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Vo štvrtok 24. februára 2022 sme sa zobudili do iného rána. Rusko napadlo nášho východného suseda, začala sa 
vojna na Ukrajine. Dotýka sa priamo či nepriamo každého z nás. Na  Slovensko začali prichádzať ľudia utekajúci 
pred vojnou. Pezinok aktuálne koordinuje všestrannú pomoc pre ľudí z Ukrajiny tak, aby sme im pobyt v našom meste 
čo najviac uľahčili.

Celkovo do polovice 
marca opustilo Ukrajinu viac 
ako 3,5 milióna ľudí, pričom 
asi 250-tisíc z nich prekročilo 
naše hranice. Väčšina pokra-
čuje ďalej, avšak desaťtisíce 
ostávajú u  nás. Prvé rodiny 
prišli do Pezinka začiatkom 
marca. Mesto k 18.3. evidovalo  
do 100 ukrajinských občanov. 
O mnohých ale nevieme, keďže 
sú ubytovaní v rodinách. Preto 
je veľmi dôležité vyplniť dotaz-
ník na webe mesta, aby  samo-
správa vedela adresne pomôcť 
- či už materiálne, alebo inak.  

Na webovej stránke mesta 
sme zriadili špeciálnu sekciu 

venovanú Ukrajine. Nájdete  
v nej všetky dôležité informácie 
- aktuálne dianie, ako pomôcť, 
čo čaká obyvateľov Ukrajiny 
po príchode na Slovensko, ako 
požiadať o dočasné útočisko,  
na čo majú nárok, ako aj transpa-
rentný účet určený na finančnú 
pomoc. Rovnako je v  sekcii 
časť venovaná civilnej ochrane  
v meste Pezinok. 

„Chcem sa veľmi poďa-
kovať všetkým Pezinčanom, 
ktorí pomohli, stále pomáhajú 
alebo ešte len plánujú pomôcť. 
Situáciu nepretržite sledu-
jeme a pracujeme len s overe-
nými informáciami. Poučení 

COVID-om sa snažíme reago-
vať promptne, sme v dennom 
kontakte priamo so zástupcami 
štátu - Okresným úradom 
Pezinok, kde sa krízový štáb 
stretáva minimálne jeden-
krát týždenne. Operatívne si  
každý druhý deň vymieňame 
informácie medzi primátormi 
prostredníctvom Únie miest 
Slovenska, komunikujeme so 
súkromným či neziskovým 
sektorom. Krízový štáb mesta 
koordinuje situáciu komplexne 
a zasadá aspoň raz do týždňa. 
Aktuálne intenzívne riešime 
splnenie úlohy od Okresného 
úradu Pezinok - zriadiť núdzové 

ubytovanie pre najmenej  50 
osôb z  Ukrajiny,“ vysvetlil 
primátor mesta Igor Hianik.

Od úplného začiatku koor-
dinuje pomoc komunite obča-
nov Ukrajiny v sociálnej oblasti, 
ako aj v oblasti školstva zástup-
kyňa primátora Mária Wagin-
gerová, a to nielen na  úrovni 
mesta. Je aj členkou pracovnej 
skupiny Únie miest Sloven-
ska pre spoluprácu s Minister-
stvom školstva, vedy, výskumu  
a športu v otázkach vzdeláva-
cieho procesu  pre deti z Ukra-
jiny na Slovensku. Osobne sa 
denne stretáva s utečencami, 
ktorí sú v našom meste.

VOJNA NA UKRAJINE SA DOTÝKA 
KAŽDÉHO Z NÁS

Centrálny kontaktný 
bod mesta je sociálne oddele-
nie, ktoré nájdete na prízemí 
budovy mestského úradu. 
„Evidujeme počty Ukrajincov 
v Pezinku, koordinujeme pre 
nich nielen adresnú materiálnu 
pomoc, ale zabezpečujeme 
aj spoločnú socializáciu ľudí  
z  Ukrajiny v  našom meste. 
Máme kolegyňu, ktorá hovorí 
ukrajinsky, takže sa s každým 
dorozumieme,“ povedala 
Adriana Záhradníková z odde-
lenia sociálnej starostlivosti. 
„Spoločný školský úrad inten-
zívne rieši otázku predškol-
ského a školského vzdelávania 

ukrajinských detí v Pezinku. 
Sami ako samospráva hľadáme 
optimálne riešenia v tejto zloži-
tej situácii, keďže neexistuje 
univerzálne použiteľný návod,“ 
dodal vedúci spoločného škol-
ského úradu Erik Špaňo. 
Finančne je možné pomôcť 
poukázaním ľubovoľnej sumy 
na transparentný účet mesta  
na pomoc Ukrajine SK SK91 
0900 0000 0051 6124 5466, 
VS: 103, správa pre príjemcu: 
Ukrajina. 

Veľmi dobré ohlasy mal 
benefičný koncert venovaný 
pomoci Ukrajine, kde výťažok

Pokračovanie na strane 2
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Koncert a zamyslenia Mier pre Ukrajinu, 12.marec 2022

Aký bol váš život pred voj- 
nou?

Pochádzam z mesta Odesa 
na juhu Ukrajiny. Pracujem v 
oblasti IT, takže môžem robiť 
aj na diaľku. Žili sme blízko  
pri Čiernom mori a dúfam, 
že keď sa všetko toto skončí, 
pôjdeme tam na dovolenku. 

Aké boli vaše pocity, keď 
Rusko zaútočilo na Ukra-
jinu?  

Neverili sme, že sa to môže 
stať. Myslím si, že celý svet 
neveril. Ja a moja rodina sme si 
mysleli, že ide len o „politickú 
situáciu“ a že sa nás snažia len 
vystrašiť. Nikto netušil, že 
budeme musieť skutočne odísť.

Pamätám si úplne presne 
na ten deň - 24. február. 
Dokončila som prácu, išla som 
si ľahnúť a približne o 5.00 h 
ráno mi telefonovala moja 
svokra, plakala a povedala mi, 
že sa začala vojna. Neverila som 
jej, keďže spím veľmi tvrdo 
a nič som nepočula. Povedala 
mi, nech sa upokojím a  len 
počúvam a v tom som začula 
výbuch. Urobila som si kávu, 
otvorila okno a snažila som sa 
zistiť, čo sa vlastne deje.  Zapla 
som si televíziu a videla som, že 
explózie boli skoro vo všetkých 
väčších mestách Ukrajiny. Asi 
o 7.00 h ráno sme si vzali veci 

- SAMOSPRÁVA -- SAMOSPRÁVA -

VOJNA NA UKRAJINE SA 
DOTÝKA KAŽDÉHO Z NÁS

SITUÁCIA NA 
SLOVENSKU JE 
BEZPEČNÁ, 
PREVERILI SME STAV 
ÚKRYTOV

GABRIEL HRUSTIČ: V RÁMCI PSYCHICKEJ 
REHABILITÁCIE POMÁHA POCIT, ŽE V TOM 
NIE SOM SÁM

text: REDAKCIA

text: REDAKCIA, foto: Eva Amzler

text: DANIELA MALÍKOVÁ, foto: archív G. Hrustiča

Pokračovanie zo strany 1  
z  dobrovoľného vstupného 
putoval priamo na účet nezis-
kovej organizácie Človek  
v ohrození. Mesto spolu s nezis-
kovým sektorom koordinuje aj 
materiálnu pomoc. V Pezinku 
aktuálne prebiehajú zbierky  
na miestach:

Elena z Odesy
Vstup do CO krytu v Pezinku

CO kryt v Pezinku

Koncert pre Ukrajinu, 6.marec 2022

Vojna na Ukrajine vyvoláva  
v ľuďoch neistotu a strach. Napriek 
tomu, že rakety padali aj na ukra-
jinské mestá, ktoré sú neďaleko 
našich hraníc, Slovensko je ako člen 
NATO bezpečnou krajinou a šance 
na vojnu u nás sú minimálne. Primá-
tor Pezinka Igor Hianik ubezpečil, 
že obyvatelia mesta nie sú ohro-
zení. Rovnako sa nemusíte obávať, 
že by nás mohli ohroziť dopady 
ruského útoku na areál jadrovej 
elektrárne. Mesto sa v spolupráci  
so štátom, ktorý koordinuje  
a zodpovedá za civilnú ochranu  
na Slovensku, zodpovedne pripra-
vuje na všetky scenáre.

Pandémia a aktuálne vojna na Ukrajine negatívne vplýva na psychické 
zdravie ľudí, ktoré sa za posledné dva roky rapídne zhoršilo. Čo robiť, 
aby sme sa cítili lepšie, vedeli správne pomôcť ľuďom utekajúcim pred 
vojnou alebo ako sa o situácii na Ukrajine rozprávať s deťmi, nám 
prezradil psychológ Gabriel Hrustič. 

Civilná ochrana a krízové riadenie je v kompetencii  a zodpo-
vednosti Okresného úradu Pezinok, s ktorým vedenie mesta 
denne intenzívne komunikuje a minimálne jedenkrát za týždeň 
zasadá aj krízový štáb Okresného úradu Pezinok. Dôležité infor-
mácie si tiež vymieňa s Úniou miest Slovenska. Príručku k civil-
nej ochrane nájdu obyvatelia na webovej stránke www.pezinok.
sk, v časti Ukrajina.

Na Slovensku je podľa údajov ministerstva vnútra 1500 odol-
ných a plynotesných úkrytov, do ktorých sa zmestí okolo 250 
000 ľudí. Približne štvrtina sa nachádza v Bratislave a zvyšok je 
relatívne rovnomerne rozmiestnený po celej krajine. V Pezinku 
sú rôzne typy krytov civilnej ochrany. V meste sa nachádzajú 
dva dvojúčelové odolné a plynotesné úkryty spolu s plochou  
na ukrytie 80 metrov štvorcových. Mesto preverilo aj stav krytov 
a skladov civilnej ochrany, ktoré má v správe. Vykonali sa fyzické 
kontroly vybavenia. Zároveň sa aktualizuje zoznam úkrytov, 
takzvaných JÚBS (jednoduché úkryty budované svojpomocne), 
ktoré majú tiež poskytnúť ochranu pre obyvateľov v prípade 
priameho ohrozenia. „Ide najmä o spevnené podzemné priestory, 
ktoré sa podľa stavebného zákona priebežne budujú v rámci 
bežnej výstavby, ale aj napríklad podzemné garáže. Celkovo 
by táto kombinovaná sieť úkrytov mala poskytovať ochranu pre 
populáciu nášho mesta,“ uviedla vedúca majetkového oddelenia 
na Mestskom úrade v Pezinku Silvia Ruppertová.

O aktivácii siete krytov, vrátane podrobných postupov 
v prípade ohrozenia, rozhoduje štát, ktorý bude o tom vopred 
informovať mesto Pezinok. V prípade vyhlásenia mimoriadnej 
situácie a v čase vojny a vojnového stavu sa v Pezinku využijú 
JÚBS (jednoduché úkryty budované svojpomocne), podľa 
plánov ukrytia. V meste je vytypovaných zhruba 800 takýchto 
krytov s kapacitou do 50 ľudí na jeden úkryt. Samospráva 
upozorňuje, že konkrétne vyhľadanie úkrytu podľa mena nie 
je možné. Plán ukrytia sa vypracúva len pre číselný počet osôb. 
Podľa mena je možné zistiť ukrývanú osobu až po nastúpení  
do úkrytu a zapísaní v zozname ukrývaných. Dochádzková 
vzdialenosť do úkrytu je maximálne 800 metrov. Mesto Pezi-
nok v roku 2021/22 vytvorilo internú vrstvu v Geografickom 
informačnom systéme (GIS), aby vedelo oveľa presnejšie a objek-
tívnejšie koordinovať aj prípadný vznik takejto situácie.

Pandémia a aktuálne vojna na Ukrajine negatívne 
vplýva na psychické zdravie ľudí, ktoré sa za posledné dva 
roky rapídne zhoršilo. Čo robiť, aby sme sa cítili lepšie, 
vedeli správne pomôcť ľuďom utekajúcim pred vojnou 
alebo ako sa o situácii na Ukrajine rozprávať s deťmi, nám 
prezradil psychológ Gabriel Hrustič. 

S akými pocitmi k vám aktuálne ľudia chodia?
Nárast potreby vyhľadať psychologickú pomoc sa 

výrazne počas COVID-u znásobil. Jeho podpis na psychic-
kom zdraví ľudí je značný. Na jednej strane nás takéto situ-
ácie síce oberajú o psychické zdravie, no na strane druhej 
to môže posilniť aj naše obranné funkcie. Aj vďaka občas-
nému psychickému strádaniu sa môže u človeka budovať 
adaptabilita, odolnosť a väčšia obranyschopnosť voči stresu. 
To môže platiť primárne o psychicky zdravých ľuďoch, 
no tí vulnerabilnejší (zraniteľnejší) stresu viac podliehajú. 

Okrem pandémie nás v tomto čase zamestnáva 
vojna na Ukrajine. Nevnímame ju len cez to, čo 
vidíme v televízii, ale aj  priamo prostredníctvom 
ľudí utekajúcich pred vojnou zo svojich domovov. 
Ako pomôcť ukrajinským občanom, ktorých sme 
prichýlili? 

Nikto z nich neutekal dobrovoľne. Liga za duševné 
zdravie spustila linku, aby mohli byť aj ukrajinsky hovo-
riaci psychológovia na telefóne a pomôcť týmto ľuďom. 
Pokiaľ ste prichýlili utečencov, oni najprv potrebujú 
v rámci krízovej intervencie bezpečný priestor, pokoj 
a kľud, aby ten svoj bôľ mohli tíšiť. Postupne, keď bude 
treba, poskytnite im priestor na počúvanie. Nie je dobré 
na nich tlačiť a príliš sa vypytovať, treba rešpektovať to, 
že to patrí do súkromia. V rámci psychickej rehabilitá-
cie pomáha pocit, že v tom nie som sám. Najhoršie pre 

V prípade stavu ohrozenia je dôležitá  aj úkrytová batožina. 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojej webovej 
stránke informuje, že jej odporúčaná hmotnosť je do 10 kilogra-
mov pre deti a do 15 kilogramov pre dospelých. Súčasťou by 
mali byť základné trvanlivé potraviny na tri dni (konzervy, 
čaj v dobre utesnenej termoske, respektíve voda v turistickej 
fľaši, cukor, chlieb, soľ, ovocie), ďalej predmety dennej potreby 
(jedálny príbor, miska, hrnček, otvárač na konzervy, príručný 
nožík na krájanie, prenosné svietidlo – baterka + náhradné baté-
rie, potreby na šitie, špagát alebo iný druh povrázku, viazacie 
gumičky a podobne). Odporúča sa mať pri sebe aj lieky k náhod-
nému použitiu (acylpirín, ibalgin či vitamíny), rýchloobväzy, 
obväzy a gázy a osobné lieky predpísané lekárom na každodenné 
užívanie. Potrebné sú tiež peniaze a cenné veci, kniha či spolo-
čenská hra. Zabudnúť netreba ani na predmety osobnej hygieny, 
náhradnú bielizeň, odev, obuv (tepláková súprava, sveter, plášť 
do dažďa s kapucňou, spací vak, prikrývka-deka a domáca obuv). 
Súčasťou takejto batožiny by mali byť aj osobné doklady (občian-
sky preukaz, vojenská knižka, vodičský preukaz, cestovný pas, 
výmer dôchodku, zdravotná karta, poistné zmluvy, vkladné 
knižky, úverové zmluvy, majetkové doklady a iné dôležité listiny 
a dokumenty).

Do úkrytu nemožno brať všetko - zakázané sú zbrane všet-
kého druhu, alkohol a iné návykové látky, zapáchajúce a ľahko 
zápalné látky. Takisto to platí aj pre objemné predmety, kočíky, 
periny, domáce zvieratá, psy, mačky a iné. Zakázané sú aj zapaľo-
vače, cigarety, ponorné variče a tiež jedlá podliehajúce rýchlemu 
znehodnoteniu.

Hoci je pravdepodobnosť, že sa Pezinok stane súčasťou vojny, 
malá, je dobré byť pripravený a vedieť, čo robiť v takejto situ-
ácii. Preto mesto Pezinok vydalo aj príručku na sebaochranu 
a vzájomnú pomoc v prípade ohrozenia.

•   Sklad sociálneho               
    oddelenia mestského 
    úradu, Kollárova 1/A 
•   Dom kultúry, 
     Holubyho 42 
•   OC Plus -  Lucia 
     Zvarová
•   GrinGa - Aktivity 
     Grinava – ZŠ s MŠ  

a išli sme s mojím 6-ročným 
synom Dmytrom k svokre, aby 
sme boli ako rodina pri sebe. 

Prečo ste si vybrali práve 
Slovensko a mesto Pezinok? 

Vtedy som ešte nerozmýš-
ľala, kam pôjdeme. Jediné, čo 
som vedela, bolo, že musíme 
byť ako rodina pokope a potom 
sa rozhodneme, ako postupovať 
ďalej. Ostali sme doma 4 - 5 dní  
a premýšľali, či máme odísť. Ja 
som chcela ostať, pretože moja 
mama, otec a  moje sestry, ktorí 
žijú v Odese, nechceli ísť preč.  
Rozhodnutie odísť z Ukrajiny 
padlo až vtedy, keď mi tele-
fonoval môj manžel, ktorý 
pracuje ako námorník a plaví 
sa z Odesy do Turecka alebo 
do Gruzínska. Povedal mi, že 
ak neodídem aj s naším synom 
z krajiny,  vráti sa do Ukrajiny 
a pôjde do vojny.  Po týchto 
slovách som  všetko zbalila...

Vôbec sme neuvažo-
vali o  Slovensku, ale skôr 
o Rumunsku alebo Moldav-
sku, keďže sú blízko Ukrajiny. 
Mala som dokonca kontakt na 
dobrovoľníkov v Moldavsku, 
ale aj tí zhodnotili, že situácia 
s ubytovaním je kompliko-
vaná. Cestovali sme spolu štyri 
dospelé ženy a päť detí vo veku 
5 až 18 rokov.  Z Moldavska 
sme išli do Rumunska, potom 

do Budapešti a nakoniec sme 
skončili v Bratislave. Neter 
môjho manžela, Nasťa, vedela 
po slovensky a sľúbila, že nám 
pomôže nájsť ubytovanie. 
Najprv sme ostali v  mieste 
pre utečencov a až potom sme 
sa zhodou okolností dostali  
do Pezinka. 

Ako vnímaš Pezinok 
a ľudí, ktorí tu žijú? 

Veľmi som sa obávala, že 
tu budeme ako cudzinci na 
príťaž. Vieme, že sme utečenci 
a berieme ľudom ich voľný 
čas a peniaze. Preto sa snažíme 
pracovať, aby s nami neboli 
starosti. Ľudia v Pezinku sú 
úžasní, som rada, že som mala 
možnosť spoznať veľa z nich, 

napríklad „Maríju“ (Máriajka 
Wagingerová). Prekvapilo 
ma, že berú našu bolesť ako 
ich bolesť, a  to je pre mňa 
také mimoriadne neobyčajné. 
Vždy keď ideme do obchodu 
a  hovoríme medzi sebou  
po ukrajinsky, zastavia sa pri 
nás a povedia: „Buďte silní.“. 

Aké máte plány do bu- 
dúcna? 

Chcem ísť domov, tak 
veľmi chcem ísť domov (plač), 
my všetci chceme iba jedno 
– ísť domov. Úprimne želám 
Slovensku len mier, lebo to je 
to najdôležitejšie. Želám tiež 
všetkým ľudom z Ukrajiny, 
aby boli silnejší, a verím, že sa 
všetci uvidíme v našej krajine.

     Orešie
•   Centrum pre rodinu, 
     Farská 7 
Prioritne sa zbierajú hygie-

nické potreby a trvanlivé potra-
viny. 

Ocitnúť sa v cudzej krajine 
s  jednou taškou vecí je pre 
mnohých z nás len ťažko pred-

staviteľné. To, aké pocity preží-
vajú ľudia utekajúci zo svojich 
domovov do neznámej krajiny, 
sme sa vám rozhodli priblížiť 
prostredníctvom rozhovoru 
s  29-ročnou Elenou, ktorá  
do Pezinka prišla spolu so 
svojím 6-ročným synom 
Dmytrom. 

traumatizovaných ľudí je, keď sa ocitnú sami a v situá-
cii bezmocnosti. Vlna solidarity, záujmu a pomoci vždy 
vysiela signál, že v tom nie si sám, čo je veľmi liečivé.

Viacerí ľudia, ktorí utečencom pomáhajú či už 
doma, alebo na hraniciach, sa zhodujú na tom, že 
ponúkali oblečenie či iné veci, ktoré ale oni nechceli 
prijať. Prečo?

Mohli pochádzať z rôznych spoločenských vrstiev 
a môže byť pre nich ponižujúce, že teraz majú prijímať 
nejaké dary, keď to doteraz nikdy nepotrebovali. Časom, 
keď budú tie veci naozaj potrebovať, tak je dobré, že vedia, 
že si môžu niečo zobrať. Netreba to nanucovať. Ľudia, keď 
majú čo na seba a sú to ich veci, k tým veciam majú taký 
vzťah, že je to pre nich symbol, toto som ja, je to kus môjho 
domova, toto som si kúpil pre seba, tak sa im to ľahšie 
nosí, je to symbol toho, že nie som odkázaný na cudziu 
pomoc. Skôr im pomôže nájsť im nejakú prácu, zarobia si 
peniaze, presmerujú myšlienky, aby sa necítili ako pobe-
ratelia pomoci, ale sa cítili užitoční, čo je z hľadiska toho 
psychického sebavedomia pre nich aj výhodnejšie.

Je dôležité, rozprávať sa s deťmi o situácii na Ukra-
jine? Ak áno, akým spôsobom?

Platí to, že treba nájsť správnu mieru. Jednak treba 
o tom s nimi hovoriť, ale na strane druhej je treba deti 
šetriť pred správami o vojne. V prítomnosti detí nemať 
situáciu na Ukrajine ako jedinú tému a opatrne zvažovať, 
či je vhodné sledovať správy o vojne v prítomnosti detí. 
A už vôbec to nenastavovať tak, že ich budete upozorňovať, 
aby boli teraz ticho a s úžasom sledovať popri nich zábery 
z bombardovania či plačúcich ľudí a podobne. Deti sa tomu 
úplne nevyhnú, ale treba ich pred tým chrániť, aby tomu 
neboli toľko vystavované. Deti majú tendenciu situáciu 
nadhodnocovať, preto je podstatné, aby sa komuniko-
valo to, že u nás vojnové besnenie nehrozí. Ale že vojny  
vo svete sa dejú, aj keď je to hrozné. Hovoriť im o dôle-
žitosti mieru a vysvetliť im, že vojna nie je riešením, nech 
takéto hrozné správy v nich upevnia hodnotu mieru 
a mierových riešení konfliktov. 

Čo môžeme urobiť sami pre to, aby sme sa cítili 
lepšie a podporili naše psychické zdravie napriek 
tomu, že je pandémia a v susednom štáte vojna? 

Som zástancom toho, aby sa ľudia výrazne limitovali 
v tom, koľko o vojne čítajú. Treba si pri tom uvedomiť, že 
ak sa tomu budete vedome vyhýbať, to neznamená, že ste 
ľahostajní voči vojne.  Svoju sústredenosť na tento prob-
lém môžete prejaviť aktívnou pomocou, v tomto prípade 
najmä smerom k utečencom. Z hľadiska psychického 
zdravia je altruizmus (neľahostajnosť) veľmi prospešný, 
a zároveň tým sa bránime voči pocitom bezmocnosti, 
ktoré sú toxické pre našu psychiku. Keď každý svojou 
troškou pomôžeme, môžeme ako spoločnosť urobiť veľa 
dobra a postaviť tak istú hrádzu voči zlu, ktoré každá vojna 
prináša.
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Štatistiky mesta dokazujú, že Pezinčania sa v triedení odpadu každým 
rokom zlepšujú. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov predstavovala 
za minulý rok hodnotu 56,46 %. Oproti roku 2020 ide o nárast o viac ako 
6%. K rekordným číslam vytriedenia komunálnych odpadov prispeli  
podľa mesta prednášky o triedení na materských a základných školách, 
nové nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, drobný elektro-
odpad a textil, ako aj bezplatná služba zberu veľkorozmerného elektrood-
padu priamo z pohodlia domova.

Mesto Pezinok ako zriaďovateľ 
škôl a školských zariadení  
vo svojej územnej pôsobnosti  
oznamuje rodičom budúcich  
prvákov, že termín zápisu na škol-
ský rok 2022/2023 je naplánovaný 
na 7. a 8. apríla 2022 v čase 
od 15.00 do 18.00 h. 

Svoje návrhy na ocenenie Športovec roka za rok 2020-2021 nám môžete 
posielať do 27. 3. 2022. Na webovej stránke mesta je k dispozícii online 
formulár k ankete Športovec roka. Hlasovať za nominovaných športovcov 
či kolektívy budete môcť online v termíne od 6. 4. do 1. 5. 2022. Slávnostné 
odovzdávanie ocenení prebehne 25. mája 2022. 

Ak trpíte alergiami na peľ alebo astmou, dajte nám o sebe vedieť. Mesto 
Pezinok v spolupráci so Slovenskou asociáciou alergiologických a astma-
tických pacientov spúšťa pilotný projekt „Samospráva priateľská  k alergi-
kom a astmatikom“. Znamená to, že vždy budete vedieť, kedy sa plánuje 
kosenie vo vašom okolí, a môžete sa na to pripraviť. 

- SPEKTRUM -- SAMOSPRÁVA -

PEZINČANIA DOSAHUJÚ REKORDNÉ ČÍSLA  
V TRIEDENÍ ODPADU

ZÁPIS DO PRVÉHO 
ROČNÍKA ZŠ 

V MARCI OPÄŤ ODŠTARTOVALA ANKETA 
ŠPORTOVEC ROKA

ZASADNUTIE 
MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA

PEZINOK - SAMOSPRÁVA PRIATEĽSKÁ 
K ALERGIKOM A ASTMATIKOM

text: DANIELA MALÍKOVÁ

Výsledky jednotlivých zberov dosahujú v Pezinku rekordné 
čísla v porovnaní s inými samosprávami. 

V roku 2021 sme v našom meste vyzbierali viac ako 132 
ton textilu. „Pezinok patrí medzi najlepší a najkvalitnejší zber 
na Slovensku, aký máme. Až na ojedinelé prípady nám ľudia 
vhadzujú pekný, zabalený a kvalitný textil vhodný na ďalšie 
použitie,“ vysvetlil Tomáš Kunák, zástupca občianskeho zdru-
ženia Ekocharita Slovensko, ktoré má v meste svoje kontajnery 
na textil.

Za textilom nezaostáva ani drobný elektroodpad. Minulý 
rok vyseparovali Pezinčania  prostredníctvom červeno-bie-
lych kontajnerov 15,22 ton drobného elektroodpadu a batérií.  
„Pre porovnanie, mestá s podobným počtom obyvateľov a zber-
ných nádob ako Pezinok za rovnaké obdobie vyzbierajú niekedy 
aj o polovicu menej drobného elektroodpadu a batérií. Pezinok 
je vďaka tomuto výsledku mesto s najvyššou hmotnosťou vyzbie-
raného elektroodpadu na obyvateľa  (0,66kg/obyv.),“  povedal 
Ronald Blaho, konateľ spoločnosti ASEKOL SK.

Minulý rok odovzdali Pezinčania počas deviatich mobilných 
zberov veľkorozmerného elektroodpadu 364 kusov spotrebičov 
s celkovou hmotnosťou 11 260 kilogramov.   

„Pezinok má zhruba dvakrát väčší záujem obyvateľov  
o odvoz spotrebičov ako v iných mestách, v ktorých pôsobíme,“ 
povedal Vojtech Winter zo spoločnosti ENVIDOM.

Zápis bude s osobnou prítomnosťou detí a rodičov s odpo-
rúčaním dodržiavania maximálnych hygienických opatrení  
podľa situácie v konkrétnej základnej škole v čase zápisu. 
V prípade zlej epidemickej situácie budú potrebné kroky 
konzultované s miestne príslušným RÚVZ. Pri zápise sú zákonní 
zástupcovia dieťaťa povinní predložiť platné občianske preukazy 
alebo identifikačné karty a rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne 
postihnutého dieťaťa treba predložiť aj doklad o jeho zdravotnom 
postihnutí. 

Základná škola začne konanie vo veci zápisu na základe 
podnetu zákonného zástupcu dieťaťa. Týmto podnetom bude 
prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky vyplnená 
zákonným zástupcom. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný 
zapísať do základnej školy dieťa, ktoré do 31. augusta 2022 dovŕši 
6. rok veku.

O prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. 06. 2022 na základe 
trvalého pobytu v danom školskom obvode. Riaditeľ školy do 30. 
6. 2022 zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej 
dochádzky zriaďovateľovi, ktorým je mesto Pezinok. 

Školské obvody: 

Ak trpíte alergiou na nie- 
ktoré druhy tráv, stromov, 
rastlín, kvetov či astmou, dajte 
nám o  sebe vedieť a zašlite 
nám email na adresu priatel-
skykalergikom@msupezinok.
sk  s vašou adresou pobytu 
v  Pezinku. Mesto Pezinok 
(Mestský podnik služieb) 
vám prostredníctvom emailu 
bude zasielať upozornenia, 
že plánuje kosiť v  lokalite, 
kde bývate, respektíve, kde 
aktuálne kosenie prebieha, 

V marci 2021 sa v meste začal zber biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu (BRKO). Do rôznych častí Pezinka sme 
umiestnili 150 kusov kontajnerov na BRKO. Počas prvého zberu 
vyhodili obyvatelia Pezinka do správneho kontajnera takmer 
4 tony kuchynského odpadu. Toto číslo sa každým zberom 
zväčšovalo až na hodnotu 44,16 tony (pri 5. zbere), čo predsta-
vuje asi jedno plné smetiarske auto. V roku 2021 sa v Pezinku 
podarilo vyzbierať takmer 337 ton biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu.

Ambíciou mesta je ešte zvýšiť vytriediteľnosť komunálnych 
odpadov aj v tomto roku. Prispieť by k tomu mal aj spoločný 
zber, teda v bytových domoch sa do jednej zbernej nádoby budú 
zbierať plast, kovy a tetrapaky a pri rodinných domoch sa tieto 
separáty budú zbierať do vriec alebo nádob. To, ktorá možnosť 
vyhrá v prípade rodinných domov, bude závisieť aj od výsledkov 
ankety. Nájdete ju na webe mesta a môžete v nej vyjadriť svoj 
názor, či by ste v rodinných domoch uprednostnili na spoločný 
zber nádobu alebo radšej vreckový zber. 

„Teší nás, že Pezinčania sa aktívne zapájajú do triedenia. 
Odpad, ktorý odovzdávajú, je relatívne čistý a v kontajneroch 
sa nachádza väčšinou to, čo do nich skutočne patrí. Veríme, že  
v roku 2022 budeme v tomto pozitívnom trende pokračovať, aby 
sme mohli byť ešte „zelenším“ mestom,“ dodala vedúca oddelenia 
stratégie a životného prostredia Daniela Kasáková Vašková.  

text: EVA PILÁTOVÁ
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POZDRAVY 
Z PREDMESTIA

Fašiangový sprievod 
Poslednú sobotu pred Popolcovou stredou býva v Grinave 

dlhé roky zvykom rozlúčiť sa s fašiangovým obdobím sprie-
vodom v našich uliciach. Nebolo to inak ani v tomto roku, aj 
keď radosť z uvoľnenia protipandemických opatrení vystrie-
dali obavy zo správ z našej východnej hranice. Veselé masky 
každej vekovej kategórie v sprievode hudobnej skupiny Strapec  
pod vedením Petra Federa a folklórnej speváckej skupiny Breza  
pod vedením Mirky Záhumenskej rozveselili našich obyvateľov, 
navštívili niektorých susedov a na záver sa spoločne zabavili  
pri centre GrinGa. 

Turisti na Devínskej Kobyle
Každoročná tradícia túry pri príležitosti MDŽ zaviedla kroky 

našich turistov spolu s vedúcim Máriom Farkašom na Devínsku 
Kobylu, kde okrem spoločnej opekačky nechýbala ani malá 
pozornosť pre všetky dámy.

Humanitárna zbierka
Reflektujúc aktuálnu situáciu, ktorú priniesol vojnový 

konflikt na Ukrajine, rozhodli sme sa aj my pomôcť zbierkou 
pre ľudí v núdzi a vďaka ochote a dobrej spolupráci s darcami 
sme vytvorili praktický systém adresných balíkov, ktoré distribu-
ujeme v našom okolí pre už ubytované alebo tranzitujúce rodiny. 

Klub paličkovanej čipky v Grinave
Pri príležitoti 10. výročia založenia klubu, ktorý vedie Júlia 

Rusnáková, si zorganizovali členky klubu výstavu svojich 
prác v Kultúrom centre v Pezinku. Krehké výtvory z rôznych 
ročných období a tém si budete môcť pozrieť do 25. apríla 2022. 

Ďalšie aktuálne informácie spolu s fotografiami nájdete  
na facebookom profile Aktivity Grinava.

Základná škola v Pezinku, Fándlyho 11, (www.zsfan-
dlyho.sk) - školský obvod - ulice: 1. mája, Bernolákova, Brati-
slavská, Bystrická, Drevárska, Fándlyho, Fortna, Fraňa Kráľa, 
Gorkého, Holubyho, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Jesenského, 
Komenského, Kukučínova, Kuzmányho, Majakovského, 
Mierová, Moyzesova, Nerudova, Obrancov mieru, Puškinova, 
Saulaková, SNP od čísla 23 vyššie, Svätojurská, Št. Polkorába, 
Talihov dvor, Tehelná, Tolstého, Vajanského, Viničnianska 
cesta, Za dráhou, Za hradbami, Za koníčkom, Zigmundíkova

Základná škola v Pezinku, Kupeckého ulica 74, (www.
zskupeckeho.eu) - školský obvod - ulice: Cajlanská, Dobšin-
ského, Farská, Gogoľova, Hasičská, Hollého, Jamnických, Jilem-
nického, Jiráskova, Kalinčiakova, Kollárova, Krížna, Kupeckého, 
Kutuzovova, Lesnícka, M. R. Štefánika, Mahulanka, Malokar-
patská, Meisslova, Mladoboleslavská, Mýtna, Najmarova, Panský 
chodník, Pod lipou, Potočná, Radničné námestie, Rázusova, 
Reisinger, Richarda Rétiho, Rozálka, Sama Chalúpku, Sasinkova, 
Senecká, Schaubmarova, Sládkovičova, Slnečná, SNP čísla 1 až 
22, Suvorovova, Svätoplukova, Šafárikova, Šancová, Šenkvická 
cesta, Šteberlova, Vinohradnícka cesta, Záhradná, Zámocká, 
Zumberská, Žarnovických

Základná škola v Pezinku, Na bielenisku 2, (www.zsna-
bielenisku.sk) - školský obvod - ulice: Baba, Banícka, Bottova, 
dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F.P. Drobiševa, gen. 
Goliana, gen. Pekníka, gen. Svobodu, gen. Viesta, Hroznová, 
Javorová, kpt. Jaroša, Kučišdorfská dolina, L. Novomeského, 
Malacká cesta, Markušova, Muškátová, Na bielenisku, Nálep-
kova, Panholec, Pod kalváriou, Rulandská, Rybníček, Silvánová, 
Stupy, Švermova, Topoľová, Trnavská, Veltlínská, Záhumenice

Základná škola s materskou školou v Pezinku, Orešie 3, 
(www.zsoresiepezinok.edupage.org) - školský obvod - ulice: 
Cintorínska, Černicová, D. Virgoviča, Družstevná, Eugena 
Suchoňa, Fajgalská cesta, Glejovka, Grobská cesta, Hečkova, 
Hurbanova, Jána Raka, Kamenice, Kataríny Franklovej, Krka-
vec, Leitne, Liesková, Limbašská cesta, Ľudovíta Rajtera, Matúš-
kova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Obchodná, 
Okružná, Orešie, Podhorská, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpa-
vová, Ružová, Slnečné údolie, Štúrova, Trnková, Vincúrska, 
Vinice, Za panskou záhradou, Železničná

Spádovou školou pre žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko „Pezi-
nok 0“, bude základná škola, ktorá je najbližšia ich miestu pobytu, 
pokiaľ to dovolí kapacita školy.

a  budete sa môcť v  pred-
stihu zariadiť tak (napríklad 
si zavrieť okná), aby dopad 
rozvíreného peľu a  prachu 
bol na vás čo možno najmenší. 

Pravidelné kosenie tráv-
nych porastov je jednou 
z najúčinnejších metód, ako 
alergiám predchádzať, ale 
zároveň predstavuje prob-
lém pre alergikov, pretože  
pri kosení sa do vzduchu 
uvoľňuje veľké množstvo 
peľu a tiež sa víri prach. Kose-

nie teda môže spôsobiť silnú 
alergickú reakciu až astma-
tický záchvat. 

Podľa zdravotníkov 
takmer 40 percent sloven-
skej populácie má prob-
lémy s  niektorou formou 
alergie. Väčšina z  nich sú 
ľudia alergickí na niektoré 
či viaceré druhy tráv, rastlín 
a ich kvetov. Celkovo ide asi 
o jeden a pol milióna ľudí, 
pričom trend je narastajúci. 
Viac o projekte „Samospráva 

priateľská alergikom a astma-
tikom“ sa dozviete na stránke 
mesta www.pezinok.sk alebo 
na stránke pacientskej organi-
zácie www.alergia.help.

Súťažné diela môžete odovzdať v zatvorenej obálke v Pezin-
skom kultúrnom centre, Dom kultúry, Holubyho 42. Viac infor-
mácií GEOPARK Malé Karpaty: Jiří Vitáloš, tel. 0905 739 452

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku rokovalo prvýkrát 
v novom roku 24. februára s pokračovaním 14.3. a 21.3. 
Výstup prijatých rozhodnutí poslancov je nasledovný: 

•   Schválenie dotácií na šport v sume 60 000 eur  
a zároveň navýšenie tejto sumy o 25 000 eur oproti pô- 
vodnému rozpočtu – suma bude pomerovo rozdelená 
pre prijímateľov schválených dotácií na rok 2022 pre 
športovú oblasť.

•   Schválenie dotácií v sume 15 000 eur na životné 
prostredie.

•   Neschválenie prenájmu nových väčších 
priestorov na Radničnom námestí č. 41, do ktorých 
mesto plánovalo presťahovať Mestské informačné 
centrum, patriace pod TV Pezinok. 

•   Schválenie dotácií pre sociálnu oblasť v sume 21 
000 eur a kultúru v sume 14 000 eur. 

•   Odsúhlasenie dodatočných nákladov z dôvodu 
rastu cien materiálu na nové detské ihrisko 
„Rodinka“, ktoré mesto plánuje vybudovať v roku 
2022 na Starom dvore.  Investícia je podporená 
dotáciou z MPSVaR SR na hracie prvky a spolufi-
nancovaná mestom pre terénne úpravy a dopadové 
plochy ihriska. 

•   V súvislosti s aktuálnou situáciu s občanmi 
Ukrajiny v Pezinku  - bola schválená mimoriadna 
okolnosť v meste na základe vyhlásenej mimoriad-
nej situácie na Slovensku, rozpočtové opatrenie  
na presun finančných prostriedkov z rezervného 
fondu v sume 100 000 eur na financovanie bežných 
výdavkov mesta na plnenie úloh samosprávy  v súvis-
losti s Ukrajinou. Tieto financie bude následne mestu 
refundovať štát. MsZ zobralo na vedomie informáciu 
o pripravovanej zmene VZN o miestnych daniach  
a poplatkoch za komunálny odpad – plánované 
odpustenie dane za ubytovanie pre fyzické osoby, 
ktoré sa ubytujú v ubytovacom zariadení v Pezinku 
so štatútom dočasného útočiska.  

•   Schválenie vyhlásenia verejnej obchodnej 
súťaže - nájom priestorov na Radničnom námestí 
č. 41 - účel: prevádzkovanie informačného centra.

•   Poslanci vzali na vedomie plánované odovzdanie 
existujúcej svetelnej signalizácie na Myslenickej 
ulici (oproti kostolu v Grinave) do vlastníctva 
BSK, v súvislosti s aktuálne prebiehajúcim budova-
ním novej svetelnej signalizácie na križovatke ulíc 
Myslenická a Grobská cesta. 

•   Poslanci vzali na vedomie protest prokurá-
tora Okresnej prokuratúry Pezinok sp. zn. Pd 
79/21/1107-7 zo dňa 01.marca 2022 proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Pezinok č. 1/2019  
o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Pezi-
nok.

Cieľom tejto ankety je prezentácia rôznych športov, ich 
medializácia, ako aj propagácia športu v meste, resp. pocta  
a ocenenie práce klubov, trénerov a samotných športovcov  
v ich činnosti, ktorí reprezentujú nielen seba, ale aj naše mesto. 
Odborná porota zložená z členov Komisie športu bude vyberať 
z návrhov nominovaných a určí celkové poradie v nasledovných 
kategóriách Športovec roka:

1. Najlepší športovec – JUNIORI (jednotlivci)
2. Najlepší športovec – MUŽI/ŽENY (jednotlivci)
3. Najlepší športovec – SENIORI/VETERÁNI (jednotlivci)
4. Najlepší športový kolektív – JUNIORI (kolektívy, páry)
5. Najlepší športový kolektív – MUŽI/ŽENY (kolektívy, 
páry)

Ocenenie Športovec roka z roku 2019
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Horniny, minerály a fosílie z Malých Karpát

KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY GRINAVA
Výstava ručných prác pri príležitosti 10. výročia založenia klubu.

Trvanie: 28.2. – 31.3.2022  (minigaléria)

Z MALOKARPATSKEJ PÔDY
Vinársky rok v Malokarpatskej oblasti očami fotografa  
a dokumentaristu Mareka Dvořáka.

Trvanie: do 7.5.2022  (dolný foyer DK Pezinok)

VÝSTAVY:

- KULTÚRA -- SPEKTRUM -

VÝSTAVY:

Program PKC - apríl 2022

STREDA 6. 4. 
19.30   Frida

Viva la vida – Umenie na 
plátne
TAL 2020, dokument, 98´, 
ČT, 12+, 6€

ŠTVRTOK 7. 4.
19.30   V lete ti poviem, 

ako sa mám
SR 2021, komédia, 111´, 
OR, 12+, 5€

PIATOK 8. 4. 
19.30   Srdce na dlani

ČR 2022, komédia, 
95´,OR, MP, 5€

SOBOTA 9. 4.
17.00   Keď sa červenám

USA 2022, animovaný, 
99´, SD, MP, 5€

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

PIATOK 1. 4.
19.30  Batman

USA 2022, akčný, triler, 
176´, ST, 15+, 5€

SOBOTA 2. 4.
17.00  Ježko Sonic 2

USA 2022, komédia, 
95´,OR, MP, 5€

19.30   Morbius
USA 2022, akčný,triler, 
108´, ČD, 15+, 5€

NEDEĽA 3. 4. 
17.00   Veľký červený pes 

Clifford
USA 2021, komédia, 96´, 
SD, MP, 5€

19.30   Morbius
USA 2022, akčný,triler, 
108´, ST, 15+, 5€

UTOROK 5. 4.
19.30   Útek cez hranice

Pezinský FK
NÓR 2020, dobrodružný, 
95´, SD, 7+, 5€, 3€

Kino Pezinok - apríl 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

UTOROK 12. 4. 
19.30   Annette 

Pezinský FK
FRA 2021, dráma, muzi-
kál, 139´, ČT, 15+, 5€, 3€

STREDA 13. 4. 
19.30   Správa o záchrane 
             mŕtveho

ČR,SR 2021, dráma, 90´, 
OR, MP, 5€

ŠTVRTOK 14. 4.
19.30   Peter Dvorský

SR 2022, životopisný, 77´, 
OV, 7+, 5€

PIATOK 15. 4.
19.30   Atlas vtákov

ČR, SR 2021, dráma, 90´, 
OR, 12+, 5€

SOBOTA 16. 4.
17.00   Encanto: Čarovný svet

USA 2021, animovaný, 
103´, SD, MP, 5€

19.30   Fantastické zvery: 
             Tajomstvá Dumbledora

USA 2022, dobrodružný, 
fantasy, 143´, SD, 12+, 5€

NEDEĽA 17. 4.
17.00   Príšerákovci 2

VB 2021, animovaný, 
103´, SD, MP, 5€

19.30   Severan
USA 2022, historický, 
triler, 136´, ST, 15+, 5€

UTOROK 19. 4. 
19.30   Najhorší človek na svete 

Pezinský FK
NÓR 2021, dráma, 121´, 
ČT, 15+, 5€, 3€

STREDA 20. 4. 
19.30   Gauguin na Tahiti – 

stratený raj 
Umenie na plátne
TAL 2019, dokument, 87´, 
ČT, 12+, 6€

ŠTVRTOK 21. 4. 
19.30   Tieňohra

ČR,SR 2022, triler, 103´, 
OR, 12+, 5€

PIATOK 22. 4. 
17.00   Expedičná kamera 

I.blok
ČR 2021, outdoor, 124´, 
OR, 12+, 5€

19.30   Expedičná kamera 
II.blok
ČR 2021, outdoor, 130´, 
OR, 12+, 5€

SOBOTA 23. 4.
17.00   Keď sa červenám

USA 2022, animovaný, 
99´, SD, MP, 5€

19.30   Po čom muži túžia 2
ČR 2022, komédia, 95´, 
OR, 12+, 5€

NEDEĽA 24. 4.
17.00   Údolie lampášikov

KAN 2020, animovaný, 
97´, SD, MP, 5€

19.30   Fantastické zvery: 
Tajomstvá Dumbledora
USA 2022, dobrodružný, 
fantasy, 143´, ST, 12+, 5€

UTOROK 26. 4.
19.30   Matthias a Maxime

KAN 2019, dráma, 119´, 
ČT, 15+, 5€,3€

STREDA 27. 4.
19.30   Morbius

USA 2022, akčný,triler, 
108´, ČD, 15+, 5€

ŠTVRTOK 28. 4. 
19.30   Posledné preteky

ČR 2022, dráma, histo-
rický, 100´, OR, 12+, 5€

PIATOK 29. 4.
19.30   Panstvo Downton: 

Nová éra
VB 2022, historický, 
dráma, 125´, ST, 12+, 5€

SOBOTA 30. 4. 
19.30   Fantastické zvery: 

Tajomstvá Dumbledora
USA 2022, dobrodružný, 
fantasy, 143´, SD, 12+, 5€

1.-2.4.2022  | (všetky sály DK)
DIVADELNÉ KONFRONTÁCIE
Krajská prehliadka amatérskeho divadla dospelých. Hlavný organizá-
tor: MOS Modra. 

10.4.2022  |  16:00 hod. (veľká sála)
HANIČKA A MURKO
Pesničkovo-divadelné vystúpenie pre malé deti.

22.4.2022  |  18:00 hod. (spoločenská sála)
KONCERT FSS RADOSŤ
Koncert k 15. výročiu vzniku súboru.

EXPEDIČNÁ KAMERA
Festival cestovateľských filmov. Organizátor: Kino Pezinok

23.4.2022  |  8:00 hod. (dolný foyer DK)
CELOMESTSKÝ SWAP
Zber vecí sa uskutoční dňa 22.4.2022 v DK Pezinok.

24.4.2022  |  08:00 hod. (spoločenská sála)
VÝMENNÉ STRETNUTIE ZBERATEĽOV
Burza mincí a známok. Organizátor: Pezinské kultúrne centrum  
a Jozef Morávek. 

25.4.2022  |  17:00 hod. (minigaléria PKC)
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY GRINAVA
Finisáž výstavy ručných prác.

29.4.2022  |  18:00 hod. (spoločenská sála)
KONCERT POPULÁRNEJ HUDBY
Výstúpenie žiakov ZUŠ Eugena Suchoňa Pezinok. 

30.4.2022  |  11:00 hod. (veľká a malá sála)
ZAHRAJTE MI MUZIKANTI
Krajská súťažná prehliadka sólistov spevákov, inštrumentalistov,
speváckych skupín a ľudových hudieb a programových blokov DFS.
Organizátori: BSK, MOS, PKC.

Viete, čo ovplyvňuje vaše rozhodnutie kúpiť si konkrétnu vec a uprednost-
niť ju pred inou, hoci rovnako dobrou či kvalitnou? Študenti Obchodnej 
akadémie v Pezinku hľadali túto i ďalšie odpovede počas 1-dňového work-
shopu. Cieľom bolo rozvíjať vedomosti študentov v oblasti  podnikateľ-
ských zručností.

Mesto Pezinok v spolupráci s OZ 
Ekocharita Slovensko organizuje 23. 
apríla 2022, teda najbližší víkend 
po Dni Zeme (22. apríla), v Dome 
kultúry v Pezinku  v čase od 10.00 
do 15.00 h celomestský swap – 
výmenu oblečenia. Jeho cieľom je 
zbaviť sa nepotrebného šatstva 
výmenou za „nový“ kúsok zo šatníka 
niekoho iného a zároveň upozorniť 
na problematiku neustále sa zvyšu-
júceho množstva textilného odpadu. 
Podujatie bude zakončením  
projektu „Sme priateľmi triedeného 
textilného odpadu“, ktorý od minu-
lého školského roka prebieha  
v školách a škôlkach v spolupráci  
s Ekocharita Slovensko a pod zášti-
tou zástupkyne primátora Márie 
Wagingerovej a je ďalším krokom 
Pezinka k napĺňaniu stratégie byť 
zelenším mestom. 

„Každý kameň sa dá čítať ako 
kniha,“ povedal Jirko Vitáloš  
z Geoparku Malé Karpaty   
17. marca 2022 na vernisáži  
k výstave Horniny, minerály  
a fosílie z Malých Karpát. Viac ako 
260 hornín, minerálov a fosílií  
od Devína až po Čachtice nájdete 
na výstave v Dome kultúry  
v Pezinku. Jej cieľom je prilákať  
do týchto priestorov aj obdivovate-
ľov kultúry nášho prostredia  
a podzemnej krásy, a to práve 
výstavou „vzácnych kameňov“. 

ŠTUDENTI SPOZNÁVALI PSYCHOLÓGIU 
NÁKUPNÝCH ROZHODNUTÍ

POKLADY MALÝCH 
KARPÁT NÁJDETE 
V DOME KULTÚRY

PRÍĎTE S NAMI 
OSLÁVIŤ DEŇ ZEME 
SWAP-OM

text a foto: DANIELA MALÍKOVÁ

text a foto: DANIELA MALÍKOVÁ

text a foto: DANIELA MALÍKOVÁ

Workshopový deň je 
pravidelné podujatie, ktoré 
škola organizuje už po tretí-
krát. Tentoraz boli témou 
prednášok emócie v marke-
tingu.

„Vždy sa snažíme hľadať 
niečo nové pre študentov tak, 

„My si myslíme, že kultúrou je aj spoznávanie prostredia, 
v ktorom sa nachádzame a v ktorom žijeme. Chceme osloviť 
čo najväčšie spektrum ľudí. Na tejto vernisáži ste mohli vidieť, 
že sú tu aj ľudia, ktorí by neprišli na bežné kultúrne poduja-
tia,“ povedala riaditeľka Pezinského kultúrneho centra Monika 
Luknárová.

Väčšine z nás visia doma  
v skrini kúsky oblečenia, ktoré 
nenosíme. Poďte si ich vyme-
niť s niekým iným a zároveň 
si obnoviť svoj šatník, pričom 
naň neminiete ani euro. Celo-
mestský swap bude fungovať 
na princípe Prines a odnes, teda 
môžete priniesť ľubovoľný 
počet oblečenia a výmenou zaň 
si domov môžete odniesť ľubo-
voľný počet kúskov.

Zber oblečenia na swap 
začne v  piatok 22. apríla 
v  čase od 14.00 do 20.00 h 
a pokračovať bude aj v sobotu  
pred samotným swap-om od 
8.00 do 9.00 h. 
Čo môžete priniesť:

•  oblečenie (ženské,  
   mužské a detské), ktoré 
   je čisté, nepoškodené a 
   vyžehlené 

aby zažili aj niečo z praxe, 
 s cieľom potvrdiť teóriu, 
ktorú sa učia,“ vysvetlila 
zástupkyňa riaditeľky školy 
Dana Navarová. 

Vďaka workshopu Emócie 
v marketingu - ako ovplyv-
niť srdce zákazníka študenti 

spoznajú, akým spôsobom 
dochádza k nákupnému 
správaniu spotrebiteľov, 
ako nás ovplyvňujú značky 
i aká je sila jednotlivých 
marketingových kampaní. 
Zmeny nákupného správania  
pod vplyvom značky potvr-
dzuje aj výskum z roku 2007 
realizovaný na Baylorovej 
lekárskej škole v Houstone.  

„Keď študenti nevedeli, 
čo pijú, ich mozog chuť 
vyhodnotil v racionálnom 
vnímaní a rozhodli sa, že 
lepším či výraznejším nápo-
jom je podľa nich Pepsi Cola. 
Akonáhle vedeli, čo pijú, tak 
sa to vnímanie pod vplyvom 
sily značky zmenilo. To je 
jedným z faktorov, ktoré dnes 
ovplyvňuje a podnecuje naše 
nákupné správanie,“ povedal 

predseda OZ Mladý podnika-
vec Dávid Vrtaňa. 

Študentka 2. ročníka OA 
v Pezinku Nina zhodnotila 
workshopy ako veľmi zaují-
mavé a osviežujúce: „Bolo 
to veľmi pútavé, obsaho-
vali viacero ukážok z praxe. 
Zaujalo ma napríklad, ako 
reklama dokáže vplývať  
na naše emócie a v podstate 
nás donúti si daný produkt 
kúpiť.“ 

Príklady z praxe, ktoré 
dopĺňajú teóriu, patria často 
k tej časti vedomostí, ktoré si 
študenti dlhodobo pamätajú.  
Aj z tohto dôvodu plánuje 
škola pokračovať vo work-
shopovej výučbe aj v budúc-
nosti. 

•  kabelky
•  bižutériu
•  opasky
•  málo používané topánky

Čo na swap nepatrí:
•  spodná bielizeň
•  pyžamá a nočné košele 

Vedeli ste, že...
•  život jedného kvalitného 
   oblečenia je 3 až 5 
   ľudských životov,
•  priemerný Slovák kúpi 
   ročne približne 13   
   kilogramov oblečenia,
•  na Slovensku sa každých 
   10 minút vyhodí približne 
   460 kg oblečenia,
•  okolo 95 % použitého 
   textilu sa dá spotrebo-
   vať recykláciou, no iba 
   15 % sa reálne využíva 
    týmto spôsobom?

Tešíme sa na vás! 

„Práve prezentáciou neživej prírody chceme ukázať bohat-
stvo, po ktorom chodíme, a čo všetko z neho rastie. Výstava 
predstavuje reprezentatívny výber, aby si návštevník mohol 
urobiť predstavu o tom, čo  všetko v Malých Karpatoch máme,“ 
predstavil Jirko Vitáloš z Geoparku. 

Približne tretina vystavovaných vzoriek pochádza  
od bežných ľudí, ktorí reagovali na výzvu priniesť svoje 
kamenné poklady, ktoré pochádzajú z Malých Karpát. 

Študenti počas workshopu

Minuloročný Swap na ZŠ Kupeckého 
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Po deportácii Falkovcov 
zostal ich dom opustený. Spolu 
so záhradou mal hodnotu 70 
000 korún. Zariadenie tvorili 
len tri staršie sporáky a jedna 
pec, ostatné predmety boli 
odpredané štátnymi finanč-
nými úradmi. Pole patriace 
rodine predal Štátny pozem-
kový fond a užíval ho nový 
majiteľ. Samotný dom pozo-
stával z ôsmich izieb, štyroch 
kuchýň, pivnice, špajzy  
a  maštale, používanej ako 
dreváreň, a bývalej pekárne, 
využívanej ako kuchyňa.  
V dome žili ôsmi nájomníci, 
ktorí platili ročné nájomné 
v  rozpätí 500 – 700 korún.  
Jeho dočasným správcom sa 
stal predseda HSĽS a veliteľ HG  
v Cajle. 

Falkovci mali ešte dcéru 
Rózu, ktorá odišla do Ameriky. 
Európu opustila na palube 
lode Leviathan v  septem-
bri roku 1929 ako 26-ročná 
slobodná žena, ktorá praco-
vala ako čašníčka. Jej osud  
po príchode do Spojených štátov 
nepoznáme. Po vojne sa však  
o rodinný majetok neprihlásila. 

V dome č. 18 a 19 na Cajle 
bývala rodina Adolfa Fischera 
(*1859 – † 1935). Z prvého 
manželstva s  Pezinčankou 
Hermínou Schlemovou mal 
tri deti, avšak len syn Žigmund 
sa dožil dospelého veku.  

Po manželkinej smrti sa Adolf 
oženil ešte raz. Vzal si Matildu 
Schönfeldovú zo Stupavy,  
s ktorou mali šesť detí. V januári 
1935 Matilda ovdovela. Napo-
sledy nachádzame jej meno  
v súpise Židov z februára 1942. 
Informácie, ktoré by osvetľo-
vali jej ďalší osud, nám zatiaľ 
chýbajú. 

Matildin nevlastný syn 
Žigmund (*1895) aj s manžel-

Niekdajšia Rákociovská kúria

s rodičmi, dcérou Magdalénou 
(*1932) a súrodencami. 

Druhý Jonášov syn Arnold 
(*1904) bol pekár. Vo februári 
1933 sa oženil s Rozáliou Maye-
rovou, s ktorou mal dvojičky 
Ericha a  Kurta. Aj oni žili  
na Cajle. Arnolda deporto-
vali ako prvého z rodiny. Už 
30. marca 1942 ho prevážali 
z pracovného tábora v Seredi 
do koncentračného tábora  
v lublinskom regióne. V tábore 
Majdanek na predmestí Lublina 
12. augusta 1942 zomrel. 

Z viacgeneračnej rodiny 
Falkovcov boli deportovaní 
všetci jej členovia. Jonáš, 
Hedviga, Emil, Hermína, 
Berta, Frida, Magdaléna, 
Rozália, Erich a  Kurt boli   
v spoločnom transporte. Dňa 
11. júna 1942 ich previezli  
 do pracovného tábora v Seredi 
a odtiaľ následne do sústreďo-
vacieho tábora v Žiline. 12. 
júna 1942 boli deportovaní 
do koncentračných táborov  
v lublinskom regióne. Môžeme 
predpokladať, že väčšina z nich 
(s najväčšou pravdepodobnos-
ťou všetci) bola deportovaná  
do vyhladzovacieho tábora 
v  Sobibore, kde ich do pár 
hodín po príchode trans-
portu zavraždili v plynových 
komorách. Berta Falková mala 
v tom čase 11 rokov, Magda-
léna desať rokov a  Erich  
s  Kurtom len osem rokov.  
Z Falkovcov sa po vojne už 
nikto domov nevrátil.

- INZERCIA -- HISTÓRIA -

Dejinám židovskej komu-
nity v Pezinku a osudom viace-
rých jej členov sme na stránkach 
Pezinčana venovali pozornosť 
už viackrát. Samostatnú komu-
nitu však v minulosti vytvo-
rili aj židia cajlanskí. Hoci 
zmienky o nich nachádzame 
zatiaľ v  prameňoch najskôr  
v 18. storočí, nemôžeme vylú-
čiť, že sa na Cajle objavujú už  
v priebehu 17. storočia. Obec 
bola v  tom čase súčasťou 
pezinského panstva Pálfiov-
cov, naklonených usádza-
niu židovského obyvateľstva  
na svojich majetkoch. Súpis 
židov bratislavskej stolice  
z roku 1751 eviduje na Cajle päť 
židov, pravdepodobne išlo len  
o hlavy rodín. Kanonická vizi-
tácia (kontrola farskej správy) 
pezinskej farnosti z roku 1781 
uvádza na Cajle 46 židov – 29 
dospelých a 17 detí. Podľa vizi-
tácie z  roku 1823 mali židia 
na Cajle aj svoju synagógu 
a  tamojšiu obec tvorilo 166 
členov. Celkový počet obyva-
teľov dediny v uvedenom roku 
bol 1116. V Súpise panstiev 
Pezinok a Svätý Jur z roku 1827 
sa dozvedáme, že cajlanskí židia 
žili v priestore kúrie Rakov-
ských (Curia Rakovskiana, 
v  iných prameňoch Curia 
Rakocziana). V kúrii bývalo 
šesť rodín, výška nájomného  
za byty pozostávajúce 
z  kuchyne, jednej až dvoch 
izieb a  jednej-dvoch komôr 
sa pohybovala od 50 do 100 

O CAJLANSKEJ ŽIDOVSKEJ 
KOMUNITE

text: PETRA POSPECHOVÁ, foto: Eduard Zvarik, Ústav geodézie a kartografie

zlatých. Stála tu aj synagóga,  
za ktorú cajlanskí židia platili 
100 zlatých ročne. Celkovo ich 
súpis v kúrii zaznamenal 58.

Nové ucelenejšie údaje  
o členoch komunity na Cajle 
máme až z obdobia vojnovej 
Slovenskej republiky. V rokoch 
1941 – 1942 tu žili štyri židov-
ské rodiny, resp. 16 obyvateľov 
židovského pôvodu. 

Najpočetnejšou bola rodina 
Jonáša Falka (*1865). Falkovci 
bývali pri cajlanskom kostole 
v dome č. 130. Hlavou rodiny 
bol obchodník Jonáš, pôvo-
dom z  Dolných Orešian.  
V roku 1891 sa oženil s Cajlan-
kou Bertou Blauovou, ktorá 
mu porodila štyri deti. V roku 
1931 sa Jonáš druhýkrát oženil, 
za manželku si vzal o 34 rokov 
mladšiu Hedvigu Fleischerovú 
zo Sobotišťa.

Jonášov prvorodený syn 
Emil (*1893) sa v roku 1929 
oženil s Hermínou Österei-
cherovou. Nasledujúci rok sa 
im narodila dcéra Berta Judita. 
Emil s rodinou býval na Cajle 
v rodičovskom dome. Podľa 
súpisu Židov z februára 1942, 
ktorý bol súčasťou príprav  
na deportácie, sa aj s manželkou 
do 23. marca 1941 živili ako 
obchodníci. Od tohto dátumu 
zostali obaja bez zamestnania. 

Jonášova dcéra Frida (*1898) 
bývala v 20. rokoch v Pezinku, 
kde od mája 1928 do februára 
1932 prevádzkovala dámske 
krajčírstvo. V roku 1942 bývala 

Rákociovská (Rakovských) kúria na výreze katastrálnej mapy z konca 19. storočia

kou Jolanou Porjesovou (*1905) 
a synom Ladislavom (*1930) 
žili v 30. rokoch v Pezinku. 
Žigmund sa živil obchodom  
s dobytkom. V apríli roku 1939 
bola jeho živnosť podrobená 
revízii, v rámci ktorej bol prijatý 
záver, že na ňu nie je odkázaný, 
a  preto bolo navrhnuté jej 
odňatie. Žigmund aj s rodinou 
Pezinok opustil a presťahoval sa  
do Trnavy. V apríli 1942 ho 
spolu s manželkou a ani nie 
12-ročným synom deportovali 
do koncentračných táborov  
v lublinskej oblasti. Ich trans-
port sa rozdelil na dve skupiny. 
Mladých a  práceschopných 
mužov posielali do tábora 
Majdanek. Deti, ženy a starších 
odviezli do geta v Lubartowe, 
odtiaľ ich po pár dňoch previezli 
do ďalších táborov. Väčšina 
z nich skončila vo vyhladzo-
vacom tábore v  Treblinke. 
Žigmund, Jolana aj Ladislav  
v táboroch zomreli. 

Aj Žigmundovi nevlastní 
bratia Hugo, Rudolf, Dezider 
a Fridrich (Fritz) boli depor-
tovaní do koncentračných 
táborov, odkiaľ sa ani jeden 
nevrátil. Huga (*1910)  depor-
tovali do tábora Majdanek  
na predmestí Lublinu. Jeho brat 
Rudolf (*1913) žil pred vojnou 
v Trnave. Dňa 13. apríla 1942 
ho previezli z  pracovného 
tábora v  Seredi do koncen-

tračného tábora Auschwitz. 
Dezider (*1911) býval na Cajle, 
kde sa najneskôr od roku 1934 
venoval obchodu s dobytkom. 
V roku 1942 ho deportovali 
do koncentračného tábora 
Auschwitz. Tu 1. júla 1942 ako 
30-ročný zomrel. Najmladší 
potomok Adolfa a  Matildy 
Fridrich (*1920) bol 28. marca 
1942 umiestnený v  pracov-
nom tábore v Seredi. O dva dni  

na to ho v jednom z prvých trans- 
portov odviezli do pracovného 
tábora na predmestí Lublinu. 
22-ročný mladík zahynul  
v Majdanku. 

Z rodiny Fischerovcov sa 
zachránila len Elena (*1915), 
ktorá pracovala ako krajčírka. 
Jej meno figuruje v zozname 
dezertovaných, ktorí sa 23. 
marca 1942 nedostavili k trans-
portu do koncentračného stre-
diska v Bratislave–Patrónke. 
Elena sa pravdepodobne po celý 
čas ukrývala. 

V  júli roku 1942, v  čase 
keď už boli takmer všetci 
členovia rodiny odtransporto-
vaní z územia Slovenska, bola  
na domy Fischerovcov uvalená 
dočasná správa a za ich správcu 
bol vymenovaný miestny úrad-
ník. K obom domom patrili 
záhrady a  vinice, hodnota 
majetku bola 25 000 – 30 000 
korún. Dom č. 18 mal úplne 
zničenú strechu, pozostával 
z jednej izby, kuchyne, troch 
spadnutých maštalí a  jednej 
malej šopy. V druhom dome 
sa nachádzali dve izby, dve 
kuchyne, dve špajzy, jedna malá 
komora, maštaľ, pivnica a šopa. 
Odhadovaný vek bol asi 300 
rokov a nachádzal sa v žalost-
nom stave. Strecha bola v pred-
nej časti deravá, v zadnej časti 
zvalená. V dome č. 18 býval už 
od roku 1918 nájomník, ktorý 

platil ročne nájom 600 korún. 
V dome č. 19 mal za ročný 
nájom 720 korún jednoiz-
bový byt s kuchyňou a špajzou 
dočasný správca. Okrem neho 
tu od mája 1942 býval ešte jeden 
nájomník s  rodinou. Za byt 
platil ročné nájomné 960 korún.

Po vojne požiadala o rešti-
túciu domu jediná preživšia  
z rodiny Elena. Jej ďalší osud 
nám nie je známy. 

Bratislavská 79
Predajňa Pezinok:

Po-Pia.: 7.00 - 18:00
Sobota: 8.00 - 13:00 033 / 6422 064

Odborný malopredaj

Nakupuj aj cez E-SHOP
ento.sk

ento.sk
E-SHOP

Bratislavská 79/ento.zeleziarstvo

.com

... široký sortiment železiarskeho tovaru
nájdete v našich predajniach aj na našom e-shope
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Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Konateľ / Riaditeľ pre spoločnosť TV Pezinok. 
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť výhradne elektronickou poštou na adresu 
kariera@msupezinok.sk , predmet emailu : „VK-Konateľ TV Pezinok“ . Viac informácii nájdete na web stránke 
mesta v časti Samospráva- Úradná tabuľa- Výberové konania. 
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Alena Drahošová

Zimný triatlon predsta-
vuje spojenie športov horský 
bicykel, bežky a beh. Všetko 
sa realizuje na snehu a pora-
die disciplín sa môže meniť. 
Celkové prevýšenie pretekár-
skeho úseku bolo takmer 1000 

Pezinčanka Michaela 
Čukanová získala zlatú 
medailu na medzinárodnom 
turnaji v karate Hungarian 
Tatami Karate Cup 2022,  
ktorý sa konal 26. februára 
v  Budapešti. Členka klubu 

Bratislavský šachový zväz 
v spolupráci s Bratislavskou 
šachovou akadémiou organi-
zovali 13.3.2022 majstrovstvá 
družstiev základných škôl. 
Turnaje družstiev boli online. 
Zúčastnilo sa ich 41 základ-

Mladí bežci z  Klubu 
orientačného behu Sokol 
Pezinok ukázali, že cieľa-
vedomý kondičný tréning 
prináša výhody nielen pri 
behu v teréne, ale aj na atle-
tickej dráhe. Striebornú 
medailu v  disciplíne beh  
na 3000 m pre klub orientač-
ných bežcov priniesla prete-
kárka Zuzana Kováčová, 
a to z prestížnych Halových 
majstrovstiev Slovenska 
mužov a žien v bratislavskej 
športovej hale Elán. O víťaz-
stvo v napínavom finiši bojo-
vala so žilinskou triatlonistkou 
Zuzanou Michalíčkovou. 
Mladé pretekárky dobehli do 
cieľa s  rozdielom 72 stotín 
sekundy. Halovým doraste-
neckým majstrom Slovenska 
v behu na 3000 m sa stal Filip 
Jančík, ktorý reprezentuje 
bratislavský atletický klub AO 
TJ Slávia STU. 

- SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPOMIENKY - - ŠPORT -

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí 
sa prišli spolu s  nami rozlúčiť  
s našou drahou zosnulou Oľgou 
Votavovou, ktorá nás navždy opus-
tila dňa 9. februára vo svojich nedo-
žitých 79 rokoch. Manžel Karel  
a ostatná smútiaca rodina.

Dňa 27.3.2022 
uplynie 1 rok, 
čo nás navždy 
o p u s t i l  n á š 
milovaný otec, 
dedko, pradedko  
a dobrý kamarát 
Albín Parajka, 
ktorý bol známy svojou príve-
tivosťou, optimizmom a  svoj-
ským humorom. „V  našich 
srdciach zostala bez Teba neutí-
chajúca bolesť, ale aj tie najkraj-
šie spomienky na Teba. “S láskou  
a úctou spomínajú dcéra Adriana  
s  rodinou. Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, tichú spo- 
mienku.

Dňa 11.3.2022 
sme si pripome-
nuli nedožitú 
storočnicu nášho 
otca  Alojza 
Kaderu. S láskou 
spomína rodina.

Dňa  21.3.2022 
uplynulo  5 
rokov, čo nás 
navždy opus-
tila naša milo-
vaná mamička 
a babička Ana- 

stázia Hajtmanková. S  láskou 
spomínajú dcéra Scarlet a vnučky 
Timuška a Liuška. Chýbaš nám.

Čas plynie ako tichej vody prúd, 
kto ju poznal, mal ju rád, nemôže 

zabudnúť. Len 
s p o m i e n k u ,  
na hrob kvety 
dáme a sviečkou 
si zaspomíname. 
Dňa 15.3. 2022 
by sa bola dožila 
naša mama, stará 

mama Františka Slaná 100 rokov. 
S láskou na ňu spomína päť dcér 
s rodinami. 

Za všetku lásku a  starostlivosť 
Tvoju s vďakou Ti dnes môžeme 
dať hrsť krásnych 
k v e t o v  n a 
pozdrav a potom 
už len spomínať. 
Dňa 17.3. uply-
nulo 10 rokov, 
čo nás navždy 
opustil náš milo-
vaný manžel, otec, svokor, dedko 
a  pradedko Stanislav Kanka.  
S úctou a láskou na neho spomínajú 
manželka Mária a deti Darinka, 
Stanko a Majko s rodinami. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Dňa 6.4. 2022 uplynú 4 roky, čo 
nás navždy opustil náš manžel, 

otec, dedko, brat 
a  krstný otec  
Jaroslav Mečír 
z  Pezinka. Kto 
ste ho poznali, 
venujte mu tichú 
s p o m i e n k u .  

S láskou naňho spomína rodina.

Dňa 10.3.2022 
u p l y n u l i  3 
roky, čo navždy 
odišiel náš drahý 
manžel, otec  
a dedko Štefan 
Kadlic. Zostal 
však v  našich 

srdciach. S láskou spomíname.

Dňa 10. marca 
2022 uplynulo 
už 20 rokov, 
čo nás navždy 
opustil náš drahý 
manžel, otec, 
starý otec Ivan 
Krupa. S láskou 

spomína manželka a synovia s rodi-
nami. Ďakujeme za tichú spo- 
mienku.

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

minie .  Dňa 
15.03 2022 sme 
si so smútkom  
v srdci pripome-
nuli  18. výročie 
úmrtia, kedy nás 
navždy opus-
til náš drahý 

manžel, otec a  dedko Štefan 
Bedecs. S láskou a vďakou spomí-
najú manželka Mária, dcéra 
Iveta  a  syn Marián s rodinami. 
Ďakujeme všetkým známym  
a priateľom, ktorí mu  spolu s nami  
venujú tichú spomienku. 

Dňa 3.3.2022 
uplynul 1 rok, čo 
nás navždy opus-
til náš milovaný 
manžel, otec  
a  dedko Ján  
Macho. S láskou 
v  srdci spomí-

najú manželka, dcéra, vnuci 
a  najbližšia rodina. Kto ste ho 
poznali, venujte mu, prosím, tichú 
spomienku.

Dňa 6.4.2022 
si s  bolesťou  
v srdci pripome-
nieme 10. výro-
čie úmrtia našej 
drahej Táničky 
Ptákovej, rod. 
T r o j a n o v e j .  

Ďakujeme všetkým, ktorí jej 
venujú tichú spomienku. Smútiaca 
rodina.

„Máme niekoho 
výnimočného  
v nebi, ten niekto 
nás mal naozaj 
veľmi rád a stal 
sa naším anje-
lom strážnym.“ 
Dňa 13.03.2022 
sme si pripomínali 6. výročie, čo 
nás navždy opustila naša milovaná 
Ing. Helenka Urblíková. S láskou 
na ňu spomíname.

„Zostalo len ticho, v očiach slzy 
a  v  srdci žiaľ.“ 
Dňa 30. marca 
2022 si pripomí-
name prvé výro-
čie úmrtia nášho 
m i l o v a n é h o 
manžela, otecka  

a dedka Vladimíra  Tomku. Kto 
ste ho poznali, venujte mu s nami 
tichú spomienku. S láskou v srdci 
spomína manželka Katka a dcéra 
Adrika s rodinou.

Dňa 15.3.2022 uplynulo 40 rokov, 
čo nás navždy opustil náš drahý 
otec ,  dedko 
a pradedko Jozef 
Poláček. Kto 
ste ho poznali, 
venujte mu, 
prosím, tichú 
s p o m i e n k u . 
Dcéra s rodinou 
a ostatná smútiaca rodina.

Odišla si tíško, 
niet Ťa medzi 
nami, v srdciach 
našich však žiješ 
spomienkami.  
Dňa 8.4.2021 si 
pripomenieme 
3. výročie úmrtia 

našej drahej mamičky Márie 
Vachovej, ktorá by sa aj 6.3.2021 
dožila 70 rokov. S láskou spomína 
smútiaca rodina. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

Čas plynie ako 
rieky prúd, kto 
Ťa mal rád, 
nevie zabudnúť. 
Ako voda tokom 
plynie, krásna 
spomienka na 
Teba  n ikdy 
nepominie. Dňa 22.3.2022 by sa 
bola naša drahá manželka, mama  
a babka Janka Navarová dožila 60 
rokov. Kto ste ju poznali, venujte 
jej s  nami tichú spomienku.  
S láskou v srdci spomína manžel  
a deti s rodinami. 

Osud Ti nedo-
prial s  nami 
dlhšie byť, ale 
v  našich srd- 
ciach budeš stále 
žiť. Za lásku  
a dobrotu Ti už 
nemôžme nič 

dať, len na hrob zapáliť sviečku  
a tíško spomínať. Dňa 29.3.2022 si  
s  veľkým smútkom pripomí-
name 1. výročie úmrtia nášho 
milovaného manžela, otecka, 
deduška a pradeduška Ing. Ľudo-
víta Fischera. Kto ste ho poznali 
a mali radi, venujte mu, prosíme, 
tichú spomienku. S úctou a láskou 
spomína smútiaca rodina.

Niekedy sa tie 
rany otvoria  
a   v t edy  s i 
u v e d o m í m e , 
ako veľmi nám 
chýbaš. Veľmi 
by sme si želali, 
aby sa všetko 

dalo vrátiť, aby si tu bol, aby sme 
sa smiali na obyčajných veciach. 
Bohužiaľ, osud je občas veľmi 
krutý, zostali iba spomienky  
a v srdci veľký žiaľ. Dňa 13.03. sme 
si pripomenuli nedožité 65. narode-
niny nášho milovaného manžela, 
otca, dedka, brata, švagra Jozefa 
Zborovana. S  láskou spomí-
najú manželka, dcéry s manželmi  
a vnučka Eliška. Ďakujeme za tichú 
modlitbu a spomienku.

Dňa 20. marca 2022 sme si pripo-
menuli 1. výročie 
úmrtia a  nedo- 
žitých 70 rokov 
môjho manžela 
R u d o l f a 
Kuruca. S láskou 
spomína man- 
želka a  deti  

s rodinami. Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, tichú spomi-
enku. 

Od života nikdy veľa nežiadal, veľa 
krásnych spomienok nám však 
zanechal. Dňa 01.03.2022 sme si 

p r i p o m e n u l i 
smutné výročie, 
keď nás opustil 
milovaný otec, 
manžel a dedko 
Richard Štefula. 
Tvoji milovaní

K t o  ž i j e 
v  našich srd- 
ciach, neumiera! 

 Dňa 5.4.2022 
si pripomenie- 
me 10. výročie 
úmrtia môjho 

drahého manžela Miroslava 
Košíka. S láskou a úctou spomína 
manželka Jarmila s rodinou a pria-
teľmi.

Dňa 12.3.2022 uplynuli 3 roky, 
odkedy nás navždy opustil náš 

milovaný manžel 
a tatino Miroslav 
Kosa. S bolesťou 
v  srdci spomí-
najú manželka, 
dcéry a vnučky  
s rodinami, pra- 
vnúčatá Samko  

a Amélia a ostatná smútiaca rodina.

Náš drahý Mirko. Spi sladko, 
snívaj večný 
sen, v spomien- 
kach sme pri 
Tebe každý deň. 
Dňa 24.3.2021 si  
s bolesťou v srdci 
spomíname na 3. 
výročie úmrtia 

nášho drahého syna Miroslava 
Koreniča. S láskou a úctou spomí-
najú mama, dcéra, sestra s rodinou, 
priatelia a ostatná smútiaca rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.  

Sú slová, ktoré nikdy nepovieme, 
sú chvíle, na ktoré s láskou spomí-
name, a sú ľudia, na ktorých nikdy 
nezabúdame! Dňa 9. marca uply-
nulo 40 rokov, čo nás opustil 
náš drahý otec Štefan Manák,  
a 28. apríla uplynie rok, čo sme 
sa rozlúčili aj s  našou drahou 
mamičkou, babičkou a prababič-
kou Žofiou Manákovou. Už len 
kytičku kvetov na hrob môžeme 
Vám dať a s láskou a úctou na Vás 
spomínať.  Deti s rodinami

Márne Vás naše oči všade hľadajú, 
aj po roku nám na tvári slzy 
stekajú. Hoci ste odišli a nie ste 
medzi nami, v  našich srdciach 
budete stále s  nami. Pripomí-
name si 1. výročie úmrtia Luboša  
Noskoviča (11.3.2021) a Ruženy 
Noskovičovej (29.3.2021). S úctou 
a láskou spomínajú dcéry Claudia 
 a Michaela s rodinami.

PEZINČANIA SA 
STALI MAJSTRAMI 
SLOVENSKA 
V ZIMNOM  TRIATLONE 

PŠC PEZINOK ŠTARTUJE JARNÚ 
ČASŤ SÚŤAŽE

SOCHÁR ALEXANDER 
ILEČKO OSLÁVIL 
JUBILEUM

KARATISTKA MICHAELA 
ČUKANOVÁ 
VYBOJOVALA ZLATO

MAJSTROVSTVÁ 
BRATISLAVSKÉHO 
KRAJA V ŠACHU

Orientační 
bežci 

úspešne 
vyštartovali 

do novej 
sezóny

text: REDAKCIA

 text: PŠC PEZINOK

text a foto: KRISTÍNA MAYEROVÁ
text a foto: MILAN ČUKAN text: JANA ŠTRBOVÁ

V sobotu 5.3.2022 
sa traja členovia 
pezinského klubu 
TRIMOOD zúčast-
nili Jeseníckeho 
zimného triatlonu, 
ktorý bol zároveň 
spojenými majstrov-
stvami Slovenskej  
a Českej republiky. Na snímke druhá zľava Michaela Čukanová

Na snímke sochár Alexander Ilečko

Katarína Szabóová

Oliver Kúdela

MLADÍ PLAVCI 
Z PEZINKA ZÍSKALI 
VIACERO MEDAILÍ

Na medzinárodných 
plaveckých pretekoch Orca 
children cup štartovalo  
za Plavecký klub Pezinok až 32 
plavcov vo veku 10 – 17 rokov. 
Deti si vytvorili 137 osobných 
rekordov a získali 11 medailí. 
Preteky sa konali 19. – 20. 
februára v Bratislave na Pasien-
koch bez prítomnosti divákov.

text: NAĎA KÚDELOVÁ

Dátum Čas Domáci Hostia
20.3.2022 15:00 OFK Vysoká pri Morave PŠC Pezinok „B“
27.3.2022 15:00 PŠC Pezinok „B“ TJ Slovan Viničné
2.4.2022 16:30 FK CINEMAX Doľany PŠC Pezinok „B“
10.4.2022 16:30 PŠC Pezinok „B“ ŠK Lozorno
17.4.2022 17:00 FC Slovan Častá PŠC Pezinok „B“
24.4.2022 17:00 PŠC Pezinok „B“ FKM Stupava
30.4.2022 17:00 FC - Žolík Malacky „B“ PŠC Pezinok „B“
8.5.2022 17:00 PŠC Pezinok „B“ ŠK Šenkvice
15.5.2022 17:00 ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš PŠC Pezinok „B“
22.5.2022 17:00 PŠC Pezinok „B“ FC Družstevník Budmerice
28.5.2022 17:00 OŠK Plavecký Štvrtok PŠC Pezinok „B“
4.6.2022 17:30 PŠC Pezinok „B“ FC Slovan Modra
12.6.2022 17:30 FK Dubová PŠC Pezinok „B“

Dátum Čas Domáci Hostia
20.3.2022 15:00 SFC Kalinkovo PŠC Pezinok
26.3.2022 15:00 PŠC Pezinok Lokomotíva DNV
3.4.2022 16:30 ŠK Tomášov PŠC Pezinok
9.4.2022 16:30 PŠC Pezinok MŠK Senec
16.4.2022 17:00 FK Inter Bratislava PŠC Pezinok
23.4.2022 17:00 PŠC Pezinok FC - Žolík Malacky
1.5.2022 17:00 ŠK Nová Dedinka PŠC Pezinok
4.5.2022 17:30 PŠC Pezinok ŠK Bernolákovo
8.5.2022 17:00 TJ Rovinka PŠC Pezinok
15.5.2022 17:00 MFK Rusovce PŠC Pezinok
21.5.2022 17:00 PŠC Pezinok FK Slovan Inavnka pri Dunaji
29.5.2022 17:00 OFK Dunajská Lužná PŠC Pezinok
4.6.2022 17:30 PŠC Pezinok FK Slovan Most pri Bratislave
11.6.2022 17:30 ŠK Vrakuňa Bratislava PŠC Pezinok
18.6.2022 18:00 PŠC Pezinok FK Rača Bratislava

ných škôl Bratislavského 
kraja, kde bolo pripojených 
198 žiakov. 

Základnú školu Jána 
Kupeckého v Pezinku repre-
zentovali súrodenci Oliver 
Kúdela zo 7.C a  Naďka 
Kúdelová z  2.C. Spolu 
nahrali 34 bodov a skončili 
na 25 mieste. Zo 198 žiakov 
sa Oliver umiestnil na krás-
nom 6. mieste. Turnaj sa hral 
tempom 7 min. + 3 s./ 1 ťah. 
Pri tomto turnaji bodové 
zisky záviseli na plnom obsa-
denosti družstva, aj napriek 
tomu ich zisk bol vysoký. 

Program zápasov A-tímu

Program zápasov B-tímu

Akademický sochár Alexander Ilečko oslávil vo februári 85. 
narodeniny. Primátor Pezinka Igor Hianik a  zástupkyňa primá-
tora Mária Wagingerová mu boli osobne zablahoželať  v jeho 
vlastnom  ateliéri v Grinave, kde tvorí dodnes. 

Alexander Ilečko sa narodil v Bratislave, k výtvarnému 
umeniu mal blízko už v detstve. Jeho otec Jozef Ilečko bol 
akademickým maliarom a matka bola profesorkou matema-
tiky a kreslenia. Po štúdiu na Gymnáziu v Revúcej sa dostal  
na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde sa spočiatku 
venoval maľbe, no neskôr sa na škole oboznámil aj so sochárskym 
umením. To mu učarovalo natoľko, že sa stalo jeho celoživotnou 
náplňou. Po skončení vojenskej služby sa s matkou presťahoval 
z Revúcej do Grinavy, kde si postavil aj ateliér. 

Na tvorbu sôch používa rôzne materiály ako hlinu, sadru, 
bronz, kameň a predovšetkým drevo. V istom životnom období 
sa vo svojej tvorbe zameral aj na busty, ktoré predstavovali jeho 
známych, kamarátov a spisovateľov. 

Okrem sochárskych prác tvoril aj grafiku a aktuálne sa venuje 
najmä kresleniu. Podľa jeho slov je sochárstvo zodpovedná  
a ťažká práca a vzhľadom na jeho vek a zdravotné problémy už 
nemá toľko síl ako predtým, preto sa vrátil ku kresleniu. „Každý 
deň cestujem vlakom medzi Bratislavou s Grinavou a počas cesty 
kreslím. Keď čakám na vlak v hale, na peróne alebo priamo  
vo vlaku. Ak vidím nejaké postavy, ktoré ma zaujmú, mám 
so sebou náčrtník a tam si ich zaznamenám. V ateliéri si skicu 

prekreslím na pekný papier a potom ju vyfarbím. Doteraz to tak 
robím,“ opísal Ilečko.

Svoje sochárske diela vystavoval na Slovensku aj v zahraničí 
a tiež sa zúčastňoval mnohých sochárskych sympózií. Celý život 
bol činným sochárom a za svoje diela získal mnohé ocenenia.  
K jeho životnému jubileu mu za redakciu Pezinčana želáme ešte 
mnoho umelecky činných rokov. 

Katarína Szabóová (2007) 
si odniesla pohár za štvorboj, 
keď získala najviac bodov  
za štyri odplávane disciplíny 
50 m motýlik, 50 m znak, 50 
m prsia a 50 m voľný spôsob.

Medaily získali:
Tomáš Janiga (2008):  
2. miesto v disciplíne 50 m prsia  
a 3. miesto 100 m prsia
Michal Matúš (2008):  
2. miesto v disciplíne 200 m 
znak a 3. miesto 200 m polo-
hový pretek
Simona Pätoprstá (2011):  
3. miesto v disciplíne 100 m 
znak a 3. miesto 100 m voľný 
spôsob
Katarína Szabóová (2007):  
3. miesto v disciplíne 100 m 
znak a 3. miesto 200 m znak
Adam Duffala (2007):  
2. miesto v disciplíne 200 m 
znak
Oliver Gray (2007): 2. miesto 
v disciplíne 400 m polohový 
pretek
Barbora Pašková (2009):  
3. miesto 50 m motýlik

Karate Rapid Bratislava vybo-
jovala prvé miesto v kategórii 
U21. Na druhom mieste skon-
čila Tereza Takáčová zo ŠŠK 
Bratislava a na treťom Nicole 
Turner z  Veľkej Británie  
a Lana Neshira z Litvy.

metrov. Tento rok reprezen-
tovali Pezinok na pretekoch 
Alena Drahošová, Silvia 
Kátlovská a Jakub Miklenčič. 
Všetci traja obsadili víťazné 
pozície a  stali sa majstrami 
Slovenska. 
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Žiaci zo ZŠ Na bielenisku 
dlhodobo spolupracujú 
s pezinskou nocľahárňou.  
Po materiálnej zbierke  sa 
tentokrát rozhodli prispieť 
k skrášleniu priestorov tak, 
aby vyžarovali pozitívnu 
energiu. Namaľovali pestro-
farebné obrazy, ktoré osvie-
žia steny, zútulnia priestor 
a potešia klientov nocľa-
hárne.  

NOCĽAHÁREŇ 
SKRÁŠLIA OBRAZY 

text a foto: DANIELA MALÍKOVÁ

Druhostupniari zo ZŠ Na bielenisku namaľovali 
na hodinách výtvarnej výchovy a na krúžku Artete-
rapie farebné obrazy určené pre pezinskú nocľaháreň. 
Jednotlivé obrazy žiaci maľovali v skupinkách. 

„Na každom obraze pracovalo približne 6 až 10 žiakov  
a každý z nich sa svojou troškou podieľal na vzniku 
celého obrazu. Vznikla tak vlastne jedna farebne vyvá-
žená kompozícia. Jedinou požiadavkou bolo, aby 
boli obrazy po celej ploche vyplnené,“ vysvetlila pani 
učiteľka Jana Čavoš.

Aktuálne je pätica obrazov vystavená vo vestibule 
základnej školy, kde na ne dostávajú len pozitívne 
ohlasy. Už čoskoro ale poputujú na miesto, na ktoré 
boli určené - do nocľahárne na Bratislavskej ulici  
v Pezinku.

Pezinčan Viktor Baláž je vášnivý 
cestovateľ, DJ, produkčný festivalov 
a lodný kapitán. Navštívil množ-
stvo krajín, no jeho najodvážnejším 
dobrodružstvom bolo splaviť rieku 
Amazonku na drevenom kanoe za 
tri mesiace. Na nebezpečnú cestu sa 
vydal minulý rok aj spolu s Jakubom 
Bezegom. Napriek tomu, že sa im ju 
nepodarilo dokončiť, ďalšiu plavbu 
Viktor plánuje o dva roky.

VIKTOR BALÁŽ: 
AMAZONKA JE 
DOBRODRUŽSTVO, 
ALE AJ BOJ O ŽIVOT 

text: KRISTÍNA MAYEROVÁ, foto: Viktor Baláž

Čo vás viedlo k tomu, 
že ste sa rozhodli splaviť 
Amazonku?

Nápad vznikol v  hlave 
môjho parťáka Jakuba, ktorý 
cestu plánoval od roku 2019. 
Oslovil ma pred rokom v apríli 
s tým, že jeho známy mu dal 
môj kontakt, nech mi napíše, že 
ja budem ten správny šialenec, 
ktorý by do toho mohol ísť.  Za 
pár hodín mal odo mňa odpo-
veď a išli sme do toho.

Aké boli prípravy?
Zháňali sme sponzorov, 

študovali rastliny, živočíchy, 
absolvovali kurz šitia a prvú 
pomoc. Pre mňa bolo najhor-
šie sa pred cestou vyrovnať  
s faktom, že je väčšia pravdepo-

dobnosť, že sa človek nevráti. 
Tri týždne pred odchodom som 
sa musel vyrovnať so smrťou. 
Bolo to veľmi zlé. Doma sme 
sa aj rozplakali, nemohli sme 
spať, čím viac sa blížil dátum 
odchodu, tým to bolo horšie. 

Odkiaľ začala vaša cesta?
V júli minulého roka sme 

prišli do Peru a  vybrali sa  
do Ánd na ľadovec, kde sme 
sa zdržali 10 dní. Potom sme 
sa presunuli do mesta Iquitos - 
kúsok odtiaľ sa začína hlavný 
tok Amazonky. V meste sme 
sa stretli s domácimi Indiánmi, 
ktorí nám vydlabali kanoe. My 
sme si na ňom urobili stožiar 
na hnaciu plachtu a vymýš-
ľali sme aj uchytenie kormidla 

a ako ho budeme ovládať. Diery  
a praskliny na kanoe sme museli 
zaliať asfaltom. 

Kde ste nocovali?
Spali sme v džungli v hama- 

koch (pozn. red. – jednoduchá 
hojdacia sieť). Denne plavba 
trvala 10 až 12 hodín, potom 
sme mali chvíľku, aby sme si 
našli miesto na spanie, čo bol 
občas problém. Museli sme 
vysekať časť džungle, prípadne 
nájsť nejakú domácu komunitu.

Čo ste jedli?
Našou zásadou bolo, že 

budeme piť vodu z lián alebo 
prefiltrovanú vodu z  rieky  
a jesť len jedlo, ktoré si ulovíme. 
Počas cesty sme zistili, že to nie 
je úplne reálne, keď chceme 
splaviť celú rieku za tri mesiace 
v období sucha. Neostal nám 
čas na lovenie. Chytali sme 
aspoň ryby a niečo nám dávali 
aj domáci obyvatelia, ktorých 
sme stretli. Väčšinou bola strava 
zložená z rýb, ryže, banánov, 
platanasov – a stále dookola. 

Zažili ste na ceste aj 
nejaké hraničné situácie?

Bol to každodenný súboj - 
málo spánku, štípajúci hmyz, 
silné slnko, vlny, križovanie 
rieky kvôli prúdom a oblie-
kanie sa do mokrého obleče-
nia. Neskôr, keď sme nestihli 
prefiltrovať vodu, pili sme ju už 
priamo z rieky a ja som chytil 
parazita. Schudol som asi 13 
kíl a vyliečil som sa až doma na 
Slovensku.

Viem, že ste Amazonku 
nakoniec nepokorili, váš 
výlet musel predčasne skon-
čiť. Čo bolo dôvodom?

Vyrážali sme v polovici júla 
a plavili sa nakoniec len dva  
a  pol týždňa. Prišli sme až  
na brazílsku hranicu, kde sme 
sa dozvedeli, že ďalej sú paše-
ráci a piráti, ktorí zabíjajú turis-
tov. V poslednom období sa aj  
z  bežných rybárov stavajú 
piráti, ktorí nezabíjajú len 
turistov, ale často sa zabíjajú 

aj medzi sebou. Môj partner 
povedal, že už nechce ísť ďalej. 
Nemôžem byť naňho nahne-
vaný, pretože je možné, že by 
som tu už ani nebol. Skon-
čili sme v  meste Tabatinga  
(na brazílskej strane) alebo Leti-
cia (na kolumbijskej), ktoré je 
na hranici, a keďže som chcel 
ešte spoznať mentalitu tunaj-
ších ľudí, ich kultúru, ostal som  
a cestoval ďalej sám.

Aká je tam príroda?
Prostredie okolo rieky je 

zdevastované, nielen člove-
kom, ale aj klesaním a stúpaním 
vody. Sú tam vypálené miesta,  
vo veľkom sa ťaží drevo,  
do rieky sa vypúšťa ortuť. 
Veľký problém je s odpadom, 
keďže neexistuje jeho odvoz, 
čo nespália, to tam ostane. 
Rieka je celá špinavá, vyzerá 
ako plaviace sa obrovské blato, 
nie je v  nej nič vidno. Na 
hladine plávajú olejové škvrny 
aj odpadky. Exotické rastliny  
a zvieratá sú skôr vo vnútro-
zemí. 

Akým spôsobom plánu-
jete verejnosti odprezentovať 
váš výlet?

Pôvodný plán bol nato-
čiť dokument, kde som chcel 
ukázať nielen samotnú plavbu, 
ale poukázať aj na devastáciu 
prírody, aký je život domá-
cich ľudí, na aké zvieratá môže 
človek naraziť. Nakoniec bude 
kratšie video ako rýchly zostrih 
z môjho pohľadu, čo všetko sa 
za tie dva mesiace udialo. Náš 
výlet by sme chceli odpre-
zentovať verejnosti 12. apríla  
v Pezinku.

Aké sú vaše ďalšie plány?
Cez najbližšiu zimu by som 

chcel ísť do Pakistanu a Indie. 
Našiel som aj ostrovy v Indoné-
zii, kde žijú pôvodní obyvatelia. 
Budem sa plaviť člnom, prese-
kávať džungľu a dúfať, že ich 
nájdem. Určite sa chcem vrátiť 
aj do Amazonky, ďalšiu plavbu 
plánujem asi o dva roky. 

Viktor Baláž s kanoe (vpravo)


