
V období od jesene 2020 do leta 2021 
sa drvivá väčšina pripravených podujatí 
nekonala – v  lepšom prípade boli odlo
žené na neskôr, v  horšom zrušené, a  aj 
tie, ktoré sa napokon konali, prebehli iba 
v symbolickej forme a s minimom účast
níkov. V  lete sa síce epidemická situácia 
zlepšila, no podujatia ešte stále museli 
byť organizované v  sprísnenom režime 
hygienických opatrení a obmedzení plat
ných v čase konania. Napriek tomu sa po

darilo pripraviť pestrú ponuku podujatí, 
a Pezinčania tak mali v lete opäť možnos
ti pre kultúrne vyžitie, zábavu i poučenie. 

Mesiac júl sa niesol predovšetkým 
v znamení hudobných podujatí pod orga
nizačnou taktovkou Pezinského kultúr
neho centra: letný program otvoril kon
cert speváckeho zboru Animatus, ktorý 
oslavoval 5. výročie svojho založenia.  
V amfiteátri zas svojich fanúšikov pote
šili legendy slovenského popu Dubaso vá, 

Hammel, Lehotský a Patejdl, no nezabud  
lo sa ani na milovníkov vážnej hudby, 
ktorí si mohli vypočuť koncert baroko
vej hudby. Na záver mesiaca roztancovali 
stovky svojich zábavychtivých priazniv
cov vychýrení Kollárovci. Krásne poduja
tie sa konalo v Dome kultúry, kde primá
tor mesta postupne na dvoch stretnu
tiach prijal pezinských jubilantov, ktorí 
jubileum 80 a viac rokov dovŕšili koncom 
roka 2019 a v roku 2020. V malokarpat
skom múzeu, mestskom múzeu a dome 
kultúry boli pripravené výstavy pre záu
jemcov o fotografiu, vojenskú históriu či 
motocyklové veterány. Od konca augusta 
do 19. septembra je v PKC sprístupnená 
výstava pri príležitosti 100. výročia zalo  
ženia futbalového klubu „Zelenobielych”, 

V Materskej škole na Záhradnej 34 
prešli rekonštrukciou dve triedy. Pred
metom obstarávania bola oprava inte
riéru: do stien sa zasekalo nové káblo
vé vedenie, stropy a  steny dostali biely 

náter a sviežim farebným náterom sa 
rozžiarili aj sokle stien do výšky 130 cm. 
Spoločnosť Rivero s. r. o., víťaz verejné
ho obstarávania, pracovala na zákazke v 

......... Rýchla správa

#  Testovanie  
COVID-19 

Mobilné
odberové 
miesto

V Pezinku sa nachádza jedno mobilné odberové miesto (MOM), a to na Bratislavskej ulici č. 85 pred budovou 
Ambulantnej pohotovostnej služby, ktoré je otvorené denne od 10.00 do 22.00 h. Na antigénové testovanie 
už nefunguje objednávací systém Ministerstva zdravotníctva SR. Na PCR testy sa môžete objednať cez stránku  
https://sk.lab.online/. MOM je od 1. júla súkromným poskytovateľom, preto je testovanie spoplatnené. 
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 Mesto využilo prázdniny 
 na obnovu školských objektov

Čas letných prázdnin je vhodná príležitosť na realizáciu väčších či men-
ších stavebných úprav a obnov v  objektoch materských a  základných 
škôl. toto leto prebehlo niekoľko investičných projektov – v materskej 
škole na záhradnej ulici 34, v materskej škole na svätoplukovej ulici a 
v priestoroch zŠ na bielenisku. investície do opráv školských zariadení 
predstavovali spolu viac ako 40 000 €.

»

Dovidenia, leto 2021!Dovidenia, leto 2021!
neodmysliteľnou súčasťou letných prázdnin v našich mestách a obciach 
sú aj kultúrne, športové a   komunitné podujatia rôzneho druhu, ktoré 
pre obyvateľov pripravuje ich samospráva a aktívne miestne združenia 
a spolky. aj Pezinčania prežívali leto na svojich obľúbených podujatiach; 
už tradične medzi nimi nechýbali akcie spojené s vínom, detská banícka 
akadémia, festival PaFF či Pezinský Permoník. konali sa koncerty po-
pulárnej i vážnej hudby, komunitné podujatia, akcie pre deti a výstavy.

»
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V revitalizácii detských a športových 
ihrísk mesto pokračuje v lokalite Za 
hradbami č. 34. Ihrisko, ktoré je v sú
časnosti v nevyhovujúcom stave ohra
ničené betónovými múrikmi, podstúpi 
zmenu, ktorá prinesie nové oddycho
vorelaxačné priestory určené pre deti, 
dospelých i seniorov.

Navrhované riešenie počíta s bezpeč
nými dopadovými plochami, s dosta
čujúcimi priestormi pre relax, zábavu 
a hry, zelenými plochami, mobiliárom, 
terasovitým sedením, drevenými per
golami pre zatienenie a zazelenanie  
a doplnkovými prvkami (odpadkový 
kôš, informačná tabuľa s prevádzkovým 
poriadkom, stojanom na bicykle a pod.). 
Chýbať nebudú ani interaktívne hracie 
prvky a fit zóna s posilňovacími prvka
mi. Úpravou prejdú aj existujúce betó
nové múriky.

Revitalizácia, ktorú realizuje víťaz ve
rejného obstarávania OCTAGO CORPO
RATION, j. s. a., Hlboká 3023/31, bude 
financovaná z  mestského rozpočtu 
v sume takmer 53 000 €. Práce by mali 
byť ukončené začiatkom októbra.
-nb-, vizualizácia: octago corporation 

K jarnému a jesennému upratovaniu 
sa mesto rozhodlo pridať i letné. Zber 
odpadu sa uskutoční od štvrtka 2. do so
boty 4. septembra v Technickom a skla
dovom areáli Mestského podniku slu
žieb Pezinok na Fajgalskej ceste. Areál 
bude otvorený počas troch dní od 8.00 

do 18.00 h. Zberu sa môžu zúčastniť len 
fyzické osoby, nie firmy. Za dovezený 
odpad sa neplatí.

odovzdať môžete objemný odpad 
(napr. nábytok, koberce, sedačky, chlad
ničky, televízory, drobné domáce spot
rebiče ...), biologický odpad (dosky, ko

náre, vínna réva), sklo, plasty a kovový 
odpad, pneumatiky bez diskov.

Do zberu nepatria nebezpečné od
pady a drobné stavebné odpady.

nebezpečné odpady (farby, riedid
lá, oleje, batérie, žiarivky...) a drobné 
stavebné odpady (dlažba, keramika, ze
mina, betóny) môžu Pezinčania doniesť 
šesťkrát do týždňa na Viničniansku ces
tu č. 25 v sídle firmy Marius Pedersen.

-red- 

Výstavba chýbajúcej kanalizácie 
v Gri nave je rozdelená do viacerých etáp. 
Aktuálne sa realizuje prvá z nich – od
kanalizovanie oboch strán Myslenickej 
ulice, od križovatky pri Kauflande až po 
odbočku na Slovenský Grob. Ide o  zá
kladnú kostrovú časť, na ktorú sa bude 
postupne napájať celá mestská časť. 
Predpokladaný termín ukončenia sta
vebných prác v  rámci prvej fázy je de
cember 2022.

„Cez leto sa pracovalo hlavne na križo
vatke Myslenická–Limbašská, kde sa uro
bila prvá časť hlavnej trasy kanalizácie, 
všetky domové prípojky v smere na Brati
slavu a pretláčanie hlavnej cesty na budúcu 
prečerpávaciu stanicu. Na tomto úseku je 
všetko pripravené na záverečné asfaltova
nie, ktoré bude vykonané v priebehu posled
ných augustových dní,” informoval o stave 
letných prác stavebný technik Ján Ma
ťovčík. Ďalej sa pracovalo na úseku od 
pa mätníka v  smere na Bratislavu, kde 
sa vybudovala hlavná trasa kanalizácie 
a domové prípojky. Aj tento úsek je pri
pravený na asfaltovanie.

Na september a október sú plánované 
práce na križovatke Myslenická–Lim
bašská na opačnej strane ako doteraz, 

v smere na Pezinok, kde zostáva vybudo
vať 100 m hlavnej trasy kanalizácie a do
mové prípojky. Práce na tejto križovatke 
tým budú ukončené. Na úseku v smere 
na Bratislavu bude pokračovať kopanie 
hlavnej trasy kanalizácie a  domových 
prí pojok od ulice Štúrova až po ulicu 
Cin torínska.

Podľa informácií J. Maťovčíka budú 
dopravné obmedzenia naďalej vyzna
čené prenosným dopravným značením. 
V smere na Bratislavu bude doprava ob
medzená do jedného jazdného pruhu 
od ulice Cintorínska. Prenosné doprav
né značenie na križovatke Myslenická– 
–Limbašská bude odstránené, pribud
ne však obmedzenie na tejto križovatke 
na opačnej strane, v smere na Pezinok. 
Naďalej bude platiť zákaz odbočenia na 
Limbach, prosíme preto vodičov o  do
držiavanie tohto zákazu, keďže doprava 
sa zhusťuje a tvoria sa zápchy najmä pre 
autá, ktoré odbočujú na Limbach. Tieto 
autá by mali dodržiavať vyznačenú ob
chádzkovú trasu na kruhový objazd. Na 
záver by sme chceli poprosiť všetkých 
občanov a vodičov o trpezlivosť a opatr
nosť pri úsekoch, kde prebiehajú výko
pové práce.             text: -red-, foto: -dm- 
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celkovej hodnote 7 226,38 € v priebehu 
júla.

V Materskej škole na Svätoplukovej 
ulici prešli obnovou podlahy vonkajších 
terás, ktoré boli v nevyhovujúcom stave 
a  ich obnova bola žiaduca pre zaistenie 
bezpečnosti detí, ktoré škôlku navšte
vujú. Predmetom opráv bolo celkovo se
dem terás aj s čelným obkladom vrátane 
malých schodísk (2 stupne) a  natretie 
deliacich múrikov fasádnou farbou. Pro
jekt v sume 14 351,87 € bol realizovaný 
v priebehu júla. 

Na Základnej škole Na bielenisku 
opravné práce ešte prebiehajú, víťaz ve
rejného obstarávania, spoločnosť Insom
nium, s. r. o., má zákazku v hodnote  

21 217,46 € dodať do 30. augusta. Opra
vy sú realizované v priestoroch školskej 
kuchyne a príručného skladu, keďže oba 
priestory na seba dispozične nadväzujú. 
Predmetom opravy je výmena jestvujú
cej keramickej dlažby za polyuretáno
vú liatu podlahu. Nová podlaha bude 
mať protišmykovú úpravu kremičitým 
pieskom a okrem čistiacich prostriedkov 
bude teplotne odolná voči vriacej vode 
a olejom. Okrem opravy podlahy sa sú
časne zrealizuje aj nová maľba stien 
a  stropu. Do obnovenej kuchyne budú 
do konca augusta nainštalované aj dve 
nové gastro zariadenia – plynový varný 
kotol a umývačka riadu a skla v hodno
te 7 800,00 €, ktoré dodá víťazná firma  
AZ Gastro, s. r. o.                             -red- 

Pokračovanie zo strany 1

 Mesto využilo prázdniny 
 na obnovu školských objektov Mobilný zber 

elektroodpadu
Bezplatný zber veľkorozmerného 

elektroodpadu priamo z vášho bydliska 
pokračuje. Najbližšie termíny sú naplá
nované na 4. septembra a 2. októbra od  
8.00 do 12.00 h. Stačí sa mini málne dva  
dni pred termínom zberu objednať cez 
www.zberelektroodpadu.sk.

Spotrebiče je potrebné pred ich odo
vzdaním do zberu očistiť (vyliať vodu 
z filtra práčky, odmraziť mrazničku) a 
v deň zberu vyložiť do vchodu bytovky 
alebo za bránu domu. Nezbierajú sa te
levízory a počítačové monitory. Tie je 
možné odovzdať v  zbernom dvore na 
Viničnianskej ceste.         -red- 

výsledky na lokálnej úrovni v Pezinku:
najväčší počet najazdených km – jednotlivec: 

Alexander Pravda (MSU – snáď to dáme) – 1138,10 km
najväčší počet najazdených km – súťažný tím: 

MSU – snáď to dáme (1247,24km)
najväčší počet uskutočnených jázd – jednotlivec: 44 jázd 

 Gabriela Duffalová (Prozumáčky) – 115,28 km; Alžbeta Rajnerová (O kolečko 
vác) – 90,33 km; Jozef Čekeľ (MSUsnáď to dáme) – 59,84 km 

najväčší počet uskutočnených jázd – súťažný tím: 
Na Novú v Pezinku sa opäť bicykluje (135 jázd)

spoločnosť s najväčším počtom registrovaných účastníkov: 
ZŠ Jána Kupeckého (16 účastníkov z 5 tímov)

Všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme, že v budúcom roku sa počet jazdcov, 
ako aj najazdených km zvýši.           pv

Výstavba grinavskej
 kanalizácie pokračuje 

výstavba kanalizácie v mestskej časti Grinava sa začala koncom júna. Po-
čas letných mesiacov, ktoré sú spojené s nižším dopravným zaťažením, sa 
realizovali práce na najkritickejších úsekoch – na križovatkách mysle-
nická – Grobská a myslenická – Limbašská.

»

V tomto roku sa do súťaže Do práce na 
bicykli zapojilo 91 samospráv na Slo
vensku a  11  332 účastníkov v 3448 
cyklistických tímoch. Spo lu absolvova
li viac ako 1,7 milióna km.

V  našom meste sa zapojilo 68 
účastníkov z  21 tímov. Pezinčania 
absolvova li spolu 1159 jázd, čo pred
stavovalo na jazdených 6275,85 km 
a ušetrilo sa 1637,15 kg CO2. Celkovo 
sme sa umiestnili na 50. mieste spo
medzi všetkých zapojených samo
správ. Medzi jednotlivcami v  rámci 
Slovenska obsadil Alexander Pravda 
celkové 91. miesto zo všetkých zapoje
ných účastníkov.

„V prvých dňoch sa začalo s oplote
ním staveniska a zabezpečením komuni
kačného priestoru na bezpečný vstup do 
objektu. Chodník po celej dĺžke objektu 
na Kollá rovej ulici aj s dvoma priľahlými 
parkovacími miestami bude počas celej le
hoty výstavby uzavretý a ohradený oplo
tením,”  uviedol referent výstavby Igor 
Vavrovič a dodal, že následne budú 
práce pokračovať podľa harmonogramu 
navážaním materiálu s postupnou de
montážou krytiny.

Rekonštrukciou sú dotknuté kon
štrukcie a prvky strechy, ktoré prekroči  
li hranicu životnosti a spôsobujú v ob

jekte zatekanie. Poškodené časti budú 
vymenené, pôvodná krytina bude na
hradená novou rovnakou pálenou ke
ramickou krytinou. Strecha bude za
teplená novou tepelnou izoláciou, ktorej 
tepelné parametre spĺňajú kritériá tech
nických a požiarnych noriem. Podhľa
dy vnútorných podkrovných priestorov 
budú zo sadrokartónu. Súčasťou rekon
štrukcie strechy je aj oprava pôvodných 
vikierov s výmenou pôvodných okien.

Termín ukončenia rekonštrukčných 
prác je 90 dní od prevzatia staveniska. 
Stavenisko bolo odovzdané 6. júla.

-nb- 

Letné upratovanie na Fajgalskej

 Za hradbami pribudne 
 zrevitalizované ihrisko

Detské ihrisko v obytnej zóne za hradbami č. 34 sa už čoskoro premení 
na zrevitalizovaný priestor pre všetky vekové kategórie.

»

 Na Kollárovej ulici č. 1 prebieha 
 rekonštrukcia strechy

na kollárovej ulici došlo k obmedzeniu, ktoré si vyžiadala oprava stre-
chy na budove objektu pod popisným číslom 1. z dôvodu zaistenia bez-
pečnosti pri rekonštrukčných prácach bolo potrebné uzatvorenie časti 
chodníka.

»
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Druh a účel stavby sú dôležité 
údaje v  povoľovacom procese na 
stavebnom úrade. ak chýbajú ale-
bo sú nesprávne uvedené, celý 
pro ces sa pozdrží, kým stavebník 
všetko správne nedoplní. nedô-
slednostiam a  zdržaniu procesu 
je vhodné predísť, a tak zaostru-
jeme aj na túto tému.

V  zmysle právnej terminológie musí 
byť bližšie určená funkcia každej stavby, 
ktorá sa plánuje postaviť. Znamená to 
uviesť druh stavby, na ktorý je navrh
nutá, jej členenie a účel, na ktorý sa bude 
využívať. Od návrhu na vydanie územné
ho rozhodnutia cez stavebné povolenie 
a i. je potrebné mať jasné tieto údaje. Pri 
umiestňovaní stavby a jej začleňovaní do 
územia sa musí rešpektovať predpokla
daný rozvoj územia podľa územného plá
nu. Druh a účel stavby musí byť v súlade 
so záväzným regulatívom funkčného vy
užitia urbanistického bloku v územnom 
pláne. Regulatív funkčného využitia úze
mia usmerňuje vykonávanie určitých 
čin ností v území. Nie všetko je dovolené. 
Podľa zákona o  správnom konaní roz
hodnutie správnych orgánov musí vychá
dzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci  
a z podania musí byť zrejmé, akej veci 
sa týka a čo navrhuje. Úrady sú povinné 
postupovať v  zmysle platnej legislatívy 

a na rozhodovanie musia mať kompletné 
a jasné podklady od žiadateľov/stavební
kov. Stavebník síce dostane usmernenie 
na úrade alebo na webovej stránke, no 
pri podávaní rôznych žiadostí je nutnos
ťou preštudovať si aj príslušné predpisy 
a postupovať podľa nich. Treba sa však 
vyrovnať s tým, že legislatíva nie je vždy 
jednoznačná a ani zákony nepoužívajú 
jednotnú terminológiu. Stavebníkovi by 
mal pomôcť zorientovať sa architekt, 
ktorý mu spracováva projektovú doku
mentáciu. Podanie sa posudzuje podľa 
jeho obsahu. Ak nemá predpísané nále
žitosti, správny orgán pomôže stavební
kovi nedostatky odstrániť, prípadne ho 
vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil, 
inak konanie zastaví.

Druh a účel stavieb 
Stavebný zákon stavbou rozumie zo 

stavebných výrobkov postavenú staveb
nú konštrukciu, pevne spojenú so zemou 
alebo na upravenom podklade. Ak sa po
užíva pojem stavba, rozumie sa tým aj 
časť stavby. Stavby členíme podľa účelu 
a  stavebnotechnického vyhotovenia na 
pozemné a  inžinierske. Pozemné stav-
by sú objekty so strechou vrátane pod
zemných priestorov, určené na ochranu 
ľudí, zvierat a vecí. V slovenčine sú stav
ba a budova synonymami. V stavebnom 
zákone sú budovy podmnožinou stavieb,  

pozemné stavby sa delia na bytové a ne
bytové budovy. Bytové bu dovy sú stav
by, v ktorých je na bývanie určených naj
menej 50 % podlahovej plochy. Ide predo
všetkým o bytové domy a rodinné domy. 
nebytové budovy sú stavby, v ktorých je 
viac ako polovica využiteľnej plochy urče
ná na nebytové účely. Ide predovšetkým 
o ubytovacie zariadenia administratívne 
budovy, banky, pošty a ďalšie, presne ich 
vymenúva v § 43c ods. 1. Všetky stavby, 
ktoré nie sú budovami, možno považo
vať za inžinierske stavby. inžinierskymi 
stavbami sú podľa § 43a ods. 3 diaľni
ce, cesty, chodníky, nekryté parkoviská, 
mosty, tunely, zábavné parky, zoologické 
záhrady, skládky odpadu a i.

nehovorme o polyfunkčnom dome
Polyfunkčný dom  legislatíva nepo

zná. Príloha 7 katastrálnej vyhlášky síce 
pozná pojem polyfunkčná budova, ale 
v tejto je potrebné v zmysle ďalších prí
loh presnejšie určiť druh jednotlivých 
priestorov. Samotný pojem polyfunkč
ný znamená viacfunkčný. Pre potreby 
stavebného úradu je teda nutné všetky 
funkcie/účely vymenovať, keďže Územ
ný plán mesta Pezinok niektoré funkcie 
vzhľadom na polohu v území zakazuje. 
Podľa účelu musia stavby, ako aj ich čas
ti, spĺňať rôzne požiadavky kontrolované 
v konaniach.

rodinný dom, bytový dom 
a rekreačná chata

rodinný dom je budova určená pre
dovšetkým na rodinné bývanie, ktorá 
má najviac 3 byty, dve nadzemné podla
žia s prípadným podkrovím a samostat
ný vstup na pozemok z verejnej komu
nikácie. Pri rodinnom dome je potrebné 
uviesť vždy počet bytových jednotiek, 
podľa nich sa dimenzujú príslušné počty 
parkovacích stojísk. Domy s viac ako tro
mi bytmi/viacbytové domy sa posudzujú 
ako bytové domy. rekreačná chata je 
v zmysle stavebného zákona stavba urče
ná na individuálnu rekreáciu a z hľadis
ka účelu nebytová budova – ubytovacie 
zariadenie. 

Príklady určenia druhu 
a účelu stavieb

spevnené plochy
Za spevnené plochy považujeme také 

plochy so stavebnou úpravou, ktoré nie 
sú zastavané budovou, a z ktorých daž
ďová voda nemôže prirodzene vsakovať 
do zeme. Stavebné právo pojem spevne
né plochy nepozná, keďže je potrebné 
určiť ich presnejší účel – cesta, chodník, 
nekryté parkovisko a ihrisko... Tento je 
rozhodujúci pre konania na stavebnom 
úrade. Nie všetky spevnené plochy sa po
voľujú súčasne s budovou. Pozemné ko
munikácie sú napr. riešené špeciálnym 
stavebným úradom. 

irena Dorotjaková 
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vyhlasuje výberové konanie na miesto

príslušník mestskej polície Pezinok
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 1000 € + príplatky podľa zákonníka

informácie o výberovom konaní:
Ste dynamická/ý, radi zbierate nové skúsenosti a schop nosti? Máte prax v po
žadovanej oblasti? Zašlite nám svoju žiadosť s profesijným životopisom, doklad 
o ukončení štúdia (úplné stredné vzdelanie s maturitou), výpis z registra trestov 
nie starší ako 3 mesiace a pripojte súhlas so pracovaním osobných údajov v zmys

le zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosti spolu s dokladmi zasielajte poštou alebo prineste osobne na adresu:
mesto Pezinok – mestská polícia, radničné námestie 7, 902 01 Pezinok

mesto Pezinok – mestskÁ PoLÍcia

Priznanie podávajú vlastníci 
nehnuteľností,

• ktorí na území mesta Pezinok v roku 
2021 kúpili, predali, darovali alebo ktorí 
dostali do daru nehnuteľnosť (v tomto 
prípade je rozhodujúci dátum zavklado
vania nehnuteľnosti katastrom – ak je 
povolený vklad do 1. 1. 2021 – priznanie 
sa podáva na rok 2021, ak bol vklad po
volený po 1. 1. 2021, priznanie sa podáva 
na rok 2022, t. j. do 1. 2. 2022),

• ktorým v roku 2021 zaniklo vlast
níctvo k nehnuteľnosti,

• ktorým v  roku 2021 bolo vydané 
stavebné povolenie na stavbu alebo kto
rým bolo vydané kolaudačné rozhodnu
tie (na stavbu, prístavbu, nadstavbu),

• ktorým v roku 2021 bolo vydané 
rozhodnutie o zmene stavby pred jej do
končením alebo rozhodnutie o  zmene 
účelu užívania stavby, bytu, nebytového 
priestoru alebo rozhodnutie o dodatoč
nom povolení stavby,

• ktorí v roku 2021 začali užívať drob
nú stavbu alebo stavbu tvoriacu príslu
šenstvo k hlavnej stavbe,

• ktorí začali v roku 2021 užívať ne
hnuteľnosť na území mesta bez kolau
dačného rozhodnutia, 

• ktorým sa v roku 2021 zmenila vý
mera parcely alebo druh pozemku, alebo 
sa zmenil podiel na liste vlastníctva, ale
bo došlo k preparcelovaniu, sceleniu ale
bo prečíslovaniu parcely pozemkov v ka
tastri nehnuteľností na území mesta,

• ktorí si v zdaňovacom období 2021 
vysporiadali bezpodielové spoluvlastníc
tvo k nehnuteľnostiam na území mesta,

• ktorí si chcú uplatniť zníženie daňo
vej povinnosti podľa platného všeobecne 
záväzného nariadenia o  miestnych da
niach a poplatku.

Do 31. 1. 2022 priznanie k dani  
z nehnuteľností, ktoré podávajú
nájomcovia nehnuteľnosti,

• ktorí v roku 2021 uzatvorili nájom
nú zmluvu so Slovenským pozemkovým 
fondom,

• ktorí majú uzatvorenú zmluvu o 
nájme k pozemku, ak nájom trvá alebo 
má trvať najmenej päť rokov a nájomca 
je zapísaný v katastri.
Do 30 dní po právoplatnosti dedič-
ského konania alebo dražby prizna-
nie k dani z nehnuteľností, ktoré po-
dáva dedič alebo vydražiteľ

• ktorý nadobudol nehnuteľnosť 
dražbou v  priebehu zdaňovacieho ob
dobia alebo ktorý zdedil nehnuteľnosť 
v priebehu zdaňovacieho obdobia na zá
klade právoplatného osvedčenia o dedič
stve alebo rozhodnutia o dedičstve.

V ďalších zdaňovacích obdobiach už 
daňovník priznanie k tej istej nehnuteľ
nosti nepodáva (ak nenastane zmena), 
správca dane mu doručí rozhodnutie  
o vyrubenej dani automaticky.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa 
podáva na tlačive MF SR (Priznanie k da
ni z nehnuteľností, k dani za psa, k da ni 
za predajné automaty a k dani za ne vý 
herné hracie prístroje) príslušnej obci 
alebo mestu, kde sa nehnuteľnosť na
chádza.
Dátum, ktorý rozhoduje o dátume 
podania priznania k dani z nehnu-
teľností

• ak nadobudnete nehnuteľnosť, pre
dáte nehnuteľnosť (kúpou, darovaním) 
alebo nastane zmena majetkových pome  
rov manželov, nastane zmena pozemkov 
–  rozhodujúci je dátum povolenia vkladu 
uvedený v rozhodnutí katastra nehnuteľ
ností,

• ak nadobudnete nehnuteľnosť dede
ním – rozhodujúci je dátum právoplatného 
osvedčenia o dedičstve,

• ak nadobudnete nehnuteľnosť v 
draž be – rozhodujúci je dátum nadobudnu
tia právoplatnosti dražby alebo deň príkle
pu schválený súdom,

• ak bolo vydané stavebné rozhodnu
tie, rozhodnutie o zmene stavby pred 
do končením, kolaudačné rozhodnutie 
– rozhodujúci je dátum právoplatnosti toh
to rozhodnutia,

• ak bola ukončená výstavba drobnej 
stavby –  rozhodujúci je dátum ohlásenia 
ukončenia výstavby drobnej stavby,

• ak bolo potvrdené alebo odobrané 
vlastníctvo k nehnuteľnosti súdom – roz
hodujúci je dátum právoplatnosti rozhodnu
tia súdu,

• ak ste podpísali nájomnú zmluvu so 
SPF – rozhodujúci je dátum právoplatnosti 
zmluvy,

• ak ste podpísali dlhodobý nájom  
k pozemkom na viac ako 5 rokov – roz
hodujúci je dátum evidencie zmluvy na liste 
vlastníctva.

typy daňových priznaní
Priznanie – označí daňovník, ak po

dáva priznanie správcovi dane prvýkrát.
Čiastkové priznanie – označí daňov

ník, ak už v predchádzajúcom období pri
znanie podal správcovi dane, ale vznikla 
mu nová daňová povinnosť, alebo nasta
la zmena, ktorá má vplyv na výšku vyru
benej dane (napr. nadobudol ďalšiu ne
hnuteľnosť, alebo nastala zmena využitia 
stavby, alebo sa zmenila výmera alebo 
druh pozemku, alebo bolo vydané daňov
níkovi stavebné povolenie na stavbu ...).

Čiastkové priznanie na zánik daňovej 
povinnosti – označí daňovník, ak nehnu
teľnosť už nevlastní alebo nastala zme
na, ktorá má vplyv na zánik daňovej po
vinnosti k dani z nehnuteľností (napr. 
daňovník predal alebo daroval nehnu
teľnosť, alebo zanikla daňová povinnosť 
k stavebnému pozemku po kolaudácii 
stavby ...).

Dodatočné priznanie – označí da
ňovník v prípade, ak v priznaní neuvie
dol správne údaje o nehnuteľnosti (napr. 
neuviedol správne podlažia alebo výme
ru zastavanej plochy stavby, alebo neu
viedol správne účel užívania stavby ...). 
Dodatočné priznanie môže daňovník 
podať najneskoršie do štyroch rokov od 
konca roka, v ktorom vznikla povinnosť 
podať priznanie. Dodatočné priznanie 
nemožno podať na zmenu účelu užíva
nia stavby.

opravné priznanie – označí daňov
ník, ak opravuje priznanie ešte pred 
uplynutím lehoty na podanie daňového 
priznania (napr. daňové priznanie podal 
dňa 10. 4. 2019 a následne zistí, že uvie
dol v priznaní nesprávne údaje, môže 
podať opravné priznanie najneskoršie  
do 31. 1. 2020).

sankcie za nepodanie prizna-
nia – daňovník sa dopustí správneho 
de liktu, ak nepodá priznanie v lehote 
určenej zákonom alebo v lehote určenej 
správcom dane vo výzve. Podľa daňového 
poriadku správca dane uloží pokutu, ak 
daňovník nepodá priznanie najviac do 
výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 
€, najviac však do 3000 €. Pokutu vyrubí 
správca dane rozhodnutím.

Príklad 1:
Nehnuteľnosť nadobudla fyzická oso

ba kúpou 2. 2. 2021; vklad katastrom 
nehnuteľností bol povolený 22. 5. 2021; 
priznanie k dani z nehnuteľností (pri
znanie alebo ako čiastkové priznanie) 
na rok 2022 je povinný podať daňov
ník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť ale 
aj daňovník, ktorý predal nehnuteľnosť 
(čiastkové priznanie na zánik daňovej 
povinnosti) najneskoršie do 31. 1. 2022.

Príklad 2:
Nehnuteľnosť nadobudla právnic

ká osoba kúpou 15. 12. 2020; vklad ka
tastrom nehnuteľností bol povolený 
15. 1. 2021; priznanie k dani z nehnu
teľností (priznanie alebo ako čiastkové 
priznanie) na rok 2022 je povinný podať 
daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľ

nosť kúpou ale aj daňovník, ktorý predal 
nehnuteľnosť (čiastkové priznanie na zá
nik daňovej povinnosti) najneskoršie do  
31. 1. 2022.

Príklad 3:
Nehnuteľnosť nadobudla fyzická oso

ba kúpou 26. 3. 2018; vklad katastrom 
nehnuteľností bol povolený 21. 5. 2018; 
priznanie k dani z nehnuteľností (pri
znanie alebo ako čiastkové priznanie) 
bol povinný podať daňovník na rok 
2019, ktorý nadobudol nehnuteľnosť 
kúpou ale aj daňovník, ktorý predal ne
hnuteľnosť (čiastkové priznanie na zánik 
daňovej povinnosti) najneskôr do 31. 1. 
2019. Avšak fyzická osoba, ktorá nado
budla nehnuteľnosť nepodala priznanie 
k  dani v  lehote. Táto osoba je povinná 
podať priznanie do konca mesiaca nasle
dujúceho po tomto zistení.

Príklad 4:
Dňa 20. 5. 2021 bola vykonaná dražba 

podľa zákona o dobrovoľných dražbách 
predajom nehnuteľností, na ktorej bol 
udelený príklep, o čom bola spísaná no
társka zápisnica. Dražobník určil lehotu 
na zaplatenie ceny dosiahnutej vydra
žením v mesiaci jún a vydražiteľ v tejto 
lehote cenu uhradil. Vlastnícke právo 
vydražiteľ nadobudol zaplatením dohod
nutej ceny vydražením ku dňu udelenia 
príklepu t. j. v mesiaci máj 2021. Podľa 
§ 18 ods. 2 zákona o miestnych daniach 
daňovníkovi (vydražiteľovi draženej ne
hnuteľnosti) vznikla daňová povinnosť 
dňa 1. 6. 2021. Pôvodnému vlastníkovi 
draženej nehnuteľnosti daňová povin
nosť zanikla 31. 5. 2021

Príklad 5:
Ak osvedčenie o dedičstve nadobudlo 

právoplatnosť 10. 2. 2021, podľa § 18 
ods. 2 zákona o miestnych daniach da
ňová povinnosť daňovníkovi (dedičovi) 
vzniká prvým dňom mesiaca nasledujú
ceho po dni, v ktorom sa stal vlastníkom 
nehnuteľností na základe právoplatného 
osvedčenia o dedičstve t. j. 1. 3. 2021

referát miestnych daní 
a poplatkov msÚ 

Zaostrené na druh a účel stavby

Viete, kto a kedy podáva priznanie k dani z nehnuteľností?
Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností majú všetci vlastníci 
nehnuteľností, u ktorých nastali v priebehu roku 2021 dôležité zmeny. 
Podať sa musí aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť síce nadobudli už v predchá-
dzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali. najčastejšie 
skutočnosti, ktoré majú vplyv na povinnosť daňovníka podať priznanie 
k dani z nehnuteľností najneskôr do 31. 1. 2022.

»

»
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Horúce letné dni sa v našom zariade
ní na Komenského ulici niesli v  zamení  
koncertov a  stretnutí s  osobnosťami 
mes ta. Prišli nám zaspievať Animatus, 
členky Matice Slovenskej, skupina Sen
zus. Porozprávať sa s  nami a  podeliť 
o svoje zručnosti prišli Pezinský kreatív, 
viceprimátorka Mária Wagingerová a prí
buzný nášho klienta, pán Tahotný, sa po
delil so svojím rozprávačským talentom 
tak, že sa celá budova otriasala smiechom 
klientov i personálu.

Pozorní sympatizanti ZOSky nám 
nosili melóny, zmrzliny, koláčiky, kvety 
a sladkosti. Všetkým dobrým ľuďom veľ
mi pekne ďakujeme. Všetci ste prispeli ku 

krásnemu letu plnému blízkosti a rados ti 
v našom zariadení. Sme živá komunita.

Okrem ZOS fungovali počas celého 
leta všetky terénne služby. Opatrova
teľskú službu sme sa snažili suplovať aj 
počas dovoleniek opatrovateliek. Prvý
krát mesto Pezinok začalo poskytovať 
aj odľahčovaciu službu, ktorá sa stretla 
s veľkým záujmom. Počas leta ju využilo 
9 klientov. Možnosť využiť odľahčovaciu 
službu (pre tých, ktorí sa doma starajú 
o svojich blízkych a potrebujú si oddých
nuť) platí celý rok. Dovoz stravy, jedáleň 
a práčovňa poskytovali  služby počas ce
lého leta.  Počas mesiaca august sa obno
vila prepravná služba. Pre viac informácií 
navštívte stránku mesta Pezinok. 

Služby pre vás chceme ďalej rozširo

vať. Potrebujeme k tomu vedieť vaše po
treby a názory. Na webovej stránke mesta 
a TV Pezinok nájdete link na vyplnenie 
dotazníka o sociálnych službách. Rovna
ko cez seniorské spolky a  združenia ho 
budeme v  tlačenej podobe distribuovať 
tým seniorom, ktorí nemajú prístup na 
internet. Vyplňte. Pošlite. Pomôžete nám 
nastaviť kvalitné sociálne služby. Chceme 
obmedziť  odchod pezinských   seniorov 
z  domáceho prostredia do inštitúcií iba 
na nevyhnutnú mieru. Preto posilňujeme 
terénne služby a   služby komunitného 
charakteru. 

Vopred ďakujeme, že s nami vytvára
te  dôstojné a kvalitné sociálne služby pre 
každého, kto pomoc potrebuje.

adriana strečanská 

SAMOSPRÁVA / INZERCIA

ZOS INFORMUJE

Pani doktorka, primárna otázka. 
Prečo sa ľudia tak boja očkovania?

Dobrá otázka. Myslím si, že obava z oč
kovania je tu hlavne z dôvodu negatívnych 
informácií, ktoré prenikajú medzi ľudí. Nie
kto má obavy aj z bežného a povinného oč
kovania, a tak nedá zaočkovať ani svoje de
ti. Čiže obavy z očkovania tu už boli, ale nie 
až v takom rozmere. Po tom, ako sa aj u nás 
vyskytlo ochorenie COVID19, prišli nové 
vakcíny – a zrazu je tu nejaká neznáma.

Keď sa človek stretne s  niečím nezná
mym, má obavy, potrebuje viac informácií 
a  vysvetľovania. Prečo je táktorá vakcína 
dobrá, ako funguje a  prečo by sa mal dať  
zaočkovať. Toto očkovanie je iné, pretože 
z dôvodu pandémie je masívne.

Informácie, s  ktorými sa ľudia stretá
vajú, sú pozitívne aj negatívne – často vy
chádzajú od niekoho, kto je zaočkovaný, 
ale treba povedať, že človek, u  ktorého sa 
prejavili ťažkosti, ich mohol mať už aj pred 
očkovaním. Keď sú ľudia vo veľkom vysta
vovaní negatívnym skúsenostiam, ich oba
vy sú podľa mňa na mieste. Ľudia si potom 
právom myslia, že zdravotné komplikácie  
sú z vakcíny, ale v skutočnosti to tak nie je.

a z čoho potom?
Človeku, ktorý sa ide očkovať, sú polo

žené štandardné otázky, ktoré vylučujú, 
resp. zabezpečujú to, aby sa v čo najvyššej 
miere minimalizovali možné komplikácie  

z očkovania (hovorím napr. o akútnom 
ochorení, dodržaní odporúčanej dĺžky od
stupu podania vakcín – napr. tetanovky 
a iné). Pacient aj napriek tomu môže byť 
v „inkubačnej dobe ochorenia” o ktorom ne  

vieme, a  tak sa mu môže až po očkovaní 
prejaviť tzv. „stresová situácia”. T.j. môže 
ísť aj o súbežný výskyt viacerých rizikových 
faktorov, ktoré dopomohli k  tomu, že pa
cient mal príznaky.

keď som zaočkovaný a dostanem 
coviD, je to veľký rozdiel, ako keby 
som nebol zaočkovaný?

Je to určite rozdiel. Aj keď ste zaočko
vaný, neznamená to automaticky, že ocho
renie COVID19 nedostanete. Treba ale 

zdôrazniť, že očkovaním sa veľmi význam
ne znižuje riziko hospitalizácie. Počas prvej 
vlny boli kapacity v  nemocniciach limito
vané. Je potrebné vedieť, že môžem ocho
rieť, ale neochoriem vážne, nebudem mu
sieť ísť do nemocnice. Zvládnem to, ako ke  
 by som v  úvodzovkách dostal infekciu dý  
chacích ciest.

aký je rozdiel medzi vírusom, 
ktorý tu bol v decembri, a delta ví-
rusom, ktorý tú máme teraz?

Rozdiel je v  tom, že tento nový typ je 
infekčnejší. Spôsobuje infekcie horných dý
chacích ciest, bolesť hrdla a hlavy. Teplota 
býva tiež. Stále je tu veľké riziko u pacien
tov, ktorí majú cukrovku, ochorenie srdco
vocievneho systému,  chronické ochorenie 
dýchacích ciest a u onkologických pacientov, 
t.j. sú imunitne oslabení. Prvý vírus naprí
klad spôsoboval aj poruchu chuti a  čuchu,  

čo sa pri delta variante ako príznak nevy
skytuje, resp. len minimálne.

Ja som mal coviD v  decem bri. 
ešte v piatok sme mali skúšku v di-
vadle, samozrejme, s rúškami. v so-
botu ráno som sa zobudil, dávam si 
parfum, a  nič necítim. zobral som 
ženin parfum, synov a už som vedel, 
že je zle. chcel som však povedať, že 
už trištvrte roka ten čuch stále nie  
je v  poriadku. kedy sa čuch možno 
dostane do normálu?

U väčšiny pacientov postcovidové prízna
ky, či už neurologické, srdcovocievne alebo 
psychické, trvajú minimálne šesť mesiacov. 
Tak to mám odsledované v praxi. Ak sa vy
tratia skôr, tak sa s  pacientom len tešíme.

Pani doktorka, ďakujem veľmi 
pek ne za rozhovor.

-pr-

 Prečo sa ľudia boja očkovania?
Pýtame sa za vÁs 

mUDr. adriana Šimko vá, PhD., pô-
sobí ako všeobecná lekárka v Pezin-
ku. v  roku 2018  zí skala ce nu v  ka-
tegórii osobnosť vedy a techniky. Je 
hlav nou odborníčkou ministerstva 
zdravotníctva pre všeobecné lekár-
stvo. Počas vypätého obdobia pandé-
mie coviD-19 aktívne organizovala 
a usmerňovala fungovanie všeobec-
nolekárskej starostlivosti. keď 
v  apríli  2020 pandémia tragic ky 
zasiahla domov sociálnych služieb 
v  Pezinku a  nastal akútny problém 
so zabezpečením zdravotnej starost-
livosti pre klientov, dobro voľne pre-
vzala zariadenie do svo jej starost-
livosti. za svoju činnosť počas pan-
démie jej bo lo v  roku  2020 udelené 
ocenenie Bratislavského kraja.

toto je názor odborníčky. Ľudia, ktorí váhate, porozmýšľajte nad tým, ide o vašu bezpečnosť, bezpečnosť vašich rodičov, starých rodičov či kamarátov.

nedôvera v rýchly vývoj vakcín, obavy z vedľajších účinkov, ale aj vnútorné presvedčenie, že človek je zdravý a oč-
kovanie nepotrebuje, sú najčastejšie dôvody, prečo ešte niektorí obyvatelia Bratislavského kraja váhajú s očkova-
ním proti ochoreniu coviD-19. „Na zdraví obyvateľov kraja nám záleží, a preto sme sa rozhodli pri niesť odpovede na 
najčastejšie otázky a obavy. Do informačnej kampane sme zapojili známe osobnosti, ktoré sa pýtajú za vás,” ozrejmil 
župan Juraj Droba. s pezinskou lekárkou mUDr. adrianou Šimkovou sa zhovára herec marián Labuda ml.

»

OZ Zelená hliadka Pezinok pozýva 
širokú verejnosť na komu nitnú výsad
bu stromov popri novom cyklochodníku 
medzi Viničným a  Slovenským Grobom 

v sobotu 11. 9. o 9.00 h. Zapojiť sa bude 
dať celý deň, avšak čas ukončenia nie je 
jasný. Sadiť sa budú lipy cca 50, 4 m vy
soké s  koreňovým balom o  váhe 60–80  

kg, preto okrem žien s deťmi potrebuje
me aj dosť chlapov. Jamy budú prichysta
né a k stromom sa bude skrutkovať opor
ná konštrukcia z troch kolov a pletivová 
ochrana. Iba časť náradia bu de k dispozí
cii, preto najlepšie bude priniesť si lopa
tu, akuskrutkovač, kliešte/kombinačky 
a rukavice, ale nie je to podmienka.

Projekt ešte zahŕňa výsadbu kvitnúcej 
lúky pod stromami a ochranu biotopu bo
bra v  susednom potoku. Neskôr sa ešte 
alej rozšíri a doplní inými druhmi drevín 
tak, aby sa vytvorila funkčná líniová ze
leň na podporu ubúdajúcej biodiverzity, 
aby pomohla zmierňovať následky klima
tickej zmeny a spríjemnila užívanie cyk
lotrasy. 

Viac o projekte a prípadných zmenách  
na poslednú chvíľu sa dozviete na www. 
facebook.com/ZelenaHliadkaPezinok 
alebo www.zelenahliadkapk.sk

zelená hliadka Pezinok

Priestor medzi vinohradmi pod Sta
rou horou je atraktívny pre Pezinčanov. 
Využívajú ho na oddych, prechádzky, 
cykloturistiku či šport. Pretože návštev
níkov neustále pribúda, bolo potrebné 
stanoviť pravidlá a  vysvetliť návštev
níkom, komu patria vinohrady a  ako 
sa navzájom s ich vlastníkmi rešpekto
vať. Preto na prístupových cestách do 
chotára pribudli tabule, ktoré pripravi
lo Združenia pezinských vinohradní
kov a vinárov v  spolupráci s mestskou 
samosprávou.  Text na nich informuje 
o pravidlách, ktoré je potrebné pri po

hybe vo vinohradoch dodržiavať. Mes
to pridalo aj zákazové značky pre vjazd 
vozidiel do viníc s dodatkovou tabuľkou 
pre vlastníkov a užívateľov vinohradov.

Leto sa končí a  pre vinohradníkov 
sa začína najdôležitejšie obdobie, kto
ré zavŕši celoročnú prácu vo viniciach – 
zber úrody. Územie pod Starou horou 
a celý chotár bude dobre slúžiť vlastní
kom pôdy aj návštevníkom, ak sa budú 
navzá jom rešpektovať. Prírodu máme 
len jednu. Naučme sa ju rozumne uží
vať!

-ľj-, foto: zPvv

Združenie pezinských vinohradníkov a  mesto Pezinok osadilo pri vstupe do vino
hradov informačné tabule a dopravné značky.

 Nové pravidlá 
vo vinohradoch

 Pozvánka na výsadbu  lipovej aleje
ProJekt FinanČne PoDPoriL naDaČný FonD Dm DroGerie markt v naDÁcii Pontis
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StĺPEK PO NašEM

Žiaci Strednej odbor
nej školy podnikania 
a  služieb, Myslenická 1, 

Pezinok, ktorí sú zarade
ní do systému duálneho 
vzdelávania a  odbornú 

prax získavajú priamo 
v  zámku, sa týždeň spo
lupodieľali na príprave 
tejto prestížnej spoločen
skej udalosti. V nedeľu sa 
k  nim pridali aj žiaci 1. 
ročníka, ktorí pod vede
ním majsterky odborné
ho výcviku taktiež preu
kázali svoju zručnosť pri 
príprave rôznych kulinár
skych pochúťok pre po
zvaných hostí. Nádher
ne vyzdobené priestory 
nielen nádvoria, ale aj 
in teriéru zámku ponúk
li okrem príjemnej at
mosféry aj  povznesenú 
sviatočnú náladu. Žiaci 
sa podrobnejšie obozná
mili aj s  činnosťou na
dácie Krištáľové krídlo, 
cieľom ktorej je pomoc 
rodinám, zdravotníckym 
zariadeniam a  hendike
povaným deťom. Získali 
nezabudnuteľné zážitky 
a  mohli si overiť, či do
kážu okrem varenia kla
sických jedál predviesť aj 
iné kulinárske schopnos
ti, samozrejme, ešte pod 
odborným vedením per
sonálu zámku.

text a foto: 
Dagmar olgyajová

Ludé moji!
Púlka leta prefičala, any zme sa 

nenazdály. Vlastne nazdály. Neke
rý aš moc. Šak len tot kúsek od nás, 
na Morave zmétlo tornádo šecko, čo 
mu došlo do cesty. Chvílu sa ot stra
chu trásly aj Záhoráci. Naščascí sa to 
stočilo nad Moravu (hranycu) a neiš
lo dálej. Dohoví prečo?!? Jedny tvr
dzá, že sa hlasnejší modlýme, druhý, 
že tá smršt nemala Kovid pas a  ne
prešla hranyce. Nekerý im závidzely, 
tak začátkem augusta boly dve men
šé aj u  nás. Šak, čo zme my horší? 
Podla mojeho mínená zme mohly  
z Ameriky skopírovat nečo užitečnej
šé. Možno sa poučíme. Čemu? Na
príklat, že stromy musíme aj sadzit, 
nélen rúbat. A  lepší je posadzit dva 
za jeden vyrúbaný. Ale sú ludé vúbec 
schopný sa z nečeho poučit? Nekerý 
jednotlyfci, či malé skupiny áno. Ale 
mám velyké obavy, že jako celek len 
velyce čaško. Zažily zme ale aj pár 
príjemných vecí. Teda, nevím, jako 
vás osobne, ale mna osobne celkom 
potešila druhá varijanta prvej vlády. 
Bes chýb a  prešlapú to nebude asi 
nygdy, ale takto je to trocha klydnej
šé, cichšé a luckejšé. Klasik by pove
dal: Světla svítí, stírače stírají, alebo 
Zatím je to dobrý! Ket sem pri tých 
klasikoch, nedá mi nespomenút ve
lyce elegantný a profesionálny otchot 
majstra Milana Lasicu na večnost.

A  že oharková sezóna. Ledvaj sa 
skončily rostrúsené majstrofstvá 
Európy ve fodbale hned na to za
čala prvá letná rúšková olympijá
da v  Japonsku. Na to, že zme maly 
úplne najmenšú výpravu športofcú 
v  históriji Slovenska to nedopadlo  
aš tak zle. Mna natchlo vícej vecí. 
Z našich hlavne svetový rekord zla tej 
Zuzanky, kerý sa nedá prekonat. Ale
bo zretedelno: ket trefíte šecko, tak 
je šecko trefené. Ešče ináč: ket šadze 
trefíte, nemáte gdze zablúdzit. Starý 
Sabatyny k  nám zablúdzil aš z  juhu 
Afriky, ale to čo predvédel f posled
ný den turnaja, to sa len tak nevidzí. 
Nevím, jako sa vyznáte v golfe, či ste 
to nekedy skúšaly alebo né, ale toto 
bol malý golfový zázrak. Mne sa po
darilo stát na otpalisku ras. Nenašél 
sem odvahu otpályt tú lobdyčku do 
luftu. Bál sem sa, že bych netrefil. 
Reku dočkaj, dospej, sklydny sa, po
tom skús. Golf neny len šport. To je 
filozofija. Meteorológija, architektú
ra, psychológija, pokora... Opčas sa 
prevezem hore g blázincu a  dám si 
pauzu na otpalysku. Kukám na tých, 
čo odvahu našly. Prípadne na ich dze
ci. Ziscujem, že je to aj velká sranda. 
Dalšá vec, čo ma natchla, sú nedzelné 
omše v  klášternej záhradze. Desiny. 
To neny ot slova desit, ale že začí
najú o  desátej. Rozloha skoro hek
tár, šecko dýcha starinu, kvety, tráva, 
vysoké stromy, ihličnany, listnáče, 
ovocné. Múry,  klenbové výklenky... 
Šeci si posedáme do scína. Na lavič ky, 
do trávy, na donesené stolyčky, deky 
alebo len tak stoja. Napretku malý 
stan, mikrofón dve bedne a šecko je 
úžasné. Hlavne f tejto Božej zahrátke 
funguje prirodzene to napojený hore. 
Pokoj, pohoda. Nygdo nykam nepo
náhla, ftáctvo nebeské spívá. Čas po
maly plyne, zralé slyfky padajú na 
zem. Móžete dójst aj bosí. Káždému 
z vás bych dopríl zažit to na vlastnej 
koži. Majte nádherný zvyšek leta, 
dávajte si pozor a  hlavne ostávajte 
zdraví.

zúctu strýco Lajo

Možnosť opäť stáť na pódiu, spievať, 
hrať, tancovať pre publikum, ale aj vysta
vovať výtvarné práce v galérii si naši žiaci 
v  júni užívali plnými dúškami. Po prvý 
raz mali možnosť koncertovať v  krás
nom inšpirujúcom prostredí nádvoria 
školy. Všetky tri „Koncerty na nádvorí“ 
sa niesli v príjemnej uvoľnenej atmosfére 
a mali u publika skvelý ohlas.

V Kostole Najsvätejšej Trojice u bra
tov Kapucínov koncertovali naši organis
ti z triedy Mgr. art. Kataríny Schaubma
rovej. Hovorí sa, že organ je kráľovský 
hudobný nástroj a jeho tóny sa dotýkajú 
nebies. Tešíme sa a ďakujeme, že sme sa 
mohli prostredníctvom našich organis
tov na chvíľočku „dotknúť nebies“. 

Najväčším a  najslávnostnejším kon
certom bol absolventský koncert v dome 
kultúry, na ktorom účinkovali nielen 
súčasní absolventi, ale aj niekoľko vla
ňajších absolventov, ktorým „Korona“ 
minulý rok zobrala možnosť verejne 
ukončiť štúdium. Bolo dojímavé sledovať 
krásne vystúpenia týchto mladých ľudí, 
ktorých sme mali možnosť osem, dva
násť či šestnásť rokov sprevádzať dob
rodružstvom spoznávania umenia a po
dieľať sa na rozvoji ich osobností, s akou 
chuťou a nasadením podali svoje výkony 
napriek tomu, že veľká časť prípravy pre
biehala dištančne. 

Veľmi sa tešíme, že sme na záver škol
ského roka mohli spievať a hrať aj pre se
niorov v  Domove sociálnych služieb na 
Komenského ulici, tiež pre Spolok dia
betikov a  bolo nám cťou účinkovať na 
slávnostnom večere odovzdávania mest
ských ocenení v dome kultúry. 

Chcela by som vysloviť srdečné poďa
kovanie za ústretovosť a  výbornú spo
luprácu nášmu zriaďovateľovi – mestu 
Pezinok, pedagógom za ich pracovné 
nasadenie počas tohto náročného roka, 
rodičom za pomoc a  spätnú väzbu, bez 
ktorej by sme sa neposúvali dopredu 
a každému, kto nám v priebehu školské
ho roka pomohol hmotne, finančne, pri
daním ruky k dielu alebo dobrou radou... 

Veľmi si želám, aby sme sa v budúcom 
školskom roku mohli stretávať na riad
nom prezenčnom vyučovaní, aby naši 
žiaci videli náš úsmev, aby sa nám vrátili 
do života dotyky...

zuzana andelová

 ZUš Eugena Suchoňa
 pred odchodom
 na prázdniny

Po dlhých mesiacoch dištančného vyučovania a  koncertovania sme sa  
v závere školského roka konečne dočkali – konečne nám situácia dovoli-
la, aj keď s obmedzeniami, stretávať sa na prezenčnom vyučovaní. opäť 
sme mohli (hoci na krátko) zažiť radosť zo vzájomnej prítomnosti, blíz-
kosti a spoločných zážitkov, ktoré sú nepostrádateľným faktorom v ďal-
šej motivácii k práci.

 Žiaci SOš podnikania
 a služieb pomáhali
 na zámku

20. júna sa nádvorie Šimák zámok Pezinok stalo 
mie stom pre 24. ročník udeľovania cien krištáľové 
krídlo pre významné osobnosti za mimoriadny prí-
nos v oblastiach spoločenského, kultúrneho a verej-
ného života.

»

Grinavský deň
Po ročnej, pandémiou vynútenej prestávke, sme sa 

v tomto roku po dlhom zvažovaní odhodlali 26. júna zor
ganizovať naše tradičné komunitné podujatie Grinavský  
deň. Po splnení rôznych nových nariadení a opatrení sme  
napokon na nádvorí Základnej školy Orešie privítali 
takmer 500 hostí, pre ktorých sme pripravili pestrý pro
gram. Potešili sme sa vystúpeniam detí Základnej aj ma
terskej školy Orešie, predstavili sa dievčatká z folklórneho 
súboru Srdiečka, vypočuli sme si mladého talentovaného 
bubeníka Daniela Virgoviča a zabavilo nás aj vystúpenie 
cirkusovej školy CirkusKus. Spestrením podujatia bola 
štýlová fotostena a nechýbala ani tombola. O večerný pro
gram sa postarali skupina RESET a country kapela ARION, 
ktorá zahrala pri Jánskej vatre. Nočný program vyvrcholil 
ohňovou šou zo zoskupenia Eriky Hantákovej a dve ho
diny po polnoci sme sa s hosťami po diskotéke rozlúčili. 
Zámerom podujatia Grinavský deň je v  prvom rade vy
tvoriť priestor na neformálne stretnutia a komunikáciu, 
prepojiť pôvodných aj nových obyvateľov našej mestskej 
časti a príjemne stráviť voľný čas. My, Roman Šmahovský, 
Drahomír Šmahovský a Eva Pilátová ako organizátori toh
to podujatia sa domnievame, že sa nám tento zámer poda
rilo naplniť, a celým podujatím sa niesla naozaj úprimná 
atmosféra, z ktorej bolo cítiť, že ľuďom už takého stretnu
tia veľmi chýbajú. Ďakujeme aj touto cestou všetkým vám, 
ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia.

výstavba kanalizácie
Po viac ako dvadsiatich rokoch sľubov a príprav sa 

v  júni začala realizovať výstavba prvej etapy kanalizácie 
v našej mestskej časti. Nie, my tu v Grinave nemáme extra 
dôvod na radosť, je to skôr pocit, že konečne sa to, o čom 
sa tu dlhé roky iba hovorilo a čo je takmer všade inde sa

mozrejmosťou, aj prenieslo do reality. Keďže v tejto etape 
sa buduje pripojenie od limbašskej križovatky po križovat
ku do Slovenského Grobu, je s tým nevyhnutne spojené aj 
obmedzenie dopravy na hlavnej, Myslenickej ulici. Výjazd 
zo Štúrovej ulice smerom do Pezinka sa stal veľmi kom
plikovaný, v rannej špičke až nemožný. S napätím očaká
vame, čo prinesie táto zmena organizácie dopravy od sep
tembra. Na problém sme upozornili kompetentných a vás 
ostatných prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť.

Grinavská zákruta
Grinavská zákruta je časť cyklotrasy spájajúcej Pezi

nok so Svätým Jurom. Ide asi o kilometer dlhý úsek, ktorý 
sa vinie v zeleni neďaleko hlavného cestného ťahu. Jeho 
problémom je, že leží v močaristom podloží a okrem su
chého leta je veľmi zle prejazdný, zablatený. Ale už by som 
mala hovoriť v  minulom čase. V  sobotu 31.7.2021 bol 
tento úsek oficiálne uvedený do prevádzky po rozsiahlej 
revitalizácii, ktorú zabezpečilo združenie Cyklokoalícia 
z Pezinka. Množstvo dobrovoľníkov pod vedením Bohuša 
Konečného a Emila Cina venovalo obrovské úsilie, náma
hu a nemalé financie, ktoré získali z  rôznych dotácií, na 
odvodnenie tejto cesty. Vytvorili odvodňovacie priepusty 
popod cestu, vyvýšeniny, v  najkritickejších častiach do
konca drevené mostné prepojenia. Celý úsek je nanovo 
navozený spevňujúcim posypom. V rôznych parametroch, 
s poukázaním na to, že išlo o dobrovoľnícku činnosť, a pre
dovšetkým na to, že  jeho hlavným prínosom je bezpeč
nosť cyklistov, ktorí nemusia jazdiť po ceste medzi autami, 
je tento projekt naozaj veľkolepý. Všetkým, ktorí prispeli 
k sprejazdneniu úseku Grinavská zákruta, patrí obrovské 
poďakovanie, ale aj obdiv za to, že nám všetkým ukázali, 
čo dokáže dobrovoľnícky aktivizmus.

eva Pilátová  PO
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Pezinské kultúrne centrum bolo 
na začiatku leta úspešné pri 
žia daní dotácie z  prostriedkov 
audiovizuálneho fondu pre pe-
zinské kino. Bola mu schválená 
dotácia vo výške 7 000 € v rámci 
programu Projekty zamerané na 
marketing kina a na rozvoj pub-
lika. celkový rozpočet projektu 
marketing kina Pezinok – ino-
vatívne formy marketingu a pro-
pagácie, návrat divákov do kino-
sály je vo výške 8 080 €.

Finančné prostriedky sa použijú na 
skvalitnenie služieb a  informovanosť 
divákov, posilnenie vnímania znač
ky kina. Hlavným ťažiskom projektu 
je doplnenie existujúcich LED disple
jov na prízemí budovy o ďalšie tri LED 
displeje na poschodí kultúrneho domu. 
Návštevník kina na nich nájde informá
cie o  programe kina, filmové novinky, 
trailery a pod. 

Ďalšou novinkou, ktorú pezinské 
kino plánuje zaviesť, je systém darčeko
vých kariet, ktorými môžete obdarovať 
svojich blízkych, priateľov a darovať im 
filmový zážitok. „Snažíme sa o posilnenie 
vnímania značky pezinského kina, a preto 
pre zamestnancov kina pripravujeme jed
notné tričká a mikiny so značkou kina. Usi
lujeme sa zlepšiť takisto prezentáciu v am
fiteátri, kde plánujeme osadiť nové exte
riérové vitríny pre umiestnenie plagátov 
a programu,” povedal manažér a drama
turg Pezinského kina Roman Zatlukal. 

Pezinské kultúrne centrum bolo 
úspešné aj vo výzve Podpora návštev
nosti na slovenské kinematografické 
diela, kde získalo dotáciu od Audiovizu
álneho fondu vo výške 2 238 €.

„Sme radi, že sa nám podarilo získať fi
nančné prostriedky aj z iných zdrojov a po
kračovať tak v modernizácii kina. Veríme, 
že v  získavaní grantov budeme naďalej 
úspešní a  získané financie budeme môcť 
naďalej využiť v  prospech modernizácie 
kina a  k  spokojnosti našich návštevníkov. 
Ďakujeme za doterajšiu podporu a tešíme 
sa na vašu ďalšiu návštevu,” dodal R. Za
tlukal.

-red-/roman zatlukal 
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Pandémia koronavírusu zasiahla aj do organizácie tradičných 
oberačko vých slávností v meste Pezinok. z dôvodu epidemickej 
situácie a platných preventívnych opatrení v prípade uspora-
dúvania hromadných podujatí

sa Vinobranie Pezinok 
nebude konať ani tento rok.

spevácky zbor animatus
pozýva do svojich radov nových členov. 
nácviky bývajú v dopoludňajších hodinách.

informácie na telefónnom čísle 0904 84 15 61

ZDRUŽENIE MaLOKaRPatSKá VíNNa CESta 
 pozýva na

3. 9. o 19.00 h – amfiteáter
tomáš klus hraje – Koncert obľúbe
ného českého speváka. Predpredaj vstu
peniek v pokladni DK Pezinok a v sieti 
maxiticket.sk.

4. 9. o 9.00 h – spoločenská sála
Predajná akcia použitého 
detského oblečenia, 
hračiek, knižiek 
a detských potrieb
Organizátor: Centrum pre rodinu, prev. 
MC MaMaTaTaJa.

5. 9. o 16.00 h – Krušičova kúria
Prešportské rozprávky – detské diva
delné predstavenie Divadla ŠiBe Brati
slava.

6. 9. o 19.00 h – malá sála
Literárna beseda – beseda s poulič
ným spisovateľom Petrom Sorátom
 
10. 9. o 20.30 h – amfiteáter
rytmus & opoštáris band – koncert 
československej rapovej hviezdy v spo
jení s profesionálnymi hudobníkmi. 
Organizátor: QUICK production.

10.–11. 9. – všetky sály DK
Divadelné konfrontácie – krajská pre  
hliadka amatérskeho divadla dospelých 
Hlavný organizátor: MOS Modra

20.–22. 9. o 10.00 h – veľká sála
Plešivá speváčka – predstavenia pre ZŠ 
Účinkuje: Divadlo LUDUS.

24. 9. o 19.00 h – veľká sála
ešte raz, ale lepšie – romantická ko
média. Účinkujú: Marko Igonda, Martin 
Mňahončák alt. Gregor Hološka, Aniko 
Vargová, Kristína Greppelová Palonder                                                     
Réžia: Martin Mňahončák

výstavy:
1. 8.–30. 9. – dolný foyer DK Pezinok
Piati veteráni – výstava série malých 
motocyklov Jawa Pionier zo súkromnej 
zbierky.

25. 8.–19. 9. – minigaléria DK Pezinok
PŠc Pezinok – 100 rokov od založenia 
klubu. Výstava historických fotografií  
a materiálov mapujúcich 100ročnú his
tóriu klubu.

Kino  získalo
 dotáciu
 z aV fondu

Trinástykrát sa otvoria vinice Malých 
Karpát s  nádhernými výhľadmi a  vy si 
ich môžete vychutnať s  pohárom vína  
v ruke. Vinári budú ponúkať hrozno a zá
roveň víno z neho vyrobené. V tento deň 
sa za skvelým vinohradníckym zážitkom 
môžete vybrať pešo, autom, ale aj na bi
cykloch.

68 vinárov ponúkne svoje vína vo vi
niciach od Rače cez Svätý Jur, Limbach, 
Pezinok, Šenkvice až po Modru. Súčas
ťou vstupenky je mapka, ktorá vám 
uľah čí putovanie. Vinári volili najkrajšie 
miesta vinohradníckych chotárov, a tam 
budú vína ponúkať spoločne, stačí si vy 
 brať, ktorý navštívite: Hon Šinveg v Ra
či, Hofweigarten za hradbami mesta  
v Svätom Jure, Hasensprung v Limbach, 
pod Kalváriou v Modre, ulička šenkvic
kých vinárov vo vinici Kozare...

V  tento deň bude hrať vo viniciach 
hudba, vinári okrem vína, frizzante, 

hroznového muštu a burčiakov ponúk
nu aj svoje domáce špeciality. Súčasťou 
vstupenky bude aj bonus na nákup vína 
a  hrozna. Nenechajte si ujsť jedinečný 
zážitok, príďte si vychutnať výborné ma
lokarpatské vína a zároveň sa prejsť krás
nymi kopcami viníc v období končiaceho 
leta. Vstupenky v predpredaji si môžete 
zakúpiť v Radničnej vinotéke v Pezinku. 

»

»

 Deň vo vinohradoch
ochutnajte jedinečné vína vo vinohradoch malokarpatských vi-
nárov. Už 4. septembra od 11.00 do 19.00 h.
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avšak oslava storočnice najväčšieho 
okres ného futbalového klubu sa pre 
pandemické opatrenia  odkladá na au
gust 2022. Začiatkom  augusta sme si 
položením bielych ruží na banský vozík 
pripome nuli, že v meste Pezinok nezabú
dame na obete banských nešťastí.

V polovici mesiaca sa potom na Kollá
rovej ulici konal festival pouličnej kultúry 
a života, s ambíciou prepojiť miestnu ko
munitu s okolitými prevádzkami a vytvo
riť tak príjemný priestor na stretávanie. 
Nezabudlo sa ani na deti – každý utorok 

pokračovali hravé stretnutia s knižkami  
a ich autormi a iné detské aktivity v pe
zinskej knižnici, v  areáli Antimónovej 
štôlne mohli vďaka Malokarpatskému 
baníckemu spolku stráviť zážitkový deň 
na 4. ročníku Detskej baníckej akadémie 
JUDr. Dušana Vilima a v Krušičovej kúrii 
ich čakalo predstavenie bábkového di
vadla. Svojimi hudobnými vystúpenia
mi prišli Penzinčanov potešiť nevidiaci 
umelec Marián Bango či skupina Arion, 
prebehol aj 2. ročník Pezinských hudob
ných slávností. Priaznivci adrenalínu si 
prišli na svoje na driftingových prete
koch v kameňolome a  milovníci lahod

ných mokov z vínnej révy zas na degus
táciách vo vínnych pivniciach v Pezinku 
a okolí, prípadne s pohárom vína v ruke 
pri pozorovaní hviezd. V závere prázdnin 
zavítala do Pezinka Rally radosti, chari
tatívna akcia, z  ktorej kompletný výťa
žok poputuje na pomoc deťom s ochore
ním obličiek.

Už teraz sa spolu s vami tešíme na leto 
2022, keď nás opäť spoja spoločné zážit
ky zo živej hudby, kultúry a  komunit
ných akcií. Pevne veríme, že v budúcom 
roku už bez obmedzujúcich opatrení.

text: adriana sýkorčinová, 
foto: -red-/Pkc/tv Pezinok 

 Dovidenia, leto 2021!
Pokračovanie zo strany 1
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Garantom evidencie pamätihodností 
je Mestské múzeum v Pezinku, ktoré ich 
systematicky dokumentuje, priebežne 
dopĺňa a aktualizuje zoznam, usmerňuje 
činnosti vlastníkov pamätihodností, ako 
aj iných právnických a fyzických osôb pri 
ich záchrane, obnove a využívaní, a po
skytuje im odbornú a metodickú pomoc.

V rokoch 2007 a 2020 sa súčasťou evi
dencie stali aj 4 huncokárske objekty – lo
kalita Rybníček, Lindtnerova lúka, Veľká 
Lúka/Kamenné vráta, Lipi ny/Juriška.

Huncokári (Holzhackeri) boli nemec
kí drevorubači, ktorí prichádzali na 
územie Malých Karpát vo viacerých 
ko lonizačných vlnách v  priebehu 18. 
a 19. storočia a postupne osídlili oblas
ti až po Myjavu a časť územia v Považ
skom Inovci. Ich príchod súvisel so za
vádzaním nových pravidiel pri ťažbe 
a spracovaní dreva za vlády Márie Teré
zie, ktorá zaviedla viaceré hospodárske 
reformy. K priekopníckym patrili Tere
ziánsky urbár z roku 1767, Tereziánsky 
kataster alebo lesný poriadok z  roku 
1769. Huncokári boli sústredení najmä 
na pálffyovských majetkoch. Práve Páll
fyovci, ktorí boli najväčšími pozemko
vými vlastníkmi v Bratislavskej stolici, 
povolali týchto lesných robotníkov spo
ločne s ich rodinami z oblastí Bavorska, 
Tirolska, Štajerska, prípadne z  Moravy 
a Sliezska. Na území dnešného Pezinka 
sa huncokárska komunita združovala 
v  pezinských mestských a  cajlanských 
pálffyovských lesoch. Huncokári nevy
tvárali žiadne rozsiahlejšie sídelné cel
ky ani menšie či väčšie osady. Bolo to 
podmienené ich spôsobom života na sa
mostatných rozptýlených usadlostiach, 
situovaných na území Malých Karpát. 
Všetky usadlosti boli jednopodlažné, 
postavené na obdĺžnikovom pôdoryse 
s  jednoduchým dispozičným členením  
vychádzajúcim striktne z  potrieb rodi
ny,  zastrešené sedlovou strechou. Spô
sob ich života spočíval v úplnej sebestač
nosti. Každá rodina mala pridelený kus 
pôdy, na ktorej si dopestovali všetky 
potrebné suroviny. Súčasťou každej 
usadlosti bola aj záhrada s  ovocnými 

drevinami, najmä jabloňami, slivkami, 
čerešňami alebo hruškami, prípadne 
i  gaštanmi. Samozrejmosťou lokality 
bol vodný zdroj. Ku každodennému ži
votu na usadlosti patril aj chov hydiny, 
ošípaných alebo stanoveného počtu do
bytka. Život v lese prinášal i úrodu v po
dobe liečivých bylín či lesných plodov.

Hlavnou pracovnou náplňou hunco
károv bola ťažba a  spracovanie dreva. 
K  ďalších činnostiam spadajúcim do 
ich pracovných povinností bola správa 
a udržiavanie lesných ciest a chodníkov, 
sadenie mladých stromčekov či prikrmo
vanie zveri počas zimného obdobia. Tak
tiež sa venovali páleniu vápna a drevené
ho uhlia. Niektorí huncokári vykonávali 
i  profesiu horárov na pridelených úze
miach. Spolu s novým prístupom k spra
covaniu dreva so sebou prinášali aj nové 
netradičné náradie, ktoré v  podstatnej 
miere uľahčilo a urýchlilo jeho ťažbu.

Z  kanonickej vizitácie z  roku 1781 
sa  dozvedáme, že v  Cajlanských lesoch 
sa nachádzalo šesť domov drevorubačov. 
Lokalita Rybníček je situovaná neďaleko 
hlavnej cestnej komunikácie, spomína
nej už v stredoveku, spájajúcej Podunaj
skú rovinu s Borskou nížinou. Charakter 
lokality v tvare pretiahnutej úzkej doliny 
v podobe písmena „U” s dostatkom slnka 
a vlahy vytváral vhodné klimatické pod
mienky. Blízkosť vodného zdroja v  po
dobe horských potokov a  viaceré lesné 
svetliny využívané na chov hospodár
skych zvierat či pestovanie sezónnych 
plodín len umocňovali pokojnú harmó
niu v zovretí majestátnych bukových le
sov. Nezanedbateľným faktorom je i vý
znamná poloha voči ostatným samotám 
prístupným z Rybníčka. V rokoch 1890 
až 1892 tu bola postavená horáreň, kto
rá sa  svojím pôdorysným členením vý
razne odlišovala od jednoduchých hun
cokárskych obydlí situovaných prevažne 
na obdĺžnikovom pôdoryse. Horáreň 
bo la postavená na pôdoryse v tvare „L” 
a prislúchal k nej i  hospodársky objekt 
a pravdepodobne drevená maštaľ. Bez
prostredné okolie horárne tvoria i dnes 
extenzívne udržiavané trávnaté plochy.

V  roku 2012 bola horáreň z  dôvodu 
celkového statického poškodenia murív, 
fasád i krovovej konštrukcie kompletne 
zrekonštruovaná. I  keď rekonštrukcia 
výrazne zasiahla do autenticity objek
tu vo forme takmer celej výmeny stred
nej časti objektu, v  exteriéri v  podobe 
vystúpeného rizalitu a  krovovej kon
štrukcie, zachoval si svoj historický vý
raz. Zaujímavé bolo i  výtvarné riešenie 
fasád horárne štukovými lizénami, po

dobnými, aké boli i na jednom z objektov 
neďalekej píly s vodným náhonom, pat
riacej grófovi Jánovi Pálffymu.

Približne o  800 metrov vyššie seve
rozápadným smerom, v strmom svahu, 
sa nachádza ďalší objekt zapísaný v zo
zname pamätihodností. Stojí na mies
te známom ako Lindtnerova lúka. Bol 
postavený pravdepodobne koncom 18. 
alebo začiatkom 19. storočia. Je to jed
na z posledných najzachovalejších hun
cokárskych stavieb s  dodnes viditeľnou 
dispozíciou. Jednotraktová stavba je 
ce lá postavená z  kamenného štiepané
ho muriva na obdĺžnikovom pôdory
se. Hlavná vstupná fasáda je šesťosová,  
orientovaná východným smerom, a v ča
se výstavby objektu musel mať aj pekný 
nezalesnený výhľad do okolitej doliny. 
Vnútorná dispozícia vychádza z  tradič
ného ľudového staviteľstva, teda izba, 
pitvor – kuchyňa, komora. V huncokár
skych stavbách bola komora nahradená 
ďalšou obytnou miestnosťou. Bolo to 
podmienené tým, že na jednej usadlosti 
žili spoločne dve a niekedy aj tri rodiny. 
Do pôdorysu stavby je vtiahnutá aj sa
mostatne prístupná hospodárska miest
nosť – maštaľ, situovaná v severnom ná
roží objektu. Všetky miestnosti okrem 
kuchyne mali trámové stropy. To, či sa na 
niektorom tráme, ako to býva zvykom, 
nachádzalo aj datovanie, sa už nedo
zvieme. Zaujímavým a v huncokárskych 
stavbách  ojedinelým konštrukčným 
prvkom je pruská klenba, ktorou je za
klenutá miestnosť pravdepodobne čier
nej kuchyne, neskôr na hradená novodo

bou pecou. Pôvodne bo la kuchyňa prepo
jená so vstupným priestorom – pitvorom 
polkruhovým zá klenkom, ktorý bol ne
skôr zamurovaný a  nahradený novým 
pravouhlým vstupom. Kuchyňu presvet
ľovalo malé, dodnes v  pôvodnom výra
ze zachované okienko. Samozrejmosťou 
usadlosti, podobne ako pri iných hunco
kárskych stavbách, bola prítomnosť pit
nej vody a ovocná záhrada, ktorej zvyšky 
sú viditeľné dodnes. Objekt si dlho za

choval svoj historický výraz a ani neskor
šie povojnové úpravy v podobe zväčšenia 
okenných otvorov, zamurovania okna 
južnej miestnosti hlavnej fasády, spo
mínanej zámurovky kuchyne, prípadne 
výmeny dverných obložiek či strechy mu 
neubrali na jeho pôvodnom vzhľade.

Bohužiaľ, nedávna nepochopiteľná 
pseudoobnova s  ešte nejasnejším zá
merom len urýchlila degradujúci stav 
objektu. Bola kompletne odstránená 
strecha, všetky interiérové aj exterié
rové omietky, okenné i  dverné výplne 
a  taktiež i  podlahy. Následkom zateka
nia dažďovej vody sa prepadla i tehlová 
klenba kuchyne. Takémuto prístupu je 
ťažké porozumieť. Zvlášť v  súčasnom 
období naklonenom mnohým aktivitám 
zameraným na záchranu huncokárskych 
objektov a  na zvyšovanie povedomia 
o  živote horských ľudí (napr. v  blízkej 
ModrePiesku).

Najvzdialenejšou usadlosťou zapísa
nou v zozname pamätihodností je loka
lita Veľká lúka. Je situovaná približne 
2,5 km SV smerom od lokality Rybníček, 
umiestnená na pomerne rozľahlej lúke, 
z  čoho je odvodený i  samotný názov 
miesta. Objekt bol vhodne umiestnený 
v smere JV–SZ, v blízkosti lesa, aby mal 
dobrý rozhľad do okolia a v  letných ho
rúcich dňoch poskytoval príjemný tieň. 
Objekt bol jednotraktový, na obdĺžniko
vom pôdoryse, postavený z kamenného 
lomového muriva v 2. polovici 18. alebo  
začiatkom 19. storočia. V  súčasnosti je 

stavba už len fragmentom, keďže sa za
chovali len obvodové murivá do výšky  
max. 150 cm. Napriek jej torzálnemu 
cha rakteru dokážeme identifikovať šty
ri miestnosti. Súčasťou usadlosti bolo 
vzhľadom k veľkosti samotnej lokality 
i pomerne veľké hospodárstvo s ovocnou 
záhradou. Usadlosť údajne zanikla po vý
buchu leteckej bomby počas 2. svetovej 
vojny a v roku 1944 bol neďaleko nej zo
strelený americký bombardér Liberátor.

K huncokárskym stavbám identické
ho pôdorysného členenia ako predchá
dzajúce dva objekty patrila lokalita Lipi
ny/Juriška, taktiež postavená pravdepo
dobne niekedy koncom 18. alebo začiat
kom 19. storočia. Je umiestnená v  línii 
medzi Hrubou dolinou a  severným zá

verom Kučišdorfskej doliny, v  časti 
zva nej Lipiny. Stavba bola vybudovaná 
z kamenného muriva na obdĺžnikovom 
pôdoryse, ktorý pozostával z izby, ku
chyne, ďalšej izby a  hospodárskej časti 
– maštale, nachádzajúcej sa v SV nároží 
objektu, prístupnej samostatným vstu
pom. Celý objekt vrátane maštale bol za
strešený sedlovou strechou. Podstrešné 
priestory boli využívané predovšetkým 
na uskladnenie sena pre statok a  suše
nie liečivých bylín. Dom bol umiestnený  
bližšie k  lesu, opäť s výhľadom na voľ
né okolité priestranstvo. Hlavná vstup
ná fasáda bola orientovaná na juho
východ, a  keďže i  tento objekt je len 
fragmentom, prvky ako rozmiestnenie 
okenných a dverných otvorov, sa dnes 
už ne dozvieme. Podobne ako všetky 
predchá dzajúce objekty mal ovocnú 
záhradu a časť pozemku bola vyhradená 
na pestovanie potrebných plodín. Ešte 
i dnes sa v blízkosti stavby nachádzajú 
vzrastlé dreviny pagaštanu konského 
a  lipy, ktorých prítomnosť sa premietla 
aj do názvu lokality. Samozrejmosťou 
bol zdroj pitnej vody, dodnes využívaný 
náhodnými turistami.

Huncokársky spôsob života na les
ných samotách sa v  prvej polovici 20. 
storočia pozvoľna menil, k  jeho defini
tívnemu zániku prispeli udalosti bez
prostredne po skončení 2. sv. vojny a ná
sledný povojnový vývoj.

text a foto: eduard zvarik,
mestské múzeum v Pezinku

všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pe-
zinok bolo prijaté s cieľom zachovania historického rázu mesta v jeho 
dnešnej podobe, ochrany technických pamiatok, drobných architektúr 
a umeleckých diel, nachádzajúcich sa na území mesta a v jeho blízkom 
okolí. zoznam pamätihodností tvoria hnuteľné i nehnuteľné veci, ktoré 
neboli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, ale majú pre mesto vy-
sokú spoločenskú, historickú, výtvarnú, umelecko-remeselnú, regionál-
nu, krajinnú, architektonickú a urbanistickú hodnotu. sú doň zahrnuté 
aj archeologické lokality či solitérna i skupinová zeleň.

 Huncokárske usadlosti v zozname 
 pamätihodností mesta Pezinok

Juriška

Veľká lúka

Lindtnerova lúka

Rybníček

»
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váš otec sa narodil v  Pezinku, 
ale žil v  Bratislave. aký mal vzťah 
k rodnému mestu?

Pezinok bol otcovi celoživotne nesmier
ne blízky, aj keď ho s rodičmi relatívne sko
ro opustili. Myslím, že mal okolo 4–5 rokov, 
keď sa presťahovali do Bratislavy, ale sta
rí rodičia ostali v  Pezinku. Na Pezinok sa 
viazalo veľmi veľa jeho detských spomie
nok. Čo otcovi utkvelo v pamäti, bola určite 
malebná architektúra, poloha Pezinka na 
úpätí Malých Karpát a,  samozrejme, ľu
dia, stretnutia, pezinská dychovka, organ. 
Až do vysokého veku sa do rodného mesta 
s  veľkou radosťou vracal, mal intenzívne 
kontakty aj so základnou umeleckou ško
lou, kde bol opakovane hosťom na ich kon
certoch. Spomínam si na jeden zaujímavý 
moment, ktorý otec určite emocionálne pre
žíval viac než ja. Mal som vtedy asi 4 roky. 
Navštívili sme Pezinok a  pamätám si, že 
otcov rodný dom mal byť v  tom čase asa
novaný, a otec ho ešte chcel vidieť. Pamä
tám si na dvor toho domu a aj na niečo, čo 
sme si odtiaľ priniesli. Ten dvor mal vstup 
cez masívne kovové dvere do vínnej pivni
ce. Tieto dvere sa nám podarilo zachrániť 
a máme ich u nás doma.

Život s  umelcom je vždy trochu 
iný ako bežný život. ako vnímate 
svojho otca ako významného diri-
genta a pedagóga s odstupom času?

To neviem posúdiť, pretože pre mňa 
bol bežný život ten, ktorý som žil, a  otec 
bol profesionál a bol otec. Myslím, že je to 
tak ako v  každej inej rodine pri iných po
volaniach. Samozrejme, profesia hudobní
ka môže byť veľmi rozkonárená, lebo otec 
vykonával di rigentskú, skladateľskú a pe
dagogickú činnosť, čo môže budiť dojem 
troch rôznych pro fesií, ale tie, samozrejme, 
úzko súviseli. Jeho ambíciou bolo dirigo
vanie, podmienkou dirigentského štúdia 
na vysokej škole vo Viedni však bolo ab
solvovanie štyroch semestrov kompozície 
ako hlavného predmetu. Až potom mohol 
dirigovať, lebo malo byť samozrejmosťou, 
že dirigent je zástupcom skladateľa v jeho 
neprítomnosti pred orchestrom. Dirigent
ská a skladateľská pro fesia historicky vždy 
úzko súviseli. Hoci ako chlapec túžil stať sa 
dirigentom, neskôr to dlhý čas nemal jasne 
vyhranené. Chcel byť dirigentom, a  záro
veň aj čo najlepším skladateľom. To, že na
koniec dirigentská kariéra prevážila, bolo 
výsledkom istej zhody okolností a  náhod  
a tiež, aktívna kariéra dirigenta, v prípa
de, že sa stane šéfom nejakého telesa, si vy
žaduje veľmi veľa času a pozornosti. Otec 
si napriek tomu počas tých dlhých rokov 
vedel nájsť priestor na skladateľskú tvor
bu. Čo sa týka pedagogickej činnosti, to je 
opäť o  tom, že každý profesionál v  istom 
momente dozreje do štádia, keď je dôleži
té, aby odovzdával skúsenosti, a  to pova
žoval otec za absolútne samozrejmé. Mám 
dojem, že vyučoval rád a vyučovanie preňho 
bol skôr tvorivý dia lóg so študentmi, 
v  rámci ktorého sa aj on dozvedal ďalšie 
aspekty a súvislosti k problematike, ktorej 
sa venovali.

ktoré udalosti z profesijného ži-
vota vášho otca by sa dali označiť za 
prelomové?

Bolo ich niekoľko. Určite veľmi dôležitý 
moment bol, keď ho otec, Ľudovít Rajter st. 
pred 1. svetovou vojnou odovzdal do opa
tery k Alexandrovi Albrechtovi, kde sa jeho 
základy hudobného vzdelania ešte upevnili 
a rozvinuli. Potom bez problémov zvládol 
náročné prijímacie skúšky na viedenskú Vy
sokú hudobnú školu, čo bol ďalší moment. 
Nasledovali štyri roky asistentského pôso
benia v triede Clemensa Kraussa na Letnej 
škole Mozarteum v  Salzburgu. Medzitým 
sa usiloval o pokračovanie štúdia kompo
zície v  Budapešti. Vo Viedni získal prvo
triedne konzervatívne hudobné vzdelanie 
v oblasti dirigovania, kompozície a hry na 
violončele. V Budapešti chcel ďalej rozvíjať 
a prehlbovať svoj kompozičný jazyk. Sníval 
o možnosti študovať u Bélu Bartóka, spo
lu so svojím otcom Bartóka pri príležitos
ti jeho prítomnosti v  Bratislave navštívil. 
Bartók ale nikdy kompozíciu nevyučoval, 
dal mu však odporúčanie k  Ernő Dohná
nyimu. Dohnányi ho prijal na Majstrovskú 
školu kompozície na Vysokej hudobnej ško
le, ale po prelistovaní partitúr povedal nie
čo ako: „Vy už ste hotový skladateľ. Môžete 
u mňa študovať, ale mám málo času,” – čo 

sa potom aj potvrdilo, diplom z kompozície 
v Budapešti získal až o niekoľko rokov ne
skôr. Dôležité však je, a to je ďalší kľúčový 
moment v otcovej kariére, že Dohnányi mu 
ako šéf hudobného vysielania Maďarského 
rozhlasu ponúkol dirigentskú príležitosť  
v budapeštianskom rozhlasovom štúdiu. 
Dohnányi bol v  tom čase určujúcou osob
nosťou maďarského hudobného života – zá  
roveň s funkciou v Maďarskom rozhlase bol  
šéfom filharmonikov a rektorom Vysokej 
hudobnej školy. Otec takto úplne nečakane  
získal prvú dirigentskú príležitosť, z ktorej 
sa o chvíľu stala ďalšia a ďalšia a ďalšia... 
Dirigentský debut v Budapešti bol v  janu
ári 1932 a už v v marci roku 1935 vyšiel 
v Pražskom maďarskom spravodaji rozho
vor s otcom s nadpisom „L. Rajter dirigo
val už takmer 100 koncertov v Maďarskom 
rozhlase”. Tam sa to niekde preklopilo na 
stranu dirigentskej kariéry. Veľkým zlo
mom bol koniec 2. svetovej vojny, obrovský 
chaos, ktorý po vojne nastal, ale potom, na
šťastie, istá stabilizácia, ponuka prevziať 
rozhlasový orchester, jeho rekonštrukciu  
po vojne, a  hneď nadväzne vznik Sloven
skej filharmónie, v  ktorej prípravnom vý
bore otec pôsobil a ktorú považoval za svoje 
najhlavnejšie životné dielo, pričom, samo
zrejme, to bolo kolektívne dielo, ale on bol 

jedným z dôležitých ohniviek v súkolí, ktoré 
viedlo k vzniku Filharmónie. Kľúčovú rolu 
v ňom, samozrejme, zohral aj ďalší pezin
ský rodák Eugen Suchoň.

aké máte spomienky na priateľ-
stvo vášho otca s eugenom sucho-
ňom?

Bolo to priateľstvo z detských čias v Pe  
zinku. Podľa otcových spomienok sa Su
choňovci a Rajterovci v Pezinku často roz
právali po maďarsky, napokon, mesto bolo 
v tom čase súčasťou RakúskaUhorska. 
Priateľstvo pretrvalo po všetky tie roky. 
V Budapešti v 30. rokoch, keď bol otec vo 
funkcii 1. dirigenta Maďarského rozhlasu, 
príležitostne uvádzal diela slovenských 
skladateľov, Eugena Suchoňa nevyníma
júc. Po 2. svetovej vojne spoločne tvorili 
ví ziu Slovenskej filharmónie v  príprav
nom výbore. Neskôr mnohé Suchoňove 
diela otec premiéroval, často ich uvádzal aj  
v za hraničí. Pamätám si, ako sa radili, keď 
vznikali vydania diel sláčikových kvartet 
Jána Levoslava Bellu. Otec bol redakto
rom vydania jedného z týchto kvartet a so 
svojím priateľom a kolegom konzultoval 
rôzne detaily hudobného zápisu, aby bol 
zrozumiteľný praktický pre súčasných in
terpretov. Spomínam si aj na návštevu 
Eugena Suchoňa u  nás doma pri príleži
tosti otcových 75. narodenín a myslím, 
že aj pri 80ke. Od otca som často počul, 
ako Suchoň až do posledného okamihu 
pred premiérou svojich diel či vydaním 
partitúry hľadal ten najlepší spôsob zá
pisu. Spomínal, že neraz ešte aj na gene
rálnej skúške pred premiérou zasahoval 
do zápisu, zastavil orchester a vyžiadal si 
zmenu, aby sa výsledné znenie ešte viac 
blížilo jeho vnútornej predstave. Bola to  
v istom zmysle práca ako v tvorivej dielni.

aký bol profesor Ľudovít rajter  
v súkromí? aký bol človek?

V poslednom čase som sa stretol s viace
rými reakciami od ľudí, ktorí ho nepoznali 
osobne, že na fotografiách pôsobil prísne. 
Pre mňa to bola novinka, pretože na mňa 
prísne nepôsobil. Myslím, že každý, kto ho 
poznal, vedel, že nie je prísny. Svoje pred
stavy a ciele dosahoval a komunikoval iným 
spôsobom. Bol to isto veľmi vážny človek, 
uvedomoval si, že jeho práca musí byť pro
fesionálna, vyžaduje si veľkú koncentráciu, 
zároveň bol introvertný, čo je možno zdan
livo v protiklade s tým, čo si predstavujeme 
u dirigenta. Otec bol v istom zmysle intro
vert a možno, že to vytváralo niekedy do
jem akejsi neprístupnosti. V  skutočnosti 
bol veľmi prístupný, miloval kontakt s ľuď
mi a priateľské rozhovory.

mal otec vzory, ktoré boli preňho 
inšpiráciou, mali naňho vplyv, alebo 
osobnosti, ktoré obdivoval?

Ľudským a osobnostným vzorom bol  
v každom prípade jeho otec, ktorý bol v hud 
be síce samoukom, ale získal si naozaj veľmi 
pevný fundament ako skladateľ a odborník. 
Základy, ktoré otcovi sprostredkoval, boli 
absolútne dostačujúce, aby vzápätí mohol 
nabehnúť na  vysokoškolský režim štúdia, 
čo bolo potom ešte podporené Alexandrom 
Albrechtom. Ďalšími vzormi boli určite jeho 
veľkí pedagógovia, Franz Schmidt, Joseph 
Marx, Ernő Dohnányi, Friedrich Buxbaum, 
Alexander Wunderer, Clemens Krauss. Na 
druhej strane, nemyslím si, že jeho pozor
nosť sa vyslovene sústredila na jeden vzor. 
Snažil sa študovať všetkých, ktorí mu ako 
hudobnícke osobnosti imponovali.

Pripravili: nina Bednáriková, 
zuzana Wittgruberová 

Foto: tomáš vyskočil, -red- 

Ľudovít rajter
* 30. júl 1906, Pezinok
† 6. júl 2000, Bratislava

ŠtÚDiUm
1915–1920 Mestská hudobná škola v Bra
tislave (Alexander Albrecht)
1916–1924 Evanjelické lýceum v Bratisla
ve
1920–1924 Hudobná škola pre Slovensko  
v Bratislave (klavír – Frico Kafenda, violon  
čelo – R. Rupník)
1924–1929 Vysoká hudobná škola, Viedeň  
(kompozícia – Franz Schmidt, Joseph Marx,  
dirigovanie – Clemens Krauss, Alexander 
Wunderer, violončelo – Friedrich Buxbaum, 
Rudolph Hindemith)
1930–1932 – diplom 1936 Majstrovská ško  
la Vysokej hudobnej školy F. Liszta, Buda
pešť (kompozícia – Ernő Dohnányi)

ProFesionÁLna DrÁha
1929–1933 pedagóg hudobnej teórie a hry 
na violončele na Mestskej hudobnej škole  
v Bratislave
1929–1933 asistent Clemensa Kraussa na 
letných Majstrovských kurzoch v Salzburgu
4. 1. 1932 prvé dirigentské účinkovanie v Ma  
ďarskom rozhlase s Orchestrom Kráľovskej
opery v Budapešti
1932–1933 početné dirigentské vystúpe
nia v Maďarskom rozhlase
1934 interný dirigent Maďarského rozhla
su v Budapešti
1935–1945 prvý dirigent Maďarského 
rozhlasu v Budapešti
1943 spoluzakladateľ Symfonického or
ches tra Maďarského rozhlasu
1938–1945 pedagóg komornej hudby a or 
 chestrálnej praxe na Vysokej hudobnej ško
le F. Liszta v Budapešti, od r. 1941 vo funk
cii profesora
1946–1949 šéfdirigent Symfonického or
chestra Československého rozhlasu v Bra
tislave
1948–1949 člen Prípravného výboru Slo
venskej filharmónie
1949–1974 pedagóg dirigovania a komor
nej hudby na Vysokej škole múzických ume
ní v Bratislave, od 1951 vedúci pedagóg di
rigentskej triedy
27. 10. 1949 dirigent prvého koncertu no
vo založenej Slovenskej filharmónie
1949–1976 Prvý dirigent Slovenskej fil
harmónie (r. 1999 Čestný šéfdirigent SF), 
cca 800 koncertov so SF v tomto období
1966 vedúci pedagóg majstrovských diri
gentských kurzov Letnej akadémie Mozar
teum, Salzburg
1968–1969 hosťujúci dirigent Rozhlasové
ho symfonického orchestra v Bazileji
1968–1977 šéfdirigent Symfonického or
chestra Čs. rozhlasu v Bratislave
1983–1992 dirigent Orchestra Slovenskej 
hudobnej mládeže
1991 čestný šéfdirigent Symfonického or
chestra Savaria v Szombathelyi
1991 v rámci rehabilitačných konaní vyme
novaný za profesora dirigovania VŠMU
1994 vedúci majstrovských kurzov dirigo
vania, Orvieto (Taliansko)
1998 posledné koncerty so Slovenskou fil
harmóniou
23. 9. 1999 posledný koncert – Štátny ko
morný orchester Žilina (diela F. Schuberta, 
F. Mendelssohna, J. Haydna)

komPoziČnÁ tvorBa
Orchestrálne diela: 
Sinfonietta, Divertimen to, Suite Sympho
nique, Impressioni rapsodiche, balet Majá
les a ďalšie.
Komorná hudba: 
2 sláčikové kvartetá, 2 dychové kvintetá, 
skladby pre sólové violončelo a sólové husle, 
Sonáta pre kontrabas a klavír a ďalšie
Ostatná tvorba: 
piesne, zbory, úpravy ľudových piesní, in
štruktívne diela
Kompletný zoznam diel:  www.hc.sk

celý rozhovor s adrianom rajte-
rom si môžete pozrieť na tv Pe-
zinok. súčasťou reportáže sú aj 
rozhovory s  dirigentmi Jackom 
martinom händlerom a  anto-
nom Popovičom.

adrian Rajter:
 Otec sa do rodného
 mesta vždy s veľkou 
 radosťou vracal

významný dirigent, hudobný skladateľ, pedagóg, ale i rodák z Pezinka. 
Profesor Ľudovít rajter položil základy dirigentskej školy na slovensku, 
podieľal sa na vzniku slovenskej filharmónie, pôsobil ako šéfdirigent 
symfonického orchestra Československého rozhlasu, intenzívne spolu-
pracoval s mnohými zahraničnými hudobnými telesami. so spomienka-
mi na Ľudovíta rajtera sa s nami podelil jeho syn adrian.

»
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v júni vám bolo udelené najvyššie 
mestské ocenenie – čestné občian-
stvo. aký je váš vzťah k mestu Pezi-
nok?

Na vysvetlenie si pomôžem príhodou 
z  kúpeľného pobytu v  menšom meste. Na 
jednej vychádzke s  manželkou po meste 
sme hľadali istý historický objekt a potrebo
vali sme sa spýtať niekoho na cestu. Oslovili 
sme okoloidúceho občana najprv s otázkou, 
či je odtiaľto. Odpovedal, že nie je odtiaľto, 
vraj sa narodil v neďalekej dedine a tu iba 
60 rokov žije. Ja som opačný  prípad. Naro
dil som sa v Bratislave a tu, v Grinave, som 
vyrastal od útleho detstva. Žijem tu, bývam 
tu, mám tu svoje korene, žije tu veľa mojich 
príbuzných a sčasti som tu aj pracoval, som 
teda Grinavan. Tým však nezapieram svo
je rodisko, ale považujem sa za Pezinčana, 
resp. Grinavana. A, mimochodom, Pezinok 
považujem za šťastný výber miesta na ži
vot.

ocenenie vám bolo udelené za dl-
horočné aktivity v oblasti vodného 
hospodárstva. Profesionálna orien-
tácia a  výber charakteru práce je 
niekedy zložitým procesom, ako to 
bolo vo vašom prípade? Bolo to jed-
noduchšie?

Skôr tá druhá, jednoduchšia cesta. Ako 
sa to často stáva, išlo o  náhodu. Ako štu
dent som si chcel privyrobiť nejakú korunu, 
tak som išiel brigádovať na Výskumné pra
covisko v Grinave, ktoré patrilo Výskumné
mu ústavu závlahového hospodárstva 
(VÚZH) v Bratislave. Riešil sa tu celý rad 
výskumných otázok zavlažovania viniča, 
priamo v  grinavských vinohradoch. A po 
brigádach, pri hľadaní trvalého pracovné
ho pomeru, bola voľba úplne jasná. Teraz 
je to presne 50 rokov, odkedy som na ústav 
nastúpil. Zrejmou pohnútkou dlhého zotr
vania pri jednej téme a pri jednej práci bol 
záujem dozvedieť sa všetko o niečom a nie 
niečo o všetkom, ako sa to stáva pri zme
nách profesií.

ako by ste charakterizovali prvé 
roky, resp. desaťročia vašej práce?

Prvé dve desaťročia, do roku 1990, boli 
z  mnohých stránok nenapodobiteľné. Ne
napodobiteľné tvorivou a  plodnou atmo
sférou. Predovšetkým rezortný pôdohospo
dársky výskum bol dostatočne financova
ný. Začali sme systematicky rozvíjať novú 
bázu poznatkov o komplexnej téme Zavla
žovanie špeciálnych plodín, dokonca až 
v československom meradle, pretože VÚZH 
bol československým centrom výskumu. 
Bo la tu špecializovaná Štátna melioračná 
správa, ktorá spracovávala vízie rozvoja, 
financovala a budovala závlahové projekty 
a aj ich prevádzkovala. Bol tu aj Pôdohospo
dársky projektový ústav, špecializovaný na 
závlahové zariadenia, ktorého projektanti 
nám doslova brali výsledky priamo zo sto
la. A bola tu aj podpora zo strany budúcich 
užívateľov. Napríklad bez takmer úplne 
všestrannej podpory predsedu grinavské
ho, či neskôr pezinského  družstva, viace
rých subjektov, p. Augustína Krasňanské
ho, by ani nevznikli prvé výsledky výskumu 
nášho pracoviska a ani ich realizácia. Mám 
na mysli projekty Experimentálna závla
ha vinohradov Myslenice I  a  Myslenice II 

s celkovou výmerou cca 135 ha, dokončené 
do roku 1975.

Čím boli tieto experimentálne 
stavby jedinečné?

Sústreďovali najnovšie technologické 
poznatky o  zavlažovaní viniča na väčšej 
báze a  vytvárali efektívne podmienky na 
akceleráciu výskumu a  ďalších inovácií. 
Napríklad po prvých úspechoch v  Mysle
niciach a aj vo Vajnoroch nasledoval vývoj 
projektu bodovej podpovrchovej závlahy 
vinohradu v Nebojsi pri Galante na výme
re asi 179 ha. Tak ako projekt Myslenice, 
tak aj tento významom prekračovali česko
slovenské hranice. V tomto išlo o aplikáciu 

spôsobu distribúcie závlahovej vody pria
mo ku koreňom viniča, ktorý bol unikát
ny v  strednej a východnej Európe. Mnohí 
Pezinčania možno nevedia, že napríklad 
aj Kučišdorfská nádrž bola súčasťou už na
štartovaného projektu progresívnej kvap
kovej závlahy viniča na plánovanej výmere 
330 ha najlepších pezinských vinohradov. 
Plány ukončil rok 1990 a  z  projektu sa 
stihla realizovať iba vodná nádrž ako bu
dúci zdroj závlahovej vody. V grinavských 
vinohradoch vzniklo množstvo technických 
inovácií, ale aj výsledkov zo sledovania sta
cionárnych pokusov, teda z dlhodobých sle
dovaní na jednom mieste. Takto sa získali 
cenné údaje o  vplyvoch zavlažovania na 
množstvo a kvalitu produkcie úrody pri od
rodách Veltlín zelený, Rizling vlašský, Iršaj 
Oliver, Svätovavrinecké, Rulandské sivé, 
Frankovka, Müller Thurgau. Prekvapujú
c e zistenia boli aj napríklad z  neskoršie
ho kooperačného výskumu s VÚ vinárskym 
v  oblasti zavlažovania stolového hrozna. 
V  našich pedologickoklimatických pod
mienkach sme zistili obrovský (nevyužíva
ný) biologický potenciál stolových odrôd. 
Napríklad pri odrode Dora to bolo až 9,5 kg 
hrozna na jeden peň pri aplikácii fertigácie, 
teda synergického účinku závlahy a výživy 
závlahou v roku 2001.

spomenuli ste rok 1990, prejavil 
sa vplyv obdobia po tomto roku na re - 
zortnú vedecko-výskumnú základ-
ňu, kde ste pôsobili, a prípadne na 
vaše osobné profesionálne ambície?

Áno, prejavil sa, a výrazne, až radi kál
ne. Išlo o  začiatok voľného pádu, či lep  
šie definované riadeného pádu rezor tu pô

dohospodárstva so všetkými sprie vodnými 
javmi a dôsledkami. Výskumné ústavy di  
rektívne každý rok začínali s –10 % pro
striedkov. Stav, keď sa mi podarilo naprí
klad manažovať projekt výskumu zavlažo
vania ovocia na Slovensku s piatimi spolu
riešiteľskými organizáciami a s 25 špecia
lizovanými riešiteľmi, sa stal jednoducho 
minulosťou. Agentúry na podporu výsku
mu prideľovali čoraz menej a  menej pro
striedkov a evidentne aj netransparentne. 
Štát ani po vstupe do EÚ neplnil kritérium 
podpory výskumu a vývoja vo výške 2,0 %  
z  HDP. Realitou bola podpora do výšky  
0,7–0,8 % HDP. Pre mňa osobne to zna
menalo zmenu z pozície efektívneho tímo
vého spoluriešiteľa na sólového nositeľa 
výskumu témy Zavlažovanie špeciálnych 
plodín, pretože tímy sa rozpadli, inštitúcie 
sa zrušili.

aké vedecko-výskumné témy do-
minovali v  ostatných desaťročiach 

vašej kariéry a ako sa zmenili akti-
vity súbežné s charakterom práce?

Spoločným menovateľom vedeckový
skumných projektov boli témy vodoúspor
ných a  pôdoochranných aspektov zavla
žovania. Išlo o  analytické a  aplikačné 
prá ce o systémoch, ktoré plnili stratégiu 
„nezavlažovať hektáre, ale plodiny” alebo 
„každá kvapka sa ráta”. Pri sadoch a vino
hradoch to bola jednoznačne exploatácia 
mikrozávlahových technológií, teda kvap
kovej závlahy a  mikropostreku. Pre prax 
boli atraktívne a aj dodnes zostali poznat
ky najmä o  aplikácii kvapkovej závlahy. 
Atraktívne boli aj vedľajšie využitia systé
mov na dávkovanie živín závlahou alebo 
napr. protimrazová ochrana či klimatizač
né efekty pri mikropostreku. Veľkým die
lom pribudli aktivity konzultačné, pora
denské, publikačné a pedagogická činnosť. 
Spomínam si na jeden okamih z pedagogic
kej  činnosti na Stavebnej fakulte STU Bra
tislava. Po obhajobe docentúry, kedy som 
prezentoval výsledky aj výskumu technic
kých a  pestovateľských aspektov zavlažo
vania viniča úspornou metódou kvapkovej 
závlahy, teda po kvapkách, ma jeden z pro
fesorov oslovil. Vraj, pán kolega, ja som bol 
v  tom, že vy vinári tú vodu lejete priamo 
do suda s vínom a teraz viem, že vy ju ve
decky dávkujete cez koreň a kmeň viniča do 
hrozienka, a až potom ide do vínka. Vypo
máhal som aj prednáškami o  zavlažovaní 

v ovocinárstve na SPU v Nitre na Fakulte 
záhradníctva a krajinného inžinierstva 
v  rámci garancie predmetu Ovocinárstvo 
pod vedením prof. Hričovského.

charakter hlbšej vedeckej práce 
alebo kooperácie mal zrejme presah 
aj do zahraničia.

Samotné bádanie a výskum neboli a ne
môžu byť sólovou jazdou, vyžadujú si  účasť 
na rôznych konferenciách, sympóziách, kon 
 gresoch alebo aj na študijných pobytoch.  
Ide o výmenu a získavanie nových poznat
kov zo sledovanej oblasti so zahraničnými 
odborníkmi. Rád spomínam na stretnutia 
z  podujatí v  miestach od Lisabonu až po 
Peking či Tokio alebo až po Kapské mesto. 
Zavlažovanie je robustný globálny prob
lém a v kontexte prebiehajúcej klimatickej 
zmeny jeho dôležitosť násobne rastie. Dve 
čísla to dokazujú bez vysvetľovania, 75 % 
zo všetkej sladkej vody sa spotrebuje na 
zavlažovanie a obživu na prežitie pri tom 
nachádza vyše 2 mld. ľudí. Časté kontakty 
s  poprednými odborníkmi zo zahraničia 
na mítingoch a výročných zasadaniach vy
plývali aj z môjho zastupovania Slovenska 
v  ICID, čo je Medzinárodná komisia pre 
zavlažovanie a  drenáž. Veľmi prospešná 
a pre mňa motivujúca bola napríklad spo
lupráca na zahraničných projektoch. Naprí
klad na slovenskojaponskom projekte, kto
rý riešil vodné hospodárenia v poľnohospo
dárstve na piesočnatých pôdach Záhorskej 
nížiny. Koordinoval som za slovenskú stra
nu podmienky pre prácu japonského tímu 
10 až 15 špecialistov v  rokoch 2000 až 
2002. Nedá mi nepodotknúť, že ich reakcie 
na našu technickú úroveň vodného hospo
dárstva boli až prekvapujúco uznanlivé. Ja 
som zase na druhej strane mal možnosť na
zrieť na ich sofistikované pracovné metódy. 
Ale určite nezabudnuteľný zážitok mali, 
keď som ich zaviedol do Malokarpatského 
múzea v  Pezinku. Po prehliadke expozície 
mohutných drevených lisov na hrozno som 
nevidel uveličenejších a  súčasne vďačnej
ších návštevníkov, ako boli oni.

ako by ste zhodnotili súčasný  
stav vo výskume alebo v praxi v zá-
vlahovom hospodárení?

Výskum v  oblasti závlahového hospo
dárstva neexistuje, kolektívy sa rozprášili 
(prepáčte za výraz), rezortný výskum v ob
lasti neexistuje, nové projekty výskumu 
a vývoja teda nevznikajú. Výskumný ústav 
sa „zázračne” premenil na štátny podnik.  
Štát sa ukázal nie ako nezodpovedný gaz

da, ale trestuhodný gazda, pretože tak sa 
staral o  majetok závlahových zariadení, 
ktoré boli vybudované na výmere viac ako 
300tisíc ha. Nechal ho zdevastovať a roz
kradnúť. Dnes poľnohospodári každoročne 
plačú nad škodami vplyvom sucha a hovo
ria o  ročných stratách vo výškach 50 mil. 
€ a viac. A to pritom boli vybudované tech
nologicky nadčasové a vyspelé zariadenia. 
V  mnohých krajinách nám tento systém, 
ktorý štát budoval, financoval a  prevádz
koval, veľmi závideli. Pestovatelia dostávali 
závlahovú vodu takpovediac na dlani. Sta
čilo im len kúpiť si zavlažovacie stroje a za
riadenia. Takisto voda, ktorá je potrebná 
na závlahu, bola a je k dispozícii. Dnes od
teká preč z územia Slovenska riekami, naj
mä Dunajom, alebo sa zdržiava bez použi
tia v malých vodných nádržiach. Veľmi ma 
tieto okolnosti iritujú. V niekoľkých analy
tických článkoch o  dôsledkoch klimatickej 
zmeny som v minulosti poukazoval na to,  
že závlahy patria k účinnejším prostried
kom na zmierňovanie škodlivých dôsledkov 
periód sucha v poľnohospodárstve. Pravda
že, najlepšie ako prvok v  systéme ma
nažmentu vody v poľnohospodársky využí
vanej krajine. Patria tam aj iné opatrenia.

a na záver otázka na vaše súkro-
mie, môžete nám z neho niečo pre-
zradiť?

Rád. Žijem v Grinave, v rodinnom dome 
s  manželkou. Staráme sa o záhradu, kde 
pestujeme snáď celý sortiment ovocia, ne
jaké stolové hrozno pre vnúčatá a celý rad 
zeleniny pre domácu spotrebu. Starostlivo 
udržujem veľký trávnik na hranie, čo teda 
vnúčatá patrične oceňujú. Musím však dá
vať pozor pri zavlažovaní vodou zo studne, 
pretože táto podzemná voda je silne fekálne 
znečistená. V tejto a aj v ďalších súvislos
tiach označujem začiatok budovania kana
lizácie v Grinave ako veľkolepú správu, na 
ktorú čakám desaťročia. Venoval som sa 
v minulosti vinárstvu, som gurmán, poľov
ník a vlastne milovník lesov a hôr. A ešte vy
slovujem veľké poďakovanie za nomináciu 
na mestské ocenenie Združeniu pezinských 
vinohradníkov a  vinárov, menovite pred
sedníčke Ing. Bejdákovej. Podľa jedného 
z da lajlámových receptov na šťastný život 
treba žiť dobrý a čestný život. Potom, keď 
človek zostarne a obzrie sa späť, je druhý 
raz šťastný. A  navyše, keď ešte dostane  
za to  aj  patričné ocenenie. Ďakujem.

Pripravili: J. hríbik, n. Bednáriková
Foto: Ján hríbik 

Ján Hríbik:
 Pezinok považujem za šťastný
výber miesta na život

mesto pravidelne oceňuje výnimočné osobnosti a organizácie. slávnost-
né odovzdávanie mestských ocenení sa koná vždy 14. júna pri príležitosti 
výročia získania práv slobodného kráľovského mesta. najvyššie vyzna-
menanie mesta Pezinok – čestné občianstvo – bolo tento rok udelené ing. 
Jánovi hríbikovi, csc. za dlhoročné aktivity v oblasti vodného hospodár-
stva. svoju prácu i vzťah k mestu nám priblížil v rozhovore pre Pezin čana.

Kvapková závlaha stolového viniča 
DORA, 2001

Historická fotografia závlahy vini
ča systém VEJÁR, Myslenice, 1971
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Ponúkame brigádu pre šikovnú 
dôchodkyňu v Pezinku na každý 
druhý víkend.

kontakt: 0911 696 709

vn – JazykovÉ kUrzy
anglický a nemecký jazyk 

pre dospelých
organizuje Mgr. Viola Nováková

na zŠ Fándlyho Pezinok
2 hodiny týždenne celý školský rok 

2021–2022
Poplatok za kurz: 

130 € (76 hodín) 1,70 €/h

zápis:
9. 9. od 16.00 do 18.00 h
16. 9. od 16.00 do 18.00 h
na ZŠ Fándlyho Pezinok

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.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný servis vozidiel ŠKODA:

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

www.vykupautomobilov.sk
osoBnÉ a nÁkLaDnÉ aUtÁ

0917 09 52 14č. t.: 0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

Postup, ako si správne 
umývať ruky
• Naberte si dezinfekčný 
prostriedok do dlane a na
nesiete ho na celý povrch  
rúk.
• Preložte dlaň pravej ru
ky na chrbát ľavej ruky, 
čistite vnútorné strany 
prstov a opačne.
• Trením si čistite spojené 
prsty pravej ruky proti ľa
vej ruke a opačne.
• Uzavrite prsty jednej 
ruky do druhej dlane a po  
tierajte nimi druhú dlaň.
• Krúživým pohybom si 
čistite ľavý palec pravou 
rukou a opačne.
• Spojenými prstami pra
vej ruky čistite krúživým  
pohybom ľavú dlaň 
a opač ne.

Keďže bežné dezinfek
cie obsahujú alkohol 
a  rôz ne chemické látky, 
prostredníctvom ktorých 
likvidujú vírusy, môžu 
u  ľudí s  citlivou pokož
kou vyvolať kožné aler
gie či iné problémy. To 
však neplatí u dezinfekcie 

vyrobenej na prírodnej 
báze, akou je napríklad 
dezinfekcia Oxymedic, 
ktorá likviduje 99,99 % 
vírusov. Navyše vám ne
vysuší ruky, má prírodné 
zloženie a  môžete ju po
užiť nielen na ruky, ale aj 
potraviny, hračky, odevy, 
nákupy aj rôzne povrchy. 
Vďaka jej prírodnému zlo
ženiu a neutrálnej vôni je 
absolútne bezpečná pri  
kontakte s pokožkou, oča
mi či dýchacími cestami.

Mimo použitia doma 
či v súkromí sú produk

ty Oxymedic využívané 
vďaka svojim skvelým de
zinfekčným vlastnostiam 
a šetrnosti k ľudskému 
zdraviu rovnako veľmi 
často v zdravotníckych či 
výrobných zariadeniach.

Dezinfekciu oxymedic, 
au tomatické stojany na 
dávkovanie dezin fekcie 
a  meranie teploty, ste 
mohli vyskúšať v priesto
roch mestských odber
ných miest počas anti
génového testovania na 
ochorenie COVID19.

       Pr

 Samotné umývanie rúk nestačí
viete, ako sa chrániť pred vírusmi a zároveň šetriť svoje zdravie? správ-
na hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie pred mnohými ochore-
niami vrátane vírusu coviD-19. správne umývanie rúk trvá 40 až 60 se-
kúnd, dezinfekcia 20 až 30 sekúnd. Poznáte odporúčaný postup?

»
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Do roku 2018 posielalo mesto Pezi
nok svojim novonarodeným obyvate
ľom pozvánku na Vítanie detí do živo
ta. Keď ale došlo k sprísneniu zákona  
o ochrane osobných údajov, mesto tie
to listy presta lo posielať, lebo by nimi 
porušovalo zákon. Novonarodených 
Pezinčanov ví ta individuálne v sobášnej 

sieni za prítomnosti rodičov, krstných 
rodičov, prípadne ďalších hostí.

Uvítanie dieťaťa do života sa koná  
v priestoroch MsÚ Pezinok a je bezplat
né. V prípade, že by rodičia chceli vyu žiť 
priestory Starej radnice, uvítanie je spo
platnené sumou 33 €. Na uvítaní je die
ťa zapísané do pamätnej knihy a rodičia 

ako pamiatku na túto udalosť dostávajú 
kvety a knižku.

Matrika kontakt: 033/6901 133
Daniela malíková

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Mama naša, kytičku kvetov na hrob 
Ti môžeme dať, spokojný spánok Ti priať 
a s úctou a láskou na Teba spomínať.

Dňa 25. 8. 2021 uplynu
lo 8 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
mama, babka, prabab
ka anna horváthová. 
Prosíme tých, ktorí sa na 

ňu pamätajú, o tichú spomienku. S lás
kou a úctou na Teba myslia Daška, Du
šan, Zlatka a celá smútiaca rodina.

Už len kytičku kvetov Ti na hrob dať,
zapáliť sviečku a s láskou 
na Teba spomínať.
Dňa 18. 7. 2021 sme si 
pripomenuli smutné 1. 
výročie úmrtia ing. iva-
na kulika. S láskou spo
mína manželka, dcéra 
a syn s rodinami.
Kto ho poznal, spomenie si.
Kto ho mal rád, nezabudne.

Dňa 13. 7. 2021 sme si 
pripomenuli nedožité 
90. narodeniny nášho 
manžela, otca, dedka, 
krstného, príbuzného 
Bohumila křupalu. 

Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, 
tichu spomienku. S  láskou spomínajú 
manželka Anna, dcéry Janka, Martinka 
s rodinami a ostatná rodina. Ďakujeme.

Dňa 5. 8. 2021 uplynuli 
dva roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko 
emil macháč. S láskou 
spomínajú manželka Da

rina, dcéra Marcela, syn Radovan a Bra
nislav s rodinami. Za tichú spomienku 
ďakujeme všetkým, ktorí naňho neza
budli.

Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne.
Dňa 3. 8. 2021 sme si 
pripomenuli nedožité 
70. narodeniny Duša-
na kadlečika a  dňa 5. 
8. 2021 zase smutné 1. 
výročie, čo ho niet medzi 
nami. S  láskou a  úctou družka Štefka, 
brat Milan, neter Mária s rodinou.

Zavrel oči, srdce prestalo biť, 
musel zomrieť, aj keď tak veľmi chcel žiť.
Dňa 4. 8. 2021 uplynu
li 4 roky, čo nás navždy 
opustil náš drahý anton 
Demovič.  Spomínajú 
manželka Mária, dcéra 
Ivetka, syn Štefan s rodi
nou, sestra Ružena s rodinou a ostatná 
smútiaca rodina. Spomínajú aj bývalí ko
legovia z firmy Murat v Pezinku. Venujte 
mu tichú spomienku.

Tíško odišla duša Tvoja,
že nestihol si povedať ani zbohom,
rodina moja a kamaráti moji.
Bolesť a žiaľ zanechal si nám
a večné spomienky
na Tvoju usmievavú tvár.
Dňa 24. 8. 2021 sme si 
pripomenuli bolestivý 
smutný prvý rok, čo nás 
opustil martin nosáľ. 
Spomínajú deti Matejko 
a Patrik, Simona, mama, 
brat s rodinou a celá smútiaca rodina.

V júli uplynulo už 30 ro
kov, čo nás opustil náš 
drahý Jozef Danišovič. 
Kto si ho pamätáte, ve
nujte mu, prosím, spo
mienku. Navždy zostá

vaš v našich srdciach.

Dňa 16. 7. 2021 uplynulo 
30 rokov, čo nás opustil 
náš otec, dedko a praded
ko karol vagač. S úctou 
a láskou spomínajú syno
via s rodinami.

Dňa 16. 7. 2021 uply
nulo 10 rokov, čo nás 
navždy opustil Jozef 
Jankovič, manžel, otec, 
starý otec. S  láskou na
ňho spomína manželka 

a  deti s  rodinami. Ďakujeme všetkým, 
ktorí mu spolu s nami venujú tichú spo
mienku.

Dňa 18. 7. 2021 sme si 
pripomenuli 8. výročie, 
čo nás navždy opustil 
manžel, otec a dedko 
Jozef mečír. Kto ste ho 
poznali, venujte mu ti
chú spomienku. S láskou spomína man
želka, deti a vnúčatá.

Dňa 12. 7. 2021 sme si 
pripomenuli nedožité 90. 
narodeniny nášho drahé
ho otca, dedka, pradedka 
Štefana hajtmanka. 
Spomínajú dcé ra Anka, 

syn Vladimír s rodinami.

Dňa 17. 7. 2021 nás na
vždy opustil manžel, 
otec, syn, brat, krstný 
otec a  starý otec Jaro-
slav Jajcaj vo veku 67 
rokov. Kto ste ho pozna

li, venujte mu tichú spomienku. S láskou 
spomína smútiaca rodina.

Dňa 29. 8. 2021 si pri
pomíname 85. nedoži
té narodeniny, ktoré by 
mal náš otec a starý otec 
ondrej Póč. Kto ste ho 
poznali, venujte mu, 

prosím, tak ako aj my, tichú spomienku.

Mal som Vás všetkých rád 
a chcel som ešte žiť, ale prišla tá chvíľa, 
keď musel som Vás opustiť. 
Neplačte, nechajte ma tíško spať, 
čo mi bolo súdené, muselo sa stať.
Dňa 28. 8. 2021 uplynu
lo 10 rokov, čo nás na
vždy opustil, syn a  brat 
martin Galamboš.
Prinášame biele ruže, 
majú biele lupienky,
my sme do nich vložili 
všetky naše spomienky. 
Na hrob ich ukladáme, 
je v nich drobná rosa 
a každá tá kvapka rosy, to je naša slza.
S  úctou a  láskou spomína mama, brat 
a sestra s rodinami.

Dňa 29. 8. 2021 si pripo
míname 14. výročie, čo 
nás navždy opustil náš 
drahý stanislav obo-
ril. Kto ste ho pozna
li, venujte mu, prosím, 

tichú spomienku. S  láskou spomínajú 
manželka, deti, vnučka a ostatná rodina.

Dňa 13. 9. 2021 si pripo
menieme 9. výročie, čo 
nás navždy opustila mi
lovaná mamička, babič
ka a prababička Pavlína 
kovačovská. S  úctou, 
láskou a  smútkom v  srdci spomínajú 
dcéry, zať, vnuci a  pravnuci. Kto ste ju 
poznali, venujte jej, prosím, tichú spo
mienku.

Kto ste ich poznali, spomeniete si, 
kto ich mal rád, nezabudne.
Žijete v srdciach tých, ktorí Vás milovali.

Dňa 25. 7. 2021 uplynu
li 4 roky, čo nás navždy 
opustil náš drahý ocko, 
dedko a  pradedko ru-
dolf kinder, a  18. 8. 
2021 uplynulo 32 rokov, 

čo navždy odišla naša mamička, babka 
a prababka helena kin-
derová. S  úctou a  lás
kou so smútkom v srdci 
spomínajú dcéra Beáta, 
syn Rudolf s manželkou, 
vnúčatá Michaela s pria
teľom, Dominika s  manželom, Dávid, 
Kamilka, pravnúčatá Terezka, Oliverko, 
Mary a ostatná smútiaca rodina a pria
telia.

Dňa 27. 8. 2021 sme si 
pripomenuli 10. výročie 
úmrtia nášho manžela, 
otca a dedka Jána Ja-
nuša z Pezinka. S láskou 
spomínajú manželka  

a deti s rodinami.

sPomÍname

Pani Helena sa narodila 
19. januára 1921 v  Horných 
Vesteniciach, detstvo prežila 
s  rodičmi (roľníkmi) skrom
ne, no radostne. V 19tich ro
koch sa vo svojom rodisku zo
známila so svojím manželom 
Michalom Gašparom z  Krá
ľovej pri Senci. Manželstvo 
uzavreli 17.11.1940. O  tri 
roky neskôr sa presťahovali 
do Pezinka. Boli požehnaní 2 
deťmi, synom Ivanom a  dcé
rou Evou, pre ktoré zabezpe
čili pekné detstvo a vzdelanie, 
obaja vyštudovali medicínu. 
Vo voľnom čase sa pani Hele
na venuje záhrade, knihám 
a modlitbám. Stále je aktívna 
v  katolíckom spoločenstve 
Máriina légia, v rámci ktorého 
sa zúčastňuje rôznych poduja
tí. Najviac času však trávi s ro
dinou. Radosť jej robia dcéra, 
nevesta, 2 vnuci a 3 vnučky so 
svojimi rodinami, a  obzvlášť 
13 pravnúčat, najmä najmlad
šie 2,5ročné dvojčatá.

-nb-/-dm- 

 Okrúhle životné
 jubileum 

Pezinčanka helena Gašparová oslávila 19. januára svoje sté narode-
niny. k  výnimočnému jubileu zablahoželali oslávenkyni aj primátor 
igor hianik a zástupkyňa primátora mária Wagingerová. keďže v ja-
nuári platili prísne protiepidemické opatrenia, osobné stretnutie sa 
uskutočnilo v piatok 2. júla.

»

v  letných mesiacoch sa spolo-
čenská sála Domu kultúry v Pe-
zinku dvakrát naplnila vzácny-
mi emóciami. v  dňoch 14. júla 
a 11. augusta sa v nej zišli naši 
ju bilujúci spoluobčania, aby sa 
stretli s primátorom mesta Pe-
zinok a zapísali sa do kroni-
ky ju bilantov.

Hoci prítomné osláven
ky ne a oslávenci svoje  ži votné 
jubi leá 80, 85, 90 a viac ro kov do
vŕšili už koncom roka 2019 a  v  prie
behu roka 2020, pôvodne plánované 
stretnutia s ni mi museli byť vzhľadom 
na opatrenia súvisiace s ochranou pro

ti koronavírusu odložené. Zlepšenie 
pandemickej si tuácie dovolilo zor

ganizovať ich v  náhradných 
termínoch toto leto. Na  

prvom, jú lovom stret
nutí sa zúčastnilo 18 

a  na augustovom 24 
na šich spoluobčanov.

Jubilantom bol na slávnost
nom stretnutí odovzdaný kvet 

a pamätný list a po formálnej časti 
bol pre oslávencov pripravený kultúr

ny program. Slávnostné chvíle im svo
jím umením spríjemnili dychová hudba 
Grinavanka a  pezinský folklórny spe
vácky súbor Radosť.

-as-

Mesto si uctilo jubilantov
»

Pezinok víta novorodencov
individuálnou formou

Rastislav Slaný a Mariia Yanchuk • Lukáš Lupták a Dominika Benčeková • Ivan 
Idešic a Lucia Mihoková • Viliam Šalgo a Andrea Vizentová • Martin Tatár a An
drea Fornerová • Jakub Pichonský a Róberta Solgová • František Graus a Miro
slava Grmanová • Ondřej Češka a Nikola Rajnicová • Šimon Smoter a Jana Pirklo
vá • Ladislav Manczal  a  Magdaléna Ečeryová • Martin Markus a Simona Pešková

zosoBÁŠiLi sa
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Odvtedy prešli dni, hodiny a minúty
a svet je bez Teba taký otupný.
Chýba nám Tvoja prítomnosť,
Tvoj úsmev a láskavosť.
Chýbajú nám Tvoje rady.
Chýba nám to, čo sme mali radi.
Dňa 30. 7. 2021 sme si 
pripomenuli 7. výročie, 
čo nás navždy opustil 
otec, manžel a dedko ti-
bor krejči. S láskou spo
míname.

Rok, dva či tri, čas, kto
rý neúprosne meria na
šu prítomnosť, chýbaš 
nám, ale krásne spo
mienky zostávajú na
vždy v našich srdciach, 

naša milovaná mamička, manželka, ba
bička a svokra ruženka Šmahovská.  
S láskou spomínajú manžel Laco, deti 
Roman, Drahoš a Janka, nevesty Janky 
a vnúčatá a pravnúčatá.

Dňa 19. 7. 2021 sme si 
s veľkou bolesťou v srd
ci pripomenuli nedožité 
75. narodeniny nášho 
drahého JUDr. Dušana  
vilima, ktorý nás na
vždy opustil pred 2 rokmi. S láskou a úc
tou spomínajú manželka, synovia Peter 
a Andrej s rodinami, ešte žijúca mamič
ka, brat a sestra s rodinami, ako i celá 
rozvetvená rodina na Gemeri. Za spo
mienku ďakujeme členom MBS v Pezin
ku, priateľom a známym na Slovensku, 
členom Hornickohistorickému spolku 
Stříbro z Čiech a všetkým tým, ktorí na
ňho nezabúdajú.

Kto ho poznal, spomenie si.
Kto ho mal rád, nezabudne. 
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Dňa 1. 9. 2021 uplynie 
6 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný La-
dislav Binder. S  láskou 
v  srdci spomínajú dcéra 
Evička, syn Láďa a  Ro
man s rodinami.

Drahý Mirko, i keď už dlho 
nie si medzi nami,
v našich srdciach stále žiješ spomienkami.

Dňa 18. júla uplynulo 16  
rokov odvtedy, ako nás 
ná hle opustil náš milova
ný syn, partner a priateľ 
miroslav máliš. Tí, kto
rí ste ho poznali, venujte 

mu, prosím, spolu s nami tichú spomien
ku. S láskou spomína mama Valika, part
nerka Zlatka a ostatná smútiaca rodina.

Dňa 21. 7. 2021 uplynuli  
4 roky, čo nás navždy 
opustil náš drahý Ján 
Pokorný. S láskou a vďa  
kou spomína a  stále  
v srd ci nosí manželka, de

ti, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.

So slzami v  očiach sme 
si pripomenuli 11. výro
čie úmrtia nášho drahé
ho manžela, otca, dedka 
a  pradedka vladimíra 
klamu, ktorý nás neča

kane opustil dňa 22. 8. 2010. S  láskou 
a  úctou spomína manželka a  synovia 
s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, tichú spomienku.

Dňa 24. 8. 2021 uplynu
li 2 roky, čo nás navždy 
opustil Ľubomír osus-
ký. S  láskou spomína 
mama, manželka, brat 
a ostatná smútiaca rodi
na. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Dňa 6. 8. 2021 sme si 
pripomenuli 20. výročie 
úmrtia nášho drahého 
Štefana Wittgrúbera. 
S láskou a vďakou spo
mína syn Štefan s man

želkou a s dcérami s rodinami.

Osud nikdy nevráti, čo vzal, 
ostali spomienky a žiaľ.

Dňa 21. 6. 2021 uplynu
lo 25 rokov, čo nás na
vždy opustil manžel, 
otec, dedko, pradedko,  
brat, švagor, strýko 
a  krstný otec rudolf 

Fe kete. S láskou a úctou spomína man
želka, syn Rudolf s rodinou a krstný syn 
Vlado s rodinou. Spomínajte s nami.

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

Dňa 27. 7. 2021 uplynul  
1 rok, čo nás opustil syn, 
brat, švagor, strýko, bra
tranec a  kamarát Peter 
Fekete. S  láskou spomí
na mama, brat Rudolf 

s  ro dinou a  bratranec Vlado s  rodinou. 
Venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.

Dňa 16. 7. 2021 uplynu
lo 7 rokov, čo nás opus
tila naša milovaná oľga 
vagačová. Kto ste ju 
poznali, venujte jej, pro
sím, tichú spomienku. 
Spomína manžel s rodinou.

Dňa 30. 7. 2021 uplynu
lo 6 rokov, čo nás opustil 
ondrej maršo z Pezin
ka. S  láskou a  vďakou 
spomína manželka, deti 
a  vnúčatá. Ďakujeme 
všetkým, ktorí nezabudli a  spomínajú 
spolu s nami.

Posielame pozdrav do neba,
mamička drahá, pre Teba.
Spomienku tichú poslať Ti chceme,
objať Ťa a povedať Ti,
ako veľmi Ťa milujeme.

Dňa 1. 8. 2021 sme si 
pripomenuli 2. výročie 
úmrtia našej milovanej 
mamičky, babičky a pra
babičky violky Dobo-
šovej z  Grinavy. S  lás

kou spomínajú dcéry Ľubica, Oľga a syn 
Peter s rodinami. 

Raz každý vo svete živých musí 
svoju lásku zanechať, 
všetko, čím žil, čo mal rád. 
Ty si odišiel a my môžeme 
už len spomínať.

Dňa 12. 8. 2021 uply
nulo 7 smutných rokov, 
čo nás navždy tragic
ky opustil náš syn, brat 
a krstný otec Ľuboš Ba-
rok z  Grinavy. S  láskou 

naňho spomína a  za tichú spomienku 
ostatných ďakuje celá rodina.

Našim očiam si odišiel navždy,
v srdciach nám zostaneš stále.
Dňa 28. 8.2021 uply
nulo 7 rokov od úmrtia 
nášho milovaného ing. 
vladimíra kostku. 
S láskou a úctou spomí
na manželka a syn s ro
dinou.

Dňa 3. 7. 2021 si pripo
míname 3. výročie úmr
tia našej milovanej ma
my, babky a sestry vier-
ky Geršičovej. S láskou 
spomína dcéra Martina 

s rodinou.

Dňa 20. 8. 2021 uplynu
lo 9 rokov, čo nás navždy 
opustila drahá mama, 
babka, prababka a  ses
tra narcissa Čechová 
vo veku nedožitých 79 

rokov. S láskou spomínajú syn Ľubomír 
s rodinou.

sPomÍname

Spomienková slávnosť sa konala pri 
banskom vozíku na Radničnom námes
tí o 17.00 h. Zúčastnili sa jej zástupco
via Malokarpatského baníckeho spol
ku spolu s predstaviteľmi samosprávy, 
členmi spriatelených organizácií Klubu 
sprievodcov mesta Pezinok, ZO Sloven
ského zväzu protifašistických bojovní
kov, pezinského klubu Zväzu vojakov 
SR a verejnosť. Pamiatku obetí si pripo
menuli položením bielych ruží  k  ban
skému vozíku a zapálením sviečky. Sláv
nostnú chvíľu umocnila báseň v podaní 
Melánie Hájikovej. 

Pamätný deň vznikol ako reakcia 
na výbuch v  bani, ku ktorému došlo 
10. augusta 2009 v Handlovej. Toto 
najväčšie nešťastie v  histórii priemy
selnej ťažby na Slovensku si vyžiadalo 
životy 9 baníkov a 11 záchranárov. Na 
pamiatku týchto, ako i  stoviek ďalších 
obetí banských nešťastí na slovenskom 
území, kladieme 10. augusta pri pamät
níkoch biele ruže. Biela farba lupeňov 
symbolizuje nevinnosť, zelená farba 
lístkov predstavuje nádej, že sa takéto 
tragédie už nebudú opakovať. 

-as-/-nb- 

Slávnosť sa začala sv. 
omšou v  záhrade Kostola 
Povýšenia sv. Kríža, ktorú 
celebrovali miestny farár 
Andrej Šottník a  saleziáni 
don Ľudovít Baňovič a  don 
Pavol Seman. V  homílii sa 
prihovoril P. Seman, ktorý 
sa v posledných rokoch sta
ral o Š. Šilhára. Po sv. omši 
A. Šottník a P. Seman odha
lili pamätnú tabuľu a syno
vec a  neter Š. Šilhára k  nej 
zavesili vence. Príhovory 
predniesli Peter Sandtner 
a  Michal Radošinský, syno
vec saleziána dona Titusa 
Zemana, ktorý sa v  roku 
1951 ukrýval v  rodine Š. 
Šilhára v  Pezinku na Caj
le, čo pripomína vedľajšia 
pamätná tabuľa. Následne 
pamätnú tabuľu požehnal 
Ľ. Baňovič, rodák z Pezinka. 
Na záver boli do kostola pre
nesené relikvie blahoslave
ného dona Titusa Zemana, 
ktoré A. Šottník uložil pod 
reliéf jeho portrétu. Mod
litbou k T. Zemanovi, mod
litbou za jeho svätorečenie 
a  požehnaním jeho portré
tu bola slávnosť ukončená. 
Bratranci Alfonz a  Štefan 

Šilhárovci boli v  roku 1950 
vyvezení z kláštorov a inter
novaní. Po prepustení z  in
ternácie a z PTP utiekli cez 
rieku Moravu do zahraničia, 

aby sa mohli stať kňazmi. 
Vysvätení boli v roku 1959, 
ale primície v rodisku mohli 
sláviť až v roku 1968. Alfonz 
bol misionárom a  pedagó

gom v  Austrálii, Štefan bol 
pedagógom, prekladateľom 
a  sprievodcom pútnikov 
v Ríme. Venovali sa sloven
ským emigrantom a na Slo
vensko posielali nábožen
skú literatúru.

text a foto: Peter sandtner 

Odhalenie pamätnej tabule
v historickej časti cajla bola 30. mája odhalená pamätná tabuľa miestnym ro-
dákom, kňazom – saleziánom donovi alfonzovi Šilhárovi (*1930 †1999) a ne-
dávno zosnulému donovi Štefanovi Šilhárovi (*1932 †2021).

 Deň bielych ruží
v utorok 10. augusta sa v centre Pezinka uskutočnilo pietne podujatie 
Deň bielych ruží, ktorým vzdávame úctu obetiam banských nešťastí.

»

»

Dňa 1. 8. 2021 uplynulo 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý Juraj 
hrachovský. S  láskou 
a úctou spomínajú man
želka Anna, syn Miloš, 

brat Peter a  ostatná smútiaca rodina. 
Kto ste ho poznali venujte mu veselú 
spomienku.
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16. júna sa vybrali do Divadla Andreja 
Bagara v  Nitre na veselohru Drotár od  
J. Palárika, 19. júna do nového SND 
v  Bratislave na Dvořákovu operu Ru
salka a 7. júla boli pozrieť čiastočne zre
konštruovaný zámok v  Hlohovci, kde 
si vypočuli aj kvalitný odborný výklad. 
„Boli sme milo prekvapení, čo sa mestu  
Hlohovec za 5 rokov so zámkom podarilo,” 

povedala Eva Zouzalíková. V  poobed
ných hodinách navštívili Piešťany, kde 
sa poprechádzali po zrekonštruova
nom kolonádovom moste a občerstvili 
v  množstve kaviarničiek. „Absolvovali 
sme hodinovú plavbu po Sĺňave, čo nám 
dobre padlo pri veľmi horúcom júlovom po
časí,” dodala E. Zouzalíková.

22. júla zorganizovali spoločne s  Li

gou proti rakovine výlet do Trenčian
skych Teplíc, ktorý sa tiež vydaril k spo
kojnosti všetkých účastníkov. Na sep
tember a  október má Jednota dôchod
cov naplánované väčšie akcie – pobyt 
v hoteli Harmónia v Piešťanoch, 5dňo
vý výlet na Liptov aj divadelné predsta
venia.

Náklady na aktivity združenia hradí 
Jednota dôchodcov aj z  dotácie mes
ta. „Ďakujeme nášmu mestskému úradu  
za pridelenú dotáciu, z ktorej môžeme čias
točne hradiť náklady na dopravu a  vstu
penky.”

-red-/za výbor JDs eva zouzalíková

Členovia Jednoty dôchodcov sa za dodržiavania plat-
ných hygienických opatrení začali od mája stretávať 
každý pondelok v  Dennom centre na kollárovej ulici. 
zároveň absolvovali jednodňové autobusové zájazdy za 
kultúrou, poznávaním a relaxom.

aktivity pezinskej Jednoty dôchodcov
»

 Pezinskí matičiari  s deťmi Mš 
zaspievali seniorom v ZOS

vo štvrtok 3. júna zavítali pezinskí matičiari do zariadenia opatrovateľ-
skej služby na komenského ulici, aby peknými ľudovými piesňami a vtip-
ným hovoreným slovom potešili srdiečka tých, ktorí pre svoj zdravotný 
stav nemôžu prísť na vystúpenia.

Na konferencii sa zúčastnil aj miest 
 ny odbor Živena  Pezinok. Na konfe

ren cii s mottom Chuť žiť svoj život od  
znel prejav na hlavnú tému Postave nie 

ženy a nevyhovujúci dôchodkový systém, 
ako aj prednášky o súčasnom postave
ní žien v spoločnosti, o našej súčasnej 
kultúrnej identite či  o školstve a  jeho 
nekonečných reformách. Miestne od  
bory spolku Živena budú aj v ďalších  

štyroch rokoch pokračovať v napĺňa
ní hodnôt spolku, ako aj cieľov v uve
dených oblastiach (postavenie žien 
v  spoločnosti, kultúra a  vzdelávanie), 
ktoré zapracujú do plánov svojich akti
vít. „Ak vás oslovuje program Živeny, ale

bo máte chuť žiť svoj život inak a chcete 
všeličo zmeniť, príďte medzi nás, možno 
len tak, na kus reči. Stretávame sa kaž
dý posledný štvrtok v  mesiaci o 17.00 h  
v Dennom centre Kollárova 1. Rady priví
tame aj mladé ženy s nápadmi, ktoré by  
sa chceli realizovať,” pozýva predsedníč
ka MO Živena Pezinok Alžbeta Stra
páková.           -as-

Besedu otvoril predseda klubu Peter 
Ronec, Marián Bilačič informoval, ako 
vážne bol pandémiou postihnutý cestov
ný ruch na celom svete. Mnohé cestovné 
kancelárie vo svete, aj na Slovensku do
časne prerušili svoju činnosť, viaceré ju 
ukončili úplne. Informoval tiež o situácii 
v Bratislave i o svojom osobnom podiele 

na mestskej i medzinárodnej úrovni. Na 
záver vyjadril nádej, že na druhú polovi
cu roka 2021 prognostici predpoklada
jú postupné oživenie turizmu vo svete 
i u nás. P. Kolník informoval, že pandé
mia zapríčinila prerušenie vydávania 
Lexikónu CR Slovenska a zároveň pred
stavil nový digitálny lexikón CR. Obaja 

hostia odpovedali i na otázky z publika.
V  závere besedy požiadal predse

da klubu hostí o  otvorenie pripravenej 
výstavy. Pri tej príležitosti pripomenul 
aj úmrtie zaslúžilého člena klubu a me
dzinárodného sprievodcu MVDr. Petra 
Weis sa, ktorý zomrel v  roku 2020. Na 
rozlúčke s  ním bol v  Pezinku na cin
toríne i  Marián Bilačič, kde spoločne 
s  členmi klubu položili kvetinové dary 
a predniesli rozlúčkové prejavy. V rámci 
výstavy prezentujúcej činnosť klubu je 
pripravená tiež fotografická spomienka 
na zosnulých členov klubu.

text: P. ronec, foto: m. seifert

Veselé príhody v  podaní súťažiacich 
mali úspech u  divákov i  poroty, ktorú 
tvoril autor knihy Konc jak živé Pavel Sle
zák, poet a spisovateľ Emil Babín a herec 
Branislav Bystriansky. 

Na tohtoročnej súťaži si 3. miesto vy
rozprávala H. Slamková svojím humor
ným príbehom v pezinskom nárečí Lás
ka ide cez žalúdek. Rozosmiala aj svojich 
verných fanúšikov z  klubu dôchodcov  
na Hrnčiarskej 44 pod vedením A. Pro
kopovej. Jej rozprávanie prišli podporiť 

aj matičiari zo Šenkvíc. Svojou humor
nou poéziou očaril aj Tonko Jedlička, za 
čo si odniesol špeciál nu cenu speváckej 
poroty. Diplomom boli ocenené B. Jed
ličková a K. Nemetová. Všetci zúčastne
ní dostali vecné dary a kytice.

Ľudoví rozprávači ďakujú fanúšikom, 
ale aj Malokarpatskému osvetovému 
stredisku v Modre za poskytnutý auto
bus a výbornú organizáciu.

helena slamková

 Ľudoví rozprávači v Zohore
 reprezentovali naše mesto

 Beseda so sprievodcami cestovného ruchu
mestskí sprievodcovia pripravili v mesiaci jún spoločne s pracovníkmi 
Pkc v priestoroch domu kultúry pre svojich členov a priaznivcov klubu 
sprievodcov cr besedu. Pozvanie prijali dlhoročný medzinárodný sprie-
vodca marián Bilačič a skúsený novinár Peter kolník, člen FiJet slova-
kia, aktívny publicista a  vydavateľ cestovného lexikónu sr. súčasťou 
bola i tradičná výstava o aktivitách klubu v uplynulom roku.

»

»

Programom sprevádzala predsedníč
ka MO MS v Pezinku H. Slamková. Na 
úvod zaznela báseň   Ľudovíta Riznera 
Slovenka v podaní M. Kopitkovej. Hu
dobné bloky sa striedali s vtipným hovo
reným slovom, sólovým spevom a due
tami s sprievodom dvoch harmoník.

Program sa uskutočnil vo vonkajších 
priestoroch za dodržiavania bezpeč
nostných opatrení. Vďaka výbornému 

ozvučeniu sa hlasy niesli nielen dvorom 
zariadenia, ale aj sídliskom Juh, čo pri
lákalo k plotu ďalších poslucháčov. Celý 
program sledovali aj deti z tamojšej ma
terskej školy, ktoré sa pridali pri spie
vaním detských piesní. Odmenou im 
bol košík so sladkosťami. Klientom za
riadenia bol odovzdaný košík s ovocím. 
Program ukončila pieseň Slovensko – 
naša rodná vlasť.    mária kopitková 

Pezinské živeniarky pozývajú do svojich radov
v dňoch 25.–26. júna sa v Bratislave pod vedením predsedníčky magdy 
vášáryovej uskutočnila Druhá programová konferencia Živeny, najstar-
šieho kontinuálne aktívneho spolku žien na slovensku.

»

Keď sa zima opýta, čo ste robili v lete, 
máte pripravenú odpoveď? Návštevníci 
Denného centra na Cajle áno. Na spo
ločnej opekačke 12. júla za prítomnos
ti primátora Igora Hianika, zástupkyne 
primátora Márie Wagingerovej a  vedú
cej ZOS Adriany Strečanskej sa v  pria
teľskom rozhovore pripravovali tvorivé 
dielne, ktorými sa chcú v  centre zao
berať, aby potom v  jeseni alebo v zime 
pripravili zaujímavé kreatívne výstavy. 
Každá z  členiek ovláda nejaké ručné 
práce. Jedna šije bábiky, druhá vyšíva, 
ďalšie šijú kroje, iná píše príbehy a zú
častňuje sa súťaží, pani Urbanová napí
sala dokonca knihu. Tá či oná vypekajú 
chutné zákusky, viaceré pestujú ovocie 
a  zeleninu, z  ktorých potom na jeseň 
a v zime vytvoria úžasné kreácie a v rám
ci výstav ponúkajú návštevníkom pote
šenie z práce svojich rúk. Aby sme neza

budli na mužov, ktorí taktiež navštevujú 
Denné centrum na Cajle: jeden je ľudový 
rozprávač a výborný spevák, na celoslo
venských súťažiach sa umiestňuje vždy 
v najvyššie ocenenom pásme, ďalší uro
bí výtvor zo všetkého, čo chytí do ruky. 
Muži sa nedajú zahanbiť ani v pestovaní 
ovocia, zeleniny a hrozna. Boli tiež veľmi 
aktívni pri besede o M. R. Štefánikovi, 
ktorú zorganizovala pani Alžbeta Jedlič
ková pri príležitosti 100. výročia úmrtia 
nášho veľkého Slováka. Pri opekačke 
bola veľmi priateľská a tvorivá atmosfé
ra. Dámy z  mestského úradu pani Wa
gingerová a  Strečanská spolupracovali, 
navrhovali a plánovali, kedy by sa to ale
bo ono podujatie mohlo uskutočniť.

Poďakovanie za toto úspešné stretnu
tie patrí vedúcej klubu pani Viktórii Já
chymovej a Márii Jurákovej.

alžbeta Jedličková

Dňa 19. júna  
sa v  maleb-
nej obci zo-
hor usku-
točnila sú-
ťaž Konc jak 
živé v  ľudo-
vom rozprá-
vaní a  spe-
ve. Pezinok 
reprezento-
vali štyria 
d l h o r o č n í 
a  skúsení 
rozprávači.

Stretnutie pri opekačke
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„Som presvedčený o tom, že v žiadnom inom kra  
ji nenájdete také množ stvo osobností, ktoré skvalit
ňujú život obyvateľov a robia náš kraj krajším. Je 
pre mňa úžasné vidieť, koľko zaujímavých osobností 
máme vo svojom okolí. Častokrát o nich ani nevieme, 
a to je škoda. Verím, že o možnosť uctiť si takéto osob

nosti neprídeme a spoznáme ďalšie zaujímavé me  
ná. Tak neváhajte a no minujte, určite máte vo svo
jej práci, v okolí či doma takýchto výnimočných ľudí,”  
vyzval bratislavský župan Juraj Droba.

Nominácie môžu podať obyvatelia kraja, ob
čianske združenia či iné orga nizácie so sídlom  

v Bratislavskom kraji. BSK každoročne udeľuje 
ocenenia v kategóriách – Výročná cena Samue
la Zocha, Čestné občianstvo BSK, Pamätný list 
predsedu BSK a Historická osobnosť regiónu.

Podľa župana Juraja Drobu „od začiatku udeľo
vania ocenení v roku 2003 ubehli už takmer dve de
saťročia a za ten čas bolo ocenených viac ako 180 
lau reátov, ktorí reprezentujú náš kraj, prispievajú  
k jeho rozvoju, a tiež k šíreniu dobrého mena. Patria 
medzi nich vedci, umelci, pedagógovia, lekári, špor
tovci či ľudia pôsobiaci v sociálnej oblasti. Ocenenia 
BSK sú po ďakovaním za ich prácu, elán, tvorivosť,  
sú znakom toho, že  si  zaslúžia  uznanie.”

V Sieni slávy BSK nájdete aj osobnosti, ako sú 
Emília a Magdaléna Vášáryová, Mária Kráľovičo
vá, Marta Sládečko vá, Eva Rysová, Juraj Kukura, 
Daniel He vier, Mikuláš Huba, Peter a Pavol Hoch
schornerovci či Hilda Múdra. A v ostatnom 18. 
ročníku získal cenu i pán Milan Lasica.

Od roku 2018 pribudla nová kategória a to 
Historická osobnosť regiónu. Ide o osobnosti, 
ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj 
regiónu, zvýšenie kvality života občanov alebo  
ho úspešne reprezentujú. Cena in memoriam bola 
udelená slovenskému hu dobnému skladateľovi, 
pedagógovi, hu dobnému teoretikovi Eugenovi 
Sucho ňovi, legendárnemu československému 
hokejovému brankárovi a trénerovi Vladimírovi 
Dzurillovi a lekárovi a akademikovi Ladislavovi 
Dérerovi. Titul je udelený in memoriam maximál
ne jedenkrát ročne na návrh predsedu BSK.

Ostatné oceňovanie osobností Bratislavského 
kraja spestrila aj špeciálna kategória Cena verej
nosti, o ktorej rozhodli obyvatelia kraja prostred
níctvom verejného hlasovania. Chýbať nebude 
ani tento rok.

Návrhy na kandidátov treba posielať do 20. 
septembra 2020. Súčasťou nominácie musí byť 

súhlas a podpis nominovaného, stručný životo
pis alebo ekvi valentný záznam aktivít a úspechov  
v prí pade nominovanej organizácie, ako aj podpis 
nominujúceho.

Výsledné nominácie budú schvaľovať poslanci 
BSK na decembrovom zastupiteľstve. Slávnostné
ho vyhlasovanie a odovzdávania cien sa uskutoč
ní v ro ku 2022 na slávnostnom galavečere.

 Nominujte osobnosti na ocenenia Bratislavského kraja
Bratislavský samosprávny kraj (Bsk) otvára možnosť navrhnúť výnimočné osobnosti 
na získanie ocenení za rok 2021. nominácie môžu podať obyvatelia kraja, občianske 
združenia či iné organizácie so sídlom v Bratislavskom kraji.

Uzávierka návrhov na kandidátov je 20. septembra.

Slávnostný galavečer 2021: zľava vicežupan Juraj Štekláč, ocenená doktorka Adriana Šimko
vá, župan Juraj Droba

Slávnostný galavečer 2021: zľava ocenený he
rec Ľubomír Piktor, župan Juraj Droba

Prihlasovací formulár  a  bližšie  informácie  nájdete  na internetovej  stránke Bratislavského kraja  –  bratislavskykraj.sk/ocenenia

»

Letná medailová 
žatva šK triatlon

Dňa 26. júna sa v Pezinku konali Maj
strovstvá SR v  duatlone žiakov (beh, 
cyk listika a opäť beh). 

ŠK Triatlon Pezinok vo vysokej kon
kurencii reprezentovalo 33 športovcov, 
z toho 29 v žiackych kategóriách. V kate
górii Mladšie žiačky sa presadila Romana 
Mozolová, ktorá získala 2. miesto a stala  
sa vicemajsterkou SR. Tesne po nej do
behla do cieľa Emka Marková, ktorá zís
kala 3. miesto a stala sa druhou vicemaj
sterkou SR. V žiackej kategórii Nádeje B 
striebornú medailu a titul vicemajsterka 
SR získala Miroslava Marková. Darilo 
sa aj Tobiasovi Podstrelencovi, ktorý sa 
umiestnil na 2. mieste a získal titul vice
majster SR. Medzi najmladšími, v  ka
tegórii žiačok Nádeje C, získala bronzovú  
medailu a  titul druhá vicemajsterka SR 
Marianna Babčanová. V kategórii Vete
ránky 2 sa v šprint duatlone umiestnila 
na 1. mieste Gabriela Duffalová.

nitriansky detský akvatlon 
ŠK Triatlon mal zastúpenie aj na pre

tekoch v akvatlone (plávanie a beh) 27. 
júna v Nitre. Najviac sa darilo Tobiasovi 
Singhofferovi, ktorý sa na svojom vôbec 
prvom absolvovanom akvatlone umiest
nil na výbornom 3. mieste.

swansman 70.3 – stredný triatlon
V nedeľu 4. júla sa v Ratnovciach usku  

točnili preteky Swansman 70.3 na obje
moch stredného triatlonu – 1,9 km plá
vanie, 89 km cyklistika s  prevýšením 
650 m a  na záver 20 km beh. Člen ŠK 
TRIATLON Pezinok Rastislav Srnánek 
podal perfektný výkon, keď v  absolút
nom poradí dobehol do cieľa na nepo

pulárnom 4. mieste a  v  kategórii Muži 
obsadil skvelé 3. miesto (kde sa, mimo
chodom, na štart po dlhom čase postavil aj 
prvý slovenský olympionik v triatlone Pavel 
Šimko). Rasťo mal v absolútnom poradí 
druhú najrýchlejšiu cyklistiku a  štvrtý 
najrýchlejší beh.

m sr v strednom triatlone 
V sobotu 10. júla sa v Bátovciach usku  

točnili Majstrovstvá SR v  strednom 
triat lone. Stredný triatlon, nazývaný aj 
polovičný Ironman, zahŕňa 1,9 km plá
vania, 90 km cyklistiky a  21 km behu. 
Pezinčan a člen ŠK Triatlon Pezinok Ras
tislav Srnánek sa stal druhým vicemaj
strom SR a do Pezinka prináša bronzovú 
majstrovskú medailu. Vo svojej kategó
rii, ktorá je zároveň aj najsilnejšou – mu
ži do 39 r., obsadil 3. miesto. 

slovakman 226
V nedeľu 8. augusta sa v Piešťanoch 

uskutočnili Majstrovstvá SR v  dlhom 
triatlone: 3,8 km plávanie, 180 km cyk
listika a  bežecký maratón 42,2 km. ŠK 
Triatlon Pezinok reprezentovali Rasti
slav Srnánek a Marek Šlacer. Rasťo si s ča  
som 9 hodín a 7 minút zabezpečil 3. mie
sto v dlhom triatlone a 1. miesto v kate
górii muži 25–29 rokov.

Žilinský triatlon
Počas víkendu 14.–15. augusta sa ko

nal Žilinský triatlon, kde sa pezinčanom 
opäť darilo. V sobotu v žiackej kategórii 
Tobiasovi Podstrelencovi, ktorý získal 3. 
miesto a v nedeľu rovnako na 3. mieste 
sa umiestnil Viktor Matys na trati šprint 
triatlonu.

Všetkým športovcom srdečne blaho
želáme a ďakujeme za úspešnú reprezen
táciu klubu i mesta Pezinok.

silvia Švecová, triatlon Pezinok

Klub trimood na 
Majstrovstvách 
Slovenska 
v duatlone žiakov

EMKO športový klub Pezinok, o. z.  
v spolupráci s Triathlon mood, o. z. orga
nizovali celoslovenské preteky Duatlon 
Pezinok 2021 4. ročník Slovenský pohár 
v duatlone Majstrovstvá Slovenska v du
atlone žiakov, ktoré sa uskutočnili 26. 
júna v areáli zdravia Rozálka. Pretekov 
sa zúčastnilo 310 pretekárov z celej SR.

Aj pre klub Trimood boli preteky ús
pešné: Silvia Kátlovská sa stala vicemaj
sterkou v kategórii Staršie žiačky a v ka
tegórii Veteránky sa na 2. mieste umiest
nila Alenka Drahošová. Všetci pretekári 
podali fantastické výkony.

Okrem športovej prípravy na preteky 
pomáhali aj s organizáciou. Preto všet
kým patrí veľká vďaka, rovnako aj všet
kým rodičom detí klubu Trimood, pria
teľom a sponzorom za pomoc pri orga
nizácii úžasného športového podujatia.

majo Šintal, rado Bobrík,
tím emko a trimood

alexandra Vitková 
majsterkou 
Slovenska 
v kros triatlone 
a kros duatlone

V posledný júlový deň sa v Banskej 
Štiavnici konali Majstrovstvá Slovenska 
v kros triatlone, kde náš klub Trimood 

reprezentovali Alexandra Vitková, Hana 
Hrúziková a Jakub Miklenčič. Majstrov
ský titul získala Saška Vitková, ktorá zví
ťazila v kategórii dorasteniek a aj celkovo 
medzi ženami. Obhájila tak titul z mája 
na Majstrovstvách Slovenska v duatlone v 
Rajci. V Rajci na duatlone sme mali zastú
penie aj v kategórii Veteránky 1, kde nás  
reprezentovala Alenka Drahošová, ktorá 
získala 1. miesto a zároveň aj titul maj
sterka Slovenska v kategórii Veteránky.

Na 2. mieste v kros triatlone sa umiest  
nila Hanka Hrúziková v kategórii doras
tenky, medzi ženami celkovo obsadila 3. 
miesto. V kros duatlone v Rajci sa Hanka 
umiestnila na 3. mieste.

Jakub Miklenčič, ktorý je zaradený  
v kategórii starší žiaci, si trúfol pretekať 
v kategórii s dorastencami a juniormi. 
Kubo podal fantastický výkon a umiestnil  
sa na 5. mieste aj v duatlone aj v triatlone.

Všetkým srdečne gratulujeme a ďaku
jeme za reprezentáciu klubu. 

marián Šintal, trimood 

Pezinskí plavci 
medzi slovenskou 
špičkou

Na majstrovstvách SR mladších 
a starších žiakov, ktoré sa konali v dňoch 
18. – 20. 6. 2021 v  Šamoríne, veľmi 
úspešne reprezentovali svoje kluby 
a  mesto členovia Plaveckého klubu Pe
zinok a Športového plaveckého klubu 
polície Pezinok. V obrovskej konkurencii 
viac než 360 plavcov zo 40 klubov z celé
ho Slovenska si vyplávali množstvo me
dailí vrátane titulov majstrov Slovenska 
a prekonali viacero osobných rekordov. 

Z  reprezentantov Plaveckého klubu 
Pezinok si medaily domov priniesli Oli

ver Gray (2007) – bronz na 100 m prsia 
a Sophia Gray (2009) – 3 strieborné me
daily a titul majsterky Slovenska na rok 
2021 v disciplíne 200 m motýlik. Sophia 
je v  tejto disciplíne zároveň držiteľkou 
tohtoročného slovenského rekordu 
v kat. 12ročných žiačok, ktorý zaplávala 
v kalifornskom meste Santa Clarita 26. 
mája. S časom 2:28,43 prekonala starý 
rekord o celých 9 sekúnd.

Plavci Športového plaveckého klubu 
polície Pezinok vybojovali v  Šamoríne 
9 cenných kovov a  majstrovských titu
lov. Hugo Čarský získal dve zlaté, jednu 
striebornú a  dve bronzové medaily, 
Eliška Hořinková a  Ema Ďurkovičová 
po jednej bronzovej medaile. Obdivu
hodný výkon podali plavkyne v  štafete 
v  zložení Sofia Mešová, Vanessa Kočí, 
Eliška Hořinková, Ema Ďurkovičová, 
ktorým sa podarilo získať titul majste
riek SR, a ďalšej štafete v zložení Hugo 
Čarský, Oliver Tichý, Eliška Hořinková, 
Sofia Mešová titul vicemajstrov SR. 

Za skvelú reprezentáciu svojich klu
bov a mesta Pezinok patrí všetkým plav
com a plavkyniam srdečná gratulácia a 
poďakovanie.

-red-/ Pk Pk, ŠPkP

Jeden turnaj, 
dve medaily 

V sobotu 17. 7. 2021 sa v bratislav
skej NTC aréne konal 41. ročník medzi
národného turnaja v karate Grand Prix 
Slovakia. Pezinčanka Michaela Čukano
vá, slovenská reprezentantka a  členka 
klubu Karate Rapid Bratislava obsadi
la v  kategórii U21 3. miesto a  tak isto 
aj v kategórii senioriek. Odniesla si tak 
z turnaja dve bronzové medaily.

milan Čukan
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Seniorský Atím počas jesene odo
hrá viacero kvalitných zápasov. Na do
mácom ihrisku privíta už 4. septembra 
známy Inter Bratislava a 18. septembra 
si zmeria sily s nováčikom súťaže z No
vej Dedinky. Na domácej pôde privíta 
ešte Rovinku, Rusovce, Dunajskú Luž
nú, ale aj ďalšieho nováčika z Vrakune. 
Tréner Daniel Federl sa bude spoliehať 
na omladený káder, kde viac ako polo
vica hráčov sú kluboví odchovanci a až 

75 % hráčov pochádza z  pezinského 
okresu.

Pezinské „B”čko po postupe do pia
tej ligy čakajú kvalitnejšie zápasy, ale 
predovšetkým lokálne atraktívnejší  
súperi. Na štadióne v  Grinave priví
ta 29. augusta Doľany a o  dva týždne 
neskôr Častú. Následne privíta trojicu 
tímov zo Záhoria – Malacky „B”, Pla
vecký Mikuláš a Plavecký Štvrtok. Me
dzitým vycestuje v  rámci pezinského 
okresu na stretnutia do Šenkvíc, Bud
meríc a do Modry. Jesennú časť súťaže 
ukončí 7. novembra domácim duelom 
proti Dubovej.

storočnica v znamení výstavy 
a krstu publikácie

Okrem toho, futbalový klub PŠC Pe
zinok v spolupráci s Mestským múze
om v Pezinku a Pezinským kultúrnym 
centrom usporadúva počas najbližších 
týždňov výstavu historických mate
riálov pri príležitosti osláv storočnice. 
Na jej oficiálnom otvorení pokrstil aj 
prvú oficiálnu publikáciu o klube. PŠC 
Pezinok plánoval usporiadať aj veľko
lepé podujatie osláv, avšak z dôvodu 
platných protipandemických opatrení 
sa rozhodol pre ich odloženie na rok 
2022.

Pre návštevníkov a pamätníkov si 
pripravil dobové fotografie s opismi 
jednotlivých období, historické klubo
vé dokumenty, ale aj predmety, ktoré 
sú spomienkou na storočnú históriu 
klubu. Výstava je pre verejnosť otvore
ná od stredy 25. augusta 2021 do 19. 
septembra 2021 v  Minigalérii (1. po

schodie) v Pezinskom kultúrnom cen
tre. Pre návštevníkov bude dostupná 
bezplatne v čase otváracích hodín PKC.

Súčasťou osláv storočnice bolo aj  
vydanie publikácie mapujúcej bohatú 
históriu klubu. Jedinečná knižka vzi  
šla z rúk pezinského historika a spiso
vateľa Petra Witt
grúbera. Zameria
va sa na klubovú 
históriu, ktorá je 

skutočne bohatá a jej korene siahajú 
až do roku 1913. Od tejto doby si klub 
prešiel cez svoje začiatky, postupne cez 
vojnové a povojnové roky, taktiež cez 

tzv. obdobie húpačky postupov a zo
stupov, cez obdobie datované na pre
lome milénia či nedávnu históriu 21. 
storočia. Pútavé texty sú obohatené  

o archívne fotografie, pozvánky, no
vinové výstrižky a historky, ktoré sú 
zaujímavým doplnením opisov jednot
livých kapitol. Spestrením sú vybrané 
najlepšie pezinské jedenástky alebo aj 
poznatky o všetkých pezinských klu
boch, ktoré kedy v meste pôsobili.

Pamätníci si v  nej môžu zaspomí
nať na skvelé časy, fanúšikovia sa do
zvedia dosiaľ neobjavené zaujímavosti 
a deti spoznajú nielen históriu najväč
šieho okresného futbalového klubu, 
ale pomocou obrázkov sa budú vedieť 
presunúť do čias Božina Laskova či 
Ala dára Takácsa. Knižka vtiahne či
tateľa do deja a ponorí ho do príbehu 
pezinského klubu. Jej zakúpenie bude 
možné od pondelka 30. augusta 2021 
v Mestskom informačnom centre v pe
zinskej radnici (vstup zo strany od ná
mestia).
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Program zápasov B-tímu
Dátum Čas Domáci hostia

15. 8. 17.30 PŠC Pezinok „B“ Vysoká pri Morave
22. 8. 17.00 TJ Slovan Viničné PŠC Pezinok „B“
29. 8. 17.00 PŠC Pezinok „B“ FK CINEMAX Doľany

5. 9. 16.30 ŠK Lozorno PŠC Pezinok „B“
12. 9. 16.30 PŠC Pezinok „B“ FC SLOVAN Častá
19. 9. 16.00 FKM Stupava PŠC Pezinok „B“
26. 9. 16.00 PŠC Pezinok „B“ FC – Žolík Malacky B
3. 10. 15.30 ŠK Šenkvice PŠC Pezinok „B“

10. 10. 15.30 PŠC Pezinok „B“ Plavecký Mikuláš
17. 10. 15.00 Budmerice PŠC Pezinok „B“
24. 10. 15.00 PŠC Pezinok „B“ Plavecký Štvrtok
31. 10. 14.00 FC Slovan Modra PŠC Pezinok „B“

7. 11. 13.30 PŠC Pezinok „B“ FK Dubová

Program zápasov a-tímu
Dátum Čas Domáci hostia

7. 8. 17.30 PŠC Pezinok SFC Kalinkovo
15. 8. 17.30 Lokomotíva DNV PŠC Pezinok
21. 8. 17.00 PŠC Pezinok ŠK Tomášov
27. 8. 18.30 MŠK Senec PŠC Pezinok

4. 9. 16.30 PŠC Pezinok FK Inter Bratislava
12. 9. 16.30 FC Malacky PŠC Pezinok
18. 9. 16.00 PŠC Pezinok ŠK Nová Dedinka
25. 9. 16.00 ŠK Bernolákovo PŠC Pezinok
2. 10. 15.30 PŠC Pezinok TJ Rovinka
9. 10. 15.30 PŠC Pezinok MFK Rusovce

17. 10. 15.00 Ivanka pri Dunaji PŠC Pezinok
23. 10. 14.00 PŠC Pezinok OFK Dunajská Lužná
31. 10. 14.00 Most pri Bratislave PŠC Pezinok

6. 11. 13.30 PŠC Pezinok ŠK Vrakuňa
14. 11. 10.30 FK Rača PŠC Pezinok

 PšC Pezinok odštartoval novú sezónu a oslávil storočnicu
Pezinský športový klub vstúpil do nového súťažného ročníka 2021/2022. 
seniorsky a-tím už má za sebou tri stretnutia v najvyššej regionálnej 
súťaži, zatiaľ čo seniorsky B-tím ešte len dva zápasy v piatej lige. v nej  
je nováčikom, keď v uplynulej sezóne sa stal majstrom šiestej ligy a za-
slúžene postúpil do vyššej súťaže. Prípravy na novú sezónu preto boli 
oveľa väčšie, avšak nielen na úrovni seniorského futbalu. viaceré mlá-
dežnícke tímy boli na sústredení v zlatých moravciach a klub usporia - 
dal aj tri turnusy tréningového leta pre deti.

»


