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Od nedele 4. septembra 2022 sa zatvára letné kúpa-
lisko a zároveň sa otvára mestská plaváreň. Plaváreň 
bude prístupná v časoch:

… Rýchla správa
OTVÁRAME

KRYTÚ PLAVÁREŇ

Spoločný zber plastov, kovov
a kompozitných obalov na báze 
lepenky prinesie pre Pezinčanov 
jednoduchšie a komfortnejšie trie-
denie. Zásadnou zmenou bude
aj prerozdelenie nádob tak, aby sa 
na každom stojisku dali separovať 

všetky zložky. Spoločný zber odbúra
aj jeden z najväčších problémov 
mesta, a to znečistené stojiská, napr.
pri amfi teátri, na Jesenského ulici
či v Grinave. Tieto stojiská zaniknú
z dôvodu, že rodinné domy budú 
môcť plnohodnotne separovať s nulo-

vou donáškovou vzdialenosťou. Od 
1. septembra budú môcť obyvatelia 
všetky z menovaných separátov hodiť 
do ktorejkoľvek žltej, oranžovej či 
červenej nádoby. Od tohto termínu 
budú kontajnery na stojiskách ozna-
čené nálepkou pre spoločný zber.

Obyvatelia rodinných 
domov budú po novom vkladať 
do žltého plastového priehľad-
ného vreca na plasty aj kovy
a kompozitné obaly (tetrapaky). 
Zberová spoločnosť zoberie 
všetky vyložené vrecia, musia 
byť priehľadné a ideálne žlté. 
Čierne nepriehľadné vrecia 

zberová spoločnosť nezoberie. 
Po prevzatí pridelí jedno alebo 
maximálne dve prázdne vrecia. 
Občania za triedený odpad 
neplatia.

Spoločný zber má mnoho 
výhod pre obyvateľov Pezinka. 
Už nemusia študovať označenia 
obalov a tipovať, či je to plast, 

kov alebo nejaká kombiná-
cia kartónu, plastu a hliníka, 
od septembra ich bez váhania 
vhodia do nádoby na spoločný 
zber. Týmto spôsobom môžu 
zredukovať v domácnosti 
nádoby na odpad a ušetria
si tak miesto pre iné veci. 

Vďaka spoločnému zberu 

budú kontajnery dostupnejšie
a 3 tipy separátov (plasty, kovy
a kompozitné obaly) budú 
môcť obyvatelia vyhodiť
na každom jednom stojisku
na sídliskách. Spoločným 
zberom tak mesto využije 
oveľa lepšie všetky nenaplnené 
kapacity týchto kontajnerov,

čo vo výsledku znamená lepšiu 
mieru triedenia. Kontajnery 
budú prelepené novou nálep-
kou zo strany zberovej spoloč-
nosti Marius Pedersen, a.s. 
odsúhlasenou OZV NATUR-
PACK a.s. a mestom Pezinok, 
ktorá bude informovať, že do 
žltej, oranžovej či červenej 

nádoby tak patria všetky tri 
spomínané komodity odpadov.

Mesto dúfa, že spoločný 
zber plastov, kovov a kompo-
zitných obalov motivuje 
Pezinčanov ešte viac triediť 
odpady a veríme, že aj naše 
mesto či chotár budú čistejšie.  
Je to veľký posun vpred.
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Od 18. júla prešiel Pezinok 
na zber biologicky rozložiteľ-
ného kuchynského odpadu 
(BRKO) z rodinných domov 
priamo od dverí. Stačí, keď
v deň zberu, skoro ráno
do 7.00 h, Pezinčania vylo-
žia vedierko alebo uzatvorené 
recyklovateľné plastové vrecko 
s kuchynským odpadom
pred dvere, alebo bránu rodin-
ného domu na viditeľné 
miesto.  Čierne nerecyklova-
teľné plastové vrecko zberová 
spoločnosť nezoberie. 

Recyklovateľné vrecká
sú súčasťou štartovacieho 
balíčka obsahujúceho košík na 
BRKO a vedierko na oleje, ktoré
si obyvatelia rodinných domov, 
majú stále možnosť vyzdvihnúť 

V májovom čísle Pezinčana 
sme informovali verejnosť na 
str. 3 v článku "Pezinok otvorí 
pre občanov zberný dvor",
že plánujeme otvoriť zberný 
dvor koncom leta. Mesto 

v klientskom centre. 
Kuchynský odpad pred-

stavuje odpad, ktorý vzniká 
v kuchyni pri príprave jedla
a varení. Obyvatelia rodin-
ných domov môžu kuchynský 
bioodpad použiť ako podklad 
pre svoj kompost v záhrade, 
dať ho svojim zvieratám alebo 
zbierať do hnedých perfo-
rovaných košíkov od mesta. 
Pezinčania bývajúci v byto-
vých domoch nájdu nádobu 
na BRKO na svojom kontaj-
nerovom stojisku.

V júli sa v meste začal
aj zber jedlých olejov a tukov, 
ktoré obyvatelia rodinných 
domov zbierajú do trojlitro-
vého oranžového vedierka. 
To treba v čase vývozu vyložiť 
naplnené minimálne na 80% 
svojho objemu pred rodinný 
dom. Plné vedierko vymení 

úspešne nakúpilo potrebné 
technické vybavenie, získalo 
všetky vyjadrenia k stavebému 
povoleniu, prijalo zamestnanca,
a dokonca s Okresným 
úradom v Bratislave vyba-

zberová spoločnosť za prázdne 
a čisté. Poloprázdne vedierka 
sa nevymieňajú. Obyvatelia 
bytových domov nájdu nádoby 
na jedlé oleje v 15 lokalitách
po celom meste. Ich rozmiest-
nenie je dostupné na webovej 
stránke mesta. 

BRKO zbiera spoločnosť 
CMT Group s. r. o. so sídlom 
v Bratislave a odpad odváža
do bioplynovej stanice v Budči. 
Zhodnocovaním BRKO
v bioplynovej stanici vzniká 
bioplyn a organické hnojivo. 
Bioplyn sa následne spaľuje
v kogeneračných jednotkách 
za vzniku elektrickej energie
a tepla. Digestát sa využíva ako 
hnojivo v poľnohospodár-
stve. Všetok takto vyzbieraný 
kuchynský odpad neskončí 
na skládke, ale je využitý na 
výrobu energie, tepla a hnojiva.

vuje aj ďalšiu službu spät-
ného využitia (ReUse), čím
sa stane zberný dvor jedinečným
v okolí. Spustenie odhadujeme 
v mesiaci september. Z dôvodu 
predĺženia procesov na staveb-
nom úrade sa termín spuste-
nia mierne posúva. Aj napriek 
malému zdržaniu práce postu-
pujú veľmi dobre.

DANIELA MALÍKOVÁ

DANIELA VAŠKOVÁ KASÁKOVÁ

VIETE, AKO SPRÁVNE
VYHADZOVAŤ BRKO A OLEJE?

ZBERNÝ DVOR 
NAPREDUJE

                                V prípade, 
              že vám BRKO alebo OLEJ v deň
    vývozu nezoberú, kontaktujte nás, prosím na:
   zivotne@msupezinok.sk alebo 033/6901 220.  
     Službu vylaďujeme a spätná väzba nám 
       pôžeme k lepšiemu výsledku a kvalitnejšej 
                      službe pre vás. Za prípadné
                     komplikácie sa ospravedlňujeme.
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V rizikových úsekoch, ako 
sú križovatky, priechody pre 
chodcov, kruhové objazdy, 
ale aj iných je cyklochodník 
podfarbený červenou farbou. 
V troch úsekoch (Hasičská, 
Kupeckého ulica a Fajgalská 
cesta) tvorí cyklotrasu samo-
statný cyklopruh. Od križo-
vatky ulíc Holubyho – Farská 
až po železničnú stanicu v 
Pezinku je cyklochodník 
súčasťou vozovky, pričom 
vodičov na zvýšený pohyb 
cyklistov upozorňuje vodo-
rovná dopravná značka na 
ceste vyznačujúca smer jazdy 

cyklistov.  
Na základe vyhlášky č. 

30/2020 Z.z. o dopravnom 
značení značka (piktogram 
cyklistu) vyznačuje smer jazdy 
cyklistov a vodičov motoro-
vých vozidiel upozorňuje, že 
sa nachádzajú na vozovke so 
zvýšeným pohybom cyklistov 
– nehovorí o tom, že cyklista 
má jazdiť v strede jazdného 
pruhu. 

P ô v o d n ý  p r o j e k t 
cyklochodníka ešte z roku 
2015 určoval takéto značenie 
na celom úseku železničná 
stanica – Kupeckého ulica. 

1. ÚSEK: HOLUBYHO
Úsek vedie od železničnej stanice po okružnú križovatku s 

ul. Mladoboleslavská. Od železničnej stanice po križovatku s ul. 
Farskou je koridor pre cyklistov v trase jestvujúcej miestnej komu-
nikácie Holubyho s dĺžkou 546 m vyznačený piktorgramom. Od 
križovatky s Farskou po okružnú križovatku s  Mladoboleslavskou 
je komunikácia rozšírená a sú doplnené samostatné cyklistické 
pruhy s celkovou dĺžkou 200,84 m. 

3.ÚSEK: HASIČSKÁ
Táto časť trasy sa začína za lávkou cez vodný tok Saulak, kde sú 

cyklisti vedení cez Hasičskú ulicu popri objekte vinárstva Vinkova 
až po hasičskú zbrojnicu spoločnou cestičkou pre cyklistov a chod-
cov. Za zbrojnicou pokračuje cyklotrasa samostatnou cyklistic-
kou cestičkou popri vodnom toku Saulak, až po križovatku ulíc 
Fajgalská a Vinohradnícka. Celý úsek tvorí asfaltový dvojpruhový 
cyklochodník s dvoma zelenými ostrovčekmi so stromami. Pozdĺž 
cyklochodníka sú osadené lavičky a smetné koše. Dĺžka úseku je 
532,54 m.

2. ÚSEK: KUPECKÉHO
Cyklotrasa vedie od križovatky s Mladoboleslavskou ulicou po 

premostenie Saulaku na Kupeckého ulici. V celom úseku je rozde-
lená na ľavú a pravú stranu komunikácie samostatnými jazdnými 
pruhmi pre cyklistov s dĺžkou 623,93 m. Na konci úseku v priestore 
mosta cez potok Saulak sú cyklisti vedení po pravej strane vozovky 
v cyklistickom pruhu cez mostný objekt. Za mostným objektom 
sú vyvedení na spoločnú cestičku pre cyklistov a chodcov. V opač-
nom smere sú cyklisti vedení  po samostatnej jestvujúcej lávke. 

4. ÚSEK: FAJGALSKÁ 1
Cyklochodník začína na križovatke ulíc Fajgalská a Vino-

hradnícka a následne je vedený vedľa chodníka pre chodcov pred 
reštauráciou Vitamin Gallery Sport Pub až po vjazd do Strednej 
odbornej školy Policajného zboru Pezinok. Trasa pokračuje popri 
jestvujúcej cestnej komunikácii až po most pred bývalým moto-
károvým areálom. Na začiatku úseku je vybudovaná odstavná 
plocha pre cyklistov s mobiliárom vrátane cyklostojanu s pumpou. 
Dĺžka časti je 497,93 m.

Súčasťou stavby cyklochodníka sú aj cyklo-odpočívadlá vyba-
vené doplnkovou cyklistickou infraštruktúrou – lavičkami, smet-
nými košmi, stojanmi na bicykle, servisnými stojanmi na bicykle s 
pumpou a cyklistickými zábranami. Môžete ich nájsť na Holubyho 
ulici a  na začiatku úseku Fajgalská 1. Cyklochodník Pezinok – 
Limbach sa realizoval vďaka podpore z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho 
operačného programu. Výška nenávratného fi nančného príspevku 
na projekt  je 685 433,77 €.

5. ÚSEK: FAJGALSKÁ 2
Cyklochodník sa v tomto úseku začína za mostom na Fajgalskej 

ceste, odbočením z hlavnej cesty na Limbach pred bývalým moto-
károvým areálom. Následne sa delí na dve časti. Jedna vedie až po 
ostrú zákrutu na Okružnej ulici, čím sa vytvorilo prepojenie ulíc 
Fajgalská a Okružná. Druhá časť pokračuje poza bývalý motoká-
rový areál a vyúsťuje opäť na Fajgalskej ceste. Následne cyklotrasa 
pokračuje pozdĺž cesty smerom na Limbach. Od cesty je oddelená 
pásom zelene. Jej celkové ukončenie sa nachádza na začiatku obce 
Limbach na hranici katastrálnych území. Celý úsek tvorí dvojpru-
hový cyklochodník s celkovou dĺžkou 1 417,48 m. Vetva spájajúca 
Fajgalskú a Okružnú ulicu má celkovú dĺžku 461,45 m.

CYKLOCHODNÍK ČOSKORO
OTVORÍME PRE VEREJNOSŤ 

DANIELA MALÍKOVÁ

Cyklochodník Pezinok – Limbach 
je už takmer hotový. Čaká ho ešte 
kolaudačné konanie a ofi ciálne 
otvorenie, ktoré sa uskutoční v 
priebehu septembra-októbra. Jeho 
celková dĺžka je 4 275 metrov, 
pričom vedie od železničnej stanice 

Pezinok cez ulice Holubyho, Kupec-
kého, Hasičskú, Fajgalskú až po 
hranicu katastra pri obci Limbach s 
prepojením na Okružnú ulicu
z Fajgalskej cesty. Celkovo 
cyklochodník Pezinok – Limbach tvorí 
5 úsekov. Projekt sa realizoval vďaka 

podpore z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Integrovaného regionálneho operač-
ného programu. Výška nenávratného 
fi nančného príspevku na projekt je 
685 433,77 €.
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SPOJENÉ VOĽBY - VOĽBY DO
ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
A VOĽBY DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Predseda Národnej rady Sloven-
skej republiky rozhodnutím
č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby
do orgánov samosprávy obcí
a voľby do orgánov samospráv-
nych krajov a určil deň ich konania 
na sobotu 29. októbra 2022.

Voľby sa konajú od 07.00 hod
do 20.00 hod.

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
dňa 23.06.2022 po prerokovaní mate-
riálu pre voľby do orgánov samo-
správy obcí vo volebnom období 
2022-2026 v zmysle ust. §166 ods. 3) 
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmien-
kach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

a v zmysle § 11 ods. 3 písm. h), ods. 4 
písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov určilo 25 poslancov
na nasledujúce volebné obdobie
r. 2022 – 2026, nasledovné volebné 
obvody, mandáty poslancov
a volebné miestnosti:

VOLEBNÝ OBVOD I.
7 POSLANCOV, VOLEBNÉ OKRSKY Č. 1 - 6

Volebný okrsok č. 1 - Mestský úrad, Radničné námestie 7 
(I. poschodie č. dv.19), ulice: Bratislavská 1-91 a 2-102, Drevárska, 
Farská, Fortna, Holubyho, Jesenského, Mladoboleslavská, Mýtna, 
Potočná, Radničné námestie, Svätojurská ulica, Št. Polkorába, 
Za koníčkom, vrátane občanov, ktorí majú trvalý pobyt mesto 
Pezinok

Volebný okrsok č. 2 - Denné centrum, Kollárova 1,
ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollárova

Volebný okrsok č. 3 - Gymnázium, Senecká 2,
ulice: Hollého, Kalinčiakova, Lesnícka, Meisslova, Mahulanka, 
Moyzesova, Pod lipou, Sama Chalupku, Senecká, Šancová, Tali-
hov dvor, Tehelná, Za dráhou, Viničiarska cesta

Volebný okrsok č. 4 - Autoškola Maťus, Sládkovičova 1 
(vchod Trnavská ul.), ulice: Muškátová, Silvánová

Volebný okrsok č. 5 – Materská škola, Záhradná 34,
ulice:  Dobšinského, Hroznová, Panholec, Rulandská, Sládkovi-
čova, Slnečná, Šenkvická cesta,  Veltlínska

Volebný okrsok č. 6 – Materská škola, gen. Pekníka 2, 
ulice: F.P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, 
Jilemnického, Jirásková, kpt. Jaroša, Markušova, Nálepkova, Šafá-
rikova, Švermova, Trnavská, Ulica gen. Goliana, Ulica gen. Viesta

VOLEBNÝ OBVOD IV.
7 POSLANCOV, VOLEBNÉ OKRSKY Č. 13 - 17

Volebný okrsok č. 13 - Materská škola, Vajanského 16, 
ulice: Bernolákova, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, SNP, Vajan-
ského

Volebný okrsok č. 14 - Denné centrum, Hrnčiarska 44, 
ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

Volebný okrsok č. 15 - Školský klub, Fándlyho 11,
ulice: 1. mája, Fándlyho, Mierová, Obrancov mieru

Volebný okrsok č.16 - Internátna škola, Komenského 29, 
ulice: Eugena Suchoňa, Gorkého, Kataríny Franklovej, Komen-
ského, Ľudovíta Rajtera, Majakovského, Nerudova, Obchodná, 
Okružná, Puškinova, Saulaková, Tolstého

Volebný okrsok č. 17 - Materská škola, Bystrická 1,
ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130

VOLEBNÝ OBVOD V. 
2 POSLANCI, VOLEBNÝ OKRSOK Č. 18.

Volebný okrsok č. 18 - Základná škola, Orešie 2,
ulice: Cintorínska, Černicová, D. Virgoviča, Družstevná, 
Glejovka, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krka-
vec, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Mysle-
nická, Nezábudková, Nová, Orešie, Podkarpatská, Pri mlyne, 
Púpavová, Ružová, Štúrova, Trnková, Vinice, Za panskou záhra-
dou, Železničná

VOLEBNÝ OBVOD II.
2 POSLANCI, VOLEBNÝ OKRSOK Č. 7

Volebný okrsok č. 7 - Denné centrum,  Cajlanská 95, 
ulice: Baba, Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera 1, 2, 5, 
7, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, Javorová,  Kučišdorfská dolina, Malacká 
cesta, Pod kalváriou, Rybníček, Stupy, Topoľová, Ulica Alfonza 
Šilhára, Záhumenice

VOLEBNÝ OBVOD III.
7 POSLANCOV, VOLEBNÉ OKRSKY Č. 8-12

Volebný okrsok č. 8 - Materská škola, Svätoplukova 51, 
ulice: dona Sandtnera 9-45, dona Sandtnera 16-26, Jamnic-
kých, Krížna, Kutuzovova, L. Novomeského 36-66, Najmarova, 
Richarda Rétiho, Schaubmarova, Šteberlova, Sasinkova ulica, 

Zumberská, Žarnovických
Volebný okrsok č. 9 - Základná škola, Kupeckého 74, 

ulice: Fajgalská cesta, Hasičská, Kamenice, Kukučínova, Kupec-
kého, Kuzmányho, Leitne, Malokarpatská,  Na bielenisku, Panský 
chodník, Podhorská, Rázusova, Reisinger, Rozálka, Slnečné 
údolie, Svätoplukova 3, 4, 5, Vincúrska, Vinohradnícka cesta, 
Zámocká, Zigmundíkova

Volebný okrsok č. 10 - Základná škola, Na bielenisku 2, 
ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2

Volebný okrsok č. 11 - Základná škola, Na bielenisku 2, 
ulice: Svätoplukova 6-51

Volebný okrsok č. 12 - Základná škola, Na bielenisku 2, 
ulice: L. Novomeského 1 – 27, 2 – 34
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VOLEBNÝ OBVOD II.
2 POSLANCI, VOLEBNÝ OKRSOK Č. 7
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7 POSLANCOV, VOLEBNÉ OKRSKY Č. 13 - 17

VOLEBNÝ OBVOD V. 
2 POSLANCI, VOLEBNÝ OKRSOK Č. 18.
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Volebný okrsok č. 11 - Základná škola, Na bielenisku 2, 

ulice: Svätoplukova 6-51
Volebný okrsok č. 12 - Základná škola, Na bielenisku 2, 

Volebný okrsok č. 2 - Denné centrum, Kollárova 1,

Volebný okrsok č. 3 - Gymnázium, Senecká 2,

Volebný okrsok č. 4 - Autoškola Maťus, Sládkovičova 1 

Volebný okrsok č. 5 – Materská škola, Záhradná 34,

Volebný okrsok č. 6 – Materská škola, gen. Pekníka 2, 

Volebný okrsok č. 7 - Denné centrum,  Cajlanská 95, 

Volebný okrsok č. 13 - Materská škola, Vajanského 16, 

Volebný okrsok č. 14 - Denné centrum, Hrnčiarska 44, 
ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

Volebný okrsok č. 15 - Školský klub, Fándlyho 11,

Volebný okrsok č.16 - Internátna škola, Komenského 29, 

Volebný okrsok č. 17 - Materská škola, Bystrická 1,

Volebný okrsok č. 18 - Základná škola, Orešie 2,

Volebný okrsok č. 8 - Materská škola, Svätoplukova 51, 

PRE VOĽBY PRIMÁTORA 
MESTA TVORÍ KAŽDÁ 
OBEC JEDNOMANDÁTOVÝ 
VOLEBNÝ OBVOD.

SÍDLA OKRSKOVÝCH 
VOLEBNÝCH KOMISIÍ 
UTVORENÝCH PRE VOĽBY
DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY 
OBCÍ SÚ ROVNAKÉ AJ PRE 
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMO-
SPRÁVNYCH KRAJOV.

Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliad-
nutiu a vykonaniu zmien na Mestskom úrade 
v Pezinku, Radničné námestie 7, v klientskom 
centre oddelenia služieb občanom na referáte 
evidencie obyvateľov v úradných hodinách.

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má 
občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má 
trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustano-
vené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu 
ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon 
v čase pandémie neustanoví inak.

Bližšie informácie k spojeným voľbám si 
môžete pozrieť  na: Voľby do orgánov samo-
správy obcí a voľby do orgánov samosprávnych 
krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase 
v roku 2022, Ministerstvo vnútra SR - Verejná 
správa (minv.sk) a https://www.pezinok.sk/?yg-
gid=1224



PEZINČANmesto
PEZINOK
august 2022

5.
strana

- POLITICKÁ REKLAMA / SPEKTRUM - 

Mesto Pezinok je vďačné 
každému občanovi či komu-
nite, ktorý/-á pomáha robiť 
naše mesto krajším a bezpeč-
nejším. Pokiaľ chcete akým-
koľvek spôsobom prispieť
ku krajšiemu Pezinku - naprí-
klad vysadiť dreviny, rastliny 
či robiť akékoľvek úpravy na 
pozemkoch mesta, kontak-
tujte nás, prosím, na adrese:
zivotne@msupezinok.sk,
a spoločne sa dohodneme, kde
a akým spôsobom môžeme 

Mestská polícia Pezinok 
(MsP) oslávila v tomto roku 
30. výročie svojho založenia. 
Primátor Igor Hianik ocenil 
všetkých príslušníkov za ich 
prácu spomienkovou plaketou. 

MsP bola založená v roku 
1992 ako poriadkový útvar 
mesta. Svoju činnosť zahá-
jila so 6 policajtmi. Aktuálne 
ich je 27. I. Schwarz, M. Bila,
V. Snopek a R.Tóth pôsobia
v MsP od jej založenia. Jej 
prácu zhodnotil náčelník Igor 
Schwarz takto: „Všetka naša 
práca smeruje k tomu, aby bolo 
mesto bezpečné, aby sa v ňom 

zlepšenia zrealizovať. 
Samospráva dbá o bezpeč-

nosť verejných priestran-
stiev. Predovšetkým detské 
ihriská podliehajú prísnym 
podmienkam a normám, aby 
sa predchádzalo nehodám a 
boli tak vytvorené podmienky
pre bezpečné hranie. Preto boli 
začaté v posledných mesia-
coch masívne opravy detských 
ihrisk a následne sa dobudujú 
nové prvky. Robíme to hlavne
z dôvodu ochrany zdravia detí 
a rovnako pre zvýšenie štan-
dardu hracích plôch. Preto Vás 
chceme požiadať o pochopenie. 

občania cítili isto, aby v ňom bola 
garancia dodržiavania pravidiel 
slušnosti a zákonnosti.“

MsP nepôsobí len repre-
sívne, teda postihuje nielen 
protiprávne konanie, ale robí aj 
preventívnu činnosť. Organi-
zuje rôzne besedy, prednášky, 
voľnočasové aktivity i pora-
denstvo v oblasti prevencie. 
Jej veľmi dôležitou súčasťou je 
prevádzkovanie odchytovej a 
karanténnej stanice, kde spolu-
pracuje s občianskymi združe-
niami, ktoré sú nápomocné 
pri umiestňovaní odchyte-
ných zvierat k jednotlivým

záujemcom.
Od nástupu nového náčel-

níka sa podarilo zrealizovať 
niekoľko dôležitých projektov. 

„Spust i l i  sme nový 
komplexný informačný systém 
- modul „mestská polícia“, ktorý 
slúži na evidenciu priestupkov, 
služobných úkonov. Umožňuje 
tiež rýchle vyhľadávanie informá-
cií z ďalších databáz mestského 
úradu. Rovnako je napojený na 
iné externé informačné systémy. 
Rozšírili sme kamerový systém 
o objekt na Zumberskej ulici. 
MsP vypracovala taktiež projekt 
zameraný na zlepšenie čistoty a 
poriadku v okolí rómskej komu-
nity v miestnej časti Glejovka,“
vymenúva úspechy Igor 
Schwarz. 

MsP neustále pracuje
na zlepšovaní bezpečnosti. 
Aktuálne ju čaká dobudovanie 
a modernizácia kamerového 
systému, ako aj zabezpečenie 
kontroly a riešenia parkovacej 
politiky.

 „Chcel by som našim poli-
cajtom zaželať nielen to, aby 
ďalej pokračovali vo svojej 
činnosti, kde nasadili latku 
naozaj vysoko, ale zároveň aby 
sa aj vedeli pružne prispôso-
byť novým potrebám Pezin-
čanov. Bol by som rád, keby 
sa obyvatelia cítili bezpečne a 
šťastne v našom meste a poli-
cajti sa mohli venovať hlavne 
preventívnej činnosti.“ vysvet-
lil primátor Igor Hianik.

SKRÁŠĽOVANIE 
MESTA SI VYŽADUJE 
KOORDINÁCIU

MESTSKÁ POLÍCIA OSLAVUJE 30 ROKOV

DANIELA MALÍKOVÁ

DANIELA MALÍKOVÁ
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10. ročník komunitného 
podujatia Grinavský deň 
privítal svojich návštevní-
kov v sobotu 25. júna 2022 
na nádvorí Základnej školy 
Orešie. Pestrý program bol 
pripravený pre hostí každého 
veku. V úvode dostali priestor 
domáce zoskupenia. V nových 
krojoch sa predstavil detský 
folklórny súbor Srdiečka, ktorý 
vedie Lucia Tichá. Svoje prvé 
verejné vystúpenie absolvo-
vali mladé tanečníčky Grinava 
Group pod vedením Sofie 
Slovákovej. Spevom potešila 
talentovaná Miška Spustová
a obľúbená folklórna spevácka 
skupina Breza. Pre deti boli 

Po dvoch rokoch obme-
dzovania našej činnosti
pre pandémiu COVID-19 sme 
sa pustili do realizovania našich 
klasických aktivít. Navštívili 
sme 4 predstavenia v SND
v Bratislave. Okrem májo-
vých akcií sme v júni zrealizo-
vali 1-dňový výlet do Trnavy
a Dolnej Krupej.  S trnavskými 
sprievodcami sme absolvovali 
2-hodinovú pešiu prehliadku 
najväčších pamätihodností 
mesta. Poobede sme navštívili 

Riaditeľkou základnej 
umeleckej školy E. Suchoňa 
je od roku 2019 Zuzana 
Andelová. Tento rok bol
pre školu úspešný - zorga-
nizovali úspešný Festival 
Eugena Suchoňa a  zúčastnili 
sa Huygens festivalu v Holand-
sku. Roky 2020 – 2021 boli
pre pandémiu veľmi ťažké. 
Škola musela prejsť digitali-
záciou, aby mohli byť žiaci 
vzdelávaní online. V tomto 
roku sa opäť vrátili na pódiá
a súťaže. Tri fl autistky z triedy 
Ivany Fülöpovej sa zúčastnili 
súťaže v Nových Zámkoch 
„Zahrajže nám píšťalôčka“. 
Ema Yon a Natália Brezinová 
priniesli zlaté pásmo a Lucia 
Schaubmarová strieborné. 
Úspešní boli aj gitariasti Matúš 
Molnár a Dávid Cibula z triedy 
Mgr. Heleny Roglovej. Obaja 
získali vo svojich kategóriách 
zlaté pásmo na celoslovenskej 
súťaži „La gitaromania 2022“ 
v Martine a Dávid Cibula
aj 2. miesto na medzinárodnom 
hudobnom festivale Ivana Ballu 
„Mladí gitaristi“ v Dolnom 
Kubíne. Jakub Dolný z triedy 
Mgr. art. Magdalény Milči-
kovej skvelo reprezentoval
na dvoch medzinárodných 
súťažiach – na „Heranovej 
violončelovej súťaži“ v Ústí 
nad Orlicí v Českej repub-
like získal čestné uznanie
a na medzinárodnej violon-
čelovej súťaži „Talenty
pre Európu“ v Dolnom Kubíne 
1. miesto. Veľmi sa darilo
aj divadelnej formácii LDO 
„Cez dierkovú kľučku“ z triedy 
Mgr. Stanislavy Koníčkovej, 
ktorá vyhrala s predstavením
„V našom meste“ 1. miesto
na krajskej súťaži detskej 

pripravené športové hry, nafu-
kovacia šmykľavka a kolotoč. 
Hudobným vystúpením pote-
šila hostí skupina Beat and Band 
Pavla Švarca. Hlavným večer-
ným programom bolo vystú-
penie Ľudovej hudby Andreja 
Záhorca. Pri cimbalovej hudbe 
sa rozospievali a roztanco-
vali všetci hostia. Tesne pred 
zotmením sa rozhorela tradičná 
Jánska vatra. Večerný program

ukonči la  očarujúca 
svetelná šou Anta Agni. Podu-
jatie zorganizovali členovia 
Občianskej iniciatívy Grinava 
spolu s dobrovoľníkmi a fi nan-
covali ho Eva Pilátová a Tomáš 
Vlachovič.

Rozárium grófky Chotekovej 
a Medolandiu v Dolnej Krupej, 
tiež s odborným výkladom.                                                                                        
13.- 19. júna strávilo 43 našich 
členov relaxačný týždeň
v Piešťanoch v hoteli Harmony-
resort, kde využili množstvo 
kúpeľných procedúr k upev-
neniu a zlepšeniu svojho zdra-
via. Počas júla mala pezinská 
JDS prázdninovú prestávku. 
Tešíme sa na pokračovanie 
ATV a na ďalšie augustové
a jesenné akcie.  

dramatickej  tvorivost i 
„Stretnutie s malou Táliou“
v Senci a prebojovala sa do 
celoslovenského kola. 

Do budúcnosti má ZUŠ
v Pezinku veľké plány – chcela 
by získať peniaze na kúpu 

kvalitného krátkeho krídla
do ich koncertnej sály. To ale 
nie je všetko. 

„Chceme naďalej budo-
vať a podporovať na škole 
hudobné telesá – spevácky 
zbor, sláčikový súbor, páčil by 

sa nám dychový súbor (to by 
už bol základ pre malý orches-
ter). Radi by sme tiež vytvo-
rili priestor na vznik malých 
kapiel – gitary, bicie, prípadne 
dychové nástroje, ako aj vybu-
dovali súbor ľudového tanca 
s malou ľudovou kapelou
a speváckou skupinou,“ vysvet-
ľuje výzvy, ktoré by radi poko-
rili, riaditeľka ZUŠ Zuzana 
Andelová.

V minulosti boli priateľmi 
školy tak významné osobnosti, 
ako sú pezinskí rodáci Eugen 
Suchoň a Ľudovít Rajter. 
Podmienkou pre prijatie
na školu je záujem o štúdium 
a talent.

Základné štúdium na škole 
trvá 8 rokov, pričom prvý rok 
predstavuje prípravu. Po prvom 
stupni môže študent absolvo-
vať 2. stupeň, ktorý predstavuje
4 roky. Škola takisto poskytuje 
štúdium pre dospelých.

Študovali v nej mená ako 
Katarína Aulitisová, Roman 
Féder, Eva Matiašovská, 
Martina Michalcová, Ivan 
Koska, Andrej Frič, Jaroslav 
Žvásta, Daniel Fischer, Jana 
Popluhárová, Judit Ande-
lová, Tatiana Bobeková, Juraj 
Hanulík, Jazmína Piktorová, 
Zuzana Lisoňová, Marián 
Šipoš, Ivana Oroszová, Soňa 
Patúcová, Milan Vagač, Andrej 
Frič, Jana Kuttnerová a mnoho 
ďalších, ktorí sa rozhodli ísť
na dráhu profesionálneho 
umenia alebo sa na ňu ešte 
pripravujú. 

Redakcia Pezinčana praje 
Základnej umeleckej škole 
E. Suchoňa v Pezinku ešte 
ďalších 70 úspešných rokov
a stovky talentov, ktoré vyjdú
z jej brány. 

GRINAVSKÝ
DEŇ 2022

AKTIVITY
PEZINSKEJ JEDNOTY 
DÔCHODCOV 

ZUŠ OSLAVUJE
70 ROKOV OD SVOJHO 
ZALOŽENIA

Zľava víťazky súťaže N. Brezinová, E. Yon, L. Schaubmarová

Záverečná klaňačka z koncertu K 70. výročiu ZUŠ

EVA PILATOVÁ, foto: Zuzana Nagyová

EVA ZOUZALÍKOVÁ, foto: Erika Goldová

DANIELA MALÍKOVÁ, foto: Archív ZUŠ

Základná umelecká škola Eugena 
Suchoňa v Pezinku bola založená 
v roku 1951. Jedným z jej prvých 
odborov bol hudobný, neskôr
k nemu pribudli tanečný, výtvarný 
a literárno-dramatický. Aktuálne 
ju navštevuje 580 žiakov a od roku 

2013 sa nachádza v historickej 
budove bývalej Palugyayovskej 
kúrie. Škola bola a je aktívnou 
súčasťou kultúrneho života
v meste, robí mu  dobré meno 
nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí. 
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Pre nás (divadelné)
prázdniny neplatia pokračo-
vali sme „v šnúre“ koncertov, 
ktorú sme odštartovali Jubi-
lejným koncertom v apríli a 
pokračovali ďalšími úspeš-
nými vystúpeniami v nasle-
dujúcich mesiacoch. 

V júli sme návštevníkom 
letných kultúrnych festiva-
lov v Dúbravke a v kúpeľoch 
Piešťany ponúkli výber piesní 
z nášho repertoáru z rôznych 
folklórnych oblastí Sloven-
ska. Mimoriadne význam-
ným dňom bol pre náš súbor 
18. júl, kedy nás prijala pani 

Od piatka 19. do nedele 21. 
augusta sa v priestoroch Domu 
kultúry Pezinok konal ďalší 
ročník Pezinského Permo-
níka – Malokarpatskej výstavy 
a burzy minerálov, fosílií
a drahých kameňov. Poduja-
tie, ktoré organizovala Barbora, 
n.o. v spolupráci s Pezinským 
kultúrnym centrom a mestom 
Pezinok, má dlhoročnú tradí-
ciu a v roku 2022 to bol už jeho 
26. ročník.

Permoník priniesol okrem 
množstva fascinujúcich výstav, 
kde návštevníci objavujú čaro 
toho najkrajšieho, čo zem 

Pezinčania si počas troch 
mesiacov užili Pezinské mest-
ské slávnosti, trh s handmade 
výrobkami Artivia Market, 
divadielka pre deti, tanečné 
vystúpenia a koncerty známych 
i menej známych pezin-
ských interpretov spojených
pod názvom Pezinčania Pezin-
čanom a mnoho iného. 

„Potešilo ma, že najviac 
divákov chodilo na program 
Pezinčania Pezinčanom. 

prezidentka v Prezidentskom 
paláci. Spievali sme pre ňu  s 
radosťou. Toto prijatie je pre 
nás jedným z najvzácnejších 
ocenení, ktoré súbor za svoje 
17-ročné pôsobenie získal. 
Krásne zážitky umocnilo aj to, 
že na záver sa pani prezidentka 
obliekla do kroja a zaspievala 
si s nami obľúbenú ľudovú 
pesničku Vretienko mi padá. 

vydala, i predajnú burzu,
na ktorú chodia vystavovatelia 
a predajcovia nielen zo Sloven-
ska, ale i z Českej Republiky, 
Poľska, Maďarska a Nemecka.

Deti si mohli vyskúšať 

Návštevníkov poduja-
tia Rozviazané leto 2022 sme 
potešili koncertom piesní z 
celého Slovenska. Vystúpenie 
obohatili aj naši malí speváci.

FSS RADOSŤ sa najbližšie 
predstaví svojim fanúšikom a 
návštevníkom na Vinobraní v 
Pezinku v sobotu 17.9.2022 na 
tribúne v zámockom parku o 
14.00 h.

tradičné pouličné ryžovanie 
zlata, vytvoriť umelecké dielo 
v tvorivých dielničkách, užiť
si hudobný program a vystú-
penie rôznych skupín či diva-
dielko. 

Myslím si, že v budúcnosti
by malo byť Kultúrne leto 
postavené najmä na tomto 
projekte, lebo vytiahne
do ulíc aj rodiny vystupu-
júcich a interpreti sú radi,
že sa môžu odprezentovať. 
Zároveň sa rodiny stretnú
vo svojom meste v čase,
keď sa len neponáhľajú 
za prácou alebo do školy
a spoločne si vychutnajú 
oddych. Je tam príjemná 

atmosféra,“ povedala Monika 
Luknárová.

V spolupráci s Pezinským 
kultúrnym centrom a mestom 
Pezinok pripravila Nezisková 
organizácia Barbora koncom 
augusta už 26. ročník podu-
jatia Pezinský Permoník.
V rámci sprievodného 
programu mohli návštev-
níci vidieť vystúpenie žiakov
a študentov spevu, baletu, tanca 
a cirkusu z Lotyšska, z Rizskei 
skole Baleta, Lotysskei Gildii 
Baleta & Tanca, Spevackeho 

studia Wonderland Daugavpils 
a Cirkusoveho studia Jauniba 
Riga, ktorých turné organizo-
vala Zoja Kane.

Veľkolepým záverom 
kultúrneho leta v Pezinku budú 
tradičné oberačkové slávnosti 
Vinobranie 2022, kde si každý 
nájde niečo, čo ho zaujme. 

„U mňa to je Vidiek, 
lebo som dlho nebola na 
ich koncerte, a navyše majú
aj nové skladby. Mladí si určite 
užijú v sobotu Majka Spirita
a DJ EKG. 

Vinobranie začne v piatok 
tradičným Prvým dúškom
a príhovorom Perega, sprievod 
bude tak, ako býval, v nedeľu. 
Počas vinobrania uvidíte
v meste aj baníkov, ktorí osla-
vujú svoje výročie, a v sobotu 
budú mať v dome kultúry 
Šachtág – historické banícke 
podujatie s pravidlami. Pódium 
v Zámockom parku bude patriť 
moderátorsky Veronike Hatala, 
pódium na Radničnom námestí 
Martinovi Chynoranskému,“  
uviedla Monika Luknárová.

V tradícii kultúrneho leta 
plánuje Pezinské kultúrne 
centrum pokračovať aj budúci 
rok. Radi by zmenšili pódium 
a umiestnili ho bližšie k tera-
sám tak, aby si kultúrny záži-
tok mohlo užiť čo najviac ľudí. 
Takisto chce prispieť k ožive-
niu kultúry v meste počas 
celého roka. Medzi novinky, 
ktoré pripravuje na budúci 
rok, patrí prvý Mestský ples, 
ktorý sa bude konať 14. janu-
ára 2023. Tešíme sa na Vás
a na spoločnú závabu.

FSS 
RADOSŤ

PERMONÍK OPÄŤ POTEŠIL 
DETI Z CELÉHO OKRESU

AKÉ BOLO ROZVIAZANÉ LETO V PEZINKU

Jedinečná expozícia: Bazinopithecus (najstarší Permoník)FSS Radosť na prijatí prezidentkou SR

FSS RADOSŤ DANIELA MALÍKOVÁ

DANIELA MALÍKOVÁ, foto: Zuzana Hyllová

Tento rok sa mesto Pezinok
v spolupráci s Pezinským kultúr-
nym centrom rozhodlo, že prive-
die ľudí v lete opäť do mesta,
a vytvorilo sériu podujatí
pod názvom Rozviazané leto. 

„Po dvoch rokoch s covidom sme 
symbolicky na Radničnom námestí 
rozviazali leto pre verejnosť. Pokú-
sili sme sa o zmenu, snažili sme
sa dostať program do ulíc,
do centra na Radničné námestie.

Na námestie sme umiestnili 
pódium na celé leto, aby ľudia 
vedeli, že sa tam niečo bude diať,“ 
vysvetlila riaditeľka
Pezinského kultúrneho centra
Monika Luknárová. 
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WWW.VINOBRANIEPEZINOK.SK ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.

Hlavná tribúna
na Radničnom námestí

Tribúna pred zámkom

17:00 - 18:00   KARMEN PÁL BALÁŽ SO SKUPINOU

19:00 - 20:00   VIDIEK

21:00 - 22:00   NOCADEŇ

23:00 - 24:00  KING SHAOLIN

24:00               ZÁVER PROGRAMU

17:00                 PRVÝ DÚŠOK - SLÁVNOSTNÉ
                          OTVORENIE VINOBRANIE 2022

18:00 - 19:00    NIEČO NAVYŠE

20:00 - 21:00   SAYMI

22:00 - 23:00  WET FLOOR

23:00                ZÁVER PROGRAMU

Scéna pop music

Hlavná tribúna
na Radničnom námestí

Tribúna pred zámkom

12:00 - 12:30    NIŇOS LATINOS

13:00 - 14:00    JAMADAN

15:00 - 16:00    INSTINCT

17:00 - 18:00    HEĽENINE OČI

19:00 - 20:00   SMOLA A HRUŠKY

21:00 - 22:00   MAJK SPIRIT + DJ GRIMASO

22:30 - 23:40  DJ EKG

23:40               ZÁVER PROGRAMU

12:00 - 12:30    ANIMATUS

13:00 - 13:30    FSS OBSTRLÉZE

14:00 - 15:00    FSS RADOSŤ

15:30 - 16:30    SS BREZA

17:30 - 18:30    PUĽS

19:30 - 20:30   ASCALONA

21:30 - 22:30   BUKASOVÝ MASÍV

22:30               ZÁVER PROGRAMU

Scéna ľudovej hudby a country

Hlavná tribúna
na Radničnom námestí

11:00 - 12:00    ALEGORICKÝ SPRIEVOD

12:00 - 12:30    EKUMENICKÉ POĎAKOVANIE 
                          A POŽEHNANIE ÚRODY

12:30 - 13:00    TANEČNÁ SKUPINA STYLES 
                          ACADEMY

13:00 - 13:30    KLUB SPOLOČENSKÝCH 
                          TANCOV PETAN PEZINOK

13:30 - 14:00    TANEČNÁ AKADÉMIA 
                          SUNNY DANCE

14:30 - 15:00    DFS SEKVOJA (ZUŠ PEZINOK)

16:00 - 17:00    S HUDBOU VESMÍRNOU

18:00 - 19:00    TEAM CUBA

19:00                 ZÁVER PROGRAMU

13:00 - 14:30   MUSIKVEREIN STADTKAPELLE 
                         NEUSIEDL AM SEE

15:00 - 16:30   DH GRINAVANKA

17:00 - 18:30   FOR BRATISLAVA

18:30                ZÁVER PROGRAMU

Tribúna pred zámkom
Scéna dychovej hudby

Piatok 16.9.2022 Sobota 17.9.2022 Nedeľa 18.9.2022

Vinobranie After party
Insomnia Dance Club (Modra-Harmónia)

DJ SHAMELL & DJ PROGREZ 

Vinobranie After party
Insomnia Dance Club (Modra-Harmónia)

DJ SHEEKO (DUBAJ)

16. - 18. 
september 2022

DETSKÉ REMESELNÉ MESTEČKO
16.9.022 od 14:00 – 17:00, Zámocký park

„VINÁRSKA ULIČKA”
16.- 18.9.2022, Meisslova ul. 
Prezentácia pezinských vinárov

KONFERENCIA NA TÉMU BANSKEJ HISTÓRIE 
MALÝCH KARPÁT PRI PRÍLEŽITOSTI OSLAVY 
20. VÝROČIA VZNIKU MALOKARPATSKÉHO
BANÍCKEHO SPOLKU
16.9.2022 od 15:00, 
Klub dôchodcov, Kollárova ul.

KRÁĽOVSTVO NA POVALE
17.9.2022 o 15:00 a 17:00, Holubyho 87  
Divadlo pre deti

Výstavy:
EMIL VENKOV: VÝBER Z TVORBY
8.6. - 31.10.2022, Mestské múzeum
Autor sa venoval komornej plastike 
a monumentálnej tvorbe. Mnohé diela sú dodnes 
súčasťou verejných priestorov 

AKO SA ŽILO?
21.4.- 29.10.2022, Malokarpatské múzeum 

VERONA PROKOPOVÁ: OBJEKTY
20.5.- 31.10.2022, Galéria PROKOP

PRÍRODA VÁŠHO DETSTVA
28.5.- 2.10.2022, Schaubmarov mlyn 
Flóra a fauna v ilustráciách Jindřicha Krejču

NAŠE OBĽÚBENÉ VINOHRADY, HROZNO, VÍNO 
5.9. – 30.9.2022, Minigaléria DK Pezinok
Výstava venovaná témou aj Pezinskému
Vinobraniu 2022.

Podujatie je realizované 
s finančnou podporou Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky

PEZINČAN

Mediálni partneri:Organizátori: Sponzori:

Program Sprievodné podujatia



PEZINČANmesto
PEZINOK
august 2022

9.
strana

- SPEKTRUM -

WWW.VINOBRANIEPEZINOK.SK ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.

Hlavná tribúna
na Radničnom námestí

Tribúna pred zámkom

17:00 - 18:00   KARMEN PÁL BALÁŽ SO SKUPINOU

19:00 - 20:00   VIDIEK

21:00 - 22:00   NOCADEŇ

23:00 - 24:00  KING SHAOLIN

24:00               ZÁVER PROGRAMU

17:00                 PRVÝ DÚŠOK - SLÁVNOSTNÉ
                          OTVORENIE VINOBRANIE 2022

18:00 - 19:00    NIEČO NAVYŠE

20:00 - 21:00   SAYMI

22:00 - 23:00  WET FLOOR

23:00                ZÁVER PROGRAMU

Scéna pop music

Hlavná tribúna
na Radničnom námestí

Tribúna pred zámkom

12:00 - 12:30    NIŇOS LATINOS

13:00 - 14:00    JAMADAN

15:00 - 16:00    INSTINCT

17:00 - 18:00    HEĽENINE OČI

19:00 - 20:00   SMOLA A HRUŠKY

21:00 - 22:00   MAJK SPIRIT + DJ GRIMASO

22:30 - 23:40  DJ EKG

23:40               ZÁVER PROGRAMU

12:00 - 12:30    ANIMATUS

13:00 - 13:30    FSS OBSTRLÉZE

14:00 - 15:00    FSS RADOSŤ

15:30 - 16:30    SS BREZA

17:30 - 18:30    PUĽS

19:30 - 20:30   ASCALONA

21:30 - 22:30   BUKASOVÝ MASÍV

22:30               ZÁVER PROGRAMU

Scéna ľudovej hudby a country

Hlavná tribúna
na Radničnom námestí

11:00 - 12:00    ALEGORICKÝ SPRIEVOD

12:00 - 12:30    EKUMENICKÉ POĎAKOVANIE 
                          A POŽEHNANIE ÚRODY

12:30 - 13:00    TANEČNÁ SKUPINA STYLES 
                          ACADEMY

13:00 - 13:30    KLUB SPOLOČENSKÝCH 
                          TANCOV PETAN PEZINOK

13:30 - 14:00    TANEČNÁ AKADÉMIA 
                          SUNNY DANCE

14:30 - 15:00    DFS SEKVOJA (ZUŠ PEZINOK)

16:00 - 17:00    S HUDBOU VESMÍRNOU

18:00 - 19:00    TEAM CUBA

19:00                 ZÁVER PROGRAMU

13:00 - 14:30   MUSIKVEREIN STADTKAPELLE 
                         NEUSIEDL AM SEE

15:00 - 16:30   DH GRINAVANKA

17:00 - 18:30   FOR BRATISLAVA

18:30                ZÁVER PROGRAMU

Tribúna pred zámkom
Scéna dychovej hudby

Piatok 16.9.2022 Sobota 17.9.2022 Nedeľa 18.9.2022

Vinobranie After party
Insomnia Dance Club (Modra-Harmónia)

DJ SHAMELL & DJ PROGREZ 

Vinobranie After party
Insomnia Dance Club (Modra-Harmónia)

DJ SHEEKO (DUBAJ)

16. - 18. 
september 2022

DETSKÉ REMESELNÉ MESTEČKO
16.9.022 od 14:00 – 17:00, Zámocký park

„VINÁRSKA ULIČKA”
16.- 18.9.2022, Meisslova ul. 
Prezentácia pezinských vinárov

KONFERENCIA NA TÉMU BANSKEJ HISTÓRIE 
MALÝCH KARPÁT PRI PRÍLEŽITOSTI OSLAVY 
20. VÝROČIA VZNIKU MALOKARPATSKÉHO
BANÍCKEHO SPOLKU
16.9.2022 od 15:00, 
Klub dôchodcov, Kollárova ul.

KRÁĽOVSTVO NA POVALE
17.9.2022 o 15:00 a 17:00, Holubyho 87  
Divadlo pre deti

Výstavy:
EMIL VENKOV: VÝBER Z TVORBY
8.6. - 31.10.2022, Mestské múzeum
Autor sa venoval komornej plastike 
a monumentálnej tvorbe. Mnohé diela sú dodnes 
súčasťou verejných priestorov 

AKO SA ŽILO?
21.4.- 29.10.2022, Malokarpatské múzeum 

VERONA PROKOPOVÁ: OBJEKTY
20.5.- 31.10.2022, Galéria PROKOP

PRÍRODA VÁŠHO DETSTVA
28.5.- 2.10.2022, Schaubmarov mlyn 
Flóra a fauna v ilustráciách Jindřicha Krejču

NAŠE OBĽÚBENÉ VINOHRADY, HROZNO, VÍNO 
5.9. – 30.9.2022, Minigaléria DK Pezinok
Výstava venovaná témou aj Pezinskému
Vinobraniu 2022.

Podujatie je realizované 
s finančnou podporou Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky

PEZINČAN

Mediálni partneri:Organizátori: Sponzori:

Program Sprievodné podujatia



PEZINČAN pezinok.sk
facebook.com/mestopk

instagram.com/mestopk
10.
strana

V rokoch 1655 – 1659
si postavili na námestí kostol, 
no prípravy na jeho stavbu 
zahájili už niekoľko rokov 
predtým. Dňa 1. júla 1649 
vyslalo mesto Pezinok dvoch 
ľudí, opatrených poverením
v nemeckom a latinskom 
jazyku, získať príspevky
na zamýšľanú stavbu kostola 
na Liptov, do banských miest, 
Levoče, Prešova, Košíc, Barde-
jova, Krupiny a Sabinova.

So samotnou stavbou
sa začalo v auguste 1655. 
Druhého augusta oznámil 
mešťanosta Ján Wiser členom 
vonkajšej rady (zastupiteľský 
orgán, ktorý reprezentoval
a zastupoval všetkých mešťa-
nov), že na zasadaní mest-
skej rady predchádzajúci deň 
bolo jednohlasne odsúhla-
sené pokračovať v plánoch
na stavbu nového nemeckého 
kostola a 2. augusta vytýčiť 
miesto stavby. Členovia rady 
boli vyzvaní zúčastniť sa tejto 
udalosti a zároveň nabádaní 
k príspevkom na podporu 
kostola. Jeho stavbu podporili 
viacerí radní i členovia vonkaj-
šej rady darmi v podobe hoto-
vosti či vína. Celková hodnota 
darov spísaných 2. augusta 
1655 dosiahla 1 325 zlatých. 
K najväčším donátorom patrili 
richtár Tomáš Tabrer (100 
zlatých), mešťanosta Ján Wiser 
(200 zl.), Melichar Seidendor-
fer (130 zl.), Mikuláš Jančo-

vič (100 zl.), Jonáš Illenbeck 
(150 zl.) a Matej Kelderer (100 
zl.). Viacerí darcovia sa zavia-
zali ku každoročným darom
vo výške od 1,5 zl. po 20 zl. 
Dňa 13. augusta 1655 vyslalo 
mesto richtára Tomáša Tabrera 
a prísažného Mikuláša Jančo-
viča k predstaveným Trenčian-
skej stolice, aby im predniesli 
žiadosť o pomoc pri stavbe 
kostola a veže na zvony, ktoré 
mesto začalo budovať. Týždeň 
nato, 20. augusta 1655, infor-
moval richtár Tabrer mestskú 
radu o výsledku cesty Miku-
láša Jančoviča na svadbu pána 
Gabriela Ilešháziho do Tren-
čína. Tu sa mu podarilo získať 
prísľub viacerých prítomných 
šľachticov, že prispejú na zapo-
čatú stavbu kostola peniazmi
i drevom. 

Mimoriadne štedrý bol 
vo vzťahu k výstavbe nového 
chrámu dlhoročný mestský 
funkcionár (richtár, mešťa-
nosta, inšpektor stavby nového 
kostola, inšpektor dôchodkov 
kostola) Ján Wiser st. Podľa 
dokumentu datovaného
15. októbra 1655 prisľúbil
pred rokmi prispieť na stavbu 
kostola sumou 600 zlatých. 
Keďže mu Boh doprial zdra-
vie, dal na pamiatku a večnú 
slávu zhotoviť organ, ktorého 
hodnota prevyšovala prv 
prisľúbené peniaze. V mene 
seba a celej svojej rodiny daro-
val dielo nemeckému evan-

jelickému kostolu. Mesto
a nemecká evanjelická obec 
sa mali v budúcnosti starať
o prípadné nutné opravy. 
Organ je súčasťou dolného 
kostola dodnes a v jeho vrchole 
je možné vidieť mladší variant 
erbu Wiserovcov – na zelenej 
pažiti stojí doprava obrátený 
zlatý leopard držiaci v pravej 
prednej labe šabľu, prikrý-
vadlá sú modro-zlaté a červeno
-strieborné.  

Na pripravovanú  a prebie-

hajúcu stavbu evanjelického 
kostola prispievali aj pezin-
skí mešťania. V októbri 1648 
odkazuje napríklad Anna 
Kürscherová na zamýšľanú 
výstavbu 100 toliarov (150 
zl.), v júni 1650 odkázala
na rovnaký účel 2 okovy (okov
= cca 54 l) vína Sabina Rein-
müllerová s tým, že po nadchá-
dzajúcej oberačke ich má 
odovzdať manžel. V decembri 
1654 zanechal richtár Andrej 
Grün na výstavbu kostola 100 

toliarov, v septembri 1656 
venoval novostavbe 80 uhor-
ských toliarov Ulrich Gersta-
myer, ktorý ochorel na mor. 
Ján Schuss odkázal v septem-
bri 1657 novému kostolu
23 zl. a vinohrad Malý 
Grübauer, kováč Andrej 
Gerner, zanechal v júli 1658 
novostavbe 40 zlatých. V marci 
1661 odkázala Sára Tumba-
cherová, vdova po obuvníkovi 
Šimonovi, kostolu vinohrad 
Windberg a na stavbu novej 

aj richtár a Ján Wiser navští-
vili kvôli kúpe dreva Šurany. 
Podobné cesty smerovali aj
do Žiliny a Rajca a mest-
skí vyslanci ich absolvovali aj
v roku 1658. V novembri 
1658 zaplatilo mesto majstrom 
(tesár, kamenár, murár)
za ich ochotu prísť
na obhliadku novej kostolnej 
veže. Vo februári 1659 prišiel 
kvôli veži do Pezinka murár
z Rustu.  

Podľa prameňov z roku 
1782 bola prvá slávnostná 
bohoslužba v novopostave-
nom kostole slávená na kvetnú 
nedeľu 27. marca 1659. Iný 
dátum ponúka bližšie neda-
tovaný kronikársky záznam
zo 17. storočia, ktorý uvádza,
že prvá služba Božia sa usku-
točnila na sviatok sv. Ondreja
30. novembra 1659. Zúčastnilo 
sa jej 10 evanjelických kaza-
teľov a také množstvo ľudí,
že sa všetci nezmestili
do chrámu a museli zostať
na námestí. Za 14 rokov (1648 
– 1661) sa na stavbu kostola 
použilo 15 384 zlatých, výnosy 
zo 14 vinohradov (ročne
400 zl.) a ďalšie príjmy vo výške
2 200 zl., celkovo teda viac ako 
23 000 zlatých. Pre priblíže-
nie dobových cenových relá-
cií uvedieme, že v polovici
17. storočia stál napr. peceň 
chleba 15 denárov (100 dená-
rov = 1 zlatý), sliepka 20 dená-
rov, jedna holba (cca 0,85 l) 
bielej múky 12 denárov,1 
libra (0,56 kg) teľacieho mäsa
6 denárov, okov vína 2 – 3 
zlaté, tisíc tehál 3 zl., mesačný veže 50 okovov vína. 

Účtovné knihy nás infor-
mujú aj o niektorých krokoch 
mesta spojených s výstavbou 
kostola. V roku 1656 zapla-
tilo pltníkom, ktorí po vode 
dopravovali drevo na kostol,
v roku 1657 furmanom, ktorí 
ho doviezli. V priebehu roka 
1657 cestovali kvôli rúbaniu 
dreva na stavbu tesári na Liptov, 
následne zamierili sluhovia
po drevo do Šurian. Aj mestský 
kapitán s furmanmi a napokon 

plat drába predstavoval 3 zl., 
notára 120 zl., dom so záhradou 
na Pekárskej (dnes Rázusovej 
ulici) stál 170 zl., na Trnavskej 
ulici (dnes Meisslova) 208, ale 
aj 350 zlatých.

Pezinskí evanjelici svoj 
nový svätostánok dlho neuží-
vali. Protireformačná a rekato-
lizačná politika panovníckeho 
domu Habsburgovcov sa preja-
vila aj v odoberaní kostolov 
protestantským veriacim. Dňa 
28. februára 1674 odovzdali 
evanjelici na príkaz ostri-
homského arcibiskupa Juraja 
Selepčéniho kostol na námestí 
kráľovským komisárom
a tí katolíckemu farárovi.
Na posilnenie rekatolizácie 
povolal arcibiskup do Uhor-
ska rád kapucínov. Ich prvým 
pôsobiskom sa stal Pezinok,
kde ich slávnostne uviedli
10. júna 1674. Do správy dostali 
farský kostol Panny Márie
a ako rezidenciu katolícku faru. 
Evanjelikom odňatý dolný 
kostol sa stal farským. V nasle-
dujúcich rokoch vyplnených 
protihabsburskými povsta-
niami sa evanjelici kostola 
opakovane zmocnili, boli
to však krátke epizódy, 
posledná v roku 1709.
Po tomto dátume sa do ich rúk 
už nikdy nevrátil, i keď inten-
zívne snahy o opätovné získa-
nie vyvinuli po tolerančnom 
patente Jozefa II. v roku 1782. 
Neúspech v tomto smere viedol 
k postaveniu nového evanjelic-
kého chrámu na Potočnej ulici 
v roku 1783. 

Dňa 2. augusta 1655 bola 
zahájená stavba evanjelického 
kostola na pezinskom námestí. 
Myšlienky Martina Luthera, 
ktoré sa pretavili do reformač-
ného hnutia, našli relatívne 
skoro svojich sympatizantov
aj v jazykovo blízkom nemeckom 

prostredí Pezinka. Prvým tunajším 
evanjelickým kazateľom bol Wolf-
gang Rückschloss, pôsobiaci
v meste v rokoch 1573 – 1591.
Na bohoslužby využívali veriaci 
farský kostol, a to až do decembra 
1628. Silnejúci protireformačný 
tlak kráľa Ferdinanda II.

ich v tomto roku prinútil vzdať
sa kostola, školy, starobinca
a majetkov k nim patriacich
a odovzdať ich do rúk katolíckeho 
farára. Nemeckí evanjelici si zria-
dili modlitebňu najskôr v budove 
vtedajšej radnice, v roku 1635
v Krušičovej kúrii.

PETRA POSPECHOVÁ, foto: Eduard Zvarik

Námestie s dolným kostolom - archív mestského múzea 

Detail erbu

Detail organu

O VÝSTAVBE DOLNÉHO KOSTOLA

- HISTÓRIA -



PEZINČANmesto
PEZINOK
august 2022

11.
strana

- KULTÚRA -

Program - PKC

Výstava - PKC

ŠTVRTOK 1.9.
After: Puto
USA 2022, romantický, 
dráma, 100´, ČT, 12+, 6€

PIATOK 2.9.
Top Gun: Maverick
USA 2022, akčný, dráma, 
131’, SD, 12+, 5€

UTOROK 6.9.
Vitaj doma, Brate!
SR,ČR 2022, komédia, 
104´, OR, 12+, 6€

STREDA 7.9.
Veľa šťastia, pán Veľký!
VB 2022, komédia, dráma, 
97´, ČT, 15+, 6€

PIATOK 9.9.
Tritisíc rokov túžby
USA 2022, fantastický, 
romantický, 108´, ČT, 
12+, 6€

SOBOTA 10.9.
Námesačníci
NEM 2021, animovaný, 
85´, SD, MP, 6€

SOBOTA 10.9.
Jan Žižka
ČR 2022, historický, 
dráma, 125´, ČD, 12+, 6€

NEDEĽA 11.9.
Princezná rebelka
FRA 2021, animovaný, 
89´, SD, MP, 6€

NEDEĽA 11.9.
Pozvánka do pekla
USA 2022, horor, 100´, 
ST, 15+, 6€

UTOROK 13.9.
Bullet Train
USA 2022, akčný, 127´, 
ST, 12+, 6€

STREDA 14.9.
Dievčatá z Dubaja
POĽ 2021, erotický, 
dráma, 146´, ČD, 18+, 6€

ŠTVRTOK 15.9.
Mimoni 2:
Zloduch prichádza
USA 2022, animovaný, 
88´, SD, MP, 6€

ŠTVRTOK 15.9.
After: Puto
USA 2022, romantický, 
dráma, 100´, ČT, 12+, 6€

UTOROK 20.9.
Slobodní
SR 2022, dokument, 90´, 
OR, 12+, 6€

STREDA 21.9.
Moonage daydream
USA 2022, hudobný 
dokument, 140´, ČT, 
12+, 6€

ŠTVRTOK 22.9.
Vstupenka do raja
USA 2022, komédia, 104´, 
ST, 12+, 6€

PIATOK 23.9.
Indián
SR,ČR 2022, komédia, 
100´, OR, 12+, 6€

SOBOTA 24.9.
DC Liga superzvierat
USA 2022, animovaný, 
100´, SD, MP, 6€

SOBOTA 24.9.
Neboj sa, zlatko
USA 2022, psychologický, 
triler, 123´, ST, 15+, 6€

NEDEĽA 25.9.
Labky v akcii
VB, USA 2022, animo-
vaný, 97´, SD, MP, 6€

NEDEĽA 25.9.
Piargy
SR 2022, milostná dráma, 
100´, OR, 12+, 6€

UTOROK 27.9.
Obeť
SR,ČR 2022, dráma, 90´, 
OR, 15+, 6€

STREDA 28.9.
Slovo
SR,ČR 2022, dráma, 100´, 
OR, 12+, 6€

ŠTVRTOK 29.9.
Úsmev
USA 2022, horor, 117´, 
ST, 15+, 6€

PIATOK 30.9.
Kde raky spievajú
USA 2022, dráma, 127´, 
ST, 12+, 6€

NEDEĽA 4.9.
Thor: Láska a hrom
USA 2022, akčný, fantasy, 
119´, SD, 12+, 6€

Amfiteáter Kino

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

uvádzanie fi lmov fi nančne podporuje Audiovizuálny fond.
SD – slovenský dabing, ČD – český dabing, ST – slovenské titulky, 

ČT – české titulky, OV – originálna verzia,
12+ – odporúčaná prístupnosť

After: Puto Vitaj doma, Brate!
SR,ČR 2022, komédia, 
Vitaj doma, Brate!
SR,ČR 2022, komédia, 
Vitaj doma, Brate! Moonage daydreamThor: Láska a hrom

Top Gun: Maverick Veľa šťastia, pán Veľký!
Vstupenka do raja

Tritisíc rokov túžby
Indián
SR,ČR 2022, komédia, 

Námesačníci DC Liga superzvierat

Jan Žižka
ČR 2022, historický, 
Jan Žižka
ČR 2022, historický, 
Jan Žižka Neboj sa, zlatko

USA 2022, psychologický, 

Princezná rebelka Labky v akcii

Pozvánka do pekla Piargy

Bullet Train Obeť
SR,ČR 2022, dráma, 90´, 

Dievčatá z Dubaja

After: Puto

Slobodní

Slovo
SR,ČR 2022, dráma, 100´, 

Úsmev

Kde raky spievajú

Mimoni 2:
Zloduch prichádza
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3.9.2022 - 10.00 až 14.00 hod.
(sobota, Radničné námestie)
ROZLÚČKA
S PRÁZDNINAMI
Zábavné podujatie
pre rodiny s deťmi
Org.: mesto Pezinok a PKC

3.9.2022 - 20.30 hod.
(sobota, amfi teáter)
INÉ KAFE - KONCERT 
Najväčšie hity slovenskej punk/
pop rockovej kapely
Org.: PK PRODUCTION s.r.o. 

4.9.2022 - 17.00 hod.
(nedeľa, veľká sála PKC)
FÍHA TRALALA 
Pesničkovo – divadelná šou pre 
najmenších divákov
Org.: JELEN DRUMS s.r.o.

5.9.2022 - 17.00 hod.
(pondelok, minigaléria PKC)
PEZINSKÝ KREATÍV
Vernisáž druhej časti prezentácie 
tvorby združenia neprofesionál-
nych umelcov Pezinský kreatív.
Org.: PKC

8.9.2022 - 19.00 hod.
(štvrtok, veľká sála PKC)
POSLEDNÉ ZBOHOM 
Čierna komédia o napĺňaní nespl-

nených snov a túžob.
O láske bez lásky a chamtivosti, 
plná zvratov.
Org.: PKC

16.-18.9.2022
(piatok-nedeľa, centrum mesta)
VINOBRANIE 2022 
Viac na strane 8. a 9. Pezinčan
a www.vinobraniepezinok.sk
Org.: mesto Pezinok, PKC

17.9.2022 - 15.00 hod.
(sobota, spoločenská sála PKC)
ŠACHTÁG 
Tradičná riadená banícka zábava
Org.: Malokarpatský banícky 
spolok v Pezinku, PKC 

21.9.2022 - 19.00 hod.
(streda, malá sála PKC)
ROZHOVORY S... 
Hosťami večera budú členovia DH 
Grinavanka.
Org.: PKC

25.9.2022 - 8.00 hod.
(nedeľa, dolný foyer PKC)
VÝMENNÉ STRETNUTIE 
ZBERATEĽOV 
Burza mincí a známok.
Org.: PKC a Jozef Morávek

5.9. – 30.9.2022 (minigaléri PKC)
PEZINSKÝ KREATÍV 
Výstava témou venovaná aj Pezinskému Vinobraniu 2022

Na začiatku kultúrneho 
leta  v Pezinku sa uskutočnil  
III. ročník festivalu komornej 
hudby pod názvom PEZIN-
SKÉ HUDOBNÉ SLÁV-
NOSTI. Prvý zo série koncer-
tov sa konal v nedeľu 26.6.2022 
v altánku  zámockého parku. 
Na koncerte vystúpil komorný 
súbor NONET VOCAL s 
klavírnym sprievodom  Branka 
Ladiča a Jána Martáka. V 
nádhernom  prostredí  zazneli  
známe  zborové skladby a 
príjemné klavírne melódie z 
diel Georgesa Bizeta, Pietra 
Mascaniho, Ludviga van 
Beethovena, Giuseppe Verdiho 
a Antonína Dvořáka. Súbor 
dirigoval Branko  Ladič.

Druhý koncert v rámci 
festivalu sa konal o týždeň v 
nedeľu 4.7.2022 v priestoroch 
dolného kostola v Pezinku. 
Vystúpila na ňom mladá talen-

tovaná mezosopranistka Vero-
nika Huttová a tenorista Karol 
Csino. Na koncerte zazneli 
operné melódie a piesne v 
podaní sólistov s klavírnym 
sprievodom Jaroslava Koneč-
ného.

Organizátorom festivalu 
bolo OZ Art chance, operný 
spevák Peter Sýkora, umelec-
kým riaditeľom podujatia bol 
Mgr. Miroslav Holzmann.

Festival vznikol v spolupráci 
s mestom Pezinok, Pezinským 
kultúrnym centrom, Centrom  
voľného času Pezinok, Pezin-
ským informačným portálom 
a priaznivcami hudobného 
umenia. Organizátori srdečne 
ďakujú všetkým, ktorí podpo-
rili Pezinské hudobné slávnosti 
a umožnili obohatiť ponuku 
kultúrnych podujatí v Pezinku 
o príjemnú klasickú hudbu.

III. ROČNÍK 
PEZINSKÝCH 
HUDOBNÝCH 
SLÁVNOSTÍ

Súbor NONET VOCAL  v zámockom parku

PETER SÝKORA, MIROSLAV HOLZMANN
foto: Denis Kollár
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Dňa 22.8.2022 
uplynulo  40 
rokov, čo nás 
navždy opus-
tila moja drahá 
mama, babka 
a  p r a b a b k a

Agneša Poláčková. Ďakujeme 
všetkým, ktorí jej spolu s nami 
venujú tichú spomienku. Dcéra s 
rodinou a ostatná smútiaca rodina.

Predobré srdce 
na svete sme 
m a l i ,  k t o r é 
vedelo nás milo-
vať. Keby sme 
láskou zobudiť 
ho chceli, neozve 

sa nám viac, zmĺklo, stíchlo, išlo 
spať ... Dňa 1.8.2022 sme si pripo-
menuli 3. výročie úmrtia našej 
milovanej mamičky, babičky a 
prababičky Violky Dobošovej
z Grinavy. S láskou spomínajú 
dcéry Ľubica a Oľga s rodinami. 

Sú slová, ktoré 
nikdy nepo-
vieme, sú chvíle, 
na ktoré s láskou 
spomíname, a sú 
ľudia, na ktorých 
n e z a b ú d a m e . 

Dňa 28.8.2022 uplynie 11 rokov, 
čo nás navždy opustil syn a brat 
Martin Galamboš. S láskou a 
úctou spomína mama, brat Štefan 
a sestra Eva s rodinami.

Dňa 16.08.2022 
sme si pripome-
nuli 20. výro-
čie úmrtia nášho 
manžela a otca 
Jána Škreňa.
S láskou spomí-

najú manželka a dve dcéry s rodi-
nami.

26. júla sme 
s i  p r ipome-
nuli 100. výro-
čie narodenia 
Jozefa Handrei-
cha, rodáka z 
Grinavy. Zručný 

stolár, milovník histórie a nadšený 
čitateľ, ktorému nechýbal zmysel 
pre humor. Spomíname na Teba, 
otec a dedo. Zostávaš s nami v 
našich spomienkach a v Tvojich 
stolárskych výrobkoch. 

Márne Ťa oči 
hľadajú, márne 
slzy po tvári 
s t eka jú ,  č a s 
plynie ako tichý 
rieky prúd, kto 
Ťa mal rád, nevie 

zabudnúť. Dňa 5.9.2022 uplynú 
3 roky, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, dedko a 
pradedko Jozef Jáchym. S láskou 
spomínajú manželka Viktória a 
deti s rodinami.

„Odišli ste, však 
nevieme kam.
Len spomienky 
na vás ostali 
n á m . . . “  V 
mesiaci august 
sme si pripo-

menuli 17. a 6. výročie, 
odkedy nás opustili  naši rodi-
čia a prarodičia Mária a Pavel

Chovanovci , 
na ktorých s 
láskou spomí-
name. Zároveň 
by babka oslá-
vila 100. výro-
čie narodenia. V 
septembri uply-

nie 15 rokov od úmrtia našej 
manželky, maminky a babky 
Vierky Slamkovej, rod. Chova-

novej, za ktorej 
lásku a starost-
livosť vrúcne 
ď a k u j e m e . 
Ďakujeme všet-
kým, ktorí si na 
našich blízkych 
tiež spomenuli!

Dňa 18.7.2022 
sme si pripome-
nuli 9. výročie, 
čo nás navždy 
opustil manžel, 
otec a dedko 
Jozef Mečír. Kto 

ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou spomína 
manželka, deti a vnúčatá. 

Raz každý vo 
svete  ž ivých 
musí svoju lásku 
zanechať, všetko, 
čím žil, čo mal 
rád. Ty si odišiel 
a my môžeme 

už len spomínať. Dňa 12.8.2022 
uplynulo 8 smutných rokov, čo 
nás navždy tragicky opustil náš 
syn, brat a krstný otec Ľuboš 
Barok z Grinavy. S láskou naňho 
spomína a za tichú spomienku 
ostatných ďakuje celá rodina. 

Dňa 5. júla 2022 
sme si pripo-
menuli nedoži-
tých 100 rokov 
nášho otca Pavla 
Makoša a 10. 
augusta 2022 22 

rokov od jeho úmrtia. 13. augusta 
2022 uplynulo 7 rokov, odkedy 
nás opustila naša mama Mária

M a k o š o v á . 
Ďakujeme všet-
kým, ktorí im 
spolu s nami 
venujete tichú 
spomienku. Syn 
Dušan a dcéra 
Duda s rodinami

Dňa 1.8.2022 
uplynulo  15 
rokov, čo nás 
navždy opus-
tila naša drahá 
manželka, mama 
a babka Vierka 

MÁJEKOVÁ. S láskou spomína 
manžel, deti a ostatná smútiaca 
rodina. Ďakujeme všetkým, 
ktorí nezabudli a venujú jej tichú 
spomienku.

Osud vám nedo-
prial s  nami 
dlhšie byť, ale v 
našich srdciach 
budete stále žiť. 
Dňa 25.7.2022 
u p l y n u l o  5 

rokov, čo nás navždy opustil náš 
drahý ocko, dedko a pradedko 
Rudolf Kinder, a 18.8.2022 uply-
nulo 33 rokov, čo navždy odišla 
naša mamička, babka a prababka 

Helena Kinde-
rová. S úctou a 
láskou so smút-
kom v srdci 
s p o m í n a j ú 
dcéra Beáta, syn 
Rudolf s manžel-
kou, vnúčatá 

Michaela s priateľom, Dominika 
s manželom, Dávid s priateľkou, 
Kamilka s priateľom, pravnúčatá 
Terezka, Oliverko, Mary a ostatná 
smútiaca rodina a priatelia.

„Dnes Ti už 
n e m ô ž e m e 
zavolať, no stále 
nemáme s i lu 
tvoje číslo z 
mobilu si vyma-
zať. Odišiel si 

náhle, bez rozlúčky a bozku, ale 
zanechal si nám prenádherné 
spomienky a nekončiacu lásku. 
Ľúbime Ťa, chýbaš nám.“ Dňa 
28.08.2022 uplynie rok, čo nás vo 
veku nedožitých 68 rokov neča-
kane opustil náš milovaný otec, 
manžel, brat a zbožňovaný dedko 
Jaroslav Štrba z Grinavy. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. Manželka Františka, 
dcéry Andrea, Martina a Romana 
s rodinami

Boh ma volá 
a ja sa lúčim s 
Vami. Neodchá-
dzam. Nezomrel 
som, lebo viem, 
že budem žiť 
stále v srdciach 

tých, ktorí ma nikdy neprestanú 
milovať. 10. júla 2022 nás opus-
til Helmut Sipek. S láskou naňho 
spomína smútiaca rodina Miriam 
a Andreas, Philipp a André Friedel; 
Richard a Christine, Emily Sipek.

Dňa 22.7.2022 
uplynulo  15 
rokov od úmrtia 
nášho mi lo-
vaného brata 
Jozefa Jajcaja
z Grinavy.

S láskou spomínajú sestry s rodi-
nami. Kto ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, tichú spomienku.

Dňa 21.7.2022 
u p l y n u l o  5 
rokov, čo nás 
navždy opus-
til náš drahý 
Ján Pokorný.
S  l á skou  a 

vďakou spomína a stále v srdci 
nosí manželka, deti, vnúčatá, 
pravnúčatá a ostatná rodina. 

Kto ho poznal, 
spomenie si, kto 
ho mal rád, neza-
budne. 
Dňa 3.8.2022 
sme si pripo-
menuli nedo-

žité 71. narodeniny Dušana
Kadlečíka a dňa 5.8.2022 zase 
smutné 2. výročie, čo ho niet medzi 
nami.  S láskou a úctou družka 
Štefka, brat Milan, neter Mária
s rodinou

Dňa 5.8.2022 
uplynuli tri roky, 
čo nás navždy 
opustil náš milo-
vaný manžel, 
otec a dedko 
Emil Macháč.

S láskou spomínajú manželka 
Darina, dcéra Marcela, syn Rado-
van a Branislav s rodinami. Za 
tichú spomienku ďakujeme všet-
kým, ktorí naňho nezabudli.

Dňa 17.8.2022 
uplynulo  10 
rokov, čo nás 
navždy opus-
til náš milo-
vaný otec, brat, 
dedko, manžel

František Hotový. Ďakujeme 
všetkým, ktorí naňho s úctou 
a láskou spomínajú. Kto ste ho 
poznali, venujte mu, prosím, tichú 
spomienku.

Chýbaš  nám 
každý deň, už 20 
rokov snívaš svoj 
večný sen, len 
kytičku kvetov 
na hrob môžeme 
Ti dať, zapáliť 

sviečku a s láskou na Teba spomí-
nať.  Dňa 10.6.2022 uplynulo 
20. výročie, odkedy nás opus-
til manžel, otec a dedko Jozef 
Fekete. S úctou a láskou spomína 
manželka a deti s rodinami. Kto ste 
ho poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku. 

S  b o l e s ť o u
v srdci sme si dňa
4. augusta pripo-
menuli 5 smut-
ných rokov, čo 
nás navždy opus-
til náš milovaný 

manžel, otec, dedko, pradedko 
Anton Demovič. S láskou 
spomína manželka Mária, deti 
Ivetka, Štefan, vnuci, pravnuk, 
kamaráti a známi, ktorí ho poznali 
a mali radi. Prosíme, venujte mu 
tichú spomienku. 

O d i š i e l  s i
z nášho života, 
ostali sme sami, 
naveky budeš v 
srdciach tých, čo 
Ťa mali radi. Dňa
1.9.2022 uplynie 

7 rokov, čo nás navždy opustil náš 
milovaný otec, starý otec a pria-
teľ Ladislav Binder. S láskou a 
úctou spomínajú synovia Ladislav, 
Roman a dcéra Evička s rodinami. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

21.8.2022 uply-
nulo 10 rokov, 
čo nás opus-
tila naša drahá 
B o h u m i l a 
Poľanská. Za 
tichú spomienku 

ďakujeme všetkým, ktorí na 
ňu nezabudli. S láskou a úctou 
spomína rodina.

Dňa 12. júla 
2022 sme sa 
navždy rozlúčili 
s našou drahou 
mamou, starou 
mamou a prasta-
r o u  m a m o u 

Máriou Slimákovou. Ďakujeme 
všetkým príbuzným, priateľom a 
známym, ktorí ju prišli odprevadiť 
na poslednej ceste. Ďakujeme za 
kvetinové dary a prejavy sústrasti, 
ktorými sa pokúšali zmierniť náš 
hlboký žiaľ. Smútiaca rodina

S bolesťou v 
srdci sme si dňa 
18. júla pripo-
menuli 17. výro-
čie  odchodu 
nášho milova-
ného syna, part-

nera, priateľa Miroslava Máliša. 
Odišiel náhle, tíško, niet ho medzi 
nami, v srdciach našich však 
stále žije spomienkami. S láskou 
spomína mama Valika, partnerka 
Zlatka a celá rodina.

Dňa 17.8.2022 
uplynul rok, 
čo nás navždy 
opustil náš milo-
vaný manžel, 
otec,  dedko, 
pradedko, brat, 

švagor Zotán Molnár. Čas 
ubieha a nevráti, čo vzal. Len 
láska, úcta a spomienky v našich 
srdciach zostávajú. Kto ste ho 
poznali, venujte mu, prosím, tichú 
spomienku.

Dňa 30.7.2022 
u p l y n u l o  7 
rokov, čo nás vo 
veku 59 rokov 
o p u s t i l  n á š 
manžel a otec 
Ondrej Maršo. 

To, že sa rana zahojí, je len klamné 
zdanie, v srdci nám bolesť zostala a 
tiché spomínanie. Ďakujeme všet-
kým, ktorí nezabudli a spomínajú 
spolu s nami. Manželka, syn a 
dcéra s rodinami

Sú chvíle, keď 
t i c h o  b o l í , 
keď odídu tí, 
s ktorými sme 
šťastní boli. Dňa 
5.7.2022 uply-
nulo 8 rokov, 

čo nás navždy opustila naša milo-
vaná Marta Ruttmarová. S láskou 
a úctou spomínajú dcéra Renáta, 
syn Igor a ostatná rodina. 

Dňa 08.09.2022 
s i  p r ipome-
nieme 10 rokov, 
čo nás navždy 
opustil Pavol
Strezenický .
Kto  s t e  ho 

poznali, venujte mu tichú 
spomienku. Spomínajú švagriná 
a krstniatka s rodinami.

Dňa 14.08.2022 
sme si pripome-
nuli 20 rokov, čo 
nás navždy opus-
til Peter Stre-
zenický. Kto 
ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku. 
Spomínajú manželka a deti s rodi-
nami.

Veľakrá t  už 
slnko zapadlo, 
tisíc sĺz nám z očí 
vypadlo. Tvoja 
strata úprimne 
bolí, keď plameň 
sviečky ticho 

horí. Zostali len spomienky a 
odkaz jediný. Chýbaš nám v 
kruhu celej rodiny. Dňa 30.7.2022 
sme si pripomenuli 8. výročie od 
smrti manžela Tibora Krejčího. 
S úctou, láskou a smútkom v srdci 
spomínajú manželka, dcéry, zaťo-
via a vnúčatá. 

Dňa 08.08.2022 
sme si pripome-
nuli 8. výročie 
smrti manžela 
a otca Štefana 
T u r i n i č a .
S láskou naňho 

spomínajú manželka Anka, deti a 
vnučky Katka a Zuzka. Kto ste ho 
poznali, venujte mu, prosím, tichú 
spomienku.

Odišiel si tíško, 
niet Ťa medzi 
nami, v srdciach 
n a š i c h  v š a k 
žiješ spomien-
kami. Dňa 22.8. 
sme si pripo-

menuli 12. výročie úmrtia nášho 
drahého manžela, otca, dedka 
a pradedka Vladimíra Klamu.
S láskou a úctou spomína 
manželka a synovia s rodinami. 
Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.

Našim očiam 
si  odiš iel ,  v 
srdciach nám 
zostávaš navždy. 
Dňa 28.8.2022 
uplynie 8 rokov 
o d  ú m r t i a 

n á š h o  m i l o v a n é h o
Ing. Vladimíra KOSTKU. 
S láskou a úctou spomína 
manželka a syn s rodinou. 

Dňa 17.07.2022 
nás vo veku 78 
rokov v ranných 
hodinách navždy 
opustil milo-
vaný manžel, 
otec, dedko a 

pradedko Metod Wittgrúber. 
Ďakujeme všetkým, ktorí ho spolu 
s nami odprevadili na poslednej 
ceste. Ďakujeme za kvetinové 
dary a slová útechy. Česť jeho 
pamiatke.

Dňa 3.7.2022 sme si pripomenuli 
smutné 8. výročie úmrtia, čo nás 
opustil náš milovaný otec, dedko 
Dušan Bednarič. Veľmi nám 
chýbaš a vždy zostaneš v našich 
srdciach. S láskou a úctou spomí-
najú a za tichú spomienku ďakujú 
syn Dušan a dcéra Monika s rodi-
nou.

S p i  s l a d k o , 
snívaj  večný 
sen, v spomien-
kach sme pri 
Tebe každý deň. 
Dňa 15.8.2022                                                                                                                  
sme si s boles-

ťou v srdci spomenuli na 3. výro-
čie úmrtia nášho drahého syna 
Viliama Bučuriča. S láskou a 
úctou spomínajú mama Anka, 
priatelia a ostatná smútiaca rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.  

Dňa 22.08.2022 
sme si pripome-
nuli 10. výro-
čie úmrtia nášho 
manžela, otca, 
dedka a pradedka 
Jozefa Sabu . 

Utíchlo srdce, utíchol hlas, odišiel 
si navždy od nás. Odišiel si, ako si 
to osud prial, v našich spomien-
kach si zostal. Spomína manželka, 
dcéra a syn s rodinami.

Dňa 29.8.2022 si 
pripomenieme 
15.  výroč ie , 
čo nás navždy 
o p u s t i l  n á š 
drahý Stanislav 
Oboril. Kto ste 

ho poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku. S láskou spomí-
najú manželka, deti, vnučky 
Adelka a Emka a ostatná rodina.

Dňa 13.9.2022 si 
pripomenieme 
10.  výroč ie , 
čo nás navždy 
opustila milo-
vaná mamička, 
babička a praba-

bička Pavlína Kovačovská.
S úctou, láskou a smútkom v srdci 
spomínajú dcéry, zať, vnuci a prav-
nuci. Kto ste ju poznali, venujte 
jej, prosím, tichú spomienku.

Dňa 8.8.2022 
sme si pripome-
nuli 100 rokov 
od narodenia 
nášho drahého 
o t c a ,  d ed ka 
a  p r a d e d k a
VO J T E C H A 
BELAYA a 26.8.2022 sme si 
pripomenuli 29 rokov od odchodu 

na večný odpo-
č inok  na š e j 
milej ,  drahej 
mamy, babky 
a  p r a b a b k y 
J O H A N N Y
BELAYOVEJ, 
rod. Štrbovej. S 

láskou v srdci a v modlitbách na 
nich spomína celá rodina.
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AJ TY
MÔŽEŠ
BYŤ
SÚČASŤOU
TÍMU,
KTORÝ
POMÁHA

Mestská polícia v Pezinku hľadá do svojho tímu novú posilu. 
Žiadosti môžete doručiť na adresu: Mesto Pezinok, Mestská polícia, 

Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok.
Viac informácií na: www.pezinok.sk alebo

na tel. čísle: 033/6901 181, e-maili: miloslav.bila@msupezinok.sk

ďakujeme za spoluprácu

SLÁVNOSTNÉ 
PRIJATIE
JUBILANTOV
PRIMÁTOROM 
MESTA PEZINOK
SA BUDE KONAŤ:
27.09., 05.10. 2022

Viac informácií vám poskytneme
v klientskom centre

na tel. č. 033/6901 006 alebo v kancelárii 
primátora na tel. č. 033/6901 121

Mesto Pezinok ďakuje Strednej 
odbornej škole podnikania a služieb 
v Pezinku za doterajšiu spoluprácu pri 

mestských akciách ako Deň učite-
ľov, Športovec roka, Odovzdávanie 
mestských ocenení. Študenti spolu 

s vedúcou odboru príkladne pristupo-
vali k svojim povinnostiam, boli milí, 

ústretoví a šikovní. 
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V stredu 29.6. si mohli dať 
Pezinčania v centre mesta 
zadarmo zmerať tlak krvi, 
cholesterol a cukor. Name-
rané výsledky zhodnotila 
hlavná odborníčka Minis-
terstva zdravotníctva SR
pre všeobecné lekárstvo 
MUDr. Adriana Šimková. 
Počas preventívnej akcie
sa podarilo odhaliť niekoľko 
prípadov s problémami. 

„Mať preventívnu prehliadku 
je veľmi dôležité, lebo ňou vieme 

O priazeň ľudí sa Pezinok 
uchádza v súťaži obchodného 
reťazca LIDL v dvoch lokali-
tách - na sídlisku Juh a Sever. 
V jednej z nich sa v prípade, 
že budeme úspešní, zreali-
zuje moderný zelený verejný 
priestor o výmere 657 m²
s výberom 4 funkčných modu-
lov. Vizuál si môžete pozrieť 
na obrázkoch. Hlasovať bude 
môcť každý zákazník, ktorý si 
v termíne od 15.8.2022 zakúpi 
v predajni Lidl tovar v hodnote 
minimálne 20 eur. Pri pokladni 
obdrží hlasovaciu kartičku 
za každých ďalších 20 eur 

odhaliť viacero ochorení súčasne, 
najmä vysoký krvný tlak a z toho 
vyplývajúce komplikácie, naprí-
klad cievnu mozgovú príhodu, 
infarkt, poškodenie obličiek, očí
a celkovo všetkých ciev v ľudskom 
tele,“ vysvetľuje všeobecná 
lekárka Adriana Šimková.

Napriek horúčavám prišli 
seniori i mladšia veková 
kategória. Každý zúčastnený 
dostal letáčik k domácemu 
monitoringu tlaku krvi, aby 
ľudia vedeli, ako si ho majú 
správne merať. Pacienti, 
ktorým táto preventívna akcia 
odhalila zdravotné problémy, 

hodnoty nákupu. Počet karti-
čiek sa násobí výškou hodnoty 
nákupu. Prostredníctvom 
unikátneho kódu bude mať 
zákazník možnosť odovzdať 
svoj hlas vybranému mestu. 
Zadávanie kódov a hlaso-
vanie bude prebiehať na 
webovej stránke www.lidl.
sk/cistinka. Zvíťaziť môže 
až 5 samospráv s najvyšším 
počtom hlasov.  

Mesto sa rovnako zapo-
jilo do súťaže so spoločnosťou 
KAUFLAND, ktorá prináša 
do miest priestor pre relax
a pobyt na čerstvom vzdu-
chu - K Park. Vyrásť môže až
v 7 mestách. Ak bude Pezinok 
úspešný, mesto plánuje K Park 
postaviť na sídlisku Juh v blíz-

mali odporúčané sa hlásiť
u svojho lekára. Štúdie hovo-
ria o tom, že až 40 % všetkých 
hypertonikov, teda osôb trpia-
cich na vysoký krvný tlak, nie 
je kontrolovaných. Ochorenie 
patrí k najčastejšie diagnostiko-
vaným na Slovensku. Aktuálne 
ňou podľa odhadov trpí viac 
ako 1,5 milióna obyvateľov 
Slovenska. Na začiatku nespô-
sobuje žiadne viditeľné prob-
lémy, preto väčšina ľudí ani 
nevie, že naň trpí. Dlhodobo 
neliečený vysoký krvný tlak 
môže byť nebezpečný a spôso-
biť vážne zdravotné problémy.  

kosti ulíc Bystrická a Obrancov 
mieru. Hlasovať bude možné 
v termíne od 25. augusta
do 5. októbra prostredníc-
tvom stránky www.kaufl an-
dpark.sk, kde je potrebná 
registrácia s emailovou adre-
sou. Pokiaľ má hlasujúci na 
stránke vytvorený účet, prihlási 
sa doň a následne bude vyzvaný 
na zadanie telefónneho čísla, 
na ktoré bude zaslaná overo-
vacia SMS s vygenerovaným 
kódom. Po zadaní správneho 
kódu sa dokončí registrácia. 
Návštevník môže hlasovať za 
jeden deň iba jedenkrát. Vizu-
alizáciu K-PARKU nájdete na 
obrázkoch nižšie. 

Ďakujeme, že nám pomá-
hate robiť krajšie mesto.

PREVENCIA JE DÔLEŽITÁPOMÔŽME SI A VYHRAJME

Vypisovanie anamnézy pacientaKaufl and - K-PARK LIDL - Čistinka Namerané hodnoty cukru a cholesterolu v krvi

DANIELA MALÍKOVÁDANIELA MALÍKOVÁ
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Začiatkom júla sa
v Dánsku konali majstrov-
stvá sveta dospelých v šprinte. 
Naša reprezentantka Zuzana 
Kováčová, stále iba juniorka,
sa medzi staršími a skúsenejšími 
pretekárkami umiestnila na 
krásnom 16. mieste v disciplíne 
knock-out šprint. V Maďar-

Športovci zo Športového 
klubu triatlon Pezinok sa počas 
letných prázdnin zúčastnili
na viacerých pretekoch, nielen 
na Slovensku. 

Posledný júnový víkend 
sa v Otrokoviciach (ČR) 
konal dlhý triatlon MORA-
VIAMAN. Pezinčan Rastislav 
Srnánek na trati 3,8km pláva-
nie, 180km cyklistika a 42,2km 
beh vyhral s časom 9 hodín
a 21 minút. Vo svojej kategó-
rii muži 25-29 teda obsadil
1. miesto a v absolútnom poradí 
zo 166 pretekárov sa umiestnil 
na 9. mieste.

V sobotu 20.8. sa v Areáli 
zdravia Rozálka v Pezinku 
uskutočnil prvý ročník 
nového prekážkového behu 
Angličák, ktorý prilákal 
množstvo ľudí. Podujatie 
je určené každému, či už 
je to profesionálny špor-
tovec, hobby športovec, 
alebo nešportovec. Na svoje
si prišli aj rodiny s deťmi,
na ktoré čakala Fun a Family 
zóna plná rôznych aktivít.

Spojenie športu a rodin-

sku na majstrovstvách Európy 
dorastencov získala pezinská 
štafeta v zložení Matej Balogh 
- Tomáš Syrový - Filip Jančík 
pódiové 6. miesto. V disciplíne 
šprint sa darilo najviac Fili-
povi Jančíkovi, ktorý skončil
na fantastickom 5. mieste,
a taktiež Matejovi Baloghovi, 

ktorý obsadil 17. miesto spome-
dzi 100 najlepších pretekárov 
Európy. Koniec júla bežci strá-
vili v okolí Rožňavy na troj-
dňových pretekoch Karst Cup, 
v ktorých sa celkovo umiest-
nili: 1. miesto - Balogh Matej, 
Ondovčíková Lucia, Vachová 
Veronika, Pijáková Iveta,
2. miesto - Jančík Filip, Topor 
Matúš, Piják Jaroslav, Ondov-
číková Daniela, Kavecká Soňa, 
3. miesto - Šipošová Lucia
a Pijáková Barbora. Preteká-
rom klubu OB Sokol Pezi-
nok gratulujeme, ďakujeme
za reprezentáciu a držíme palce 
v ďalších súťažiach!

O týždeň neskôr sa konali 
Majstrovstvá SR v strednom 
triatlone SWANSMAN. Rasti-
slav Srnánek zdolal trať 1,9km 
plávanie, 85km cyklistika
a 21km beh v čase 4 hodiny 
9 minút. V kategórii muži 
20-39 získal 2. miesto, 3. miesto
v MSR v kategórii elita muži
a 4. miesto v absolútnom poradí 
z 87 pretekárov.

16. júla sa na štart Akvat-
lonu Turčianske Teplice posta-
vili pezinskí športovci v žiac-
kych kategóriách.  V kategórii 
mladší žiaci suverénne domi-
novali Pezinčania Alexan-

der Kostoláni, ktorý obsadil
1. miesto a za ním Tobias 
Burt na 2. mieste. Medzi 
mladšími žiačkami obsadila 
Ema Marková nepopulárne
4. miesto s opäť najrýchlej-
ším behom medzi dievčatami
a z mladších žiakov ju predbe-
hol iba Alexander Kostoláni. 
Tobias Burt mal najrýchlejšiu 
plaveckú časť medzi mlad-
šími žiakmi. V kategórii starší 
žiaci obsadil Maxim Mihaľov
5. miesto. 

13. augusta sa konal Žilin-
ský triatlon, kde mali Pezinča-
nia viaceré úspechy. Najvýraz-

nejší dosiahol Tobias Burt, keď 
vyhral kategóriu mladší žiaci, 
žiaľ bol diskvalifi kovaný za to, 
že iný pretekár mal v jeho boxe 
prilbu. Na 3. mieste sa umiest-
nil Alexander Kostoláni, ktorý 
sa po Tobiasovej diskvalifi kácii 
dostal na 2. miesto. V kategó-
rii nádeje A sa Tobias Podstre-
lenec umiestnil na výbornom
2. mieste.

Všetkým pretekárom 
srdečne blahožeáme k výbor-
ným výsledkom a ďakujeme 
za reprezentáciu klubu i mesta 
Pezinok. 

ného festivalu zafungovalo 
dokonale. Prví športovci štar-
tovali o 8:00 hod. a postupne 
vybehli všetci pretekári OCR 
(obstacle course race) verzie, 
ktorí súťažili o prvenstvo
v šiestich kategóriách. Angličák 
pripravil aj KIDS prekážkovú 
trať pre deti. V nej bol víťazom 
každý a každý dostal medailu 
aj darček. Poobedie patrilo 
bežcom z OFR (obstacle frien-
dly race) kategórie, bez mera-
nia času a trestov za nezdolanie 

prekážok. Takto si prekážkový 
beh mohol vyskúšať každý, beh 
ohľadu na kondíciu.

Angličák bol bohatý aj
na sprievodný program, ktorý 
mal na hlavnom pódiu pod 
palcom moderátor Martin 
„Chyno“ Chynoranský. Herec 
Oliver Oswald zase sprevádzal 
všetkých bežcov v štartovacej 
zóne. V nej sa ocitli aj športovci 
z organizácie Špeciálne olym-
piády Slovensko, ktorá zdru-
žuje osoby s intelektuálnym 

znevýhodnením.
Angličák však ponúkol viac 

ako len športový zážitok. Fun 
a Family zóna bola plná aktivít 
od kreatívnych dielní, hracích 
zón, výstavy amerických vete-
ránov a veľkých Hummerov
až po masáže a súťaže. Čereš-
ničkou bol koncert Mira Jaroša, 
ktorý zabavil všetkých. 

Prvý ročník Angličáka 
priniesol skvelú atmosféru 
a veľa zážitkov a už teraz
sa tešíme na ďalší ročník. 

ÚSPECHY 
ORIENTAČNÝCH 
BEŽCOV

TRIATLONISTI 
BODOVALI
NA VIACERÝCH 
PRETEKOCH

ANGLIČÁK MÁ ZA SEBOU ÚSPEŠNÚ PREMIÉRU

Filip Jančík

EMA HAVLÍKOVÁ, foto: Igor Patráš

SILVIA ŠVECOVÁ

OFR ANGLIČÁK, foto: Martin Šinko

Letnú plaveckú sezónu 
2022 sme ukončili majstrov-
stvami Slovenska na 50 m bazé-
noch. Prvé prebehli majstrov-
stvá SR mladších a starších 
žiakov v termíne 10. - 12.6.2022 
v Banskej Bystrici. Preteky 
boli časovo náročné, mladší
a starší žiaci sa stretli na jednom 
podujatí. Plavci si vyskúšali 50 
m bazén, kde koncom júla 
prebehlo podujatie EYOF. 
Z Plaveckého klubu Pezinok
sa kvalifikovalo 12 plav-
cov (vo veku 11 - 14rokov), 
spolu vytvorili 30 osobných 
rekordov. Na stupne víťazov 
vystúpila Sophia Gray (2009),
a to 5x. Titul majsterky Sloven-
ska získala Sophia na 200 m 
motýlik a v 4 disciplínach skon-
čila na vynikajúcom 2. mieste. 
Veľmi napínavý bol súboj
v disciplíne 800 m voľný 
spôsob, keď spolu so súperkou 
Stelou Megelovou z Brezna 
doplávali obe pod hranicou 

slovenského rekordu, Sophia 
zaostala za víťazkou 29 stotín 
sekundy. V disciplíne 400 
m polohový pretek Barbora 
Pašková (2009) doplávala
na krásnom 4. mieste. Druhé 
majstrovstvá SR juniorov 
a seniorov sa konali 24. – 
26.6.2022 v Poprade. Kvali-
fi kačný limit splnili 4 plavci 
PKPK. V krásne zrekonštru-
ovanom 50 m bazéne si Kata-
rína Szabóová (2007), už ako 
juniorka, vyplávala 2 x 2. miesto 
v disciplínach 100 m motýlik 
a 200 m motýlik. V ďalších
2 disciplínach si zaplávala fi nále. 
Nový slovenský rekord v kat. 
13-ročných vytvorila dňa 
10.7.2022 v Irvine , CA USA, 
Sophia Gray (2009) v disciplíne 
200 m motýlik. Jeho hodnota 
je 2:18, 45. Ďakujeme všet-
kým plavcom za reprezentá-
ciu nielen klubu, ale aj mesta 
Pezinok.

LETNÁ PLAVECKÁ
SEZÓNA
UKONČENÁ 

Majstrovstvá Slovenskej repubilky

Treti z ľava Rastislav Srnanek

NAĎA KÚDELOVÁ
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V tomto roku obsadila 
štyrikrát prvé miesto na podu-
jatiach Európskeho pohára a raz 
tretie. Vo svetovom rebríčku
sa prepracovala na druhé 
miesto. V rozhovore nám 
Patrícia spolu so svojím otcom 
a zároveň trénerom predstavila 
ich klub a jeho cestu k úspechu. 

Počas prvého júlového 
víkendu sa v Galante pod 
záštitou Slovenskej federá-
cie pétanque a klubu PRASK 
konali tohtoročné majstrovstvá 
Slovenska petanque jednot-
livcov v kategóriách muži a 
ženy. Celkovo sa majstrovstiev 
zúčastnilo 51 mužov a 29 žien. 

Po dvojdňovom zápolení v 
horúčavách vyvrcholila mužská 
kategória čisto pezinským 
fi nále, kedy sa proti sebe posta-

vili kluboví spoluhráči Michal 
Bakyta a Anton Štrba z Pezin-
ského klubu pétanque (PKP). 
Po viac ako hodinovom zápo-
lení nakoniec vyhral Michal 
Bakyta a stal sa tak historicky 
štvrtým hráčom, ktorý sa môže 
týmto titulom pýšiť. V súboji 
o tretie miesto porazil Matej 
Krajčovič (CAP - Bratislava) 
Jozefa Karácsonyho (SLOPAK 
- Rusovce).

U žien sa do finále tiež 

prebojovala hráčka PKP 
Mária Štrbová, no v súboji o 
zlato neuspela proti Janette 
Méry (SLOPAK - Rusovce). 
Tretie miesto obsadila Kristína
Gemainerová, ktorá porazila 
svoju klubovú spoluhráčku 
Janu Lazarovú (HOHEN-

LOHE - Bratislava).
Víťazi jednotlivých kategó-

rií týmto získavajú právo 
reprezentovať Slovensko
na majstrovstvách sveta jednot-
livcov v nadchádzajúcej sezóne. 
Gratulujeme k úspechom
a prajeme veľa šťastia v ďalších 

súťažiach.
Konečné poradie muži:

Michal Bakyta (PKP)
Anton Štrba (PKP)
Matej Krajčovič (CAP)
Jozef Karácsony (SLOPAK)

Konečné poradie ženy:
Janette Méry (SLOPAK)
Mária Štrbová (PKP)
Kristína Gemainerová
(HOHENLOHE)
Jana Lazarová
(HOHENLOHE)

Aké úspechy má za sebou 
váš judo klub?

JT: Tento rok sme žali 
úspechy najmä na európskych 
turnajoch dorastencov. To nie 
je iba deväť medailí v rámci 
európskych pohárov tento 
rok, ale aj dve medaily a deviate 
miesto na ME v minulom 

roku, o ktoré sa postarali práve 
pezinskí judisti. A v neposled-
nom rade tiež naši žiaci, ktorí 
tento rok suverénne vyhrávajú 
slovenské poháre.

Stala si sa vicemajsterkou 
Európy dorastencov v jude. 
Čo všetko predchádzalo 
tomuto úspechu? Musela si 
viac trénovať, poprípade sa 
nejako inak pripraviť?

PT: Áno, z titulu vice-
majsterky mám veľkú radosť. 
Príprava bola intenzívna. 
Posledné mesiace sme absolvo-
vali množstvo kvalifi kačných 
turnajov a trénovali sme každý 
jeden deň. 

Ako vyzeral tvoj fi nálový 
zápas?

PT: Môj fi nálový zápas bol 
na začiatku veľmi vyrovnaný, 
ale nakoniec som prehrala
na „hansokumake”, teda

na trestné body. 
Ako dlho sa venuješ judu 

a ako vyzerá v rámci trénin-
gov tvoj týždeň?

PT: K judu ma viedol ocino 
už odmalička. Základy juda ma 
učil ešte skôr, ako som išla do 
škôlky. Napriek tomu som 
musela veľmi veľa trénovať, 
aby som sa dostala tam, kde 
som teraz.

Každý deň v týždni mám 
2 až 3 tréningy. Časť z toho 
je zameraná na techniku, 
ďalšiu časť tvorí kondičný
a silový tréning. A dôležité je
aj mentálne nastavenie. 

Čo by mal mať človek, 
keď by chcel byť rovnako 
úspešný ako ty?

PT: Myslím si, že kľúčom 
k môjmu úspechu je podpora, 
ktorú mám od blízkych ľudí, 

ale aj psychické rozpoloženie 
pred každým jedným zápasom. 
A najviac určite zavážili hodiny 
strávené tréningami. Úspech si 
vyžaduje veľa-veľa driny. 

Vy ako tréner viete hneď 
posúdiť, keď má niekto 
talent? Stačí talent na to, aby 
bol človek v jude úspešný 
alebo je to skôr o tvrdých 
tréningoch a správnej tech-
nike?

JT: Väčšinou je za talento-
vaného športovca považovaný 
niekto, kto má lepšie pohybové 
a koordinačné schopnosti a učí 
sa rýchlejšie ako ostatní. Ja však 
vnímam talent ako komplex 
predispozícií. Myslím si, že
k pojmu talent patrí aj schop-
nosť naozaj veľa trénovať 
a odriekať si, jednoducho 
obrovská sebadisciplína. Judo 

je veľmi mnohostranný šport, 
a preto si úspech v tomto olym-
pijskom športe vyžaduje naozaj 
veľa odriekania.

Čo teba a klub aktuálne 
čaká, aké súťaže?

PT: Moja nasledujúca súťaž 
sú majstrovstvá sveta dorasten-
cov v Sarajeve, a je to aj najväč-
šia súťaž, aká ma tento rok čaká.

JT: Momentálne sa pripra-
vujeme na majstrovstvá sveta 
dorastencov, ktoré sa usku-
točnia koncom leta v Sarajeve. 
Slovensko tam bude reprezen-
tovať päť judistov, kuriózne 
sú všetci z Pezinka: do 40 kg 
Paťka Tománková, do 63 kg 
Lenka Tománková, do 55 kg 
Jozef Tománek, do 60 kg Matej 
Klobučník a do 66 kg Samuel 
Háger.

PATRÍCIA TOMÁNKOVÁ:
ÚSPECH SI VYŽADUJE VEĽA DRINY

PRVÝ TITUL
PRE PKP

Prijatie na radnici: Peter Kramár, Jozef Tománek, Patrícia Tománková, Mária Wagingerová

Finálový zápas Patrície Tománkovej so Zilan Ertem

M. Štrbová (PKP),  J. Méry (SLOPAK),  K. Gemainerová (HOHENLOHE)

DANIELA MALÍKOVÁ, foto: EJU (European Judo Union) a archív PT

MAREK ŠTRBA, foto: Marek Štrba

Talentovaná slovenská džudistka Patrícia Tomán-
ková získala na majstrovstvách Európy dorastencov 
v chorvátskom Poreči v kategórii do 40 kg striebornú 
medailu. Pezinčanka patrí medzi najväčšie talenty 
slovenského džuda. Členka 1. Judo Club Pezinok 
súťaží v dorasteneckej kategórii prvý rok a hneď sa 
jej podarilo dostať medzi európsku špičku.


