohode so zriaďovateľom. 
Sú zverejnené na webstránke mesta 
www.pezinok.sk a v materských ško
lách.

Kontaktné údaje a informácie:
https://www.pezinok.sk/?yggid=166
Mestský úrad v Pezinku, Školský úrad,
tel.: 033/6901 305, 033/6901 306,
mail: viera.tothova@msupezinok.sk,
erik.spano@msupezinok.sk

 Zápis detí do materských škôl  na školský rok 2021/2022
Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pe-
zinok na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 10. do 14. mája 2021.

SAMOSPRÁVA

Mesto Pezinok má svoje Zariadenie 
opatrovateľskej služby na Komenského 
ulici. Starí Pezinčania ho poznajú pod ná 
 zvom U svätej Anny. Je to nízkokapacit
ná budova s pekným dvorom a malou zá 
 hradou, kde sa pre našich klientov snaží  
me vytvárať prostredie domova – umož
ňujeme im podieľať sa na bežných den
ných pracovných činnostiach, ponúka
me prijatie a blízkosť jeden pre druhého.

Práve sme ukončili jarné upratovanie 
v interiéri. Okrem dôkladnej dezinfek
cie, ktorú robíme na dennej báze, sme 
povymetali všetky kúty v izbách. Vyčis
tili sme nové akvárium s rybičkami (dar 
od susediacej Materskej školy Bystrická),  
naimpregnovali skrinky, poličky a stolí
ky, poumývali okná a dvere.

S pribúdajúcimi teplejšími dňami sa 
náš život presúva viac do exteriéru. 21. 
ap ríla sme privítali jar koncertom sku
piny Arion z  Pezinka. Naše pezinské 
hu dobné stálice nesklamali a  vytvorili 
atmosféru plnú radosti, ktorá sa páčila 

nám, deťom a rodičom v susediacej Ma
terskej škole Bystrická i susedom v oko
litých domoch. Koláčiky z dielne nášho 
personálu ocenili klienti i  účinkujúci. 
Podujatie bolo zrealizované z  projektu 
Cesty vzájomnosti (iniciovala kancelá
ria primátora pre seniorov).

Teraz nás čaká skrášľovanie vonkaj
ších priestorov. Pripraviť vyvýšené zá

hony na sadenie, poobzerať sa po letnič
kách, bylinkách a stromčekoch, opraviť 
a doplniť záhradné posedenie. Zostrihať 
kríky, pokosiť trávu a  vytrhať burinu 
z chodníkov. Tešíme sa na ďalší koncert, 
ktorý  bude pri príležitosti Dňa babiek 
a dedkov (vymysleli sme ho pri koláčiku 
s členmi skupiny Arion a dátum určíme 
podľa slnečného dňa v mesiaci máj).

Naše mestské zariadenie na Komen
ského ulici disponuje aktuálne niekoľ
kými voľnými miestami. Sú určené pre 
fyzickú osobu nad 18 rokov, ktorej nie je 
možné zabezpečiť opatrovateľskú služ
bu v domácom prostredí. Bližšie infor
mácie získate na tel. číslach: 033/6901 
976, 033/6901 308, 0917 97 42 70.

Adriana Strečanská

Školský úrad Mestského úradu Pezinok vyzýva občanov, ktorí ešte neprihlásili svoje dieťa, ktoré k 31. 8. 2021 
dosiahne vek 6 rokov, na plnenie povinnej školskej dochádzky – do 1. ročníka základnej školy, aby si splnili túto 
zákonnú povinnosť čím skôr na základnej škole vo svojom školskom obvode.

Mesto Pezinok Nariadením o  spádových materských školách v  zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Pezinok a o mieste a termíne podávania žiadostí 
o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 
určuje dve spádové oblasti mesta, ktoré sú vymedzené od železničnej stanice 
ulicami – Holubyho, Kupeckého, Suvorovova, Panský chodník, Kutuzovova.

Číslo spádovej 
oblasti mesta Spádová oblasť mesta Spádová 

materská škola

1

Od železničnej stanice vľavo
od Holubyho a Kupeckého ulice až po ko
niec Grinavy (Za hradbami, sídlisko Juh, 
Starý dvor, Dubový vŕ šok, Grinava, Leitne 
Slnečné údolie... viď mapa)

MŠ Za hradbami 1
MŠ Vajanského 16
MŠ Bystrická 1
ZŠ s MŠ Orešie 3

2

Od železničnej stanice vpravo 
od Holubyho a Kupeckého ulice až po ne  
mocnicu Philippa Pinela (centrum mesta, 
Čikošňa, Tehelňa, Muškát, sídlisko Sever, 
Panský chodník, Kučišdorfská dolina, Stu
py... viď mapa)

MŠ Záhradná 34
MŠ gen. Pekníka 2
MŠ Svätoplukova 51
MŠ Za hradbami 1

Adresy materských škôl:
MŠ Za hradbami 1, 902 01 Pezinok; maja.nogova@centrum.sk
MŠ Vajanského 16, 902 01 Pezinok; skolka_vajanskeho@outlook.sk
MŠ Bystrická 1, 902 01 Pezinok; msbystrickapk@centrum.sk
ZŠ s MŠ Orešie 3, 902 03 Pezinok; zsgrinava@gmail.com
MŠ Záhradná 34, 902 01 Pezinok; mszahradna@gmail.com
MŠ gen. Pekníka 2, 902 01 Pezinok; mspeknika@azet.sk
MŠ Svätoplukova 51, 902 01 Pezinok; mssvatoplukova@azet.sk

 Podmienky prijatia dieťaťa na povinné
 predprimárne vzdelávanie

Podmienky prijatia dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie do 
spádovej materskej školy v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezi-
nok vychádzajú z ustanovenia § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.

Riaditeľka spádovej materskej školy 
na základe podanej prihlášky spolu s po  
tvrdením o zdravotnej spôsobilosti od 
všeobecného lekára pre deti a dorast, 
ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očko  
vaní (v prípade, že týmto dieťaťom bude 
dieťa so špeciálnymi výchovnovzde
lávacími potrebami, priloží rodič aj vy
jadrenie príslušného zariadenia výchov
ného poradenstva a prevencie a odporu  
čenie všeobecného lekára pre deti a do
rast), prednostne prijíma na po vinné 
predprimárne vzdelávanie dieťa, ktoré 
dosiahlo vek päť rokov k 31. 8. 2021 a sú
časne má trvalý pobyt v meste Pe zinok 
prislúchajúci k spádovej materskej ško
le alebo je v meste Pezinok umiestnené  
v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Na povinné predprimárne vzdeláva
nie môže byť prijaté aj mladšie dieťa, ak 
súčasne s prihláškou predloží aj súhlas
né vyjadrenie príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie a 
súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára 
pre deti a dorast.

Dieťa, ktoré dosiahlo vek päť rokov 
k 31. 8. 2021 a už dochádza do materskej 
školy, absolvuje povinné predprimárne 
vzdelávanie v  stávajúcej materskej ško
le bez podávania prihlášky. Prihlášku aj 
s  lekárskym potvrdením podávajú zá
konní zástupcovia dieťaťa iba v prípade, 

ak chcú, aby ich dieťa absolvovalo povin
né predprimárne vzdelávanie v inej ma
terskej škole.

Prijímanie 3- až 4-ročných detí 
do materskej školy 

Prijímanie 3 až 4ročných detí do 
materskej školy (nepovinné predprimár
ne vzdelávanie) sa uskutočňuje na zákla
de podanej prihlášky spolu s potvrdením  
o zdravotnej spôsobilosti od všeobecné
ho lekára pre deti a dorast, ktoré obsahu  
je aj údaj o povinnom očkovaní; v prí
pade, že týmto dieťaťom bude dieťa so 
špeciálnymi výchovnovzdelávacími po
trebami, priloží rodič aj vyjadrenie prí
slušného zariadenia výchovného pora
denstva a prevencie a odporučenie vše
obecného lekára pre deti a  dorast. Pre 
tieto deti neplatia spádové materské 
školy.

Deti, ktoré majú trvalý pobyt v mes
te Pezinok, budú prijímané prednostne, 
a to podľa veku (od najstarších).

Ostatné deti sa prijímajú do naplne
nia kapacít materských škôl.

Ak zostane voľná kapacita a umožnia 
to prevádzkové pomery materskej školy, 
môžu byť výnimočne prijaté aj 2,5roč
né deti s trvalým pobytom v meste Pe
zinok.

Školský úrad MsÚ

Jednotliví navrhovaní môžu byť 
nominovaní v kategórii:

Čestné občianstvo Mesta Pezinok –  
udeľuje sa ako najvyššie vyznamenanie 
mesta Pezinok, ktoré môže mestské za
stupiteľstvo udeliť: osobám, ktoré sa 
zvlášť významným spôsobom zaslúžili 
o  rozvoj a  zveľadenie mesta, za šírenie 
je ho dobrého mena doma a  vo svete; 
osobám, ktoré obohatili ľudské pozna
nie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Medaila so stužkou „Zásluhy za 
roz voj mesta” – udeľuje sa občanom 
mesta Pezinok, občanom iných miest 
a cudzím štátnym príslušníkom a výni
močne aj právnickým osobám, ktoré sa 
mimoriadnym spôsobom zaslúžili o roz
voj mesta Pezinok a budovanie jeho de
mokratickej samosprávy.

Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho – 
táto mestská cena sa udeľuje občanom 
mesta, ktorí sa mimoriadnym spôsobom 
zaslúžili o  jeho reprezentáciu a  dobré 
meno v oblasti vedy, vzdelávania, kultú
ry a športu.

Cena primátora mesta Pezinok – 
cena je udeľovaná občanom mesta Pezi

nok, občanom iných miest a cudzím štát  
nym príslušníkom a  právnickým oso
bám, ktoré vo svojom odbore prispeli 
výnimočným spôsobom k rozvoju alebo 
propagácii mesta Pezinok. Cenu udeľu
je primátor mesta Pezinok a nepodlieha 
schváleniu Mestského zastupiteľstva 
v Pezinku (MsZ).

Návrh na udelenie ocenenia 
musí obsahovať: 

• osobné údaje navrhovaného (meno, 
priezvisko, titul, povolanie, zamestna
nie, štátnu príslušnosť, kontaktnú oso
bu),

• dôvody odporúčania na udelenie 
ocenenia mesta Pezinok (prípadné zhod
notenie doterajšej činnosti, výpočet do
siahnutých úspechov, prípadne ocenení 
či vyznamenaní, úspechov doma i v za
hraničí).

Predložené návrhy na udelenie mest
ských ocenení posúdi odborná komisia. 
Následne ich predloží na prerokovanie 
MsZ, ktoré rozhoduje o  ich udelení, 
okrem udeľovania Ceny primátora Mes
ta Pezinok.          -red-

ZOS INFORMUJE

»

»

 Mesto prijíma návrhy 
 na mestské ocenenia

Pezinok každoročne oceňuje osobnosti mesta. Návrhy na ocenenia, kto - 
ré sa udeľujú pri príležitosti výročia výsad slobodného kráľovského  
mesta Pezinok, môže podávať aj široká verejnosť, a to do 17. mája 2021 
na e-mailovú adresu ocenenia@msupezinok.sk.

»
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Keď sa pred stáročiami naši predkovia presved
čili, že zvlnené a slnečné svahy Malých Karpát sú 
ako stvorené na pestovanie vínnej révy, kupovali 
si tu pozemky a niekedy v pote, inokedy v mra
ze obrábali svoju pôdu, aby dobré a vyhľadávané 
víno putovalo nielen dole ich hrdlom, ale aj na sto
ly kráľov a cisárov.

Kto nikdy nepracoval vo vinohrade, nevie, aká 
je to drina. Jej výsledok nezáleží len od toho, ako 
je vinohradník pracovitý, ale najmä od počasia. 
Ako povedal jeden vinár, on nechodí s  nosom 
hore preto, lebo je namyslený, ale preto, lebo ne
ustále pozerá na oblohu, aké bude počasie.

Ale vráťme sa k našim predkom. Ukladali pe
niaze, aby mohli prikupovať pôdu plnú kamenia, 
rozširovali výmeru vinohradov, budovali cesty, 
aby sa k  nim dostali najskôr pešo s  náradím na 
pleci, postupne s technikou – traktormi, autami. 
Robili od rána do večera, od januára do decembra. 
A my sme si nalievali biele, červené, perlivé a spie
vali do noci...

Nad Pezinkom vytvárajú architektúru krajiny 
riadky vinohradov. Rizling, ruland, vlašák, fran
kovka a  veľa ďalších odrôd robia slávu a  dobré 
meno na výstavách vín po celom svete. Medzi
národným odborníkom chutia vína s „malokar
patskou príchuťou”. A nezabudnime na to, že 
Pezinok, ako mesto vinárov, žil najmä z ich daní. 
Samotní vinári investovali do stavieb domov, kos
tolov, aj vďaka nim mesto rozkvitalo.

Po krátkom intermezze socialistického hospo
dárenia, ktoré rýchlo preskočíme, vrátili po roku 
1989 vinohradníkom ich pôdu. Vyhrnuli si ruká
vy a výsledok ich práce vidíme pri pohľade na Kar
paty. Pomáha im technika, ale, verte, drina je to 
rovnaká. Strihať, okopávať, striekať... A v posled

nom čase aj obhajovať vlastné právo na to, aby sa 
dostali po vlastnej ceste do vlastného vinohradu 
bez toho, aby im niekto nadával a vyhrážal sa im:

„Čo sem lezieš s tým autom, nevidíš, že ťa nepoču-
jem?!” kričí bežec so slúchadlami na ušiach.

„Prečo trúbite? Spí mi dieťa!” rozčuľuje sa ma
mička, ktorá tlačí kočík stredom cesty.

„Čo tu prášite? Toto máme dýchať?” zatína päste 
partia cyklistov.

Kto komu zavadzia? 
Vinohradníci rekreantom alebo naopak? 

Na svahy Malých Karpát skrátka mieri čoraz 
viac ľudí, aby sa prešli, nadýchali čerstvého vzdu
chu, športovali, odpočinuli si. Zabúdajú však, že 

sú na súkromných pozemkoch vinohradníkov, na 
ktoré majú podľa zákona vstup zakázaný (rovna
ko ako do sadov či záhrad). Je len na dobrej vôli 
majiteľov viníc, že im dovolia pohybovať sa tam. 
Pripomíname, že ešte nie tak dávno nesmel cudzí 
človek vstúpiť do vinohradov. Vinohradníci si pla
tili strážcu – perega – a ten sa každého pýtal, kam 
ide a prečo a nech už aj zmizne, lebo tam nemá čo 
hľadať... A v noci už vôbec nie!

Vráťme sa teda k otázke zo začiatku článku.

Kto je pánom vo vinohradoch? 
Vinohradník. 
Trikrát podčiarknuté!

„Ľudia sa kedysi vinohradom vyhýbali, lebo kto 
tam prišiel, musel robiť. A je to ťažká, predovšetkým 
ručná práca,” hovorí Milan Pavelka, ktorý vlast
ní najviac vinohradov na svahoch Malých Kar

pát. „Nemáme nič proti tomu, že ľudia prídu do vi-
nohradov. Radi im nalejeme víno, porozprávame sa. 
Na oplátku chceme od nich iba málo, aby nás nechali 
v pokoji robiť našu prácu. A keď si tu posedia a vypijú, 
nech odnesú prázdne fľaše a  špaky z cigariet. Nech 
neničia náš majetok – ohradníky či búdy. Cesty, po 
ktorých sa oni prechádzajú, bicyklujú, kolobežkujú, 
behajú, sú tie isté, ktorými my chodíme do práce, sú to 
naše obslužné komunikácie.” A dodáva, že na cesty 
daroval 10 percent z výmery svojich viníc každý 
vinohradník.

Milan Pavelka rozmýšľa dokonca aj nad tým, 
že navrhne, aby sa nechodilo v nedeľu s traktormi 
do vinohradov a vyšli tak v ústrety tým, ktorí tu 
trávia voľný čas.

Kedysi platili nepísané pravidlá, dnes už nie. 
Preto už pripravuje Pezinský spolok vinohradní
kov a vinárov spolu s mestom pravidlá pohybu vo 
vinohradoch, ktoré by mohli predísť nedorozume
niam a konfliktom. Hoci nikdy neprestalo platiť, 
že pánom vo viniciach je vinohradník.

Text: e.K., Ľ. J., foto: ZPVV

Ako dlho pôsobíte na Mestskej po-
lícii Pezinok?

Zamestnancom mesta Pezinok v pozícii 
príslušník Mestskej polície (MsP) pôso bím 
už 29 rokov. Vo svojich začiatkoch v  roku 
1992 som pôsobil v oblasti výkonu základ-
nej hliadkovej a  pochôdzkovej služby. Na 
základe získavania pracovných skúseností 
a  odborných vedomostí som bol neskor-
šie zaradený na výkon aj riadiacich pozícií 
v  rámci organizačnej štruktúry MsP, naj-
skôr ako zástupca veliteľa zmeny, neskor-
šie veliteľ zmeny. Na základe požiadaviek 
na efektívne a odborné plnenie niektorých 
úloh MsP Pezinok v  rámci objasňovania 
priestupkov som bol 1. mája 2011 poverený 
riadením referátu objasňovania priestup-
kov, dopravnej a parkovacej služby a preven-
cie kriminality. Túto činnosť som vykonával 
až do 1. 4. 2020, keďže od tohto dá tumu 
som bol dočasne poverený vedením MsP. 

 Aké sú vaše priority vo funkcii 
náčelníka, resp. priority MsP pod 
vaším vedením?

Jednou z  priorít je stabilizácia útvaru 
MsP v súvislosti s organizačnou štruktúrou 
MsP a  pribúdajúcimi úlohami a  oprávne-
niami, preto musíme útvar MsP dobudovať 
tak, aby sme úlohy mohli plniť na profesio - 
nálnej úrovni. Zároveň musíme dobudo-
vať nový informačný systém MsP za úče-
lom zefektívnenia a  modernizácie práce 
príslušníkov MsP priamo v  teréne, a  to aj 
prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorá 

umožňuje prácu s  informačným systémom 
MsP mimo pracoviska online s prepojením 
na iné pracovné moduly, resp. evidencie. 
Prioritou je príprava útvaru MsP na kon-
trolu dodržiavania pripravovaného VZN 
Mesta Pezinok o dočasnom parkovaní, za - 
pracovaním modulu CGISS Parkovacie kar-
ty v  rámci uvedeného nového informačné-
ho systému. Veľmi podstatná je aj odborná 
príprava všetkých príslušníkov MsP, vytvá-
ranie a  optimalizácia pracovného prostre-
dia, organizačnej kultúry, ako základ pre 
kvalitný a  profesionálny výkon policajta. 
Zároveň musíme zmodernizovať kamerový  
systém mesta Pezinok, ktorý je už dlhé ro-
ky v  činnosti a  vyžaduje si modernizáciu, 
máme vypracovaný plán obnovy vo via-
cerých variantoch, a  to podľa finančných 
prostriedkov, ktoré bude možné čerpať na 
tento účel.

Ďalšou prioritou je rozvoj spolupráce 
MsP s  Policajným zborom SR, z  dôvodu 
efektívneho zabezpečovania verejného po-
riadku a  spolupráce pri ochrane majetku, 
ale aj života a zdravia a spolupráce v rámci 
realizácie projektov prevencie kriminality 
a inej protispoločenskej činnosti.

Veľmi dôležitou a  prioritnou oblasťou 
činnosti MsP Pezinok je prevencia krimi-
nality a inej protispoločenskej činnosti, pre-
to budem podporovať a vytvárať podmienky 
na jej efektívne fungovanie. Svoju pozornosť 
prioritne zameriame aj na kontrolu par-
kovania vozidiel na chodníkoch, verejnej či 

cestnej zeleni s cieľom za bezpečovať a zvýšiť 
predovšetkým ochranu chodca. To znamená 
zabezpečiť ochranu podmienok, aby chodci 
neboli nútení zísť z chodníka na cestnú ko-
munikáciu a vystaviť tak seba nebezpečen-
stvu kontaktu s vozidlom. A,  samozrejme, 
stále je prioritou  naďalej pokračovať 
v  kontrole dodržiavania nariadení Úradu 
verejného zdravotníctva v  súvislosti 
s ochorením CoVID-19.

Aké boli vaše prvé kroky, prvé ak-
tivity vo funkcii? 

Nastavenie organizačnej kultúry princí-
pov a pravidiel ako predpoklad pre kvalitné 
a profesionálne plnenie MsP. A potom zave-
denie systémov, postupov a opatrení, ktoré 
sú zamerané na zvyšovanie odbornosti po-
licajtov. Cieľom je, aby polícia vystupovala 
z  hľadiska riešenia priestupkov odborne, 
jednotne a pre občana jednoznačne a záro-
veň pružne reagovala na aktuálnu bezpeč-
nostnú situáciu za účelom neodkladného 
riešenia vzniknutých situácií, obnovením 
verejného poriadku, resp. riešenia proti-
právneho konania a  vykonania nevyhnut-
ných opatrení na odstránenie nežiaduceho 
stavu. optimalizácia prerozdelenia prá-
ce medzi konkrétnych príslušníkov MsP 
v rámci sektorizácie. Zvyšovanie odborných 
vedomostí a  zručností a  zvládania funkcií 
v  rámci fungovania nového informačného 
systému MsP.

Čo považujete za najpálčivejší 
problém v meste?

Statická doprava, resp. parkovanie na 
chodníkoch, na verejnej, cestnej zeleni. 
Má me v pláne komplexnejšie riešenie tejto 
problematiky, a  to v  rámci celého územia 
mesta Pezinok, nielen jednotlivých častí. 
Dodržiavanie platných pravidiel parko-
vania sa bude systematicky kontrolovať 
v rámci celého územia mesta.

Zabezpečovanie verejného poriadku, 
ochrany majetku, života a zdravia v miest-
nej časti Glejovka. Prijali sme opatrenia  
a po silnili hliadkovú službu, ktorá je v Gle-
jovke vykonávaná vo väčšom časovom roz-
sahu, kontrolnú činnosť vykonáva dvoj-
členná hliadka MsP aj so služobným psom. 
Konzumácia alkoholu mladistvými a  ma-
loletými osobami, čo považujeme za veľký 
problém, a  na základe tejto skutočnosti, 
budeme vykonávať bezpečnostné akcie 
a zároveň aj zvýšenú kontrolnú činnosť na 
tomto úseku. 

Zaznamenali ste nejaký naliehavý 
problém v rámci útvaru? 

Jednou z priorít je stabilizácia a dobudo-
vanie útvaru z personálneho hľadiska. Boli 
by sme radi, keby sa o prácu v MsP prihlásili 
mladí ľudia, Pezinčania s miestnou znalos-
ťou. Za týmto účelom sme zlepšili podmien-
ky mzdového ohodnotenia a  benefitov pre 
nastupujúcich nových policajtov. Musíme 
zabezpečiť omladzovanie kolektívu a vycho-
vať si nastupujúcu generáciu príslušníkov. 
Nutnosť nastavenia efektívneho systému 
a  postupov, sústavného odborného vzde-
lávania sa príslušníkov MsP Pezinok, a  to 
z dôvodu častých zmien zákonov, nariadení, 
usmernení za účelom právne aktuálneho a 
jednotného postupu pri riešení konkrétnych 
úloh. 

Aké sú plány MsP na najbližšie ob-
dobie? 

Rozvoj spolupráce MsP s  poslancami 
mestského zastupiteľstva. obyvatelia mes-
ta adresujú svoje požiadavky, podnety, 
žiadosti práve im. Vďaka vzájomnej spolu-
práci, informovanosti, navyše v  súčinnosti 
s príslušnými pracovníkmi mestského úra-
du, by sme mohli spoločne pružne a rýchlej-
šie reagovať na požiadavky a podnety oby-
vateľov.

V mesiaci máj 2021 budeme robiť bez-
pečnostné akcie v oblasti ochrany životného 
prostredia. V  uvedenom prípade sa jedná 
o  kontrolu parkovania, vjazdu, jazdy mo-
torových vozidiel v  chránených krajinných 
oblastiach na plochách verejnej, cestnej ze-
lene, kde je vstup týchto vozidiel obmedzený 
alebo zakázaný. Tieto bezpečnostné akcie 
budeme robiť v spolupráci s miestne prísluš-
ným PZ SR, pracovníkmi ochrany prírody 
a pracovníkmi štátnych lesov.

Čo vás baví na práci najviac a čo 
vás motivuje? 

Mám to šťastie, že môžem vykonávať už 
29 rokov prácu, ktorú mám rád, ktorá ma 
baví a  o  ktorej si myslím, že má obrovský 
zmysel. Počas môjho pôsobenia v  radoch 
mestskej polície sa môj osobný vzťah k po-
riadkovému útvaru, ale aj k mestu Pezinok 
formoval v tom pozitívnom smere, som hrdý 
na to, že som mohol byt pri zrode,  rozvoji 
a formovaní Mestskej polície Pezinok, a zá-
roveň som vďačný Mestu Pezinok za mož-
nosť a tvorbu podmienok nevyhnutných na 
vykonávanie práce príslušníka MsP. Na zá-
klade aj týchto skutočností som nesmierne 
rád, že môžem vo funkcii náčelníka Mest-
skej polície Pezinok vytvárať podmienky na 
to, aby Mestská polícia v Pezinku bola po-
riadkovým útvarom, moderným, pružným, 
efektívnym, aby policajti pracovali na profe-
sionálnej úrovni. Na dosiahnutie tohto cieľa 
sa budem snažiť využiť všetky skúsenosti, 
získané počas môjho dlhoročného pôsobenia 
v mestskej polícii.

Je mojím prianím a zároveň to vnímam 
aj ako svoju úlohu či povinnosť, aby výsled-
kom práce poriadkového útvaru MsP Pezi-
nok bol ešte bezpečnejší a zároveň aj krajší 
Pezinok.

Zhovárala sa Nina Bednáriková 

Úrad bergmajstra, ľudovo perega, má  
v Pezinku prastarý pôvod. Správy o ňom sú 
už z 13. storočia. Bergmajster mal vo vino-
hradoch rovnaké kompetencie ako richtár 
v obci. Dozeral a kontroloval všetko dianie 
vo viniciach. Okrem iného zodpovedal za 
včasné obrábanie vinohradov, dohliadal, či 
sa pri vyberaní desiatku a odvádzaní povin-
ných dávok používali pezinské miery, a do-
hliadal na hájnikov. Jeho funkcia pretrvala 
až do roku 1950. Snaha nadviazať na dlho-
ročnú tradíciu vinohradníckych spolkov v 
Pezinku i celej malokarpatskej oblasti bola 
zavŕšená založením Združenia pezinských 
vinohradníkov a vinárov. Myšlienka obno-
venia tejto tradície vznikla ako prirodzená 
potreba malých a stredných vinohradníkov 
a vinárov mať vlastnú organizáciu, presa-
dzujúcu ich vlastné záujmy.

Chceme byť bližšie k ľudomNáčelník MsP Pezinok 
Igor Schwarz:

Mestská polícia Pezinok má nového náčelníka. S účin-
nosťou od 1. apríla bol do vedúcej funkcie vymenova-
ný dlhoročný zamestnanec mesta Igor Schwarz. 
V rozhovore pre noviny nám porozprával, aké sú pri-
ority a plány polície, čo je najväčší problém v meste 
či na útvare.

Vandali sa neza
stavia pred ničím.
Na jeseň minu
lého roka spílili 
mla dé stromče ky, 
ktoré vysadil vi
nohradnícky spo
lok, aby spríjem
nil prechádzku vo 
vinohradoch.
A na jar zničili sú  
kromnú Hanus ko  
vu búdu, ktorá ne
bola zamknutá – 
mohol ju spolu aj 
s  oh niskom pred 
ňou využívať kaž
dý.

 Kto je pánom vo vinohradoch?
Bežec so slúchadlami na ušiach? Spotený cyklista? Matka s dieťaťom v kočíku? Partia 
popíjajúca za kríkmi? Alebo pes pobehujúci pomedzi riadky viniča? Hľadajme odpoveď.

»
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StĺPEk PO NaŠEM

Ako si spomínate na prvý rok čin-
nosti a na začiatky pôsobenia ReVIe 
v malokarpatskom regióne?

Po nežnej revolúcii k nám prichádza
li zahraničné informácie ako pod
porovať verejný život zdola, cez oby
vateľov, a nie zhora cez politické 
štruk túry ako počas socializmu. Boli 
to iniciatívy podporujúce ľudí, moti
vujúce ich, aby sami ovplyvňovali  
dianie, svoje životy, prostredie, kde žijú. 
Prednosta Mestského úradu v Pe zinku 
pán Ladislav Briestenský ini cioval 
v  roku 1996 založenie Komunit ného 
združenia SamiSebe. Bolo to zdru ženie 
fyzických aj právnických osôb, snažiac
ich sa svojpomocne skva litňovať život 
v  Pezinku. Zakladateľmi bolo Mesto 
Pezinok – ako samospráva, spoločnosť 
ASA, Klub podnikateľov mesta Pezi
nok – za podnikateľskú sféru, EQ klub 
– ako neziskový subjekt a niekoľko jed
notlivcov – ako fyzické osoby. Čiže od 
samého vzniku rozvíjame medzisek
torovú spoluprácu. Mimochodom, pani 
prezidentka Zuzana Čaputová bola tiež 
už pri našom zro dení a dva roky vyko
návala post predsedníčky. Toto združe
nie zareagovalo na výzvu Nadácie pre 
otvorenú spoločnosť a  získalo prvé fi
nančné prostriedky, ktoré znásobené 
o finančné príspevky zakladateľov roz
behlo náš prvý Grantový program pre 
obyvateľov mesta. V  roku 2000 sme 
zí skali ďalšie financie zo zahraničia 
a  mohli sme rozšíriť svoje pôsobenie  
do regiónu. Zmenili sme meno a práv

nu formu na REVIA – Malokarpatská 
komunitná nadácia.

Aké je poslanie ReVIe a jej ciele?
Základným poslaním nadácie je 

kultivácia myšlienok filantropie v  jej 
všetkých formách (darcovstve, dobro
voľníctve, dobročinnosti, charite), vytvá  
ranie partnerstiev, rozvíjanie spolu prá
ce, svojpomoci a  šírenie dobra v du chu 
nášho sloganu: Pošli dobro ďalej.  Medzi 
naše ciele patrí  podpora neziskových 
dobrovoľníckych projektov obyvateľov 
regiónu,  spájanie verejného, podnika  
teľského a  neziskového sektora v  pro
spech regiónu,  poskytovanie servisu 
a  poradenských služieb mimovládnym 
organizáciám, aktivistom, darcom, ako 
aj informovanie a vzdelávanie verej nosti 
v oblasti neziskového sektora.

Koľko finančných prostriedkov 
nadácia za uplynulé roky prerozde-
lila?

Za obdobie 24 rokov sme do regiónu 
priniesli 1 963 290 €. Tieto financie boli 
rozdelené medzi projekty Grantového 
programu, projekty podľa želaní darcov, 
s ktorými spolupracujeme, naše vlastné 
projekty a na profesionálne zabezpeče
nie tohto všetkého.

Ktoré z prihlásených projektov 
alebo tém vás osobne najviac zau-
jali?

Za 23 rokov mojej pôsobnosti v orga
nizácii som toho zažila veľa. V  kontex
te rozvoja spoločnosti, vývoja nadácie,  
môjho osobnostného rastu to boli via ce

ré projekty, myšlienky, ktoré boli vhod
né obdivu, úcty, priniesli spokojnosť, 
radosť z výsledkov, dosiahnutej zmeny, 
ďalšieho posunu kvality života, prostre
dia. Každý človek všetko vníma v prvom 
rade cez seba, svoje hodnoty, životné  
priority či skúsenosti. Preto odporúčam 
si pozrieť Výročné správy Nadácie RE
VIA na  www.revia.sk/o-nadácii/vý 
ročne-správy/. Tu si každý nájde to, čo 
mu je srdcu blízke a čo ho osloví.

Ktorý moment považujete za celé 
tie roky za najvýznamnejší?

Za dôležité považujem byť predo
všetkým dobrým, citlivým človekom. 
Vnímať tých, ktorí majú menej šťastia, 
financií, zdravia. Ponúknuť pomoc, ve
domosti, hojnosť druhým. Treba si uve
domiť, že nikdy neviem, kedy ja môžem 
byť v  podobnej neželanej situácii. Ob
darovanie, ochota, pomoc, súcit, praj
nosť prinášajú zadosťučinenie a  radosť 
nielen tomu, čo prijíma, ale aj tomu, čo 
dáva. A keď v človeku preváži dobro, za
siahne to a pomôže aj druhým. V duchu 
nášho hesla: Pošli dobro ďalej.

Ako a kto môže pomôcť nadácii 
ReVIA?

Poopravím otázku: ako a kto môže 
pomôcť prostredníctvom Nadácie RE
VIA iným. Môže tak urobiť každý, kto 
vidí zmysel v spolupráci, a to viacerými 
spôsobmi. Poskytnutím finančného da  
ru alebo pravidelne sa opakujúcimi fi
nančnými príspevkami, 0,5–3 % zo 
svojej dane (podľa pravidiel asignácie %  
z dane). Preto, keď niekto chce niekoho 
podporovať a nevie sa rozhodnúť, lebo 
by rád podporil aj kultúru, aj šport, aj 
deti, aj iné, REVIA mu umožňuje jedným 
jeho príspevkom podporiť viace rých 
a  viaceré oblasti. Naša nadácia si váži 
aj menšie príspevky, lebo aj s  malými 
darmi dokáže uskutočniť veľké zmeny. 

Pomôcť sa dá aj poskytnutím nefinanč
ných darov rôzneho charakteru. Treťou 
možnosťou je dobrovoľnícke zapojenie 
sa do našich aktivít a poskytnutie svojho 
ľudského potenciálu. Je dobré sa zamys
lieť, ako ja, občan, podnikateľ, politik...  
môžem napomôcť svojmu mestu, regió
nu, zlepšeniu života svojho a  iných. Aj 
prostredníctvom nadácie sa nájde veľa 
spôsobov.

S nadáciou spolupracujú viaceré 
známe osobnosti...

Áno, tešíme sa partnerstvám. Na šou 
snahou bolo nájsť pre projekty i am  
basádorov z  radov známych osobností 
regiónu, ktorí by projekt reprezentovali 
a  dávali mu garanciu projektovej prav
divosti, najmä, keď sa to týkalo zí
skavania financií, darovania alebo pro
fesionality, kvality pri šírení projektov 
radosti, zábavy. Potešiteľné je, že všetci 
tak robili bez nároku na honorár.

V jubilejnom roku nadácia rozde-
lila 25 000 €. Aké projekty podporu-
jete?

Tým, že sme regionálna komunit
ná nadácia, ktorá chce pomáhať ľuďom 
riešiť ich lokálne potreby, prinášať ra
dosť, ktorú ponúkajú miestni obyvatelia, 
nemáme presne stanovené zameranie. 
Vychádzame v ústrety našim aktívnym 
obyvateľom, ktorí niečo robia pre našich 
ľudí, čiže opäť sa vraciame k myšlienke 
pri našom založení – sami sebe si po
máhame. Pri príležitosti 25. výročia sme  
prerozdelili 25 000 € v Grantovom pro
grame na dobrovoľnícke, neziskové pro
jekty pre obyvateľov regiónu. Tešíme 
sa novým nápadom ľudí, ktoré budú 
realizované a skvalitnia náš život i pro
stredie. Ktoré projekty získali podporu, 
si prečítate nasledujúci mesiac.

Zhovárala sa Jana Kuchtová

Oblasť životného prostredia:
Popri poľnej ceste od Šenkvíc po les Šenkvický háj  

budú pod garanciou OZ Zelená hliadka Pezinok vy
sadené stromy pôvodných druhov, ako napr. lipa, topoľ,  
vŕba, dub, borovica, orech, čerešňa, hruška, jabloň, 
jarabina, moruša. Stromoradie podporí biodiverzitu 
a adaptáciu na zmenu miestnej klímy. Vo Vištuku OZ 
Cesta nádeje a občania, ktorým záleží na životnom 
prostredí a  ktorí by radi skultivovali vjazd do obce, 
zveľadia zeleň, ktorej čoraz viac ubúda, záchranou sú
časnej chátrajúcej aleje. Prostredníctvom pestovania 
vlastných úžitkových plodín, byliniek a senzomotric
kého chodníka budú deti v Materskej škole v obci Píla 
viesť k upevňovaniu zdravia a k zdravému životnému 
štýlu.

Oblasť zdravia a prevencia:
OZ Človek 2.0 z  Pezinka v  projekte Športový deň 

– deň zdravia plánujú podnietiť záujem o základné 
princípy v oblasti zdravia, pohybu, výživy a  preven
cie návštevníkov podujatia. Nezisková organizácia 
Claudianum z Modry, ktorá poskytuje sociálne služby 
ľuďom s  mentálnym a  kombinovaným postihnutím, 
bude odbúravať dopady sociálnej izolácie prepájaním 
sveta zdravých a  ľudí s postihnutím prostredníctvom 
muzikoterapie.

Oblasť športu a voľného času:
V  obci Jablonec plánujú zvýšiť úroveň športovej 

ak tivity čo najväčšieho počtu občanov osadením out
doorových strojov na cvičenie na Náučnopoznávacom 
chodníku popri potoku Gidra. Klub orientačného behu 
Sokol Pezinok vybuduje areál pevných kontrol, nový 
priestor na celoročné športovanie, organizovanie vere
jných tréningov pre orientačných bežcov i obyvateľov 
zaujímajúcich sa o  túto pohybovú aktivitu. Členovia 
1. Slovenského futbalgolfového a footgolfového klu
bu Carpathians Slovakia z  Pezinka by radi podnietili 
mládež, aby sa v čase súčasnej pandemickej krízy a ob
medzení venovala pohybu a našla záľubu vo FootGolfe 

– v novom netradičnom športe – kombinácii futba
lových kopov s pravidlami golfu. Na kopci, ktorý miest
ni obyvatelia poznajú pod názvom smetisko, chce Obec 
Vinosady vybudovať  odpočívadlo pre cyklistov a osadiť 
prístrešok  s vyhliadkou na okolie. Ide o vinohradnícku 
národnú cyklotrasu spájajúcu hlavné mesto s malokar
patskou oblasťou. OZ Cyklokoalícia Pezinok spoločne 
s dobrovoľníkmi plánuje vyznačiť, revitalizovať cyk
lotrasy, osadiť smerovníky, veľkoplošnú mapu a inú in
fraštruktúru týkajúcu sa horskej cyklistiky, jej okruhov 
a trailov v oblasti Pezinskej Baby. Občianska iniciatí
va GRINAVA projektom pod názvom Pri jednom stole 
sa realizáciou rôznych spoločných aktivít pokúsi pre
lomiť bariéru, ktorá rokmi vznikala medzi lokálnymi 
Rómami a miestnymi obyvateľmi, a tak začať novú éru 
spolupráce medzi Rómami a  Nerómami v  tejto časti 
mesta.

Oblasť rekonštrukcie objektov:
Náš dlhoročný partner – OZ Združenie záchrany 

cirkevných pamiatok v Modre dostal príspevok na po 
slednú etapu dokončenia umeleckoremeselnej obnovy 
lavíc a  ich prevoz na pôvodné miesto do Kostola sv. 
Jána Krstiteľa v Modre. Aj keď Nadácia REVIA pomohla 
k rekonštrukcii barokovej kaplnky sv. Rozálie (1730) už 
pred asi 20 rokmi, zub času sa opäť podpísal, že je po
trebná ďalšia obnova častí i úprava jej okolia. Príspevok 
sme poskytli OZ Dedičstvo z Pezinka, ktoré sa podieľa 
na prehlbovaní vzťahu ľudí ku kultúrnemu dedičstvu, 
kresťanským tradíciám a vytvára priaznivé podmien
ky pre ochranu nášho lokálneho bohatstva. Kláštor 
kapucínov – Najsvätejšej Trojice v  Pezinku sa podu
jal skultúrniť časť svojich zanedbaných, chátrajúcich 
priestorov pre vzájomné stretávanie a  obohatenie sa 
rozličných záujmových skupín v  projekte pod náz
vom otvorme sa okoliu – premieňajme seba. Občianske 
združenie Castrum Sancti Georgii bolo založené občan
mi Svätého Jura za účelom zachrániť národnú kultúr
nu pamiatku gotický hrad Biely Kameň zo 14. storočia 
pred zánikom. Plánujú postupne staticky zabezpečiť  
a zakonzervovať múry a následne hrad sprístupniť 
verejnosti.

Oblasť Publikátor:
OZ Pezinské rozprávkové divadlo plánuje vydať 

knižnú publikáciu, ktorá mapuje históriu hudby v Pe
zinku od roku 2001 do 2020 pod názvom Pezinok – Mu-
sictown. Tá bude nadväzovať na predošlé knihy Pezinok 
– Bigbeattown (hudobné aktivity od 50. rokov až do 
2000) a Koncerty mladosti ´76 – ´77 – Československý 
Woodstock. 

Veríme, že uvedené projekty skvalitnia náš život, 
prostredie a  urobia náš malokarpatský región opäť 
výnimočným. Stopy, ktoré Nadácia REVIA každoročne 
zanecháva v partnerstve s mnohými subjektami pros
tredníctvom podporených projektov, sa zas rozšíria  
alebo prehĺbia.

ReVIA – Malokarpatská komunitná nadácia

Ludé moji!
Neny f téjto dobe lachké, any 

jednoduché udržat si zdravého du
cha. Tólko šelylenjakých somarín, 
sprostoscí a  výmyslú, čo si človek 
za den vypočuje. Ledaže by žil sám 
negdze daleko v  jaskyny, odrezaný 
ot sveta. Ale to dneska neny v mó
dze. Neny v módze any len vypočut 
jeden druhého. Né šéfa alebo nadrí
dzeného, ale any rodzinu, blýskych, 
kamaráda. Dokonca mám pocit, že 
ket dójde g osobnému styku, tak 
každý mele svoje a nykeho nezaují
ma názor teho druhého. Došla doba 
informačná a  šeci víme, že my je
dziný máme tý správne a  zaručene 
pravdzivé informácije. Je ich tólko, 
že mosíme friško mlet, bez ohledu 
na to, že by nečo scel povedzet ten 
druhý. F témto duchu sú vedené 
televízne debaty našich polytykú. 
Každý z nych si mele svoje tri vety 
furt a  furt dokolečka. Kedysik zme 
temu hovorily papagáj, neskúr to 
bol pokazený gramafón. Fčuleky to 
uš nemá názef. Je to štandardná 
komunykácija. Pamatám si, že jako 
malý fagany zme maly na ulici hoke
jovú partiju. Bol medzi nama jeden 
taký, no, abych neurazil, povím tro
cha inačí. Šecko, čo povedal, pove
dal znova. Potom to ešče zduploval 
a ket mal pocit, že ne gdo nerozumel, 
alebo nepochopil, bez zaváhaná to 
zopakoval. Hokej sa hrával na jasen 
a v zime, kedy sa friško stmívá. Aby 
zme si scihly do tmy zahrát, neha
ly zme ho vysvetlovat aj počas hry. 
Nekedy vysvet lovával ešče ida ces
tu domú. Polytyci téj doby nestály 
za vela, ale že dožijeme tatýchto, to 
bych any ze srandy nepovedal. A do 
teho to aprílové počasí. F porátku, 
berem, ale šak tá mokrá zima je 
hrozná. Eščeže zme boly zakázaný 
doma, f teple. Vím, bývaly mrazy aj 
v máji, ale prettým aspon týden tep
lo. Nekedy uš aj v marci, na kopačku. 
Nečas sem dycky trávil f pivnyci. Pri 
vínku, roboce, karbane a špekuláci
jách, čo v léce. Ve februári zme máva
ly Etnofestivaly. Témy boly s teplej
ších oblascí sveta. F tém sychravém 
čase to pekne hrílo. Čaj... No, ale po
me spátky do realyty prítomnosci.  
G najnofším ftipným správam pri
radzujem tú, že opce nášho regi jó
nu – Chorvácky Grop a  Vajzgrup 
bo ly z  najvačú vážnoscú zaradzené 
medzi opce a mestá, kerým bol pri
slúbený dopravný opchvat. Kukám 
z  okna mojej izby, derú sa mi do  
očí slzy dojacá... Grobané, vitajte  
f partyji!!! Keby sa týmto činem cí
cily nekeré mestá a  opce dotknu
té, ukrivdzené alebo pozabudnu
té, nech ihnet podajú žádost na 
dopravný referát VÚC – BSK. Ich 
oprávnené oné budú reflektované  
a opchvaty podla finančných mož
noscí, volného času a  medyjálnych 
príležitoscí župana postupne téš 
naslubované. No, povecte sami, ne
ny to úžasné, že aj počas tejto čaš
kej doby myslý negdo na ludzí? Šak  
čo, za rok a púl sú zase nové volby. 
Meské aj župné dohromady. Mod
lým sa za to, aby aspon to po časí bo
lo teplejšé, znesitelnejšé, luckejšé. 
Spraví aj po korone negdo nečo bes 
vidziny zisku? Len tak, pre ostat
ných ludzí, pre dobrý pocit. A vúbec, 
bude nejaké po korone?!? Nestrácaj
te zdravý rozum, any nádej. Bucte 
fit!

Zúctu Strýco Lajo

rozdala 25 000 €
ReVIA – Malokarpatská komunitná nadácia má 
svoje miesto v regióne už 25 rokov. Je to druhá 
najstaršia komunitná nadácia krajín V4. Svoje 
vý ročie štvrťstoročnice oslavuje štedrým obda-
rovaním – v rámci  Grantového programu bolo 
podporených celkovo 16 dobrovoľníckych, nezis-
kových projektov, na ktoré poskytla 25 000 € pre 
obyvateľov malokarpatského regiónu. Čo všetko 
získalo podporu?

 Nadácia REVIa oslavuje 25 rokov života
„25-ka” alebo štvrťstoročnica druhej najstaršej komunitnej nadá-
cie krajín V4. Oslavy v čase pandémie nie sú veľmi reálne. Predsa 
len, po vedzme si viac o tom, čo sa skrýva za týmto významným čís-
lom. Alebo čo pre Nadáciu ReVIA znamená číslo „25”. Na otázky od-
povedá  Drahoslava Finková, správkyňa Malokarpatskej komunitnej 
nadácie ReVIA.

Kontakty: www.revia.sk, revia@revia.sk,  facebook, Nadácia Revia, Moyzesova 26, 902 01 Pezinok, t. č. 0905 96 07 97.
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Počas veľkonočných prázdnin pripra
vilo Centrum voľného času (CVČ) pre 
svojich návštevníkov papierové vajíčka 
a  farbičky. Odmenou boli veľkonočné 
dekorácie v podobe maľovaných vajíčok, 
ktoré vyfarbili rodiny s deťmi a zavesili 
na okná budovy centra.

Po ukončení sviatkov vyhodnotilo 
CVČ marcovú hru Knižná šifra, v rámci 
ktorej sa lúštila šifra v Zámockom par
ku aj online na stránke centra. Správnou 
odpoveďou je Knižná búdka, ktorá slú
ži na požičiavanie a výmenu kníh. Kniž
ná búdka, ktorú si vyrobili zamestnanci 
CVČ, zostáva naďalej pred hlavnou bu
dovou v  Zámockom parku, kde si mô
žete požičať alebo priniesť knižky.

Vzhľadom na úspech súťaží
pripra vilo CVČ 
ďalšiu súťaž pre deti.

Podmienkou je pozrieť si na CVČ You
Tube kanáli Rozprávku o vajíčku a zapo
jiť sa do kvízu, kde nájdete otázky súvi
siace s rozprávkou. Súťaží sa o košík Kin
der vajíčok do konca apríla.

Kompletná ponuka na letné tábory 
bude od 1. mája na Faceboo ku. Prihla
sovanie bude na www.cvcpezinok.sk.

Bližšie informácie o podujatiach  a krúž
koch na www.cvcpezinok.sk alebo na 
telefónnom čísle 0948/222 117.

CVČ

6.–9. 7.
Anet, Sandra

Všetci za jedného,
jeden za všetkých

12.–16. 7.
Zuzka, Peťa Čarodielňa

19.–23. 7.
Anet, Denis

Potulky 
s batohom

26.–30. 7.
Sandra, Peťa ECOland

2.–6. 8.
Denis, Matej

Čarovný svet 
IT

9.–13. 8.
Zuzka, Sandra

Centrácki 
vlogeri

16.–20. 8.
Denis, Zuzka

Tajomstvo 
čarovnej dýky

23.–27. 8.
Peťa, Anet

Po stopách 
zvierat

Malé Karpaty v sebe ukrývajú nád
hernú prírodu. Skúste zachytiť čarovné 
momenty pri východe/západe slnka, na 

vrcholoch pohoria, pri zurčaní potoka, 
pri prebúdzaní stromov a kvetov, počas 
lesa zahaleného do hmly a pri ďalších  
čarovných momentoch, ktoré Malé Kar
paty ponúkajú.

Svoje fotografie zhotovené v  poho
rí Malé Karpaty zasielajte do 12. júna 
elektronicky vo formáte.jpg na emai
lovú  adresu  natalia.bednarovska@
muzeumpezinok.sk.

Všetky fotografie budú postupne pri
dávané na facebookovú stránku múzea 
– Malokar patské múzeum. Hodnotiť ich 
bude odborná porota, ktorá rozhodne  
o troch najlepších fotografiách.

Ceny pre výhercov:
1. miesto:
fotografia z výstavy Malé Karpaty  

fotoobjektívom Stana Jendeka a Jana 
Šípa (v tlačenej podobe) + kniha Malé 
Karpaty – malé milé hory + vstup do 
mú zea pre 2 osoby.

2. miesto:
kniha Malé Karpaty – malé milé hory 

+ vstup do múzea pre 2 osoby + fľaša 
múzejného vína

3. miesto:
kniha Malé Karpaty – malé milé ho  

ry + vstup do múzea pre 2 osoby + su
venír

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 
21. júna 2021 na facebookovej a webo
vej stránke múzea.

Podmienky súťaže nájdete na stránke 
www.muzeumpezinok.sk.

Malokarpatské múzeum

 Zapojte sa do fotosúťaže 
 Čarovné Malé karpaty

Malokarpatské múzeum v  Pezin ku pripravilo v rámci výstavy Malé  
Karpaty fotoobjektívom Sta na Jendeka a Jana Šípa fotografickú súťaž 
Čarovné Malé Karpaty.

»

 Centrum voľného času
 pripravilo novú súťaž

 Čo sa deje 
v knižnici?

Malokarpatská knižnica v Pezin-
ku požičiava cez výdajné okienko. 
Pripravuje sa však na otvorenie 
a vstup verejnosti.

Uzatvorené oddelenia využili knihov
níčky na jednu z najneobľúbenejších čin
ností – na vyraďovanie kníh. Knihovník 
je knihovníkom, lebo má rád knihy. Ťaž
ko sa lúči s každým jedným výtlačkom. 
Knižnica však nie je nafukovacia a mno
hé knihy sú opotrebované, prešli množ
stvom rúk, už si ich nikto nepožičiava, 
vkus sa zmenil, či už nie sú aktuálne. 
Možno sa návštevníci Malokarpatskej 
knižnice v Pezinku aj zľaknú, keď uvidia 
preriedené police, do regálov však onedl
ho začnú prúdiť knižné novinky a police 
zaplnia.

O  tom, že čitateľský denník nemusí 
byť nuda, vás presvedčí nové podujatie, 
ktoré pripravuje Malokarpatská knižni
ca v spolupráci s redaktorom, moderáto
rom a neúnavným propagátorom a znal
com literatúry Dadom Nagyom. Raz me
sačne knižnica na sociálnej sieti zverejní 
video, v ktorom sa dozviete, čo stojí za to  
vziať do rúk a prečítať si. Navigovať vás 
bude skúsený čitateľ, vďaka ktorému sa  
v knižnom labyrinte, akým trochu svet  
literatúry aj knižnica sú, nestratíte. Čita-
teľský denník Dada Nagya môžu knižní 
nadšenci vidieť na Youtube kanáli Kni
žibaba či na knižničnej FB stránke. Prvý 
diel už je prístupný, druhý diel bude 
možné sledovať od 20. apríla 2021.

V knižnici stále „spí” aj výstava foto
grafií Jána Fialu Nedajme zahynúť dedič-
stvu našich predkov. Ak to bude situácia 
dovoľovať, výstavu sprístupníme aj ve
rejnosti. Výstava mapuje prícestné krí
že, kaplnky a  iné malé sakrálne stavby 
a prejavy ľudovej architektúry v našom 
regióne. Výstava je čiastkovým výstu
pom projektu Nedajme zahynúť dedič
stvu našich predkov, ktorého hlavným 
cieľom je vytvoriť digitálnu databázu ta
kýchto objektov.

Malokarpatská knižnica 

»
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„Môj pradedo Ignác Svátek bojoval  
v 1. svetovej vojne, kde bol zranený a získal 
zásluhy, na základe ktorých dostal od štá-
tu možnosť otvoriť si živnosť, čo aj využil,” 
uviedol k  začiatkom rodinného podni
kania súčasný majiteľ Ján Hajtmánek, 
pravnuk Ignáca Sváteka. V gastro tradí
cii pokračuje priamo v budove na Mys
lenickej ulici, kde pred 100 rokmi začal 
jeho pradedo prevádzkovať hostinec.

Ignác Svátek vo svojom hostinci pre

dával rôzne vína, tvrdý alkohol a špecia  
litu tzv. kmínovku. „Ďalším sortimen tom 
boli cigarety, tabak, alpa, kože, biče a všet-
ko, čo ľudia vyhľadávali. Dedo Svátek do-
kázal zohnať všetko. Bol preslávený svoji-
mi produktami zo zabíjačiek. Veľmi známe 
boli jeho utopence, ktoré mal vždy na bare 
a ponúkal ich svojim hosťom,” povedal  
J. Hajtmánek. 

Ignác Svátek sa narodil 1. 2. 1885, 
zomrel 31. 3. 1945. Rodinné podnika

nie prevzala jeho manželka Katarína, 
rodená Gašparovičová. V ťažkom povoj
novom období musela čeliť aj likvidácii 
súkromného podnikania zo strany ko
munistickej strany. Aby podnik uchrá
nila pred zoštátnením, nasťahovala sa  
s dcérou a jej siedmimi deťmi do hos
tinca. „Prababka ešte dva roky z vedľajšej 
strany hostinca prevádzkovala trafiku,”  
hovorí J. Hajtmánek, ktorý dnes na 
mieste hostinca prevádzkuje reštaurá
ciu Grinavský Janko. Poskytuje pôžitok 
z dobrého jedla a malokarpatských vín, 
ale aj zábavu v podobe rôznych osláv či 
eventov a  festivalov. Neoddeliteľnou 
súčasťou je festival dychových hudieb 

a spolupráca s Dychovou hudbou Grina
vanka.

„Vždy bolo mojím snom hostiť zákaz-
níkov,” povedal J. Hajtmánek a  doplnil, 
že prevzatiu prevádzky predchádzal dl
horočný pobyt v zahraničí, ktorého cie
ľom bolo získanie skúseností, ale aj fi
nancií. „Keďže na Slovensku som potenciál 
a peniaze potrebné k podnikaniu nevidel, 
tak som si ich šiel zarobiť do zahraničia, 
aby sa mi podarilo kúpiť od rodiny priestor 
a mohol som pokračovať v tradícii pradeda 
Ignáca Sváteka.” Rozhodnutie vrátiť sa 
domov a  podnikať mu prinieslo nielen 
splnený sen, ale aj dar v podobe pokla
du. „Pri búraní šopy v záhrade zo steny vy-

padli tehly a v stene bol balík 4-krát obale-
ný igelitom. okamžite som si spomenul na 
chý bajúci tretí poklad z  rodinnej historky 
o zakopaných pokladoch – troch striebor-
ných hrncoch, ktoré pradedo Ignác zakopal 
niekde v záhrade. Jeden zakopaný poklad 
našiel jeho syn Ignác Svátek, druhý našiel 
vnuk Ignác Svátek. opatrne som balík roz-
balil a vtedy sa mi zachvelo celé telo, pra-
dedo tam ukryl faktúry, doklady, povole-
nia a papiere od stavby pohostinstva. Toto 
bol môj poklad... celá história pradedovho 
podnikania. Neboli to zlaté alebo striebor-
né poklady, ale bola tam história, ktorá sa 
v princípe nedá finančne vyčísliť.” Mnohé 
z dokumentov sú vystavené v prevádzke 
na Myslenickej ulici, kde dotvárajú at
mosféru storočnej tradície.

Rodinné podnikanie pokračuje pod 
iným menom i názvom, naďalej však 
spája obyvateľov mestskej časti a  pri
pomína históriu, ktorá bude už navždy 
súčasťou Grinavy. „Neprenieslo sa na mňa 
meno Ignác ani priezvisko Svátek, ale prav-
depodobne sa preniesli gény. K tomu som 
si uvedomil, že Grinava je náš rodinný zá-
klad, rodná hruda, miesto, ktoré milovali 
moji rodičia, prarodičia, milujem ju aj ja  
a moje deti, tak som prevádzke dal meno 
Grinavský Janko.”

Text: Nina Bednáriková,
foto: Ján Hajtmánek

Je to až neuveriteľné, ale dycho-
vá hudba Grinavanka nepretržite 
funguje už 100 rokov. Jej vznik sa 
oficiálne datuje od roku 1921, od-
kedy aktívne pôsobí v meste Pe-
zinok. Neoficiálne už však začala 
svoju činnosť pred prvou sveto-
vou vojnou, približne v roku 1912 
– 1913. Avšak z dôvodu vypuknu-
tia vojny, do ktorej mnohí z muzi-
kantov narukovali, bola činnosť 
kapely pozastavená.

Dychovku založilo v septembri 1921  
dvanásť nadšencov, ktorých prvým ka
pelníkom sa stal pán Ježík. V roku 1928 
sa kapelníkom stal Štefan Bielik, ktorý 
kapelu viedol až do roku 1946, kedy ho 
vystriedal Celestín Oškera. Ten viedol 
dychovku už pod novým menom Dycho
vá hudba Myslenice. Názov sa zmenil 
z dôvodu premenovania obce Grinava 
na Myslenice. V tomto období sa v dy
chovke až do roku 1950 zacvičovalo 30 
mladých hudobníkov. Kapelník C. Oške
ra v roku 1961 po 15ročnom pôsobení 
dychovku opustil. Na jeho post sa po 
15 rokoch vrátil Štefan Bielik, ktorý tak 
až do roku 1971 bol kapelníkom celko
vo rekordných 28 rokov. Po ňom prišiel 
Eduard Mlynek v roku 1972, kedy prišlo 
aj sedem nových hudobníkov, bol dopl
nený a skvalitnený repertoár a prišli aj 
prvé úspechy, s ktorými súvisí príchod 
prvého speváka Štefana Viléma a nové 
kroje. Na tieto prispelo JRD Myslenice,  
s čím súvisí aj nové meno kapely DH 
JRD KARPATY. Väčšiu finančnú a mate
riálnu pomoc od JRD dostala dychovka 
až po roku 1974. Zaslúžil sa o to vtedajší 
predseda pán Augustín Krasňanský.

Zlom v histórii DH Grinavanka
Najväčší zlom v histórii dychovky na

stal v roku 1976, keď prišiel Karel Suchý 
z posádkovej hudby z Bratislavy. Ako ka
pelník sa najviac zaslúžil o jej veľmi dob
ré meno doma i v zahraničí. Pod menom 
Grinavanka začala kapela vystupovať 
znova až od roku 1978. Toho roku zís
kala po nábore 23 mladých hudobníkov,  

a tak si muzikanti vychovávali nastu
pujúcu generáciu. V tomto období ved
ľa seba existovali dokonca dve kapely –
malá a veľká – v zmysle starší a mladší 
muzikanti. Malá Grinavanka pôsobila až 
do roku 1983. V tom čase prišli aj noví 
speváci Barbora Krasňanská a Ľubomír 
Halenkovič. Niektorí členovia postupne 
doplnili Veľkú Grinavanku.

V tomto období Grinavanka úspešne 
koncertovala doma aj v  Nemecku, Ra
kúsku a  v  Čechách. Toto veľmi úspeš
né 16ročné obdobie trvalo aj po roku 
1994, t. j. po odchode Karola Suchého.  
V roku 1993 nastúpil na kapelnícke mie
sto dlhoročný zástupca kapelníka Milo
slav Šmahovský, ktorý v Grinavanke pô
sobí najdlhšie – od roku 1950 čo je 71 
rokov. V tej dobe s Grinavankou spievali 
Miroslava Hančíková (Keráková) a Alena 
Gažiová. Dychovku viedol do roku 1999, 
kedy sa stal kapelníkom na obdobie jed
ného roka Karol Urbanič starší, ktorý  
v kapele pôsobil od roku 1986 a podie
ľal sa aj na úpravách niektorých skladieb 
v jej repertoári. V období rokov 2000 
až 2005 viedol Grinavanku Drahomír 
Šmahovský, ktorý sa stal jej členom v ro
ku 1971. Od roku 2000 začala dychovka 
pravidelne organizovať Grinavský ma-

jáles. Toto úspešné podujatie sa kona
lo 14 rokov, až do roku 2013. Od roku 
2004 sa dychovka rozrástla o nové spe
váčky – Nikoletu Šmahovskú, Martinu 
Tahotnú, Martinu Frankovú (Gašparo
vičovú) a speváka Ľubomíra Tahotného. 

Ocenenia a úspechy 
Pri príležitosti 80 rokov svojej čin

nosti bola DH Grinavanka v roku 2001 
ocenená primátorom mesta Medailou 
za zásluhy a rozvoj mesta Pezinok. V ro
koch 2005 až 2012 viedol dychovú hud
bu Grinavanka skúsený muzikant Ing. 
Vladimír Féder. V roku 2011, pri prí
ležitosti 90. výročia, nahrala svoj prvý  
CD nosič s názvom Na klebety nedaj.  
V tom istom roku bola ocenená Pamät
nou plaketou primátora mesta Pezinok.

Od roku 2012 je umeleckým vedú
cim a kapelníkom Ing. Peter Feder, ktorý  
s Grinavankou nacvičil nový náročnejší 
repertoár, čím kapela získala väčšiu po

pularitu na Slovensku, ale i na vystúpe
niach v Maďarsku, Rakúsku, Taliansku, 
Francúzsku a v Česku. V roku 2012 na
študovala nový komponovaný program 
Vianoce s  Grinavankou, ktorý úspeš
ne prezentovala aj v  ďalších dvoch ro
koch. Z jej úspešných vystúpení možno 
spomenúť viacnásobné účinkovanie 
na Celoslovenskej súťaží a prehliadke 
malých dychových hudieb v Lednických 
Rovniach, kde v roku 2017 získala Zlaté 
pásmo Cum laudee (s pochvalou), cenu 
za najlepšiu dramaturgiu súťažného 
programu, celkovo sa umiestnila na dru
hom mieste a  stala sa Vicemajstrom 
Slovenska. Speváčky Grinavanky Mar
tina Tahotná a  Anna Setnická získali 
cenu za pozoruhodný spevácky výkon.

Pri príležitosti Dňa osvetových pra
covníkov v októbri 2016 udelil Bratislav
ský samosprávny kraj a Malokarpatské 
osvetové stredisko Dychovej hudbe Gri
navanka ocenenie „Za rozvoj kultúr no
osvetovej činnosti a  zachovávanie kul
túrnych tradícií v Bratislavskom kraji”.

Festivaly, nahrávky aj 
vystúpenia v médiách

DH Grinavanka pravidelne účinkova
la na Medzinárodnom súťažnom festi
vale malých dychových hudieb Dychov

ky v preši, kde v rokoch 2013 a 2017 
získala Zlaté pásmo Cum laude, celkovo 
sa umiestnila na 2. mieste a získala oce
nenie za ženský spevácky výkon, cenu 
SOZA a Cenu predsedu medzinárod
nej poroty. Piesne v  podaní Grinavan
ky môžeme často počuť vo vysielaniach 
RTVS Rádia Regina, ale aj v dychovkovej 
hitparáde Českej rozhlasovej stanice 
Ostrava. Od roku 2014 ju môžeme sle
dovať aj na televíznych obrazovkách hu
dobnej stanice SENZI TV.

V roku 2016, pri príležitosti osláv 95. 
výročia, vydala svoj 2. CD nosič s ná
zvom Grinavským chodníkom. Od 
toh to roka pravidelne organizuje v spo
lupráci s Gastrocatering Grinavský Jan
ko festival dychových hudieb s  medzi
národnou účasťou Grinavanka FeST, 
ktorý sa zaradil medzi obľúbené poduja
tia tohto žánru nielen v našom regióne.

V  tomto roku, kedy si Grinavanka  
pripomína 100. výročie  oficiálneho za
loženia a  nepretržitej aktívnej činnosti 
dychovky, pripravuje vydanie v  pora
dí už tretieho CD nosiča Grinavanka 
hrá... a pripravuje aj oslavy storočnice, 
preto si poprajme, aby sa nepriaznivá 
pandemická situácia čo najskôr skonči la, 
a nám sa podarilo naplniť plány a spo
ločne sa stretnúť pri dychovej hudbe.

Text: P. Feder/-red- 
Foto: DH Grinavanka 

 Čerstvou storočnicou sa môže pýšiť aj Grinavský Janko

Dychová hudba Grinavanka má 100 rokov

Predsedom Občianskeho združenia 
Dychovej hudby je Ľubomír Tahot-
ný, kapelníkom a umeleckým vedú-
cim je Ing. Peter Feder. V súčasnosti 
s Grinavankou spievajú Martina Ta-
hotná, Anna Setnická, Ľubomír Ta-
hotný a hosťujúci speváci Miroslava 
Keráková a Jozef Mihalkovič.

Svoju storočnicu v tomto roku oslavuje aj prevádzka Grinavský Janko, 
ktorá je úzko prepojená  s históriou mestskej časti Grinava a so životmi 
mnohých Grinavanov. Predstavuje rodinnú tradíciu, ktorá sa začala pí-
sať 16. marca 1921 a pretrvala až dodnes.

DH Grinavanka dnes

»

DH Grinavanka v roku 1951

Grinavský Janko Ignác Svátek s rodinou
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» Ignác sa narodil 27. decembra 
1920 na Cajle do rodiny Františ-
ka a Kataríny Nayovcov. Obec-
nú školu aj meštianku absolvo-
val v  Pezinku. Vyššiu trojročnú 
strojnícku školu v Bratislave ne-
dokončil a  radšej si našiel prá-
cu. Zamestnal sa ako rádiotele-
grafista na poštovom rádiote-
legrafickom úrade v Bratislave. 
Je ho život zmenila vojna, ktorá 
vypukla v  septembri 1939. Už  
o me siac neskôr, 2. októbra 1939, 
podpí sali československí exiloví 
poli tici s Francúzskom dohodu 
o vytvorení československej za-
hraničnej jednotky.

Vo Francúzsku v  tom čase žilo 
niekoľko desiatok tisíc predvojnových 
emigrantov, najmä slovenských roľ
níkov a baníkov s rodinami. Mnoho 
z nich sa prihlásilo do služby v čes ko  
slovenskej jednotke dobrovoľne. Exi
lová vláda sa však rozhodla vyhlásiť aj 
mobilizáciu občanov žijúcich v  zahra
ničí. Túto výzvu nasledovali aj mnohí, 
zväčša mladí muži, medzi nimi viacerí 
Pezinčania, ktorí tajne opustili svoju 
vlasť, aby bojovali proti vzmáhajúce
mu sa nacizmu a za opätovné zjedno
tenie Československa. Podobne zmýš
ľal aj Ignác Nay, ktorý sa v  novembri 
1939 spolu s  kamarátom Michalom 
Maslovičom rozhodol odísť zo Sloven
ska s cieľom vstúpiť do čs. zahraničnej 
armády. Znamenalo to ilegálny pre
chod cez hranicu do Maďarska a  ná
sledný presun k  juhoslovanským hra
niciam. Podarilo sa im to až na tretí 
pokus. Prvý raz ich hliadka zatkla na 
maďarskojuhoslovanskom pohraničí 
a odviezla ich do väzenia v Budapešti. 
Po odpykaní si dvojmesačného tres
tu za nepovolený vstup na maďarské 
územie mali byť deportovaní späť na 
Slovensko. Keď maďarskí vojaci oboch 
odvádzali na územie Slovenska, po
darilo sa im podplatiť ich striebor
nou tabatierkou, perom a hodinkami, 
a  tí ich nechali ísť. Pri druhom poku
se Ignáca s Michalom udal prevádzač 
a nasledovalo ďalšie zatknutie. Obaja, 
už znalí situácie, sa vydávali za Polia

kov, pre ktorých bol neďaleko zriadený 
tábor. Hliadka ich tam skutočne od
viedla. V  tábore priznali svoju identi
tu aj zámer prekročiť hranice. Tento
krát sa im to podarilo. Čakala ich dlhá 
cesta, ktorá viedla cez Srbsko, Gréc
ko, Turecko a Sýriu do libanonského 
Bejrútu. Tam nastúpili na francúzsku 
loď mieriacu do Alexandrie. Odtiaľ po
kračovali do Marseille, kde sa ubytova
li v  kasárňach Cudzineckej légie zria
dených v pevnosti St. Jean.

Zo St. Jean ich presunuli do Agde, 
malého mesta na pobreží Stredozem
ného mora, s ktorým je neoddeliteľne 
spojený odboj vo Francúzsku, keďže 
práve tam sa začali sústreďovať nielen 
muži utekajúci z Československa, ale 
aj vojaci prichádzajúci z  francúzskej 
Cudzineckej légie. Prvá skupina česko
slovenských dôstojníkov do Agde do
razila 12. septembra 1939. Dobrovoľ
níkov bolo nakoniec toľko, že už v ok
tóbri bol zostavený 1. peší pluk, nasle
dovaný zakrátko 2. peším plukom. 
Ako problematické sa ukázalo mate
riálne zabezpečenie. Chýbali uniformy 
aj zbrane. Napriek tomu začal výcvik. 
Ten v Agde absolvoval aj Ignác Nay.

Bolo však čoraz zrejmejšie, že 
Francúzsko nedokáže vzdorovať ne
meckej ofenzíve. Vzhľadom na neod
vratnú porážku plánovala českoslo
venská exilová vláda evakuáciu jed
notiek do Veľkej Británie. Francúzska 
strana súhlasila a všetky českosloven

ské jednotky dostali rozkaz na odchod 
z frontu. V  Anglicku boli prijatí ako 
vítaná posila, keďže kráľovstvo sa pri
pravovalo na nemeckú inváziu. Ignác 
Nay opustil Francúzsko spolu s ďalší
mi príslušníkmi svojej jednotky na lo  
di Mohamed Ali el Kebir. Prístav v Li
verpoole dosiahli 7. júla 1940. Naj
skôr ich ubytovali v  stanovom tábore 
v záhrade zámku Cholmondeley a za
radili do 1. pešieho práporu 1. Čes
ko slovenskej brigády. Keďže britská 
armáda prišla v dovtedajších bojoch 
o veľkú časť výzbroje a materiálu, vy
zbrojenie Čechoslovákov bolo spo
čiatku problematické. No už čoskoro 

sa britský priemysel rozbehol na plné 
obrátky a Československá brigáda sa 
postupne stala najlepšie vystrojenou a 
vyzbrojenou jednotkou celého zahra
ničného aj domáceho odboja. V  roku 

1943 došlo k reorganizácii čs. pozem
ných síl vo Veľkej Británii a z 1. pešej 
brigády sa stala 1. Československá sa
mostatná obrnená brigáda. Na vrchole 
sily mala vyše 6000 mužov, 307 tan
kov, 278 obrnených vozidiel, 96 diel, 
1883 vozidiel a 273 motocyklov.

Ignác Nay absolvoval výcvik na vo
diča stredného tanku Cromwell. Ten 
vďaka motoru RollsRoyce Meteor do
sahoval maximálnu rýchlosť 64 km/h, 
čo bolo na 28tonový tank skutočne 
neobvyklé. Cromwell vynikal svojou 
rýchlosťou, ovládateľnosťou a  tým, 
že sa dal ľahko opraviť. K  jeho nevý
hodám patrilo horšie pancierovanie 

a  výzbroj. Jeho posádku tvorilo päť 
členov: veliteľ, strelec, nabíjač, vodič  
a radista. Cromwell bol prvýkrát ma
sovo nasadený počas invázie do Nor
mandie. Americké a  britské jednotky 
sa na francúzskom pobreží vylodili 
6. júna 1944. Operáciou Overlord sa 
v Európe otvoril druhý (západný) front 
proti nacistom. 

1. Čs. samostatná obrnená brigáda 
sa do samotného vylodenia v Norman
dii nezapojila a na francúzsku pôdu 
dorazila až na prelome augusta a sep
tembra. Mierila k prístavu Dunkerque, 
ktorý nemecká posádka premenila 
v takmer nedobytnú pevnosť. V Dun
kerque bolo obkľúčených asi 15 000 
nemeckých vojakov Wehrmachtu a SS, 
v priestore, ktorý mal rozlohu asi 15 x 5  
km. Nemci zatopili terén okolo mesta 
dvomi veľkými jazerami a znemožni
li tak čs. brigáde použiť tanky – svoju 
najúčinnejšiu zbraň. Brigáda podni
kala hliadky a ostreľovala postavenia 
Nemcov z diel. Dňa 28. októbra 1944 
uskutočnila najväčší útok na nemecké 
postavenia. Keďže nemecká obrana sa 
ukázala ako veľmi pevná, padlo roz
hodnutie Nemcov vyčerpať a vyhlado
vať. Blokovanie dvoj až trojnásobne 
silnejšieho nepriateľa v obkľúčení bolo 
považované za dostatočné. Nemci ka
pitulovali až 9. mája 1945. Príslušní
kom Čs. brigády sa tu vzdalo 10 884 
Nemcov, čo je najpočetnejšia nepria
teľská jednotka, zajatá v dejinách Čes
koslovenska.

Desiatnik Ignác Nay pôsobil na bo
jisku pri Dunkerque do kapitulácie ne
meckej posádky. Dňa 20. apríla 1945 
ho povýšili na čatára a za statočné na
sadenie na frontovej línii dostal Česko
slovenskú vojenskú pamätnú medailu 
so štítkom FVB a Československú vo
jenskú medailu Za zásluhy II. stupňa. 
Po vojne sa vrátil so svojou jednotkou 
do Československa. Demobilizovaný 
bol 4. októbra 1945 a odišiel do rod
ného Pezinka, kde býval najskôr u ro
dičov, potom vo vlastnom byte na Te
helnej ulici. Živil sa ako hostinský. Na 
konci roku 1945 dostal ako aktívny 
účastník protinacistického odboja do 

národnej správy hotel Jeleň. Správy ho 
zbavili v marci 1947. Ako bývalého prí
slušníka západnej armády ho stále viac 
frustrovala povojnová realita, a  preto 
sa rozhodol opustiť vlasť a vrátiť sa do 
Veľkej Británie.

V  apríli 1948 ho zatkli po precho
de rakúskočeskoslovenskej hranice. 
Ignác Nay pocítil, podobne ako mno
hí ďalší účastníci západného odboja, 
„vďačnosť” nového režimu. Uväznili 
ho a pod fyzickým nátlakom prinútili 
k priznaniu, že sa spojil s emigrantmi 
usilujúcimi sa o  obnovu Slovenského 
štátu. Súd ho 30. mája 1949 uznal vin
ným a odsúdil ho na 7 rokov väzenia, 
k  strate občianskych práv na 5 rokov 
a k strate možnosti účasti na voľbách 
na 3 roky. Na slobodu ho prepustili  
18. novembra 1954. Vrátil sa do Pezin
ka, kde sa oženil a snažil sa žiť pokoj
ným rodinným životom napriek tomu, 
že mu Štátna bezpečnosť nechcela do
priať normálny život. V dôsledku chro
nického ochorenia tráviaceho traktu, 
ktoré sa uňho prejavilo už vo väzení, 
zomrel vo veku 66 rokov.

Aj príbeh Ignáca Naya je súčasťou 
pripravovanej výstavy o západnom 
československom odboji počas 2. sve
tovej vojny. Mestské múzeum v Pezin
ku ju svojim návštevníkom sprístup
ní v  období umožňujúcom hromadné 
návštevy múzea.

Text: Helena Gahérová
Foto: archív Idy Nayovej

 Ignác Nay, Pezinčan v západnom odboji

So spolubojovníkmi v československom tábore vo Veľkej Británii

Kresba z albumu Ignáca Naya zachytávajúca jeho cestu z Pezinka do Liverpoolu.
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Byty „Gallery” s podkrovnou obý-
vačkou a kuchyňou s úložným pod-
krovným priestorom nad spálňou 
už od 103.000 €

Byty „Garden” so záhradami 
od 38 m2 do 120 m2 už od 108.900 €

Radové rodinné domy 
so záhradami už od 149.500 €

INZERCIA

www.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný servis vozidiel ŠKODA:

KARIREAL SLOVAKIA, a. s., Nová 17, 902 03 Pezinok
Tel.: 0800 112 117, www.karireal.sk

V roku 1991–1992 sme prevádz
kovali s Rudom Krasulom Bodegu,  
prvú súkrom nú reštauráciu v Pe
zinku. Bola na námes tí, presne na  
au tobusovej zastávke  do Bratisla
vy. Potom tam bol dlho Orange, te
raz je tam Yaprak Döner ke bab Pe
zinok. Výklad nám robila zá hradná 
architektka Ing. Hana Čechová – 
nádhera. Bohužiaľ, tak sme boli ja 
i Rudo vyťažení – obaja sme mali 
zamestnanie –, že sme v tom kolo
toči ne pomysleli na dokumen táciu. 
Nemáme ani jednu fototografiu  
z interiéru, ani z  exteriéru – k jedu. 
Prosíme pamätníkov, ktorí nejakou 
náhodou majú ľubovoľné fotografie  
z Bodegy, ur čite sa dohodneme.

Miro Kohút – 0905 521 989

TAXI PeZINOK 

0940 76 73 71 
e-mail: ag.taxi.ag@gmail.com

TAXI PeZINOK – AG TAXI 

GLAZÚROVANIe VANÍ
za prijateľnú sumu
SO ZáRUKOU.
Tel.: 0905 983 602

www.bolesky.sk

Projekt Bolešky Vinosady – 
štýlové bývanie pod vinicami
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Dňa 28. 4. 2021 uplynu
lo 7 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, 
dedko, svokor Jozef Pa-
žitný. Venujte mu, pro
sím, tichú spomienku. 
Manželka Alica a  synovia Martin a Ľu
boš s rodinou.

Navždy Ti prestali hviezdy svietiť 
a slnko hriať, 
ale tí, ktorí Ťa mali radi,
nikdy neprestanú spomínať.
Dňa 15. 2. 2021 uplynu
lo 29 rokov, čo nás na
vždy opustil náš drahý 
Jozef Pažitný a 12. má
ja si pripomenieme jeho 
nedožité 80. narodeniny. 
S  láskou spomína smútiaca rodina. Kto 
ste ho poznali, venujte mu, prosím, ti
chú spomienku.

Dňa 18. 3. 2021 uplynu
lo 25 rokov, čo nás na
vždy opustila naša drahá 
mama pani Anna Mo-
ravčíková, a 22. 4. 2021 
sme si pripomenuli jej 
nedožitých 100 rokov. Venujte jej, pro
sím, tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Zostalo len ticho,
v očiach slzy a v srdci žiaľ.
Dňa 27. 4. 2021 sme si 
pripomenuli 1. výro
čie úmrtia našej drahej 
mamy Justíny Gušta-
fíkovej. S láskou spomí
najú deti Jozef, Mária, 
Anton a Ján s rodinami, vnúčatá, prav
núčatá a posielajú jej do neba vrúcne 
bozky. Prosíme o tichú spomienku všet
kých, ktorí ju poznali.

Čas ubieha a nevráti to, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky 
v srdciach zostávajú.
Dňa 25. 4. 2021 sme si 
pripomenuli 5. výročie 
úmrtia nášho milované
ho Tibora Rastislava 
Jokla z Grinavy. S   lás
kou spomínajú manžel
ka, deti, vnúčatá a ostatná rodina. Kto 
ste ho poznali, prosím, venujte mu tichú 
spomienku.

Kto žije v našich srdciach, neumiera!
Dňa 5. 4. 2021 sme si pri
pomenuli 9. výročie úmr
tia môjho drahého man
žela Miroslava Košíka. 
S láskou a úctou spomína 
manželka Jarmila s rodi
nou a priateľmi.

Dňa 21. 5. 2021 uplynú 
4 roky odvtedy,čo nás 
predišiel do večnosti 
náš drahý Peter Slam-
ka. Ďakujeme všetkým, 
ktorí naňho spolu s nami 
s láskou a úctou spomínajú. Smútiaca 
rodina.

Zavrela oči, srdce prestalo biť, 
musela zomrieť, 
aj keď tak veľmi chcela žiť.
Dňa 3. 4. 2021 sme si pri
pomenuli nedožité 90. 
narodeniny a dňa 18. 4. 
2021 ôsme výročie úmr
tia našej mamičky, babič
ky, prababičky a krst nej 
mamy Heleny Kadlečíkovej, rodenej 
Belanskej. S láskou a úctou spomína syn 
Jaroslav s rodinou. Kto ste ju poznali, 
ve nujte jej tichú spomienku.

Dňa 30. 4. 2021 si pri
pomíname nedožité 78. 
narodeniny nášho drahé
ho Štefana Mesároša  
a zároveň si dňa 17. mája 
2021 pripomenieme 10. 
výročie jeho úmrtia. S láskou, vďakou  
a úsmevom spomína manželka Alžbeta, 
dcéry Kvetoslava, Jana, Ľubomíra a Ka
tarína s rodinami a ostatní príbuzní. Kto 
ste ho poznali, venujte mu prosím tichú 
spomienku.

Čas plynie, nevráti, čo vzal,
Len spomienky a v srdciach žiaľ.

Túto spo
mienku ve  
nujeme na
šim drahým 
r o d i č o m 
Vi liamovi 

a  Anne Tománkovcom z  Viničného. 
Dňa 13. 3. uplynulo 26 rokov, čo nás 
opustil otec, dedko, svokor Viliam, a 8. 
4. bolo 12 rokov, čo nás opustila mama, 

babka, prababka, svokra Anna. Tí, ktorí 
ich poznali, spomínajú, tí, ktorí ich mali 
radi, nezabúdajú. Venujte im tichú spo
mienku.

Neplačte, že som odišiel, 
kľud a pokoj mi prajte, 
len v srdciach večnú spomienku 
si na mňa zachovajte.
Dňa 1. 3. 2021 nás neča
kane opustil milovaný 
manžel, otec a dedko Ri-
chard Štefula. Za tichú 
spomienku ďakujeme 
všetkým, ktorí spomína
jú s nami. Tvoji milovaní.

Dňa 16. 4. 2021 uply
nulo 50 rokov, čo nás vo 
veku 50 rokov navždy 
opustil náš drahý otec 
Ján Noskovič z  Grina
vy. S  láskou spomínajú 
deti s rodinami.

Dňa 24. 3. 
2021 sme si  
s úctou a pie 
 tou pripo
menuli 25. 
výročie úmr  

tia dlhoročného člena grinavskej dy
chovky strýka Karola Lastovičku 
a  dňa 25. 5. 2021 si pripomenieme 15 
rokov od odchodu do večnosti tety Otí-
lie Lastovičkovej z Grinavy. Ďakujeme 
všetkým, ktorí im s  nami venujú tichú 
spomienku.

Dňa 26. 2. 2021 uplynu
li 2 roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá Má-
ria Gröneová, rod. Ku
reková. S  láskou spomí
na syn s rodinou. Kto ste 
ju poznali, venujte jej s nami tichú spo
mienku.

Dňa 29. 4. 2021 uplynu
lo 12 rokov, čo nás na
vždy opustil náš milo
vaný otec, dedko a  pra
dedko Július Polkoráb. 
S  láskou a  smútkom 

v srdci spomína dcéra, syn a vnučka s ro

dinou. Prosím, venujte mu s nami tichú 
spomienku.

Tak tíško odišla duša Tvoja, 
že nestihla si povedať ani 
zbohom, rodina moja. 
Dňa 25. 4. 2021 sme si 
pripomenuli 5. výročie 
úmrtia dcéry Janky No-
govej, rod. Jurkovičovej. 
S úctou a láskou spomí
na smútiaca rodina.

Dňa 19. 4. 2021 uplynu
lo 17 rokov, čo nás opus
til milovaný otec Imrich 
Široký, a  17. 4. 2021 

uply nulo 
16 rokov, 
čo nás opustila milova
ná ma ma Oľga Široká. 
S úctou a  láskou spomí
na syn Marián.

Dňa 25. 4. 2021 sme si 
pripomenuli 3. výročie 
úmrtia nášho drahého 
otca, dedka a  brata Mi-
chala Geršiča. S láskou 
spomína dcéra s  rodi

nou.

Dňa 29. 4. 2021 uplynu
lo 20. výročie úmrtia 
manželky, mamičky 
a  ba bičky Kvetoslavy 
Klamovej. Kto ste ju po
znali, venujte jej tichú  
spomienku. Spomínajú manžel, deti 
a vnúčatá.

Dňa 29. 4. 2021 uplynu
lo 6 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý man
žel, otec, dedko, brat Pe-
ter Buday. Kto ste ho 
poznali, venujte mu ti
chú spomienku. Smútiaca rodina.

Dňa 26. 4. 2021 sme si 
pripomenuli 4. výročie 
úmrtia našej mamy Má-
rie Lunákovej, rod. Slo
vákovej. S láskou a úctou 
spomínajú deti Janetta, 

Dáša, Maroš a vnučka Karolínka. Kto ste 
ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

odišla si tíško a niet Ťa medzi nami, 
v srdciach našich žiješ spomienkami. 
Dňa 1. 4. 2021 sme si 
pripomenuli 5. výročie 
úmrtia Sidónie Feder-
lovej, rod. Klimovej. S 
láskou a úctou spomí
najú dcéra Mária a syno
via Ján a Pavel s rodinami.

S hlbokým žiaľom si pri
pomíname ôsmy smutný 
rok, kedy navždy zaspal 
večným spánkom Am-
brózko Pažitný z Vino
sadov. Deň 24. 4. 2021 si 

pripomenuli a spomínali na jeho počesť 
s láskou manželka a dcéra s rodinou.

Dňa 21. 3. 2021 uplynulo 
25 rokov, čo nás opustil 
náš drahý manžel, otec, 
starý otec a  priateľ Ing. 
Ignác Hianik. Ďakuje
me všetkým, ktorí spolu 
s nami na neho spomínajú. Manželka An  
na, dcéra Tatiana a syn Igor s rodinami.

V uplynulých dňoch sme 
si pripomenuli nedožité 
60. narodeniny nášho 
drahého Ing. Ľubomíra 
Janošku. Spomíname s 
láskou a vďakou. Man
želka, syn, dcéra a brat s rodinou.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMÍNAMe

Stíchlo navždy srdce zlaté, 
zhasol v tvojich očiach svit, 
ťažko sa nám bude teraz 
bez Teba žiť…

Ďakujeme všetkým prí
buzným, priateľom, 
zná mym, susedom aj 
býva lým kolegom, ktorí 
sa  1. 4. 2021 prišli roz
lúčiť s  naším drahým 

manželom, ockom, dedkom, strýkom 
a priateľom Vladimírom Tomkom. 
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary, ktorými ste zmiernili 
náš hlboký žiaľ. Manželka Katka a dcéra 
Adrika s rodinou.

POĎAKOVANIe

Záverom mesiaca marec 2021 
sa s ohľadom na situáciu s ochore-
ní COVID-19 na mestskom cinto-
ríne v  Pezinku rozlúčili najbližší 
rodinní príslušníci s pezinskou ro-
dáčkou, matkou, starou matkou, 
svatkou Mgr. Darinou Demkovou, 
ro denou Hankerovou.

D. Demková sa narodila v  čase 
druhej svetovej vojny 8. mája 1943 
v Pezinku. Detstvo i základnú školskú 
dochádzku až po maturitu absolvovala 
v  Pezinku. Od mladosti mala rada čí
tanie i recitovanie, a preto sa i aktívne 
zapojila medzi pezinských divadelných 
ochotníkov, patrila medzi aktívnych 
členov. Následne úspešne vyštudovala 
vysokoškolské vzdelanie na Filozofic
kej fakulte UK Bratislava. I v čase štúdií 
v Bratislave táto jej aktivita pokračova
la.

Svoje prvé za
mestnanie mala v 
Československej 
televízii Bratisla
va, kde sa zaradila 
do úseku výroby 
kultúrnych progra
mov. Tu sa stretla 
s  Mariánom Dem

kom, kde z kolegiálneho vzťahu vznik
lo priateľstvo, ktoré v roku 1973 vyvr
cholilo vstupom do manželstva. V roku 
1974 sa im narodil syn Adrián. Manže
lia pracovali v Bratislave a žili v Pezin
ku spoločne celá rodina. Starostlivosť 
o dieťa primäla mladú mamičku nájsť 
si prácu v meste Pezinok a bola prijatá 
na úsek kultúry do kultúrneho domu 
Pezinok a medzi jej povinnosti patrila 
starostlivosť o pezinských divadelných 
ochotníkov a  tiež príprava časopisu 
Pezinčan. Z  referentskej funkcie bola 

neskôr menovaná do riadiacej funkcie 
riaditeľky Domu kultúry.

Záver jej pracovnej kariéry ju pri
viedol do pozície pedagóga, kde učila 
najprv na SOU Pezinok a  Obchodnej 
akadémii v  Pezinku, odkiaľ odišla na 
zaslúžilý dôchodok. V  živote ju posti
hol postupne odchod viacerých rodin
ných príslušníkov, najprv v  mladom 
veku zomrel jej brat, neskôr ďalší ro
dinní príslušníci, rodičia, teta, ktorú 
opatrovala, a  v  roku 2017 ju opustil, 
teda zomrel jej manžel Marián. Posled
né roky prežila spoločne s rodinou syna 
Adriána a nevesty Eriky, ktorí sa o ňu 
starali. Veľkým potešením jej boli vnú
čatá Esterka a Tobias.

V Pezinku bola známa ako veselá 
spoločenská osobnosť, ktorá sa zapája
la do kultúrneho života. Organizovala 
vinobrania a bola dokonca i na plagá
toch reprezentujúcich našich vinohrad

níkov a  vinárov, osobne sa zúčastnila 
v sprievode.

Na poslednej rozlúčke so zosnulou 
prejavili rodine sústrasť i  zástupcovia 
mesta i  priateľov divadelníkov. Pani 
Z. Hrnčírová, dlhoročná divadelníčka 
v meste Pezinok, si spomenula na ve
selú príhodu, keď s D. Demkovou v hre 
Najdúch bol v rámci deja hry i prípitok 
účinkujúcich hercov z fľaše, kde, samo
zrejme, mala byť čistá voda, aby her
com nezaškodilo. Akosi sa tam však do
stalo niečo silnejšie a po upíjaní sa herci 
začali usmievať i tam, kde už to nebolo 
plánované autorom hry, čo diváci po
strehli a mali tiež dôvod sa usmievať.

V mene bývalých ochotníckych her
cov prejavil rodine úprimnú sústrasť 
člen Slovenského zväzu divadelných 
ochotníkov a bývalý organizačný vedú
ci súboru Mestského divadla Pezinok 
Peter Ronec.

Česť jej pamiatke! 
Text: P. Ronec,

foto: archív rodiny Radovan Kružlic a Jana Kubalová
Matej Bartozel a Natália Pinkavová

Jednota 
dôchodcov 
Pezinok 

oznamuje svojim členom, že 

bude od mája 
zabezpečovať svoju 
činnosť informačnými 
hodinami 
vždy v pondelok 
od 14.00 do 15.30 h 
v Dennom centre 
na Kollárovej ulici.

e. Zouzalíková

Rozlúčka s Mgr. Darinou Demkovou

ZOSOBáŠILI SA
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Inteligentná sústava sa začne 
budo vať aj na našom území

Vďaka projektu Danube InGrid, kto
rý je výsledkom spolupráce dvoch 
slo venských spoločností – Slovenskej 
elek trizačnej preno sovej sústavy, a. s., 
a Západoslovenskej distribučnej, a. s., 
a maďarského prevádzkovateľa distri
bučnej sústavy E.ON Északdunántúli 
Áramhálózati Zrt, vznik ne rozsiahla 
prepojená energetická infraštruktúra.  
Projekt bude realizovaný na území zá
pad ného Slovenska a severozápadné
ho Maďarska.

Vďaka svojej unikátnosti a podpore 

cezhraničnej spolupráce smerujúcej  
k zlepšovaniu jednotného energetic
kého trhu Európskej únie, získal pro
jekt v roku 2020 významný európsky 
grant vo výške 102 miliónov €. Celko  
vý rozpočet projektu je vyše 290 milió
nov € a bude realizovaný v priebehu 
rokov 2020 až 2025.

Bezpečnejšie a stabilnejšie 
dodávky energie

Primárnym zámerom projektu Da
nube InGrid je vybudovanie inteligent
nej siete v regióne strednej a východ
nej Európy, ktorá umožní rozsiahlejšiu 

integráciu výrobcov energie z obnovi
teľných zdrojov do distribučnej sústa 
 vy, pri udržaní vysokej kvality a bezpeč
nosti dodávok. Len na území Sloven  
ska sa zmodernizuje technológia v 150 
transformačných staniciach, vybudujú 

sa nové rozvodne a optická sieť v dĺž
ke 320 km a súčasne budú implemen
tované IT riešenia umožňujúce fungo
vanie Smart Grid konceptu. Na plnení 
viacerých cieľov už Západoslovenská 
distribučná, a.  s., začala pracovať.

 Na juhozápadnom Slovensku vznikne jedna 
z najmodernejších elektrizačných sústav
Moderné inteligentné siete, prezývané aj „Smart  
Grid”, využívajú najnovšie technológie na automa-
tizované riadenie, vďaka ktorému je možné na diaľ-
ku monitorovať elektrizačnú sústavu a flexi bilne 
upravovať jej parametre. Inteligentné prvky po -
máhajú nielen pri stabilnom zabezpečení dodá vok 
elektriny, ale vo veľkej miere sú spojené aj s vy u-
žívaním ob noviteľných zdrojov  energie.

Bližšie informácie o projekte Danube InGrid, jeho prínosoch a vý zname, sa môžete dozvedieť počas online verejnej konzultácie,
ktorá sa uskutoční 5. mája 2021 o 14.00 h naživo na webovom sídle  projektu www.danubeingrid.eu/stream.

Je to regionálna, nadokresná footgol
fová liga organizovaná klubom 1. SFGK 
Carpathians Slovakia so súhlasom Slo
venskej FootGolfovej Asociácie pre všet
kých neregistrovaných a registrovaných 
hráčov SFGA a klubov. Má štatút samo
statnej nižšej regionálnej súťaže. Hráči 
sa môžu následne zapojiť s klubom 1. 
SFGK Carpathians Slovakia do najvyš
ších slovenských súťaží Slovenská Foot
Golfová Tour a Slovenský Footgolfový 
Pohár. FootGolf je individuálny šport,  
v ktorom sa kombinuje kopanie do lopty 
podľa golfových pravidiel na otvorenom 

priestranstve golfového ihriska, kde je 
možné dodržiavať odstupy hráčov cho
diacich spoločne v štvorčlenných skupi
nách/flajtoch. „Naším cieľom je podporiť 
športovanie na čerstvom vzdu chu v uzavre-
tom areáli footgolfového ihriska bez rozdie-
lu veku a pohlavia. Preto chceme otvoriť 
FootGolf záujemcom, ktorí doteraz súťažne 
FootGolf nehrali, a takto sa im naskytuje 
možnosť súťažiť na regionálnej úrovni,” 
uviedol prezident 1. SFGK Carpathians 
Slovakia Rastislav Blaško. Liga je prvot
ne pre slovenských hráčov, ale sa môžu 
zúčastniť hráči bez rozdielu štátneho 

občianstva a trvalé
ho pobytu, teda aj 
cudzinci žijúci alebo 
pracujúci na Sloven
sku. Miesto konania 
súťaže bude Foot

Golfový areál Chorvátsky Grob – Čierna 
Voda, hotel Agatka.

Budú 4 kolá v období máj–september 
2021. Termíny sú predbežne stanovené 
na nedele 16. mája, 27. júna, 1. augusta a 
5. septembra. Prvý flajt na turnaji začí
na o 10.00 h, registrácia na mieste je od 
9.00 h. Prihlasovanie prebieha na por
táli www.gscore.eu, kde pri rozbale
ní menu Turnaje treba nájsť konkrétne 
kolo a tam sa prihlásiť. Prihlasovanie na 
každé kolo začína v daný týždeň od utor
ka 18.00 h do piatka 18.00 h. Rozpis flaj
tov bude v piatok pred každým kolom.  
V sekcii Liga sa potom nachádzajú celko
vé výsledky ligy. Záujem o turnaj mož
no odoslať predbežným oznámením na 
stránke turnaja v sekcii Registrácia. Jed
notlivé kolá sa odohrajú v čase, keď ich 
bude možné usporiadať v rámci uvoľne
nia protiepidemických opatrení a takýto 
druh súťaže ich bude spĺňať. Stanovené 
termíny jednotlivých kôl sa môžu preto 
zmeniť.

Kategórie budú rovnako štyri: Muži, 
Ženy, Deti do 13 rokov, Juniori 14–18 
rokov. Doplnkovo sa môže zriadiť kate
gória Muži nad 45 rokov v prípade väč
šieho počtu účastníkov. Súťažiť tak mô
žu celé rodiny. Po každom kole budú vy  
hlásené výsledky kategórií. Po posled
nom kole budú vyhlásené celkové vý

sledky za všetky 4 kolá. Do celkového 
súč tu sa budú brať do úvahy tri najlepšie 
výsledky a výsledok 4. kola bude rozho
dovať pri ich rovnakom súčte. Vyhlásení 
víťazi s umiestnenými do 3. miesta. Kaž
dý účastník, ktorý absolvuje aspoň tri 
kolá, obdrží šiltovku a pamätnú medai
lu CARPATHIANS REGIONAL FOOT
GOLF LIGA.

Záujemcovia o účasť v súťaži sa môžu 
registrovať zaslaním žiadosti na email  
karpatliga@protonmail.com, tel. 
0917 218 579, pričom obdržia ďalšie 
propozície. V apríli je možné s 1. SFGK 
Carpa thians Slovakia absolvovať indi
viduálne tréningy na FootGolfovom ih
risku Čierna Voda. 1. SFGK Carpathians 
Slovakia môže na požiadanie po dohode 
zabezpečiť aj organizovanie firemného 
teambuilduingu.

FootGolfová výstroj hráča na oficiálne 
turnaje okrem tréningov je nasledovná: 
čiapka so šiltom, polo dres s límcami, 
gol fové krátke nohavice s vreckami po 
bo koch a vzadu a pútkami na opasok, 
ženy môžu mať sukne, štucne, turfky/
tenisky (zakázané kopačky so štupľami), 
vlastná lopta, v prípade chladného po
časia môže byť mikina, tepláková bun
da, vesta, v prípade dažďa bunda s ka
pucňou, ale na drese.

Hrá sa s futbalovou loptou veľkosti 
5. FootGolf pre ich špecifické vlastnos
ti letu do diaľky sa najviac hrá s týmito 
loptami: Jabulani 2010, Speedcell 2011, 
Teamgeist 2006, Europass/Terrapass 
2008, Tango 12, samozrejme, všetky iné 
hráčom dostupné lopty. Viac informácií: 
https://www.sfga.sk/sk

1. SFGK Carpathians Slovakia

 Michaela Čukanová obhájila titul 
z majstrovstiev Slovenska

V športovom rezorte xbionic sphere v Šamoríne sa v dňoch 16.–17. apríla usku
točnili Majstrovstvá Slovenska seniorov v karate. Zúčastnila sa ich aj Pezinčanka 
Michaela Čukanová (tretia zľava?), členka klubu Karate Rapid Bratislava, ktorá si 
ešte ako junior ka medzi seniorkami vybojovala bronzovú medailu a obhájila tak 3. 
miesto z pre došlých majstrovstiev Slovenska.                   Text a foto: M. Čukan

 1. SFGk Carpathians Slovakia
 pripravuje novú súťaž

V čase reštrikcií a zákazu konania športových kolektívnych kontakt-
ných súťaží na amatérskej úrovni, kedy je možné trénovať iba indivi-
duálne a v prírode na otvorenom priestranstve s dostatočným odstu pom, 
je v  príprave nová súťaž CARPATHIANS ReGIONAL FOOTGOLF LIGA 
(Karpatská Regionálna FootGolfová Liga). Prvé kolo je naplánované na 
nedeľu 16. mája 2021 vo FootGolfovom areáli Čierna voda – Chorvátsky 
Grob, hotel Agatka.

AKO SA ZÚČASTNIŤ NA 
CARPATHIANS ReGIONAL FOOTGOLF LIGA:
1. zaslať email na karpatliga@protonmail.com s uve
dením, že sa chcete zúčastniť, kde budú spätne zaslané 
všetky inštrukcie.
2. vytvoriť a vyplniť si osobný profil hráča registráciou na hráčskom portáli 
www.gscore.eu, overiť ho emailom.
3. na portáli www.gscore.eu vyhľadať v  kolónke TURNAJE konkrétne kolo 
CARPATHIANS REGIONAL FOOTGOLF LIGA, preštudovať si informácie o sú
ťaži, následne prejsť do sekcie Registrácie.
4. v sekcii Registrácie začína prihlasovanie na každé kolo od utorka 18.00 h v da
nom týždni do piatka 18.00 h, pred týmto termínom môžete využiť predbežné.

Viac info: https://www.gscore.eu 
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„Ešte začiatkom roka sme ani netuši-
li,   kedy a  kde sa začne nový ročník,  zra-
zu sa to rozbehlo celkom rýchlo,“ povedal 
Pavol Jajcay. Na veľkonočný víkend (3. 
 4.apríla 2021) sa podarilo zorganizo
vať OMW MAXXMOTION HILL CLIMB 

RACE SLOVAKIA RING, ktorý úspeš
ne odštartoval na okruhu v  Orechovej 
Potôni. Účasť sa konala za prísnych pan
demických opatrení  bez účasti divákov. 
Išlo o  kopcový pretek na okruhu, kto
rý  bol rozdelený na dvojpretek sobota 

a nedeľa. Doobeda sa jazdili 3 tréningové 
jazdy a poobede 3 závodné jazdy. Zo zá
vodných jázd sa vyhodnotili 2 najrých
lejšie časy. „Tento víkend sme sa predovšet-
kým snažili auto nastaviť  a vyskúšať vylep-
šenia po zimnej úprave,“ vysvetlil P. Jajcay. 
Napriek tomu sa P. Jajcayovi podarilo 
v  sobotu za premenlivých podmienok 
vybojovať pekné 2. miesto v triede MX5. 
V  nedeľu sa podarilo za chladného po
časia vybojovať 3. miesto. „Tento víkend 
nám pomohol pochopiť určité veci o na-
stavení na našej okruhovej MAZDE MX5, 
s ktorou vstupujeme do novej Rakúskej 
okruhovej série HISTO CUP. V  tejto 
sérii naša cesta bude smerovať na prvé 
podujatie, a  to na domáci Slovakia Ring 
1. - 2.mája,“  uviedol P. Jajcay k plánom   
klubu. Na konci mája sa jazdci z klubu 
presunú na Salzburgring a  v  polovici 
júna majú štartovať v  Chorvátskom 
Grobniku. Počas letných prázdnin by sa 
malo štartovať aj v Maďarsku na Hunga
roringu a v Čechách na Automotodrom 
Brno. „Dúfame že sa pandemická situácia 
zlepší a budú podujatia sprístupnené aj 
divákom, na ktorých sa tešíme.“

Autoklub Pezinok/-red- 
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V boji o finále nastúpili v ½finále pe
zinské volejbalistky proti Nitrianskym 
hráčkam. Hralo sa na 3 víťazné zápasy. 
Favoritom série boli Nitrančanky, ale 
svoju rolu favorita nepotvrdili, keď pre
hrali na vlastnej palubovke 13. V dru
hom dueli Pezinčanky využili výhodu 
domáceho prostredia a po výhre 31 na 
sety si vypracovali postupový matchbal. 
Tretí zápas sa hral pod Zoborom a opäť 
boli úspešnejšie Pezinčanky, ktoré po 
dramatickom priebehu vyhrali v pomere 
32 na sety a v  celkovej sérii 30. Naše 
hráčky tak zaznamenali historický po
stup do finále slovenskej volejbalovej 
extraligy, kde si zmerali sily s hráčkami 
Slávie EU Bratislava. 

Bratislavčanky odohrali svoj prvý 
finálový zápas na domácej palubovke 
v ŠH Dome športu proti Pezinčankám. 
Po hladkom víťazstve 30 na sety sa uja
li hráčky Slávie vedenia v  sérii. Druhé 
stretnutie bolo na pezinskej palubovke, 
kde domáce hráčky nevyužili možnosť 
vyrovnať stav série. Po dramatickom 
a  vyrovnanom priebehu sa tešili Slá
vistky, ktoré síce prehrávali, ale dokáza
li otočiť stav vo svoj prospech. Ako sa 
ukázalo neskôr, hráčky Slávie potvrdili 
pozíciu favorita aj v poslednom zápase  

a po výhre 31 na sety oslavovali 19. ti
tul majstra Slovenska. Pezinské hráčky 
Strabagu VC Bílikova tak v  konečnej 
podobe získali historické druhé miesto 
a mohli sa tešiť zo strieborných medai lí. 
Srdečne gratulujeme.

Výsledky ½-finále
Volley project UKF Nitra (2.) – Stra-

bag VC Bílikova Pezinok (3.) 13  
(23, 25, 19, 20)

Strabag VC Bílikova Pezinok – 
Volley project UKF Nitra 31 (21, 13, 
21, 18)

Volley project UKF Nitra – Strabag 
VC Bílikova Pezinok 23 (17, 23, 12, 
20, 14)
Konečný stav série: 3-0 pre Pezinok

Výsledky finále:
Slávia EU Bratislava – Strabag VC 

Bílikova Pezinok 30 (20, 22, 19)
Strabag VC Bílikova Pezinok – Slá

via EU Bratislava 23 (23, 16, 12, 19, 
8)

Slávia EU Bratislava – Strabag VC 
Bílikova Pezinok 31 (22, 15, 10, 20)
Konečný stav série: 3-0 pre Slávia

Text: -pv-,
foto: Slovenská volejbalová federácia 

Pezinskí plavci opäť úspešne re-
prezentovali svoje kluby i mesto. 
V termíne od 9. do 11. apríla sa 
v Šamoríne konali celoslovenské 
preteky mladších a starších žia-
kov.

Športový plavecký klub 
polície Pezinok

Plavci zo Športového plaveckého klu
bu polície Pezinok, 20 plavcov z kategó

rie mladších a starších žiakov, ale aj pla
veckých nádejí, sa zúčastnilo kvalitne 
obsadených plaveckých pretekov, ktoré 
sa konali v Xbionic centrum Šamorín, 
kde sa na jednom podujatí stretla pla
vecká špička z  celého Slovenska v da
ných vekových kategóriách. Na jednom 
podujatí sa mali možnosť stretnúť začí
najúci plavci s ostrieľanými pretekármi 
a  tak nazbierať skúsenosti a  inšpiráciu 
do ďalšej športovej prípravy. Klubová 
výprava vybojovala celkovo 19 cenných 
kovov. Krásny úspech v  reprezentovaní 
mesta Pezinok sa okrem jednotlivcov 
podaril najstarším dievčatám v  ženskej 
štafete na 4x 50 metrov polohové prete
ky, kde baby vybojovali krásne 3. miesto 
medzi najlepšími plaveckými klubmi. 

Pre všetkých však najväčšou odmenou 
boli úsmevy a úprimná radosť tých naj
menších plavcov, ktorí si domov odniesli 
nezabudnuteľné spomienky z  prvých 
plaveckých pretekov.

Plavecký klub Pezinok 
Za Plavecký klub Pezinok do Šamo

rína vycestovalo 13 mladších plavcov, 
ktorí vystriedali starších plavcov. Naj
mladšími účastníčkami boli dievčatá 

(nar. 2011) Emilka Tokárová, Simon ka  
Pätoprstá, Sofi Olesová, Charlotte Boh
mer a Lucka Janičinová (nar. 2010), 
kto ré zvládli preteky na výbornú a pre
konali samé seba. Deti sa v komplexe  
xbionic sphere sústredili na Veľkonoč
ný pondelok. Nevadili im ani plavecké 
tréningy v skorých ranných hodinách.  
Po raňajkách sa riadne pripojili na vyu
čovanie a poobede opäť vo vytúženom  
bazéne, ktorý im v týchto časoch chýba.  
Program v Šamoríne bol pre plavcov pes
trý. Užili si okrem kina a bowlingu aj ko
pec zábavy. Samotné preteky boli vyvr
cholením skvelého sústredenia. Mnohé 
deti neboli vo vode päť mesiacov, niekto
ré na symbolickej suchej príprave. Aj na
priek nepriaznivej situácii dokázali za
plávať svoje osobné maximá a vyskúšali 
si všetky štafety, ktoré boli plné emócií a 
veľkej radosti. Maličký kúsok od medai
ly bol Jakub Mojžíš (2008), keď na 200 
m prsia dokázal pokoriť svoj osobný re
kord o 9 sekúnd a 3. miesto mu uniklo  
o 8 stotín sekundy. Poďakovanie patrí 
organizátorom podujatia SPF a PK Se
nec a všetkým rodičom!

Všetkým plavcom gratulujeme.
ŠPKP Pezinok, PK Pezinok/-red- 

 autoklub Pezinok odštartoval ročník 2021

Volejbalistky Pezinka sú
vicemajsterky Slovenska

 Starší a mladší žiaci si zmerali sily
 s plaveckou špičkou Slovenska
»

Pavol Jajcaj prvý sprava


