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Mestu Pezinok v súčasnosti chýba komplexný parkovací systém, ktorý 
by mohol vyriešiť problémy s parkovaním na sídliskách, pri rodinných 
domoch i v centre mesta. Cieľom samosprávy je nájsť  zásady parkova-
nia, ktoré by mali byť bezpečné, zrozumiteľné a budú v prospech oby-
vateľov s trvalým pobytom v Pezinku.

Táto otázka sa rieši v 
meste už od roku 2019. Na 
zasadnutí mestského zastu-
piteľstva boli predložené dva 
komplexné materiály, ktoré 
riešili rezidenčné, platené a 
kombinované zóny pre par-
kovanie v Pezinku. Keďže 
neboli schválené, samospráva 
stále hľadá spôsoby, ako vy-
riešiť parkovanie v meste v 

V Pezinku máme 3 mobilné odberné miesta. Nájdete ich na Bratislavskej 85, Moyzesovej 10 a Myslenickej 1.  
Na všetkých vám urobia antigénové i PCR testy. Viac informácií nájdete na webovej stránke mesta v sekcii COVID.

prospech svojich obyvateľov. 
V meste následne vznikla ko-
misia pre dočasné parkovanie 
so zameraním na spoplatnené 
zóny.

Viaceré mestá na Slo-
vensku už parkovaciu poli-
tiku uviedli do praxe. Medzi 
prvými bol Trenčín, kde 
začali regulovať parkovanie 
už v marci 2017. Spusteniu 

predchádzala príprava, ktorá 
zahŕňala množstvo doprav-
ných, technických i legisla-
tívnych riešení. Ako uviedla 
referentka pre parkovaciu 
politiku z Mestského úradu 
v Trenčíne Ľuboslava Sedlá-
ková, do celého procesu prí-
pravy boli od  začiatku za-
interesovaní aj občania, bol 
im predložený návrh VZN o 

dočasnom parkovaní, ktorý 
mohli pripomienkovať, ko-
nali sa stretnutia s občanmi aj 
verejná diskusia. Mesto pri-
pravilo mimoriadne vydanie 
mestských novín venované 
iba parkovaniu a vytvorená 
bola aj webstránka s informá-
ciami o parkovaní. 

Pokračovanie na strane 3.

Ukázalo to hodnotenie 
užitočnosti, objektívnosti a ve-
rejnoprávneho charakteru rad-
ničných novín v 100 najväčších 
mestských samosprávach, kto-
ré uskutočnila Transparency 
International Slovensko. Hod-

notené boli minuloročné vyda-
nia novín od mája do októbra. 

„V roku 2018 patril Pezin-
čan k najhoršie hodnoteným 
mestským novinám (82. z cel-
kovo 86 hodnotených titulov).  
Pokračovanie na strane 3.

ZÁSADY PARKOVANIA POMÔŽU 
PEZINČANOM S TRVALÝM POBYTOM

..... Rýchla správa
MOBILNÉ ODBERNÉ MIESTA  

V PEZINKU

Od posledného hodnotenia
v roku 2018 sme sa posunuli o ne-
uveriteľných 72 miest, a to z 82. 
na 10. miesto, čím sme sa zároveň 
stali „skokanom“ roka 2021. 
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- SAMOSPRÁVA -

PEZINOK BUDE 
OPRAVOVAŤ 
IHRISKÁ, PRÁCE 
BUDÚ SÚČASŤOU 
TERAPIE

MÁTE SPRÁVNE PODANÉ PRIZNANIE
K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI?

DANIELA MALÍKOVÁ

REDAKCIA

Pezinok sa spojil so Zborom jus-
tičnej a väzenskej stráže a s Psy-
chiatrickou nemocnicou Philippa 
Pinela. Výsledkom stretnutia je 
dohodnutá obojstranná pomoc. 
Ľudia odsúdení za rôznu trestnú 
činnosť a psychiatrickí pacienti 
budú v rámci svojej terapie po-
máhať pri revitalizácii detských 
ihrísk v Pezinku.

Viete o tom, že domček pre zvieratá ako zajace či sliepky, voliéra pre 
psa, altánok, či bazén by mali byť súčasťou vášho priznania k dani z 
nehnuteľnosti? Viacerí z nás ho naposledy podávali dávno - v čase, keď 
nadobudli nehnuteľnosť. Odvtedy sa ale na vašom pozemku mohlo via-
cero vecí zmeniť - napríklad ste na základe ohlasovacej povinnosti na 
príslušnom stavebnom úrade postavili bazén či altánok. Každú takúto 
zmenu by ste mali zaktualizovať aj vo svojom priznaní k dani z nehnu-
teľnosti. Poradíme vám ako na to. 

Súčasťou revitalizácie bude odstránenie ihriskových prvkov 
na ihriskách, ktoré sa budú rušiť alebo meniť, oprava a nane-
senie náterov na prvky a čistenie, prehrabávanie a polievanie 
pieskovísk. Vďaka takejto forme spolupráce mesto ušetrí fi-
nančné prostriedky a zároveň pomôže ľuďom s psychickým 
ochorením, ako aj odsúdeným v rámci ich terapie.

Kontrola detských ihrísk realizovaná v minulom roku 
na 36 detských ihriskách priniesla prekvapivé výsledky – 19 
kusov z nich je potrebných opraviť a 17 nevyhovuje bezpeč-
nostno-technickým normám, a dokonca obsahuje nebezpečné 
prvky. Mesto sa rozhodlo dať sa časti ihrísk určených na zru-
šenie nové smerovanie - zmenia sa na ohradené parky či psie 
kútiky. 

Na park sa budú meniť 3 detské ihriská, a to na Nálepkovej, 
Švermovej a Svätoplukovej ulici oproti Amfiteátru. Na psí kú-
tik sa tento rok premení ihrisko na Záhradnej ulici za Billou. 
V budúcnosti v psích kútikoch pribudnú lavičky, oplotenie a 
koše spolu s vreckami na psie exkrementy. Majiteľov psov by 
chcelo mesto naučiť, aby svojich psích miláčikov venčili práve 
tu, a nie na verejných priestranstvách. 

Na zrušenie je určených 5 detských ihrísk - v ich blízkosti 
nebývajú deti vo veku od 3 do 10 rokov s trvalým pobytom v 
Pezinku. Ide napríklad o ihriská na Muškátovej, Suvorovovej a 
Svätoplukovej ulici. 

Ambíciou mesta je vytvoriť jedno väčšie centrálne ihrisko 
pre zmiešané vekové skupiny v rámci jednej spádovej oblasti 
pre sídlisko Juh, Starý dvor, Muškát, Sever a ihrisko s centrál-
nou polohou v okolí mestského Zámockého parku. Koncept 
by mal byť podobný ako Aktívny park Za hradbami. 

Každá stavba by mala byť 
zdanená bez ohľadu na staveb-
né povolenie či ohlasovaciu 
povinnosť. Podľa zákona je za 
správnosť údajov v daňovom 
priznaní zodpovedný vlast-
ník, čiže vy. Pokiaľ ho nemá-
te vyplnené správne, vzniká 
priestupok, za ktorý hrozí trest. 
My vás ale trestať a pokutovať 
nechceme. Poďme tieto ne-
zrovnalosti, o ktorých ste mož-
no ani netušili, spolu napraviť. 
Je to jednoduché. Radi vám 
pomôžeme. 

Kataster verzus realita 
Nie všetky stavebné objek-

ty sú zapísané v katastri nehnu-
teľností. Dôvod je jednoduchý 
- pokiaľ ste niečo postavili len 
na základe ohlasovacej po-
vinnosti, nemáte povinnosť 
zapisovať stavbu do katastra 
nehnuteľností. Avšak daň za 
takúto stavbu vo väčšine prípa-
dov musíte zaplatiť. Do katastra 
sa spravidla nezapisujú inži-
nierske stavby a drobné stavby. 
Drobné stavby charakterizuje 
zákon ako stavby, ktoré majú 
doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu (napr. pre stavbu na bý-
vanie, pre stavbu občianskeho 
vybavenia, pre stavbu na výro-
bu a skladovanie, pre stavbu na 
individuálnu rekreáciu) a ktoré 
nemôžu podstatne ovplyvniť 
životné prostredie. Rozdeľujú 
sa na:
1. prízemné stavby, ktorých 
zastavaná plocha nepresahu-
je 25 m2 a výška 5 m. Patria 
sem napríklad kôlne, skleníky, 
práčovne, letné kuchyne, prí-
strešky, zariadenia na nádoby 
na odpadky, stavby na chov 
drobného zvieratstva, sauny, 
úschovne bicyklov a detských 
kočíkov, chaty, rekreačné 
domčeky a podobne. Za drob-
né stavby sa považujú aj stav-
by ako sklady krmiva, náradia, 
oplotenie, skleníky, bazény a 
pod. 

2. podzemné stavby, ak ich 
zastavaná plocha nepresahuje 
25 m2 a hĺbka 3 m. Patria sem 
napríklad pivnice a žumpy.

Daň z nehnuteľnosti v 
Pezinku

Dane z nehnuteľnosti 
upravuje v našom meste VZN 
č.15/2015, v ktorom sú uve-
dené aj ročné sadzby jednot-
livých daní z nehnuteľností. 
Dôležitú úlohu pri poplatkoch 
zohráva aj druh drobnej stav-
by, pričom sa rozlišuje, či ide o 
stavbu určenú na bývanie, poľ-
nohospodársku činnosť, stavbu 
na rekreáciu, samostatne stoja-
cu garáž, priemyselnú stavbu a 
ostatné stavby. 

Mesto Pezinok chce svojim 
obyvateľom sprístupniť pro-
stredníctvom rozhrania www.
gis.pezinok.sk voľne dostupné 
informácie spájajúce ortofoto-
mapu (fotografickú mapu zo-
stavenú z leteckých záberov) a 
údaje z katastra nehnuteľností. 
Na základe nich si viete skon-
trolovať, aké nehnuteľnosti, 
pozemky či stavby v Pezinku 
vlastníte spolu s ich výmerou 
či ďalšími údajmi. „Systém 
GIS (geografický informačný 
systém) využíva väčšina miest, 
ktoré takouto formou infor-
mujú občanov o vybavení, 
službách, dostupných zariade-
niach a infraštruktúre mesta. 
V dnešnej dobe je nevyhnut-
né mať takéto údaje dostupné 
pre verejnosť v zrozumiteľnej 
forme,“ vysvetľuje vedúca od-
delenia stratégie a ŽP Daniela 
Vašková Kasáková.

„Sprístupnenie dát v rámci 
rozhrania WebGIS pomôže 
obyvateľom mesta Pezinok 
dať prehľad o objektoch, kto-
ré vlastnia. Obyvatelia si vedia 
jednoducho vyhľadať objekt, 
parcelu alebo vlastníka a ná-
sledne aj vygenerovať list vlast-
níctva a iné,“ vysvetľuje Petra 

Ďuricová zo zákazníckeho 
centra spoločnosti Geodeticca 
Vision s.r.o. 

Nový zákon o výstavbe, 
ktorý, ak prejde kompletným 
legislatívnym procesom, začne 
platiť 1. januára 2023, hovorí 
nielen o pokutách pri nepri-
znaných stavbách, ale poveruje 
stavebný úrad urobiť nasle-
dovné rozhodnutia: odpojenie 
od dodávky vody a elektriny, 
prípadne nariadenie na od-
stránenie stavby na náklady 
stavebného úradu s násled-
ným vymáhaním vzniknutých 
nákladov od majiteľa stavby. 
Navrhovaný zákon už nemá 
ustanovenia umožňujúce „do-
datočnú legalizáciu“ nepovo-
lenej stavby. Podľa aktuálneho 
návrhu stavebného zákona je 
priebeh konania o nepovolenej 
stavbe procesne jednoduchý a 
riešenie jednoznačne smeruje 
iba k odstráneniu nepovolenej 
stavby.

Čo sa zdaňuje a ako?
Uveďme si konkrétny prí-

klad, ako bude vyzerať zda-
nenie v prípade samostatne 
stojacej stavby o výmere 18 
m², ktorá nie je zapísaná na 
liste vlastníctva a využíva sa na 
skladovanie náradia, poprípade 
bicyklov. Stavba bude zdaňo-

vaná ako drobná stavba (ide o 
prízemnú stavbu, ktorej zasta-
vaná plocha nepresahuje 25 m2 
a výška 5 m, napr. kôlne, letné 
kuchyne, prístrešky, stavby na 
chov drobných zvierat, zaria-
denia na nádoby na odpadky 
a pod., ktorá má doplnkovú 
funkciu pre hlavnú stavbu)

Ročná sadzba dane za stav-
by na bývanie a drobnú stavbu, 
ktoré majú doplnkovú funkciu 
pre hlavnú stavbu, je 0,30 €/
m2 x výmera zastavanej plochy 
stavby za každý aj začatý m2 = 
daň, teda v našom prípade: 

18 m², stavba x 0,30 € =  
5,4 € za rok

Sadzby dane nájde občan 
na internetovej stránke mesta. 
Mesto chce byť svojim obča-
nom nápomocné, aby si dali 
nesúlady vo svojich nehnuteľ-
nostiach do poriadku a predišli 
problémom - preto zvoli-
lo stratégiu informovania a 
vzdelávania občanov namiesto 
sankcionovania. Pezinok tak-
tiež v určitej miere očakáva 
zefektívnenie výberu daní z 
nehnuteľnosti a skutočne fé-
rové zdanenie nehnuteľností 
na svojom území, aby platiaca 
väčšina nedoplácala na nepla-
tiacu menšinu.
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Bezplatný zber veľkorozmerného odpadu, ktorý 
mesto zabezpečuje každý rok v rôznych termínoch, sa 
uskutoční od piatka 11. do soboty 12. marca 2022 v čase 
od 8.00 do 18.00 h v Technickom a skladovom areáli 
Mestského podniku služieb Pezinok na Fajgalskej ceste.   

Odovzdať môžete: objemný a drevený odpad (napr. 
nábytok, koberce, chladničky, televízory, drobné do-
máce spotrebiče atď.), biologický odpad (dosky, koná-
re, vínna réva), sklo, plasty a kovový odpad, pneuma-
tiky bez diskov.

- SAMOSPRÁVA -

ZÁSADY PARKOVANIA 
VÝRAZNE POMÔŽU
PEZINČANOM 
S TRVALÝM POBYTOM

PEZINČAN JE V PRVEJ DESIATKE  
NAJLEPŠÍCH RADNIČNÝCH NOVÍN 
NA SLOVENSKU

MARCOVÉ 
UPRATOVANIE 

MESTA
DANIELA MALÍKOVÁ

KRISTÍNA MAYEROVÁ

Pokračovanie zo strany 1.  
„Prípravné práce zahŕňali aj 
celý rad ďalších dopravných 
riešení, ako napríklad vyznače-
nie či prípadnú výstavbu par-
kovacích miest, zjednosmerne-
nie ulíc, osvetlenie priechodov, 
stavebné úpravy problémových 
priechodov pre chodcov, bu-
dovanie deliacich ostrovčekov 
v križovatkách a podobne. Ich 
cieľom je zabezpečiť väčšiu 
bezpečnosť všetkých účastní-
kov cestnej premávky, teda aj 
chodcov a cyklistov,“ vysvetlila 
Sedláková.

Ako ďalej priblížila, par-

kovaciu kartu vybavuje ten, 
kto sa vie preukázať právnym 
vzťahom k vozidlu, najčastejšie 
dokladom - veľkým technic-
kým preukazom, kde je uve-
dený ako vlastník/držiteľ vo-
zidla. Ak má takýto žiadateľ o 
kartu trvalý pobyt v Trenčíne, 
je rezidentom a vybavuje si re-
zidentskú parkovaciu kartu, ak 
nemá trvalý pobyt v meste, je 
abonentom a vybavuje si abo-
nentskú parkovaciu kartu.

Regulácia parkovania vo 
vybraných častiach Bratisla-
vy je tiež založená na rezi-
dentskom princípe. Dagmar 

Schmucková z oddelenia 
komunikácie a marketingu 
hlavného mesta ozrejmila, že 
jedným z hlavných cieľov je 
zlepšiť dostupnosť parkovania 
pre rezidentov v okolí ich byd-
liska. Tí majú možnosť zakúpiť 
si rezidentskú parkovaciu kartu 
za ročný poplatok (39 eur/rok 
za prvé auto), s ktorou môžu 
parkovať vo svojej zóne ne-
obmedzene. Návštevníci zóny 
naopak platia za parkovanie 
v stanovenom čase hodinovú 
sadzbu. Nákup parkovacích 
kariet sa realizuje prioritne on-
line.  „V praxi to funguje tak, 
že sa zaregistrujete do parko-
vacieho systému, ktorý je na-
pojený na štátne registre. Ten 
si overí, či má žiadateľ v re-
gulovanej zóne trvalý pobyt, 
vzťah k autu a to, či má platnú 
emisnú a technickú kontrolu, 
a ak áno, bude si môcť zakúpiť 
kartu, akú potrebuje,“ uviedla 
Schmucková.

Ďalej vysvetlila, že ak má 
osoba trvalý pobyt kdekoľvek 
v Bratislave a preukáže vzťah 
k vozidlu, má možnosť získať 
aj bonusovú parkovaciu kartu 

(10 eur/rok), ktorá na kon-
krétne vozidlo umožní zapar-
kovať v spoplatnenej zóne na 
dve hodiny. Na návštevnícku 
parkovaciu kartu má rezident 
možnosť poskytnúť svojim 
návštevám 100 hodín/rok na 
bezplatné parkovanie, v prí-
pade, že rezident danej regu-
lovanej zóny nie je držiteľom 
rezidentskej karty (parkuje 
vo vlastnej garáži alebo nemá 
auto), získava pre návštevy 150 
hodín/rok. 

Podobný parkovací systém 
ako v Trenčíne a Bratislave 
využíva od augusta 2021 aj 
mesto Trnava. Jeho hovorky-
ňa Veronika Majtánová uvied-
la, že  upravili sadzby v exis-
tujúcich zónach, zaviedli prvú 
rezidentskú zónu R1 a rozšírili 
možnosti úhrady parkovného. 
Rezidenti zón (obyvatelia s tr-
valým pobytom v rezidentskej 
zóne/prechodným pobytom v 
nej alebo inde v Trnave) platia 
za prvé auto v domácnosti iba 
jedno euro ročne, druhé je za 
99 eur/rok.

Prvé reakcie občanov na 
parkovaciu politiku boli v 
jednotlivých mestách rozpo-
ruplné, neskôr však ocenili jej 
benefity. Ako potvrdil magis-
trát hlavného mesta, skúsenosti 
z iných miest a z prvých re-
gulovaných zón v Bratislave 
ukazujú, že takáto regulácia 
funguje a parkovacie miesta 
sú pre rezidentov dostupnej-
šie. Z prieskumov je zrejmé, že 
väčšina obyvateľov Bratislavy 
považuje reguláciu parkovania 
za potrebnú a súhlasia s ňou. V 
rámci adaptačného procesu na 
zmenu parkovania v Bratislave 
sa snažia s obyvateľmi otvore-

ne komunikovať.
V bratislavskej  Petržalke 

regulácia v prvej fáze určila, 
kto môže na daných miestach 
stáť a kto nie. „Za dva roky 
fungovania parkovacej po-
litiky sme sa dostali z počtu 
približne 34 000 parkujúcich 
vozidiel v noci na čísla okolo 
31 500 parkujúcich vozidiel. 
Počty rezidentov nám uka-
zujú, že sa títo do legálnych 
parkovacích miest zmestia a  
problém spôsobujú nereziden-
ti,“ uviedol Ivan Lučanič, po-
verený vedením referátu mo-
bility v bratislavskej mestskej 
časti Petržalka.

V Trnave dáta ukazujú, že 
parkovacie miesta sa uvoľnili 
a domáci majú kde parkovať. 
Predtým im miesta obsadzova-
li návštevníci blízkeho nákup-
ného centra, štadióna a centra 
mesta. Hovorkyňa Trnavy 
doplnila, že aj v centre mesta 
sa zvýšila obrátkovosť parko-
vacích miest, čo bolo tiež zá-
merom.

V Trenčíne je výrazným 
benefitom zlepšenie bez-
pečnosti na cestách. V meste 

požiadali hasičov, aby pre-
šli niektoré ulice najväčším 
vozidlom, aké majú, a tak 
otestovali ich prejazdnosť pri 
prípadnom zásahu. „Okrem 
toho sa parkovacie karty ne-
vydávajú pre vozidlá dlhšie ako 
5,3 metra, pretože samospráva 
je toho názoru, že dodávky, 
väčšinou firemné, nepatria na 
sídliská,“ podotkla Sedláková. 
Ako dodala, v  neposlednom 
rade viedla regulácia k tomu, 
že ľudia začali viac využívať  
alternatívne druhy dopravy, 
ako napríklad MHD alebo bi-
cykle, či kolobežky. 

„Naším zámerom je, aby 
primárne obyvatelia s trvalým 
pobytom v Pezinku vedeli 
v blízkosti svojho bytového 
domu pohodlne zaparkovať, 
čo je dnes často problém. Jedi-
nou cestou je jasné stanovenie 
pravidiel parkovacej politiky. 
Hlavnou inšpiráciou v postu-
poch je pre nás mesto Trenčín. 
Je dôležité, aby sme do tohto 
procesu zapojili aj obyvate-
ľov mesta,“ uzavrel primátor  
Pezinka Igor Hianik.

Pokračovanie zo strany 1. 
Najviac sa pod to podpísala skutočnosť, že noviny boli 

zneužívané vtedajším vedením mesta na opakované útoky 
voči jeho oponentom. Bývalý primátor napríklad neváhal 
krátko pred voľbami útočiť na svojho protikandidáta, ktorý 
prístup do mestského periodika nemal a nemohol na kritiku 
reagovať,“ povedal analytik TIS Ľuboš Kostelanský a ďalej 
dodal: „Od tejto praxe medzitým noviny upustili, dnes ich 
môžeme hodnotiť ako nadpriemerné. Súčasný primátor mesta 
sa v periodiku nezjavuje tak často a noviny poskytujú v malej 
miere aj priestor pre iné názory, než má radnica.“

 „Som rád, že Pezinčan je vnímaný ako objektívny. Hod-

notenie je pre nás záväzkom do ďalších období, ako aj oce-
nením práce redakcie. Budeme sa aj naďalej usilovať o to, aby 
boli naše noviny stále lepšie a prinášali aktuálny a zaujímavý 
obsah. Úspech Pezinčana ukazuje, že plníme to, čo sme sľú-
bili. Politická kultúra má byť vecná a čestná, a nie osobná a 
útočná, a to sa nám v našich novinách podarilo. Myslím si, 
že k transparentnosti prispelo aj zriadenie redakčnej rady,“ 
povedal primátor mesta Igor Hianik. 

Redakcia Pezinčana chce v pozitívne nastavenom tren-
de aj naďalej pokračovať. Našou ambíciou je v najbližšom 
hodnotení, ktoré bude v roku 2024, „poskočiť“ na ešte lepšie 
priečky. 
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NOMINOVAŤ 
OSOBNOSTI NA 

MESTSKÉ OCENENIA 
MÔŽETE AJ VY

- SAMOSPRÁVA -

Mestské zastupiteľstvo 
schválilo na svojom novem-
brovom zasadnutí projekt 
modernizácie klientskeho 
centra v  budove mestského 
úradu. Na jeho financova-
nie budú použité aj finančné 
prostriedky, ktoré mesto zís-
kalo ako dotáciu na testova-
nie v  rámci pandémie CO-
VID-19. Klientske centrum 
je centrálny kontaktný bod 
pre všetkých občanov prichá-
dzajúcich za službami mesta. 
„V  súčasných priestoroch 
mestského úradu je orien-
tácia vo veľkom množstve 
oddelení, referátov, dverí, 
mien a tabuliek náročná, ob-
čania nevedia, kam presne 
so svojou požiadavkou ísť,“ 
skonštatoval primátor mesta 
Igor Hianik a dodal: „Služby 
mesta by mali preto byť ob-
čanom poskytované efektív-
ne, prehľadne, zrozumiteľne 
a  tak, aby vedeli, čo sa s  ich 
požiadavkou bude diať a kedy 
bude vybavená.“

„Je dôležité vysvetliť, že 
referenti na klientskom cen-
tre nevybavujú komplexnú, 
odbornú agendu mestského 
úradu, ako napríklad požia-
davky na životné prostredie, 
stavebný úrad a podobne. Ich 
úlohou je usmerniť klientov, 
ako správne žiadosť podať, 
aké tlačivo vybrať, čo sa ná-
sledne bude so žiadosťou diať 
a  kedy môže občan očaká-
vať jej vybavenie. V  prípa-
de potreby odbornej kon-
zultácie dohodne referent 
klientskeho centra stretnutie 

REDAKCIA

DANIELA MALÍKOVÁ

Na mestskom úrade vzniká nové, moderné klientske centrum s cieľom 
uľahčiť a zefektívniť vybavovanie občianskej agendy. Obyvatelia tak 
zariadia komfortne všetko na jednom mieste. 

Pezinok každoročne oceňuje 
osobnosti mesta. Návrhy  
na ocenenia, ktoré sa udeľujú  
pri príležitosti výročia výsad 
slobodného kráľovského mesta 
Pezinok, môže podávať aj širo-
ká verejnosť (občianske zdru-
ženia, spolky, kluby, jednotlivci 
a podobne), a to do 3. apríla 
2022 na e-mailovú adresu  
ocenenia@msupezinok.sk.

KLIENTSKE CENTRUM PRE 
EFEKTÍVNE VYBAVENIE
OBČIANSKEJ AGENDY

Služby mesta majú byť občanom Služby mesta majú byť občanom 
poskytované efektívne, prehľadne, poskytované efektívne, prehľadne, 

zrozumiteľne.zrozumiteľne.

s  odborným referentom na 
mestskom úrade,“ vysvetli-
la Eva Beladičová, poverená 
riadením klientskeho centra. 
Mesto Pezinok  sa tak sna-
ží vyjsť občanom v  ústrety 
a uľahčiť ich komunikáciu so 
samosprávou.

V  nových priestoroch 
nájdu klienti pracovisko 
podateľne, pracoviská pre 
všeobecné poradenstvo, evi-
denciu obyvateľstva,  občania 
tu vybavia aj úradné overe-
nie podpisu alebo listín,  za-
platia poplatky v pokladni 
a nájdu tu aj matričný úrad. 
Pre komfortnejšie vybave-
nie bude v centre vyvolávací 
systém, kde si občan vyberie 
službu a  dostane poradové 

číslo; na základe neho vie, na 
ktorom pracovisku bude vy-
bavený. 

V priestoroch sa bude na-
chádzať aj samostatná roko-
vacia miestnosť pre klientske 
centrum. Využívať sa môže 
napríklad pre vybranú agen-
du matričného úradu alebo 
pre dohodnuté stretnutia 
s  odbornými referentmi či 
pre sociálne oddelenie. „Do-
teraz prebiehali stretnutia so 
zamestnancami mesta za  za-

PLÁN ZASADNUTÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROKU 2022

tvorenými dverami kancelá-
rií alebo na chodbách úradu. 
Zmenou na klientskom cen-
tre sledujeme aj transparent-
nosť a otvorenosť našej samo-
správy, ktorá je vo verejnom 
sektore dôležitá,“ vysvetlil 
Igor Hianik.

Vedenie mesta má jasnú 
predstavu o  tom, ako bude 

nový centrálny bod prvé-
ho kontaktu vyzerať. Má 
byť prehľadný, modernejší, 
korešpondujúci s  farebnou 
identitou mesta. Vizualizácia 
je navrhnutá a  zhotovite-
ľom stavebných prác vrátane 
elektroinštalácie je na zák-
lade verejného obstarávania 
spoločnosť MVK mont, s.r.o. 
Celková investícia v hodno-
te 137 287,26 € bude finan-
covaná z  prostriedkov, ktoré 
mesto získalo vďaka inova-

tívnemu spôsobu testovania 
obyvateľov na COVID-19 
v roku 2021. „Občanom sme 
priniesli službu prihlasovania 
sa na testovanie z  pohodlia 
domova bez následného 
čakania na test v  dlhých ra-
doch, s  čím boli Pezinčania 
nadmieru spokojní. Zároveň 
mesto pristúpilo k  posky-
tovaniu danej služby racio-
nálne a  ekonomicky, vďaka 
čomu boli ušetrené zdroje 
poskytnuté našej samosprá-
ve práve na testovanie proti 
COVID-19 formou dotácie 
od štátu. Tieto chceme opäť 
investovať do lepších služieb 
pre svojich obyvateľov,“ zre-
kapituloval primátor mesta 
Igor Hianik.

Klientske centrum vznik-
ne stavebnou  úpravou   
súčasných priestorov  a  ďal-
ších priestorov nachádzajú-
cich sa na prízemí mestské-
ho úradu. Predpokladáme, 
že stavebné práce budú 
prebiehať v  mesiacoch feb-
ruár - apríl. Ďalšie aktuálne 
informácie vám prinesieme 
prostredníctvom mestských 
médií, ako aj v  nasledujú-
cich číslach Pezinčana.

Dajte nám vedieť o významných ľuďoch, ktorí žijú 
medzi nami a mnohí z nás o ich výnimočnosti či prínose 
pre spoločnosť ani nevedia. Jednotliví navrhovaní môžu 
byť nominovaní v štyroch kategóriách:

Čestné občianstvo mesta Pezinok – udeľuje sa ako 
najvyššie vyznamenanie mesta Pezinok, ktoré môže mestské 
zastupiteľstvo udeliť: osobám, ktoré sa zvlášť významným 
spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, za šírenie 
jeho dobrého mena doma a vo svete; osobám, ktoré oboha-
tili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Medaila so stužkou „Zásluhy za rozvoj mesta“ –  
udeľuje sa občanom mesta Pezinok, občanom iných miest a 
cudzím štátnym príslušníkom a výnimočne aj právnickým 
osobám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj 
mesta Pezinok a budovanie jeho demokratickej samosprávy.

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

Cena primátora mesta Pezinok – cena je udeľovaná 
občanom mesta Pezinok, občanom iných miest a cudzím 
štátnym príslušníkom a právnickým osobám, ktoré vo 
svojom odbore prispeli výnimočným spôsobom k rozvoju 
alebo propagácii mesta Pezinok. Cenu udeľuje primátor 
mesta Pezinok a nepodlieha schváleniu Mestského zastu-
piteľstva v Pezinku.

Návrh na udelenie ocenenia musí obsahovať: osobné 
údaje navrhovaného (meno, priezvisko, titul, povolanie, 
zamestnanie, štátnu príslušnosť), kontaktnú osobu a dô-
vody odporúčania na udelenie ocenenia mesta Pezinok, 
prípadné zhodnotenie doterajšej činnosti, prehľad dosiah-
nutých úspechov, prípadne ocenení či vyznamenaní doma 
i v zahraničí. V nominácii sa uvádza aj meno a priezvisko 
toho, kto ju predložil.

Predložené návrhy na udelenie mestských ocenení po-
súdi odborná komisia zložená z 6 členov. Tvorí ju riaditeľ-
ka Mestského múzea v Pezinku Petra Pospechová, riaditeľ 
Malokarpatského múzea v Pezinku Martin Hrubala, posla-
nec MsZ Jozef Chynoranský, evanjelický farár Vladimír 
Kmošena, historik Róbert Letz a riaditeľka Pezinského 
kultúrneho centra Monika Luknárová. Komisia predloží 
návrhy na udelenie mestských ocenení na prerokovanie 
MsZ, ktoré rozhoduje o ich udelení, okrem udeľovania 
Ceny primátora mesta Pezinok. Vybrané osobnosti budú 
ocenené na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva, ktoré sa bude konať 14. júna 2022. 
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Časopis Grinavský MIŠ- MAŠ vznikol v septembri 2020. 
Autorkou myšlienky jeho vytvorenia je pani učiteľka Moni-
ka Lovašová, ktorá našla žiačku počas hodiny angličtiny písať 
„na tajnáša“ básničku. Vtedy si uvedomila, že žiakom treba dať 
priestor na realizáciu. Netradičný názov periodika má tiež svoj 
príbeh.

„Vydávanie akéhokoľvek  časopisu v sebe zahŕňa chaos a 
stres, najmä keď je tém veľa, času málo. Práve slovo Miš-Maš 
takýto „adrenalín“ vystihuje,“ vysvetľuje šéfredaktorka časopi-
su Monika Lovášová.

Škola časopis vydáva v elektronickej a printovej podobe s 
frekvenciou 5-6 výtlačkov ročne. Aktuálne vyšlo siedme číslo. 
Súčasťou redakcie sú žiaci a žiačky prvého i druhého stupňa. V 
časopise nájdete pevné rubriky o literatúre, knihách, akciách 
školy, pečení, móde, anglickú stránku i Šikovníček, teda akési 
tvorivé dielne, ktoré učia ako si vyrobiť malé darčeky. Úspech 
časopisu šéfredaktorku i žiakov veľmi potešil. 

„Konkurencia bola veľmi veľká, no ustáli sme ťažkých sú-
perov z radov veľkých škôl zvučných mien. Úspech našej ško-
ly dokazuje, že hoci sme veľkosťou len malá škola, stretnutím 
vôle a dobrého nápadu sa dostaví radosť už pri samotnom pro-
cese tvorby a pri troche šťastia aj radosť z krásneho umiestne-
nia,“ reagovala šéfredaktorka časopisu Monika Lovášová. 

Redakcia Pezinčana sa teší z úspechu časopisu Grinavský 
MIŠ-MAŠ a praje všetkým, ktorí sa podieľajú na jeho tvorbe, 
veľa úspešných článkov, tém a inšpirácie. 

- SPEKTRUM -

EVA PILÁTOVÁ

DANIELA MALÍKOVÁ

Časopis Základnej školy Orešie Grinavský MIŠ-MAŠ získal 3. miesto v 
celoslovenskej súťaži školských časopisov PRO SLAVIS, ktorú už 22 ro-
kov organizuje Matica slovenská. Jej cieľom je podporiť a rozvíjať tvori-
vé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej a novinárskej tvorby. 

GRINAVSKÝ MIŠ-MAŠ PATRÍ
K NAJLEPŠÍM NA SLOVENSKU

STĹPEK 
PO NAŠEM

POZDRAVY 
Z PREDMESTIA

STRÝCO LAJO

Tohtomesačné pozdra-
vy z Grinavy sú zamerané na 
plány na tento rok. Veľmi in-
tenzívne v súvislosti s pandé-
miou vnímame, ako ľuďom 
chýba neobmedzený sociálny 
kontakt, podujatia, stretnutia. 
Rešpektujúc riziká ochorenia 
covid však pevne veríme, že sa 
situácia vyvinie tak, že sa plá-
nované podujatia budú môcť 
zrealizovať. 

Jednota dôchodcov Slo-
venska, Vlasta Kostelančíko-
vá, predsedníčka

V prvom rade plánujeme 
na 25.2.2022 stretnutie výbo-
ru našej základnej organizácie, 
kde sa budeme rozprávať o plá-
ne práce na tento rok. V prvom 
polroku by sme chceli zrealizo-

vať tieto stretnutia: Marec me-
siac knihy, Hodnotiaca členská 
schôdza, Blahoželania jubilan-
tom, Deň matiek, Deň otcov 
a Brigáda na úpravu okolia In-
tegrovaného klubu. 

Klub dôchodcov, Zita Jo-
klová, predsedníčka

Tešíme sa na prvé spo-
ločné podujatie v tomto roku 
– fašiangové posedenie, ktoré 
bude 1.3.2022. V prvom pol-
roku sme na marec naplánovali 
Výročnú členskú schôdzu a 
prednášku MUDr. Šimkovej, 
v apríli si pripravíme Gastrodeň 
a kultúrne podujatie. V máji si 
pripomenieme Deň matiek a 
v plánujeme aj vlakový zájazd 
do Košíc. V júni nebude chý-
bať naše obľúbené podujatie 

Guláš párty. Radi by sme sa aj 
v tomto roku chodievali kúpať 
do Veľkého Medera. 

Občianska iniciatíva 
Grinava, Eva Pilátová, pred-
sedníčka

Na januárovom stretnutí 
aktivistov a členov z Grinavy 
sme naplánovali program ve-
rejných akcií na tento rok. 

Nebudú chýbať podujatia 
ako Fašiangový sprievod, Sta-
vanie mája, Grinavský kúsek, 
Deň matiek, Tekvicová sláv-
nosť, Šarkaniáda, denný tá-
bor, Lampiónový sprievod a 
Vianočné stretnutie. Veľmi sa 
tešíme aj na spoločenské podu- 
jatie Grinavský deň, ktorý sa 
bude konať 25.6.2022. Členo-
via Spolku priateľov dobrého 
vína Grinavský hrozen plánujú 
organizovať ochutnávku gri-
navských vín. 

Veľkú časť našich aktivít 
budeme venovať aj ekoló-
gii – chystáme celomesačné  
podujatie Zelený apríl, zamera-
né na čistenie prírody a verej-
ného prietoru. Na jeseň chce-
me vysadiť stromy. 

AKÝ BOL VALENTÍN  
V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB V PEZINKU?

Sviatok zaľúbených oslávili aj v zariadeniach sociálnych 
služieb v Pezinku. Deti z pezinských materských a základ-
ných škôl pripravili pre seniorov prekvapenie v podobe va-
lentínok. Niektoré ich doručili do zariadení osobne spolu s 
malým prekvapením, iné zase priniesla zástupkyňa primá-
tora Mária Wagingerová, ktorá je autorkou tohto projektu. 

STAŇTE SA 
SPOLU- 

TVORCOM 
VÝSTAVY 

Geopark Malé Kar-
paty pripravuje novú 
expozíciu a vy môžete 
byť jej súčasťou. Deti, no 
i niektorí dospelí majú 
tendenciu obdivovať a 
zbierať kamene. Geo-
park by túto zberateľskú 
vášeň využil a zapojil 
vás do svojich aktivít. 
Pošlite im fotky vašich 
naj úlovkov z Malých 
Karpát a ak budú stáť 
zato, môžete sa stať spo-
lutvorcami novej výsta-
vy hornín, minerálov a 
skamenelín. Fotografie 
nálezov posielajte do 
15.3.2022 buď v sprá-
vach na FB, alebo na 
e-mailom: geoparkma-
lekarpaty@gmail.com.

Drahý moji!   

Zmatky a dezinformácie v oblasci Korona nabírajú na obrát-
kach. Ve vládze a na hygiene pravá ruka neví, čo robí levá, z ludzí 
sa f tém navyzná vúbec nygdo. Ale nezostávame sami. Podob-
né to je v Rakúsku, Polsku, Česku a strídavo f šeckých krajinách 
Európy. Zázračná vakcína neny taká zázračná, jako by sa zdálo 
pred rokem. Z dvoch dávek sú tri, negdze uš štyri. Každý medyk 
hovorí ináč. Keby to mal človek brat šecko vážne, tak by mo-
sel mat hlavu jako kún. Vúbec sa nečudujem ščastnému výrazu 
mojej asistentky, ket sa s telky, spod respirátora priemera dočula, 
že v marci bude konec! Trocha sem ju pribrzdzil, ket sem sa jej 
opýtal či oznámil aj to, kerého roku to bude. Nevedzela. „Vely-
ká“ polytyka - furt rovnako. Na hanbu sveta. Koalýcija nejakým 
zázračným lepidlem drží pokope. Asi ostaly ešče nejaké pený-
ze. Svadba Fica s Pelegrínom je na spadnucí. Žených aj nevesta, 
vlastne žených a žených si zatál nehajú svoje méno. Len sa ešče 
dohodnú, jako sa budú volat dzeci. Času dost. Bude iba polovička 
volebného obdobá. Dva roky, a zdá sa to večnost. K temu ešče tý 
Žilynkove výlety a drísty. Žeby téš smrdzel? História učí, že aj ne-
uveritelné sa móže stat skutkem. Uvidzíme. V mesce sa zatát nyšt 
moc nemený. Okrem zamestnancú úradu. Mám pocit, že aš moc 
friško. Príčinú nech si každý nájde sám. Možno výde aj izerát, že 
gdo ešče nebol zamestnancem mesta, nech... Uš račik nepokraču-
jem, lebo, jako hovorí pán primátor, „personálne otásky sú velyce 
citlyvá záležitost.“ A já uš od dzeckých časú vím, že babrat sršné 
hnýzdo sa nevypláca. Nakonec, tý zmeny trvajú uš dlchšu dobu, 
tak to asi nyšt neznamená. Leda tak novú tradýciju. Na meskej 
úrovny budú volby tento novembr. Zatát sa zdá byt zdánlyvo ci-
cho. Čo sa šušká, vedzá len tý z najfanofšíma ušama. Lebo sa to 
šušká velyce pocichu. Rátam, že koncem leta, po práznynách sa 
začne šuškat nahlas. Koncem septembra sa dozvíme kandydátú 
a gdo čo naslubuje. Potom to začne naostro. Podla tomatystyc-
kého kalendára – ket dozrajú aj tý posledné paradajky, pújdeme 
volyt. Né paradajky, tých kandydátú. Doftedy nás ale čeká hodne 
roboty. Sadzený, klýčený, pikirovány, rossádzáný, vyplévaný, no 
skoro jak ve vinohradze. A ket by nám Pánbu požehnal, možno sa 
podarí aj maličká, ale neobyčajná akcija. Zatát ale uteče v Dunaji, 
ale aj f Cajloku ešče hodne vody. Zatát sa dršte a nestrácajte víru!

Zúctu váš Strýco Lajo

DANIELA MALÍKOVÁ
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„Na to, aby tréner mohol vstúpiť do vyučovacieho proce-
su, musí získať certifikát a úspešne absolvovať školenie. Tréner 
má vždy pripravenú motivačnú hodinu s pomôckami. Rozdelí 
si deti na 3 družstvá, ktoré rotujú. Princípom tohto je, aby deti 
mali zážitok z každého športu, preto máme trénerov z rôznych 
oblastí. Učitelia prevezmú od trénerov tieto zručnosti, aby prin-
cípy výučby ostali na škole aj po odchode trénerov,“ uviedol ko-
ordinátor pre Bratislavský a Trnavský kraj Miroslav Holzmann.

„Princípom je zapojiť všetky deti, nielen tie športovo šikov-
né, aby sa hýbali,“ doplnil garant projektu Karol Kučera.

Za poslednú dekádu sa výskyt obezity u detí zdvojnásobil a 
v súčasnosti dosahuje u 10 – 12-ročných chlapcov 10 % a u 7 – 
12-ročných dievčat 8,5 %. Rozvoju pohybových aktivít nepro-
spieva ani pandémia a moderné informačné technológie. Škola 
víta inovatívne formy výučby.

 „Na začiatku programu sme sa pýtali 3000 detí, ako sa im 
páčia hodiny telesnej výchovy. Ony označili, že sa im páčia na 
60 %. Na konci programu sa to zvýšilo na 80%, “ dodáva garant 
projektu Karol Kučera.

Nadšenie z takýchto hodín telesnej výchovy potvrdili aj žiaci 
zo ZŠ Fándlyho: „Páči sa mi, že sa tu zabávame a zároveň cvičí-
me. Veľmi ma to baví.“

 „Hádzali sme do koša. Preliezali sme a robili kotúle. Bolo to 
veľmi zábavné.“

Podľa výskumov hodiny telesnej výchovy pomáhajú pred-
chádzať chronickým chorobám a vytvoriť si návyk pravidelne 
sa hýbať. Viaceré štúdie tiež potvrdili spojenie medzi fyzickou 
aktivitou a lepším výkonom v škole. Ambíciou iniciátorov pro-
jektu je preto zvýšiť počet hodín telesnej výchovy na školách z 2 
na 3 hodiny týždenne.

- SPEKTRUM -

CHCETE SA STAŤ
PROFESIONÁLNYM

NÁHRADNÝM
RODIČOM?

Pre väčšinu z nás je vlastná 
rodina samozrejmosťou, ale 
v spoločnosti vyrastajú aj 
deti, ktoré takúto možnosť 
nemajú a z rôznych dôvodov 
sú umiestnené do centier pre 
deti a rodiny (bývalé detské 
domovy). Deti do 6 rokov sú 
v rámci centier pre deti a 
rodinu (ďalej CDR) umiest-
ňované do profesionálnych 
náhradných rodín.

Profesionálny rodič je zamestnanec/-kyňa CDR a 
starostlivosť o dieťa vykonáva vo svojom vlastnom 
rodinnom prostredí. Je to dočasné riešenie, akási pre-
stupná stanica, počas doby, pokiaľ sa neupravia po-
mery dieťaťa v jeho pôvodnej rodine, alebo kým nie 
je umiestnené v náhradnej rodine, formou pestúnskej 
starostlivosti, alebo osvojenia. Pre dieťa  je dôležité, že 
sa oň stará jedna stabilná osoba a užíva si pozornosť 
aj ostatných členov rodiny, do ktorej je umiestnené.

Kto môže vykonávať povolanie profesionálneho 
náhradného rodiča?

Jednou z podmienok pre vykonávanie tejto profesie 
je ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie. Ne-
vyhnutné je absolvovanie „Programu prípravy fyzic-
kých osôb na vykonávanie profesionálnej náhradnej 
starostlivosti“, ktoré je v trvaní 80 hod. v prípade, ak 
ste ukončili stredné vzdelanie (bez maturity), alebo 
60 hod., ak ste ukončili úplné stredné vzdelanie (s 
maturitou). Možno ešte dôležitejšie ako vzdelanie je 
to, či je profesionálny náhradný rodič pripravený po-
skytnúť deťom bezpodmienečné prijatie, je ochotný 
venovať im svoj čas, záujem, istotu, lásku, vytvárať 
bezpečie, pomôže zmierniť bolestné dopady straty 
ich rodinného zázemia.

Ak uvažujete, že by ste sa aj vy stali „profi rodičom“, 
prihláste sa do „Programu prípravy fyzických osôb na 
vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti“, 
ktorý bude prebiehať  v CDR Pezinok v termíne:
20. 04. 2022 – 31. 05. 2022.

Prihlášku nájdete na stránke www.dedharmonia.sk, 
prípadne, ak si potrebujete niečo objasniť, kontaktu-
jete nás:
• môžete využiť telefónne číslo: 033/243 30 38
• alebo nás kontaktovať e-mailom na adrese:
  lubica.luksikova@dedharmonia.sk
• bližšie informácie nájdete tiež na webstránke:
  www.dedharmonia.sk

Tréneri v škole je program zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie 
hodín telesnej a športovej výchovy zážitkovým spôsobom výučby. Urče-
ný je deťom na 1. stupni základnej školy. ZŠ Fándlyho sa podarilo zapo-
jiť do tohto projektu ako jedinej škole v pezinskom okrese. Gestor pro-
jektu Karol Kučera odovzdal žiakom športové pomôcky, ktoré využijú na 
kreatívnych hodinách s trénermi.

TELESNÚ VÝCHOVU NA ZŠ FÁNDLYHO 
VYUČUJÚ AJ TRÉNERI

OBCHODNÁ  
AKADÉMIA BUDE 
UČIŤ JEDEN 
PREDMET  
V ANGLIČTINE

Program Úradu vlády SR Tréneri v škole prináša do škôl na 
hodiny telesnej výchovy nový prístup k športu plný kreativity a 
zábavy. Aktuálne sa ho zúčastňuje 110 škôl po celom Slovensku.

„Je to úžasný projekt, kde vieme deti správne motivovať, aby 
mali lásku k športu, aby ho nebrali ako niečo, čo je len drina, ale 
ako súčasť života, zábavu a životný štýl. Je to niečo, čo deti vy-
tiahne od počítačov, tabletov a dá im novú motiváciu,“ povedala 
riaditeľka ZŠ Fándlyho Monika Hlúšková.

Odborní tréneri sú v škole na každej druhej hodine telesnej 
výchovy počas celého školského roka. Na škole sa každých 8 
týždňov striedajú tréneri z rôznych športových oblastí, pričom 
úzko spolupracujú s učiteľmi telocviku.

Obchodná akadémia v 
Pezinku má pre deviatakov 
pripravenú novinku vo vyu-
čovaní. Je ňou predmet ma-
nažment v anglickom jazyku, 
ktorý sa bude vyučovať od 
druhého ročníka. Je to žiadaná 
zmena, vychádzajúca z potrieb 
absolventov školy a z dopytu 
rodičov. 

Angličtina je dnes už ne-
sporne dominujúca podmien-
ka na trhu práce, a pre potreby 

manažmentu obzvlášť. Nielen 
budúci manažéri a ekonó-
movia, ale aj pracovníci ces-
tovných kancelárií či v admi-
nistratíve sa pri svojej práci s 
anglickými pojmami stretáva-
jú. Obchodná akadémia v Pe-
zinku mala vždy pripravených 
absolventov pre prax, a tak 
nechce ani jazykovú prípravu 
zanedbať. Vstup do Európskej 
únie umiestnil schopnosť vy-
jadrovať sa v cudzom jazyku a 

chápať anglické odborné poj-
my na prvé priečky podmie-
nok pripraveného absolventa.

Ako to bude na Obchodke 
fungovať? Veľmi zaujímavo! 
Teoretická časť manažmentu sa 
pre dôkladné pochopenie prob-
lematiky bude vyučovať v slo-
venskom jazyku a všetky prak-
tické prípady, kde manažment 
nutne potrebuje zvládnuť ko-
munikáciu, tvorivosť či tímo-
vosť, zastreší „management“ 
bez výnimiek, so skúsenou ma-
nažérkou a jazykárkou – novou 
pani učiteľkou.  

„Chcela by som, aby sa 
deti nemuseli učiť veľa teórie, 
no napriek tomu, aby sa veľa 
naučili,“ hovorí Mgr. Jana 
Hladká. „Budem sa snažiť o 
to, aby sa deti na hodinách 
anglického manažmentu cítili 
príjemne, aby sa nebáli pove-
dať názor, vyjadriť nadšenie či 
prekvapiť tvorivosťou.“ 

Pani učiteľke želáme veľa 
dobrých žiakov a všetkým 
budúcim deviatakom držíme 
palce pri výbere tej správnej 
strednej školy, ktorá ich bude 
ovplyvňovať celý život. 

BEATA DROBNÁ, foto: Beata Drobná, PR článok

DANIELA MALÍKOVÁ, foto: Daniela Malíková

BEÁTA MOLNÁROVÁ
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12.3.2022  |  09:00 hod. (spoločenská sála)
PREDAJNÁ AKCIA POUŽITÉHO DETSKÉHO OBLEČENIA, 
HRAČIEK, KNIŽIEK A DETSKÝCH POTRIEB
Organizátor: Centrum pre rodinu, prev. MaMaTaTaJa. 

20.3.2022  |  15:00 hod. (malá sála)
HA-MLS-NOS – JOŽKOVE SMIECHOTY – V. ROČNÍK
Súťaž ľudových rozprávačov ako spomienka na Jozefa Hanúska,
Milana Mlsnu, Jozefa Nosáľa. Organizátori: Jozef Pták, Mesto Pezinok, 
PKC.

25.3.2022  |  18:00 hod. (spoločenská sála)
JARNÝ KONCERT ZUŠ E. SUCHOŇA

25.3.2022  |  19:00 hod. (malá sála)
TEMNÉ KECY
Stand-up comedy show životom ubitých komikov hladných po 
potlesku. Predstavenie nevhodné pre mládež do 15 rokov!
Organizátor: QUICK production. 

27.3.2022  |  8:00 hod. (spoločenská sála)
VÝMENNÉ STRETNUTIE ZBERATEĽOV
Burza mincí a známok. Organizátor: Pezinské kultúrne centrum a
Jozef Morávek. 

28.-29.3.2022  |  18:00 hod. (spoločenská sála)
PRÍBEH A MY
Organizátor: JDS – MO Pezinok. 

30.3.2022  |  14:00 hod. (malá sála)
VÝROČNÁ SCHÔDZA JEDNOTY DÔCHODCOV
Predstavenie literárno-dramatického odboru ZUŠ E. Suchoňa.

30.3.2022  |  19:00 hod. (malá sála)
PETRA – MOJA CESTA K VEĽKÉMU GLÓBUSU
Diskusia so spisovateľom Jurajom Berzedim, autorom knihy o lyžiarke
Petre Vlhovej. 

31.3.2022  |  18:00 hod. (veľká sála a dolný foyer)
DEŇ UČITEĽOV
Ocenenie pre pedagógov mesta Pezinok a kultúrny program.
Hlavný garant: MsÚ Pezinok a spoluorganizátor PKC.

KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY GRINAVA
Výstava ručných prác pri príležitosti 10. výročia založenia klubu.
(minigaléria)
Trvanie: 28.2. – 31.3.2022

             Umenie na plátne
             TAL 2018, dokument, 
             90´, ČT, 12+, 6€

ŠTVRTOK 17. 3.
19.30    Šťastný nový rok 2:  
             Dobro došli
             SR 2021, romantický, 
             komédia, 93´, OR, 12+, 
             5€

PIATOK 18. 3.
19.30    Betlehemské svetlo
             ČR 2021, komédia, 99´, 
             OR, 12+, 5€

SOBOTA 19. 3.
17.00    Myši patria do neba
             ČR, SR 2021, animovný,           
             87´, SD, MP, 5€

19.30    Sanitka
             USA 2022, akčný, 136´, 
             ST, 15+, 5€

NEDEĽA 20. 3. 
17.00    Spievaj 2
             USA 2021, anim., 110´,   
             SD, MP, 5€

19.30    Šťastný nový rok 2:  
             Dobro došli
             SR 2021, romantický, 
             komédia, 93´, OR, 12+, 
             5€
 
UTOROK 22. 3.
19.30    Paríž, 13. obvod
             Febio Fest
             FRA 2021, dráma, 105´, 
             ČT, 15+, 5€, 3€

STREDA 23. 3.
19.30    Okupácia 
             Febio Fest
             ČR 2021, dráma, 98´,  
             OR, 15+, 5€, 3€

ŠTVRTOK 24. 3.
19.30    Krotitelia duchov:  
             Dedičstvo
             USA 2021, komédia, 
             sci-fi, 125´, ČD, 12+, 5€

PIATOK 25. 3.
19.30    Badman
             FRA 2022, komédia,  
             sci-fi, 85´, ČD, 12+, 5€

SOBOTA 26. 3.
17.00    Príšerákovci 2
             VB 2021, animovaný,  
             103´, SD, MP, 5€

19.30    Stratené mesto
             USA 2022, komédia,  
             105´, ST, 12+, 5€

NEDEĽA 27. 3. 
17.00    Encanto: Čarovný svet
             USA 2021, animovaný, 
             103´, SD, MP, 5€

19.30    Krotitelia duchov: 
             Dedičstvo
             USA 2021, komédia, 
             sci-fi, 125´, ST, 12+, 5€

UTOROK 29. 3.
19.30    Belle
             Febio Fest
             JAP 2021, animovaný, 
             fantastický, 122´, ČT, 
             12+, 5€, 3€

STREDA 30. 3.
19.30    Exkluzívny výber Febio 
             Fest
             5€, 3€

- KULTÚRA -

RASTISLAV KUTTNER

STRETNEME SA 
V GRINAVSKÝCH 
VINOHRADOCH

VÝSTAVU SÓLO 
PRE MAJSTRA VOL 2. NÁJDETE 
V PEZINSKÝCH KAVIARŇACH

Skupina nadšencov z Grinavy or-
ganizuje dňa 26. marca o 13.00 h 
výstavu „Návrat vinohradníckeho 
času v Grinave“. Plánovaná prezen-
tácia komplexnej zbierky asi 500 
dobových historických fotografií, s 
cieľom oživiť  takmer zabudnuté 
časy zo života Grinavanov, bude 
hovoriť hlavne o tvrdej, ale pritom 
veselej práci, ktorá sa denne krútila 
okolo vinohradníctva a vinárstva.

Časť výstavy bude  venovaná samotnej dedine, časť koloritu 
jedinečnej vinohradníckej krajiny, ale aj histórii  experimentálnej 
unikátnej závlahovej sústave vinohradov. Motívom  usporiadania  
je okrem iného 101. výročie otvorenia grinavského výčapu pra-
deda Jána Hajtmánka, Ignáca Sváteka, ako aj 50. výročie spustenia 
experimentálnej závlahovej stavby v grinavských vinohradoch. 
Výstava sa bude konať symbolicky na nádvorí závlahovej čerpacej 
stanice pri vodnej nádrži Medvedie, ľudovo nazývanej 1. jazero v 
grinavských vinohradoch či  grinavská čerpačka.

Sprievodné akcie sú súťaž o vecné ceny - kto spozná deti zo 
starej historickej fotografie, dychová hudba Grinavanka a občer-
stvenie. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presunie na 
iný termín.

Tešíme sa na vás. 

JÁN HAJTMÁNEK, foto: Ján Hajtmánek

NOVÁ KNIHA 
PEZINOK –  
MUSICTOWN

VÝSTAVY:

UTOROK 1. 3.
19.30    Rekonštrukcia 
             okupácie
             Pezinský filmový klub
             ČR, SR 2021, dokumen-  
             tárny, 100´, OR, MP, 
             5€, 3€

STREDA 2. 3.
19.30     Ermitáž – sila umenia
              Umenie na plátne
              TAL 2019, dokument, 
              90´, ČT, 12+, 6€

ŠTVRTOK 3. 3.
19.30    Mimoriadna udalosť
             ČR 2020, komédia, 102´,    
             OV, 12+, 5€

PIATOK 4. 3.
19.30    Batman
             USA 2022, akčný, triler, 
             176´, ST, 15+, 5€

SOBOTA 5. 3. 
17.00    Veľký červený pes   
             Clifford
             USA 2021, komédia,   
             96´, SD, MP, 5€

19.30    Uncharted
             USA 2021, akčný, 110´, 
             SD, 12+, 5€

NEDEĽA 6. 3. 
17.00    Dračia krajina
             MAUR 2020, animova-
             ný, 92´, SD, MP, 5€

19.30    V lete ti poviem, ako  
             sa mám
             SR 2021, komédia, 111´, 
             OR, 12+, 5€

UTOROK 8. 3. 
19.30    Tralala
             Crème de la Crème
             FRA 2021, hudobný, 
              komédia, 120´, ČT, 15+, 
            5€

STREDA 9. 3. 
19.30    Olga
             Crème de la Crème
             FRA 2021, dráma, 87´,  
             ČT, 15+, 5€

ŠTVRTOK 10. 3. 
19.30    Sibyl
             Crème de la Crème
             FRA 2019, dráma, 99´, 
             ČT, 15+,  5€

SOBOTA 12. 3. 
17.00    Encanto: Čarovný svet
             USA 2021, animovaný, 
             103´, SD, MP, 5€

19.30    Pes
             USA 2022, komédia, 
             101´, ČT, 12+, 5€

NEDEĽA 13. 3. 
17.00    Baby šéf: Rodinný 
             podnik
             USA 2021, animovaný, 
             107´, SD, MP, 5€

19.30    Anarchisti
             Crème de la Crème
             FRA 2015, historický, 
             dráma, 101´, ČT, 15+, 5€

UTOROK 15. 3.
19.30    C’mon C’mon
             Pezinský filmový klub
             USA 2021, dráma, 
             109´,ČT, MP, 5€, 3€

STREDA 16. 3.
19.30    Monetove lekná – 
             mágia vody a svetla

Program PKC - február 2022Kino Pezinok - február 2022

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!   
Viac na www.kinopkcpezinok.sk. Digitalizáciu pezinského kina a 

uvádzanie filmov finančne podporuje Audiovizuálny fond. 
SD – slovenský dabing, ČD – český dabing, ST – slovenské titulky, ČT 
– české titulky, OV – originálna verzia, 12+ – odporúčaná prístupnosť

PEZINOK – MUSICTOWN je knižka, ktorú dali dokopy 
Peter Bittner s fotografom Jánom Štrbom, v spolupráci s mno-
hými hudobníkmi, organizátormi podujatí v Pezinku, ďalšími 
fotografmi, grafikom Stanom Jendekom a jazykovou korek-
torkou Stanislavou Ondrovičovou. 

Hudobné udalosti – festivaly, zaujímavé koncerty, miesta 
na hranie, hudobníci a skupiny, rôzne hudobné scény v Pe-
zinku počas rokov 2001 – 2021 sú v nej zachytené textom a 
fotografiami na 116 stranách v rozmere 30 x 30 cm. Svojím 
obsahom kniha nadväzuje na predošlú publikáciu Pezinok – 
bigbeatown (autori – Bittner, Boriš, Štrba) z roku 2001, ktorá 
mapovala hudobné dianie v meste od päťdesiatych rokov mi-
nulého storočia až do roku 2001.

Knihu PEZINOK  –  MUSICTOWN vydalo občianske 
združenie P.R.D. (Pezinské rozprávkové divadlo). Veľká vďa-
ka za pomoc patrí aj MKN Revia, viacerým spoločnostiam a 
priateľom. 

Ľudovít Rajter (30. 7. 1906, Pezinok – 6. 7. 2000, 
Bratislava) patrí k najvýznamnejším osobnostiam hu-
dobného života na Slovensku. V minulom roku sme si 
pripomenuli 115. výročie narodenia tohto významného 
hudobného skladateľa a dirigenta, a to viacerými podu-
jatiami. 

Po koncerte a výstave prác žiakov výtvarného odboru 
ZUŠ E. Suchoňa venovaných tomuto velikánovi môžete 
v 4 pezinských kaviarňach (Greengarden Pezinok, Rad-
nica, Gazzettino a Čokoládovňa Mlsná Emma) navštíviť 
expozíciu Ľudovít Rajter – sólo pre majstra vol. 2. 

Na jej príprave a realizácii spolupracovalo mesto s 
Mestským múzeom v Pezinku i s rodinou umelca – naj-
mä manželkou pani Alžbetou Rajterovou, ktorá poskytla 
fotografie i dobové materiály zo súkromného archívu. 
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PEČAŤ PETRA ZO 
SV. JURA 

A PEZINKA

Monografia V znamení hviezdy – Grófi zo Svätého Jura a Pe-
zinka autorskej dvojice Daniel Gahér a Helena Gahérová je no-
vým vydavateľským počinom Mestského múzea v Pezinku. 

Grófi zo Svätého Jura a Pezinka viac ako tristo rokov zastávali 
v Uhorsku významné dvorské a krajinské úrady. Z najvýznam-
nejších dvorských postov neobsadili iba úrad palatína. Boli krajin-
skými sudcami, kráľovskými taverníkmi, pohárnikmi, stolníkmi, 
strážcami kráľovskej koruny, sedmohradskými vojvodami, dal-
mátsko-chorvátskymi bánmi a županmi viacerých stolíc. Politic-
ky aktívni boli aj za hranicami Uhorského kráľovstva. Majetky 
získavali vernou službou panovníkovi a zásluhami v bojoch proti 
Mongolom, Osmanom, husitom a ostatným protivníkom Uhor-
ska. Významné postavenie dosiahli aj na poli diplomacie. Hoci 
boli často účastníkmi sporov, pramene poukazujú aj na to, že boli 

- HISTÓRIA -

V ZNAMENÍ
HVIEZDY - NOVÁ
PUBLIKÁCIA AJ  
O DEJINÁCH
NÁŠHO MESTA 

GRÓF PETER V. (*OKOLO 1456 – † 1517/1518)  
ZO SVÄTÉHO JURA A PEZINKA – KRAJINSKÝ 
SUDCA A DIPLOMAT V SLUŽBÁCH KRÁĽA  
VLADISLAVA II. JAGELOVSKÉHO 

PETRA POSPECHOVÁ

HELENA GAHÉROVÁ, DANIEL GAHÉR, foto: Daniel Gahér, Moravský zemský archiv v Brně

Grófi zo Svätého Jura a 
Pezinka patrili k najmoc-
nejším rodom stredovekého 
Uhorska. Medzi najvýznam-
nejších predstaviteľov rodu 
patril Peter V., muž ktorý 
svojím diplomatickým na-
daním a prezieravosťou vý-
znamne prispel ku vzniku 
jagelovsko-habsburského 
spojenectva. 

Peter bol synom grófa Ju-
raja III. († 1467). V kráľov-
ských službách sa predstavil 
v roku 1476 ako člen uhor-
sko-českej delegácie sme-
rujúcej cez Jadranské more 
do Neapolu, kam sprevádzal 
staršieho brata Jána. Cieľom 
výpravy bolo dojednať sobáš 
Mateja Korvína s neapolskou 
princeznou Beatrix a bezpeč-
ne ju spolu s venom doviezť 
do Uhorska. Po tejto misii 
získal od Beatricinho otca, 
neapolského kráľa Ferdinan-
da I. Aragónskeho, rád Vázy 
a grifa. 

Pred rokom 1480 sa ože-
nil s moravskou šľachtičnou 
Kunhutou, sestrou význam-

ného moravského právnika, 
zemského hajtmana Stibora 
Tovačovského z Cimburka. 
Šťastena mu v súkromnom ži-
vote nepriala. V rokoch 1485 
– 1486 mu zomreli manželka 
aj starší syn. Nažive zostal je-
diný, v tom čase maloletý syn, 
čo sa dozvedáme z listu, ktorý 
Petrovi adresoval kráľ Matej 
Korvín. Ani ten sa však nedo-
žil dospelého veku. Približne 

viackrát menovaní zmierovateľmi sporiacich sa strán. Dvanásť 
generácií príslušníkov tohto slávneho rodu sa staralo o prosperitu 
svojich majetkov, najmä o intenzívne rozvíjanie pestovania vi-
niča. O modernizáciu vinohradníctva sa pričinili najmä nemeckí 
kolonisti, ktorí sa usadili na grófskych panstvách po mongolskom 
plienení. Svätojurské a pezinské víno bolo známe aj v zahraničí 
a žiadané bolo aj na českom i poľskom území či cisárskom dvo-
re vo Viedni. Členovia rodu výrazne inklinovali k donátorskej 
činnosti a svoju pozornosť neupriamovali len na rozširovanie do-
mínia, zväčšovanie bohatstva a upevňovanie moci. S ich menom 
dokážeme spojiť výstavbu viacerých hradov, hrádkov a kostolov 
a zároveň aj ich následné prestavby. Bohato zdobené a dodnes 
zachované interiéry chrámov či nákladné náhrobné platne pou-
kazujú na neobyčajné bohatstvo a možnosti grófov. To ich spolu 
s vysokým spoločenským postavením, ktoré dosiahli, zaraďuje k 
elitám stredovekého Uhorského kráľovstva.

Myšlienka vydať knihu o rode pezinských a svätojurských 
grófov nabrala konkrétne kontúry počas príprav výstavy o rode v 
roku 2019. Vzniku výnimočnej publikácie predchádzal viac ako 
desaťročie trvajúci systematický archívny a historický výskum, 
štúdium literatúry a pramenného materiálu. Spracovať 350-roč-
nú históriu šľachtického rodu, ktorý po celý čas svojej existen-
cie zohrával kľúčovú úlohu v uhorských dejinách, nie je v našej 
historiografii bežný počin. Kniha nemapuje len minulosť rodu, 
čitateľovi poskytuje širšie dobové reálie, vďaka ktorým sa aj člo-
vek neznalý stredovekých dejín dokáže v téme zorientovať. Ne-
upriamuje pozornosť len na históriu rodu, tá zaberá len polovicu 
knihy. Ďalšie kapitoly sú venované rodovým sídlam, mestečkám 
Svätý Jur a Pezinok, vzťahom s vybranými šľachtickými rodmi 

či s najvýznamnejším susedom – s mestom Bratislava. Nechýba 
vinohradníctvo na grófskych majetkoch ani dôkladný pohľad na 
vývoj ich erbu. Záverečná časť je venovaná hmotným pozostat-
kom, ktoré dodnes pripomínajú rod, jeho príslušníkov a ich roz-
manitú činnosť. 

Kniha V znamení hviezdy nie je striktne historickou prácou, 
má výrazný interdisciplinárny presah a podáva mimoriadne plas-
tický obraz doby, vďaka čomu má potenciál osloviť široké spek-
trum čitateľov. Jej vydanie bolo možné realizovať vďaka pomoci a 
spolupráci s viacerými inštitúciami i jednotlivcami a vďaka finanč-
nej podpore zo strany mesta Pezinok, Fondu na podporu ume-
nia, Bratislavského samosprávneho kraja, mesta Svätý Jur a obce 
Ivanka pri Dunaji. Všetkým patrí naše úprimné poďakovanie a 
autorom gratulácia k výnimočnému dielu.  

DETAIL TVÁROVEJ ČASTI VEKA TUMBY  
JURAJA III. V KOSTOLE SV. JURAJA VO 

SVÄTOM JURE

OBÁLKA KNIHY

30-ročný Peter sa druhýkrát 
oženil s českou šľachtičnou 
Žofiou z Valdštejna, manžel-
stvo zostalo pravdepodobne 
bezdetné. 

Po Korvínovej smrti v 
apríli 1490 gróf podporoval 
kandidatúru českého panov-
níka Vladislava II. Jagelovské-
ho na uhorský trón. Už v roku 
1491 slúžil na Vladislavovom 
dvore v úrade budínskeho 
kapitána a neskôr ako pro-
tonotár krajinského sudcu (r. 
1494). Svoje moravské pan-
stvá navštevoval vzhľadom 
na pracovnú vyťaženosť iba z 
času na čas. Usiloval sa na nich 
o vlastné podnikanie, zakladal 
rybníky, vínne šenky a pi-
vovary. Zároveň podporoval 
rozvoj podnikania obyvate-
ľov poddanských mestečiek. 
Kvôli svojej široko zameranej 
hospodárskej politike sa však 
postupne zadlžoval a manželia 
sa museli vzdať viacerých ma-
jetkov, aby získali prostriedky 
na chod ostatných panstiev a 
splatenie aspoň niektorých dl-
hov a pôžičiek. 

Na kráľovskom dvore sa 
grófovi naopak darilo. Vý-
znamný posun v jeho kariére 
nastal v roku 1498, keď bol 
menovaný do funkcie sed-
mohradského vojvodu, a od 
roku 1500 až do svojej smrti 
zastával funkciu krajinského 
sudcu. Okrem toho bol počas 
rokov 1500 – 1517 mošon-
ským županom a v roku 1502 
ho kráľ vymenoval za jedné-
ho zo štyroch hlavných kapi-
tánov vojsk proti Osmanom. 

Peter svoje diplomatické 
nadanie upriamil na vytvore-
nie spojenectva medzi Jage-
lovcami a Habsburgovcami 
– vtedy trojročná princezná 
Anna Jagelovská bola prisľú-
bená jednému z vnukov cisára 
Maximiliána Habsburského, 
Karolovi alebo Ferdinandovi. 
Definitívne sa mali sobášne 
zmluvy dohodnúť v Bratislave 
v priebehu roku 1515. Peter 
tu zastupoval panovníka a ujal 
sa aj čestnej úlohy, keď vítal 
poľského kráľa Žigmunda Ja-
gelovského a cisárových vy-
slancov. Pri presune do Vied-

ne sa  k sprievodu pripojila 
aj Petrova manželka Žofia z  
Valdštejna, ktorá bola 
kmotrou princeznej Anny. 
Gróf sa s manželkou zúčastnil 
aj na svadobných oslavách. 
Pri slávnostnom prejazde 
Viedňou Peter na koni nasle-
doval koč princeznej Anny, 
čo poukazuje na postavenie, 
ktoré mal pri rokovaniach o 
sobášnych zmluvách. 

Starnúci gróf po sebe ne-
zanechal dediča. Po jeho smr-

ti († 1517/1518) nastali spory 
o rozdelenie jeho rozsiahlych 
majetkov, z ktorých viaceré 
zhabal mladý kráľ Ľudovít 
Jagelovský. Ako sa zmenšo-
vala rodová doména, postup-
ne upadal aj ich spoločenský 
vplyv. Približne 25 rokov po 
Petrovej smrti zomrel posled-
ný mužský príslušník rodu 
Krištof II. († 1543), čím rod 
svätojurských a pezinských 
grófov vymrel po meči.
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- INZERCIA -

VITAJTE V MESTE 
PEZINOK

BEZPLATNÁ WIFI ZÓNA

RADNIČNÉ NÁMESTIE,
VRÁTANE

ZASTÁVKY AUTOBUSOV

EXTERIÉR

BUDOVA
MESTSKÉHO ÚRADU,
RADNIČNÉ NÁMESTIE

INTERIÉR

POTOČNÁ ULICA

EXTERIÉR

ZÁMOCKÝ PARK,
OKOLIE 

BUDOVY CENTRA
VOĽNÉHO ČASU

EXTERIÉR

PEZINSKÉ
KULTÚRNE CENTRUM

EXTERIÉR

POĎ NÁM 
POMÔCŤ 
SKRÁŠLIŤ 
NAŠE 
MESTO

Mestský podnik služieb (MPS) 
hľadá do svojho tímu
nové posily.

Obsadzované pozície:
•  PRACOVNÍK ÚDRŽBY ZELENE
•  TECHNICKÝ PRACOVNÍK
    (ÚDRŽBÁR)   
•  VODIČ/STROJNÍK
•  ZÁHRADNÍK
•  ZÁMOČNÍK/STOLÁR

Viac informácií nájdete na webe  
mesta na úvodnej stránke v časti  
Úradná tabuľa alebo kontaktujte 
riaditeľa MPS RNDr. Dušana
Chudého, tel. +421 (0) 33 6901 805, 
email: dusan.chudy@mpspezinok.sk
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ZAČÍNAME FARSKÝ 
PROCES SYNODALITY

 
V októbri 2021 otvoril pápež František Biskupskú synodu ve-

novanú téme synodality Cirkvi. Synoda označuje cestu, ktorou 
spoločne kráča Boží ľud. Kľúčovými slovami sú spoločenstvo, 
spoluúčasť, misia. 

Súčasná synoda je o spoločnom kráčaní - sme pozvaní kráčať 
všetci spolu. Kňazi, laici, biskupi, rehoľníci, deti, dospelí, mladí, 
starí, ľudia, ktorí sa cítia vylúčení, ľudia na okraji spoločnosti, 
veriaci katolíci aj tí, čo Boha hľadajú, veriaci z iných cirkví, aj 
pochybujúci… Každá miestna cirkev tu zohráva svoju dôležitú 
úlohu. Aj naša farnosť je súčasťou synody a pri tejto príležitosti vás 
chceme pozvať k spoločnému kráčaniu.

Máme tak príležitosť stať sa Cirkvou blízkosti, spoločného 
načúvania. Synoda je cestou rozlišovania, aby rozhodnutia, ktoré 
Cirkev, aj naša farnosť prijme, boli pre dobro všetkých. Cieľom 
je, aby sa z našej farnosti stala farnosť misijná, ktorá je ochotná a 
schopná vyjsť a prijať, byť nablízku najmä tým, ktorí žijú na du-
chovných, sociálnych, ekonomických, politických a existenčných 
perifériách našej farnosti.

Zapojenie sa do synody: koordinátor Mgr. Martina Šipošová 
msiposova@abuba.sk; 0903 982 542

POZVÁNKA 
Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Pezinok, pozýva svojich 

členov na výročnú členskú schôdzu do domu kultúry dňa 30. 
marca 2022 o 14,oo hod. Účasť bude možná pri dodržaní platných 
pandemických opatrení.

Za výbor JDS Pezinok, Eva Zouzalíková

- SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPOMIENKY -

Dnes už nie si s nami. Si medzi anjelmi. Keď nás po-
čuješ tam zhora, vedz, že Ťa milujeme najviac na svete. 
Navždy zostaneš v našich srdciach a v našich myšlien-
kach. Veríme, že si teraz naším strážnym anjelom, buď 
nám vždy nablízku. Veľmi nám chýbaš. Dňa 23.2.2022 
uplynulo už 30 rokov, čo nás navždy opustila naša dra-
há mamička, babička, svokra a prababička Agnesa  

Baričičová. S láskou spomínajú deti Janka a Anežka, zať Štefan, vnúčatá 
s rodinami a pravnúčatá.

Dňa 9.2.2022 
uplynul 1 rok, 
čo nás navždy 
opustila naša 
drahá manžel-
ka, mamička, 
babička a krstná 

mama Alenka Bútorová, rod. 
Krúpová. S láskou a úctou spo-
mínajú manžel a deti s rodinami. 
Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu 
s nami venujú tichú spomienku.

Dňa 22.2.2022 uplynulo 31 ro-
kov, čo nás navždy opustila naša 
drahá mama, svokra a babička 

Antónia Bu-
beníková. Kto 
ste ju poznali, 
venujte jej ti-
chú spomienku. 
Synovia s rodi-
nami.

Predobré srdce na svete sme mali, 
ktoré vedelo nás 
milovať. Keby 
sme láskou zo-
budiť ho chce-
li, neozve sa 
nám viackrát, 
zmĺklo, stíchlo, 
išlo spať... Dňa 

22.2.2022 sme si pripomenuli 20. 
výročie úmrtia našej milovanej 
maminky, babinky a prababinky 
Brigitky Balážovej. Kto Ťa po-
znal, spomenie si, kto Ťa mal rád, 
nezabudol. S láskou spomíname 
a za tichú spomienku všetkým, 
ktorí nezabudli, ďakujeme. Smú-
tiaca rodina.  

„Odišla si tíško, niet Ťa medzi 
nami, no v našich srdciach žiješ 
spomienkami.“
Dňa 29. januára 
2022 sme si pri-
pomenuli 1 rok, 
čo nás vo veku 
90 rokov opus-
tila naša mama, 
babka, prababka 
a praprababka Emília Kinderová, 
rod. Pagáčová z Cajle. S láskou a 
úctou na ňu spomína dcéra Mária, 
vnučky s manželom, pravnúčence 
a prapravnúčence Lucka a Matej-
ko. Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. 

Dňa 15.2.2022 
sme si pripome-
nuli prvé výro-
čie smrti nášho 
manžela, otca, 
dedka, pradedka 
Imricha Pod-

horu. Len ten, kto stratil niekoho 
blízkeho, vie, ako každá spomien-
ka naňho bolí... S láskou spomína 
manželka Mária a dcéry Jana a 
Marcela s rodinami. 

Dňa 3.2.2022 sme si pripomenuli 
12. výročie úmrtia manžela, otca, 
dedka a pradedka Jána Hamšíka. 
Tí, ktorí ste ho 
poznali, venuj-
te mu, prosím, 
tichú spomien-
ku. Spomínajú 
manželka, dcé-
ra, zať, vnúčatá a 
pravnučka. 

„Spi sladko svoj večný sen. V 
spomienkach sme pri tebe každý 
deň.“ Dňa 17. februára 2022 sme 
si pripomenuli prvé výročie, od-

kedy nás navždy 
opustil náš mi-
lovaný Jaroslav 
Kakalík. Kto 
ste ho pozna-
li, venujte mu, 
prosím, tichú 
spomienku. S 

láskou a úctou spomínajú man-
želka Dana, syn Miroslav, nevesta 
Dana a vnučky Veronika a Van-
eska.

Dňa 5.2.2022 uplynulo 12 rokov 
od úmrtia nášho drahého otca, 
dedka Jozefa 
Hranického. S 
láskou spomína 
najbližšia rodi-
na. Kto ste ho 
poznali, venujte 
mu, prosím, ti-
chú spomienku.

Veľakrát už sln-
ko zapadlo, tisíc 
sĺz nám z očí 
vypadlo. Tvoja 
strata úprimne 
bolí, keď pla-
meň sviečky ti-
cho horí. Zostali 
len spomienky a odkaz jediný.
Chýbaš nám v kruhu celej rodiny.
Dňa 6.2.2022 sme si pripomenuli 
4. výročie, čo nás navždy opustil 
milovaný syn, brat, krstný otec 
Marek Škríp z Grinavy. S láskou 
spomínajú rodičia, sestra Zuzka, 
kamaráti a ostatná rodina.

Dňa 24.2.2022 sme si pripome-
nuli 8. výročie, čo nás navždy 
opustil manžel, otec a dedko La-

dislav Virgovič. 
S láskou naňho 
spomína man-
želka, dcéry a 
syn s rodinami. 
Venujte mu ti-
chú spomienku.

Navždy Ti prestali hviezdy svi-
etiť a slnko hriať, ale tí, ktorí Ťa 
mali radi, ni-
kdy neprestanú 
spomínať. Dňa 
15.2.2022 uply-
nulo 30 rokov, 
čo nás navždy 
opustil náš drahý 
Jozef Pažitný. S 
láskou spomína smútiaca rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.

Dňa 2.2.2022 
uplynulo 29 ro-
kov, čo nás na-
vždy opustil náš 
otec Ján Poništ. 
Tí, ktorí ste ho 
poznali, venujte 
mu tichú spo-
mienku. S lás-

kou spomínajú dcéry Jana a Mária 
s rodinami. 

Odišiel si tíško, niet Ťa medzi 
nami, ale v našich srdciach ži-
ješ spomienkami. Dňa 5.2.2022 

uplynulo 9 ro-
kov, čo nás na-
vždy opustil náš 
drahý a milo-
vaný manžel, 
otec, dedko a 
pradedko Jo-
zef Slimák. S 
láskou spomína 
manželka Má-

ria, dcéry Mária, Viera, Katarína a 
syn Jozef s rodinami.

Dňa 26.2.2022 
plynú 3 roky, 
čo nás navždy 
opustila naša 
drahá Mária 
Gröneová, rod. 
Kureková. S lás-
kou spomína syn 

s rodinou. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej s nami tichú spomienku.

Zapálená svieca 
dnes horí pre 
Teba, posielame 
tichú spomie- 
nku do neba. 
Na krásne chví-
le, láskavé oči, 
teplo Tvojich 

dlaní... Stále si s nami, mami. Dňa 
22.2.2022 sme si pripomenuli 
nedožité sté výročie našej drahej 
maminky Kataríny  Pesselovej. 
Spomíname s láskou, dcéry Dáša, 
Katarína a nevesta s rodinami. 

Dňa 3.2. sme 
si pripomenu-
li prvé výročie 
smrti Valérie 
Krasňanskej . 
Kto ste ju po-
znali, venujte jej 

tichú spomienku. Smútiaca rodi-
na Jána Belaya.

Dňa 15.2.2022 sme si s úctou a 
láskou pripomenuli nedožité 95. 
narodeniny našej drahej mamy, 
babky, prababky Veroniky Hrí-

bikovej z Gri-
navy. S láskou 
na ňu spomína 
celá rodina. Kto 
ste ju poznali, 
venujte jej, pro-
síme, tichú spo-
mienku.

Dňa 24.3.2022 si pripomenieme 
smutné 1. výročie úmrtia, čo nás 
navždy opustil nám milovaný 

manžel, otec, 
dedko, brat a 
švagor Vladi-
mír Kinder. S 
láskou spomína 
manželka, syno-
via s rodinami, 
vnúčatá a smú-
tiaca rodina.

Dňa 27.2.2022 
si pripomíname 
5. výročie úmr-
tia nášho dra-
hého Ing. Jána 
Futasa. S láskou 
spomínajú man-

želka, dcéra s rodinou a syn. Kto 
ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku.

Tak tíško odišla 
duša Tvoja, že 
nestihla si pove-
dať ani zbohom, 
rodina moja. 
Dňa 25.2.2022 
plynie 14 rokov, 

čo nás vo veku 47 rokov navždy 
opustila naša milovaná mamička, 
manželka Marta Pulščáková.       
Kto ste ju poznali, venujte jej, 
prosím, s nami tichú spomienku. 
Manžel Ondrej, synovia Andrej, 
Michal a ostatná smútiaca rodina. 

Dňa 05.02.2022 
uplynul jeden 
rok, čo nás na-
vždy opustil náš 
milovaný man-
žel, otec, švagor 
a strýko Peter 

Burda. S láskou v srdci spomína-
jú manželka, dcéra, rodina, blízki 
a priatelia. „Kto umiera – neod-
chádza, zostáva stále živý s tými, 
ktorí ho mali radi.“

Dňa 13.2.2022 uplynulo už 25 
rokov, čo nás navždy opustil náš 
drahý otec Ignác Miklenčič, a 
29.3. 2022 si pripomíname nedo-
žitých 96 rokov našej drahej ma-
mičky Margity Miklenčičovej. 
Kto ste ich poznali, venujte im, 
prosím, tichú spomienku. S láskou 
spomínajú syn a dcéry s rodinami.

Dňa 18. februára uplynuli 4 roky, 
odkedy nás opustil náš drahý 
dedko Štefan Kern, a 9. marca 
uplynie rok, čo sme sa rozlúčili s 
našou drahou babičkou Oľgou 
Kernovou. Už len kytičku kve-
tov na hrob môžeme Vám dať, 
zapáliť sviečku a s láskou na Vás 
spomínať. Navždy zostanete v 
našich srdciach. S úctou a láskou 
spomínajú deti Oľga, Štefan a 
Mária s rodinami. Kto ste ich po-
znali, venujte im, prosím, tichú 
spomienku.

Dotĺklo srdiečko, ktoré sme milovali, klesli ruky, čo 
pre nás pracovali, zhasli oči, stíchol hlas, vďaka Ti, 
ocino, za všetkých nás. Dňa 24. februára 2022 sme si 
pripomenuli nedožité 71. narodeniny nášho drahého 
manžela, otca, dedka a pradedka Ivana Bedenského z 
Cajle a zároveň si dňa 14. marca 2022 pripomíname 2 
roky od jeho úmrtia. S láskou a úctou na neho spomína 

manželka Mária, dcéry s manželmi, vnučky a pravnúčatá Lucka a Matej-
ko. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Dňa 4. februára 2022 nás vo veku 
nedožitých 102 rokov navždy 
opustila pani Mária Kramplová, 
rod. Slimáková. S láskou spomí-
name a ďakujeme všetkým, ktorí 
sa s ňou prišli rozlúčiť. Smútiaca 
rodina. 
Dňa 10. februára 2022 uplynu-
lo 20 rokov, čo nás vo veku 49 
rokov navždy opustil Jaroslav  
Slimák. Nezomrel, kto žije v spo-
mienkach. 

V srdciach tých, ktorí Vás milo-
vali, budete žiť stále. Dňa 8.1.2022 
uplynulo 12 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mamička, ba-
bička a prababička Zitka Kla-
mová, a dňa 28.3.2022 si pripo-
menieme 14. výročie smrti nášho 
drahého otecka, dedka a pradedka 
Dominika Klama. Ďakujeme 
všetkým, ktorí na nich nezabudli 
a s láskou spomínajú spolu s nami. 
Venujte im, prosím, tichú spo- 
mienku. Dcéra Alena s rodinou.

EMAILOM: 
pezincan@msupezinok.sk

OSOBNE: 
ZMENA od 1.3.2022 – v klientskom centre,  
1. poschodie, pracovisko overovania listín a podpi-
sov počas úradných hodín :
pondelok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 
utorok:  9.00 - 11.30      12.30 - 14.30 
streda:  8.00 - 11.30      12.30 - 17.00 
štvrtok:  9.00 - 11.30      12.30 - 14.30 
piatok:  8.00 - 12.00 

Poznámka: Fotografia môže byť v elektronickej  
alebo papierovej podobe v dostatočnej kvalite. 

ZMENA PRI NAHLASOVANÍ 
SPOMIENOK OD 1.3.2022

VÝZNAMNÍ PEZINČANIA 
V MESIACI FEBRUÁR 

• Alexander Ilečko - akademický sochár, tvorí v ate-
liéri v Grinave, 25. februára oslavuje 85. narodeniny, 
srdečne gratulujeme!

• Jaroslav Knil - maliar, zakladateľ artterapie na Slo-
vensku, 27. február - 10. výročie úmrtia 

• Ján Zigmundík - národný buditeľ, spisovateľ, peda-
góg, astronóm, 28. február - 84. výročie úmrtia

• Otakar Jamnický - prvý starosta Pezinka po vzniku 
ČSR, 11. február - 70. výročie úmrtia 

Viac sa o významných Pezinčanoch dočítate na webo-
vom sídle mesta Pezinok. 

REDAKCIA

POZVÁNKA
Ekumenický Svetový deň modlitieb žien v Pezinku sa bude 

konať 6. marca 2022 o 16:00 hod. v evanjelickom kostole.

MARTINA ŠIPOŠOVÁ
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PEZINSKÁ 
DŽUDISTKA USPELA 
V TALIANSKU

ÚSPECHY KLUBU 
KARPATSKÝCH  
SOKOLOV

MONIKA FINTORO-
VÁ SA STALA
VETERÁNSKOU 
MAJSTERKOU 
V ATLETIKE

ZAČIATOK SEZÓNY 
PEZINSKÝCH 
PLAVCOV

NIKÉ EXTRALIGA POKRAČUJE V PEZINKU 
ZÁPASMI NADSTAVBOVEJ ČASTI

Pri premiére na poduja-
tí tohto rangu triumfovala v 
dorasteneckej kategórii do 40 
kilogramov. Úradujúca maj-
sterka Slovenska v kategórii 
do 44 kilogramov, ktorá súťa-
ží za 1. Judo Club Pezinok, si 
na turnaji Európskeho pohára 
poradila v rozhodujúcich sú-
bojoch s Kasandrou Benedet-
tiovou z Francúzska a Ninou 
Auerovou z Rakúska. To-
mánková súťaží v dorastenec-

Jeden z najúspešnejších 
výsledkov našich Karpat-
ských Sokolov sa odohral na 
turnaji v Rakúsku, v malom 
mestečku Bruck. Turnaj Ice-
hawks Cup každoročne orga-
nizuje domáci klub Icehawks 
a tento rok sme mali na tomto 
turnaji premiéru a skončilo to 
najlepšie, ako mohlo, pre na-
šich „Sokolíkov“. Skončili na 
vynikajúcom 1. mieste zo 4 
tímov. „Sokolíci“ sa v januári 

V nedeľu 30. januára sa 
konali Halové majstrovstvá 
SR veteránov. Monika Fin-
torová, ktorá je učiteľkou a 
trénerkou, súťažila v troch 
bežeckých disciplínach, a to v 
behu na 60 metrov, 200 met-
rov a 400 metrov. Podarilo sa 
jej vybojovať tri cenné kovy. 
Strieborné medaily získala 
v behu na 60 a 400 metrov. 
Osobák v behu na 200 met-
rov jej priniesol zlatú medailu 
a titul Majsterka SR - veterá-
nov.

Pezinskí plavci odštartovali sezónu plaveckých pretekov 
v sobotu 12. februára 2022 v Bratislave na Pasienkoch. Na 
krajských majstrovstvách Bratislavského kraja reprezentovalo 
Plavecký klub Pezinok 23 detí vo veku 11 až 18 rokov. Chlap-
ci a dievčatá sa na pretekoch nestretli. Kvôli opatreniam boli 
pretekári rozdelení. Na programe boli dlhé trate: 400 m, 800 
m a 1500 m voľný spôsob. Deti z PKPK si vyplávali osobné 
rekordy a medaily získali: 

1.miesto Barborka Pašková (2009) 400 m voľ. sp.
2.miesto Barborka Pašková (2009) 800 m voľ. sp.
3.miesto Dominik Pätoprstý (2008) 400 m voľ. sp.
3.miesto Miška Košťálová (2004) 400 m voľ. sp.

Niké extraliga žien vo volejbale sa v polovici januára prek-
lopila už do svojej druhej - nadstavbovej časti. V tomto roční-
ku je náš domáci volejbalový klub ŠVK Pezinok v lige nová-
čikom. Tím je tvorený prevažne z odchovankýň tohto klubu 
alebo hráčok, ktoré majú k nášmu mestu veľmi blízko. 

Družstvo bolo v úvode sezóny pod silným tlakom skúse-
ných tímov, mladučké volejbalistky sa postupne oťukávali a 
začali ukazovať, čo všetko v nich je. Prvú časť sezóny ukončili 
veľmi dôležitým víťazstvom v Trnave a celkovo si odniesli 8 
bodov do tabuľky priebežného poradia. Nenechajte si ujsť do-
máce zápasy, ktoré ich ešte čakajú. Preto vás srdečne pozýva-
me, príďte ich podporiť!! 

Talentovaná pezinská džudistka 
Patrícia Tománková dosiahla 
významný úspech na turnaji 
Európskeho pohára v talianskom 
Lignane.

1. JUDO CLUB PEZINOK, foto: 1. Judo Club Pezinok

MATEJ WECK , foto: Matej Weck

REDAKCIA, foto: Monika Fintorová

PLAVECKÝ KLUB PEZINOK, 
foto: Plavecký klub Pezinok

ŠVK PEZINOK, foto: Marta Hasová

zúčastnili tiež turnaja Event 
Winter Classics Zohor, kto-
rého organizátorom bol klub 
HOBA Bratislava. 

Zápas sa odohrával me-
dzi HOBA Bratislava (2013-
2014) a Karpatským Sokolom 
(2012-2014). Naši chlapci 
vyhrali a bol to pre nich super 
zážitok, keďže väčšina zápa-
sov sa koná vo vnútorných 
priestoroch.

kej kategórii prvý rok a na 
Európskom pohári štartovala 
premiérovo.

V Lignane sa darilo aj 
ďalším pezinským džudis-
tom. Matej Klobučník do 
60 kilogramov získal bronz, 
Jozef Tománek ml. bol do 
55 kilogramov piaty, Samu-
el Háger  do 66 kilogramov 
siedmy a Ella Markovicsová 
do 48 kilogramov obsadila 
deviate miesto.
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KRISTÍNA MAYEROVÁ, foto: Tomáš Prokop, 
Jaroslav Novák

- SPEKTRUM -

PEZINČAN

Pezinčan Tomáš Prokop, ktorý je novinárom v Denníku Šport, absolvoval 
sedem majstrovstiev sveta v hokeji, finále NHL 2013, trojo olympijských 
hier a množstvo iných podujatí ako zápasy NHL, majstrovstvá Európy 
vo volejbale či basketbale. Celý život žije v Pezinku, za ktorý hrával aj 
basketbal a na amatérskej úrovni ešte stále hrá. V rozhovore opísal 
svoje zážitky a dojmy z tohtoročnej zimnej olympiády v Číne.

TOMÁŠ PROKOP: PODMIENKY 
NA OLYMPIÁDE SÚ PRÍSNE, 
JEDLO PRIPRAVUJÚ ROBOTI

PEZINOK BEZ 
BARIÉR

MONIKA ČÁRSKA

Ako vnímate priprave-
nosť Číny na olympiádu? 
Čo vás príjemne prekvapilo 
a čo naopak pohoršilo?

Keďže sme všetci v bubline 
a môžeme sa pohybovať len v 
hoteli, v tlačovom centre a na 
športoviskách, môžem hodno-
tiť len to. Podmienky sú prísne, 
každý deň testovanie, respirá-
tory, plus na hrách môžu byť 
len očkovaní ľudia. Neviem, 
či ma niečo prekvapilo alebo 
pohoršilo. Sme v autokratickej 
krajine, takže som počítal so 
všetkým, ale musím pochváliť 
dobrovoľníkov, aj keď neroz-
právajú všetci anglicky, snažia 
sa so všetkým pomôcť. Pohor-
šený som z cestovania, do hôr 
je ohromne ďaleko. Človek sa 
tam „terigá“ viacerými spojmi 
vyše troch hodín, je to peklo.

Vedeli by ste nám priblí-
žiť váš pracovný deň, ako 
vyzerá?

Záleží, čo sa práve deje a 
kam musím ísť, či to boli pre-
teky Petry Vlhovej, hokejové 
tréningy, respektíve zápasy. 

Občianske združenie 5P sa v rámci projektu Mesto bez ba-
riér v minulom roku snažilo odstrániť menšie i väčšie prekážky 
v našom meste a uľahčiť tak život nielen všetkým vozičkárom a 
„chodítkarom“, ale aj mamičkám s kočíkmi. Radosť máme pre-
dovšetkým z nájazdov do športovej haly a hlavnej lode Klášto-
ra Kapucínov a mnohých iných. Okrem tohto už zabehnutého 
projektu sme úspešne rozbehli aj bezplatnú požičovňu vozíč-
kov. V závere roka sa nám podarilo zohnať elektrickú poloho-
vaciu posteľ a pojazdné zdvíhacie zariadenie. Obe tieto veci už 
slúžia potrebným, ich rodinám a opatrovateľom. 

Ak chcete aj vy prispieť na našu činnosť, môžete tak uro-
biť 2 % z vami uhradenej dane. Stačí na to vyplniť naše údaje 
potrebné do daňového tlačiva - názov: 5P, právna forma: Ob-
čianske združenie, sídlo: Bratislavská 246/92, 902 01 Pezi-
nok, IČO: 37927787.Ak by ste chceli prispieť priamo, môžete 
tak urobiť prevodom na IBAN: SK35 8330 0000 0026 0207 
4620. Ďakujeme!

To boli prioritné športy, ktoré 
pokrývam, keď som tu z re-
dakcie sám, ale vyšiel mi čas aj 
na biatlon. Deň vyzerá zhruba 
tak, že sa zobudím, idem sa dať 
otestovať, raňajky, tlačové cen-
trum a potom na športovisko. 
Ak som šiel napríklad na lyžo-
vanie, nestíhal som ani raňajky 
a testovať som sa musel niekde 
za pochodu, kde sa dalo, keďže 
som vstával o štvrtej ráno.

Koľká je to vaša olym-
piáda?

Tretia, bol som na olym-
pijských hrách v Londýne 
2012 a na zimných hrách 2014 
v Soči.

Na čo sa ako novinár te-
šíte na olympiáde?

Bolo náročné tešiť sa na 
niečo pri tých všetkých oba-
vách z testov. Číňania vás za-
vrú aj na dva týždne do karan-
tény, keď ste pozitívny, čoho 
sa každý bál. Ich citlivosť tes-
tov je príšerná, všade na svete 
by bol človek negatívny, tu 
mu hrozí pozitivita. Čo sa však 

týka radosti, tak na všetko čo sa 
dalo stihnúť. Veľmi som si užil 
mužské krasokorčuľovanie, čo 
je vždy vrchol olympiády. Su-
per bol aj Petrin zlatý slalom a 
tešíme sa z výkonov hokejis-
tov, najmä 17-ročného super-
talentu Juraja Slafkovského.

Aká je tam zima?
Miestami ukrutná, dole v 

Pekingu boli aj plusové hod-
noty, ale v horách sme zažili 
v Čchang-Ťia-Kchou, kde je 
biatlon, mínus 20 stupňov s 
pocitovou teplotou mínus 26, 
keď fúkalo. V Jen-čchingu, 
kde sú zjazdovky, bolo okolo 
mínus 13 stupňov Celzia.

Počula som, že roboti 
nosia pokrmy v jedálni. Aké 
sú jedlá?

Po dvoch týždňoch už nič 
moc, človeku to lezie hore 
krkom. Toľko mäsa, čo som 
zjedol tu, som nemal možno 
za celý rok, ale je to sranda, že 
vám pripravujú veci roboti a 
jedlo vám priletí dronom.

Aké sú opatrenia? Ako 
často sa testujete?

Testujeme sa každý deň. 
Ak sa raz nestihnete otestovať, 

zavrú vás v hoteli. Všetko sa 
musí prísne dodržiavať. Keď 
som doletel a prišiel z letiska 
na izbu, zalepili mi dvere pás-
kou, aby som nemohol vyliezť, 
pokiaľ mi neprišiel negatívny 
test.

Videli ste aj niečo z kra-
jiny? 

Nie, iba cez okno autobusu 
a len športové rezorty, keď-
že sme zavretí v bubline. Ešte 
som videl za zastávkou auto-
busu Veľký čínsky múr, kde 
sa robili aj výlety z bubliny, ale 
nikdy sme nemali šťastie sa tam 
dostať, lebo boli vtedy športové 
podujatia so Slovákmi.  


