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Projekt prístavby materskej  
školy na Cajlanskej sa zastavuje 

Trojtriedne predškolské zariadenie na Cajlanskej 7 sa malo 
navrhovanou prístavbou zväčšiť o štyri nové bezbariérové triedy, 
pričom z pôvodných troch tried sa mali zachovať dve. Výsledná 
kapacita elokovaného pracoviska by bola 132 detí, čo je zvýšenie 
o 65 detí oproti súčasnému stavu. Prízemie jestvujúcej budovy malo 
byť zároveň zrekonštruované pre potreby nového dispozičného 
riešenia jedálne a kuchyne s technológiou pre 250 jedál denne. 
Projekt však nepočítal s rekonštrukciou rozvodov a v súvislosti 
s vlhkosťou objektu bol riešený len v minimálnom rozsahu, sanač-
nými omietkami. 

Na realizáciu získalo mesto nenávratný finančný príspevok 
vo výške 2 370 499 eur, ale spoluúčasť mesta spolu s nepredvídanými 
výdavkami predstavovala takmer 2 milióny eur. „Museli sme rátať 
s rezervou na nepredvídané práce, možné navýšenie pri korekcii 
pri kontrole verejného obstarávania, a rizikovým faktorom bol 
aj termín ukončenia stavby, koniec decembra 2023. Keďže by sme 

museli mať alokované prostriedky vo výške dvoch miliónov eur 
z rezervného fondu, zanikol by nám priestor na ostatné akcie, ktoré 
by sme v tomto roku vedeli zrealizovať. Akékoľvek rekonštrukcie 
by dostali stopku. Do ukončenia prístavby by sme mohli realizovať 
len nevyhnutné opravy,“ uviedla Renáta Klimentová, zástupkyňa 
primátora, a dodala, že projekt je síce atraktívny, ale v súčasnosti 
neekonomický a nehospodárny, navyše nezohľadňuje priľahlý 
priestor amfiteátra. Naopak, opisuje objekt školy ako konštrukčnú 
časť letného kina, čím by mal amfiteáter obmedzenú dostupnosť 
na koncerty a väčšie akcie. 

„Uvedomujeme si nedostatočnú kapacitu v materských 
školách a samozrejme vnímame sťažnosti občanov. V mestských 
materských školách je umiestnených 822 detí, v súkromných 
materských školách 204 detí vrátane cirkevnej škôlky sv. Jozefa.  
K 1. 9. 2022 neboli otvorené tri triedy Materskej školy na Cajlan-
skej kvôli plánovanej prístavbe, napriek tomu sa podarilo umiestniť 

všetky deti, ktoré k 31. 8. 2022 dovŕšili vek tri roky,“ informovala 
Kvetoslava Štrbová, zástupkyňa primátora.

Vzhľadom na ekonomickú náročnosť prístavby a celkový 
prínos navrhlo mesto zastaviť realizáciu, čo mestské zastupiteľstvo 
po prerokovaní schválilo. Zároveň začalo hľadať náhradné možnosti 
rozšírenia kapacity MŠ ako aj ZŠ. „Alternatívou je materská škola 
Záhradná, kde vieme rozšíriť aj kuchyňu alebo Základná škola 
Fándlyho, kde je možná nadstavba pre štyri triedy,“ potvrdila  
R. Klimentová.

Zastaveniu realizácie projektu prístavby Materskej školy 
Cajlanská predchádzala široká diskusia poslancov. Vyjadrenia, 
ktoré poskytli pre redakciu, nájdete na strane 3. 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku na januárovom rokovaní schválili 
návrh mesta na zastavenie projektu prístavby objektu Materskej školy Cajlanská 7.  
Dôvodom je predovšetkým výška predpokladanej investície s ohľadom na prínos. 

Text a foto: Nina Bednáriková, vizualizácia: Rudolf Látečka, Danica Končeková
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Na januárovom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva schválili poslanci predloženie 
žiadosti o poskytnutie príspevku na podporu 
športu, ktorý by bol určený na modernizáciu 
športovej infraštruktúry v areáli Základnej 
školy Fándlyho. 

Mesto Pezinok spoločne s Mest-
ským podnikom služieb a spoločnos-
ťou Marius Pedersen opäť pripravuje 
celomestské upratovanie v Technic-
kom a skladovom areáli na Fajgalskej 
ceste.  Objemného odpadu sa môžete 
zbaviť 18. marca. Areál bude otvo-
rený od 8.00 do 15.00 h.

Pezinčania môžu bezplatne 
odovzdať: objemný odpad (napr. 
nábytok, koberce, postele), elektro-
odpad (napr. chladničky, televízory, 
drobné domáce spotrebiče), drevný 
odpad (napr. stoly, stoličky, náby-
tok, dosky), biologický odpad (napr. 
konáre, vinná réva), sklo a kovový 
odpad. Nezbierajú sa pneumatiky, 
tie je možné bezplatne odovzdať 
v pneuservisoch a autoservisoch 
v meste.

Odpad, ktorý nepatrí do celo-
mestského upratovania – drobné 
stavebné odpady (napr. suť, tehly, 
obkladačky, betóny, dlažba), 
nebezpečné odpady (napr.  oleje,  
žiarivky, batérie, farby),  môžu 
občania odovzdať v areáli firmy 
Marius Pedersen,  a.s., na Viničnian-
skej ceste č. 25 počas upratovania 
od 8.00 do 15.00 h.

 Areál na Fajgalskej ceste bude 
otvorený aj 22. apríla, 27. mája 
a 24. júna. Ide o službu pre obyva-
teľov mesta nahradzujúcu zberný 
dvor, ktorý ešte nie je v prevádzke. 

-nb-

Pre volebné obdobie 2022-
2026 zriadilo mestské zastupiteľ-
stvo (MsZ) sedem stálych odbor-
ných komisií:  Komisia ekonomiky, 
financií a podnikania, Komisia 
kultúry, vinohradníctva a cestov-
ného ruchu, Komisia pre verejný 
poriadok, Komisia sociálnej, zdra-
votnej a bytovej politiky, Komisia 
školstva, mládeže a vzdelávania, 
Komisia športu, Komisia územ-
ného rozvoja, dopravy a životného 
prostredia. Komisie majú poradnú, 
iniciatívnu a kontrolnú úlohu.

Maximálny počet ich členov 
je deväť. To neplatí pre Komisiu 
športu, ktorá sa kreuje zo zástup-
cov športových klubov pôsobia-
cich na území mesta a nezávislými 
odborníkmi, tak ako ich schváli 
MsZ. Súčasťou komisie je tajomník, 
ktorého menuje a odvoláva primá-
tor. Záujemcovia o členstvo v komi-
siách sa mohli hlásiť do 9. februára.    

-nb-

Pezinok každoročne oceňuje osobnosti mesta. Návrhy na ocenenia, 
ktoré sa udeľujú pri príležitosti výročia výsad slobodného kráľovského 
mesta Pezinok, môže podávať aj široká verejnosť,  a to do 3. apríla 2023 
na e-mailovú adresu ocenenia@msupezinok.sk. 

Jednotliví navrhovaní môžu byť nominovaní v kategórii: 

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

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

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

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

Návrh na udelenie ocenenia musí obsahovať: 
• osobné údaje navrhovaného (meno, priezvisko, titul, povolanie, zamest-

nanie, štátnu príslušnosť), 
• kontaktnú osobu a dôvody odporúčania na udelenie ocenenia mesta 

Pezinok, prípadné zhodnotenie doterajšej činnosti, prehľad dosiahnu-
tých úspechov, prípadne ocenení či vyznamenaní doma i v zahraničí, 

• v nominácii sa uvádza aj meno a priezvisko toho, kto ju predložil (pred-
kladateľa). 

-red-

Cieľom je inovovať jestvujúce futbalové ihrisko, na ktorého mieste 
by vzniklo multifunkčné športové ihrisko s mantinelmi, ihrisko pre plážový 
volejbal, petangové ihrisko a tartanová bežecká dráha s tromi pásmi do okruhu 
o obvode cca 200 m s nábehovými rovinami pre atletické disciplíny (šprint 
na 100 m). Súčasťou projektu je aj umelé osvetlenie.

Mestské zastupiteľstvo schválilo zabezpečenie realizácie projektu v súlade 
s podmienkami poskytnutia príspevku a zabezpečenie finančných prostried-
kov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške minimálne 
30 percent z celkových oprávnených nákladov z rozpočtu mesta pre rok 
2023, a to vo výške minimálne 156 556,89 eur s DPH (30 %). Rozpočet celko-
vých oprávnených nákladov je vo výške 521 856,29 eur s DPH, požadovaná 
výška príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia je maximálne vo výške  
365 299,40 eur s DPH.

Žiadosť o poskytnutie príspevku bude predložená v termíne od 17. marca 
do 17. apríla 2023, kedy bude otvorený elektronický systém pre prihlasovanie. 
Po úspešnom schválení žiadosti mesto začne s realizáciou stavby.

- SAMOSPRÁVA -

• Referát dopravy a technickej infraštruktúry v spolupráci s Mestskou 
políciou začal koncom januára mapovať a odstraňovať dlhodobo 
odstavené vozidlá na území mesta s cieľom uvoľniť parkovaciu plochu. 
Vozidlá je možné nahlasovať na čísle 159 alebo na tel. č. 033/6901 221.

• Ľudia vykonávajúci verejno-prospešné práce upratujú mesto (detské 
ihriská, centrum, ŽST Grinava, okolie Rozálky, časť Fajgalskej cesty, 
jazierko pri Glejovke, okolie Zámockého parku a Seneckej ulice, 
okolie amfiteátra a ihriska na Svätoplukovej ulici). 

• Začiatkom februára bola na školskom dvore ZŠ Fándlyho vykonaná 
oprava kanalizačnej šachty. 

• Chodník na Myslenickej ulici v Grinave z betónových tvárnic v okolí 
prečerpávacej stanice, ktorý bol rozobraný z dôvodu výkopových prác 
pri výstavbe kanalizácie, je dokončený. 

• 2. februára bola ukončená zmena trvalého dopravného značenia 
Zákaz zastavenia na ulici Za dráhou

• Zamestnanci Referátu stratégie a rozvoja mesta spracovali mapu 
čiernych skládok na území mesta Pezinok. 

• 9. februára sa konala ďalšia zo série prednášok pre základné a materské 
školy v rámci prevencie kriminality, tentoraz v súkromnej materskej 
škole Armády spásy. 

• Mestská polícia pokračovala v prednáškovej činnosti: ZŠ Fándlyho 
– téma medziľudských vzťahov, Stredná odborná škola podnikania 
a služieb – právne povedomie študentov, ZŠ Orešie – prevencia 
nenávistných prejavov. 

• 10. februára navštívili Mestský úrad v Pezinku zástupcovia Minis-
terstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby sa spolu s vede-
ním mesta venovali koncepcii plánovaných vodozádržných opatrení 
v Pezinku.

• Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice na Mladoboleslavskej 
ulici je ukončená. 

• Vlastníci psov, ktorí za ne odvádzajú mestu dane, si môžu v klient-
skom centre Mestského úradu vyzdvihnúť zdarma vrecká na psie 
exkrementy.  

• Okresný dopravný inšpektorát PZ Pezinok vydal súhlas na osade-
nie trvalého dopravného značenia, ktoré povoľuje vjazd cyklistov 
zo Štúrovej ulice na Družstevnú.

• Zamestnanci Mestského podniku služieb: 

 » opravili poškodený stĺp na ulici Na bielenisku pod amfiteátrom, 
ktorý zabraňuje vjazdu vozidiel do oddychovej zóny nachádza-
júcej sa pred areálom MŠ Cajlanská, zároveň boli namontované 
ďalšie dva stĺpy,

 » zabezpečili opravu lavičiek na autobusových zastávkach, ktoré 
sa nachádzajú na  Radničnom námestí a na Jesenského ulici,

 » vymenili poškodený stĺp dopravnej značky v blízkosti križovatky 
ulíc SNP a Hrnčiarska,

 » osadili poškodenú dopravnú značku Daj prednosť v jazde 
na križovatku Malokarpatská – Kupeckého,

 » začali opravovať výtlky na najkritickejších úsekoch – ulice 
Holubyho, Hrnčiarska, Št. Polkorába, Za hradbami, Trnavská, 
Rázusova, SNP, Senecká, Suvorovova, Krížna a Fajgalská cesta, 

 » vyčistili chodníky, krajnice a zanesené vpusty dažďovej kanali-
zácie na Záhradnej ulici a Radničnom námestí,

 » opravili prepadnutú dlažbu na Potočnej ulici a dopravné značky 
na uliciach Trnavská, Na bielenisku, Družstevná, Krížna, Malo-
karpatská a Kupeckého,

 » pozametali kamennú drť z cyklochodníka, opravili bránu 
na Dennom centre na Cajle,

 »  9. 2. odstránili havarijnú situáciu na Fajgalskej ceste, kde tiekla 
voda z vinohradov na vozovku a namŕzala,

 » opravili poškodené drevené prvky na detskom ihrisku v Zámoc-
kom parku,

 » 17.2. dokončili opravu chodníka na ulici M.R. Štefánika.

-red-

V krátkosti    

Termíny 
celomestského 
upratovania  

Komisie pri 
zastupiteľstve 

Pezinok sa bude uchádzať 
o príspevok pre šport 

Mesto prijíma návrhy na mestské 
ocenenia

Nina Bednáriková
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Od roku 2003 do začiatku roka 
2021 ste pôsobili na právnom 
oddelení Mestského úradu Pezi-
nok, potom dva roky ako pred-
nosta v Ivanke pri Dunaji. Prečo 
ste sa opäť rozhodli pre Pezinok?

Dovolím si odpovedať trochu 
širšie. Pri práci právnika na mestskom 
úrade som sa oboznámil prakticky 
s kompletnou agendou mestského 
úradu, od oblasti právnej, majetkovej 
po finančnú, sociálnu, školskú, inves-
tičnú, stavebnú atď. Pri práci pred-
nostu v Ivanke pri Dunaji som to len 
zúročil. Samozrejme, teraz pribudla 
dôležitá zložka, a to riadenie ľudí 
a rozhodovanie o procesoch.

Moje rozhodnutie sa pre Pezi-
nok má viacero častí. Základom bola 
ponuka od pána primátora na spolu-
prácu a vytváranie niečoho, čo posu-
nie toto mesto dopredu. Nerozho-
doval som sa rýchlo. Niekoľkokrát 
sme sa stretli s Romanom Mácsom 
a debatovali o víziách, forme spolu-
práce, a to pred voľbami i po voľbách. 
Moje subjektívne rozhodovanie bolo 
o tom, že sa vrátim na miesto, kde som 
stále poznal veľa kolegov, vedel som, 
kto čo robí, čo sa vyžaduje. Zároveň 
som si však uvedomoval  veľkú zodpo-
vednosť a veľké očakávania. Výsled-
kom bolo, že som primátorovi poďa-
koval za ponuku a povedal som mu, 
že prijímam. Priznávam, že na tom 
poslednom stretnutí bola aj informá-

cia, koho si vybral ako svoje zástup-
kyne, to urýchlilo moje vyjadrenie.

Aká je súčasná situácia na mest-
skom úrade? Čo potrebuje, aké 
kroky sa realizujú a aké sú ciele?

Situáciu na mestskom úrade 
vnímam pozitívne, snažil som 
sa hneď po príchode osobne rozprá-
vať s každým kolegom. S niekto-
rými sa zoznamujem, s inými sme 
nadviazali na dobrý kolegiálny 
vzťah z predošlého obdobia. Náš 
cieľ je otvoriť mestský úrad obyvate-
ľom. Zároveň sa snažíme o pozitívne 
nastavenie - viac sa usmievať, menej 
sa mračiť. Agenda sa sama neurobí, ale 
urobí sa lepšie, rýchlejšie, keď sa viac 
komunikuje a pomáha sa pri rozho-
dovaní. Máme na mestskom úrade 
veľa šikovných ľudí, a naším cieľom 
je využiť ich potenciál.

Jednou z dôležitých úloh mest-
ského úradu je poskytovať služby 
občanom. Sú v pláne v tejto súvis-
losti zmeny či vylepšenia? Čo môžu 
obyvatelia Pezinka očakávať, príp. 
ako môžu prispieť k ich zlepšeniu? 

Jednou z vecí, kde sa sám učím, 
je nastavenie procesov. Pre mňa 
ako právnika to nie je agenda, ktorú 
by som automaticky ovládal. Je dôle-
žité, aby som vedel, aká konkrétna 
služba sa vyžaduje, kto z kole-
gov, čo konkrétne vykonáva, a ako 
to potom nastaviť.

Na poskytovanie služieb občanov 
máme vytvorené klientské centrum 
alebo kanceláriu prvého kontaktu. 
V predošlom období prišlo k úprave 
priestorov na prízemí mestského 
úradu. Priveľká otvorenosť týchto 
priestorov (open space) však robí 
problémy pri samotnom poskyto-
vaní služieb a spôsobuje aj horšie 
podmienky pre kolegov. Chceme 
tu preto urobiť menšie úpravy. 
Služby, ktoré vyžadujú určitú inti-
mitu (matrika, evidencia obyvate-
ľov), dať do samostatných priestorov 
a prvý kontakt s obyvateľmi naopak 
viac priblížiť obyvateľom.

Aktivita obyvateľov na diaľku 
funguje naozaj intenzívne, službu 
„odkaz pre starostu“ mala aj v minu-
lom období na starosti konkrétna 
kolegyňa, v tom pokračujeme. 
Sú tam desiatky odkazov, niektoré 
nám pomáhajú, na niektoré musíme 
hľadať riešenia. Máme aktívnych 
obyvateľov pri sledovaní čiernych 
skládok, kde nadväzujeme a rozširu-
jeme spoluprácu. 

Cez kolegov na mestskom 
úrade a aj mestskú políciu riešime 
autovraky, chceme využiť aj aktivitu 
obyvateľov s možnosťou nahlasova-
nia takýchto áut.

Do budúcnosti je plán so samo-
statnou aplikáciou, s veľmi širokými 
možnosťami a službami pre obyva-

teľov. Takýchto krokov je viac, 
postupne o nich budeme isto infor-
movať.

V samospráve pôsobíte roky, 
ako sa za to obdobie zmenila? 
Je niečo jednoduchšie alebo 
naopak, zložitejšie? 

Pre mňa je samospráva o práci pre 
mesto a jeho obyvateľov. Riešime 
písomné žiadosti obyvateľov, vypo-
čujeme si obyvateľov pri osobných 
stretnutiach. V tomto sa to veľmi 
nemení. Základný rozsah kompeten-
cií zostáva. Niektoré agendy samo-
zrejme pribúdajú a tým sa rozširuje 
aj počet zamestnancov mesta. Viac 
sa komunikuje elektronicky, ale mám 
pocit, že tých papierov neubúda. 
Pre mňa je dôležité, aby fungoval 
úrad. Ako kolegiálne, medzi sebou, 
tak aj navonok pre obyvateľov. 
To dobré nastavenie procesov, ktoré 
som už spomínal. Viem, že očaká-
vať môžeme viac kritiku, keď niečo 
nebude fungovať. Keď veci fungujú, 
berie sa to automaticky.

Čo je vašou najväčšou profe- 
sionálnou výzvou?

Veľkou výzvou je pre mňa, 
že pracujem pre mesto, v ktorom 
žijem, a preto chcem, aby tu bolo 
lepšie, krajšie a aby tu fungovalo 
všetko tak ako má.

Dôležitou súčasťou mesta je mestský úrad, ktorý v zmysle zákona 
o obecnom zriadení vedie prednosta. V Pezinku od 2. januára 2023 
zastáva funkciu prednostu Pezinčan, právnik, dlhoročný zamestnanec 
mesta Peter Štetka.

V utorok 7. februára sa v pezin-
skom Dome kultúry konalo stretnutie 
k obchvatu Malokarpatského regiónu. 
Témou boli nasledujúce etapy, 
konkrétne trasovanie obchvatu Svätého 
Jura, Pezinka, Viničného, Modry 
a Dubovej. Na rokovaní sa zúčastnilo 
vedenie mesta Pezinok, poslanci zastu-
piteľstva, primátor Modry a predsta-
vitelia Bratislavského samosprávneho 
kraja (BSK). 

Prvú časť obchvatu odovzdal 
BSK motoristom vlani v októbri.  
Aktuálne prebiehajú prípravné práce 
pre ďalšie etapy. Samosprávny kraj 
spustil proces posudzovania stavby 
na životné prostredie, ktorého účelom 
je technicky, dopravne, ekono-
micky a environmentálne vyhodno-
tiť varianty a vybrať najvhodnejšie 
riešenie úsekov na ceste II/502, ktorá 
vedie cez Svätý Jur, Pezinok a Modru. 
Mesto Pezinok má  rozpracované dva 
varianty trasovania, pričom variant 
A predpokladá investíciu približne 
90 miliónov eur, variant B 83 milió-
nov eur. Investorom obchvatu je BSK, 
ktorý na financovanie využíva zdroje 
z európskych fondov. 

Cieľom obchvatu je zabezpečiť 
rýchle a bezpečné dopravné prepoje-
nie Bratislavy s Pezinkom a Modrou, 
odkloniť tranzitnú dopravu mimo 
intravilány miest a obcí a zabezpečiť 
tak odľahčenie  existujúcej cesty II/502, 
ktorá patrí k najvyťaženejším regionál-
nym cestám v kraji. Podľa prieskumu  
prejde cez Pezinok denne približne 
27-tisíc áut, obchvat by mohol odľahčiť 
dopravu až o 70 percent, čo by viedlo 
aj k zlepšeniu životného prostredia. 

-red-

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Pezinku 26. januára bolo odhlasované zastavenie inves-
tičného projektu prístavby Materská škola Cajlanská.  

V projekte bola zahrnutá rekonštrukcia materskej školy, ktorá je momentálne v havarijnom stave, 
a rozšírenie jej kapacity. Mala vzniknúť moderná bezbariérová materská škola s veľkokapacitnou 
kuchyňou a zrekonštruovanými exteriérovými plochami. V predchádzajúcom volebnom období 
mesto Pezinok získalo grant 2 370 499 eur. Bol to najvyšší grant, aký sa podarilo mestu získať a Pezinok 
už nikdy nedostane takúto vysokú sumu. Všetky výzvy, ktoré sú plánované do roku 2030, či už z Plánu 
obnovy alebo zo štrukturálnych fondov EÚ, sú nastavené tak, že pri rozšírení kapacít, by mesto dostalo 
necelých 18-tisíc eur na jedno miesto. Tento projekt bol výnimočne posudzovaný inak, pretože jeho 
zrealizovaním by vznikli nielen nové miesta v materskej škole, zasanoval by sa havarijný stav súčasnej 
budovy, ale zároveň by sa uvoľnili kapacity troch tried v ZŠ Na bielenisku. Podobná situácia, kde 
triedy materskej školy zaberajú kapacitu tried základnej školy, je na ZŠ Orešie. Prístavbou kuchyne 
v MŠ Cajlanská by sa odľahčila kuchyňa ZŠ Na bielenisku, ktorá je už teraz naplno vyťažená, a zároveň 
by začala pripravovať stravu aj pre MŠ Vajanského, ktorá musí aktuálne stravu dovážať. MŠ Cajlanská 
je v lokalite, kde je veľká výstavba nových domov a bytoviek a je teda predpoklad nárastu počtu obyva-
teľov a tým aj navýšenia kapacít v materských školách. Nakoľko tento projekt podporilo iba sedem 
poslancov, investičný projekt sa realizovať nebude, čo bude mať zároveň negatívny dopad na umiest-
nenie detí do prvého ročníka v školskom roku 2023/2024, keďže v priestoroch školy zostanú aj naďalej 
blokované tri triedy. Grant teda Pezinok nedostane a pravdepodobne za krátky čas sa ukáže, aký dopad 
to bude mať na celkovú možnosť umiestnenia detí do materských škôl v nasledujúcich školských rokoch.

Veronika Adamová, Roman Šipoš, Mária Wagingerová, Tomáš Vlachovič,  
Tomáš Tahotný, Martin Hric, Marián Šipoš

Za zastavenie projektu prístavby MŠ Cajlan-
ská sme hlasovali aj my ako poslanci združení 
v klube Spájame sa za lepší Pezinok. Zvažovali 
sme dva záväzky, ktorými sme ako poslanci 
viazaní. Na jednej strane záväzok zlepšovať 
podmienky pre život obyvateľov a obyvateliek 
Pezinka. Rozširovanie kapacity materských škôl 
rozhodne prinesie zlepšenie života tých, ktorí 
v našom meste vychovávajú deti. Na druhej 
strane to je záväzok hospodárne nakladať 
so zverenými finančnými prostriedkami.

Pripravený projekt by určite priniesol rozší-
renie kapacity, na ktoré mnohí rodičia v Pezinku 
tak naliehavo čakajú. Nielen to. Nová časť 
by spĺňala aj moderné štandardy bezbariéro-
vosti, ktoré tvoria predpoklady pre inkluzívne 
vzdelávanie.

Zároveň sme však nemohli prehliadnuť, 
že projekt je naviazaný na existujúcu budovu, 
ktorá vznikla ako technické zázemie amfi- 
teátra. Je tam neriešiteľný problém s nevyhovu-
júcou výškou prvého nadzemného podlažia, kde 

má byť umiestnená kuchyňa, ako aj vážny prob-
lém s vlhkosťou muriva. Ďalším neriešiteľným 
problémom je interferencia prevádzky materskej 
školy a prevádzky amfiteátra.

Tieto dôvody nás viedli k záveru, že nie 
je zodpovedné, aby sme vynaložili taký veľký 
objem finančných prostriedkov z dotácie 
z EÚ a rozpočtu mesta na projekt, ktorý síce 
rieši rozšírenie kapacity, ale zároveň do svojich 
základov zabudováva neriešiteľné problémy, 
ktoré v budúcnosti zásadne znížia hodnotu celej 
investície.

V súčinnosti s vedením mesta pripravujeme 
riešenia, ktoré už v septembri 2023 prinesú rozší-
renie kapacity materských škôl o 60 miest a ďalšie 
rozšírenie pripravujeme v septembri 2024.

Spájame sa za lepší Pezinok:  
Pavol Alexy, Mário Branný, Ľudovít 
Farbula, Peter Halan, Juraj Hanulík,  

Tomáš Pitoňák, Ondrej Prostredník,  
Adam Solga, Oliver Solga 

- SAMOSPRÁVA -

Malokarpatský 
obchvat sa posúva 
do ďalšej etapy 

Vyjadrenie poslancov podporujúcich 
projekt Prístavba objektu MŠ Cajlanská  

Vyjadrenie klubu Spájame sa za lepší Pezinok 
k zastaveniu projektu MŠ Cajlanská

Peter Štetka: Cieľom je otvoriť mestský úrad obyvateľom   

Zhovárala sa Nina Bednáriková

Pokračovanie 
zo strany 1
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- SPRÁVY Z MESTA -

Vojaci hodnotili a oceňovali

Dobrovoľní hasiči sa už tradične stretli 
v prvú nedeľu nového roka na výročnej členskej 
schôdzi Dobrovoľného hasičského zboru Pezi-
nok-mesto (DHZ Pezinok), kde zhodnotili činnosť 
za predchádzajúci rok, schválili plán hlavných úloh 
na nový rok, povýšili členov za ich nezištnú prácu 
a poďakovali všetkým organizáciám a inštitú-
ciám, s ktorými v priebehu roka spolupracovali 
na rôznych akciách a podujatiach. Prítomní boli 
primátor mesta Roman Mács, viceprimátorky  
Kvetoslava Štrbová a Renáta Klimentová, riadi-
teľ OR HaZZ PK Vladimír Bartoš a zástupcovia 
z Územnej organizácie DPO SR.

Počas jesene minulého roka prebehla rekon-
štrukcia strechy hasičskej zbrojnice na Mlado-
boleslavskej ulici, ktorá bola v havarijnom stave. 
Po odovzdaní stavby zhotoviteľom mestu musel 
zbor urýchlene pripraviť najskôr garáže pre tech-
niku, ktorá dovtedy stála v areáli OR HaZZ 
na Hasičskej ulici, aby boli členovia zboru plne 
pripravení v prípade mimoriadnej udalosti pomôcť 
obyvateľom mesta. V súčasnosti pokračuje úprava 
a upratovanie ostatných priestorov zbrojnice, aby 
mohla byť po dlhšom čase opäť plnohodnotne 
využívaná na uskladnenie výzbroje a výstroje 
a na činnosť zboru, ako sú školenia a výcvik členov 
hasičskej jednotky, výchova mladých hasičov 
či pravidelné stretávanie sa členov výboru, ktorí 
majú za úlohu priebežne plniť plán hlavných úloh 
na celý rok. Zbor ďakuje vedeniu mesta Pezinok, 
jeho pracovníkom, ako aj poslancom mestského 
zastupiteľstva, ktorí schválili investíciu a riaditeľovi 
OR HaZZ za uskladnenie techniky. 

Hasičská jednotka DHZ Pezinok od začiatku 
roka zasahovala pri mimoriadnych udalostiach 
už sedemkrát. Hneď v prvý deň roku bola vyslaná 
k požiaru porastu vo vinohradoch, následne v prie-
behu januára a februára bola dvakrát odčerpávať 
vodu zo zatopenej cestnej komunikácie na Mušká-
tovej ulici. Štyrikrát odstraňovala, alebo asistovala 
pri odstraňovaní spadnutých alebo nebezpečne 
nahnutých stromov v rôznych častiach mesta 
po silných vetroch. 

V roku 2024 bude zbor oslavovať 150 rokov 
od svojho založenia. Dobrovoľný hasičský zbor 
Pezinok je najstaršou organizáciou v meste, zároveň 
patrí k najstarším dobrovoľným hasičským zborom 
v rámci celého Slovenska. Zbor sa aj z týchto dôvo-
dov už teraz na túto dôležitú udalosť začína pripra-
vovať. Na tento rok členovia opäť pripravujú pre 
občanov viacero akcií a kultúrno-spoločenských 
podujatí. Najbližšie to bude už tradičná Hasičská 
šibačková zábava, ktorá sa bude konať na Veľko-
nočnú nedeľu v Dome kultúry. O dobrú hudbu 
a náladu sa bude starať skupina Senátor. Zbor všet-
kých srdečne pozýva.

Ak sa chcete zoznámiť s činnosťou DHZ Pezi-
nok, vidieť fotoalbumy, prípadne stať sa členom 
či podporiť zbor finančne,  viac nájdete na  
www.dhzpezinok.webnode.sk alebo na facebooku. 
OZ DHZ Pezinok vykonáva svoju činnosť v duchu 
hesla hasičov: Bohu na slávu, blížnemu na pomoc! 

Milan Čech,  
predseda DHZ Pezinok-mesto

Dobrovoľní hasiči 
bilancovali svoju 
činnosť

Od 1. januára 2023 nadobudla účinnosť 
novela zákona o ochrane nefajčiarov. V praxi 
to znamená, že zákon po novom zakazuje 
aj predaj a fajčenie tabakových výrobkov obsa-
hujúcich návykový nikotín osobám mladších 
ako 18 rokov. Ide najmä o bezdymové tabakové 
výrobky, elektronické cigarety a nikotínové 
vrecúška bez obsahu tabaku.

„Keďže ešte donedávna boli pre mladist-
vých tieto výrobky povolené, mnohí sú od nich 
už závislí. Preto považujeme osvetu pre žiakov, 
rodičov i učiteľov, ako aj pre ľudí z prevádzok 
predávajúcich tabakové výrobky za veľmi dôle-
žitú. Často ani rodičia nevedia, že ich dieťa 
má elektronickú cigaretu. Vyzerá totiž ako pero 
či väčší USB kľúč,“ vysvetlila Lucia Korytárová 
z oddelenia prevencie kriminality MsP. 

Tabakové výrobky bez tabaku s obsahom 
nikotínu spôsobujú závislosť a môžu ohroziť 
zdravie rovnako ako bežné cigarety. Výskumy 
dokazujú, že dlhodobé užívanie nikotíno-
vých vrecúšok, ktoré sa podobajú na žuvačky, 
či fajčenie elektronických cigariet môže spôso-
biť popri závislosti aj otravu nikotínom, vysoký 
krvný tlak a v konečnom dôsledku rakovinu.

Predseda klubu na úvod predstavil nových 
členov a zdôraznil rast členskej základne. 
Schôdze sa  zúčastnilo 90 členov z celkového 
počtu 146 . 

Tajomník  klubu plk. v. v. Ing. Jaroslav 
Garaj predniesol správu o činnosti, v ktorej 
kladne zhodnotil, že klub i v čase zvýšených 
protiepidemiologických opatrení počas Covidu 
pokračoval vo svojej činnosti, hoci v obme-
dzenom režime. Konštatoval, že klubu pribú-
dajú členovia a zároveň už piaty rok vydáva 
raz ročne Informačného spravodajcu, ktorý 
mapuje činnosť klubu. J. Garaj zdôraznil, 
že klub patrí medzi najaktívnejšie a najväčšie 
kluby ZV SR a ocenil, že je spoluorganizátorom 
pietnych aktov v meste Pezinok.

Prezident ZV SR plk. v. v. Ing. Gabriel 
Merňák objasnil členom klubu poslanie, ciele 
a činnosť novovznikajúcich občianskych 
združení (OZ): Únia výsluhových dôchod-
cov SR a Asociácia vojenských občianskych 
združení SR. Zdôraznil, že hlavným poslaním 
OZ bude zastupovanie záujmov, presadzovanie 

požiadaviek členov a vzájomná koordinácia 
vo vzťahu k orgánom štátnej správy a samo-
správy, ďalším organizáciám a inštitúciám. 

Na schôdzi odovzdali  vyzname-
nania, pamätné medaily a jubilantom 
klubu upomienkové darčeky. Vede-
nie klubu ocenilo JUDr. Romana Mácsa  
a brig. gen. Ing. Ladislava Dovhuna, MA  
pamätnou medailou k 25. výročiu vzniku klubu. 
Čestné uznanie dostali od klubu plk. Ing. Pavel 
Kožlej, veliteľ 11. bVzS OS SR Nitra, a kpt. Ing. 
Adam Buran, zástupca veliteľa 115. to Viničné.

Primátor Pezinka Roman Mács ocenil rozví-
jajúcu sa spoluprácu medzi mestom Pezinok 
a klubom. Zvýraznil podpísanie Memoranda 
o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi 
mestským úradom a klubom. Brig. gen.  
L. Dovhun podčiarkol svoju príslušnosť k proti-
lietadlovému raketovému vojsku. Predseda 
Malokarpatského baníckeho spolku (MBS) 
Pezinok  Štefan Granec odovzdal podpredse-
dovi klubu Pamätnú medailu Jozefa Entznera: 
Za spoluprácu a podporu MBS Pezinok.

Mestská polícia pomáha pri 
ochrane zdravia mladistvých   

Daniela Malíková

Ing. Stanislav Šimon, plk. v. v., podpredseda klubu

Mestská polícia Pezinok (MSP) vykonáva pravidelnú 
vzdelávaciu, kontrolnú i preventívnu činnosť na základných 
a stredných školách v meste, ale aj u zamestnancov 
a majiteľov prevádzok predávajúcich tabakové výrobky, 
zameranú na ochranu zdravia mladistvých pred fajčením. 

V januári sa v Mestskom kultúrnom centre za prítomnosti 
náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta SR, predstaviteľov 
mesta a ďalších hostí konala výročná členská schôdza Klubu 
Zväzu vojakov SR (ZV SR) Pezinok.  

Mestskí policajti sa pravidelne venujú 
prevencii na školách 

POZDRAVY 
Z PREDMESTIA

Základná 
a materská škola 
Orešie

Vo štvrtok 9. februára sa konalo prvé 
zasadnutie Rady školy v novom zložení 
s delegovanými poslancami za zriaďova-
teľa. Rada školy sa venovala vyhodnoteniu 
prvého polroka školského roka 2022/23, 
možnostiam rozvoja školy, pripravovaným 
projektom a ďalším aktuálnym témam. 
Žiaci školy sa v týždni od 13. februára 
zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku 
Makov. 

Fašiangy v Grinave 
Členovia Jednoty dôchodcov v Grinave 

oslávili v piatok 10. februára fašiangové 
obdobie veselým karnevalom v Integrova-
nom klube. Tradičný fašiangový sprievod 
v uliciach Grinavy sa uskutočnil v sobotu 
18. februára. Nechýbali masky, hudba, spev 
a posedenie. 

Zelený marec
V našom meste je evidovaných vyše 

100 čiernych skládok odpadu. Na pozva-
nie Jany Guštafíkovej z referátu životného 
prostredia Mestského úradu v Pezinku 
sa stretli zátupcovia dobrovoľníkov, Zele-
nej hliadky a Občianskej iniciatívy Grinava, 
aby sa dohodli na spolupráci pri eliminovaní 
tejto environmentálnej záťaže. Význam-
nou pomocou v tomto zámere je spolupráca 
so spoločnosťou ecorec Slovensko, ktorá 
v zastúpení riaditeľa Juraja Číža prisľúbila 
bezplatnú likvidáciu odpadu z čiernych 
skládok, jeho druhotné spracovanie a prie-
myselné využitie. Bridágy na čistenie mesta 
sa uskutočnia v marci, zúčastnené strany 
budú o nich informovať na svojich soci-
álnych sieťach. S vďakou privítame každú 
pomoc pri skrášľovaní nášho mesta. 

Kúria Grünfeld – 
Grinavský majer

Malými krokmi k veľkým zmenám - 
v tomto duchu sa venujú pravidelne každú 
sobotu dobrovoľníci a aktivisti prácam 
na majeri. Ide predovšetkým o exteriér, kde 
prebieha upratovanie, čistenie, odstraňova-
nie náletových drevín a podobne. Nadšen-
cov motivujú výsledky, ktoré sú po každej 
brigáde evidentné. Viac sa dozviete na face-
bookovej stránke kúrie. 

Eva Pilátová 
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Zelená hliadka Pezinok sa ani v uply-
nulom roku nezastavila. Z našich činností 
vyberáme tie najväčšie:

• Na jar sme do našej aleje cyklochod-
níka Viničné – Slovenský Grob vysa-
dili ďalších 66 drevín a v okolí 40 vŕb.

• Počas jarnej migrácie obojživel-
níkov sme pri Kučišdorfskej prie-
hrade cez cestu bezpečne preniesli  
2 628 žiab a mlokov.

• Tri zbery odpadu v prírode. Od roku 
2013 ich už máme na konte 43.

• Za dotáciu od mesta Pezinok sme 
kúpili fotopasce, ktorými odhaľu-
jeme vytváranie skládok odpadu.

• Dennému centru seniorov 
na Kollárovej ulici sme projektom 
pomohli skrášliť areál okrasnými rast-
linami vrátane vyvýšených záhonov.

• V areáloch ZŠ Orešie a ZŠ Na biele-
nisku sme vybudovali biodiverzitné 
dažďové záhrady na zadržiavanie 
dažďovej vody zo striech a odľahče-
nie mestskej kanalizácie. Pri každej 
je náučná tabuľa, ktorá informuje 
o ich funkciách, klimatickej zmene 
a biodiverzite.

• Na pažiti sme založili Mestský sad 
Rozálka. 70 ľudí vysadilo 100 stro-
mov šestnástich druhov ovocia. Aj pri 
ňom je náučná tabuľa. Svoj strom 
zasadili aj dvaja primátori, odchá-
dzajúci a nastupujúci. (Žeby nová 
tradícia?) Týmto sme prekročili 500 
vysadených stromov za tri roky.

• V parku pribudlo 45 búdok pre 
vtáky a netopiere a kŕmidlo pri 

jazierku aj s náučnou tabuľou 
o zákaze kŕmenia kačíc pečivom.

Podobné plány máme aj na rok 
2023, preto nás naďalej sledujte, hláste 
sa na brigády a podporte nás finančne 2 % 
z daní a darmi na náš transparentný účet 
SK3283300000002101840040. Ďaku-
jeme všetkým za pomoc.

Text a foto: Vladislav Marušic

Školský časopis Grinavské Miš-Maš 

Takmer do roka a do dňa sa práca Základnej školy Orešie pri 
vydávaní školského časopisu Grinavské Miš-Maš opäť zúročila. 
Po roku sa jej opäť dostalo kladné hodnotenie na celosloven-
skej súťaži školských časopisov Pro Slavis. Kým vlani obsadili  
3. miesto, tento rok sa umiestnili na krásnom 2. mieste. 

Časopis vydáva ZŠ Orešie tretí školský rok a miesto 
si v ňom našli stále rubriky ako napr. Udalosti na Oreší, Poeti 
medzi nami, English fun page, Šikovníček, Jazykové okienko, 
Medzi nami dievčatami... Redakčná rada sa každoročne rozši-
ruje o nových členov a vďaka skvelej tímovej práci si čitatelia 
môžu prečítať minimálne štyri čísla Miš-Mašu do roka v prin-
tovej i elektronickej podobe, ktorú nájdete medzi novinkami 
na webovej stránke ZŠ s MŠ Orešie.

M. Lovašová 

Úspech Grinavského 
Miš-Maš

- SPEKTRUM -

Ludé moji!

Tak sem sa s tým referendem v minulém stĺpku prílyš 
nepomýlyl. Len nejakých deset percent. Neúspešnost 
referend sa zvýšila na 8:1. Začal sem uvažovat nat tým, 
že by nebolo od veci takéto vyhadzovány penes zakázat. 
Aspon na najblyšších dvacet rokú. Alebo kým sa nedo-
končí dálnyca do Košíc. To bude dlchší. 

Bratri z druhého brehu Moravy si v druhém kole 
zvolyly nového prezidenta. Nekerý hovorá, že to bolo 
z vysokým náskokem, mne sa to zdá tak akurát. Funkciu 
prebere koncem mesíca. Báraj ešče neny oficijálny, bola 
mu naša pany prezidentka ihnet po zvolený zagratulovat 
a dokonca mu darovala peknú kytyčku. 

Tý naši parlamentný neščastnýci zatát špekulovaly nad 
dátumem pretčasných volép. A vyšpekulovaly. Tricáty 
september, aby scihly pozhánat tý najlepšé ingredijencije 
do predvolebných gulášú a presvečit tak najvačú kopu 
zotpovedných opčanú o svojej jedzinej a nevyvrácitelnej 
pravdze. Každopádne to bude zaujímavé. 

Vúna moci pritahuje velyké mnošstvo ludzí a ešče 
vícej špekulantú. Zatát zostáva vládnut stará vláda. No, 
stará, šak tam nezostal any kamen na kameny. Aby teho 
nebolo málo, oprášily sa znova eštebácke papíre na Budaja. 
Dohoví, jaké šelilenjaké veci sa podozvedáme na kandy-
dátú do volép. Čím vyšší kandydát, tým vícej špiny bude 
moset znést. Pochybujem, že by negdo z vás poznal úplne 
šeckých osobne, ale „známe firmy“ zase poznáme šeci. 
Ale doftedy je ešče vyše púl roka. Rozhodujúce bude, 
či sa dožijeme my, ale aj tý kandidáci. Koncem septembra 
vrcholý burčáková sezóna, bude záležat aj na tém, v jakém 
porátku si udržíme hlavu a racijonálne myslený. Prípadne, 
či vúbec trefíme do volebnej místnosci. Každým pádem 
je to výzva, kerú netreba potcenyt, lebo na to móžeme 
škaredo doplacit. 

Na druhém zasedáný meského zastupitelstva sa okrem 
inšého pitval aj Pezinčan. Nakonec to nedopadlo nijak, 
žádna ze strán nemala natpolovičnú vačinu hlasú. Mesto 
má inačé prijority, jako sa prplat ve vecách, keré fungujú. 
Hlavne bude dúležité prežit tento rok finančne. Možno 
bude nutnost zvýšit dane, poplatky za otpat. F čaškých 
časoch je dúležité, aby opčané cícily skúr stabilytu, 
rozhodnost a potporu, jako sa kukaly každý den f telke 
na nejaké urazené egá, oduté ksichty, urášky. Hádam 
sa teho skutečne nekedy dočkáme. 

Já osobne sa necícim natolko starý, abych bol f tejtok 
veci pesimista. A keby to nevyšlo, mám na porúdzi dalších 
pár porekadél. Minule mi jedna známa poslala deset 
otázek na tému tricet rokú po rozdzelený. A že sa nemám 
brzdzit, že móžem napísat celý román a nevýnde 
to navnyvoč. Tešil sem sa, ale teras sem smutný. Blýži 
sa termín odevzdána a já nemám nyšt. Né že bych nat 
tým nerozmýšlal, tých vecí je tólko, že nevím, jako začat. 
Hlavne zme maly velyké ščascí. A nebojím sa povedzet, 
že asi aj ochrannú ruku našej patrónky. Sedembolestnej. 
Kedysik jako pijonýri zme maly heslo – Buc pripravený! 
Fčúl bych to trocha prispúsobil – Bucte na šecko pripra-
vený a nebudete prekvapený. Pevné zraví a úsmef vinšuje

 
Zúctu váš Strýco Lajo

Stĺpek po našem 
Zelená hliadka: Náš zelený rok 2022

Vtáčie búdky v Zámockom parku, biodiverzitné dažďové záhrady, Mestský sad 
Rozálka

Začiatkom februára 2023 sa pod 
záštitou celosvetovej organizácie Unicef 
vydali žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ Orešie  
na cestu pomoci. Prostredníctvom 
prezentácie, príbehov a slovného 
doprovodu, sa preniesli za hranice 
Slovenska do krajín, kde význam 
slova migrácia poznajú nielen z kníh  

či filmov, ale aj z každodenného života. 
Na pôde ZŠ Orešie privítali pracovníka 
UNICEF, ktorý žiakov zasvätil do prob-
lematiky migrácie. Zároveň sa s nimi 
podelil o reálne smutné príbehy ľudí 
o ich strastiplnej ceste za šťastím a lepším 
životom. 

Cesta pomoci pokračovala Valen-
tínskym hodovaním – predajom valen-
tínskych sladkých a slaných dobrôt. 
Výťažok putoval na pomoc migrantom, 
rovnako ako pri zbierke Modrý gombík, 
ktorá sa uskutoční v máji. 

M. Lovašová, ZŠ Orešie

Žiaci pomáhajú migrantom 
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Streda 1. 3.
19:30  Muž menom Otto 

USA 2023, komédia, 125´, 
ST, 12+, 6€

Štvrtok 2. 3.
19:30  Medveď na kokse 

USA 2023, komédia, triler, 
95´, ST, 15+, 6€

Piatok 3. 3.
19:30  Invalid 

SR 2023, čierna komédia, 
95´, OR, 15+, 6€

Sobota 4. 3. 
17:00  Zúbková víla 

LUX,NEM 2023, animo-
vaný, 80´, SD, MP, 6€

Sobota 4. 3. 
19:30  Creed III 

USA 2023, dráma, životo-
pisný, 118´, ST, 12+, 6€

Nedeľa 5. 3. 
19:30  Kuciak: Vražda 

Novinára 
ČR,USA 2022, dokument, 
102´, ST, 12+, 6€

Streda 8. 3. 
19:30  Slúžka 

SR,ČR 2023, dráma, histo-
rický, 110´, OR, 15+, 6€

Štvrtok 9. 3. 
19:30  Jack Mimoun 

a tajomný ostrov 
FRA 2023, komédia, 
dobrodružný, 104´, ČD, 
12+, 6€

Piatok 10. 3. 
19:30  Villa Lucia 

SR 2023, komédia, 112´, 
OR, 12+, 6€

NOC OSCAROV  
PEZINOK

Sobota 11. 3.
14:00  Kocúr v čižmách: 

Posledné želanie 
USA 2022, animovaný, 
101´, SD, MP, 4€

Sobota 11. 3.
16:15  Trojuholník smútku 

ŠVE,FRA 2022, dráma, 
142´, ČT, 15+, 4€

Sobota 11. 3.
19:10  Top Gun: Maverick 

USA 2022, akčný, dráma, 
131´, SD, 12+, 4€

Sobota 11. 3. 
21:50  Fabelmanovci 

USA 2022, životopisný, 
151´, ČT, 12+, 4€

Nedeľa 12. 3. 
00:50  Duchovia Inisherinu 

VB,USA 2023, dráma, 
114´, ST, 12+, 4€

Nedeľa 12. 3.
17:00  Úžasný Mauric 

VB,NEM 2022, animo-
vaný, 93´, SD, MP, 6€

Nedeľa 12. 3. 
19:30  Ant-Man a Wasp: Quan-

tumania 
USA 2023, akčný,sci-fi, 
125´, ST, 12+, 6€

Streda 15. 3. 
19:30  Uteč! 

NÓR 2022, triler,horor, 
106´, ČT, 15+, 6€

Štvrtok 16. 3. 
19:30  Zatmenie 

ČR 2023, triler,komédia, 
85´, OR, 15+, 6€

Piatok 17. 3. 
19:30  Vreskot 6 

USA 2023, horor, 120´, 
ČT, 15+, 6€

Sobota 18. 3. 
17:00  Múmie 

ŠPA 2023, animovaný, 
100´, SD, MP, 6€

Sobota 18. 3. 
19:30  Shazam! Hnev bohov 

USA 2023, akčný,komé-
dia, 120´, SD, 12+, 6€

Nedeľa 19. 3. 
17:00  Bella a Sebastián: 

Nová generácia 
FRA 2022, rodinný, 96´, 
ČD, 12+, 6€

Nedeľa 19. 3. 
19:30  65 

USA 2023, sci-fi, triler, 
94´, ST, 12+, 6€

Streda 22. 3. 
19:30  Pamfír | FEBIOFEST 

UKR,FRA 2022, dráma, 
100´, ČT, 15+, 5€

Štvrtok 23. 3. 
19:30  Běžná selhání | 

FEBIOFEST 
ČR,SR 2022, dráma, 85´, 
OR, 15+, 5€

Piatok 24. 3. 
19:30  Buď chlap! 

ČR 2023, komédia, 96´, 
OR, MP, 6€

Sobota 25. 3.
17:00  Úžasný Mauric 

VB,NEM 2022, animo-
vaný, 93´, SD, MP, 6€

Sobota 25. 3.
19:30  John Wick 4 

USA 2023, akčný, 169´, 
ST, 15+, 6€

Nedeľa 26. 3.
17:00  Yuku a himalájsky kvet | 

FEBIOFEST 
BEL,FRA 2022, animo-
vaný, 62´, SD, MP, 5€

Nedeľa 26. 3.
19:30  Ostrov 

ČR 2023, komédia, 
romantický, 100´, OR, 
12+, 6€

Streda 29. 3.
19:30  Manifest | FEBIO-

FEST 
RUS 2022, dokumentárny, 
68´, ČT, 12+, 5€

Štvrtok 30. 3.
19:30  Bastardi: Reparát 

ČR 2023, dráma,komédia, 
86´, OR, 12+, 6€

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ! 
Aktuálny program  
na www.kinopkcpezinok.sk.

2. 3. 2023
14.00  Výročná schôdza 

Jednoty dôchodcov

4. 3. 2023        
9.00  Detský market 

Sezónny predaj použi-
tého detského oblečenia, 
hračiek, knižiek a detských 
potrieb

 9.00  Artivia market 
Predaj dizajnu, umenia 
a remeselnej tvorby

5. 3. 2023
16.00  Dúhalka 

Z Krajiny za Dúhou 
prichádza do Pezinka 
usmievavá, zvedavá 
a odvážna Dúhalka

7. 3. 2023
8.30  Svet okolo nás
10.00  Kultúrno-vzdelávací
 11.30  projekt pre žiakov ZŠ a SŠ 

ČÍNA – ríša za Veľkým 
múrom

19.00  Kráčali pod nami 
Hudobno-tanečné dielo 
v podaní Poddukelského 
umeleckého ľudového 
súboru (PUĽS)

9. 3. 2023
16.00  Egypt – dar Nílu 

a Grécko na úsvite 
dejín 
Vernisáž výstav replík arte-
faktov starovekého Egypta 
a Grécka zo súkromnej 
zbierky Jána Hertlíka, 
v spolupráci s Malokarpat-
ským múzeom v Pezinku

11. 3. 2023
14.00  Noc Oscarov Pezinok 

2023 
Marátón filmov nomi-
novaných na cenu Oscar 
2023 so sprievodným 
programom (kvízy, 
workshop o tvorbe filmu, 
prespávací koncert)

24.00  Dream Scenes Pezi-
nok 
Celonočný prespávací 
koncert. 

12. 3. 2023     
8.00  Výmenné stretnutie 

zberateľov 
Burza mincí a známok. 
Organizátor: Pezinské 
kultúrne centrum a Jozef 
Morávek

16.00  Frozen  
Show pre deti v štýle 
Ľadového kráľovstva 
Organizátor: Agentúra 
Happy kids (ČR) 
Vstupenky v sieti Ticket-
portal

14. - 15. 3. 2023      
10.00  Divadlo Ludus: 

Na západe nič nové 
Predstavenia pre ZŠ

17. 3. 2023            
19.00  Katarína Koščová 

a Daniel Špiner: 
minia TOUR

18. 3. 2023            
11.00  Zahrajte mi muzi-

kanti 
Krajská súťažná prehliadka 
sólistov spevákov, 
inštrumentalistov,                                                   
speváckych skupín, ľudo-
vých hudieb a programo-
vých blokov DFS                                                   

19. 3. 2023            
15.00  HA-MLS-NOS – 

Jožkove smiechoty – 
VI. ročník 
Súťaž ľudových rozprá-
vačov ako spomienka 
na Jozefa Hanúska, Milana 
Mlsnu a Jozefa Nosáľa

21. 3. 2023           
19.00  Pacho -  zbojník 

z Hybe 
Paródia na zbojnícke 
legendy i na nás samých

24. 3. 2023
18.00  Jarný koncert ZUŠ 

Organizátor ZUŠ E. 
Suchoňa Pezinok

19.00  PAFFíčko 
Program tvoria pred-
nášky a diskusie o zvuku 
a sounddesigne vo filme 
a reklame a samotné 
ukážky. 

28. 3. 2022
17.30  Deň učiteľov 

Ocenenie pedagógov 
mesta Pezinok s kultúrnym 
programom                                                    

29. 3. 2022             
9.30  Svet médií
11.00  Predstavenia pre žiakov 

ZŠ a študentov SŠ. Účin-
kuje: Divadelné centrum 
Martin 

31. 3. 2023           
18.30  Rozhovory s...  

(hostia: režisér Peter 
Čermák a herec Gregor 
Hološka) 
Bonus: 19.30 – premieta-
nie filmu Duchovia mi sex 
neprekazia!  

31. 3. - 1. 4. 2023                         
Divadelné konfrontácie
Krajská prehliadka amatérskeho 
divadla dospelých
Hlavný organizátor: MOS Modra 

VÝSTAVY:                              
Egypt – dar Nílu 
Výstava replík artefaktov 
zo súkromnej zbierky Jána 
Hertlíka 
Trvanie výstavy: 9.3. – 28.5.2023

Od roku 1985 je 21. február označený v kalendári ako Svetový 
deň sprievodcov cestovného ruchu. V roku 1987 vyhlásila Svetová 
federácia turistických sprievodcov (WFTGA) tento deň ako 
Medzinárodný deň turistických sprievodcov. Pri tejto príležitosti 
sa konajú rôzne podujatia po celom svete. Zapájajú sa do nich 
aj viaceré slovenské mestá, vrátane Pezinka. Cieľom je propagácia 
sprievodcov, ale aj poskytnutie príležitostí pre verejnosť zúčastniť 
sa prehliadok historického centra mesta, resp. prednášok a diskusií. 

V stredu 22. februára sa v Mestskom múzeu konalo prvé podu-
jatie – „TERRA BOZEN“ – Aký bol Pezinok v stredoveku? 
Pod názvom sa skrýva prednáška Aleny Mackovej zo Štátneho 
archívu v Bratislave, ktorá bola venovaná míľnikom stredovekých 
pezinských dejín. Návštevníci sa dozvedeli, ako vyzeralo mesto 
v uvedenom období, ktoré zaujímavé osobnosti sú s ním späté, 
či informácie o významných stavbách a lokalitách v Pezinku a jeho 
bezprostrednom okolí. 

V pondelok 27. februára sa o 14. h uskutoční Prechádzka 
stredovekým Pezinkom. Ide o prehliadku miest spojených 
so stredovekými dejinami mesta so sprievodným slovom histo-
ričky Mestského múzea v Pezinku Heleny Gahérovej. Zraz 
záujemcov o prehliadku je pri soche Prešiarov v parku.

Záverečným podujatím je Príbeh vína, komentovaná 
prehliadka s pedagogičkou PhDr. Veronikou Kurtovou 
v Malokarpatskom múzeu, ktorá je naplánovaná na 28. februára  
o 13. h. Obsahom bude história s dôrazom na prítomnosť vino-
hradníctva a vinárstva v našom regióne, podporená autentic-
kými predmetmi/exponátmi v hornej expozícii múzea. V druhej 
časti expozície, v pivnici, je predstavená tradícia vinohradníctva 
v regióne, mestský typ vinohradníctva a jeho špecifiká, pivničné 
hospodárstvo, práce vo vinohrade a samotný proces výroby vína, 
a to na príklade autentických pivničných priestorov a prezen-
tovaných predmetov.

Mesto Pezinok v spolupráci s Mestským 
múzeom a Malokarpatským múzeum 
pripravilo pri príležitosti Svetového 
dňa sprievodcov podujatia odhaľujúce 
minulosť i príbeh vína. 

Program  
MAREC 2023

Program  
MAREC 2023

Peter Vlasák 

Svetový deň sprievodcov v Pezinku 

- KULTÚRA -
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Pod týmto názvom sme v roku 
2013 otvárali výstavu akademic-
kého maliara a grafika Jozefa Baláža 
v našom mestskom múzeu, pri príle-
žitosti jeho nedožitej deväťdesiatky. 
V súčasnosti si, 14. marca, pripome-
nieme už sto rokov od jeho narode-
nia. Narodil sa síce v Hlohovci, ale 
od raného detstva po celý svoj život 
žil v Pezinku, na Bernolákovej ulici. 
Jozef Baláž bol ozajstným Pezinča-
nom, hrdým lokálpatriotom a Pezi-
nok a Pezinčanov neraz zobrazil 
aj vo svojich grafikách a kresbách. 

Patril medzi významných sloven-
ských grafikov, ilustrátorov a najmä 
tvorcov poštových známok. Jeho 
tvorba bola veľmi bohatá a rôzno-
rodá a oceňovaná nielen doma, ale 
aj v zahraničí. Napríklad za ilustrá-
cie k Homérovej Iliade získal cenu 
Premio Grafico v Bologni. 
Podobné ocenenia za ilustrácie 
získal aj v Lipsku, Aténach a Brne. 
Za návrhy poštových známok, 
pečiatok a obálok prvého dňa vyda-
nia (FDC) dostal viacero ocenení, 
vrátane titulu Najkrajšia známka 
sveta. Kníh pre dospelých i deti, 
ktoré ilustroval, bolo niekoľko desia-
tok, no „svetový rekord“ držal určite 
v časopiseckej ilustrácii, keďže viac 
ako štyridsať rokov, týždeň čo týždeň, 
ilustroval poviedky v časopise Život. 
Patril aj medzi originálnych tvorcov 
tapisérii a artprotisov. Pezinčania 
majú možnosť stretávať sa s jeho tvor-
bou pri slávnostných príležitostiach 
v Obradnej sieni – „svadobke“ Mest-
ského úradu. V nej sú tri veľké figu-
rálne artprotisy a pri vstupe je ďalší. 
Niekoľko plagátov vytvoril aj pre 
pezinské vinobrania. V roku 1977 
získal za svoju tvorbu titul zaslúžilý 
umelec. 

Ako mladý človek sa Jozef Baláž 
aktívne zúčastnil Slovenského národ-
ného povstania, po oslobodení študo-
val výtvarné umenie v Bratislave 
a v bulharskej Sofii. Mal desiatky 

samostatných výstav doma i v zahra-
ničí. Opakovane aj v Pezinku - 
v Malokarpatskom múzeu, Rodnom 
dome Jána Kupeckého a Mestskom 
múzeu. 

Jozef Baláž rovnako ako bol 
neopakovateľným výtvarným 
umelcom, bol aj vynikajúcim 
človekom, priateľom a kolegom. 
Svojimi kontaktmi všestranne 
napomáhal prezentácii slovenského 
umenia v zahraničí a mnohým 
mladým umelcom pomáhal 
presadiť sa v neľahkých časoch tzv. 
normalizácie po roku 1968. 

 Od detstva bol aktívnym skautom 
a veľkým milovníkom malokarpat-
skej prírody. Láska k prírode a mnohé 
pevné priateľstvá s ľuďmi z nášho 
mesta ho sprevádzali po celý život. 
Napriek všetkým úspechom a ocene-
niam zostal po celý život skromný, 
priateľský a ochotný vždy pomôcť. 
Originálnou umeleckou tvorbou 
sa mu darilo napĺňal aj svoje celoži-
votné krédo: „Umenie má človeku 
rozdávať krásu, ale zároveň hlásať 
pravdu.“ 

 Akademický maliar Jozef Baláž, 
ktorého storočnicu od narodenia 
si v súčasnosti pripomíname, zomrel 
6. júla 2006 v Bratislave vo veku 
osemdesiattri rokov. Pochovaný 
je na pezinskom cintoríne.

Malokarpatské múzeum 
v Pezinku a autor tohto článku 
pripravujú na 14. marca o 17. h  
pripomenutie si pamiatky tohto 
významného umelca a človeka 
v budove múzea. Na spomien-
kovej slávnosti radi privítame 
všetkých, ktorí sa s ním osobne 
poznali a tiež záujemcov o jeho 
výtvarné dielo z radov širokej 
kultúrnej verejnosti.

Oliver Solga

- KULTÚRA -

Múzeum moderného umenia 
Danubiana, ktoré sa nachádza 
na polostrove pri vodnom diele 
Čunovo, ponúka jedinečnú atmosféru 
a neopakovateľné pohľady vytvorené 
prepojením architektúry a umenia 
s okolitou prírodou. „Je to krásne 
miesto, kde sa krása prírody v ideál-
nom prípade snúbi s krásou výstavy,“ 
uviedol Igor Piačka na adresu múzea, 
v ktorom vystavuje svoje diela 
spoločne s priateľom a spolužiakom 
z Vysokej školy výtvarných umení, 
akademickým sochárom Jánom 
Ťapákom. „V jednom priestore 
máme dve výstavy s dvoma rôznymi 
názvami, jeho výstava sa volá Balans 
a moja Jazda na tigrovi.“ 

Tiger ako inšpirácia 
Šelma použitá v názve výstavy 

má pre Igora Piačku viacero význa-
mov. Ide o znamenie podľa čínskeho 
horoskopu, v ktorom sa narodil, 
zároveň predstavuje motív, ktorý 
už v detstve často využíval pre svoje 
kresby. „Tiger je pre mňa symbo-
lické, krásne zviera od vlastností 
cez zjav a vzhľad, veľa výtvarníkovi 
ponúka. Jazda na tigrovi znamená 
aj určitú metaforu môjho pôsobenia 
v oblasti výtvarného umenia. Veno-
vať sa mu je akoby jazdiť na tigrovi. 
Je to veľmi krásna, vzrušujúca a zaují-
mavá profesia, jazda vie byť ale 
aj drsná ako šelma v prírode,“ hovorí 
výtvarník k motívu výstavy. 

Výnimočný priestor, 
výnimočná výstava 

Rozmanitá tvorba Igora Piačku, 
ktorá zahŕňa maľbu, kresbu, grafiku, 
knižné ilustrácie či výtvarné návrhy 
poštových známok, vyniká farebnos-
ťou, prináša emócie i fantáziu, este-
tiku ľudskej, najmä ženskej krásy. 
Výtvarník má za sebou množstvo 
individuálnych aj skupinových výstav 
na Slovensku a v zahraničí, aktuálna 
výstava v Danubiane je však iná. 
„Táto výstava je a zostane výnimočná, 
ak nie najvýnimočnejšia, akú som 
kedy mal. Predovšetkým som vybral 
veľkoformátové maľby, čo vyplýva 
aj z toho, že priestor je skutočne 

veľkorysý. Na druhej strane 
má aj jubilujúci rozmer, pretože sme 
s Jánom Ťapákom nedávno dosiahli 
šesťdesiatku,“ vysvetlil výtvarník. 
Obaja umelci sú figuralisti, expozície 
teda ponúkajú najmä témy týkajúce 
sa ľudskej figúry, vzťahov, príbe-
hov, myšlienok, ale aj zvierat ako 
metafor ľudských emócií, charak-
terov a správania. Ťažiskom výstavy 
Jazda na tigrovi, aj súčasnej tvorby 
umelca, je maľba. „Maľba mi prináša 
viac slobody, uvoľnenosti, ponúka 
väčšiu možnosť rozmachu, lepšie 
sa cítim vo väčšom formáte. Momen-
tálne je mojou prioritou, ale snažím 
sa nezanedbávať ani grafiku,“ vysvet-
lil výtvarník.

Monografia 
Súčasťou výstavy je prezentácia 

monografie Piačka, ktorá vznikla pri 
príležitosti umelcových 60. narode-
ním. Publikácia je prierezom života 
a tvorby výtvarníka za posledné 
desaťročie. „Obsahuje veľa pozitív-
nych tém, tém životnej radosti ako 
je matka-dieťa, otec-dieťa a partner-
ské vzťahy akoby z tej slnečnej strany. 
Je tam menej grafickej tvorby, ale viac 
ilustrátorských projektov, ktorým 
som sa venoval, najmä slovenským 
rozprávkam Boženy Nemcovej, 
a voľná maliarska tvorba.“ 

Bohato ilustrovaná monogra-
fia je unikátna nielen obsahom, 
ale aj tým, že vyšla v limitovanej 
verzii Luxusnej knižnice v náklade  
100 výtlačkov s dekrétom o vlastníc-
tve. Kniha je ručne číslovaná s podpi-
som Igora Piačku, doplnená o dve 
originálne grafiky „Jablko“, aršík 
známok, o stojan z dubového dreva 
s kovovým gravírovaným štítkom 
a rukavičky. Špeciálna je aj väzba, 
ktorá je spracovaná z pravej kože 
a plexiskla. Ide o exkluzívnu publi-
káciu pre zberateľov a milovníkov 
umenia dostupnú len v Luxusnej 
knižnici. Klasická verzia je v ponuke 
kníhkupectiev, rovnako ako prvá 
monografia o živote a tvorbe výtvar-
níka, ktorá vyšla pred desiatimi rokmi 
k jeho 50. narodeninám. 

Jazda na tigrovi    

Nina Bednáriková, foto: Eva Amzler

Pezinský výtvarník Igor Piačka, jeden 
z najvýznamnejších a najznámejších 
slovenských výtvarníkov súčasnosti, otvoril 
3. februára v bratislavskej Danubiane 
svoju jubilejnú výstavu pod názvom Jazda 
na tigrovi. Súčasťou expozície je prezentácia 
nedávno vydanej monografie o jeho živote 
a tvorbe. 

Výstava Igora Piačku v Danubiane potrvá do 19. marca

Jazda na tigrovi ponúka veľké formáty, často poskladané z viacerých 
celkov

Jozef Baláž – 
výnimočný umelec 
a neopakovateľný človek
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Na začiatku 20. storočia posky-
tovali vzdelanie pezinským deťom 
a študentom školy základná (dobovo 
ľudová, obecná, národná) opakovacia 
a učňovská. Základnú školu navštevo-
vali 6- až 12-roční chlapci a dievčatá. 
Opakovacia a učňovská (živnosten-
ská) škola boli určené deťom vo veku 
13 – 15 rokov. Vyučovacím dňom 
na opakovacej škole bola nedeľa, 
učňovská škola poskytovala vzdela-
nie v stredy a soboty poobede. Všetky 
mali k dispozícii jednu nevyhovujúcu 
budovu na námestí, na mieste, kde 
dnes stojí mestský úrad. Štát prisľúbil 
mestu novú školskú budovu už v roku 
1905 pri poštátnení základnej školy, 
skutočnosťou sa stala až v roku 1914 
novostavbou na rohu Holubyho 
a Moyzesovej ulice. V závere roka 
1918 vznikla v Pezinku ako pokra-
čovanie základného vzdelávania 
aj meštianska škola. Sídlila v novej 
budove ľudovej školy. V roku 1920 
povolil školský referát Ministerstva 
s plnou mocou pre správu Sloven-
ska mestu adaptovať a upraviť pre 
potreby vyučovania opäť starú škol-
skú budovu na námestí, a to do doby, 
dokiaľ nebude môcť postaviť novú 
meštiansku školu. Stará škola bola 
v tom čase prakticky ruinou, počas 
vojny v nej bývali haličskí židia 

a po vojne najchudobnejší obyvatelia. 
V roku 1927 bola v takom zlom stave, 
že mesto bolo nútené ju z bezpeč-
nostných dôvodov ohradiť, technické 
oddelenie Okresného úradu v Modre 
dokonca nariadilo jej zbúranie. 

Miesto pre novú 
meštianku 

V školskom roku 1923/24 sa škol-
ská dochádzka zákonom predĺžila 
na osem rokov. Vzrástli tak nároky 
na počet tried a ako jediné východisko 
sa opäť javila stavba novej budovy. 
Predstavenstvo mesta sa snažilo 
na projekt výstavby zaistiť i pomoc 
štátu, vyjednávania však neviedli 
k žiadanému výsledku. Budova 
novej meštianky by podľa rozpočtu 
stála 1 500 000 korún a mesto nemalo 
dostatok vlastných prostried-
kov ani šancu na úver v uvedenej 
výške. Situácia v priestoroch ľudo-
vej školy bola natoľko kritická, 
že mestská školská komisia ako jedno 
z riešení nedostatku učební dokonca 
navrhla dočasné zastavenie výučby 
na meštianke. Mesto sa otázkou vybu-
dovania novej školy zaoberalo čoraz 
intenzívnejšie. Jednou z vecí, ktoré 
pri tom muselo vyriešiť, bolo nájdenie 
vhodného miesta. Do úvahy istý čas 

pripadal pozemok bývalej jazdiarne 
na dnešnej Bernolákovej ulici, resp. 
na križovatke dnešných ulíc Berno-
lákova – Za hradbami – 1. mája. 
Od tohto zámeru sa upustilo, poloha 
bola vyhodnotená ako príliš studená, 
vystavená severným vetrom. Ďalšou 
alternatívou bola budova zámku, 
tá však podľa odbornej správy nebola 
vhodná na akúkoľvek adaptáciu 
a následné využívanie. 

V roku 1928 prijalo mesto rozhod-
nutie vybudovať novú meštiansku 
školu so štátnou subvenciou (podpo-
rou) na pozemku bývalého trho-
viska v blízkosti cintorína. Na stavbu 
novej budovy si zobralo pôžičku. 
Z pôvodne uvažovaných 1 300 000 
korún vo februári 1930 bolo napo-
kon 1 600 000. Úver sa podarilo získať 
od Ústrednej sociálnej poisťovne 
v Prahe a z požičanej sumy malo 
byť hradené aj zariadenie školy. Dňa  
28. augusta 1929 požiadalo Mesto 

- HISTÓRIA -

Štátna meštianska škola    
Aktuálna výstava Mestského múzea v Pezinku Premeny – Stavebný 
obraz Pezinka 1900 – 1945 sa venuje stavbám, ktoré vyrástli 
v Pezinku v 1. polovici 20. storočia, ich autorom a staviteľom. 
Súčasťou je aj budova meštianskej školy.

Pezinok Okresný úrad v Modre 
o stavebné povolenie na meštianku, 
súčasne s ňou sa mala realizovať 
aj stavba bytu riaditeľa školy na „č. 
3 v Cintorínskej ulici“ (dnes Hollého 
ulica). Podľa stavebného denníka bolo 
stavenisko odovzdané za pekného 
počasia 30. augusta 1930, v rovnaký 
deň bola vytýčená stavebná čiara. Sláv-
nostné položenie základného kameňa 
sa konalo 26. októbra za účasti minis-
tra školstva Ivana Dérera. V septem-
bri 1930 adresovalo mesto Kancelárii 
prezidenta republiky žiadosť o povo-
lenie pomenovať stavanú meštianku 
po T. G. Masarykovi.  

Veľké mená  
architektúry  

Autormi projektu novej funk-
cionalistickej budovy boli architekti 
Alois Balán a Jiří Grossmann. Dvoj-
poschodová budova školy dispono-
vala v dvoch kolmých dvojtraktových 
krídlach šiestimi učebňami, tromi 
kabinetmi, riaditeľňou a zborovňou. 
V suteréne sa nachádzal byt školníka, 
sklad, dielňa a kotolňa, na prízemí 
bola šatňa, sprchy a sociálne zaria-
denia, na poschodí kresliareň. Súčas-
ťou dvorového krídla bola telocvičňa 
a na časti strechy terasa.

Realizácia projektu 
Realizáciu stavby prevzala firma 

Alfréd a Bedřich Drill z Bratislavy, 
ktorá ponúkla najvýhodnejšiu cenu 
– 1 461 681,30 korún. Podmien-
kou mesta bolo, aby firma zamest-
návala miestnych remeselníkov 

a robotníkov. V priebehu výstavby 
sa vykonali práce naviac vyčíslené na  
179 000 korún. Kolaudáciu sa konala 
21. apríla 1932, kolaudačná komisia 
uznala budovu za spôsobilú na vyučo-
vanie a navrhla vydať povolenie 
k užívaniu. Firma A. a B. Drill bola 
vyzvaná na odstránenie nájdených 
nedostatkov, potrebné dokončovacie 
práce prebehli počas júla 1932. Škol-
ský rok 1932/33 otvorili už v novej 
budove. V závere roka 1934 prebehla 
superkoalaudácia novostavby. Nová 
obhliadka odhalila drobné chyby, 
ktoré vystúpili uvedením budovy 
do prevádzky, tie sa firma A. a B. Drill 
zaviazala odstrániť na vlastné náklady 
do konca apríla 1935. V tom čase, 
v školskom roku 1935/36, navšte-
vovalo meštianku 375 žiakov. Mala 
tri prvé, tri druhé a dve tretie triedy. 
Napriek novostavbe bolo miesta málo 
a v triedach bolo v priemere 48 žiakov. 
Celkové náklady na novú štátnu 
meštiansku školu sa zastavili na sume 
2 033 824,90 korún. Časť výdavkov 
vo výške 580 000 korún kryla štátna 
subvencia, zvyšok dodalo mesto. 

Alois Balán (2. 2. 1891 Valašské Meziříčí – 11. 5. 1960 Brno) a Jiří Grossmann (4. 4. 1892 Praha – 
9. 4. 1957 Praha) patria k najvýznamnejším predstaviteľom funkcionalistickej architektúry u nás. 
Obaja prišli po vzniku Československej republiky do Bratislavy, kde našli profesionálne uplatnenie. 
V 20. rokoch 20. storočia sa zapojili do riešenia regulácie a výstavby Bratislavy. V roku 1921 nadviazali 
dlhoročnú spoluprácu, od roku 1924 pracovali v spoločnom ateliéri. Ako jedni z prvých v Bratislave 
presadzovali architektúru očistenú od prílišného dekorativizmu, charakteristickým prvkom ich tvorby 
sa stáva dôraz na materiály ako tehla, betón, kov a sklo. Tento rukopis je najzreteľnejší na jednom 
z prvých projektov spoločného projekčného ateliéru – na budove Umeleckej besedy slovenskej na rohu 
Dostojevského radu a Šafárikovho námestia. Umelka, dodnes takmer nezmenená, symbolizuje 
nástup modernej, funkcionalistickej architektúry v Bratislave. Duo Grossmann – Balán sa úspešne 
presadilo aj mimo jej hraníc, vrchol ich tvorby však môžeme pozorovať práve v hlavnom meste. Ich 
najvýznamnejším dielom je budova Školy umeleckých remesiel na Vazovovej ulici, v ktorej dnes sídli 
rektorát Slovenskej technickej univerzity. V najtvorivejšom období rokov 1928 – 1932 vypracovali 
viac než dvadsať projektov, väčšinou realizovaných. Jedenásť z nich je dnes zaradených do zoznamu 
národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Rozpad Československej republiky znamenal 
koniec spoločnej tvorby, obaja architekti sa museli vrátiť do Čiech.

Petra Pospechová, Mestské múzeum v Pezinku, 
foto: Štátny archív v Bratislave – pracovisko Archív Modra

Stará škola na námestí

Dom riaditeľa školy

Trhovisko, na ktorom vyrástla meštianska škola

Novostavba meštianskej školy 
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- INZERCIA -

Odborná prax vo Švajčiarsku pre mladých ľudí zo Slovenska, 
príležitosť pre vzdelávanie, spoznávanie a zárobok

Každý mladý človek túži po poznávaní, mnohí sa chcú naučiť niečo nové, najmä v novom 
prostredí, najlepšie v kolektíve seberovných priateľov a v neposlednom rade zarobiť si prostriedky 
na svoje ďalšie sebazdokonaľovanie a zábavu. A to je príležitosť vo Švajčiarsku prostredníctvom odbor-
nej praxe v zariadeniach cestovného ruchu - hoteloch, penziónoch a reštauráciách. Prax je určená 
pre mladých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí ovládajú buď bežnú hovorovú nemčinu alebo 
hovorovú angličtinu minimálne na úrovni B1 (vyžaduje sa potvrdenie školy alebo zamestnávateľa) 
a majú chuť a odvahu byť 4 mesiace mimo domova, pracovať v kolektíve ľudí, ktorí hovoria inou rečou 
a byť ochotní poskytovať služby domácim a zahraničným návštevníkom vo Švajčiarsku. Podmienkou 
je absolvovanie výberového konania 1. marca 2023 v Banskej Bystrici. Presné miesto konania a čas 
výberového konania oznámime prihláseným študentom osobitnou pozvánkou a s presnými pokynmi.

Čo im za to ponúkne odborná prax?
Dva týždne intenzívneho školenia v oblasti obsluhy, someliérstva, ochutnávok vína, syrov 

a iných dobrôt švajčiarskej kuchyne v nadštandardne vybavenom školskom hoteli vo Weggis, ktorý 
patrí Swiss Educational College, jednej z najlepších súkromných hotelových škôl vo Švajčiarsku. 
A to všetko v spoločnosti mladých ľudí z viacerých európskych krajín a Juhoafrickej republiky. 

Počas školenia jeho účastníci absolvujú jednodňovú exkurziu do niektorého zo švajčiarskych 
kantónov. Po dvoch týždňoch absolventi kurzu nastúpia do pridelených zariadení cestovného ruchu 
v kantóne Graubünden, kde sa zapoja do práce v obsluhe alebo v práci v kuchyni. Podľa doterajších 
skúseností absolventov odborných praxí majú majitelia zariadení cestovného ruchu vo Švajčiarsku 
porozumenie pre mladých brigádnikov a snažia sa im vychádzať v ústrety. Odborná prax v letnej 
sezóne, trvajúcej od 11. júna do 10. októbra 2023, umožní brigádnikom vo voľnom čase venovať 
sa horskej turistike, cykloturistike, spoznávaniu horských stredísk cestovného ruchu i jednotlivých 
miest v kantóne Graubünden alebo iných kantónoch vo Švajčiarsku.

Za kvalitne odvedenú prácu samozrejme patrí aj patričná odmena. Tá je po odrátaní nákladov 
na ubytovanie, stravovanie, zákonné poistenie, exkurziu a školné účastníka praxe 870 CHF za mesiac 
v čistom (čo predstavuje v prepočte 857 €). Okrem toho sú príplatky za prípadnú prácu nadčas 
a „sprepitné“. Každý absolvent odbornej praxe obdrží po jej skončení hodnotenie a vysvedčenie, 
ktoré mu pomôže hľadať si prácu doma i v zahraničí. 

Pokiaľ ste sa rozhodli pre odbornú prax vo Švajčiarsku, odporúčame vám navštíviť webstránku 
združenia www.swiss-slovaktourism.sk, kde sú aktuálne informácie o nadchádzajúcej odbornej praxi 
a kontaktné údaje na združenie, a predbežne sa prihlásiť na e-mailovej adrese peter.patus1@gmail.
com prostredníctvom Prihlášky na výberové konanie. Budeme vás obratom kontaktovať e-mailom. 
Na stretnutie so záujemcami o odbornú prax v letnej sezóne 2023 na najbližšom výberovom konaní 
v Banskej Bystrici sa teší 

Peter Patúš, riaditeľ slovenského združenia  
cestovného ruchu Švajčiarsko, Nám. Ľ. Štúra 10, 974 05 Banská Bystrica,  

tel.: 0905 164 849, e-mail: peter.patus1@gmail.com,  
web: www.swiss-slovaktourism.sk

Riaditeľstvo Gymnázia v Pezinku 
oznamuje, že v školskom roku  
2023/2024 otvára:
• jednu triedu osemročného štúdia s počtom žiakom 30
• jednu triedu bilingválneho päťročného štúdia  - 

28 žiakov
• jednu triedu štvorročného štúdia  - 28 žiakov

Termín  podania prihlášky pre všetky odbory :  
20. marec 2023 

Staňte sa súčasťou nášho skvelého tímu!

Chcete sa stať profesionálnym náhradným rodičom?
Profesionalita/Láska/Starostlivosť

Pre väčšinu z nás je vlastná rodina samozrejmosťou – rodičia, súrodenci, starí rodičia, ich spoločná 
minulosť, súčasnosť, budúcnosť. V našej spoločnosti však vyrastajú deti, ktoré možnosť vyrastať 
v takejto „ideálnej“ rodine nemajú. Ich rodina nefunguje, rodičia im nedokážu z rôznych dôvodov 
zabezpečiť základné potreby, a preto často dochádza na základe rozhodnutia súdu k umiestneniu detí 
do centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy).

Deti do 6 rokov sú v rámci centier pre deti a rodinu (ďalej CDR) umiestňované do profesionálnych 
náhradných rodín. Profesionálny rodič je zamestnanec/kyňa CDR a starostlivosť o dieťa vykonáva 
vo svojom vlastnom rodinnom prostredí (dome, či byte). Je to dočasné riešenie, akási prestupná stanica, 
počas doby pokiaľ sa neupravia pomery dieťaťa v jeho pôvodnej rodine, alebo kým nie je umiestnené 
v náhradnej rodine, formou pestúnskej starostlivosti alebo osvojenia. Pre dieťa je dôležité, že sa o neho 
stará jedna stabilná osoba a užíva si pozornosť aj ostatných členov rodiny, do ktorej je umiestnené. 
Dieťa si v rodine vytvára vzťahovú väzbu, ktorá je pre jeho budúcnosť veľmi dôležitá predovšetkým 
z hľadiska budovania si zdravých vzťahov. Po skúsenostiach, ktoré máme, umiestnenie dieťaťa v kvalit-
nej profesionálnej náhradnej rodine je pre jeho zdravý psychomotorický vývin veľkým prínosom. 

Kto môže vykonávať povolanie profesionálneho náhradného rodiča?
 Jednou z podmienok pre vykonávanie tejto profesie je ukončené minimálne stredoškolské vzde-

lanie. Nevyhnutné je absolvovanie „Programu prípravy fyzických osôb na vykonávanie profesionál-
nej náhradnej starostlivosti“, ktoré je v trvaní 80 hodín v prípade, ak ste ukončili stredné vzdelanie 
(bez maturity), alebo 60 hodín, ak ste ukončili úplné stredné vzdelanie (s maturitou). Vzdelávanie 
sa dá absolvovať v CDR, v mimovládnej organizácii Úsmev ako dar alebo v občianskom združení 
Návrat. Vzdelanie samotné však nie je najdôležitejšie. Možno ešte dôležitejšie je to, že profesionálny 
náhradný rodič je pripravený poskytnúť deťom bezpodmienečné prijatie, je ochotný venovať im svoj 
čas, záujem, istotu, lásku, vytvárať bezpečie, pomôže zmierniť bolestné dopady straty ich rodinného 
zázemia, pomôže prepracovať negatívne skúsenosti z opustenia a získať nové pozitívne medziľudské 
zážitky vzácnejšej kvality, než mali doposiaľ. Profesionálna náhradná rodina by mala mať „výbavu“ 
citových, psychologických a výchovných nástrojov, aby mohla zmierniť rany na duši dieťaťa.

Právne vzťahy v súvislosti s výkonom práce profesionálneho náhradného rodiča sú upravené 
v zákone č. 376/2022 Z. z. o profesionálnych náhradných rodičoch, ktorý je platný od januára 2023. 

Ak uvažujete nad tým, že by ste sa stali „profirodičom“, prihláste sa na:

„Program prípravy fyzických osôb na vykonávanie  
profesionálnej náhradnej starostlivosti“,

ktorý budeme realizovať v CDR Pezinok v termíne: 
od 20. 04. 2023 – 08. 06. 2023

Prihlášku nájdete na stránke www.dedharmonia.sk,  
prípadne, ak si potrebujete niečo objasniť kontaktujte nás:

môžete využiť telefónne číslo: 033/243 30 38
alebo nás kontaktovať e-mailom na adrese: lubica.luksikova@dedharmonia.sk

bližšie informácie nájdete tiež na web stránke: www.dedharmonia.sk

V prípade úspešného absolvovania prípravy je možnosť zamestnať sa v CDR Pezinok.

Mgr. Beáta Molnárová, riaditeľka CDR Pezinok

Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:

KARIREAL SLOVAKIA, a.s., Nová 17, 902 03 Pezinok
Tel.: 800 112 117, www.karireal.sk

www.skoda-auto.sk

Špecialista na
OPRAVY PO NEHODE

S NAMI 
NESPOZNÁTE 

 ROZDIEL

SKODA-INZ.ASM-ROZDIEL-KARIREAL-207x137.indd   1 28/09/2022   14:56

PRENÁJOM BILLBOARDU 
V PEZINKU

www.rosana.sk
0905 702 890

Upratujeme byty, rodinné 
domy, kancelárie

0903 932 873
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Dňa 9. 2. 2023 uplynuli 
2 roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
manželka, mamička, 
babička a krstná mama 
Alenka Bútorová , 
rod. Krupová. S láskou 

a úctou spomínajú manžel a deti s rodi-
nami. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu 
s nami venujú tichú spomienku.

Dňa 20.12.2022 uply-
nul rok, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
manželka, mamička, 
bab i čka  a  s e s t r a 
Anna Farbulová, 
rod. Bukatovičová 

z Limbachu. S láskou a úctou spomí-
najú manžel Ján, dcéra Milada s rodinou, 
synovia Ján, Michal, Matej s rodinami, 
sestry Milka a Evka s rodinami a ostatná 
rodina. Vnúčatká posielajú babičke pusu 
do nebíčka.

Dňa 22. 2. 2023 uply-
nulo 32 rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
drahá mama, svokra 
a babička Antónia 
Bubeníková.
Kto ste ju poznali, 

venujte jej tichú spomienku.
Synovia s rodinami.

Dňa 1. 1. 2023 sme 
si pripomenuli 10. výro-
čie úmrtia nášho drahého 
manžela, otca a dedka 
Jána Bedeča. Kto ste 
ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 

Smútiaca rodina. 

Dňa 14. 2. 2023 uply-
nulo 10 rokov od smrti 
nášho syna Štefana 
Vadrnu .  Spomína 
smútiaca rodina a kama-
ráti. 

Dňa 5. 2. 2023 uplynulo 
13 rokov od úmrtia nášho 
drahého otca, dedka 
Jozefa Hranického. 
S  láskou spomína 
najbližšia rodina. Kto ste 
ho poznali, venujte mu, 

prosím, tichú spomienku.

Dňa 24. 2. 2023 sme 
si pripomenuli 9. výro-
čie, čo nás navždy opus-
til manžel, otec a dedko 
Ladislav Virgovič . 
S láskou naňho spomína 
manželka, dcéry a  syn s  

rodinami. Venujte mu tichú spomienku.

Dňa 20. 1. 2023 sme 
si pripomenuli nedo-
žité 100.  narode-
niny nášho drahého 
otca a dedka Ľudovíta 
Horvátha z Pezinka. 
Ďakujeme všetkým, 

ktorí mu s nami venujú tichú spomienku. 

Márne Ťa naše oči všade 
hľadajú, aj po rokoch 
nám po tvári slzy stekajú. 
Hoci si odišiel a nie 
si medzi nami v našich 
srdciach si a budeš stále 
s nami. Dňa 6. 2. 2023 
sme si pripomenuli 

5. výročie, čo nás navždy opustil milo-
vaný syn, brat, krstný otec Marek Škríp 
z Grinavy. S láskou spomínajú rodičia, 
sestra Zuzka s rodinou, kamaráti a ostatná 
rodina.

Dňa 2. 2. 2023 uplynulo 
7 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
mama Marta Dafková. 
S láskou spomínajú 
manžel a deti s rodi-
nami. Kto ste ju poznali, 

venujte jej tichú spomienku.

Dňa 11. 2. 2023 sme 
si pripomenuli 5. výro-
čie, čo nás navždy opus-
til náš drahý Milan 
Slováček .  Kto ste 
ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 

S láskou spomína smútiaca rodina.

Dňa 9. 2. 2023 uplynul 
rok, čo nás navždy opus-
tila naša drahá mamička 
Oľga Votavová, rod. 
Pukančíková vo veku 
78 rokov. Viem, že v nebi 
žiješ ďalej, ale aj tak 

tu na zemi svojmu synovi a Alenke veľmi 
chýbaš.

Dňa 12. 2. 2023 sme 
si pripomenuli smutné 
3. výročie úmrtia môjho 
milovaného  bra t a 
Jaroslava Mihaloviča, 
ktorý nás nečakane 
opustil. S úctou a láskou 

spomínajú sestra, manželka, vnuci Jaroslav 
a Michaela a pravnúčik Jarinko.

Dňa 2. 2. 2023 uplynulo 
30 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec a dedko 
Ján Poništ. Tí, ktorí 
ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 
S láskou spomínajú 

dcéry Jana a Mária s rodinami. 

Odišiel si tíško, niet 
Ťa medzi nami, ale 
v našich srdciach žiješ 
spomienkami. Dňa 5. 2. 
2023 uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý a milovaný otec, 
dedko a pradedko Jozef 

Slimák. S láskou spomínajú dcéry Mária, 
Viera, Katarína a syn Jozef s rodinami.  

Dňa 9. 1. 2023 uplynuli 
2 roky, keď nás navždy 
opustil Jaroslav Volek. 
Nie si tu s nami, vieme 
to. Ale v našich srdciach 
zostaneš stále. Tvoja 
milujúca rodina.

Dni ubiehajú, roky 
pribúdajú a spomienky 
zostávajú. Dňa 17. 3. 
2023  si pripomenieme 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil Michal Laco. 
Kto ste ho poznali, 

prosím, venujte mu tichú spomienku. 
S úctou spomína manželka so synom, 
vnuk a sestry.

Od života nikdy veľa 
nežiadal, veľa krásnych 
spomienok nám však 
zanechal.
Dňa 1. 3. 2023 si pripo-
míname smutné výročie, 
keď nás opustil milovaný 

otec, manžel a dedko Richard Štefula. 
Tvoji milovaní.

Dňa 17. 2. 2023 sme 
si pripomenuli 7 rokov 
od smrti Pavla Kusého 
a dňa 9. 12. 2022 uply-
nuli 2 roky od smrti 
Márie Kusej. Všetci, 
čo ste ich poznali, venujte 
im tichú modlitbu. 

S láskou na nich spomína smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli 
20. 1. 2023 rozlúčiť 
s naším drahým Petrom 
Trginom. Ďakujeme 
za kvetinové dary a slová 

útechy. Smútiaca rodina.

Dňa 5. 3. 2023 si s úctou, 
láskou a vďakou pripo-
míname 100 rokov 
našej drahej mamy 
Jozefíny Milkovej, rod. 
Andelovej z Pezinka.

Dňa 28. 3. 2023 si s úctou 
a vďakou pripomí-
name 103 rokov nášho 
drahého otca Vladimíra 
Milka z Pezinka, rodáka 
z Lysej pod Makytou 
a 25. 3. 2023 uplynie 

15 rokov od jeho odchodu do večnosti.

Za dobro, lásku, obetavosť a starostli-
vosť, ktorú nám rodičia dávali, prosíme: 
Pane buď im milosrdný. S láskou spomí-
najú deti - Veronika, Ivan, Gabika, Anka, 
Janka, Marta a Ester s rodinami, 15 vnúčat, 
27 pravnúčat a 6 prapravnúčat.

Dňa 11. 2. 2023 sme 
si pripomenuli 1. výro-
čie úmrtia syna a brata 
Mariána Lišku a dňa 
18. 2. 2023 sme si pripo-
menuli 1. výročie úmrtia 
manžela a otca Františka 
Lišku. Kto ste ich 
poznali, venujte im tichú 
spomienku.

Ďakujeme, smútiaca 
rodina.

Dňa 3. 2. 2023 sme 
si pripomenuli nedo-
žité 90. výročie narode-
nia našej mamy Serafíny 
Pokornej a dňa 19. 3. 
2023 by sa dožil 93 rokov 
náš otec Alojz Pokorný 
z Cajle. Kto ste ich 
poznali, venujte im tichú 
spomienku. 

- SPEKTRUM  / SPOLOČENSKÁ KRONIKA -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S  úctou spomíname

Poďakovanie 

Pezinská Jednota dôchodcov 
pozýva svojich členov na výročnú 
členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 
v Dome kultúry v Pezinku v spoločen-
skej sále 2. marca 2023  o 14. hodine.  

Kapucínsky kostol v Pezinku 15. januára po roku znovu 
hostil hudobno-poetické pásmo s názvom Novoročné stretnutie 
s umením. Pod podujatie, ktoré moderoval Jaroslav Chrapko, 
sa dramaturgicky a režijne podpísali Pezinčanky Marína Mesáro-
šová a Diana Jakušová. 

Početné obecenstvo si vypočulo básnickú a prekladateľskú 
tvorbu pezinského rodáka, kňaza Štefana Sandtnera SDB. Podve-
černé podujatie prinieslo aj úryvky z tvorby nemeckej katolíckej 
spisovateľky Gertrud von Le Fort (1876-1971), ktorej dielo sa zara-
ďuje do základného fondu nemeckej klasiky 20. storočia. Z jej 
diela Hymny na Cirkev zarecitovali Marína Mesárošová, Diana 
Jakušová, Mária Letzová a kapucín Ondrej Tkáč. 

Mária Letzová po hudobnom vstupe, hre na historický organ 
kapucínskeho kostola, predniesla aj ukážky zo svojej novej knihy 
Zrodená z hmly, vydanej v roku 2021. Magdaléna Letzová oboha-
tila hudobnú časť hrou na violončelo, spevom Diana Jakušová 
a hrou na klavíri Anna Kozlová. 

Publikum odmenilo vyše hodinové podujatie potleskom. 
Nasledovalo príjemné posedenie a rozhovory v priestoroch kapu-
cínskeho kláštora. 

Text: Marián Babirát, foto: Matej Braun 

Pri príležitosti svetového dňa modlitieb sa v piatok 3. marca 
o 18. hodine uskutoční Ekumenické modlenie žien v Evanjelic-
kom kostole. Modlitby na rok 2023 pripravili ženy z Taiwanu.  

Novoročné stretnutie s umením u kapucínov

Ekumenické modlenie žien 

Umenie v kapucínskom kostole 
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- SPEKTRUM / ŠPORT -

Aj v tomto roku zorganizovali pezinskí 
gymnazisti na Sviatok zamilovaných dobro-
voľnícku akciu, tentokrát zameranú na pomoc 
malému dievčatku Editke, ktorá bojuje 
so zákernou chorobou, ktorú však možno 
liečiť. Liek najefektívnejšie zaberá, ak sa podá 
do dvoch rokov veku dieťaťa.  Stojí 2 milióny 
eur a nie je hradený zdravotnou poisťovňou.  
Editka oslávi druhé narodeniny už v apríli. Čas 
je momentálne najväčším nepriateľom, študenti 

sa preto rozhodli konať. Napiekli koláčiky, ktoré 
v škole predávali a výťažok vo výške 800 eur  
zaslali na účet pre Editku. Zároveň vyzývajú 
Pezinčanov a všetkých ľudí s dobrým srdcom, 
aby  sa spojili a pomohli rodine získať potrebné 
prostriedky na liek. Finančné  prostriedky 
možno poslať prostredníctvom stránky https://
www.ludialudom.sk/vyzvy/14459 .

Text a foto: Gymnázium Pezinok

Počas druhého februárového víkendu 
sa na bratislavských Pasienkoch konali medzi-
národné preteky pod názvom Orca children 
cup. Štyridsaťšesť detí z Plaveckého klubu Pezi-
nok (PKP) vo veku 8 až 14 rokov sa popaso-
valo s 50-metrovým bazénom. Spolu vytvorili  
155 osobných rekordov. Tie najmenšie deti 
plávali na  50 m po prvýkrát. Domov si odniesli 
množstvo zážitkov a skúsenosti.

Bronzovú medailu si vyplávala Ema Matlovi-
čová (2014) v disciplíne 50 m prsia. Neobľúbené, 
no zároveň veľmi úspešne štvrté miesto obsadili 
Katarína Myjavská (2015) v disciplíne 50 m prsia, 
Petra Matúšová (2014) v dvoch disciplínach 
50 m znak a 50 m voľný spôsob. Za zmienku stojí 
aj pekné piate miesto v takej veľkej konkuren-
cii, ktoré patrí Matúšovi Sulanovi (2013), Nade 
Kúdelovej (2014), Barbore Gašperanovej (2012). 

Text a foto: Plavecký klub Pezinok 

Klub orientačného behu Sokol Pezinok usporiadal v nedeľu 12. februára 3. kolo oblastného 
rebríčka západnej oblasti. Organizačne akciu zastrešili mládežníci klubu, ktorí pre vyše 150 prete-
károv pripravili atraktívne trate situované v centre mesta Senec. Preteky boli ladené fašiangovo, 
každý bežec s maskou získal v cieli drobnú odmenu.

 V hlavných kategóriách zvíťazili Pavol Bukovác (Farmaceut Bratislava) a Zuzana Kováčová 
(KOB Sokol PK). Vo vekových kategóriách sa na pódiové umiestnenia dostali ďalší pezinskí bežci.

1. miesto:  Zuzana Lachká (W -10), Lucia Syrová (W -16), Lucia Šipošová (W -18),  
 Michaela Syrová (Open),
2. miesto:  Dorota Lachká (W -10), Matúš Velán (M -14), Hanka Šipošová (W -16),  
 Iveta Pijáková (W 55-), 
3. miesto:  Alisa Silkovská (W -14), Andrej Havlík (M -14). 

15. apríla sa v Zámockom parku uskutoční 41. ročník obnoveného tradičného podujatia Beh 
mesta Pezinok. Klub orientačného behu Sokol pozýva všetkých nadšencov behu. 

Klub orientačného behu Sokol Pezinok

Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi 
pripravilo pre svojich klientov fašiangovú 
oslavu. O atmosféru sa postarali členovia pezin-
ského folklórneho súboru Obstrléze. Nechýbal 
spev, tanec a  humorné príhovory v nárečí Jožka 
Ptáka a Marienky Kopítkovej.                                                                

Na Valentína prekvapili svojich klientov 
návštevou speváčky Marcely Laiferovej. Senio-
rom porozprávala o svojom živote a zaspievala 
piesne, ktoré všetci dobre poznajú. 

Text a foto: CSS Pod Karpatmi, 
Pezinok

Valentínska pomoc gymnazistov

Plavci otvorili sezónu

Úspech pezinských bežcov v Senci  

Seniori oslávili fašiangy i Valentína  
Folklórny súbor Obstrléze

Marcela Laiferová s klientmi centra Pod Karpatmi

Študenti pezinského gymnázia sa dobročinných akcií zúčastňujú pravidelne 

Pezinskí plavci na medzinárodných pretekoch Orca children cup 
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Na Majstrovstvách Atletického zväzu Bratislavy (AZB) 
sa darilo viacerým športovcom zo Športového klubu TRIAT-
LON Pezinok. Mesto reprezentovalo 19 atlétov v kategóriách 
od najmladšieho žiactva po dorastencov. Niektorým tesne ušlo 
pódiové umiestnenie a získali nepopulárne 4. miesto: Tobias 
Podstrelenec (600 m), Maxim Mihaľov (800 m), Marek Búci 
(1 500 m) a Alexander Kostoláni (3 000 m). Majsterkou Brati-
slavy v behu na 2 000 m sa stala Ema Marková, ktorá získala 
zlatú medailu časom 7:25,56 min. Na trati 1 500 m získal striebro 
Tobias Burt časom 5:21,50. Na bronzovej priečke, 3. miesto, 
sa umiestnila Miroslava Marková v behu na 1 000 m a rovnako 
Marek Búci v behu na 600 m. 

Text a foto: ŠK TRIATLON Pezinok

- ŠPORT -

PEZINČAN

V nedeľu 12. februára sa konali prvé preteky v roku 2023 pod záštitou Slovenskej triatlonovej 
únie - Zimný akvatlon Bratislava, ktorý bol 1. kolom Slovenského pohára. Na pretekoch sa zúčast-
nilo 172 triatlonistov z celého Slovenska. Zo Športového klubu triatlon Pezinok nastúpilo na štart 
18 športovcov, z ktorých až päť získalo pódiové umiestnenie. Zlaté medaily za 1. miesto získali Tobias 
Podstrelenec (nádeje A), Tobias Burt (mladší žiaci) a David Burt (open). Striebro dostal a 2. miesto 
obsadil Maxim Mihaľov (starší žiaci) a bronz, 3. miesto, získal Tobias Singhoffer (nádeje A). 

2. kolo Slovenského pohára v akvatlone, ktoré organizuje ŠK TRIATLON Pezinok 
v spolupráci s mestom a pod záštitou Slovenskej triatlonovej únie, sa uskutoční v nedeľu 
19. marca. Plavecká časť bude prebiehať na Krytej plavárni na Komenského ulici a bežecká 
časť je situovaná do Zámockého parku v Pezinku. Klub pozýva všetkých nadšencov športu.

Silvia Švecová, ŠK TRIATLON Pezinok

Pezinok v nedeľu 12. februára už tradične hostil 1. kolo 
Slovenského pohára v karate a kobudo. 

Turnaj zorganizoval domáci Karate - Kickbox klub Pezi-
nok pod záštitou Slovenskej federácie karate a bojových umení. 
Za celý deň bolo viac ako 450 štartov detí, juniorov, seniorov 
a veteránov. Pezinskí karatisti získali tri prvé miesta, sedemkrát 
obsadili druhé miesto a päťkrát tretie. 

Výsledkový sumár  
Karate Kickbox klubu Pezinok

1. miesto
Michal Cehlárik - kumite 10 rokov - 145 cm
Henrich Hujbert - kumite - 36 rokov+
Družstvo kumite: Marana, Horák, Cehlárik, 10 -11 rokov OPEN

2. miesto
Daniel Ryška - kumite 14 - 15 rokov - 65 kg
Sofia Sedláčková - kumite 12 rokov - +155 cm
Matej Šeffer - kumite 18 - 20 rokov - 75 kg
Družstvo kata: Barcajová, Horňák, Džogániková - 14 - 17 rokov
Družstvo kata: Klučárová, Klučár, Džogániková - 18 rokov+
Družstvo kumite: Čúzy M., Hujbert, Šeffer - sanbon 18 rokov+
Družstvo kumite: Ryška, Morbacher, Horňák - 14 - 17 rokov 
OPEN

3. miesto
Adam Lukačovič - kumite 9 rokov OPEN
Marián Kamenca - kumite 11 rokov - 150cm
Filip Horňák - kumite 14 - 15 rokov - +65 kg
Alfred Morbacher - kumite 16 - 17 rokov - +65 kg
Družstvo kumite: Lukačovič, Kamenca, Kučeriak - 10-11 rokov

Text a foto: Martina Veselá 

Začali sa národné preteky v akvatlone   

Karatisti bodovali v Slovenskom pohári 

Úspešní atléti 

Slávnostný nástup klubov 

Majsterka Bratislavy v behu na 2 000 m Ema Marková

25 .03 .2023


