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Prechádzku jarným centrom mesta spestrujú Pezinčanom i návštevníkom farebné 
kvety a rozkvitnuté stromy. I keď sme si v Pezinku na rozkvitnutie cibuľovín počkali 
o niečo dlhšie ako v okolitých mestách, kvety sa už ukázali v plnej kráse. Vysadená 
zmes má v sebe veľa druhov tak, aby čo najdlhšie tešila okoloidúcich.

Tento rok pribudli v centre 
Pezinka na vybraných miestach 
v trávnikoch pestré jarné kvety. 
Na jeseň mesto v troch loka-
litách – ulica M. R. Štefánika, 
Moyzesova a Mladoboleslav-
ská  – pri Pomníku padlých 
v SNP, vysadilo 16 000 cibuliek 
zmesi Prima Bella technológiou 
priamo do trávnika. Spôsob 
výsadby zabezpečuje mini-
málnu starostlivosť – trávnik sa 
nadvihne a cibuľky sa umiestnia 

priamo pod jeho vrstvu.
Rôznofarebná zmes tulipá-

nov, narcisov a ďalších jarných 
cibuľovín kvitne postupne tak, 
aby čo najdlhšie zdobila mesto. 
Na Kollárovej ulici poteší 
kvitnúce stromoradie bielej 
a tmavoružovej farby, zámocký 
park zase symbolicky víta 
svojich návštevníkov krásne 
rozkvitnutou magnóliou.

Tak ako každý živý orga-
nizmus, i  cibuľoviny majú 

svoj pevne stanovený životný 
rytmus. Jarné obdobie, kedy 
celú svoju energiu vkladajú  
do nádherných kvetov, vys- 
trieda fáza odpočinku, aby nás 
mohli znova nasledujúci rok 
potešiť. Regenerácia je pre ne 
veľmi dôležitá, pretože vtedy si 
cibuľka robí zásoby pre kvalitný 
rast v nasledujúcej sezóne. Rela-
xačnú fázu budeme my, okolo-
idúci občania, vnímať možno 
trochu s nevôľou, pretože sa 

prejaví zožltnutím a uschnu-
tím celej nadzemnej časti. 
Chceme vás preto poprosiť 
o  trpezlivosť a  ohľaduplnosť 
voči tejto životnej fáze cibuľo-
vín. Tolerujme spoločne chvíľu 
fakt, že vysadená plocha nás 
určitý čas nebude lákať svojím 
vzhľadom tak, ako keď bola 
v plnom kvete. Doprajme však 
rastlinám čas na regeneráciu. 
Mnohonásobne nám to vrátia 
v nasledujúcom roku.
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Noviny vydávané mestom Pezinok. Elektronickú verziu nájdete na stránke www.pezincan.pezinok.sk - bezplatné.

MESTO NA JAR ROZKVITLO
DO KRÁSY

Žiadosť o príspevok za mesiac apríl je potrebné podať do 5 pracovných dní od skončenia mesiaca, t.j. do 6. mája 2022, 
v klientskom centre MsÚ Pezinok. Všetky informácie k príspevku nájdete na webe mesta v časti Ukrajina.

… Rýchla správa
PRÍSPEVOK ZA UBYTOVANIE 

UTEČENCOV

Začala sa rekonštrukcia 
Dolného kostola

V marci odštartovali práce na obnove 
veže, Rímskokatolícka cirkev - farnosť 
Pezinok ako vlastník národnej kultúrnej 
pamiatky plánuje postupne zrenovovať 
celý exteriér kostola.

Komplexná obnova zahŕňa 
výmenu krytiny, opravu 
krovu a  omietok, sanáciu 
vlhkosti, reštaurovanie kamen-
ných portálov a iných prvkov  
na fasáde. V prvej etape zrekon-

štruujú helmicu veže. „Je nutné 
sanovať jej krov, ktorý bol 
v 90. rokoch minulého storo-
čia provizórne vystužený, ďalej 
zadebniť helmicu odspodu 
Pokračovanie na strane 2



BEZPEČNOSŤ DETSKÝCH IHRÍSK JE PRE 
PEZINOK PRIORITOU

text: DANIELA MALÍKOVÁ

Rušenie detských ihrísk v Pezinku, ktoré sa začalo koncom marca 
odstraňovaním ihriskových prvkov, mesto robí z dôvodu bezpečnosti 
detí. Hlavná ročná kontrola, realizovaná odborne spôsobilou osobou 
v roku 2021 na 36 detských ihriskách v meste, ukázala, že viaceré 
z nich nespĺňajú bezpečnostné normy a predstavujú ohrozenie pre deti. 
V novembri minulého roka schválilo mestské zastupiteľstvo uznesenie, 
na základe ktorého sa niektoré nebezpečné ihriská zrušia alebo zmenia 
svoj účel a na iných sa odstránia ohrozujúce prvky.

Od 1.1.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 371/2019 Z. z. 
o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Tento 
zákon prvý raz komplexne riešil a pomerne podrobne upravoval 
požiadavky na detské ihriská a ich bezpečnosť. Na druhej strane 
predstavoval potenciál rapídneho navýšenia výdavkov pre obce 
a mestá, ktoré sú najčastejšími vlastníkmi detských ihrísk. V rámci 
prechodných ustanovení bol určený čas na zosúladenie stavu 
detských ihrísk s novou úpravou do 31.12.2021. Jeho účinnosť 
však bola od 01.01.2020 do 18.02.2021.

Mesto na základe vykonanej kontroly nemalo inú možnosť ako 
trinásť nevyhovujúcich ihrísk odstrániť. Rušia sa ihriská, v ktorých 
blízkosti nebývajú deti vo veku od 3 do 10 rokov s trvalým poby-
tom v Pezinku alebo aj tie, kde sa v pešej dostupnosti nachádza 
alternatívne detské ihrisko. Ide napríklad o ihriská na Bratislavskej, 
Záhradnej, Muškátovej, Hroznovej, Švermovej, L. Novomeského 
a Svätoplukovej ulici. Opravovať sa bude 24 ihrísk - odstránia sa 
z nich nebezpečné prvky a v priebehu roka sa nahradia novými. Ide 
najmä o prevažovacie hojdačky, preliezky, hojdačky a kolotoče.

Od 1.1.2022 zabezpečuje bežnú údržbu ihrísk Mestský podnik 
služieb Pezinok (MPS). Ide najmä o pravidelnú vizuálnu kontrolu, 
opravy, natieranie ihriskových prvkov, dopĺňanie skrutiek a častí 
či jednoduché osádzanie ihriskových prvkov. Vizuálna kontrola 
sa realizuje minimálne raz do týždňa, pričom každá je zazname-
naná v knihe kontrol a ich ročný súhrn je podkladom pre hlavnú 
ročnú kontrolu. MPS sa stará aj o pieskoviská na ihriskách. Počas 
sezóny (od 1.3. do 30.11.) ich bude pravidelne čistiť, prekopávať, 
prehrabávať a polievať vodou najmenej raz za dva týždne, o čom 
bude povinný viesť aj záznamy.

„Nechceme deťom brať ich ihriská, ale takisto nemôžeme 
dopustiť, aby sa hrali na prvkoch, ktoré nespĺňajú bezpečnostné 
normy, a teda sú pre ne ohrozujúce. Cieľom všetkých týchto zmien 
je predovšetkým bezpečnosť detí hrajúcich sa na ihriskách, ako aj 
zabezpečiť čistejšie ihriská v meste,“ vysvetlila vedúca oddelenia 
stratégie a životného prostredia Daniela Vašková Kasáková.

Výsledky hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk nájdete  
na webe mesta: Životné prostredie - Zeleň v meste a detské ihriská.

PEZINČANPEZINČAN mesto
PEZINOK
apríl 2022

pezinok.sk
facebook.com/mestopk

instagram.com/mestopk

3.
strana

2.
strana

ZAČALA SA REKONŠTRUKCIA 
DOLNÉHO KOSTOLA
text a foto: KRISTÍNA MAYEROVÁ

Pokračovanie zo strany 1 
a  následne položiť pálenú 
krytinu, ktorá podľa výsku-
mov bola pôvodne na veži. 
V závislosti od financií plánu-
jeme pokračovať na sprístupnení 
veže, obnove krovu a krytiny 
lode i sanktuária,“ uviedol člen 
farskej rady v Pezinku Marián 
Šipoš s tým, že neskôr by chceli 
pokračovať obnovou fasády.

Ako ďalej ozrejmil, obnovu 
veže financujú predovšetkým 
z grantov Ministerstva kultúry 
SR z  programu „Obnovme 
si svoj dom“, keďže kostol je 
zapísaný v Zozname národných 
kultúrnych pamiatok s priori-
tou ochrany a obnovy. Peniaze 
získavajú aj z  dobrovoľných 
príspevkov farníkov i milov-
níkov architektúry či histórie, 
ktorí ich posielajú na špeciálny 
účet farnosti Pezinok.

Marián Šipoš vysvetlil, že 
materiál na obnovu krytiny 
a  čiastočne aj krovu zakú-
pila farnosť ešte v roku 2020, 
čím výrazne ušetrila. Materiál  
na celú strechu kostola ju tak 
vyšiel na viac ako 40 000 eur.

„Výsledkom celej rekon-
štrukcie je sprístupnenie 
národnej kultúrnej pamiatky 
verejnosti a zriadenie prehliad-
kových trás až do podkrovia. 
Návštevníci budú mať možnosť 
prejsť sa okolo historického 
hodinového stroja Hainz či 
piatich ručne ťahaných zvonov 
alebo vystúpať až do samot-
nej helmice veže, kde budú 
obnovené a sprístupnené dva 
balkóny, ktoré tam v minulosti 
boli ako súčasť obrany mesta,“ 
opísal Šipoš. Ako doplnil, inte-
riér veže je priestranný, má 
niekoľko poschodí, preto disku-

tovali aj s predstaviteľmi múzeí 
o možnosti inštalovania výstav 
v  jej interiéri, ktoré by boli 
súčasťou turistickej prehliadky.

Rímskokatolícka cirkev – 
farnosť Pezinok chce po exte-

riéri postupne obnoviť aj interiér 
kostola, ktorý vymaľoval pezin-
ský maliar Augustín Barta tesne 
po druhej svetovej vojne.

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU 
PREDZÁHRADKU
text: DANIELA VAŠKOVÁ KASÁKOVÁ

Už od 21. apríla do 30. 
mája je možné prostred-
níctvom dotazníka prihlásiť 
a nominovať pezinské predzá-
hradky a komunitné záhrady 
do súťaže. Urobiť tak môžete 
na linku https://arcg.is/yzHGb 
na webovej stránke mesta.

Vyhlasovateľom súťaže je 
mesto Pezinok a  jej cieľom 
je zvýšiť povedomie o upra-
vených priestoroch pred 

bytovými domami formou 
predzáhradiek a komunitných 
záhrad.

Zároveň chce samospráva 
motivovať aj obyvateľov 
Pezinka k aktivitám za účelom 
skrášlenia svojho bezprostred-
ného okolia.

Súťaž je v časovom 
rozsahu rozdelená:
• apríl/máj 2022 – spustenie 

súťaže: prijímanie nominá-
cií podľa kategórií

• máj/jún 2022 – hodnote-
nie odbornou, resp. výbe-
rovou komisiou*

• jún/júl 2022 – spustenie 
hlasovania online

• posledný júlový týždeň 
2022  – uzavretie súťaže 
odbornou/výberovou 
komisiou*

• prvý augustový týždeň 
2022 – vyhlásenie výsled-
kov súťaže

*Výberovú komisiu plánu-
jeme v zložení piatich členov, 
z čoho dvaja by mali zastupo-
vať odbornú zložku mestského 
úradu a ostatní členovia budú 

doplnení z  radov poslancov 
a verejnosti.

Kategórie:
1. Najkrajšia predzáhradka 

pred bytovými domami
2. Najkrajšia komunitná 

záhrada
Úspešným súťažiacim budú 

poskytnuté vecné ceny.

STROMY A KVETINÁČE 
SA PREMIESTNILI 
Z CENTRA MESTA

text: REDAKCIA, foto: ARCHÍV MESTA

Farebné kvetináče so stromami, 
ktoré sa nachádzali v centre 
mesta a vymedzovali tak 
priestor v rámci pešieho 
pohybu, boli premiestnené 
do nových lokalít v meste. Pri 
ich výbere vypočulo mesto aj 
názor svojich obyvateľov, ktorí 
posielali tipy, kde by si ich 
vedeli predstaviť.

Pešie zóny podporujú v mestách atraktivitu verejných priesto-
rov a podnecujú ľudí tráviť viac času na čerstvom vzduchu. Cieľom 
umiestnenia veľkorozmerných farebných kvetináčov bolo hlavne 
upokojenie centrálnej zóny, navrátenie zelene, ako aj spôsob ako 
vyvolať diskusiu o pešej zóne v centre mesta.

Farby veľkorozmerných kvetináčov korešpondovali s farbami 
Pezinka - zelená, červená, žltá a sivá (nahrádza striebornú z erbu 
mesta). Do farebných kvetináčov bolo vysadených 25 kusov stro-
mov druhu jaseňovec metlinatý.

18 kusov stromov by malo byť vysadených v teréne v loka-
litách:
• pri detskom ihrisku na Muškátovej ulici - pokračovanie aleje
• Komenského 23 - v areáli Zariadenia opatrovateľskej služby
• Generála Pekníka na rohu s Trnavskou ulicou
• Bernolákova 33
• pred bytovkou na Hroznovej ulici na rohu s Trnavskou ulicou

Kvetináče majú nové miesta v Zariadení opatrovateľskej služby 
na Komenského ulici a v základných a materských školách:

• ZŠ Na bielenisku
• ZŠ Orešie
• MŠ Gen. Pekníka
• MŠ Cajlanská
• MŠ Svätoplukova
• MŠ Holubyho
• MŠ Za hradbami
• MŠ Bystrická

Na školských dvoroch budú kvetináče plniť prevažne deko-
račnú funkciu. Škola ZŠ s MŠ Orešie ich čiastočne zapustí 
do zeme, aby ich deti mohli využiť ako vyvýšené záhony a sadiť 
do nich bylinky. Materská škola Svätoplukova ich zase umiestni 
na terasy a nasadí do nich kvety a rôzne rastliny.

PRI VODNEJ NÁDRŽI 
KEJDA PRIBUDLO 18 
STROMOV
text a foto: VOJTECH WINTER

Občianske združenie (OZ) 
Dedičstvo zasadilo v apríli nové 
stromoradie pri vodnej nádrži 
Kejda na cirkevnom pozemku, 
ktorý Pezinčania ľudovo nazý-
vajú Farskou lúkou. Prvých 18 
stromov už je nasadených, pár 
ďalších postupne pribudne.

Rozhodnutie sadiť padlo 
v lete minulý rok. Keďže ide 
o nemalé množstvo stromov, 
tak aj cena za alej bola viac, ako 
sme mohli zaplatiť. Preto sme 
na jeseň začali zbierať dobro-
voľné príspevky na výsadbu. 
Vďaka Mariánovi Šipošovi 
(členovi OZ Dedičstvo) sa 
podarilo zohnať v  priebehu 

zimy ďalšie financie z grantov.
Desať dobrovoľníkov 

vykopalo začiatkom apríla 
jamy a  v  priebehu nasledu-
júceho týždňa odborníci 
sadili stromy, ktorým pridali 
hnojivo a špeciálne typy húb, 
ktoré zadržujú vlhkosť. Vysa-
dili tak po 4 duby letné, javory 
poľné, javory mliečne, jarabiny 
vtáčie a 2 lipy malolisté. V prie-
behu mája pribudnú priamo  
pri rázcestí ešte 2 vŕby biele.

Veríme, že stromy budú 
potešením pre okoloidúce 
rodiny s deťmi, cyklistov, psič-
károv a ďalších návštevníkov.

- SAMOSPRÁVA -- SAMOSPRÁVA -

VĎAKA 
ZAMESTNANCOM 
MESTA JE 
KUČIŠDORFSKÁ 
DOLINA ČISTEJŠIA
text: KRISTÍNA MAYEROVÁ, foto: MSÚ

Zamestnanci mestského úradu 
prispeli k čistejšej Kučišdorfskej 
doline. Počas akcie „Čistenie 
mesta“, ktorá sa konala v posledný 
marcový deň, vyzbierali približne 
30 vriec rôznorodého odpadu.

„Za referát životného pros-
tredia sme úprimne veľmi radi, 
že na úrade sa nájde kopec 
dobrovoľníkov, ktorí si aj popri 
množstve agendy nájdu čas 
a radi priložia ruku k dielu. Aj 
napriek pochmúrnemu poča-
siu sa nám podaril veľmi slušný 
výsledok,“ uviedol vedúci 
referátu životného prostredia, 
komunálnych služieb a dopravy 
Róbert Láska.

Ako ďalej priblížil, medzi 
odpadmi našli aj rôzne kurio-
zity ako zakopaný fúrik plný 
skla, plechovice a fľaše od olejov, 
množstvo autodielov či staré 
koberce.

Heslo akcie znelo: „Mesto 
Pezinok a jeho okolie nám nie je 
ľahostajné!“ Samospráva verí, že 
táto myšlienka osloví aj obyva-
teľov Pezinka. „Ďalšiu podobnú 
akciu, už aj so zapojením obča-
nov, plánujeme v termíne 20. 
- 21. mája a veríme, že Pezin-
čanom záleží na tom, ako mesto 
vyzerá,“ dodala vedúca oddele-
nia stratégie a životného pros-
tredia Daniela Vašková Kasá-
ková.

Lokality a  miesta, kde sa 
bude zbierať odpad, zverejníme 
na facebookovej a  webovej 
stránke mesta.

MESTO 
ODSTRÁNILO 
SKLÁDKU V GRINAVE
text: DANIELA MALÍKOVÁ

Igelitové vrecia a autodiely 
nepatria do porastu medzi 
vinohrady. Zamestnanci 
Mestského podniku služieb 
odstránili čiernu skládku, na 
ktorú upozornili prostred-
níctvom Odkazu pre starostu 
obyvatelia. Znečistený plast sa 
už nemôže recyklovať, preto 
skončil na skládke odpa-
dov. Nezákonne umiestnený 
komunálny odpad mesto 
odpratalo na vlastné náklady.

Finančné prostriedky za 
uloženie komunálnych odpa-
dov na skládke idú z poplatkov 
od obyvateľov aj podnikateľov 
z mesta Pezinok. Plasty, ako aj 
iné oddelene zbierané odpady 

(separáty), treba vhadzovať 
do nádob na to určených. Je 
to nielen lacnejšie, ale predo-
všetkým šetrnejšie k  život-
nému prostrediu. Obyvate-
ľom v rodinných domoch a na 
sídliskách zabezpečuje nádoby 
na separáty mesto Pezinok. 
Podnikatelia majú povinnosť 
zabezpečiť si zber separátov 
s Organizáciou zodpovednosti 
výrobcov a zberovou spoloč-
nosťou.

Ak sa odpady správne vyse-
parajú, môžu sa recyklovať, 
neskončia na skládke a mesto 
to bude stáť menej finančných 
prostriedkov.

V PEZINKU 
PRIBUDLI NÁDOBY 

NA TRIEDENIE 
SKLA

text: DANIELA MALÍKOVÁ

Na základe podnetov od obyvateľov sme v marci 
v spolupráci s Organizáciou zodpovednosti výrobcov 
(OZV) zvýšili počet kontajnerov na sklo o 7 kusov. 
Kontajnery boli pridané na uliciach Bystrická 34, 
Svätoplukova 27 - 31, L. Novomeského 36, Mierová 
4, 1. mája 43, Okružná 3, 5 a E. Suchoňa 5.

So zberovou spoločnosťou sa nám tiež podarilo 
dohodnúť na častejšom vývoze tetrapakov s frekven-
ciou 2× do mesiaca na 4 stanovištiach. Ide o kontaj-
nery na ulici Jesenského, Dobšinského, Žarnovických 
a Bystrická 15.

Častejší zber už funguje od júla minulého roka 
na šiestich najviac vyťažených stanovištiach ako ulice 
Svätoplukova 2 - 4, 1. mája, Krížna, L. Novomeského 
26, Hroznová 7 a Amfiteáter.

Požiadavke doplniť kontajnery sme vyšli v ústrety aj 
na Muškátovej ulici č. 48, kde sme pridali nové nádoby 
na zber papiera a plastov. Ďalší kontajner na plasty 
dostali obyvatelia aj na ulici Obrancov mieru 50.

Správne triedenie odpadov je jednou z hlavných 
priorít mesta a je kľúčovým prvkom koncepcie zelen-
šieho mesta. Súčasťou koncepcie je zvyšovanie počtu 
zberných nádob na jednotlivé separáty, edukačné pred-
nášky v materských a základných školách o proble-
matike triedenia odpadu, ale aj zavedenie používania 
recyklovaného papiera na mestskom úrade.

Veža Chrámu Premenenia Pána

https://arcg.is/yzHGb
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POKLADY MALÝCH KARPÁT OKOLO PEZINKA

text: JIŘÍ VITÁLOŠ, foto: PAVEL UHER

Jedinečnosť Pezinka znásobuje jeho poloha pod Malými Karpatmi. Geopark 
Malé Karpaty je územie ako stvorené na objavovanie - spojenie živej, neživej 
prírody a kultúry je unikátne. Zaujímavé miesta, zákutia a prírodné tajomstvá 
vám budeme prinášať v pravidelnej rubrike.

Lokalít, ktoré sa oplatí 
navštíviť a  spoznať, je veľa. 
Jednou z  nich je mineralo-
gická lokalita Rybníček, známa 
a celosvetovo jedinečná výsky-
tom minerálu goldmanit.

Jedna z  trás začína  
pod starým zámkom na lesníc-
kom náučnom chodníku. 
Druhú nájdete pri autobuso-
vej zastávke. Obe vás dovedú 
k horárni, poza ktorú budete 
pokračovať žltou turistickou 
trasou smerom na Modru, kde 
nájdete starý buk s nenápadnou 
zelenou značkou baníckych 
kladiviek. Keď odbočíte, ocit-
nete sa v mieste, kde sa v 50-tych 
rokoch robil prieskum na urán. 
V poraste, ktorý zahladil stopy 

po ľudskej činnosti, sú tri štôlne. 
Pri jednej z nich je od roku 2009 
dobudovaná lavička, stôl a infor-
mačná tabuľa. Blízke okolie 
poskytuje v hubárskej sezóne 
krásne úlovky hríbov a iných 
jedlých húb, ale celoročne, 
s výnimkou zimy, kedy krajinu 
zakryje snehová pokrývka, tu 
môžete objaviť vzácny minerál 
goldmanit.

Tento chróm -vanádový 
granát je jedinečný. Najbliž-
šia lokalita, kde sa vyskytuje, je 
Mexiko, ale ten náš pezinský je 
najväčší na svete.

Vzorky, ktoré nájdete, majú 
maximálne 1 až 3 mm, ale hľada-
nie a úspech z objavenia jedi-
nečného pezinského minerálu 

vám určite nedá spať a budete sa 
radi na toto výnimočné miesto 
vracať. Stačí kladivo, trpezlivosť 
a šťastie začiatočníka.

GPS súradnice : 48°21‘25“N, 
17°13‘18“E
Objavujme spolu Geopark 
Malé Karpaty

ROZHOVORY S …

text: MONIKA LUKNÁROVÁ

Pezinské kultúrne centrum 
odštartovalo nový program  
vo vlastnej réžii, cyklus 
s názvom Rozhovory s…

V rámci cyklu bude spove-
dať zaujímavých Pezinčanov. 
Prvé stretnutie bolo veno-
vané najúspešnejšej sloven-
skej lyžiarke Petre Vlhovej, 
o ktorej minulý rok napísal 
prvú autobiografiu Pezinčan, 
známy športový redaktor Juraj 
Berzedi. Moderátorom pilot-
nej časti bol športový komen-
tátor Slávo Jurko. Krátku 
reportáž z podujatia, z dielne 
TV Pezinok, si môžete tiež 

pozrieť na webovej aj FB 
stránke Pezinského kultúr-
neho centra.

Na najbližšie Rozhovory 
s… vás srdečne pozývame 
v  stredu 18. mája 2022 
v  malej sále Domu kultúry 
na Holubyho ulici. Kto bude 
hosťom? Sledujte našu FB 
a webovú stránku.

ZUŠ EUGENA SUCHOŇA – KONEČNE OPÄŤ 
NA PÓDIU
text: ZUZANA ANDELOVÁ, foto: ROBERT MILČIK

Po obmedzeniami vynú-
tenej dlhej odmlke sme veľmi 
radi, že naši žiaci mohli opäť 
predstúpiť pred skutočné publi-
kum a  potešiť poslucháčov 
živou hudbou či slovom.

Prvou lastovičkou bol Jarný 
koncert (25.3.), na ktorom sa 
sólovými, ale i  komornými 
číslami predstavili žiaci hudob-
ného a literárno-dramatického 
odboru.

Ďalšie vystúpenie (5.4.) 
pripravili žiaci literárno-dra-
matického odboru pod vede-

ním Stanky Koníčkovej 
a Radky Kukurugyovej.

Jedno z uvedených pred-
stavení s  názvom „V našom 
meste“ v réžii Stanky Koníč-
kovej sa 17.3. zúčastnilo kraj-
skej prehliadky detskej drama-
tickej tvorivosti „Stretnutie 
s malou Táliou“ v Senci. Žiaci 
tu získali krásne 1. miesto 
s  postupom do celosloven-
ského kola v Šali. Pani učiteľke 
aj žiakom srdečne gratulujeme 
a ďalej držíme palce.

MESTO SA POĎAKOVALO UČITEĽOM 
ZA ICH PRÁCU UDELENÍM 
OCENENÍ

text: DANIELA MALÍKOVÁ, foto: KRISTÍNA MAYEROVÁ

„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného  
premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“

Jan Amos Komenský pomenoval citátom vlastnosti, 
ktoré by mal mať dobrý učiteľ. Mesto 31. marca 
2022 po troch rokoch opäť udelilo na slávnostnom 
odovzdávaní 12 učiteľom ocenenie za ich neúnavnú 
prácu, ktorá pre nich nie je len povolaním, 
ale aj poslaním.

„Ocenenia navrhovali riadi-
telia škôl, ktorí vybrali tých peda-
gógov, ktorí si nielen odučia, ale 
robia niečo nad rámec svojich 
povinností a ktorí školu celú ako 
takú posúvajú vpred,“ uviedla 
zástupkyňa primátora Mária 
Wagingerová.

Ocenených bolo päť pani 
učiteliek v kategórii štátnych 
materských škôl:  Zdenka 
Černáková z MŠ Vajanského, 
Daniela Havelková z  MŠ 
Svätoplukova, Mária Koníková 
z MŠ Bystrická, Zuzana Kosi-

bová z MŠ Záhradná a Barbora 
Horvátová z  MŠ generála 
Pekníka. V kategórii základných 
škôl získali ocenenie traja učite-
lia - Monika Fintorová a Andrej 
Tichý zo ZŠ Kupeckého, Mária 
Neurath zo ZŠ Fándlyho a jedna 
pani vychovávateľka - Zdenka 
Vojteková zo ZŠ Na bielenisku. 
Ocenenou za vynikajúcu prácu 
pedagóga hry na flaute bola aj 
pani učiteľka zo ZUŠ Eugena 
Suchoňa Ivana Fülöpová.  
Po prvýkrát boli medzi ocene-
nými aj pani učiteľky zo 

súkromných materských škôl. 
Ocenenie získali Martina Petrí-
ková zo súkromnej škôlky 
a  jasličiek Múdre hlavičky 
a Linda Balážová z Denného 
centra Mimy a Monty.

Práca učiteľa si vyža-
duje veľa trpezlivosti i  lásky 
k  tomuto povolaniu, ale 
najmä  k  deťom, ktorým 
odovzdávajú cenné vedomosti. 
Ocenených i  účinkujúcich 
na slávnostnom odovzdá-
vaní sme sa opýtali, ako by 
mal vyzerať ideálny učiteľ. 

„Podľa mňa je ideálny učiteľ 
trošku prísny, trošku kamarát, 
trošku rodič, a zároveň sprie-
vodca životom mladého 
človeka. Mal by mať veľa lásky, 
tolerancie, ale aj prirodzenej 
autority, aby z neho žiaci cítili, 
že vie naučiť i pochopiť,“ pove-
dala Barbora Švidraňová.

„Pani učiteľka musí byť 
plná optimizmu a očakávania, 
čo nastávajúci deň prinesie.  
Pre mňa je toto povola-
nie splnený sen, ktorý mi 
dodáva energiu a napĺňa ma 
v živote,“ povedala pani učiteľka 
Mária Koníková z MŠ Bystrická.

„Dobrý učiteľ by mal 
mať hlavne rád deti, poznať 
ich a byť pre ne tiež kamarát. 
Mal by posúvať dieťa ďalej, 
aby sa rozvíjalo vo všetkých 
smeroch,“ poznamenala pani 
učiteľka Martina Petríková  
zo súkromnej škôlky a jasličiek 
Múdre hlavičky.

„Učiteľ by mal byť v prvom 
rade vnímavý, aby pocho-
pil potreby detí, čo sa v triede 
deje, čo je v danom okamihu 
podstatné, lebo nie vždy je to 
učivo. Treba stretnúť deti tam, 
kde sa nachádzajú, čím práve 
žijú, a len na to sa dá nadvia-
zať,“  povedala pani učiteľka 
Mária Neurath zo ZŠ Fándlyho.

„Ideálny učiteľ musí mať 
zmysel pre humor, vie si vystre-
liť sám zo seba, musí byť empa-
tický, s  ľudským prístupom, 
tolerantný voči veku detí a ich 
výmyslom, ktoré robia v škole, 
a zároveň by mal byť trošku 
prísny,“  uviedla zástupkyňa 
primátora Mária Wagingerová.

Mesto Pezinok ďakuje všet-
kým pedagógom pôsobiacim 
v našom meste. Každý z vás si 
zaslúži získať ocenenie a niesť 
titul najlepšieho učiteľa.

VÍNNE TRHY PEZINOK OPÄŤ 
NA SCÉNE
text: ĽUBOMÍR JANEČKA

Áno, opäť, pretože dvoj-
ročná covidová prestávka nedo-
volila organizátorom, Združe-
niu pezinských vinohradníkov 
a vinárov, pripraviť 25. ročník 
tohto prestížneho celosloven-
ského podujatia v  riadnom 
termíne.

Odborná degustácia sa 
konala koncom marca v priesto-
roch Zlatej sály zámku Šimák. 
Hodnotilo sa pod vedením 
profesora Fedora Malíka dva 
dni. Šesť komisií po päť degustá-
torov, plus predseda komisie. 
Zaregistrované vína (spolu 
477) boli rozdelené do kategó-
rií podľa farby, cukornatosti 
a na tiché a perlivé. Najlepšie 
hodnotené vína v  jednotli-
vých komisiách boli vybrané 
do tzv.  rozstrelovej komisie, 
ktorá ešte raz degustovala tieto 
vína a  vyhodnotila šampió-
nov jednotlivých kategórií  
pre rok 2022. Hodnotenie bolo 
anonymné, vína zakryté neprie-
hľadnou tkaninou, označené iba 
číslom. Záverečná subkomisia 

mala vybraté vína označené 
písmenami, aby nikto nevedel, 
pod akými číslami sa predtým 
hodnotilo v komisiách. Prestíž 
serióznej degustácie sa získa 
iba objektivitou a anonymitou 
hodnotených vín. A Vínne trhy 
Pezinok si označenie slovenská 
superdegustácia získali za štvrť-
storočie existencie zaslúžene.

Degustáciu pripravili orga-
nizátori zo Združenia pezin-
ských vinohradníkov a vinárov 
a s obsluhou pomáhali študenti 
strednej vinársko -ovocinárskej 
školy z Modry. Vyhodnocova-
nie sa robilo pomocou tabletov 
a centrálneho počítača. Spolu 
148 vín získalo medailu, z toho 
sedem veľkú zlatú. Osem vín sa 
hrdí titulom šampión v jednot-
livých kategóriách.

Organizátori pozývajú 
všetkých na verejnú degus-
táciu hodnotených vín, ktorá 
sa uskutoční 6. a  7. mája 
na nádvorí Krušičovej kúrie 
vedľa Mestskej vinotéky 
na Radničnom námestí.

- SPEKTRUM -- SAMOSPRÁVA / SPEKTRUM -

POZDRAVY 
Z PREDMESTIA

text: EVA PILÁTOVÁ, foto: ADAM KULICH

Zelený apríl
V apríli sme po celom meste rozbehli dobrovoľnícke čiste-

nie prírody a verejných priestorov. V spolupráci s partnermi 
akcie VVDP Karpaty, Autoklub Pezinok a ecorec Slovensko 
sme pripravili jednoduchý systém, do ktorého sa stačí zapo-
jiť. Pred Veľkou nocou sa nám podarilo vyzbierať asi pol tony 
odpadu. Akcia pokračuje do konca apríla. Viac informácií nájdete  
na facebooku pod značkou #ZelenýAprílPezinOK2022.

Vynovené lavičky v grinavskom chotári
Členovia Turistického oddielu Grinava pod vedením Mária 

Farkaša v spolupráci s členmi Dobrovoľného hasičského zboru 
v Pezinku počas veľkonočného voľna opravili a vynovili lavičky 
pri treťom jazere a na turistickom mieste Grinavká vyhliadka.

Krížová cesta v prírode
Rímskokatolícki veriaci z limbašskej a grinavskej farnosti 

sa 15. 4. 2022 zúčastnili veľkopiatkovej krížovej cesty, ktorú 
viedol pán farár Miroslav Mika po prvýkrát v zakvitnutnom 
grinavskom chotári.

Tulipánový ostrovček
Začiatkom apríla zažiaril pestrofarebnými tulipánmi prvý 

cestný ostrovček na vstupe do mesta v Grinave. Na jeseň minu-
lého roka ho svojpomocne vysadili Eva Pilátová a Tomáš Vlacho-
vič.

Ďalšie informácie a fotografie nájdete na FB profile Aktivity 
Grinava.

Na snímke minerál goldmanit

ZÁPIS DETÍ DO 
MATERSKÝCH ŠKÔL 

V PEZINKU

Zápis detí do spádových materských škôl v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok pre školský rok 
2022/2023 sa uskutoční v konkrétnej materskej škole 
dňa 12. mája 2022 (štvrtok) v čase od 8.00 – 12.00 h 
a od 14.00 – 17.00 h.

Žiadosť môže zákonný zástupca podať:
od 01. do 31. mája 2022:
• prostredníctvom elektronického podania doru-

čeného do elektronickej schránky materskej školy,
• poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
• e-mailom, odoslaním naskenovaného tlačiva  

na e-mailovú adresu konkrétnej materskej školy.

12. mája 2022:
• osobne v budove konkrétnej materskej školy tak, 

aby boli zabezpečené a dodržané všetky protiepi-
demiologické opatrenia.

Spádové oblasti pre materské školy zriadené 
mestom Pezinok:
1. Od železničnej stanice vľavo od Holubyho a Kupec-

kého ulice až po koniec Grinavy (Za hradbami, 
sídlisko Juh, Starý dvor, Dubový vŕšok, Grinava, 
Leitne, Slnečné údolie):

• MŠ Za hradbami 1, MŠ Vajanského 16, Š Bystrická 
1, ZŠ s MŠ Orešie

2. Od železničnej stanice vpravo od Holubyho 
a Kupeckého ulice až po Pinelovu nemocnicu 
(centrum mesta, Čikošňa, Tehelňa, Muškát, sídlisko 
Sever, Kučišdorfská dolina, Stupy):

• MŠ Záhradná 34, MŠ gen. Pekníka 2, MŠ Svätoplu-
kova 51, MŠ Za hradbami 1

Riaditeľky MŠ vydajú rozhodnutia o prijatí dieťaťa 
na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2022.

Viac informácií nájdete na stránke www.pezinok.
sk v sekcii Školstvo a vzdelávanie – Materské školy.

Kontaktné údaje a informácie:
Spoločný školský úrad, Mestský úrad Pezinok,
M. R. Štefánika, Pezinok
Tel. kontakt: 033/6901 309, 033/6901 305,
e-mail: michaela.cisarova@msupezinok.sk,
viera.tothova@msupezinok.sk

Vystúpenie žiakov literárno -dramatického odboru

mailto:michaela.cisarova@msupezinok.sk
mailto:viera.tothova@msupezinok.sk
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- KULTÚRA -- SPEKTRUM -

Program PKC - máj 2022

NEDEĽA 1.5.
Ušiak Čiky a Škrečok
temnôt
BEL 2022, animovaný, 91’, 
SD, MP+, 5 €

Kryštof
ČR, SR 2021, dráma, 
historický, 101’, OR, 15+, 
5 €

PONDELOK 2.5.
Šťastný nový rok 2:
Dobro došli
SR 2021, romantický, 
komédia, 93’, OR, 12+, 5 €

UTOROK 3.5.
Zažiť to znovu
Pezinský FK
FRA 2019, komédia, 
dráma, 110’, ČT, 12+, 
5 €, 4 €

STREDA 4.5.
Fantastické zvery:
Tajomstvá Dumbledora
USA 2022, dobrodružný, 
fantasy, 143’, SD, 12+, 5 €

ŠTVRTOK 5.5.
Doctor Strange
v mnohovesmíre
šialenstva
USA 2022, akčný, fantasy, 
126’, SD, 12+, 5 €

UTOROK 10.5.
Cez hranicu
Pezinský FK
FRA 2021, dráma, 80’, ČD, 
12+, 5 €, 4 €

STREDA 11.5.
Vizionár Modigliani
Umenie na plátne
TAL 2020, dokument, 90’, 
ČT, 12+, 6 €

ŠTVRTOK 12.5.
Po čom muži túžia 2
ČR 2022, komédia, 95’, 
OR, 12+, 5 €

PIATOK 13.5.
Doctor Strange
v mnohovesmíre
šialenstva
USA 2022, akčný, fantasy, 
126’, ST, 12+, 5 €

SOBOTA 14.5.
Smradi
USA 2022, animovaný, 
100’, SD, MP, 5 €

Láska hory prenáša
SR 2021, romantický, 
komédia, 90’, OR, 12+, 5 €

NEDEĽA 15.5.
Nezlomná
FRA, KAN 2022, animo-

vaný, 92’, SD, MP, 5 €

Podpaľačka
USA 2022, triler, 94’, ST, 
15+, 5 €

STREDA 18.5.
Hra
ČR 2020, dráma, komé-
dia, romantický, 93’, OR, 
15+, 5 €

ŠTVRTOK 19.5.
Ženy a život
ČR 2022, komédia, 87’, 
OR, 12+, 5 €

PIATOK 20.5.
Čo sme komu všetci
urobili?
FRA, BEL 2022, komédia, 
98’, ČD, 12+, 5 €

NEDEĽA 22.5.
Ježko Sonic 2

USA 2022, komédia, 
95’,OR, MP, 5 €

Láska hory prenáša
SR 2021, romantický, 
komédia, 90’, OR, 12+, 5 €

UTOROK 24.5.
Malá mama
Pezinský FK
FRA 2021, dráma, 90’, ČT, 
12+, 5 €, 4 €

STREDA 25.5.
Titnoretto: Rebel
z Benátok
Umenie na plátne
TAL 2019, dokument, 95’, 
ČT, 12+, 6 €

PIATOK 27.5.
Top Gun: Maverick
USA 2022, akčný, dráma, 
131’, ST, 12+, 5 €

SOBOTA 28. 5.
Príšerákovci 2
VB 2021, animovaný, 103’, 
SD, MP, 5 €

Film roka
ŠPA, ARG 2021, komédia, 
114’, ČT, 12+, 5 €

NEDEĽA 29.5.
Tvojazem
ČR, SR, BEL 2022, animo-
vaný, 83’, SD, MP, 5 €

Vyšehrad: Fylm
ČR 2022, komédia, 105’, 
OR, 15+, 5 €

UTOROK 31.5.
Prvý zradca
Pezinský FK
TAL, NEM, FRA 2019, 
dráma, triler, 152’, ČT, 
15+, 5 €, 4 €

Kino Pezinok - máj 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

2.5.2022 | 17:00 hod. (minigaléria PKC)
FAREBNÉ EMÓCIE PEZINSKÉHO KREATÍVU
Vernisáž výstavy združenia neprofesionálnych umelcov Pezinský krea-
tív. Trvanie: 2. 5.–25. 5. 2022

3.5.2022 | 18:00 hod. (malá sála)
VEK JE LEN ČÍSLO
Tragikomédia zo života bývalých hercov žijúcich v domove seniorov.
Predstavenie seniorského Divadla Selaví z Bratislavy.

5.5.2022 | 17:00 hod. (veľká sála)
SMEJKO A TANCULIENKA
Hl. organizátor: Divadlo MASKA. Predstavenie s pesničkami, rozpráv-
kami a autogramiádou.

7.–8.5.2022 | 19:00 hod. (malá sála)
VODA A KRV NAD VODOU
Muzikál postavený na hitoch skupiny Elán v réžii Jána Ďurovčíka,
podľa predlohy A. Dumasa: Gróf Monte Christo. Predaj vstupeniek 
v sieti www.ticketportal.sk a www.predpredaj.sk

10.5.2022 | 08:00 hod. (malá sála)
SLÁVIK SLOVENSKA
Spevácka súťaž detí v interpretácii ľudovej piesne.

11.5.2022 | 18:00 hod. (malá sála)
PRÍBEH A MY
Predstavenie literárno -dramatického odboru ZUŠ E. Suchoňa.

13.5.2022 | 18:00 hod. (spoločenská sála)
KVIETOK PRE MAMU
Koncert ZUŠ E. Suchoňa.

14.5.2022 | 19:00 hod. (spoločenská sála)
MALOKARPATSKÝ VINÁRSKY MAJÁLES

Organizátor: QUICK production, s. r. o. Predaj vstupeniek v pokladni 
DK Pezinok.

17.5.2022 | 19:00 hod. (veľká sála)
NESKORO VEČER
Talkshow Petra Marcina a jeho hostí. Vystúpia Mário „Kuly“
Kollár, Dominika Richterová, Martin Klinčúch. Predaj vstupeniek 
v sieti www.ticketportal.sk a pokladni DK Pezinok.

18.5.2022 | 19:00 hod. (malá sála)
ROZHOVORY S…

21.5.2022 | 14:30 hod. (veľká a malá sála)
DRUMFEST SLOVAKIA 2022
IV. ročník festivalu milovníkov bicích nástrojov. Vystúpenia 
špičkových bubeníkov, workshopy, výstava bubnov a činelov…
Predaj vstupeniek v sieti www.ticketportal.sk

22.5.2022 | 08:00 hod. (spoločenská sála)
VÝMENNÉ STRETNUTIE ZBERATEĽOV
Burza mincí a známok. Organizátor: Pezinské kultúrne centrum 
a Jozef Morávek.

22.5.2022 | 17:00 hod. (malá sála)
PRECHÁDZKA STOROČÍM
Koncert speváckeho zboru Animatus zameraný na tvorbu Gejzu 
Dusíka.

23.5.2022 | 17:00 hod. (malá sála)
SPOMIENKA NA ĽUDOVÍTA RAJTERA
Beseda o živote a diele významného pezinského hudobného skladateľa, 
dirigenta a pedagóga. Besedy sa zúčastní syn Adrián Rajter.

24.5.2022 | 09:00 hod., 11:00 hod. (veľká sála)
PETER A LUCIA

Dramatizácia diela R. Rollanda. Predstavenia pre ZŠ. Účinkuje: 
Divadlo LUDUS

26.5.2022 | 18:00 hod. (veľká sála)
ŠPORTOVEC ROKA
Udeľovanie ocenení Pezinčanom v oblasti športu.

27.5.2022 | 18:00 hod. (spoločenská sála, minigaléria)
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
Koncert spojený s vernisážou výstavy žiackych prác v minigalérii 
a slávnostnou recepciou.

28.5.2022 | 17:00 hod. (spoločenská sála)
VENČEK TŠ GYMNÁZIA

29.5.2022 | 15:00 hod. (priestranstvo pri základni HAZZ, Hasičská 2 
Pezinok)
DEŇ DETÍ
Hry, súťaže, zábava, detské atrakcie. Organizátori: PKC, HAZZ 
Pezinok a DHZ Pezinok. V prípade nepriaznivého počasia 
sa podujatie nekoná!

Z MALOKARPATSKEJ PÔDY
Vinársky rok v Malokarpatskej oblasti očami fotografa a dokumentaristu 
Mareka Dvořáka. Trvanie: do 7.5.2022 (dolný foyer DK Pezinok)

FAREBNÉ EMÓCIE PEZINSKÉHO KREATÍVU
Vernisáž výstavy združenia neprofesionálnych umelcov Pezinský krea-
tív. Trvanie: 2.5.2022–25.5.2022 (minigaléria PKC)

VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRÁC VÝTVARNÉHO 
ODBORU ZUŠ E. SUCHOŇA
Trvanie: 27.5.2022–10.6.2022 (minigaléria)

VÝSTAVY:
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PEZINČANIA MODERNIZUJÚ 
ŠKOLY PROSTREDNÍCTVOM 
DIGITÁLNEJ NÁSTENKY
text: DANIELA MALÍKOVÁ, KRISTÍNA MAYEROVÁ, 
foto: ALEŠ VOLANKA, PR článok

Trojica mladých šikovných Pezinčanov založila 
startup, ktorého cieľom je digitalizácia základných 
a stredných škôl prostredníctvom zariadení voľne 
pripojiteľných k televízii. „Showusboxy“ ponúkajú 
univerzálny predpripravený obsah využiteľný 
v rôznych inštitúciách bez takmer žiadnej ďalšej 
starostlivosti.

Vďaka digitálnej nástenke sa 
rodiča i žiaci dozvedia okrem 
všeobecných informácií, ako sú 
predpoveď počasia či rozvrhy 
jednotlivých tried a podobne, 
aj ďalšie údaje o škole alebo iný 
zaujímavý obsah.

Tento nápad zožal úspe-
chy vo viacerých mestách  

na Slovensku, majú oň záujem 
aj v Českej republike a v Škan-
dinávii. Digitálne nástenky 
ponúkajú tiež funkciu vzájom-
nej komunikácie s jednotlivými 
školami či inštitúciami.

„Napríklad stredná škola 
organizuje deň otvorených 
dverí pri príležitosti „prijíma-

čiek“ a na všetky základné školy 
v  regióne umiestni video- 
pozvánku na takúto udalosť. 
Školy vedia plošne zverejniť aj 
ďalšie informácie, ktoré môžu 
žiakom pomôcť rozhodnúť sa, 
čo budú ďalej študovať,“ vysvet-
lil Aleš Volanka zo spoločnosti 
Show Us.

Riaditeľka Obchodnej 
akadémie v  Pezinku (OA) 
priblížila, že nástenky využí-
vajú aj v budovách základných 
škôl na informovanie budúcich 
stredoškolákov o možnostiach 
štúdia, podmienkach prija-
tia a aktuálnom dianí na škole. 
V internom prostredí ich využí-
vajú na informovanie žiakov OA 
o aktuálnych udalostiach, ktoré 
sa pripravujú alebo sa už konali. 
Informujú tiež aj o najdôleži-
tejšom dianí doma i vo svete. 
„Pri správne vybranom obsahu 
je to výborná možnosť, ako dať 

o sebe vedieť cieľovému publiku 
- deviatakom aj rodičom, ale 
len na nižších stupňoch, ktorí 
si chodia po svoje deti,“ dodala 
Krejčiová.

Správnym nastavením 
a  pravidelným prispievaním 
škola dokáže takúto nástenku 
premeniť na vlastnú školskú 
televíziu. „Digitálne nástenky 
priniesli do Centra voľného času 
Pezinok opäť lepší, modernejší 
spôsob propagovania našej 
činnosti, a to v podobe videí 
či iného digitálneho mate- 
riálu. Vidieť ich môžete v hlav-

nej budove CVČ na prízemí 
oproti vchodovým dverám či 
v prístavbe slúžiacej na športové 
a pohybové krúžky,“ ozrejmil 
Denis Pátek z Centra voľného 
času.

Podľa jeho slov je nena-
hraditeľnou funkciou aj zdie-
ľanie propagačného materiálu 
do iných digitálnych náste-
niek, ktoré sa nachádzajú  
na základných školách v Pezinku 
či v Kultúrnom dome Pezinok. 
„Tým sme oslovili nielen deti 
v školách, ale aj čakajúcich rodi-
čov a návštevníkov kultúrneho 
domu aj našou ponukou krúž-
kov, táborov a podujatí,“ dodal 
Pátek.

Prepojenie dokážu jednot-
livé nástenky nadviazať aj medzi 
vzdelávacími a kultúrnymi inšti-
túciami, centrami voľného času, 
políciou a ministerstvami, čím 
zaručia tok mnohých overených 
informácií. Tie pomôžu v boji 
proti hoaxom a dezinformáciám 
na školách.

SÚKROMNÁ 
MATERSKÁ ŠKOLA 
ARMÁDY SPÁSY
text: MILAN HÝLL

Víziou zariadenia je, aby 
materská škola bola dostupná 
všetkým bez predsudkov, deťom 
ponúkala lásku a podnetné 
prostredie.

Súkromnú materskú školu 
(MŠ) na Myslenickej č. 167 
v  Pezinku zriadila Armáda 
spásy na základe rozhodnutia 
ministerstva školstva. Dvoj-
triedna materská škola umiest-
nená v  rodinnom dome má 
kapacitu 19 detí a poskytuje 
poldennú výchovu a vzdelá-
vanie deťom od 3 do 6 rokov 
a deťom s odloženou povinnou 
školskou dochádzkou.

V  prípade zvýšeného 
záujmu zo strany zákonných 
zástupcov dokáže prevádzku 
predĺžiť podľa potreby.

Triedy sú dostatočne 
veľké a presvetlené. Deti majú 
možnosť využívať interaktívne 
pomôcky, hračky a hudobné 
nástroje. Stravovanie je zabez-
pečené zo školskej jedálne ZŠ 
s MŠ Orešie.

Súkromnú materskú školu 
navštevujú prevažne deti 
z nižších sociálno-ekonomic-
kých vrstiev a tejto skutočnosti 

je prispôsobený aj príspevok  
na výchovu a vzdelávanie.

Školský vzdelávací program 
pod názvom „Svetielko“ pred-
stavuje spojenie s poslaním zria-
ďovateľa Armády spásy, ktorá 
je súčasťou všeobecnej kresťan-
skej cirkvi. Jej posolstvo je zalo-
žené na Biblii. Víziou zariade-
nia je, aby materská škola bola 
dostupná všetkým bez pred-
sudkov, deťom ponúkala lásku, 
pocit dôvery, podnetné pros-
tredie a rozvoj ich osobnosti 
v duchu kresťanskej morálky 
a etiky. Súkromná MŠ spolu-
pracuje s materskými a základ-
nými školami v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Pezinok, 
dennými centrami seniorov, 
Centrom pedagogicko-psy-
chologického poradenstva 
a prevencie a s logopedickými 
ambulanciami. Viac informá-
cií v prípade záujmu poskytne 
riaditeľka Alena Knebl, tel.: 
0940 438 113.

PRVÝ CELOMESTSKÝ 
SWAP
text a foto: MÁRIA WAGINGEROVÁ

Pri príležitosti Dňa zeme 
sa v dňoch 22. a 23. apríla 
v priestoroch Pezinského 
kultúrneho centra konal prvý 
celomestský swap, výmena 
oblečenia.

Podujatie bolo zavŕšením 
celoročného vzdelávacieho 
projektu „Sme priateľmi textil-
ného odpadu“, ktorý prebieha 
v  materských a  základných 
školách v spolupráci s Martou 
Kunákovou zo spoločnosti 
Ekocharita, ktorá sa zaoberá 
zberom textilného odpadu. 
Počas dvoch dní sa podľa jej 
odhadu vyzbierali približne 2 
tony oblečenia. Viac ako polo-
vica z  neho si našla svojich 
nových majiteľov a  zvyšok 
odviezla Ekocharita na ďalšie 
spracovanie.

Chcela by som sa veľmi 
pekne poďakovať Pezinskému 
kultúrnemu centru, všetkým 
dobrovoľníkom, študentom 
pezinského gymnázia a ostat-
ným, ktorí pomohli s prípravou 
a samotnou realizáciou akcie. 
V neposlednom rade patrí vďaka 
hlavne Marte Kunákovej, bez 
ktorej by akcia takého rozmeru 
nebola možná.

Verím, že celomestský swap 
sa stane neoddeliteľnou súčasťou 
nášho mesta minimálne dvakrát 
ročne a už teraz sa teším na jeho 
jesenné pokračovanie.

ŽIACI ZO ZŠ JÁNA 
KUPECKÉHO 
POMÁHALI 
S VÝSADBOU LESA
text a foto: ZUZANA KOVAČIČOVÁ

Štvrtáci zo ZŠ Jána Kupec-
kého v  spolupráci s  Lesnou 
správou Pezinok vysadili 200 
stromčekov. V rámci lesníc-
keho dňa 8. apríla pomohli 
lesníkom s  obnovou holiny 
po veternej kalamite v okolí 
Rudných baní. Vysádzali sade-
nice borovice lesnej, smrekovca 
opadavého, jedle bielej a smreka 
obyčajného. Deti sa naozaj 
tešili, že pomáhajú s výsadbou 
„skutočného“ lesa, keď budú 
dospelé, ukážu svojim deťom, 
ktoré stromy zasadili ony. 
Lesnícky deň pokračoval aj 

výstupom na kopec s výhľa-
dom na mesto, Veľkú Homolu, 
Skalnatú a  Čmelok. V  blíz-
kosti značenej lesnej cesty 
smerom na Pezinskú Babu si 
deti zahrali lesný Face-buk 
(kriedou maľovali svoju tvár  
na stromy - buky), pozreli si lesný 
traktor určený na ťažbu dreva,  
do ktorého si aj sadli, a vyskúšali 
si, aká ťažká je motorová píla. 
Na lúke pri Rudných baniach 
navštívili domček banského 
spolku, nazreli na vstupy  
do štôlní a povozili sa aj na lano-
vej dráhe.



PEZINČANPEZINČAN mesto
PEZINOK
apríl 2022

pezinok.sk
facebook.com/mestopk

instagram.com/mestopk

9.
strana

8.
strana

TAJOMSTVÁ FARSKÉHO 
KOSTOLA V PEZINKU
autor: HELENA GÁHEROVÁ, foto: EDUARD ZVARIK, IGOR CHOMA

Kostol Nanebovzatia Panny 
Márie sa nachádza v historic-
kom jadre mesta Pezinok. Situ-
ovaný je v severnej časti zasta-
vaného územia, ohraničeného 
mestskými hradbami, neďa-
leko niekdajšieho pezinského 
vodného hradu. Stojí na nepatr-
nej terénnej vyvýšenine. Sväty-
ňou je orientovaný smerom 
k  severovýchodu. V  rokoch 
2004 – 2015 prebiehal arche-
ologický, architektonicko-
-historický a  reštaurátorský 
výskum interiéru kostola, počas 
ktorého sa postupne podarilo 
zodpovedať viaceré otázky 
a  nejasnosti súvisiace s  jeho 
výstavbou.

Počiatky chrámu siahajú 
do obdobia ranej gotiky 
(tretia tretina 13. storočia  – 
prvá tretina 14. storočia). Jeho 
výstavbu možno spojiť s gene-
ráciou pezinských grófov, azda 
krajinského sudcu Tomáša II., 
resp. jeho brata a bratrancov. 
Písomné pramene doklada-
júce začiatok stavby kostola 
zatiaľ nepoznáme. V literatúre 
sa objavujú zmienky o zalo-
žení kostola v roku 1280. Tieto 
však nie sú pramenne podlo-
žené a nateraz prvá relevantná 
písomná zmienka o  kostole 

siaha do rokov 1317 – 1320 
a svedčí o existencii fary.

Ďalšiu stavebnú etapu, 
rámcovo datovanú do obdobia 
konca 14. až prvej polovice 15. 
storočia, charakterizuje výrazná 
prestavba kostola, výsledkom 
ktorej sú väčšie úpravy, 
realizované najmä v  trojlodí 
kostola. Vybudovaný bol uzav-
retý priestor tzv. južnej kaplnky. 
Počas rozsiahleho pamiat-
kového a  archeologického 
výskumu novembri 2004 až júni 
2005 tu bola objavená krypta 
s  rozmermi 2,7 x 1,9 x 1 m, 
zaklenutá tehlovou klenbou. 
V drevenej maľovanej truhle 
tu v roku 1753 pochovali dcéru 
baróna Rzikovski de Dobrzicz. 
Rakva bola umiestnená popri 
ľavej stene krypty a na šírku 
zaberala polovicu jej interiéru. 
Do štrkovo -hlineného podložia 
krypty boli následne vyhĺbené 
dve sondy. V jednej z nich sa 
nachádzali sekundárne uložené 
kosti štyroch jedincov, prekryté 
poskladanou hodvábnou vyší-
vanou látkou. Okolnosti 
nálezu nám dovoľujú vysloviť 
predpoklad, že išlo o  pozo-
statky patriace príslušníkom 
rodu grófov zo Svätého Jura 
a Pezinka.

Aby sme tento predpo-
klad potvrdili, v  roku 2020 
sme ako Mestské múzeum 
v Pezinku iniciovali náročný 
proces analýzy týchto pozo-
statkov, ktorý spočíva v prvot-
nom potvrdení ich datovania  
do obdobia stredoveku. 
Následne sú zaujímavé a pre 
možnú identifikáciu ostat-
kov podstatné údaje o  veku 
a  pohlaví jedincov a, samo-
zrejme, aj ďalšie informá-
cie o  ich celkovom zdravot-
nom stave či príbuzenstve.  
Na úlohách spojených s datova-
ním lebiek uhlíkovou metódou, 
ich antropologickej analýze 
s  následnou analýzou DNA 
participujú Alena Šefčáková 
zo Slovenského národného 
múzea v Bratislave, Peter Barta 
a Marián Baldovič z Univerzity 
Komenského v Bratislave.

Na základe aktuálneho 
stavu poznania sa predpokladá, 
že kaplnka mala pôvodne slúžiť 
telesným pozostatkom grófa 
Juraja II. († 1426). To, že išlo 
o grófsku pohrebnú kaplnku, 
potvrdzuje aj nález rodového 
erbu na svorníku jej klenby. 
Krypta, ktorá poslúžila na ulože-
nie ostatkov barónky Rzikov-
skej, síce má stredoveké základy, 

no jej klenba bola postavená až 
neskôr, preto možno predpokla-
dať jej vznik za účelom barón-
kinho pohrebu. Pravdepodobne 
počas toho došlo k zozbieraniu 
a premiešaniu kostí, ktoré sa 
tu nachádzali, a k ich uloženiu  
do jamy v podloží krypty.

Z  kostrových pozostat-
kov sa podarilo identifikovať 
zvyšky poškodených lebiek 
štyroch jedincov, z  ktorých 
jedna je zachovaná len veľmi 
torzovite (časť sánky), a viacero 
kostí z postkraniálnych skeletov  
(t. j. ostatné kosti okrem lebiek). 
Lebky podrobila antropolo-
gickej analýze A. Šefčáková 
a pokúsila sa k nim priradiť aj 
postkraniálny skelet. V prípade 
dvoch lebiek (ev. č.  8900 
a 8901) už poznáme ich datova-
nie a jeho výsledky nám potvr-
dzujú hypotézu o pozostatkoch 
patriacich pezinskej línii rodu.

Konvenčný 14C vek jednej 
(ev. č. 8900) spadá do intervalu 
rokov 1420 — 1460. Tento 
jedinec bol pravdepodobne 
mužského pohlavia. Podľa 
mier panvy ide o muža vyso-
kej postavy (177 cm), ktorý 
zomrel vo veku okolo 55 – 65 
rokov. Na horných aj dolných 
končatinách mal výrazné 
svalové úpony, čo naznačuje 
opakovanú fyzickú aktivitu, 
a A. Šefčáková identifikovala 
aj znaky poukazujúce na dlho-
dobé jazdenie na koni. Tento 
muž trpel artrózou a zápalom 
kostí.

Konvenčný 14C vek druhej 
datovanej lebky (ev. č. 8901) 
spadá do intervalu rokov 
1410  – 1460. A. Šefčáková 
lebku vyhodnotila ako ženskú. 
Jej vek bližšie odhadla na 35 – 
45 rokov. Mala 162 cm vysokú 

postavu. Táto žena mala 
nekvalitný chrup s deviatimi 
kazmi, z čoho až v siedmych 
prípadoch išlo o veľké kazy.  
Na mieste postmortálne stra-
tených dvoch zubov boli 
prítomné veľké abscesy. Doty-
čná trpela v dôsledku nekvalit-
nej stravy nedostatkom vitamí-
nov, čo sa u nej okrem iného 
prejavilo ohnutím kostí.

Tretia lebka (ev. č. 8899), 
ktorej datovanie zatiaľ nepo-
známe, je najlepšie zachovaná. 
Išlo o  širokú, plochú lebku 
s veľkou kapacitou, nadmerne 
veľkým obvodom a priečnym 
oblúkom. Mala široké čelo, 
užšiu a  stredne vysokú tvár, 
vysoké očnice, stredne veľký 
nos a širokú hornú čeľusť. Ani 
v tomto prípade nebolo možné 
určiť jej pohlavie podľa lebky, 
no podľa mier k nej priradenej 
panvy išlo o ženu. Tá zomrela 
v mladom veku okolo 19 – 20 
rokov.

Čiastočne zachovaná sánka 
štvrtej lebky (ev. č. 8902) spolu 
s pravdepodobne k nej patria-
cim postkraniálnym skeletom 
poskytuje len veľmi málo rele-
vantných informácií. Pravde-
podobne išlo o dospelého muža 
vysokej postavy (okolo 177 cm), 
ktorý trpel zápalom kostí.

Tieto údaje nám pri leb- 
ke s  evidenčným číslom 
8900 umožňujú uvažovať 
o mužskom príslušníkovi rodu, 
ktorý sa dožil okolo 55 – 65 
rokov a veľmi pravdepodobne 
žil v  priebehu 15. storočia. 
Horný dátum úmrtia pripadá 
na rok 1525. Ďalšia lebka, 
identifikovaná ako ženská 
(ev. č. 8901), by mohla patriť 
manželke pochovaného grófa. 
Dožila sa okolo 35 – 45 rokov 

a  žila v  priebehu 15. storo-
čia. Tretia lebka (ev. č. 8899) 
mohla patriť manželke niekto-
rého z grófov, ktorá zomrela 
v mladom veku, prípadne jeho 
(slobodnej?) dcére. Poškodená 
sánka (ev. č. 8902) dospelého 
muža, ktorého vek nie je možné 
bližšie určiť, nám zatiaľ aj vzhľa-
dom na prebiehajúce datovanie 
neumožňuje vymedziť okruh 
grófov prichádzajúcich do 
úvahy.

Predpoklad, že priestor 
nálezu kostí slúžil ako pohrebná 
kaplnka postavená Jura-
jovi II., umocnený o fakt, že 
v kostole sa dodnes zachoval 
jeho náhrobok, mierne narúša 
datovanie lebky (ev. č. 8900). 
Možnosť, že išlo o Juraja, však 
nevylučuje. Kto okrem neho tu 
mohol nájsť miesto posledného 
odpočinku? Ponúka sa viacero 
možností. Situáciu komplikuje 
aj to, že zatiaľ naisto nepoznáme 
pohlavie všetkých štyroch 
jedincov a, čo je dôležitejšie, 
ani ich príbuzenské väzby. Až 
analýza DNA nám poskytne 
odpovede na tieto otázky a azda 
dovolí zúžiť okruh možných 
kandidátov. O  ich identite 
môžeme nateraz viac -menej 
len špekulovať. Okrem Juraja II. 
do úvahy prichádza aj jeho brat 
Mikuláš II. Dúfame, že čoskoro 
budeme mať k dispozícii viac 
údajov, ktoré nám pomôžu 
rozlúštiť túto záhadu pezinského 
farského kostola.

Úryvok je ukážkou z knihy 
V znamení hviezdy – grófi zo 
Svätého Jura a Pezinka, ktorú 
vydalo Mestské múzeum 
v Pezinku v závere roka 2021.

- INZERCIA -- HISTÓRIA -

Svorník s grófskym erbom na klenbe kaplnky po reštaurovaní

Nález sekundárne uložených kostí v priestore grófskej pohrebnej kaplnky
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MAJSTROVSTVÁ 
SLOVENSKA 
V MIDI VOLEJBALE 
SA ODOHRAJÚ V MÁJI

text a foto: MARTA HASOVÁ

HOKEJBALISTI 
CENTRAL SLOVAKIA 
VÍŤAZMI VETERÁN 
CUP -U 2022

text a foto: MHBL PEZINOK

MLADÍ PEZINSKÍ PLAVCI ÚSPEŠNÍ V ŽILINE 
AJ ŠAMORÍNE

text: NAĎA KÚDELOVÁ, foto: MIROSLAV KINTLER

V marci sa 20 detí z Plavec-
kého klubu Pezinok zúčastnilo 
na medzinárodných plavec-
kých pretekoch Jarná cena 
Žiliny. O vysokej konkuren-
cii na podujatí svedčí účasť 
športovcov nielen zo Sloven-
ska, ale aj z Maďarska, Českej 
republiky a  Rakúska. O  to 
viac poteší 1. miesto Michala 
Matúša v  disciplíne 50 m 
znak a dve bronzové medaily 
Barbory Paškovej v disciplí-
nach 200 m prsia a 400 m polo-
hové preteky.

Až 45 detí z Plaveckého 
klubu Pezinok vo veku 7 až 
10 rokov sa koncom marca 
predstavilo na pretekoch 

v Šamoríne, kde si vyplávali 
15 pódiových umiestnení. 
Simonka Pätoprstá získala 
tri zlaté, Peťka Matúšová 
a Adamko Kročka obaja dve 
zlaté medaily. Naďka Kúde-
lová a Sofi Olesová si priniesli 
domov striebornú aj bronzovú 
medailu. Hugo Babiak, Jakub 
Gašperan, Natália Janičinová 
a Linda Točeková získali bron-
zové medaily.

Na Majstrovstvách SR 
mladších a  starších žiakov 
2021 v Šamoríne začiatkom 
apríla si Pezinčania vytvorili 
96 osobných rekordov. Tomáš 
Janiga na 100 m prsia skončil 
na peknom 4. mieste.

PEZINSKÁ 
KARATISTKA S DVOMI 
ZLATÝMI MEDAILAMI

text a foto: MILAN ČUKAN

Mladá Pezinčanka a kara-
tistka Michaela Čukanová 
dosiahla dva veľké úspechy 
v  bratislavskej NTC Aréne. 
Členka klubu Karate Rapid 
Bratislava vybojovala zlato 
v kategórii U 21 v kata počas 
42. ročníka medzinárodného 
turnaja v  karate Grand Prix 
Slovakia, ktorý sa konal 26. – 27.  
marca. Zároveň obhájila titul 
majsterky Slovenska vo svojej 
vekovej kategórii a z majstrov-
stiev SR, ktoré sa konali 9.  apríla, 
si odniesla opäť najcennejší kov. 
K  tomu pridala aj 3. miesto 
v kategórii senioriek.

- SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPOMIENKY - - ŠPORT -

S   h l b o k ý m 
žiaľom si pripo-
míname deviaty 
smutný rok, kedy 
navždy zaspal 
večným spán-
kom Ambrózko 

Pažitný z  Vinosadov. Deň 
24.4.2022 si pripomenuli a spo- 
mínali na jeho počesť s  láskou 
manželka a dcéra s rodinou.

Touto ces tou 
úprimne ďaku-
j eme pr íbuz-
ným, priateľom 
a známym za pre- 
javy sústrast i , 
kvetinové dary 

a  osobnú účasť na poslednej 
rozlúčke dňa 25. 3. 2022 s našou 
drahou zosnulou Annou Slimá-
kovou. Smútiaca rodina

Dňa 13.4.2022 uplynulo 10 rokov, 
čo ma navždy opustila moja milo-
vaná manželka 
M g r .   B e á t a 
Teplanská. Kto ste 
ju poznali, venujte 
jej tichú spomi-
enku. S  láskou 
a  úctou spomína 
manžel.

Dňa 21. marca 2022 nás navždy 
opustila vo veku 75 rokov naša 
milovaná Darinka Fialová, 
rodená Múčková z  Pezinka. 
Ďakujeme všet-
kým priateľom 
a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť, 
a  ďakujeme za 
kvetinové dary. 
Smútiaca rodina

Dotĺk lo srdce 
Tvoje ubolené, 
pracovité ruky 
museli skrehnúť. 
Z o s t a l i  n á m 
krásne spomien- 
ky, ktoré nás pri 

srdci hrejú. Už niet návratu, len 
cestička k hrobu nás k Tebe zave-
die. Kytičku kvetov Ti na hrob 
môžeme dať, spokojný spánok 
Ti priať a s úctou spomínať. Dňa 
12.5.2022 si pripomíname prvé 
výročie úmrtia nášho manžela, 
otca, dedka a svokra Františka 
Mečíra. S láskou a úctou spomí-
name.

Dňa 16.4.2022 
sme si pripome-
nuli prvé smutné 
výročie, čo nás 
navždy opus-
tila naša milo-
vaná mamička, 

babka, prababka Gabriela 
Solčanská. Veľmi nám chýbaš 
a navždy zostaneš v našich srdci-
ach. S láskou spomínajú a za tichú 
spomienku ďakujú všetkým, ktorí 
ju mali radi, dcéra, zať a vnuci 
s rodinami.

Dňa 21.5.2022 
uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy 
opustil náš drahý 
o t e c ,  d e d k o , 
pradedko Rudolf 
Vlha. Kto ste ho 

poznali, venujte mu tichú spo- 
mienku. S úctou a láskou spomína 
smútiaca rodina.

Dňa 29.4.2022 
plynie 13 rokov, 
čo nás navždy 
opustil náš milo-
vaný otec, dedko 
a   p r a d e d k o 
Július Polko-

ráb. S láskou a smútkom v srdci 
spomína dcéra, syn a  vnučka 
s rodinou. Prosím, venujte mu 
s nami tichú spomienku.

Odišla si tíško, 
niet Ťa medzi 
nami, v  srdciach 
našich však žiješ 
s p o m i e n k a m i . 
Dňa 8.4.2022 sme 
si pripomenuli 

4. výročie úmrtia našej drahej 
mamičky Márie Vachovej, ktorá 
by sa aj 6. 3. 2022 bola dožila 71 
rokov. S láskou spomína smútiaca 
rodina. Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.

„Človek naozaj zomrie až vtedy, 
keď jeho meno upadne do zabud-
nutia.“ V apríli 2022 sme si pripo-
menuli 27. výročie úmrtia nášho 
drahého otca, dedka Lukáša 
Navaru a  22. výročie úmrtia 
našej drahej mamy, babky Irmy 
Navarovej, rod. Juranovej. 
S láskou a vďakou spomínajú deti 
s rodinami.

„Človek naozaj zomrie až vtedy, 
keď jeho meno upadne do zabud-
nutia.“ V roku 2022 uplynulo 10 
rokov od úmrtia nášho drahého 
brata Rudolfa Skáčika ml., 
9 rokov od úmrtia nášho drahého 
otca, dedka Rudolfa Skáčika st. 
a 8 rokov od úmrtia našej drahej 
mamy, babky Heleny Skáči-
kovej, rod. Peškovej. S  láskou 
spomína smútiaca rodina.

Dňa 21. februára uplynulo 6 
rokov, odkedy nás opustil náš 
drahý otec a  dedko Severín 
Mlynek, a 29. apríla si pripo-
míname 5. výročie smrti našej 
drahej mamy a babky Terézie 
Mlynekovej. Už len kytičku 
kvetov na hrob môžeme Vám 
dať, zapáliť sviečku a  s  láskou  
na Vás spomínať. Navždy zosta-
nete v našich srdciach. S úctou 
a láskou spomínajú deti Franti-
šek, Peter a Terézia s rodinami. 
Kto ste ich poznali, venujte im, 
prosím, tichú spomienku.

Dňa 19.4.2022 uplynulo 18 
rokov, čo nás opustil milovaný 
otec Imrich Široký, a 17.4.2022 
uplynulo 17 rokov, čo nás opus-
tila milovaná mama Oľga 
Široká. S úctou a láskou spomína 
syn Marián.

Čas plynie, nevráti, čo vzal, Len 
spomienky a  v  srdciach žiaľ. 
Túto spomienku venujeme 
našim drahým rodičom Vilia-
movi a Anne Tománkovcom 
z Viničného. Dňa 13. 3. 2022 
uplynulo 27 rokov, čo nás opus-
til otec, dedko, svokor Viliam, 
a 8. 4. 2022 bolo 13 rokov, čo nás 
opustila mama, babka, prabab- 
ka, svokra Anna. Tí, ktorí ich 
poznali, spomínajú, tí, ktorí ich 
mali radi, nezabúdajú. Venujte im 
tichú spomienku.

Dňa 19.5.2022 si 
s bolesťou v srdci 
p r ipomenieme 
10. výročie úmrtia 
n a š e j  d r a h e j 
Márie Trojano-
vej. Ďakujeme 

všetkým, ktorí jej venujú tichú 
spomienku. Smútiaca rodina

Dňa 1. mája 2022 
uplynie 27 rokov, 
čo nás navždy 
opustil náš milo-
v a n ý  Ja r o -
slav Mihalovič. 
S  láskou a smút-

kom v srdci spomína dcéra Alena 
a ostatná smútiaca rodina. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí mu spolu 
s nami venujú tichú spomienku.

V  srdciach tých, 
ktorí Ťa milovali, 
budeš stále žiť. 
Dňa 12.4.2022 
u p l y n u l o  1 2 
rokov, čo nás 
navždy opustil 

Michal Lunák. S láskou spomí-
najú manželka a deti s rodinami. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku s nami. Ďaku-
jeme.

Dňa 14.  4.  2022 
u p l y n u l o  3 0 
rokov od smrti 
Jozefa Maršalika. 
Spomína syn Juraj 
s rodinou.

Dňa 22.4.2022 
u p l y n u l o  1 0 
rokov od úmrtia 
nášho otca pána 
Rudolfa Ernsta. 
Spomínajú dcéry 
VA – DA – JA.

Dňa 13.4.2022 
sme si pripome-
nuli 15. výro-
čie úmrtia Ivana 
Moravčíka. Kto 
ste ho poznali, 
venujte mu tichú 

spomienku. Manželka a  dcéra 
s rodinou

Dňa 17.  4.  2022 
by sme si pripo-
menuli nedožitú 
storočnicu nášho 
o t ca  Šte fana 
Baďuru, ktorý 
zomrel 1. 1. 2005. 

S  láskou spomína syn Peter 
a ostatná smútiaca rodina.

Nezomrel, kto 
v  spomienkach 
ži je.  Dňa 17. 
apríla 2022 uply-
nul rok, čo nás  
vo veku nedo-
žitých 72 rokov 

navždy opustil Ivan Slimák. 
Ďakujeme všetkým, ktorí na 
neho v  dobrom spomínajú. 
Smútiaca rodina

Osud Ti nedoprial 
s nami dlhšie byť, 
ale v našich srdci-
ach budeš stále žiť. 
Dňa 13.  4.  2022 
sme si pripome-
nuli 20. výročie 

úmrtia nášho drahého Štefana 
Krchňáka. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. 
Smútiaca rodina.

Dňa 28.4.2022 uplynulo 8 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, 
otec, dedko, svokor Jozef 
Pažitný. Venujte 
mu ,  p ro s ím , 
tichú spomien- 
ku. Manželka 
Alica a  synovia 
Martin a Ľuboš 
s rodinou

Dňa 15. apríla 
2022 by sa bol 
dožil 80 rokov 
J ú l i u s  Š t i f t . 
S láskou spomína 
manželka a dcéra 
Bronislava s rodi-

nou, synovia Rastislav a  Július 
s rodinami. Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, tichú spo- 
mienku.

So slzami v očiach 
sme si  pripo-
menuli 1. výro-
čie úmrtia nášho 
drahého manžela, 
otca  a   dedka 
Karola Švorca, 

ktorý nás navždy opustil 19. apríla 
2021 vo veku 73 rokov. S láskou 
a  úctou spomína manželka 
a dcéry s rodinami, vnuk Tomi 
s manželkou Martinkou, vnučka 
Miška s  priateľom Šimonom. 
Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.

SPOMIENKA NA 
PROFESORA PETRA 
KRIŠTÚFKA

text: ZUZANA KRIŠTÚFKOVÁ, 
foto: BEDEKER ZDRAVIA

18.8.1945 – 28.3.2022

Profesor Peter Krištúfek 
bol lekár, manažér a trošku aj 
spisovateľ. Narodil sa v roku 
1945 v  Pezinku. Vyrastal 
spolu s  bratmi Pavlom 
a Jánom. Jeho dedo František 
Tuma bol starostom Pezinka 
v  rokoch 1946-48 a  otec 
bol známy pezinský lekár. 
Štúdium medicíny ukončil 
v  roku 1969 na Lekárskej 
fakulte Univerzity Karlovej 
v Prahe. Po promócii nastúpil  
do nemocnice v Podunajských 

Biskupiciach, kde sa stal v roku 
1990 riaditeľom. Manažérske 
vzdelanie získal v USA. Spolu 
s  kolektívom pracovníkov 
sa mu podarilo premeniť 
pôvodne krajskú nemocnicu 
na Národný ústav tuberkulózy 
a respiračných chorôb. V ústave 
bola zabezpečená zdravotnícka 
starostlivosť od narodenia až po 
neskorý vek a jej úroveň, ako 
aj ľudský prístup ku každému 
pacientovi ocenili aj mnohí 
Pezinčania.

V  práci pokračoval 
od roku 2003 až do svojej 

smrti na Lekárskej fakulte 
Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v  Bratislave, kde 
pôsobil ako prednosta Kliniky 
pneumológie a ftizeológie.

V roku 2003 bol zvolený 
za prezidenta Slovenskej 
lekárskej spoločnosti. V tejto 
funkcii zotrval až do roku 
2016. V roku 2005 sa podieľal  
na založení časopisu Medicínsky 
monitor. Pravidelne doň písal 
veľmi obľúbené úvodníky, 

v  ktorých glosoval aktuálne 
udalosti v  zdravotníctve. 
Niektoré z nich sa vďaka svojej 
nadčasovosti stali obsahom jeho 
knihy „Recepty na prežitie“.

V roku 2008 sa za dlhoročné 
významné pôsobenie v oblasti 
medicíny, s prihliadnutím na 
jeho vedecké, organizačné 
i  pedagogické pôsobenie, 
stal čestným občanom mesta 
Pezinok, na čo bol veľmi hrdý.

Zomrel dňa 28. marca 
2022. Za 76 rokov života toho 
dokázal naozaj veľa, a to nielen 
v práci. S prvou manželkou 
Zorou mal deti Petra a Petru, 
neskôr s manželkou Zuzanou 
syna Andreja a dcéru Kristínu. 
V jeho živote nebolo podstatné, 
aké ocenenia dostal, ale koľkým 
ľudom pomohol. Profesor 
Krištúfek sa snažil pomáhať 
nielen ako lekár, ale aj svojím 
pozit ívnym prístupom 
k  životu, šarmom a  dobrou 
náladou. Takého si ho budeme 
pamätať.

prof. MUDr. Peter
Krištúfek., CSc.

Na snímke s trojefou 
Michaela Čukanová

PRVÝ ROČNÍK 
ZIMNÉHO 
AKVATLONU

text a foto: SILVIA ŠVECOVÁ

Športový klub Triatlon 
Pezinok v spolupráci s mestom 
a  pod záštitou Slovenskej 
triatlonovej únie zorganizo-
val v marci 1. ročník prete-
kov Zimný akvatlon Pezinok, 
ktorými sa otvorila triatlo-
nová sezóna 2022. Preteky 
boli určené pre deti do 15 
rokov a  rekreačných špor-
tovcov. Organizátorov milo 
prekvapil vysoký počet štartu-
júcich – 168 pretekárov, z toho 
150 detí z 18 klubov z celého 
Slovenska.

 

Akvatlon je kombinácia pláva-
nia a behu, zimný akvatlon je 
špecifický prestávkou medzi 
disciplínami. Plavecká časť 
prebiehala na krytej plavárni, 
beh v Zámockom parku štar-
toval tzv.  Gundersenovou 
metódou (podľa odplávaného 
času).

Domáci klub reprezento-
valo 25 detí, Daniel Hlušek 
(nádeje C) obsadil 2. miesto, 
Alexander Kostoláni (mladší 
žiaci) 3. miesto a  Tobias 
Podstrelenec (nádeje A) 4. 
miesto.

Tobias Podstrelenec na bežeckej časti

Na snímke uprostred Michal Matúš

Víťazný team Central SLOVAKIA

Dievčatá z volejbalového klubu ŠVK Pezinok

V Pezinku odštartujú 20. – 
22. mája Majstrovstvá Sloven-
skej republiky v MIDI volej-
bale mladších žiačok (štvorice).

Účasť na tomto podujatí 
si vybojovali aj dievčatá 
z  domáceho volejbalového 
klubu ŠVK Pezinok. Majú 
za sebou veľmi úspešnú cestu 
sezónou 2021/2022. V prvých 
dvoch častiach súťaže dievčatá 
nenašli premožiteľa, a tak si 
s čistým kontom, dokonca bez 
straty jediného setu, zabezpe-

čili priamy postup medzi 12 
najlepších tímov z celej SR.

Majstrovstvá sa budú 
konať v  štyroch miestnych 
halách a telocvičniach. Príďte 
podporiť mladé Pezinčanky 
v ich najdôležitejšom turnaji 
sezóny. Pre bližšie infor-
mácie o  časoch a  presných 
miestach zápasov sledujte 
dianie na klubovom webe 
www.svkpezinok.sk alebo 
facebookovej stránke ŠVK 
Pezinok.

Počas veľkonočného 
piatka sa stretli hokejba-
listi na VETERÁN CUP -e 
v Pezinku. Turnaj sa konal po 
covidovej prestávke a zároveň 
bol XI. ročníkom o Putovný 
pohár primátora mesta Pezi-
nok. Zastúpených bolo 6 
mužstiev z Pezinka, Modry, 
Rece a výbery reprezentácií.

Celkovým víťazom turnaja 
sa stali hráči výberu Central 
SLOVAKIA, ktorí porazili 
vo finále pezinských Pavúkov 
1-0. V zápase o 3. miesto sa 
stretli mužstvá výberu WEST 

Slovakia a HC Orly Modra. 
Úspešnejším bol po víťazstve 
5-3 team Westu.
Výsledky:
Finále:
Central SLOVAKIA – Pavúci 
Pezinok 1-0
Zápas o 3. miesto:
WEST Slovakia – HC Orly 
Modra 5-3
Zápas o 5. miesto:
Vitamíny Pezinok  – Diabli 
Reca 10-1
Najlepší brankár turnaja: 
Eduard Vištiak (Central 
SLOVAKIA)

EMAILOM:
pezincan@msupezinok.sk

OSOBNE:
 v klientskom centre, 

pracovisko overovania listín 
a podpisov 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.

NAHLASOVANIE
SPOMIENOK

http://www.svkpezinok.sk
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KARANTÉNNA STANICA 
PRE PSOV FUNGUJE  
V PEZINKU UŽ 10 
ROKOV
text a foto: KRISTÍNA MAYEROVÁ

Karanténna a  odchytová 
stanica (KaOS) v Pezinku, ktorej 
zriaďovateľom je mesto, zabez-
pečuje odchyt túlavých a voľne 
sa pohybujúcich psov. Samo-
správa ju zriadila už v roku 2012, 
o jej chod sa stará príslušník 
mestskej polície a vedúci KaOS 
Peter Urban.

Ako priblížil, jeho náplňou 
práce je odchyt psov, zabez-
pečenie veterinárneho ošetre-
nia a starostlivosť o nich, ktorá 
zahŕňa socializáciu, venčenie 
a čistenie kotercov. Takisto 
komunikuje s budúcimi maji-
teľmi, fotí a zverejňuje informá-
cie o psíkoch hľadajúcich nový 
domov na internetovej stránke. 
Karanténna stanica spolupracuje 
už pár rokov aj s dobrovoľníč-
kou Miroslavou Holíkovou, 
ktorá pomáha s adopciami. Na 
sociálnej sieti zriadila stránku KS 
Pezinok, kde pridáva ich foto-
grafie, komunikuje s  poten-
ciálnymi majiteľmi a  vyberá 
toho najvhodnejšieho. „Robí 
to zadarmo vo svojom voľnom 
čase, keby nebolo jej, museli 
by sa psy aj utrácať,“ podotkol 
Urban.

Aktuálne sú v  pezinskej 
karanténnej stanici traja psi 
a ďalší štyria sú v dočasných 
opaterách. „Pri menších pleme-
nách je nájdenie nového maji-
teľa jednoduchšie, keďže ľudia 
si ho môžu zobrať aj do bytu. 
Problém je skôr pri väčších 

psoch, ktoré potrebujú dom,“ 
uviedol vedúci KaOS.

Od uzákonenia povinného 
čipovania nekončí toľko vyho-
dených (nechcených) psov  
na ulici, v Pezinku ich v prie-
mere odchytia okolo 120 za rok. 
„Ak nájdeme psíka, ktorý nemá 
mikročip, sme povinní ho dať 
začipovať a v prípade, že sa nájde 
majiteľ, musí zákrok uhradiť, a 
tiež aj náklady za odchyt a je 
doriešený v  zmysle zákona. 
Takisto keď majiteľovi psík 
utečie a my ho u nás dočasne 
ubytujeme, je povinný zaplatiť 
poplatok za každý deň pobytu 
jeho miláčika,“ zdôraznil Urban.

Pravidelne navštevuje aj 
rómsku osadu v Glejovke, kde 
kontroluje psov a v spolupráci 
s veterinárnym lekárom rieši 
ich zdravotný stav, čipovanie 
a kastrácie, aby sa  nekontrolo-
vateľne nemnožili. „Veľa ľudí 
si myslí, že v osade je problém 

s  týraním psov, ale nie je to 
tak. Psy nie sú vychudnuté ani 
priviazané na reťazi a žijú si svoj 
život,“ dodal.

Karanténna stanica je plne 
vybavená, pozostáva zo šies-
tich kotercov so zateplenými 
búdami, k odchytu sa použí-
vajú špeciálne pomôcky, 
prepravné a odchytové klietky 
a vozidlo určené na prepravu 
psov.  Záujemcovia, ktorí 
si zoberú psíka do dočasnej 
opatery alebo nastálo, dostanú 
preňho deku, pelech, vôdzku, 
obojok a misky. Takto sa karan-
ténna stanica snaží odbremeniť 
ľudí, aby nemuseli vynakladať 
ďalšie finančne prostriedky.

Ak aj vy máte záujem adop-
tovať si psíka práve z karantén-
nej stanice, obrátiť sa môžete na 
Petra Urbana prostredníctvom 
e-mailu peter.urban@msupez-
inok.sk alebo telefónneho čísla 
0911 831 528. 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 
V ŠTANDARDNÝCH TANCOCH

text: KST PETAN, foto: KRISTÍNA MAYEROVÁ

Pezinok privítal 23. apríla účastníkov Majstrovstiev 
Slovenska (MSR STT) v štandardných tancoch, 
ktoré sa konali pod záštitou primátora mesta Igora 
Hianika. V športovej hale SOŠ na Komenského 
ulici sa prezentovalo 101 párov v 9 vekových 
kategóriách.

V mimoriadne silnej konku-
rencii zaznela štátna hymna 
SR na počesť majstrov pre 
naše tanečné dvojice z  KST 
PETAN pri Tanečnom centre 
CHARIZMA hneď dvakrát, 
a  to počas galaprogramu 
v  kategórii JUNIORI II  
pre Marca Kmeťku a Viktó-
riu Pollákovú a v doobedňaj-
ších hodinách v kategórii DETI 
II pre súrodencov Jána Marka 
a Elišku Markovú.

Skvelá atmosféra v  hale 
a povzbudzovanie domáceho 
fanklubu vyburcovala aj ostatné 
páry k vynikajúcim výkonom. 
V  nasledujúcich riadkoch 
vám prinášame umiestnenia 
pezinských tanečných dvojíc 
v jednotlivých kategóriách.

• DOSPELÍ:
 Samuel Kmeťka a Sára 

Dobšovičová  
- 9. miesto

• DO 21 ROKOV: 
 Samuel Kmeťka a Sára 

Dobšovičová - 6. miesto
• MLÁDEŽ: 
 Filip Polakovič 

a Tamara Demovičová - 
14. miesto

• JUNIORI II:
 Marco Kmeťka 

a Viktória Polláková - 1. 
miesto 
Igor Dobrotka a Vane-
ssa Bútorová - 5. miesto

 Šimon Melničák 

a Dianka Kvásková - 7. 
miesto

• JUNIORI I:  
Dominik Myslík 
a Miriam Novysedlá-
ková - 4. miesto

 Lukáš Novysedlák 
a Lívia Nováková - 7. 
miesto

 Timotej Mojžiš a Stella 
Schwammelová - 12. 
miesto

• DETI II:  
Ján Marko a Eliška 
Marková - 1. miesto 
Oskar Jakub Ivaničko 
a Ema Gašparovičová - 
7. miesto

O dobrú náladu sa počas 
galaprogramu okrem výkonu 
tanečných párov postarali aj 
dva tanečné súbory z HALO 
HALO z Bratislavy choreogra-

fiami detí a juniorov, ktoré sú 
držiteľmi 11 titulov z majstrov-
stiev Európy a 8 titulov majstrov 
sveta a zakladatelia folklórnej 
moderny, súbor ČAROVNÉ 
OSTROHY.

V športovej hale si Majstrov-
stvá Slovenska v štandardných 
tancoch počas dňa pozrelo 
viac ako 800 divákov a záznam  
na stránke www.vimeo.com 
videlo vyše 6000 sledovateľov. 
Z MSR STT bude urobený aj 
zostrih a počas roka odvysielaný 
v RTVS. Napriek obrovskej 
výzve, ktorou bolo usporiadanie 
Majstrovstiev Slovenska v štan-
dardných tancoch v priesto-
roch športovej haly, dopadlo 
celé podujatie na výbornú,  
za čo patrí veľká vďaka všetkým, 
ktorí sa na príprave a samot-
nom priebehu súťaže podieľali.

- SPEKTRUM -

PEZINČAN

Na snímke víťazný pár Marco Kmeťka  
a Viktória Polláková

mailto:peter.urban@msupezinok.sk
mailto:peter.urban@msupezinok.sk
http://www.vimeo.com

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

