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Nový rok prináša nové výzvy 

S dnes už starým rokom 2022 sme 
sa rozlúčili bez snehovej nádielky, 
mrazu, za počasia, ktoré skôr pripo-
mínalo jar ako koniec roka. Tradičnú 
rozlúčku, ktorá sa koná vždy 
v posledný decembrový deň v nočných 
hodinách, pripravilo mesto tentoraz 
na 16. hodinu. Na Radničnom námestí 
pri Mariánskom stĺpe sa zišli desiatky 
Pezinčanov, aby si spoločne pripili 
na nový rok. Zdravie a šťastie zaželali 
Pezinku a jeho obyvateľom viceprimá-
torky Renáta Klimentová a Kvetoslava 
Štrbová. Nechýbali povzbudivé slová, 
ktoré bude potrebovať v tomto roku 
každá samospráva. Nie je tajom-
stvom, že vzhľadom na energetickú 
krízu či vysokú infláciu prichádza 

náročné obdobie. „Len spoločne doká-
žeme meniť veci k lepšiemu,“ pove-
dala v príhovore K. Štrbová a dodala, 
že ak sa budeme vzájomne počúvať, 
budeme ochotní vypočuť si druhý 
názor a spracovať ho, ak odložíme 
nenávisť a spoločne potiahneme ďalej, 
môže byť toto mesto ešte krajšie a všet-
kým sa v ňom môže lepšie žiť.

Primátor Roman Mács osprave-
dlnil svoju neúčasť z dôvodu ochore-
nia, preto vám jeho prianie do nového 
roka i odpoveď na otázku, čo nás čaká 
v nadchádzajúcich mesiacoch, priná-
šame prostredníctvom Pezinčana.   

-nb-/J. Štrba

Milí Pezinčania, 

úvodom vám všetkým želám 
v roku 2023 všetko najlepšie. Najmä 
zdravie, šťastie, pohodu a radosť 
zo svojich blízkych a priateľov. 
Prvý krok, ktorý sme urobili, bolo 
otvorenie úradu pre vás, obyvate-
ľov mesta. Verím, že jednoduchšia 
komunikácia s kolegami na úrade 
posunie veci rýchlejšie dopredu. 
Súčasne na úrade prebieha ekono-
mický audit a od tohto týždňa začne 
aj audit procesov a personálneho 
nastavenia úradu a mestských orga-
nizácií. O výsledkoch vás budeme 
informovať. 

Ďalej pripravujeme podmienky 
súťaže na výber poskytovateľov 
letnej údržby, MHD a ďalších verej-
ných obstarávaní, ktoré sú dôle-
žité pre každodenné fungovanie 
mesta, ako sú opravy výtlkov, zvoz 
a preprava tuhého komunálneho 
odpadu a mnoho ďalších aktivít. 

V spolupráci s poslancami 
mestského zastupiteľstva pripra-
vujeme strategické materiály mesta 
a spoločné programové vyhlásenie, 
ktoré bude predstavovať a zároveň 
popisovať postupné kroky na zlep-
šovanie života v meste. Verím, 
že pozitívne vnímate aktivity 
Mestského podniku služieb, ktoré 
sa pustilo do čistenia krajníc v meste.

V rámci regiónu vyvíjame 
aktívnu činnosť v Rade partnerstva, 
Združení miest a obcí Malokarpat-
ského regiónu a Únie miest Sloven-
ska. V spolupráci s BSK pripravu-
jeme ďalšie kroky pri príprave 
realizácie obchvatu Malokarpatska, 
rekonštrukcie Bratislavskej ulice 
a križovatky na Drevárskej ulici. 

V priebehu tohto mesiaca 
sa uskutočnilo niekoľko rokovaní 
s predstaviteľmi športových zväzov,  

asociácií a federácií za účelom 
rozvoja a podpory športu a zlepšenia 
stavu športovísk. Vo februári máme 
naplánované stretnutie s predstavi-
teľmi Slovenského olympijského 
a športového výboru. 

Pre zlepšenie informovanosti 
sme začali pripravovať týždenné 
informácie o činnosti mesta, ktoré 
budeme pravidelne zverejňovať 
prostredníctvom mestských médií. 

Na záver mi ešte raz dovoľte 
zaželať vám všetkým pevné zdra-
vie a úspešný rok. Spoločne s kole-
gami na úrade sa budeme snažiť, 
aby sa do našich ulíc vrátil úsmev 
a spokojnosť s fungovaním mesta.

S úctou  
Roman Mács

Začiatok roka je pravidelne spojený 
s predsavzatiami, zmenami či výzvami, ktoré 
chceme počas nadchádzajúceho roka dosiahnuť. 
Medzi tie najčastejšie patrí snaha o zdravší 
životný štýl, pozitívnejšie myslenie či dosiahnutie 
balansu medzi prácou a rodinou. Aké výzvy 
čakajú v roku 2023 Pezinok? 

So starým rokom sa prišli na Radničné námestie rozlúčiť desiatky Pezinčanov. 
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Pre zber plastov, kovov a kompozitných 
obalov na báze lepenky (tetrapaky) budú 
na sídliskách určené len žlté kontajnery. 
Niektoré červené a oranžové budú zo stojísk 
odstranené, niektoré vymenené za žlté kontaj-
nery. Frekvencia vývozu žltých nádob bude 
v týždňovom intervale. Obyvatelia rodinných 
domov naďalej pre tieto tri zložky využívajú 
žlté vrecia.  

Spoločný zber plastov, tetrapakov a kovov 
zaviedlo mesto v septembri 2022, čím sa sepa-
rácia stala jednoduchšou a pohodlnejšou pre 
obyvateľov bytových i rodinných domov.    

-red-

Doterajší ročný poplatok pre fyzickú osobu, 
ktorý bol 38,982 eura, sa od 1. januára zvýšil 
o 9,016 eura na 47,998 eura. Pre právnické osoby 
a podnikateľov sa sadzba zmenila z 0,025 eura 
na 0,036 eura za liter komunálnych odpadov 
vrátane drobných stavebných odpadov, t. j. pri 
objeme nádoby 1 100 l a počet vývozov jeden-
krát je ročný poplatok vo výške 39,60 eura, 
čo je o 12,10 eura viac ako v roku 2022. 

Za navýšením poplatku je neustále zvyšo-
vanie cien za zber, nakladanie a spracovanie 
odpadu, súčasný rast cien energií a pohonných 
hmôt, pribúdanie povinností, ktoré vyplývajú 
z prijatých zákonných noriem, a hlavne defi-
cit v rámci predpísaných preddavkov. Ten bol 
v decembri vo výške 322 930 eura. 

„Ide o vyhodnotenie finančných podkladov 
v rámci príjmov, ktoré sú z preddavkov a výdav-
kov, ktoré sa uplatnili na likvidáciu odpadu. 
Ak by sme nepristúpili k navýšeniu miestneho 
poplatku, tento rozdiel by sa navyšoval a stále 
by sa riešil z bežných výdavkov mesta, ktoré 
by na to muselo vynakladať prostriedky z vlast-
ných zdrojov,“ uviedla na rokovaní mestského 
zastupiteľstva (MsZ) zástupkyňa primátora 
Renáta Klimentová. Zákon upravuje povin-
nosť, že celkové náklady na komunálne odpady 
by mali byť vykryté vyzbieranými poplatkami. 
Samospráva nesmie doplácať na odpadové 
hospodárstvo a musí ho hradiť len z vybraného 
poplatku. 

„Aby sa vykryli výdavky, ktoré mesto má, 
je nevyhnutné pristúpiť k navýšeniu a treba 
povedať, že aj všetky okolité obce pristupujú 
k tomu podobne, že riešia potrebu navyšova-
nia finančných nákladov vzhľadom k tomu, 
že naozaj obciam a mestám pribúdajú nové 
kompetencie. Musíme sa vysporiadať s kuchyn-
ským odpadom, navyšovaním počtu obyvate-
ľov, do tohto poplatku pre rok 2023 sú zarátané 
aj predpokladané výdavky či už inflácia, ktorá 
bude vyššia, činnosť zberného dvora, prehodno-
tenie kuchynského odpadu,“ vysvetlila vicepri-
mátorka a dodala, že do poplatku za komunálny 
odpad sa zarátava aj každá čierna skládka, ktorá 
sa zlikviduje na území mesta.

Poplatok za odpad bude aj naďalej možné 
uhrádzať jednorazovo, alebo v splátkach urče-
ných správcom dane v rozhodnutí. Vzhľa-
dom na zvýšenie pribudla k možnosti polroč-
ných aj možnosť štvrťročných splátok. Fyzické 
osoby v hmotnej núdzi môžu písomne požiadať 
o odpustenie alebo zníženie poplatku, každá 
žiadosť bude individuálne posúdená. Osobám 
starším ako 70 rokov sa v zmysle schváleného 
všeobecne záväzného nariadenia (VZN) znižujú 
sadzby poplatku o 30 percent. 

Výška poplatku za komunálny odpad 
sa v Pezinku naposledy upravovala v roku 2021, 
a to z dôvodu zjednotenia paušálnej sadzby pre 
bytový dom, rodinný dom a chatárov. Išlo 
o prvú úpravu a navýšenie od roku 2009. 

Do 31. januára 2023 je daňovník povinný 
podať príslušnému správcovi dane prizna-
nie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani 
za predajné automaty a dani za nevýherné 
hracie prístroje. 

Každý vlastník, správca, nájomca alebo 
skutočný užívateľ pozemku, bytu, rodinného 
domu alebo stavby podáva daňové priznanie 
k dani z nehnuteľnosti v tej obci alebo meste, 
na území ktorého sa nachádza nehnuteľnosť.

Referát miestnych daní  
MsÚ Pezinok

Vianočný stromček zbavený všetkých ozdôb a háčikov môžete položiť ku kontajnerovému stojisku 
na odpad. Pozbierané stromčeky putujú do kompostárne, kde sa následne zoštiepkujú a spracujú 
na živiny pre pôdu (kompost) a opäť sa tak vrátia späť do prírody. Posledný zber bude 13. februára.

-red-

- SAMOSPRÁVA -

Mesto Pezinok spoločne s Mestským 
podnikom služieb pripravuje celomest-
ské upratovanie v Technickom a skladovom 
areáli na Fajgalskej ceste v piatich termínoch: 
11. február, 18. marec, 22. apríl, 27. máj, 
24. jún. Areál bude v uvedené dni otvorený 
od 8.00 do 15.00 h ako náhrada za zberný dvor, 
ktorý ešte nie je v prevádzke. 

Pezinčania môžu bezplatne odovzdať: 
objemný odpad (napr. nábytok, koberce, 
postele), elektroodpad (napr. chladničky, televí-
zory, drobné domáce spotrebiče), drevný odpad 
(napr. stoly, stoličky, nábytok, dosky), biolo-

gický 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 celomestského 
upratovania – drobné stavebné odpady (napr. 
suť, tehly, obkladačky, betóny, dlažba), nebez-
pečné odpady (napr.  oleje,  žiarivky, batérie, 
farby)  môžu občania odovzdať v areáli firmy 
Marius Pedersen, a. s., na Viničnianskej ceste  
č. 25 počas upratovania od 8.00 do 15.00 h.

-nb-

• Mestský podnik služieb odstránil 4. 1. 
parkovacie dorazy na parkoviskách pri 
predajni Billa na Meisslovej ulici. Osadené 
boli v roku 2020, aby bránili poškodeniu 
veľkorozmerných farebných kvetináčov, 
ktoré sa na parkoviskách nenachádzajú. 
Dorazy boli poškodené, zároveň boli 
príčinou niekoľkých úrazov. 

• Od 12. 1. je návštevníkom Informačného 
centra na Radničnom námestí k dispo-
zícii digitálny dotykový stojan. Posky-
tuje informácie o dianí v meste, regióne 
a Bratislavskom kraji. Stojan poskytla 
bezodplatne Krajská organizácia cestov-
ného ruchu Bratislava.

• Pokračuje výmena starých parkovacích 
automatov za nové, ktoré ponúkajú 
aj možnosť platby kartou. Výška parkov-
ného ostáva nezmenená. 

• V piatok 13. 1. bola odstránená nefunkčná 
telefónna búdka na Kollárovej ulici pred 
supermarketom, ktorá bola často využí-
vaná ako priestor pre nelegálnu reklamu. 

• 19. 1. zamestnanci Mestského podniku 
služieb v rámci údržby mesta zame-
tali širšie centrum a robili udržiavacie 
orezy stromov, ktoré určujú tvar koruny 
a zamedzujú presahovaniu do chodníka. 

• 12. 1. sa konalo ústne pojednávanie 
a miestne zisťovanie k prebiehajúcemu 
kolaudačnému konaniu pre Zberný dvor 
v areáli bývalej Drevony 

• Na Detskom ihrisku Rodinka bola odstrá-
nená porucha nahlásená cez aplikáciu 
Odkaz pre starostu. Išlo  o uvoľnený asfal-
tový šindeľ na streche dreveného altánku.

• 12. 1. sa uskutočnilo stretnutie v rámci 
spolupráce samosprávy a Fakulty archi-
tektúry STU BA, na ktorom študenti 
odprezentovali päť návrhov novej 
základnej školy pre 900 žiakov v Pezinku 
na Cajlanskej ulici v areáli bývalých 
CO skladov ako aj tri návrhy Domu 
smútku s krematóriom a komplexné 
riešenie celej rozvojovej lokality. 

• Na Mestskom úrade Pezinok prebieha 
ekonomický audit výdavkov.

• V jazierku v Zámockom parku prebehlo 
meranie po prvej dávke čistenia formou 
bioremediácie. Obsah kyslíka vo vode 
sa výrazne zlepšil, stále však nemá prija-
teľné hodnoty. Čistenie bude pokračovať 
v marci v 4- až 6-týždňových rozstupoch.   

• Na ulici M. R. Štefánika medzi budovami 
s popisnými číslami 30 a 38 boli osadené 
kvetináče, aby sa zamedzilo prechodu áut 
zo Záhradnej ulice.

• 13. 1. sa konalo stretnutie primátora 
s Bratislavským futbalovým zväzom.

• Na Radničnom námestí oproti Informač-
nému centru bol namontovaný stojan 
na tri bicykle. 

• Zamestnanci oddelenia sociálnych vecí 
začali vyhľadávať a kontaktovať ľudí bez 
domova na území Pezinka, aby pomohli 
zlepšiť ich situáciu.

• Ľudia vykonávajúci verejno-prospešné 
práce začali zametať Holubyho ulicu.

• Mesto pracuje na pláne Mestskej hromad-
nej dopravy a pripravuje dokumenty 
na verejné obstarávanie. Prioritou je lepšia 
obslužnosť mestských častí, väčšia frek-
vencia jazdenia autobusov, napojenie 
na odchádzajúce a prichádzajúce vlaky, 
hlavne smer BA a TT, a všeobecne väčší 
komfort cestujúcich.

• Referát správy a údržby majetku bude 
realizovať výmenu vstupných dverí 
do klientskeho centra na MsÚ za auto-
matické dvere na fotobunku. Súčasné 
vstupné dvere budú využité v niektorom 
z objektov v majetku mesta.

• V 3. januárovom týždni sa konalo stretnu-
tie s obyvateľmi Krížnej ulice ako reakcia 
na ich podnety a žiadosť o zúženie cesty. 

• Oddelenie sociálnych vecí pokračovalo 
prostredníctvom ľudí vykonávajúcich 
verejno-prospešné práce v čistení auto-
busových zastávok v centre mesta 

-red-

Termíny celomestského upratovania   

V krátkosti    

Zber vianočných stromčekov 

Spoločný zber plastov, 
tetrapakov a kovov   

Poplatky za odpad 
sú od 1. januára vyššie   

Daňová 
povinnosť

Nina Bednáriková

Na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 
15. decembra, schválili poslanci návrh meniaci sadzby 
miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady smerom nahor. Dôvodom sú rastúce 
náklady na odpadové hospodárstvo. 



PEZINČANmesto
PEZINOK
august 2022

3.
strana

Poslankyňou mestského zastupiteľstva 
ste od roku 2002, teraz ste zároveň vicepri-
mátorkou. Je pohľad na mesto z tejto pozí-
cie iný? 

Krátky čas mi ukázal úplne iný pohľad 
na každodenný chod úradu. Teraz, keď vidím 
agendu z druhej strany, uvedomujem si množ-
stvo práce, ktoré tu je. Poslanci alebo verej-
nosť ju však nevidia, nevedia o nej. Preto 
si myslím, že je potrebné vysvetľovať procesy, 
aké sú zákonné lehoty, ako funguje samospráva, 
čo všetko práca na úrade obsahuje. V nazeraní 
na mesto z týchto dvoch pohľadov je obrovský 
rozdiel.

Čo potrebuje Pezinok v oblasti školstva 
a sociálnych vecí? Aké kroky sú plánované? 

Dlhodobo sa hovorí, že nám chýbajú kapa-
city, demografický vývoj však hovorí niečo 
iné, čo som vnímala ako rozpor. Máme v pláne 
vybudovanie novej materskej škôlky na Cajlan-
skej ulici, zaradili sme do siete škôl súkromné 
škôlky, plánujeme rozšírenie kapacít základných 
škôl. Chýba mi celistvý a dlhodobý pohľad, 
presahujúci 4-ročné volebné obdobie, aby sme 
zohľadnili demografiu, potreby a zosúladili 
ich s rozvojom celého mesta. To by nám malo 

ukázať, čo budeme potrebovať v oblasti škol-
stva. V sociálnej oblasti v súlade s komunitným 
plánom sociálnych služieb doplniť chýbajúcu 
infraštruktúru sociálnych zariadení, moder-
nizáciu zariadení, rozšíriť služby pre občanov 
a sociálne slabšie skupiny obyvateľov.

Pezinok bol v minulosti označovaný 
nielen za vinárske, ale aj kultúrne mesto. 
Dnes to tak mnohí nevnímajú. Ako to vidíte 
vy? 

Pezinok má historicky obrovskú devízu. 
Boli tu organizované mnohé festivaly, celoslo-
venské a medzinárodné podujatia, ktoré priťa-
hovali množstvo ľudí a mesto zviditeľňovali. 
Aj ja vnímam stagnáciu, neprialo nám ani covi-
dové obdobie, znížila sa pestrosť podujatí. Brati-
slava je veľmi blízko, mnohí Pezinčania hľadajú 
kultúru tam. Musíme im dať dôvod prísť či vrátiť 
sa do Pezinka. V tejto súvislosti nadviažem 
na cestovný ruch. Sme okresným mestom, ktoré 
svojou ponukou musí vedieť prilákať ľudí nielen 
na krátku návštevu, ale v spolupráci s okoli-
tými mestami a obcami pripraviť ponuku, aby 
návštevníci zostávali u nás dlhšie - kvôli histórii, 
pamiatkam, prírode, podujatiam ... Vnímam 
to ako veľkú výzvu, máme čo robiť, zlepšovať. 

Náš kultúrny stánok bol postavený v roku 
1990, plánuje sa jeho modernizácia? 

V Dome kultúry som pôsobila v jeho začiat-
koch. Od tej doby sa urobili len drobné projekty, 
čiastočné úpravy. Budova ako taká má veľký 
investičný deficit. Vieme, že je potrebná rekon-
štrukcia kotolne, elektriky, podláh, vzduchotech-
niky, je potrebná modernizácia celej budovy. 
Tá však bude možná len pri získaní externých 
zdrojov, inak to budú opäť len malé opravy. Pezi-
nok si zaslúži moderný kultúrny stánok, ktorý 
pritiahne všetky generácie. 

Máme v meste množstvo športových 
talentov a klubov. Aké kroky sú v pláne 
v súvislosti s rozvojom a podporou športu? 

Máme najmä množstvo oddaných tréne-
rov, vedúcich klubov, ktorí venujú svoj čas pre 
rozvoj detí v kluboch. Máme veľa talentovaných 
športovcov, ktorí zviditeľňujú klub aj mesto. 
Máme vypracovanú koncepciu športu, nastavený 
dotačný systém podpory klubov. Dlhodobo však 
vieme, že dotácia pokrýva len minimálnu časť 
nevyhnutných nákladov klubov. Som športov-
kyňa telom i dušou a veľmi si prajem, aby sa nám 
podarilo získať externé zdroje na vybudovanie 
nových športovísk, resp. výraznú rekonštrukciu 

jestvujúcich. Žiada sa rekonštrukcia futbalového 
štadióna, atletická dráha, nové kúpalisko, moder-
nizácia plavárne, pumptracková dráha, nové 
verejne dostupné športoviská a detské ihriská 
na sídliskách. Mojím cieľom je aktívne praco-
vať na projektoch a ich realizácii s výhľadom 
na 2-3 volebné obdobia. 

V komunálnych voľbách ste získali 
najviac hlasov spomedzi všetkých kandi-
dátov na poslancov. Čo je vašou najväčšou 
profesionálnou výzvou pre toto volebné 
obdobie v rámci mesta i konkrétne obvodu, 
ktorý zastupujete? 

Najskôr obrovské úprimné poďakovanie 
všetkým, ktorí mi dôveru vo voľbách prejavili. 
Výzvou pre toto volebné obdobie je pre mňa 
jednoznačne komunikácia – obsah aj forma. 
To bolo to, čo mi asi najviac chýbalo a vadilo. 
Uvedomujem si, že z toho vzniklo aj veľmi veľa 
nedorozumení, animozít. Mojím cieľom je stre-
távať sa s občanmi, informovať o zámeroch mesta, 
vysvetľovať, argumentovať, obhajovať vykonané 
i plánované kroky a najmä počúvať. Obnoviť 
spoluprácu s družobnými mestami, spolupra-
covať s organizáciami, združeniami, spolkami 
pracujúcimi v našom meste a regióne. 

Úvod zasadnutia sa niesol v slávnostnom duchu. Kvetoslava 
Štrbová zložila poslanecký sľub, ktorý pre zahraničnú cestu 
nemohla zložiť na ustanovujúcom zastupiteľstve. Zároveň prijala 
od primátora Romana Mácsa poverenie na všeobecné zastu-
povanie primátora v poradí č. 1 v oblastiach školstvo, kultúra, 
šport a sociálne veci. Pracovný pomer bude vykonávať v rámci 
stopercentného úväzku. 

Plánované rekonštrukcie i presádzanie stromov 
Poslanci rokovali o viacerých plánovaných investičných ak- 

ciách. Na vedomie vzali informáciu o pripravenosti rekonštrukcie 
povrchov chodníkov na uliciach Muškátová, Sama Chalupku, 
Dobšinského, Malokarpatská, Komenského, Svätoplukova, 
Laca Novomeského (presné úseky a dĺžky stavebných úprav 
sú k dispozícii na webe mesta), informáciu o pripravenosti rekon-
štrukcie spevnených plôch ZŠ Kupeckého (práce predstavujú 
úpravu a výmenu povrchov spevnených plôch v areáli školy) 
a informáciu o zámere presadenia stromov z Holubyho ulice, 
ktoré boli vysadené v druhom októbrovom týždni 2022 pred 
bytovými domami č. 44 - 54. Ide o 10 kusov lipy striebristej, ktorá 

dorastá do výšky 20 - 25 metra. Šírka koruny môže v dospelosti 
dosiahnuť 15 metrov. Cieľom je preriediť výsadbu presadením 
polovice stromov a zväčšiť tak priestor pre rast zostávajúcich, 
aby mohli rozvinúť svoj rastový a klimatický potenciál. Päť stro-
mov bude presadených v jarných mesiacoch na sídlisko Muškát, 
na parkovisko pri bytových domoch č. 21 a 22 a vnútroblok 
medzi č. 15 a 21. Presná poloha výsadbových jám bude stanovená 
v súlade s prítomnosťou inžinierskych sietí a ich ochrannými 
pásmami.

Severný obchvat 
V súvislosti s investičnou akciou „Severný obchvat“ Okružná 

ulica – Fajgalská cesta – Hasičská ulica poslanci schválili návrh, 
ktorý vzhľadom na rozsah plánovanej investície, odporúča dolo-
žiť stanoviská odborných komisií, poskytnúť poslancom možnosť 
podrobnejšie sa oboznámiť s projektom a opätovne so stanovis-
kami predložiť na rokovanie zastupiteľstva. 

Predmetom projektu je spojenie ulíc Okružná ulica – Fajgal-
ská cesta – Hasičská ulica, čím sa vytvorí vnútorný dopravný 

okruh mesta. Dopravný okruh má začínať na konci Okružnej 
ulice, v križovatke s ul. SNP, komunikácia by mala byť vedená 
smerom na Fajgalskú cestu, čiastočne v trase existujúcej nespev-
nenej komunikácie. Následne je vedená po Fajgalskej ceste 
až po križovatku s Vinohradníckou cestou. Ďalej pokračuje pria-
mym úsekom medzi budovaným cyklochodníkom a potokom 
Blatina, napája sa na Hasičskú ulicu až po križovatku Hasičská 
– Suvorovova – Kupeckého.

Vyššie poplatky za odpad 
Zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo návrh všeobecne 

záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa od 1. januára 
2023 zvyšujú sadzby poplatku. Výške a dôvodom navýšenia 
je venovaný článok na 2. strane novín. 

Žiadosť o preplatenie dovolenky 
Dňa 6. decembra bola podateľňou Mestského úradu v Pezinku 

prijatá žiadosť Ing. arch. Igora Hianika o preplatenie dovolenky. 
Dôvodom, prečo žiadateľ nemohol vyčerpať dovolenku, je zánik 
funkcie primátora dňom 28. 11. 2022. Rozhodnutie zastupiteľstva 
o preplatení nevyčerpanej dovolenky sa prijíma formou uznese-
nia, ktoré musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou poslancov 
prítomných na zasadnutí.

Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku  
I. Hianikovi (primátorovi Pezinka vo volebnom období 2018 - 
2022) v rozsahu 47 dní poslanci neschválili. 

Záznam z rokovania MsZ a materiály k jednotlivým bodom 
programu sú k dispozícii na webe mesta. 

Prvou zástupkyňou primátora Pezinka sa stala dlhoročná poslankyňa mestského 
zastupiteľstva, bývalá riaditeľka Pezinského kultúrneho centra, organizátorka mnohých 
tanečných súťaží v meste, Kvetoslava Štrbová. Nasledujúce volebné obdobie sa chce 
sústrediť na školstvo, oblasť sociálnych vecí, kultúru a šport. 

Vo štvrtok 15. decembra sa konalo prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva 
(MsZ) v novom zložení. Poslanci rokovali o plánovaných investičných akciách 
mesta, navýšení poplatku za odpady aj o žiadosti bývalého primátora 
o preplatenie nevyčerpanej dovolenky. 

- SAMOSPRÁVA -

Kvetoslava Štrbová: Dôležitou súčasťou fungujúceho 
mesta je vzájomná komunikácia    

Koncom roka sa uskutočnilo prvé pracovné 
zasadnutie mestského zastupiteľstva

Zhovárala sa Nina Bednáriková

Nina Bednáriková
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Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych 
voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky, ktorý rozhoduje o najdôležitejších otázkach života 
mesta, najmä: určuje zásady hospodárenia s majetkom mesta, schvaľuje rozpočet, územný plán 
a koncepcie jeho rozvoja, rozhoduje o miestnych daniach a poplatkoch, uznáša sa na všeobecne 
záväzných nariadeniach, ktoré majú charakter mestských zákonov a rieši nimi základné otázky 
života v meste, zriaďuje mestské podniky a zakladá mestské spoločnosti, orgány potrebné pre 
samosprávu mesta, udeľuje čestné občianstvo, vyznamenania a ceny. 

V októbrových komunálnych voľbách bolo na volebné obdobie 2022-2026 v Pezinku zvole-
ných 25 poslancov – 18 mužov a 7 žien. Novozvolených zástupcov mesta vám predstavujeme 
a zároveň prinášame odpovede na dve otázky, ktoré redakcia poslancom položila. 

1. Čo považujete za najväčšie problémy mesta, ktoré 
je potrebné neodkladne riešiť? 

2. Aké sú vaše priority v rámci volebného obvodu, ktorý 
zastupujete? Čo by ste chceli zaň presadiť? 

PaedDr. Veronika Adamová 
(KDH, SPOLU, ODS-Občianski demokrati Slovenska, DS, ŠANCA), 
volebný obvod č. 3, veronika.adamova@pezinok.sk 

Otázka č. 1
Za problematické považujem fungovanie stavebného úradu. Neod-

kladne treba riešiť školskú otázku, chýbajúce kapacity v materských, 
základných školách aj v ZUŠke. Problémom je aj dopravná situácia, 
chýbajúce parkovacie miesta. Mesto by tiež mohlo zefektívniť výber daní. 

Otázka č. 2
Prioritou je odľahčenie dopravnej situácie, preto som za riadnu odbornú analýzu vplyvu predĺže-

nia Okružnej ulice. Dôležité je aj nastavenie parkovacej politiky. Podstatná je aj oprava a budovanie 
chodníkov a parkovísk na Severe. Chcela by som presadiť aj vybudovanie komunitného ihriska, 
kde by sa mohli zabaviť občania rôznych vekových kategórií. Celkovo som za podporu a rozvoj 
komunitných aktivít, zapájanie občanov do diania. Tiež by som chcela, aby sme aj v našom meste 
mohli darovať nenarodeným deťom úctu a ich najbližším miesto na smútok a pietne spomínanie, 
preto podporím vybudovanie pamätníka za nenarodené deti.  

PhD. prof. Ing. Pavel Alexy 
(SaS, Progresívne Slovensko), volebný obvod č. 3,  
pavel.alexy@pezinok.sk 

Otázka č. 1 
Zásadných problémov, ktoré treba neodkladne riešiť, je niekoľko 

a ťažko povedať, ktoré z toho sú dôležitejšie. Je potrebné zabezpečiť 
základné funkcie mesta, ktorých plnenie je stále náročnejšie najmä 
vzhľadom na zhoršujúcu sa finančnú situáciu samospráv. Ide najmä 
o zabezpečovanie zdrojov energií pre služby, či už to je verejné osvet-

lenie, prevádzka mestských zriadení, údržba komunikácií, riešenie dopravnej situácie z pohľadu 
preťaženosti ciest, ako aj riešenie parkovania a mestskej hromadnej dopravy. Dôležité je financovanie 
školstva a školských zariadení, ale aj starostlivosť o seniorov. Ďalej sú to koncepčné riešenia vedúce 
k znižovaniu finančnej zaťaženosti Pezinčanov, ako napr. znižovanie poplatkov za odpad cestou 
vybudovania účinného systému množstevného zberu odpadu, inak sa budú poplatky za odpad len 
zvyšovať. 

Otázka č. 2
Sídliska Sever, resp. celého 3. obvodu, sa dotýkajú všetky „všeobecné“ problémy mesta. Zvlášť 

by som však zdôraznil dôležitosť riešenia dopravnej situácie. Treba riešiť nevyhovujúci stav komu-
nikácií, parkovanie  a nedovoliť, aby sa tzv. Severný obchvat budoval na úkor extrémneho zhuste-
nia dopravy v okolí oboch základných škôl. Potrebné je riešiť verejné osvetlenie –  rekonštrukciu, 
ekonomiku a dobudovanie nových osvetľovacích bodov. Je tu oveľa viac pálčivých tém, ako 
je napr. zabezpečenie dostatočného počtu miest v školách a materských školách, životné prostre-
die, šport a športoviská, najmä pre mládež, kultúra, voľnočasové aktivity a pod. A to tak na Severe, 
ako aj v celom meste.

Mário Branný 
(SaS, Progresívne Slovensko) volebný obvod č. 4,  
mario.branny@pezinok.sk 

Dovolím si otázky zlúčiť. Ak neodkladne, potom odpady. Zvyšovanie 
poplatkov nerieši samotný problém. Je ním najmä nedostatočné triede-
nie, tvoríme priveľa zmesového komunálneho odpadu. Pôjdeme cestou, 
koľko odpadu sa vytvorí, toľko sa dá ľuďom zaplatiť? Budeme zvyšovať 
poplatky donekonečna? Kde je systémové riešenie, aby nevznikal deficit? 
Občan by mal vedieť, že mesto už zadotovalo odpady sumou 1,5 mil. eur 

z iných príjmov, určených na rozvoj, opravy, modernizáciu. Všeličo sme mohli mať, ale nemáme. 
Ten, čo poctivo triedi, nevidí výhody a často rezignuje. Ak dokážeme zlepšiť triedenie o 15-20 %, 
nebude deficit, ani dôvod zvyšovať poplatky. Tlak na dôslednú prvotnú separáciu, dotrieďovanie 
na zbernom dvore, množstevný zber, uzatvorené kontajnerové stanoviská, „náhodné“ kontroly 
triedenia, bonusy a sankcie. Mesto musí prísť s riešením, jeho úloha je nezastupiteľná. 

Úloha č. 2 – Komunálne služby. Rok 2021/22 sa nesmie opakovať. Žiadne nepokosené, zanedbané 
a špinavé mesto. Naliehavo posilniť komunálne služby personálne, technicky. Občan chce vidieť 
zmenu. Starostlivosť o zeleň, kvetinovú výzdobu, kruhové objazdy po novom, čistotu. 

Úloha č. 3 – Energie. Máme zazmluvnené energie a hoci sú spotové, teda kopírujú vývoj na burze, 
zároveň sú zastropované. Aj tak sú vysoké, potrebujeme šetriť. Napríklad znížiť spotrebu verejného 
osvetlenia o tretinu. Buď vypnúť každé tretie svietidlo, alebo urýchlene vymeniť sodíkové výbojky 
za úsporné LED svietidlá. Správnym krokom mesta bude aktualizovať energetický audit.

JUDr. Ľudovít Farbula 
(SaS, Progresívne Slovensko), volebný obvod č. 2,  
ludovit.farbula@pezinok.sk

Otázka č. 1
Po štyroch rokoch stagnácie a útlmu je potrebné začať s procesom 

oživovania a aktivizovania všetkých služieb, ktoré mesto zabezpečuje. 
Samospráva musí byť zárukou toho, že rozhodnutia, či už primátora 
alebo zastupiteľského zboru, budú zodpovedne reagovať na potreby 
mesta a obyvateľov. Poslanci v súčasnosti už spoločne aktívne pracujú 

na dôležitom dokumente, ktorým je programové vyhlásenie primátora a mestského zastupiteľ-
stva na obdobie 2022-2026. Tu bude mať občan možnosť oboznámiť sa, akým smerom sa bude 
rozvoj v rôznych, aj tých problémových, oblastiach v nasledujúcich štyroch rokoch uberať. 
Určite je veľa nášľapných mín, ktoré je nutné rýchlo odstrániť. Či už je to problematika mestskej 
hromadnej dopravy, odpadového hospodárstva, nefunkčnosť niektorých mestských orgánov 
a inštitúcií, oblasť statickej a dynamickej dopravy či životného prostredia.

Otázka č. 2
Medzi niektoré problémové oblasti lokality Cajla, na ktoré chcem poukázať a kde budem 

presadzovať zmeny, patria katastrofálny stav chodníkov, ciest na ulici Cajlanská, chýbajúci 
priestor pre matky s deťmi, zlý, dlhodobo neriešený stav elektrifikácie osvetlenia na Cajlanskej 
ulici. Určite je nutné zmeniť grafikon autobusovej dopravy do a z lokality Cajlanská, (Unigal) 
a Kučišdorfská dolina a zabezpečiť aj určitý komfort na zastávkach. V rámci volebného obdobia 
budem z dôvodu ochrany verejného poriadku a majetku presadzovať rozšírenie kamerového 
systému aj na Cajlanskú ulicu a ďalšie, najmä na miestach križovatiek ulíc Bottova, Doktora 
Bokesa, Banícka, Záhumenice.

Zdeno Čech 
(NEKA), volebný obvod č. 2, zdeno.cech@pezinok.sk 

Otázka č. 1
Jednoznačne obchvat mesta. Okrem toho v rámci šetrenia a úspory 

energie je potrebná výmena súčasného osvetlenia za LED osvetlenie. Zlep-
šiť musíme aj kosenie, zametanie, údržbu celého mesta a podporu športu. 

Otázka č. 2
Presadzovať budem rekonštrukciu chodníkov, ktoré sú v zlom stave 

v rámci celej časti Cajla, a opravu oplotenia a brán na cintoríne. Za prob-
lém, ktorý by sa mal čo najskôr vyriešiť, považujem chýbajúcu mestskú hromadnú dopravu. Prioritou 
je teda jej zavedenie, aby sa Cajlania, i obyvatelia ostatných častí, mali ako dostať do centra. Podpo-
rovať budem futbal na Cajle, ale samozrejme aj rozvoj športu v celom meste.

Poslanci mestského zastupiteľstva  
pre volebné obdobie 2022-2026



PEZINČANmesto
PEZINOK
august 2022

5.
strana

- SAMOSPRÁVA -

Ing. Jozef Chynoranský 
(SME RODINA, ZA ĽUDÍ, 
OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA 
ZDOLA), volebný obvod č. 4, 
jozef.chynoransky@pezinok.sk 

Poslanec sa rozhodol nevyužiť 
priestor na vyjadrenie.

Peter Halan
(SaS, Progresívne Slovensko), volebný 
obvod č. 4, peter.halan@pezinok.sk

Otázka č. 1
Za hlavný problém považujem, 

že niektoré oddelenia na mestskom 
úrade nefungujú, sú  v katastrofál-
nom stave. Na prvé miesto by som dal 
stavebný úrad. Čiže za prioritu by som 

označil sfunkčnenie mestského úradu, jeho personálne a odborné 
doplnenie. Okrem toho je tu množstvo ďalších problémov. 
Za minulého vedenia absolútne neboli využívané eurofondy, 
oproti iným mestám išlo o minimálne čísla. Musíme sa zamerať 
na väčšie využívanie externých zdrojov. A čo sa týka ostatného, 
pozornosť si rozhodne zaslúžia aj chodníky, cyklochodníky, 
cesty, detské ihriská, školy a škôlky, aby sme sa tu mali lepšie.  

Otázka č. 2: 
V rámci volebného obvodu č. 4 momentálne vnímam prob-

lém so svetelnou križovatkou na Komenského. Občania, ktorí 
v blízkosti bývajú, tvrdia, že doprava je plynulejšia, ak je semafor 
na križovatke vypnutý, avšak z Komenského sa ťažko odbočuje. 
Možnosťou, ktorá je v riešení, je osadenie dopravnej značky, 
ktorá by umožňovala odbočenie z Komenského smerom 
na Bratislavu, aj keď svieti červená. Čo sa týka priorít štvrtého 
obvodu, hlavnou je parkovanie. Okrem toho cesty a chodníky 
a samozrejme školy a ihriská, ktoré, ako som spomínal, si zaslúžia 
pozornosť v celom meste.  

Ing. Martin Hric
(NEKA), volebný obvod č. 1,  
martin.hric@pezinok.sk 

Otázka č. 1
Dopravná situácia, bezpečnosť 

chodcov a cyklistov  sa mi javí ako 
najväčší problém. Obchvaty a nové 
komunikácie pomôžu, no výstavba 
je na roky a situáciu musíme riešiť 

teraz. Drobné, ale neustále vylepšovanie ako logické semafory 
a ich synchronizácia (nie je dôvod stáť na červenú pri Kauflande, 
ak z Limbachu nejde žiadne auto), či digitálne zobrazenie času 
do zmeny na semafore by pomohli k plynulosti premávky. 
Odvážnejšie riešenia ako školské autobusy či minimálny časový 
rozdiel v začiatku vyučovania na školách, ktoré sú na hlav-
ných trasách, musíme analyzovať. Z hľadiska bezpečnosti potre-
bujeme bariéru oddeľujúcu cyklochodník od cesty pre autá, 
čo je  „kolaudačný“ štandard v zahraničí. Zvýraznené osvetlenie 
na prechodoch pre chodcov, znázornenie rýchlosti áut napríklad 
na Holubyho, či Suvorovovej, by výrazne pomohli k bezpeč-
nosti v meste. 

Otázka č. 2: 
Sídlisko Muškát rastie, je viac vzdialené od centra, potrebu-

jeme mestskú dopravu. Zber odpadu stojí stále viac a potrebu-
jeme efektívnejší, napríklad množstevný zber, aby si každý platil 
za to, čo si vyprodukuje. Poriadok a čistota, parkovanie, kvalita 
chodníkov a ciest. Kvalita života v centre by sa výrazne zlepšila, 
ak by Štefánikova a Kollárova ulica boli pešie zóny pre vstup 
vozidiel len pre rezidentov a zásobovanie. Je dôležité finančne 
podporovať iniciatívy občanov a ich zapojenie. Viem o bytovke, 
ktorej obyvatelia si kosia trávu a vysádzajú kvety pred domom, 
či pozametajú chodník. Mesto musí podporovať takéto skvelé 
občianske iniciatívy. 

Mgr. Božena Mizerová
 (NEKA), volebný obvod č. 3, 
bozena.mizerova@pezinok.sk 

Poslankyňa sa rozhodola nevyužiť 
priestor na vyjadrenie.

Ing. Juraj Pátek
(NEKA), volebný obvod č. 1, 
juraj.patek@pezinok.sk

Otázka č. 1
 Stabilizovať a doplniť potreb-

ných, odborne zdatných pracovníkov 
mestského úradu, hlavne oddelenie 
rozvoja mesta, stavebný úrad, oddele-
nie verejného obstarávania a finančné 

oddelenie (vymáhanie pohľadávok).

Otázka č. 2
Vybudovanie parkoviska pri cintoríne v Pezinku.

Mgr. art. Juraj Hanulík
(SaS, Progresívne Slovensko), 
volebný obvod č. 1,  
juraj.hanulik@pezinok.sk

Otázka č. 1
Považujem za dôležité, aby 

v okresnom meste dobre fungoval 
mestský a stavebný úrad a aby posky-
toval občanom kvalitné služby. Medzi 

najväčšie výzvy patrí doprava a odpady. Už teraz je napríklad 
parkovanie veľmi problematické, my sa však musíme pripraviť 
na stav, kedy sa podľa zákona nebude môcť parkovať na chod-
níku. Pezinok trápi aj tranzitná doprava. 

Problémy s ňou spojené pomôže vyriešiť obchvat Malo-
karpatska. Aj z tohto dôvodu je nesmierne dôležitá spolupráca 
mesta s BSK. A ak hovoríme o odpadoch, nie je priestor na váha-
nie - Pezinok potrebuje postupne prejsť na množstevný zber 
komunálneho odpadu. K enviromentálnej kríze sa musíme posta-
viť zodpovedne a také majú byť aj naše riešenia.

Vnímam, že sa tiež musíme zamerať na školstvo, kultúru, 
vytvárať čo najlepšie podmienky pre naše deti a to, čo nás charak-
terizuje – vinohradníctvo a vinárstvo. 

Otázka č. 2: 
V katastrofálnom stave sú chodníky na Muškáte a Čikošni. 

V prvom obvode chýbajú zóny s udržiavanou zeleňou, lavič-
kami a tieňom, kde by si ľudia mohli oddýchnuť. Nehovoriac 
o detských ihriskách. Tento stav treba zmeniť. Keď sa zameriame 
na kvalitu verejného priestoru a investujeme do nej, budeme 
sa cítiť v meste lepšie. Do centra mesta navyše musíme vrátiť 
život, a to aj prostredníctvom kultúrnych podujatí. 

Eva Pilátová
DiS (NEKA), volebný obvod č. 5, 
eva.pilatova@pezinok.sk

Otázka č. 1
Určite by som mohla pouká-

zať na mnohé praktické a technické 
problémy, s ktorými sa občania každo-
denne stretávajú a na ktorých rieše-
nie už „včera bolo neskoro“. Rada 

by som však povedala, že veľmi dôležitou oblasťou v živote 
mesta je komunikácia s občanmi a ich pravidelné informova-
nie o činnosti primátora, mestského zastupiteľstva, mestského 
úradu. Prostredníctvom aktívnej a pravidelnej komunikácie, 
či už v mesačníku Pezinčan, TV Pezinok, na sociálnych sieťach, 
môžeme občanom približovať dianie v ich meste a zapájať ich 
do jeho správy. Informovaný a aktívny občan je  prínosom pre 
mesto. Stretávam veľa šikovných ľudí, ktorí sa radi podieľajú 
na verejnom živote mesta, kde žijú. Je v nich obrovský potenciál 
a rada ho budem spolu s nimi rozvíjať v prospech Pezinka. 

Otázka č. 2
Vo svojej poslaneckej práci chcem nadviazať na moje dlho-

ročné aktivity v Grinave, kde sme spolu s mnohými ďalšími 
obyvateľmi spoločne vytvárali silnú komunitu, realizovali sme 
rôzne podujatia a projekty. V tom chcem určite pokračovať. 
Okrem toho chcem ďalej získavať peniaze na rozvoj Grinavy 
z rôznych grantov a dotácií. Určite však svoju činnosť budem 
smerovať aj na riešenie problémov občanov našej mestskej časti, 
a to v oblasti dopravy, infraštruktúry, verejného priestranstva, 
životného prostredia, školy, škôlky. Chcem spolupracovať 
s klubmi, spolkami, aktivistami. V neposlednom rade sa chcem 
aktívne podieľať na záchrane a obnove Grinavskej kúrie. Verím 
v dobré vzťahy, konštruktívnu komunikáciu a spoluprácu 
s mestom.

Mgr. Tomáš Pitoňák
(SaS, Progresívne Slovensko), 
volebný obvod č. 4, 
tomas.pitonak@pezinok.sk

Otázka č. 1 
Problémov je viacero. Pezinčania 

ich určite poznajú, ale vedenie mesta 
a MsZ je tu na to, aby sa o  riešenie 
postaralo. Pre mňa je prioritou ener-

getika, životné prostredie, verejný priestor, dobre fungujúce 
školstvo a samozrejme doprava - statická aj dynamická. Ostatné 
bude treba riešiť za behu - rozpočet, odpadové hospodárstvo, 
MsÚ a jeho servis pre občanov atď. Ľudia nám dali dôveru 
a my urobíme všetko, aby sme sa o to postarali.

Otázka č. 2
Našou úlohou je konať v prospech občanov mesta a prispieť 

k jeho rozvoju, aby bolo atraktívnym a životaschopným 
miestom pre všetkých obyvateľov. Pezinok je moje a naše 
mesto, vyrástol som na Mierovej ulici v okolí Panelky, ihriska, 
potoku a Na pažiti. Celá štvrť je fajn na život, no určite 
je čo zlepšovať. Štvorka má hlavnú dopravnú tepnu, ktorá 
je stále plná, hektáre obchodných domov, šesť škôl, štyri 
benzínky, ale aj štadión, štyri či päť športových hál, kurty, 
squash halu, plaváreň a priamy prístup na Rozálku a do chotára. 
Sú tu aj pokojné ulice v rezidenčných štvrtiach, ale aj veľké 
sídliská. To, čo máme, musíme opatrovať, zveľaďovať a dobu-
dovať pre náš kvalitný život. Všetci sme plní očakávaní, čo nám 
nové vedenie prinesie, tak si vyhrňme rukávy a poďme do toho. 
Pezinok je skvelý. Treba si uvedomiť, že MsÚ a zastupiteľstvo 
nie je všemocné a všemohúce. Preto treba podporovať zmys-
luplné aktivity vás občanov, združenia, kluby a organizácie, 
ktoré zastupujete a reprezentujete, lebo len tak budeme vedieť 
o každom, čo i len malom probléme a spolu určite nájdeme 
riešenie.
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doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. 
(SaS, Progresívne Slovensko), volebný obvod č. 3,   
ondrej.prostrednik@pezinok.sk  

Otázka č. 1
Doprava, to asi pociťujeme všetci v Pezinku ako problém. Verím, 

že v súčinnosti s BSK sa mestu podarí vykonať rozhodujúce kroky k reali-
zácii južného obchvatu. Ten však nevnímam ako jediné a univerzálne 
riešenie. Potrebujeme väčšiu osvetu v prospech hromadnej dopravy 
a zvyšovanie jej komfortu, či v rámci mesta alebo v medzimestských 

spojoch. Problémom je tiež nemoderný spôsob zberu komunálneho odpadu. Aby sme predišli 
ďalšiemu rastu poplatkov, musíme prejsť k množstevnému zberu, pri ktorom každá domácnosť platí 
za skutočnú hmotnosť vyprodukovaného odpadu a je tak motivovaná k čo najvyššej miere triedenia. 
Za problém tiež považujem úpadok cestovného ruchu. Pezinok má jedinečné predpoklady na to, aby 
sa stal vyhľadávanou destináciou vínnej turistiky. Podporme to, čo naši ľudia vedia robiť najlepšie. 

Otázka č. 2 
Sever potrebuje lepšiu dostupnosť hromadnej dopravy. Druhou veľkou úlohou je dostupnosť 

moderného a inkluzívneho vzdelávania a predškolskej prípravy vrátane voľnočasových aktivít pre 
deti a mladých ľudí v oblasti kultúry, športu či rozvíjania technických zručností a inovatívnosti. 
Treťou prioritou je zachovanie a zlepšovanie štandardu terénnej opatrovateľskej služby pre senio-
rov. Mesto, ktoré je dobrým miestom pre život, by malo byť založené na dobrých vzťahoch v rámci 
komunity. Mnohé sa už deje, ale ľudia, ktorí sú v tejto oblasti aktívni, potrebujú viditeľnejšiu a lepšiu 
podporu mesta. 

JUDr. Justín Sedlák
 (SMER-SD), volebný obvod č. 4, justin.sedlak@pezinok.sk  

Otázka č. 1
Ja by som sa vyjadril k centrálnemu vstupu do mesta na Bratislavskej 

ulici. Mal by sa pripraviť  projekt, ktorý by určitým spôsobom prezen-
toval mesto, mali by sme zatraktívniť priestor od kruhového objazdu 
smerom do centra,  upraviť komunikácie, chodníky, revitalizovať zeleň, 
pretože prvý dojem je dôležitý. Okresné mesto by sa malo odprezentovať  
hneď pri vstupe. Samozrejme tých vecí v súvislosti s ďalším rozvojom 
mesta je viacej, ale toto si myslím, že je z hľadiska atraktivity dôležité. 

Otázka č. 2
Požiadavka, s ktorou sa na mňa obyvatelia štvrtého obvodu obracajú, je riešenie príjazdovej 

komunikácie z ulice SNP na Gorkého ulicu. Ide o provizórnu panelovú komunikáciu v dĺžke 
približne 80 metrov v havarijnom stave, ktorú ľudia často využívajú. Navyše v úseku chýba 
chodník potrebný predovšetkým pre deti, ktoré sa presúvajú na Fándlyho školu, na Komenského 
ulicu. Okrem toho so Starým dvorom súvisia aj nevysporiadané pozemky, chýbajúce parkoviská, 
cesty  v rámci sídliska. Toto sú veci, ktoré by ma potešili, keby sa zrealizovali.

Mgr. et Mgr. Adam Solga, Phd.
(SaS, Progresívne Slovensko), volebný obvod č. 1,  
adam.solga@pezinok.sk 

Otázka č. 1
Rozklad a paralýza mestských inštitúcií, ich nízka kredibilita 

v očiach občanov, úpadok mesta a absencia kvalitných projektov, 
na ktoré možno čerpať prostriedky, sú dedičstvom uplynulých štyroch 
rokov, s ktorým sa musíme vyrovnávať. Poslanecký zbor musí byť pri 
riešení korektným partnerom pre nové vedenia mesta. 

Mestské inštitúcie musia znova slúžiť občanom a nie naopak. Musíme sa vrátiť k systematickej 
údržbe a budovaniu infraštruktúry, posilňovať kapacity škôl a škôlok, redefinovať miesto kultúry 
a športu v našom meste, postarať sa o bezpečnosť, ochranu zelene a životného prostredia a pre našu 
budúcnosť hľadať udržateľné „zelené“ riešenia. Zvýhodniť treba občanov, ktorí tu majú trvalý 
pobyt a väčšmi tak prispievajú do spoločnej kasy. Štát nám nijako nepomôže, skôr naopak. 
Musíme sa spoľahnúť sami na seba, inšpirovať sa tam, kde veci fungujú a nehanbiť sa žiadať 
o radu tých, čo vedia viac ako my. 

Otázka č. 2
V obvode č. 1 sú inkorporované lokality s výraznými špecifikami (Centrum, starý a nový 

Muškát, Tehelňa, Čikošňa a Bratislavská ul.). Kým v centre nás čakajú výzvy súvisiace so static-
kou dopravou či verejným poriadkom, na Šancovej, Čikošni a Muškáte musíme investovať 
do infraštruktúry. Tehelniari mi dajú za pravdu, ako by aj im pomohlo záchytné parkovisko pre 
návštevníkov cintorína a polikliniky, atď. 

Musíme však mať väčšie ciele než len „uschopniť“ mestské inštitúcie či zabezpečiť údržbu 
a opravy infraštruktúry a tie sa budem snažiť presadiť aj do chystaného programového vyhlásenia.

Mgr. Oliver Solga
(SaS, Progresívne Slovensko), volebný obvod č. 1,  
oliver.solga@pezinok.sk 

Otázka č. 1
Po všeobecnom marazme, ktorý tu zanechal Igor Hianik, treba 

v prvom rade doplniť a stabilizovať mestský úrad tak, aby opäť slúžil 
občanom. Preto je nutné dať okamžite urobiť personálny, finančný, 
majetkový audit mesta. Rovnako treba riešiť aj mestské podniky a orga-
nizácie. Problémom budú najmä zvýšené ceny energií, ktoré postihnú 

mestá najciteľnejšie, rovnako ako zdražovanie cien práce, tovarov a služieb. 

Vždy som však bol a stále som optimista, a preto verím, že nové vedenie mesta v spolupráci 
s poslancami a občanmi všetky problémy zvládne. Kandidoval som preto, aby som svojmu rodnému 
mestu pomohol. Mám na to dostatok energie i skúseností, no zároveň viem, že bez podpory obča-
nov, ich aktivity, dôvery a dobrej vôle, to nepôjde. A určite sa budem snažiť pomáhať Pezinku 
aj ako poslanec BSK. 

Otázka č. 2
Bude treba toho urobiť veľmi veľa. Na jednom z prvých miest by však mala byť rekonštrukcia 

ciest, chodníkov, detských ihrísk a športovísk. Zdokonaliť treba systém parkovania, zvýšiť starost-
livosť o mestský mobiliár, verejnú zeleň, poriadok a čistotu, a to nielen v centre, ale aj na sídlis-
kách. Budeme tiež musieť viac podporovať kultúru a šport. Pokračovať treba v projekte výstavby 
Domu smútku a v rekonštrukcii verejného osvetlenia. Podľa zmluvy s BSK treba dokončiť opravu 
rodného domu Jána Kupeckého.

Spolu s členmi nášho deväťčlenného klubu budem proti tomu, aby sa pokračovalo v nezmysel-
ných projektoch minulého vedenia, ako napr. Severný obchvat na Rozálke, výstavbe ZŠ v CO skla-
doch na Cajle, a tiež aby sa rapídne zvyšoval počet obyvateľov.

Ing. Roman Šipoš
(KDH, SPOLU, ODS-Občianski demokrati Slovenska, DS, 
ŠANCA), volebný obvod č. 3, roman.sipos@pezinok.sk 

Otázka č. 1 
Doprava a mobilita, efektivita vyberania daní, funkčnosť staveb-

ného úradu, návrh územného plánu, ktorý zadefinuje potreby občanov, 
podpora vinohradníctva a baníctva.

Otázka č. 2 
Komunikácie a chodníky – zmena v spôsobe opráv a budovania 

komunikácií na základe technických listov, pracovných postupov a definovanej technológie.
Doprava – podpora riadneho návrhu a analýzy vplyvu dokončenia Okružnej ulice, odľahčenie 

exponovaných ulíc v meste. Podpora parkovacej politiky a autobusovej dopravy pre odľahlejšie 
oblasti Pezinka.

Vinohradníctvo, baníctvo a voľný čas – vyčlenenie prostriedkov na zveľaďovanie a údržbu 
mestských pozemkov vo viniciach a okolí. Podpora baníkov a vinohradníkov. Realizácia komu-
nitného ihriska na Severe.

Ing. Marián Šipoš
(KDH, SPOLU, ODS-Občianski demokrati Slovenska, DS, 
ŠANCA), volebný obvod č. 1, marian.sipos@pezinok.sk 

Vnímam tri najvážnejšie, ktoré treba riešiť. Ad 1. Stabilizáciu odbor-
ných pracovníkov na MsÚ. Ak chceme, aby mesto poskytovalo obyva-
teľom kvalitné a včasné služby, potrebuje získať odborníkov ochotných 
pracovať pre samosprávu, čo si však vyžaduje vytvorenie vhodného 
pracovného prostredia vrátane zabezpečenia finančných prostriedkov, 
ale aj pochopenia všetkých zúčastnených strán. Ad 2. Nedokonalý 

územný plán, ktorý si vyžaduje aktualizáciu. On totiž vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých 
činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie. Mať kvalitný územný 
plán rešpektujúci požiadavky občanov je predpoklad kvalitného života v meste vrátane zabezpe-
čenia jeho rozumného rozvoja bez potlačenia civilizačného, kultúrneho i prírodného dedičstva. 
Ad 3. Zefektívnenie hospodárenia predovšetkým z dlhodobého hľadiska, a to bez obavy prijímať 
zodpovedné rozhodnutia a eliminovať tak podporu ľúbivých či individuálnych záujmov. Toto 
začína rozumným a dôsledným využívaním majetku mesta v prospech verejného záujmu vrátane 
nastavenia rozumného daňového systému.

V 1. volebnom obvode je potrebné nevyhnutne riešiť organizáciu dopravy vrátane parkovania 
a pristúpiť k systematickej obnove verejného priestoru predovšetkým starostlivosti o zeleň i sanáciu 
povrchov vozoviek vrátane chodníkov. Bol by som veľmi rád, ak by sa podarilo implementovať 
Zásady pamiatkovej ochrany v centre mesta a zvýrazniť tak jeho historickú hodnotu, aby sa stalo 
lákadlo pre obyvateľov i návštevníkov nášho mesta.
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Poslankyne a zároveň viceprimátorky Renáta Klimentová 
a Kvetoslava Štrbová zodpovedali uvedené otázky v rámci 
rozhovorov, ktoré redakcia pripravila v súvislosti s predstavením 
nového vedenia mesta (č. 12/2022 strana 3, č. 1/2023 strana 3).

Pripravila redakcia v spolupráci s poslancami 
Mestského zastupiteľstva Pezinok

- SAMOSPRÁVA -

Mgr. Tomáš Vlachovič
(NEKA), volebný obvod č. 5, 
tomas.vlachovic@pezinok.sk

Otázka č. 1 
Žiaľ, tých problémov je veľa. 

Mohol by som začať prehustenou 
dopravou, zlou infraštruktúrou, 
nedostatkom peňazí v školstve, ale 
ja si vyberiem inú oblasť, a to šport. 

Podpora športových klubov je taká slabá, že väčšina z nich bojuje 
s existenčnými problémami. Bez finančnej podpory rodičov 
by šport v Pezinku už asi ani neexistoval. Členské poplatky, ktoré 
platia rodičia svojím deťom, by mali slúžiť na rozvoj klubov, a nie 
na platenie priestorov, kde deti a mládež športuje. Obdivujem 

pár zanietencov, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú mládeži, 
podotýkam  prevažne bez nároku na finančnú odmenu. Finan-
covanie športových klubov je potrebné jednoznačne zmeniť, 
zlepšiť. 

Otázka č. 2
Môj volebný obvod je Grinava. Z môjho pohľadu bola 

Grinava dlhodobo zo strany mesta dávaná na druhú koľaj a teda 
tej práce je tu viac ako dosť. Prioritou je pre mňa vybudo-
vanie osvetleného chodníka popri potoku pri škole v smere 
od mestského parku, revitalizácia mestského parku do stavu, aby 
spĺňal úlohu relaxačno-oddychovej zóny pre seniorov a rodiny 
s deťmi, rekonštrukcia domu smútku, rekonštrukcia chodníkov, 
zmena rajonizácie ZŠ Orešie, osadenie lavičiek pri autobuso-
vých zástavkách. 

Mgr. Tomáš Tahotný, LL.M.
(KDH, SPOLU, ODS-Občianski 
demokrati Slovenska, DS, ŠANCA), 
volebný obvod č. 3,  
tomas.tahotny@pezinok.sk  

Otázka č. 1
Odpoveď na túto otázku je veľmi 

zložitá. Mesto bolo dizajnované 
v časoch socializmu a progres, aký 
zažívame v dnešnej dobe, nikto neča-

kal. Z toho vyplývajú všetky, povedzme, problémy, aj keď správ-
nejší výraz by bol situácie. Prehustenosť obyvateľstva a s tým 
spojené dopravné problémy v celom spektre územia znamenajú 
nutnosť úpravy územia.

Za najväčšie problémy považujem dopravnú situáciu v okolí 
centra a jeho častiach, ako aj celkovú čistotu centra. Mesto 
nutne potrebuje vyriešiť parkovaciu politiku a oživiť turizmus 

(malo by sa  identifikovať, čo mne osobne chýba), ktorý prináša 
nemalý finančný prínos. Takisto  potrebuje riešiť celkovú spolo-
čenskú situáciu a život v meste. V neposlednom rade  potrebuje 
prekopať riadenie mesta a odstrániť autokratický režim, ktorý 
na „meste“ panoval donedávna. Zberný dvor a spracovanie 
odpadu sú témy dôležité samé o sebe.

Otázka č. 2
Čo sa týka môjho volebného obvodu, za priority považujem 

čistotu, skrášlenie okolia a parkovaciu politiku (Pezinok sa nedá 
nafúknuť napriek snahe spoločnosti neustále rásť).  Presadzovať 
budem aj  rekonštrukciu detských ihrísk. Za ďalšiu z prio-
rít si beriem dopravnú situáciu na ceste Kupeckého a cestu 
vedúcu na sídlisko Sever, ktoré sú využívané veľkou časťou 
obyvateľstva, s čím súvisí často neprimeraná rýchlosť jazdy. 
V úseku sa pohybujú cyklisti  aj chodci (najmä v okolí trhoviska) 
a vozidlá často jazdia rýchlejšie, ako je povolená max. 40-ka, 
preto  budem navrhovať priam nutnosť častejšieho merania 
maximálne povolenej rýchlosti.

Mgr. Mária Wagingerová
(NEKA), volebný obvod č. 3, 
maria.wagingerova@pezinok.sk   

Tieto dve otázky úzko súvisia, 
keďže som poslankyňou v 3. obvode, 
v ktorom sa nachádza najväčšie 
sídlisko Sever, celá lokalita Panského 
chodníka až po Pinelovu nemocnicu 
a niektoré rekreačné oblasti. Práve 

tento obvod sa borí s dvoma najväčšími problémami v rámci 
mesta, a to je doprava a školstvo. To znamená, že v najbliž-
ších rokoch by sme mali urgentne hľadať riešenia a pokračovať 
v projektoch, ktoré sa v oboch oblastiach už začali. V rámci 
dopravy je to spustenie parkovacej politiky, dobudovanie zastá-
vok a vytvorenie MHD pre celé mesto, začať aktívne pracovať 

na realizácii zbernej komunikácie pre severnú časť mesta (tzv. 
Severný obchvat), dobudovanie parkovísk a rekonštrukcia tých 
starých, oprava chodníkov a ciest, výstavba cyklochodníkov, 
aktívna spolupráca s BSK na dobudovaní južného obchvatu. 
V školstve je to dobudovanie dostatočných kapacít v MŠ a ZŠ, 
to znamená pokračovanie v projekte výstavby a rekonštruk-
cie MŠ Cajlanská, výstavba novej ZŠ v priestoroch bývalých 
CO skladov. 

Ďalšou prioritou pre nás by mala byť sociálna oblasť a najmä 
nové zariadenie pre seniorov, ktoré vzhľadom na starnutie obyva-
teľstva potrebujeme ako soľ, a aj ďalšie služby, ktoré sa v pred-
chádzajúcom období začali rozbiehať. Takto by som mohla 
pokračovať v každej jednej oblasti. Verím, že s vedením mesta 
a aj s poslancami nájdeme prieniky a po 4 rokoch budeme vedieť 
občanom ukázať reálne výsledky našej práce. Držme si palce. 

prof. Ing. Elena Žárska, CSc.
(NEKA), volebný obvod č. 4,  
elena.zarska@pezinok.sk   

Otázka č. 1
V prvom volebnom roku pova-

žujem za neodkladné riešiť:

1. Profesionalizáciu mestského úradu, 
ktorá bude zárukou, že občanom 

budú poskytované služby kvalitne, s ľudsky korektným 
prístupom a v  zákonne stanovených lehotách.

2. Konsolidáciu mestských financií so zameraním na efektívne, 
racionálne a účelné využitie disponibilných prostriedkov 
vrátane efektívneho nakladania s majetkom mesta a mest-
ských spoločností  pre  udržateľnosť financovania základných 
služieb mesta.

3. Procesne a podkladovo pripraviť projekty pre uchádzanie 
sa o finančné prostriedky z eurofondov a ďalších grantových 
schém BSK a ministerstiev pre rozvoj mesta a jeho chýbajúce 
kapacity infraštruktúry.

Otázka č. 2 
Priority, ktoré budem presadzovať vo volebnom obvode, 

ktorý zastupujem:

1. V dopravnej infraštruktúre riešiť parkovanie – hlavne na Brati-
slavskej ulici a Starom dvore, oprava chodníkov – úsek Malo-
karpatská ulica od Kupeckého ulice, úsek Majakovského 
ulice 34 vrátane Puškinovej ulice a  vybudovanie lávky pre 
peších/cyklistov cez Saulak v priestore  ulice SNP a Gorkého 
na Okružnú ulicu. 

2. V školskej infraštruktúre riešiť rekonštrukciu športového 
areálu, opravu strechy telocvične a zateplenie malej budovy 
ZŠ Fándlyho ul. a opravu strechy na MŠ Vajanského ul.

3. V environmentálnej infraštruktúre riešiť pravidelnú údržbu 
a doplnenie verejnej zelene, údržbu a čistotu chodníkov 
a ciest, vybudovanie nových/ohradených kontajnerových 
stanovísk a oddychovo-relaxačnej zóny popri potoku v časti 
ulíc Saulakova po Ulicu 1.mája.

Referendum, ktoré sa konalo v sobotu 21. januára, je neplatné. 
Hlasovania sa zúčastnilo 27,25 % voličov. Pre platnosť referenda 
je potrebná viac ako 50-percentná účasť.

V Pezinku sa hlasovania zúčastnilo 4 616 voličov z celko-
vého počtu oprávnených voličov 19 384, čo predstavuje 23,81 % 
volebnú účasť. Z odovzdaných hlasovacích lístkov bolo takmer 
1,4 % neplatných. Na referendovú otázku odpovedalo v Pezinku 
96,88 % voličov ÁNO a 1,75 % voličov NIE. 

Referendum bolo v poradí deviatym v histórii samostatnej 
Slovenskej republiky, z toho ôsmym neúspešným.

-nb- 

Slovenská pošta už tridsať rokov poskytuje svoje služby 
po celom Slovensku rôznymi formami. Na začiatku januára 2023 
pošta prevádzkovala 1 468 kontaktných a prístupových miest 
k poštovým službám. No poštové služby spoľahlivo fungujú 
aj bez „kamenných“ pobočiek, dôkazom čoho je fakt, že z celko-
vého počtu 2 890 obcí v SR je v 1 283 obciach (tzn. v 44,39%) 
prevádzkovaná niektorá z  foriem „kamenných“ pobočiek pošty.

Aj občania Pezinka sa môžu plne spoľahnúť, že po skončení 
prevádzky pošty v obchodnom centre MÓLO budú mať zabez-
pečené všetko, čo od pošty očakávajú. Doručovanie listových 
zásielok a balíkov bude zabezpečené tak ako doteraz, žiadne 
zmeny nie sú ani vo vyplácaní dôchodkov či iných sociálnych 
dávok. Okrem doručovania dôchodkov priamo domov  pošta 

vychádza seniorom v ústrety aj tým, že nevyplatený dôchodok 
na požiadanie doručíme opakovane v deň, keď bude dôchodca 
doma alebo ho na požiadanie dôchodcu bezplatne dopošleme 
na udanú adresu poštovým poukazom. 

Klienti môžu na jednej strane využívať služby Pošty 
1 na Holubyho ulici alebo aj služby poštového doručovateľa. 
Obyvateľom mesta je k dispozícii aj BalíkoBOX (Okružná 
4783/1, pri LIDLi), ktorý je dostupný 24 hodín a 7 dní v týždni. 
Pošta plánuje v roku 2023 inštaláciu ďalších dvoch balíkových 
zariadení a aj zriadenie novej formy poskytovania služieb – tzv. 
PoštaPOINTOV v prevádzkach zmluvných partnerov. 

J. Lukáčová, Slovenská pošta 

Referendum je neplatné Poštové služby pre obyvateľov Pezinka 
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Územná pôsobnosť Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Pezinku (ORHaZZ) je okres Pezinok 
– 17 obcí a okres Senec – 28 obcí. V uplynulom roku vykonali 
príslušníci zboru na území okresu Pezinok a okresu Senec spolu 
783 výjazdov k rôznym udalostiam. Pri požiaroch zasahovali 
173-krát v okrese Pezinok a 144-krát v okrese Senec. Výjazdov 
k dopravným nehodám bolo spolu 200 (73 v okrese Pezinok a 127 
v okrese Senec). Technická pomoc - odstraňovanie padnutých 
stromov, asistencia polícii, otváranie bytov, čerpanie vody a iné - 
bola poskytnutá v 246 prípadoch. Pri úniku nebezpečných látok 
zasahovali hasiči z hasičských staníc v Pezinku a v Senci osem-
krát. Pre zvýšenie odborných znalostí uskutočnili 12 taktických 
a previerkových cvičení. 

Pri požiaroch v oboch okresoch vznikla priama škoda 576 800 
eur. V uplynulom roku, tak ako aj v ostatných rokoch, najviac 
požiarov aj podľa celoslovenskej štatistiky vzniklo v jarných 
mesiacoch. Najčastejšie pri spaľovaní trávy a suchých porastov, 
spaľovaní odpadov a odpadkov či zakladaní ohňov v prírodnom 
prostredí.

Hasiči vykonávajú náročnú prácu, ich fyzická zdatnosť je dôle-
žitá pri každom zásahu, preto je nevyhnutné, aby pravidelne 
vykonávali fyzickú prípravu. O tom, že sú dobre fyzicky pripra-
vení, svedčia aj výsledky, ktoré príslušníci okresného riaditeľstva 
dosiahli v krajskom kole hasičského športu, keď získali prvé, 
druhé aj tretie miesto v súťaži jednotlivcov – výstup do 4. podlažia 
cvičnej veže, 1. a 2. miesto v behu na 100 metrov cez prekážky 
a 2. miesto v štafete. Celkovo sa súťažné družstvo umiestnilo 
na 2. mieste. 

Príslušníci ORHaZZ získali aj ocenenie primátora mesta Pezi-
nok za účasť pri zdolávaní rozsiahleho požiaru v Grécku.

Dôležitým oddelením ORHaZZ je aj oddelenie požiarnej 
prevencie, ktoré vykonáva kontrolnú činnosť u právnických 
a fyzických osôb – podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného 
výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje 
projektové dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej bezpeč-
nosti, zúčastňuje sa kolaudačných konaní, prejednáva priestupky 
voči fyzickým osobám a ukladá pokuty za porušenie predpisov 
na úseku ochrany pred požiarmi.

2 bolo vykonaných 181 protipožiarnych kontrol, pri ktorých 
bolo zistených 979 nedostatkov. Hlavným zameraním kontrol-
nej činnosti v uplynulom roku boli zdravotnícke zariadenia. 
Uložené boli tri pokuty právnickým osobám a deväť blokových 
pokút občanom. V rozkaznom konaní bola uložená jedna pokuta. 
V oblasti stavebnej prevencie vydalo ORHaZZ 1021 stano-
vísk. Na obciach boli v oblasti zvereného výkonu štátnej správy 
na úseku ochrany pred požiarmi vykonané dve komplexné a šesť 
následných kontrol.

V preventívno-výchovnej oblasti zabezpečilo okresné riadi-
teľstvo rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť. V spolupráci 
s Dobrovoľným hasičským zborom Pezinok – mesto, Policaj-
ným zborom SR, Mestskou políciou Pezinok a Malokarpatským 
múzeom v Pezinku boli zorganizované oslavy svätého Floriána 
– patróna hasičov. V priebehu celého roka vykonávali príslušníci 
exkurzie pre žiakov a deti spojené s ukážkami práce hasičov a tech-
niky na oboch hasičských staniciach (v Pezinku a Senci). Zabez-
pečené boli aj rôzne informácie z oblasti ochrany pred požiarmi, 
najmä v jarných a letných mesiacoch, občania boli informovaní 
aj o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. 

Profesionálni hasiči prajú občanom v novom roku veľa zdra-
via, šťastia, lásky a porozumenia, aby sa s hasičskou technikou 
stretávali iba na ukážkach, cvičeniach a súťažiach a aby pomoc 
hasičov potrebovali čo najmenej. 

Eva Orlická, OR HaZZ v Pezinku

- SPRÁVY Z MESTA -

Hasiči v roku 2022 

POZDRAVY Z PREDMESTIA

Nový rok v Grinave sme začali tradične stretnutím 
na Grinavskej vyhliadke, v sobotu 7. januára. Okrem novo-
ročných vinšov zaznievali aj plány a nápady na podujatia 
v tomto roku. Nebudú chýbať naše obľúbené celogrinavské 
akcie ako Fašiangový sprievod, Stavanie mája, Deň matiek, 
Grinavský deň alebo Rozprávkový lampiónový sprievod. 
O všetkom vás budeme pravidelne informovať na sociálnej 
sieti Aktivity Grinava.

Významnou udalosťou v snahe o záchranu a obnovu kúrie 
Grünfeld je dokument Memorandum o vzájomnej spolupráci 
pri jej obnove, ktorý 12. januára podpísali primátor Pezinka 
Roman Mács a predsedníčka občianskeho združenia Občian-
ska iniciatíva Grinava Eva Pilátová. Účastníci memoranda 
deklarujú spoločné úsilie zachovať a obnoviť kúriu Grün-
feld zo 16. storočia v Pezinku, ktorá by poskytovala priestor 
pre rozvoj kultúry, umenia, športu a komunitnej súdržnosti. 
Zároveň sa zaviazali vynakladať všetku snahu a úsilie v rámci 
svojich personálnych, technických a finančných možností pri 

realizácii projektov, získavaní dotácií, organizovaní kultúr-
no-spoločenských podujatí a pri týchto činnostiach úzko 
spolupracovať. Chceme sa aj na tomto mieste znova poďakovať 
mestu a primátorovi za dôveru. Prvá bridága v kúrii sa usku-
točnila 14. januára a dovoľujeme si vás pozvať na ďalšie. Pre 
viac aktuálnych informácií sledujte facebookovú stránku Kúria 
Grünfeld – Grinavský majer. 

Text a foto: Eva Pilátová

Termíny akustického preskúšavania sirén
V prípade vyhlásenia výnimočného stavu, núdzového stavu 

alebo mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej repub-
liky sa hlasitá skúška ruší.

Ak zaznie siréna v inom termíne 
Je dôležité rozlíšiť stály tón sirény od kolísavého:

• Stály dvojminútový tón  
Preskúšanie sirén, v prípadne mimoriadnej situácie Koniec 
ohrozenia

• Kolísavý dvojminútový tón  
Všeobecné ohrozenie – oznamuje ohrozenie alebo vznik 
mimoriadnej udalosti.

• Stály šesťminútový tón  
Ohrozenie vodou – oznamuje ohrozenie vodou.

 Ak nie je nariadená evakuácia, v takejto situácii je potrebné 
zachovať pokoj. V prípade, že sa nachádzate mimo budovu, 
je dôležité čo najskôr vstúpiť do najbližšej budovy.

Dátum Čas

Varovacia a vyrozumievacia 
sieť civilnej ochrany

Elektromoto-
rické sirény

Elektronické 
sirény

10. 02. 2023 12:00 hlasitá skúška tichá skúška

10. 03. 2023 12:00 hlasitá skúška hlasitá skúška

14. 04. 2023 12:00 hlasitá skúška tichá skúška

12. 05. 2023 12:00 hlasitá skúška tichá skúška

09. 06. 2023 12:00 hlasitá skúška hlasitá skúška

14. 07. 2023 12:00 hlasitá skúška tichá skúška

11. 08. 2023 12:00 hlasitá skúška tichá skúška

08. 09. 2023 12:00 hlasitá skúška hlasitá skúška

13. 10. 2023 12:00 hlasitá skúška tichá skúška

10. 11. 2023 12:00 hlasitá skúška tichá skúška

08. 12. 2023 12:00 hlasitá skúška hlasitá skúška

Novoročné stretnutie na Grinavskej vyhliadke. 

Prvé štyri nabíjacie stanice pre elektrobicykle a elektro-
kolobežky boli osadené na Kupeckého ulici pri autobuso-
vej zástavke, popri cyklochodníku Pezinok – Limbach, pri 
vstupe do areálu Schaubmarovho mlyna na Cajlanskej ulici, 
pri Kameňolome smerom na Pezinskú babu a v centre mesta 
na nádvorí Krušičovej kúrie. Nabíjacie stanice sú plne vybavené 
a doplnené aj o kompresor, servisný stojan, tlakomer a zásuvky  
na 230 V či USB. Nabíjanie je bezplatné. 

Mesto Pezinok podalo žiadosť o dotáciu z Bratislavského 
samosprávneho kraja pre rok 2022 na financovanie mestských 

nabíjacích staníc pre elektrobicykle ako verejnoprospešných 
stavieb pre doplnkovú cykloinfraštruktúru. Dotácia bola schvá-
lená a mesto podporené z Bratislavskej regionálnej dotač-
nej schémy vo výške 11-tisíc eur. Zvyšné spolufinancovanie 
do nákladovej položky zabezpečilo mesto Pezinok. Celková 
investícia pre nákup a osadenie nabíjacích staníc bola vo výške 
15 912 eur.. Prvé mestské nabíjacie stanice zrealizovala spoloč-
nosť ejoin s.r.o, ktorá bola úspešná na základe výsledkov verej-
ného obstarávania. 

Text: Referát výstavby a ŠFRB, Gabriela Repová

V meste pribudli nabíjacie 
stanice pre elektrobicykle  

Novoročné stretnutie  

Prvé kroky na Grinavskom majeri – kúrii Grünfeld 
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- SPEKTRUM -

Drahý moji!   

Vitajte v novém roku a majte ho najlepší, jako sa len 
dá. Jasné, že problémy a starosci len tak nezmiznú zato, 
že je nový rok. Ale svojim prístupem g roboce a ludom 
móžeme prispet k temu, aby náš život bol lepší, veselší, 
jednoducho žitelnejší. Problémy, čo tu máme, zme 
si aj tak zapríčinyly len my ludé a zas len my ludé sa ich 
móžeme zbavit. Je to len tak trochu srandovne posunuté 
– jedny ty problémy narobá a druhý ich napravujú. Naša 
republyka má uš 30 rokú. Priznám sa, že sem to nygdy 
nepočítal, neoslavoval. Bol sem proci dzelenú. Bál sem 
sa, že ket sa otrhneme, tak nás zhltnú Rusi. Naščascí 
sa tak nestalo. Bolo aj vácero pozitývnych udaloscí, 
boly aj negatýva. Dycky móže byt ešče horší, tak nebu-
dem zbytečne frflat. Nový primátor a zastupitelstvo 
zložily poslanecké sluby. F tých sa okrem inačích vecí 
píše, že budú obhajovat záujmy mesta. Já fčúl nanovo 
skúsim uverit, aj ket vím, že né šeci kandydovaly s týmto 
cílem. Šeci víme, že blyššá košela, jako kabát a né šeci 
poslanci vedzá presne rozeznat svoje od teho meského. 
No, a potom aj uprednostnyt to meské pret tým svojim. 
Hádam sa uš dočkáme, že mesto bude fungovat tak, jako 
skutečne má. Že bude čisto, rovné chodnýky a cesty, 
v noci osvícené... Pozitývne hodnocím zatát to, že náš 
primátor si nenechal od nykeho kafrat do teho, gdo bude 
jeho zástupcem. F tém vidzím výhodu natstranýckosci. 
Pohnútky ludzí pri volbách richtára boly rozdzílne. 
Ot pekných modrých očí cez ZRPŠ aš po: „poznám 
jeho ženu, je celkom fajn!“ Či to bola alebo nebola dobrá 
volba, ukáže čas. Ja mu želám pevné zdraví, hodne sily, 
odvahu a múdre rozhodnucá. Kedže v našem štáce trvá 
šecko dlchší, jako by mohlo, prvé výsletky uvidzíme 
za dva, tri roky. Nečo málo možno za rok. Každopádne 
je dobre, že sa prescehoval spátky na úrat a sce sa z ludma 
stretávat, né sa pred nyma skovávat. A fčúl g aktualy-
tám, čo nám kazá/robá náladu. Matelko rieši veci tak, 
že každý, gdo s ným nesúhlasí, je neprátel, prípadne 
agent. Pre Fica je agentka pany prezidentka. Dokonca 
Sérešova. Ja sa k Sérešovi hrdo hlásim. Jeho nadácija 
nám kedysi dost dlho a výdatne sponzorovala Cibulák. 
Po vyhlásený referenda je o ném cicho. Je streda pred 
a já nevím, o čém to bude. Tipujem účast 17 %. Ket toto 
čítate, už je po tém. Dofčúlka bola úspešnost 1:7. Neny 
zme a nygdy any nebudeme Švajčársko. Lenon klamal! 
Gdo z vás tam bol, ví o čém hovorím. Nebolo by lepší 
zvolyt si konečne do vlády a parlamentu normálnych 
ludzí? Lenže jak spoznat, kerý to sú? Budú taký vúbec? 
Kolko ich bude? Traja? Štyré? Vícej? Za keho budú 
kandydovat? Každý indze?

Bratri z druhého brehu Moravy volyly prezidenta. 
Bude aj druhé kolo. Nech uš to bude Peter alebo Pavel, 
myslím, že si polepšá. Tak či tak je to šanca na trocha 
vícej pokoja do bežného života. Verím, že vy doma 
zatát svícite aj kúrite a any ináč nestrádate. Stĺpek čítajte 
ráno, alebo dopoledna, nech vám nenarúšam spánek. 
Pripomínky a návrhy píšte na adresu redakcije. Parádne 
Fašangy 2023! 

 
Zúctu váš Strýco Lajo

Aké sviatky sme žili pred 62 rokmi tam 
dolu na Váhu? Kračúnom sme nazývali 
Vianoce. Ani sme nevedeli, že sa ten svia-
tok Vianocami nazýva. Vtedy boli presne 
také teplé dni ako v ostatné sviatky. Áno, 
to si pamätám, hoc som mal asi len šesť 
rokov. Svätý Martin vtedy prišiel na bielom 
koni. Sanicu sme si však užili iba slabé dva-tri 
týždne a potom zadul teplý fén od juhu. Sneh 
sa roztopil, zem oschla a ohriala sa až tak, 
že sa dalo chodiť po záhrade len v košeli. 

Momovka deň pred Štedrým večerom 
popchala do teplej zeme cesnak, ktorý 
v jeseni nestihla zasadiť. Porobili sa všetky 
jesenné roboty okolo záhrady, lebo nás 
zaskočila skorá zima. Postrihali sme suché 
chryzantémy, šípové ruže, pohrabalo sa lístie, 
poupratovalo v záhrade i na dvoroch. Chva-
labohu, bolo už po zabíjačke, ktorú sme 
stihli ešte za tejto krátkej zimy. 

Takže Štedrý večer mohol v plnom 
prúde prepuknúť. Už cez obed v kuchyni 
rozvoniavala kapustnica, z ktorej trčalo 
údené koleno i klbásy, na ťapši sa v rúre 
piekli krumple s cibuľou a zabíjačkovým 
rebrom, pochopiteľne aj s neúdenou klobá-
sou a hurkami. Krvavnica sa u nás nerobie-
vala, lebo keď sa na zabíjačke pichla sviňa, 
krv sa odchytila do misky a nechala stuhnúť. 
Ženičky už mali dopredu napraženú cibuľu 
a tú stuhnutú krú nakrájanú na kocky dali k nej tiež pražiť. Trošku 
korenia všetci tí šógorovia, báčikovia - prosto zabíjačková partia 
z rodiny - túto dobrotu s čerstvým chlebom z pece okamžite 
zbodla ešte za ranného brieždenia.

Zatiaľ svine čakali na rozobratie ležiac na zvesených čerstvo 
vyumývaných dverách od stodoly. Trma-vrma až do noci, keď 
všetci posilnení jedlom i pálenkom veselo mastili karty. Starší 
hrali sedmu a my zasrani sme sa učili ďura. Ale to bola len taká 
malá odbočka k zabíjačke. Lebo bez nej by nebola tá pravá štedrá 
večera. 

Takto to voňalo z kuchyne, kde sa varilo od obeda. Dedo 
v košeli a bekeši (kožúšku) sa na gangu vyhrieval na zubatom 
slniečku. Nožíkom stružlikal z akéhosi drevca bábiku. Po služ-
bách božích, ktoré sa v Nedede odbavovali vždy včasnejšie, aby 
sme si večere dosýta užili, sme doma zasadli už za sviatočný stôl. 
Povečeralo sa. Pre nás decká akosi pridlho, lebo sme chceli kuknúť 
na stromček, že či ho vôbec Ježiško doniesol a že či aj darčeky... 

Dedo Mráz ešte u nás nebol v móde 
a ani Santa Claus. Nádhera! Došiel! Ten 
Ježiško! Doniesol stromček aj darčeky! 
Mne sa najviac páčil plechový parný valec 
na kľúčik, čo chodil hore-dolu (pravdu-
povediac dopredu a dozadu). Bratovi zasa 
futbalová lopta, originál kožená, ktorú 
dostal. So zaväzovaním na šnúrku, ako 
na topánkach. 

Páčilo sa nám behať pod dvore len tak 
v tenkých svetríkoch a papučiach. Veď 
bolo takmer ako na jar. Tak ako počas 
týchto Vianoc... Vtom spoza vrát z ulice 
zaznela muzika a spev nábožnej koledy 
Narodil se Kristus Pán. To dedinskí 
Cigáni došli ritmovať (koledovať) i zahrať. 
Dedo zdnuká kričí: Veď poďte ďalej, 
je otvorené! Nezvyklo sa u nás zamykať 
a hlavne nie vo sviatky. 

Keď už traja chlapi boli vo dvore, 
aj som si ich poobzeral. Oči im svietili, 
zuby sa im beleli spod čiernych fúzov. 
Na sebe mali biele košele, šonkavie 
nohavice (rajtky) a čierne čižmy s vyso-
kými sárami. Najviac sa mi páčil Gejza 
báči s takou poohýbanou trúbou. Dedo 
mi prezradil, že je to saxofón až spoza 
mora, z Ameriky. Druhý naťahoval 
harmoniku s perleťovými gombičkami 
a tretí držal rytmus s gitarou. Cimbal 
ani basu by neuniesli počas toho večera. 
Aj tak neverím, že obehali ritmovať celú 
dedinu, ako sľúbili. Ale saxofón, či ako 

sa to... ma uchvátil. Ten zamatový tón, taký chrapľavý, no presne 
taký istý, ako vyzeral. Pôvodne strieborný, teraz silno zájdený, 
špinavý... Ale ten zvuk! Dodnes keď počujem takýto tenorový 
sax, spomeniem si na to cigánske blús. Nie tie perfektné tóny 
zo silno naleštených mosadzných nástrojov, ale z týchto starých 
niekedy aj obtlčený a rozladených. Pohrali zo pol hodiny. Dali 
samé pomalé kusy – halgató – a na koniec Akáci út (Agátová 
ulica), dedovu obľúbenú. Odchádzajúc a tlačiac starý detský 
kočík na inú štáciu ich dedo vybalil litrovkou svojej porto-
gézy a pribalil aj jabĺčka, pridal slaninku, klobásku (už tú údenú 
z komína). Pekne zahrali tí Cigáni, veru hej! 

Na túto zimu som si teraz, na Nový rok 2023, spomenul. 
Kukám na teplomer a na ňom je 12 stupňov.

Pavol Boriš, už Pezinčan 
(po 62 rokoch bývania v Pezinku som dostal od pravoverných 
Pezinčanov možnosť sa tým hrdiť) 

Stĺpek po našem O Kračúne 

Kožená futbalová lopta a korčule 
kvintáky, tieto darčeky najčastejšie 
očakávali chlapci pod stromčekom.

Členovia speváckeho zboru Animatus odspievali počas roka 
2022 spolu 11 koncertov. Vystupovali nielen pred domácim 
publikom v Pezinku, ale aj v Dolnej Krupej pri príležitosti 
Slávností ruží, v Zavare na koncerte venovanému 115. výročiu 
narodenia slovenského hudobného skladateľa Gejzu Dusíka, 
v Limbachu a Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách, kde 
potešili svojich priaznivcov vianočným koncertom.

Animatus vznikol v roku 2016. Pezinčanom sa predstavil 
na prvom oficiálnom vystúpení 22. októbra v malej sále Domu 
kultúry. Vo svojom repertoári sa zbor zameriava na slovanské 
piesne.

Animatus ďakuje za priazeň a podporu. 

Text a foto: Animatus

Animatus ďakuje za priazeň i podporu  

Členovia zboru vo Vysokých Tatrách, kde odspievali 
vianočný koncert.
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„Roky 2020 a 2021 boli pre prevádzkovateľov kín niečím, 
s čím sa ešte nestretli. Rok 2022 bol plný očakávaní, návrat divá-
kov do kina bol však pozvoľný. Očakávať, že sa počas jedného 
roka vrátime na čísla spred pandémie, by bolo veľmi optimis-
tické. V minulom roku naše kino a amfiteáter navštívilo spolu 
17 180 divákov, čo je približne 65 percent návštevnosti roku pred 
pandémiou. Veríme, že rok 2023 bude lepší,“ uviedol dramaturg 
Pezinského kina Roman Zatlukal. Pre porovnanie, v roku 2009 
len letné kino za tri mesiace navštívilo 13 897 divákov. Vtedy 
aj dnes sú najobľúbenejšie animované filmy pre deti. Nasledujú 
snímky veľkých štúdií a filmy slovenskej a českej produkcie. 
„V roku 2022 bol najnavštevovanejší animák Mimoni 2: Zloduch 
prichádza. Ďalej napríklad Thor: Láska a hrom alebo Šťastný nový 
rok 2: Dobro došli,“ priblížil R. Zatlukal. Stále platí, rovnako 
ako v minulosti, že väčší záujem je o premietanie v amfiteátri 
ako v kine.        

Tri desaťročia premietania 
Kino PKC, ktoré sa nachádza v Dome kultúry, bolo slávnostne 

otvorené 16. 2. 1990, kedy sa uskutočnilo aj prvé premietanie. 
Hral sa slovenský film Obyčajný špás. Nová kinosála nahradila 
Kino Zora na Sládkovičovej ulici. Kino s kapacitou 425 miest bolo 
v roku 2012 plne digitalizované. Premieta sa každý deň okrem 
pondelka. Vždy od 1. júna do konca augusta je mimo prevádzky, 
pretože projekčná technika sa na leto presúva do amfiteátra. 

Od mája 2020 má kino vlastný web www.kinopkcpezinok.sk, 
kde divák nájde vždy aktuálny program, môže si online rezervo-
vať vstupenky, alebo si ich priamo kúpiť, či prihlásiť sa na odber 
newslettera. V kine alebo amfiteátri je možné platiť bezhoto-
vostne. 

„V rámci finančných možností sa snažíme stále niečo vylep-
šovať. Na modernizáciu získavame aj externé finančné zdroje. 
Pri kinách je to možné prostredníctvom Audiovizuálneho 
fondu. Z týchto prostriedkov sme napríklad inštalovali LED 

displeje v budove kultúrneho domu, kúpili počítačové vybavenie 
do pokladní. Aktuálnou novinkou je, že svojich blízkych môžete 
obdarovať darčekovou kartou Pezinského kina v hodnote 30, 
50 a 75 eur. Kúpiť ju môžete v pokladni kina,“ vysvetlil dramaturg. 

Kino okrem bežného obsahu prináša divákom aj prehliadky 
severskej produkcie SCANDI, francúzskeho filmu Creme 
de la creme, outdoorového filmu Expedičná kamera a Snow 
Film Fest. „Začali sme viac spolupracovať so školami na orga-
nizovaných predstaveniach a prostredníctvom edukatívneho 
projektu Filmový kabinet deťom približujeme školákom tvorbu 
animovaných filmov,“ doplnil R. Zatlukal. 

Oscarovská noc 
Na 11. marca pripravuje kino novinku – noc inšpirovanú 

odovzdávaním filmových cien Oscar. Bude sa premietať, hlasovať 
i oceňovať. Nebude chýbať červený koberec, sprievodné akcie 
v podobe workshopov a prednášok. „Keďže nemáme licenciu, 
aby sme mohli premietať súčasné filmy, ktoré sú nominované 
na Oscara, dohodli sme sa s dramaturgiou kina, že vyberieme 
filmy, ktoré už Oscara v minulosti dostali,“ priblížila plánované 
podujatie riaditeľka PKC Monika Luknárová. Časť filmov sa bude 
premietať v malej sále, časť vo veľkej kinosále od 19.30 približne 
do jednej hodiny po polnoci. V závere diváci zvolia najlepší film 
večera. Cieľom je priniesť Pezinčanom nový zážitok z kina. 

Pezinský filmový klub 
Pre náročnejšieho diváka je pri kine PKC Pezinok založený 

aj Pezinský filmový klub. Premietacím dňom je každý utorok. 
Členom sa môže stať každý, stačí si zakúpiť v pokladni kina 
Členský preukaz v hodnote 5 eur. Preukaz držiteľovi zabezpečí 
automaticky zľavu na vstupnom vo výške 1 euro na predsta-
venia filmového klubu, a to nielen pezinského, ale všetkých 
klubov na Slovensku a v ČR. „Pandemické roky výrazne zasiahli 
do klubového filmu. V tomto roku sa chceme zamerať aj na jeho 
fungovanie,“ uviedol R. Zatlukal. 

Kiná majú za sebou zložité obdobie ovplyvnené pandémiou koronavírusu. 
Najskôr boli celkom zavreté, potom sprístupnené len spolovice. V súčasnosti 
sú dostupné bez obmedzení, ich návštevnosť však ani zďaleka nedosahuje 
také čísla ako pred pandémiou. Zisťovali sme, ako sa darí kinu Pezinského 
kultúrneho centra (PKC), ktoré premieta už viac ako 30 rokov. 

Streda 1. 2.
19:30  Emigranti | SCANDI 

ŠVE,NÓR 2021

Štvrtok 2. 2.
19:30 V zajatí mysle 

USA 2022

Piatok 3. 2.
19:30 Slúžka 

SR,ČR 2023

Sobota 4. 2. 
17:00 Zúbková víla 

LUX,NEM 2023

Sobota 4. 2. 
19:30 Spravodlivosť pre 

Emmetta Tilla 
USA 2022

Nedeľa 5. 2. 
17:00 Asterix a Obelix: Ríša 

Stredu 
FRA 2023

Nedeľa 5. 2. 
19:30 Niekto klope na dvere 

USA 2023

Streda 8. 2. 
19:30 Dealer I | SCANDI 

DÁN 1996

Štvrtok 9. 2. 
19:30 Duchovia Inisherinu 

VB,USA 2023

Piatok 10. 2. 
19:30 Magic Mike: Posledný 

tanec 
USA 2023

Sobota 11. 2.
17:00 Kocúr v čižmách: 

Posledné želanie 
USA 2022

Sobota 11. 2.
19:30 TITANIC: 25 výročie 

3D 
USA 2023

Nedeľa 12. 2.
19:30 Želanie k narodeni-

nám 
ČR 2023

Utorok 14. 2.
19:30 Nezanechať stopy | 

Pezinský FK 
POĽ 2021

Streda 15. 2. 
19:30 Dealer II | SCANDI 

DÁN,VB 2004

Štvrtok 16. 2. 
19:30 Invalid 

SR 2023

Piatok 17. 2. 
19:30 Ant-Man a Wasp: 

Quantumania 
USA 2023

Sobota 18. 2. 
17:00  Zúbková víla 

LUX,NEM 2023

Sobota 18. 2. 
19:30 Magic Mike: Posledný 

tanec 
USA 2023

Nedeľa 19. 2. 
17:00 Múmie 

ŠPA 2023

Nedeľa 19. 2. 
19:30 Slúžka 

SR,ČR 2023

Utorok 21. 2. 
19:30 Odpočítavanie - 

posledný film Ivana 
Palúcha | Pezinský FK 
SR 2022

Streda 22. 2. 
19:30 Dealer III | SCANDI 

DÁN 2005

Štvrtok 23. 2. 
19:30 Ant-Man a Wasp: 

Quantumania 3D 
USA 2023

Piatok 24. 2. 
19:30 Kuciak: Vražda 

Novinára 
ČR,USA 2022

Sobota 25. 2. 
17:00 Múmie 

ŠPA 2023

Sobota 25. 2. 
19:30 Nezvestná 

USA 2022

Nedeľa 26. 2. 
17:00 Asterix a Obelix: Ríša 

Stredu 
FRA 2023

Nedeľa 26. 2. 
19:30 Tár 

USA,NEM 2023

Utorok 28. 2. 
19:30 ± 90 | Pezinský FK 

SR 2022

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

Digitalizáciu Pezinského kina 
finančne podporil Audiovizuálny 
fond. Uvádzanie filmov v Pezin-
skom kine finančne podporuje 
Audiovizuálny fond. Marketing 
Kina Pezinok - inovatívne formy 
marketingu a propagácie, návrat 
divákov do kinosály finančne 
podporil Audiovizuálny fond. 

Program  
Február 2023

Nina Bednáriková

Diváci sa do kina vracajú pomaly  
- KULTÚRA -

Kinár telom i dušou
Neoddeliteľnou súčasťou kina v kultúrnom dome je Timo-

tej Matiaško, dnes už zaslúžilý kinár na dôchodku. Pezinčanom 
premietal filmy 27 rokov, od roku 1992 do 2019. Kino bolo 
preňho nielen prácou, ale i koníčkom, ktorým je doteraz. Pre 
noviny porozprával, aká bola návštevnosť kedysi, ako sa premie-
talo i čo sa zmenilo.

Aká bola práca v kine pred 30 rokmi? 
Vtedy bola úplne iná príprava programu, lebo neboli disky, 

digitalizácia. Boli klasické filmy. Zriadenci nosili kotúče v zele-
ných, modrých „bedniach“, kde sa zmestili tri kotúče. Väčšinou 
chodili dve „bedne“. Jeden kotúč išiel zhruba 20 minút, preto 
boli dve premietačky. Kópia filmu musela byť v kine. V dnešnej 
dobe vám príde disk, nahráte do serveru a posielate hneď ďalej. 
Máte ho uložený na úložisku a keď je film dobre navštevo-
vaný, tak ho zopakujete. To sa kedysi nedalo, lebo kópia filmu 
sa po odohraní hneď večer viezla do ďalšieho kina. Kým sme 
sa znovu dostali ku kópii, aby sme premietanie zopakovali, ubehol 
aj mesiac, takže človek si musel dobre premyslieť, či bude film 
premietať v stredu, vo štvrtok alebo tri dni od piatku do nedele. 

Dnes sa kiná po pandémii boria so slabou návštevnosťou. 
Aký záujem bol o kino vtedy? 

V roku 1992 začali vznikať súkromné distribučné spoločnosti 
a do republiky vozili filmy, o ktorých sme len počuli. Takže vtedy 
bol záujem vysoký. V tom roku bola návštevnosť amfiteátra a kina 
spolu 105-tisíc ľudí. Do „amfika“ chodilo oveľa viac ľudí, museli 
sme otvárať aj dve pokladne. Raz ich prišlo až 1 400 ľudí, myslím, 
že to bolo, keď sa premietala Báthorička od Jakubiska. Amfiteáter 
mal za tri mesiace takmer rovnakú návštevnosť ako kino. 

Kedy sa začali diváci vytrácať? 
Pred pandémiou išla už návštevnosť trochu dolu. Príchod 

covidu to „zaklincoval“. Teraz je veľa streamovacích spoločností, 
doma si pustí človek, čo chce. Aj keď monitor nikdy nenahradí 
plátno. Filmy sa točia, aby sa pozerali na plátne, nie na mobile. 
Nevýhodou Pezinka je aj blízkosť hlavného mesta s veľkými 
pohodlnými kinosálami.

Ako sa zmenilo publikum? 
K horšiemu. Pamätám si, že za šušťanie s cukríkmi sa kedysi 

vyvádzalo z kina. Dnes je vám za upozornenie človek schopný 
v kine vynadať. Niektorí ľudia si myslia, že keď si zaplatia vstupné, 
môžu si dovoliť všetko. Sú čím ďalej horší, ale samozrejme nie 
všetci. Ja som bol v kine každý deň, každý večer, aby sa mal divá-
kom, kto ospravedlniť, ak by sa niečo pokazilo, a chybu napraviť. 
Takmer všetkých, čo chodili do kina som poznal z videnia. Sprá-
vanie ľudí bolo predtým lepšie. 
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5. 2. 2023 (nedeľa)
16:00  S.O.S: Labky na plecia! 

Show pre deti v štýle Labko-
vej patroly 
Vstupenky si môžete zakúpiť 
v sieti Ticketportal.

(spoločenská sála)                                                  

6. 2. 2023 (pondelok)
17:00 Angelika Buzgovičová: 

Čarodejné farbičky 
Vernisáž výstavy obrazov insitnej 
umelkyne. 
Trvanie výstavy: 27.1. – 28.2.2023

(minigaléria)

7. 2. 2023 (utorok)
19:00 Ale, ale pani Plukovníková! 

Komédia, ktorá vám dá chuť 
do života. 
Réžia: Vladimír Strnisko Účin-
kujú: Božidara Turzonovová, 
Karol Čálik, Zuzana Kocúriková 
alt. Katarína Mrázová, Zuzana 
Frenglová alt. Oľga Belešová 
a ďalší. 
Vstupenky si môžete zakúpiť 
v sieti Predpredaj, alebo v pokladni 
PKC.

(veľká sála)

9. 2. 2023 (štvrtok)
18:00 Duo Jamaha - koncert 

Pop zábava pre všetky vekové 
generácie.

(spoločenská sála)  

11. 2. 2023 (sobota)
9:30 Veľká cena Pezinka 

Slovenská extraliga vo volenom 
mariáši.

(spoločenská sála)

12. 2. 2023 (nedeľa)
10:30 Hra života 
15:00 Polročné vystúpenie detí Tanečnej 

akadémie Sunny Dance.
(veľká sála)

13. 2. 2023 (pondelok)
8:00 Odber krvi 

Organizátor: Slovenský červený 
kríž MO Pezinok

(salónik)

15. 2. 2023 (streda)
19:00 Rozhovory s... 

Diskusný večer s osobnosťami 
mesta Pezinok.

 (malá sála)

16. 2. 2023 (štvrtok)
16:00 FROZEN -  Ľadové kráľov-

stvo II 
V podaní herečiek Andrey Somo-
rovskej (ELZY) a Lucie Bugalo-
vej (ANNY), ktorých spevácke 
výkony ocenila aj Disney produk-
cia z Ameriky. 
Vstupenky si môžete zakúpiť 
v pokladni PKC.

(veľká sála)

18. 2. 2023 (sobota)
19:00 Valentínsky ples 

Vystúpia: Funkiez, LH Technik, 
DJ, hosť plesu: Pavol Hammel.

(spoločenská sála)

25. 2. 2023 (sobota)
18:00 Pochovávanie basy 

Spoločenská zábava spojená 
s ľudovými tradíciami a progra-
mom

(spoločenská sála)

26. 2. 2023 (nedeľa)
8:00 Výmenné stretnutie zbera-

teľov 
Burza mincí a známok.

(dolný foyer)                                    

26. 2. 2023 (nedeľa)
16:00 Magický dom madam 

Dragany 
Rodinná groteska, klauniáda pre 
deti a rodičov 
Účinkuje: Divadlo Úsmev

(malá sála)

Program
Február 
2023

Medzi ocenenými architekto-
nickými objektmi boli za rok 2021 
Ľudový dom v obci Závod, Vino-
hradnícky dom na Hornej ulici 
v Modre, historický remeselný dom 
v centre Modry, panský dom pri 
mestskej veži v Doľanoch, mestská 
veža v Doľanoch a secesný meštian-
sky dom na Holubyho 23 v Pezinku. 

„Porovnávame starý a nový stav, 
teda čo všetko sa podarilo zachrániť. 
Dôležitú úlohu zohráva aj priestorové 
využitie stavby. V niektorých prípa-
doch dali majitelia priestoru novú 
funkciu, ide o konverziu historic-
kej architektúry v prospech niečoho 
nového. Sú tu tiež príklady, ktoré 
sú pietnou rekonštrukciou toho, aký 
výraz mala stavba v minulosti,“ pove-
dal generálny riaditeľ Pamiatkového 
úradu SR Pavol Ižvolt.

Na zrekonštruovanom meštian-
skom dome v Pezinku porotu 
zaujala komplexná umelecko-reme-
selná obnova, reštaurovanie a citlivá 
modernizácia jedinečného secesného 
meštianskeho domu. Dom je národ-
nou kultúrnou pamiatkou. 

„Potešilo ma, že majitelia zacho-
vali pôvodnú farebnosť okien. 
V minulosti mali okná olejový náter, 
čím chránili krehké drevo a zároveň 
oknu dodávali špecifický charakter. 
V tomto prípade je to zelená farba,“ 
ocenil Pavol Ižvolt.

V secesnom meštianskom dome 
sa spájajú nové technológie ako reku-
perácia, tepelné čerpadlo a príprava 
na fotovoltaickú elektráreň s pôvod-
nými historickými prvkami, ktoré 
prešli dôkladnou obnovou. 

„Mám radosť z celého objektu. 
Teší ma, že sme našli zaujímavé 
prvky, ktoré dotvárajú architek-
túru stavby. Napríklad sme objavili 
studňu, ktorá bola schovaná za scho-
diskom za plechovými dverami, tak 
sme okolo nej urobili múrik a máme 
v nej dokonca pitnú vodu,“ priblížil 
priestory domu vlastník Viliam Frič.

Meštiansky dom má za sebou 
bohatú históriu, ktorá sa začala písať 
už v polovici 16. storočia. Jeho najstar-
ším zisteným majiteľom bol šľachtic 
Samuel Joachim von Majtány, ktorý 

bol pezinským richtárom. Jedným 
z posledných vlastníkov objektu 
bol Svätojurčan Dr. Filip Werner 
s manželkou, ktorí ho v roku 1910 
predali Pezinskej úverovej banke. 
V roku 1928 opäť zmenil majiteľa 
a patril rodine Bončo. O tridsať rokov 
neskôr bol znárodnený, čím sa stal 
majetkom Československého štátu. 
Po roku 1989 sa jeho vlastníkom stalo 
mesto Pezinok. Dom bol využívaný 
ako sociálne bývanie až do roku 
2010, kedy sa ho v schátranom stave 
rozhodlo mesto predať. Nového 
súčasného majiteľa našiel až v roku 
2017. Okrem bývania má v pláne 
premeniť časť objektu na ubytovanie 
vyššej kategórie, reštauráciu, kaviareň 
a viechu. 

Pezinské stavby 
ocenené AINova
2010 budova bývalého Mlyna

2011 Turecký dom a Krušičova kúria

2012 dom pri kostole vlastníka 
Alexandra Krupu a Penzión 
pod kláštorom

2013 horáreň Rybníček na Pezin-
skej Babe a vinohradnícky dom 
rodiny Skovajsovcov

2018 roľnícko-vinohradnícky dom 
rodiny Dubekovej i dvojge-
neračný rodinný dom rodiny 
Liškovej a Kankovej

2021 meštiansky dom na Holubyho 23

Pezinský meštiansky 
dom získal ocenenie 
za príkladnú obnovu    

Daniela Malíková, foto: AINova 

Cieľom Ocenenia za príkladnú obnovu 
je zachovanie architektúry typickej pre 
Bratislavský kraj ako súčasť kultúrneho 
dedičstva bratislavského regiónu. 
Prostredníctvom neho vyjadruje Academie 
Istropolitany Nova (AINova), ktorá ocenenie 
udeľuje, podporu tým, ktorí sa zaslúžili 
o obnovu hodnotných stavieb v regióne. 
Tento rok získalo cenu šesť stavieb. 

Meštiansky dom na Holubyho 
23 po rekonštrukcii.

Nádvorie meštianskeho domu.

- KULTÚRA -
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K najvýznamnejším postavám 
v histórii rodu grófov zo Svätého 
Jura a Pezinka môžeme zaradiť 
generáciu, ktorú tvorili potomko-
via kráľovského pohárnika, strážcu 
kráľovskej koruny a kastelána 
Vyšehradu Juraja III. (1409 – † 1. 4. 
1467). Jeho synovia Žigmund, Ján 
III. a Peter V. neovplyvňovali len 
dianie na svojich panstvách, no ako 
zdatní vojenskí velitelia, vynikajúci 
taktici a diplomati významne zasaho-
vali aj do diania v Uhorskom kráľov-
stve. Svoju moc sa snažili posilniť 
aj premyslenou sobášnou politikou 
– manželky si vyberali z význam-
ných rodov, vďaka čomu rozšírili 
svoje domínium na území dnešného 
Slovenska, Maďarska, Rakúska 
aj Moravy. Samozrejme, prvoradou 
úlohou manželiek bolo zabezpečiť 
rodu jeho pokračovateľov v podobe 
mužských potomkov. V tomto smere 
grófi nemali šťastie a rod prežíva 
genealogickú krízu, ktorá o niekoľko 
dekád povedie k jeho vymretiu. 

Prvou manželkou zaklada-
teľa tejto významnej línie Juraja 
III. bola Uršuľa z Wolfurtu (sestra 
Pavla z Wolfurtu), s ktorou splodil 
najmenej dvoch synov, Žigmunda 
a Jána. Z majetkového i spoločen-
ského hľadiska sa mu veľmi vydarilo 
nasledujúce manželstvo. Jeho vyvo-
lenou sa stala jeho švagriná (vdova 
po Pavlovi z Wolfurtu), kňažná Judita 
z Opavy, dcéra opavského kniežaťa 
Přemka z vedľajšej línie Přemyslov-
cov a münsterberskej kňažnej Kata-
ríny z rodu sliezskych Piastovcov.

Judita bola dvornou dámou 
kráľovnej Alžbety Luxemburskej 
a spolu so svojimi príbuznými vlastnila 
strategické majetky v okolí Jurajovho 
domínia, ako napr. hrady Óvár (dnes 
Mosonmagyaróvár), Scharfeneck 
(západne od Neziderského jazera) 
a Červený Kameň. Juraj bol verným 
podporovateľom Alžbety Luxem-
burskej a jej syna Ladislava Pohrobka 
v prebiehajúcom zápase o nástupníc-
tvo na trón, a preto Alžbeta odobrila 
uzavretie tohto zväzku. V máji 1440 
Juditu vyhlásila za mužského dediča, 
vďaka čomu získala dedičské práva 
na majetky po zosnulom manželovi 
Pavlovi z Wolfurtu († 1438). Svadba 
sa teda konala najneskôr v prvej tretine 
roku 1441. O niekoľko mesiacov 
darovala svojmu novému manželovi 
panstvo Červený Kameň. Juraj jej 
zas udelil ako svadobný dar Plavecký 
hrad s príslušenstvom, mestečko Rust 
a podiel vo Štvrtku na Ostrove. Svad-
bou Juraj získal rozsiahle územia 
v Mošonskej a Bratislavskej stolici, 
ktoré mu zaručili dominantné majet-
kové postavenie v regióne. Óvár-
ske panstvo s hradom sa stali novým 
sídlom Jurajových potomkov a dejis-
kom viacerých diplomatických roko-
vaní. Judita najneskôr v decembri 
1446 zomrela, pričom nie je známe, 
že by z tohto manželstva vzišli nejakí 
potomkovia. 

Juraj sa oženil ešte raz v roku 1455 
s Margitou Botošovou z Hrapkova. 
Aj toto manželstvo mu prinieslo 
ďalšie majetky – išlo o hradné 
panstvo Hrapkov, ktoré sa rozprestie-
ralo vo východnej Slavónii. Z tohto 
zväzku pochádzali pravdepodobne 
až traja Jurajovi synovia: Peter, Kriš-
tof a Juraj mladší.

Jurajov syn gróf Žigmund  
(1438 – † pred 3. 5. 1493) bol vyni-
kajúci taktik a veliteľ. Prvý raz 
sa oženil v druhej polovici 50. rokov 
15. storočia s moravskou šľachtičnou 
Kunhutou Tovačovskou z Cimburka, 
o ktorej vieme iba to, že v roku 1461 
zomrela a bola pochovaná v paulín-
skom kostole v Marianke. Zakrátko 
(už v roku 1462) si gróf vyhliadol novú 
nevestu. Stala sa ňou dolnorakúska 
šľachtičná Barbora, dcéra rytiera 
Mikuláša II. Truchsess zo Staatzu. 
Mikuláš bol za vlády Ladislava 

Pohrobka jeho radcom a kapitánom 
kráľovského sídla Hofburg vo Viedni. 
Neskôr pôsobil ako vyslanec a radca 
cisára Fridricha. Manželský zväzok 
s dcérou cisárovho radcu a zároveň 
člena rádu Vázy a grifa bol oboj-
stranne výhodný. Žigmund svojej 
nastávajúcej zálohoval v roku 1462 
Devínsky hrad ako svadobný dar 
za to, že do manželstva priniesla 5 000 
uhorských zlatých a ďalší majetok 
v hodnote 5 000 zlatých. 

Svadba grófa Žigmunda a Barbory 
sa konala na hrade Óvár v lete 1462, 
o čom nás informuje jej účastník 
básnik Michal Beheim. K najvýznam-
nejším hosťom patril rakúsky vojvoda 
Albrecht so svojím sprievodom. Zaují-
mavosťou je, že pri príležitosti svadby 
sa konal aj rytiersky turnaj. Z dlhoroč-
ného manželstva sa narodil syn Tomáš, 
ktorý bol zároveň jediným vnukom 
Juraja III., ktorý sa dožil dospelosti.

Žigmundov brat Ján (1429 – 
† pred 25. 8. 1492) sa presadil najmä 
ako skúsený diplomat. Zrejme prežil 
celý život iba s jednou manželkou. 
Bola ňou šľachtičná Barbora z Mont-
fortu, dcéra Hermana I. z Mont-
fort-Bregenzu a grófky Margity 
Celjskej (z Celje). V útlom veku prišla 
o otca, ktorého jej nahradil otčim 
knieža Vladislav Tešínsko-Hlo-
hovský z tešínskej vetvy sliezskych 
Piastovcov. Ján vďaka manželstvu 
s Barborou nadviazal bližšie kontakty 
so sliezskou šľachtou, ktoré neskôr 
viackrát využil pri diplomatických 
rokovaniach počas českého ťaženia 
kráľa Mateja Korvína. Z matkinej 
strany pochádzala Jánova manželka 
z jedného z najmocnejších magnát-
skych rodov stredovekého Uhor-
ského kráľovstva. Do rodiny patrila 
napríklad aj rímska cisárovná, česká 
a uhorská kráľovná Barbora Celj-
ská († 1451), manželka Žigmunda 
Luxemburského. Z dlhoročného 
vzťahu Jána a Barbory sa dospelého 
veku dožila len dcéra Margita. 

Po manželovej smrti v roku 
1492 si mala Barbora ponechať izby 
na hrade Óvár a Plavecký hrad, kam 
sa plánovala presťahovať. Švagor 
Žigmund jej mal odovzdávať ročne 
dva voly a 12 dreilingov vína. Okrem 
toho mala mať právo využívať všetky 

hospodárske úžitky plynúce z vlast-
níctva Plaveckého panstva a žiadala, 
ako bolo zvykom počas života nebo-
hého manžela, postarať sa o financova-
nie jej 16-členného dvora (služobníci 
a dvorné dámy). Po Žigmundovej 
smrti spísala Barbora s jeho synom 
Tomášom novú dohodu, podľa 
ktorej jej mal vyplácať štvrťročne 
rentu po 25 zlatých a odovzdávať 
ročne osem volov a osem dreilingov 
vína. Onedlho sa však vo veku okolo 
60 - 65 rokov znova vydala, čím stra-
tila všetky nároky na Plavecký hrad 
a vdovské príjmy. 

Žigmundov a Jánov nevlastný 
brat Peter (1460 – † 1517) sa mohol 
pochváliť zaujímavou politickou 
i diplomatickou kariérou. Jeho prvou 
manželkou sa pred rokom 1480 stala 
šľachtičná Kunhuta (Kunka), sestra 
významného moravského právnika, 
zemského hajtmana Stibora Tovačov-
ského z Cimburka. Svadbou s Kunhu-
tou získal Peter majetky na východe 
Moravy: hrady Starý Jičín, Nový Jičín, 
Rožnov a Vsetín s mestečkami Valaš-
ské Meziříčí, Nový Jičín, Starý Jičín, 
Vsetín, Hustopeče nad Bečvou s vyše 
40 dedinami prislúchajúcimi k týmto 
majetkom.

Rodinné šťastie mu prialo len 
krátko, v rozpätí rokov 1485 až 1486 
zomrela jeho manželka aj starší syn. 
Ani druhý syn sa napokon dospe-
losti nedožil. Vytúženého mužského 
potomka sa nedočkal ani v nasledu-
júcom zväzku s českou šľachtičnou 
Žofiou z Valdštejna, dcérou Jana 
z Valdštejna a Rokštejna a Kataríny 
z Konice.

Peter sa počas života prejavil 
ako skúsený diplomat, ktorý okrem 
iného dopomohol aj k habsbursko 
jagelovskému rodovému prepo-
jeniu. V roku 1515 počas stretnutí 
v Bratislave, kde sa mali definitívne 
dohodnúť sobášne zmluvy, Peter 
zastupoval kráľa Vladislava II. Jage-
lovského a ujal sa aj čestnej úlohy, 
keď vítal v Bratislave poľského kráľa 
Žigmunda Jagelovského a vyslancov 

cisára Maximiliána Habsburského. 
Neskôr sa účastníci snemu presu-
nuli na uhorsko rakúske hranice, 
kde sa stretli s cisárom Maximiliá-
nom a odtiaľ postupovali smerom 
na Viedeň. K sprievodu sa pripojila 
aj Petrova manželka Žofia, ktorá 
bola kmotrou Vladislavovej dcéry, 
princeznej Anny Jagelovskej (nastá-
vajúca manželka budúceho kráľa 
Ferdinanda Habsburského). Gróf 
pravdepodobne do príjazdu svojej 
manželky princeznú sprevádzal. 
Následne sa spoločne so Žofiou 
zúčastnili aj na viedenských roko-
vaniach a svadobnej hostine. Pri 
slávnostnom prejazde Viedňou 
Peter na koni nasledoval koč prin-
ceznej Anny, čo nepriamo poukazuje 
na jeho postavenie pri rokovaniach 
o sobášnych zmluvách. Z Cuspini-
ánovho opisu rokovaní vo Viedni 
je možné predpokladať, že bezdetní 
Peter so Žofiou boli istou mierou 
zapojení aj do Anninej výchovy.

Napriek Petrovým nespochybni-
teľným úspechom na poli diploma-
cie skončili jeho snahy o samostatné 
hospodárenie na svojich panstvách 
neúspechom. Aj tu našiel oporu 
vo svojej manželke, ktorá zálohovala 
a neskôr aj predala viaceré majetky, 
aby mu pomohla splatiť dlhy. 

Helena Gahérová – Daniel Gahér,  
Mestské múzeum v Pezinku, Archív Pamiatkového úradu SR

Erb Uršule z Wolfurtu nachá-
dzajúci sa na svorníku klenby 
farského kostola vo Svätom Jure.  
(foto: Eduard Zvarik)

Na Plavecký hrad sa mala Barbora z Montfortu presťahovať po smrti manžela 
aj kvôli narastajúcemu osmanskému nebezpečenstvu. (foto: Henrich Vajsábel)

Erb manželov Jána III. a Barbory 
z Montfortu na svorníku klenby 
farského kostola v Pezinku.  
(foto: Eduard Zvarik)

Grófky zo Svätého Jura a Pezinka
- HISTÓRIA -

Významné dvorské a krajinské úrady v Uhorsku zastávali viac ako 
tristo rokov svätojurskí a pezinskí grófi. Práve im je venovaná kniha 
s názvom V znamení hviezdy – Grófi zo Svätého Jura a Pezinka, 
ktorú Mestské múzeum v Pezinku vydalo v závere roka 2021. 
Nasledujúci úryvok je upravenou ukážkou z nej. 
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- INZERCIA -

Vyučovacie predmety sa delili na teore-
tické a praktické. Teoretické predmety boli 
všeobecného charakteru (jazyk českosloven-
ský, vlastiveda, národné hospodárstvo, počty, 
ale aj náuka o slušnom chovaní), potom neras-
topis a pôdoznalstvo (geológia), poľnohospo-
dárska botanika, chémia. Hlavné predmety boli 
vinárstvo, vinársky priemysel, ovocinárstvo, 
ovocinársky priemysel, semenárstvo, záhrad-
níctvo, včelárstvo, náuka o chorobách rastlín, 
vinárske a hospodárske účtovníctvo, obchodná 
náuka a družstevníctvo, ale aj kreslenie a kraso-
pis. Praktické predmety predstavovali cvičenia 
v poľnom vymeriavaní, botanike a ampelogra-
fii, pestovaní vínnej révy, chémii, vinárskom 
priemysle, ovocinárstve, zeleninárstve a účtov-
níctve.

Teoretické predmety sa vyučovali 
v lete dopoludnia od 7.00 do 11.00, v zime 
od 8.00 do 12.00 h. Poobede sa konali nielen 

teoretické, ale najmä praktické cvičenia, a to v lete  
od 14.00 do 18.00 a v zime od 13.00 do 17.00 h.

V čase dôležitých poľnohospodárskych 
prác sa mohlo praktické vyučovanie stano-
viť na celodenné. V rámci pivničného hospo-
dárstva mali žiaci možnosť sledovať a starať 
sa o víno, učili sa, ako liečiť choré víno. Škola 
skúšala nové postreky, v cvičnom vinohrade 
boli neštepené korene, na ktorých sa žiaci 
učili aplikovať sírovodík. Súčasťou výučby boli 
aj odborné exkurzie do iných škôl a podnikov. 
Učitelia zaškoľovali aj miestnych vinohrad-
níkov, deti z Bratislavy chodili na oberačku 
do školských viníc, kde im boli vysvetlené 
nové postupy. Konali sa odborné prednášky 
vo viacerých vinohradníckych obciach 
(Vajnory, Šenkvice). Aj z týchto riadkov 
vidieť, že výučba v škole bola špecializovaná 
a orientovaná na prax. 

Michal Duchoň,  
Archív mesta Bratislavy

Vinársko-ovocinárska škola v čase 
presídlenia z Bratislavy do Modry (5)

Harmonogram vydávania Pezinčana na rok 2023
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Štátna škola vinárska na pohľadnici (začiatok 
20. rokov 20. storočia).

Mesiac Február Marec Apríl Máj Jún Júl - August September Október November December
Uzávierka podkladov 14. 2. 2023 14. 3. 2023 18. 4. 2023 16. 5. 2023 13. 6. 2023 15. 8. 2023 19. 9. 2023 17. 10. 2023 14. 11. 2023 28. 11. 2023

Termín vydania 24. 2. 2023 24. 3. 2023 28. 4. 2023 26. 5. 2023 23. 6. 2023 25. 8. 2023 29. 9. 2023 27. 10. 2023 24. 11. 2023 8. 12. 2023

Pozýva na 15. ročník poduja-
tia Pezinské vínne pivnice a dvory, 
ktoré sa uskutoční 11. februára 
od 13.00 do 21.00 h. V širšom centre 
mesta vám členovia Združenia pezin-
ských vinohradníkov a vinárov 
ponúknu to najlepšie, čo ukrývajú ich 
pivnice a dvory. Vstupenky v pred-
predaji zakúpite za zvýhodnenú cenu, 
a to 37 €/osoba alebo 55 €/dvojica. 
Vstupenky môžete zakúpiť v Malokar-
patskom múzeu v Pezinku počas otvá-
racích hodín alebo online na stránke 
www.zavinom.sk. 
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Dni ubiehajú, roky 
pribúdajú a spomienky 
zostávajú. Dňa 13. janu-
ára 2023 sme si pripome-
nuli 24. výročie, keď nás 
navždy opustil František 
Varga a dňa 18. februára 

2023 si pripomenieme jeho nedožitých 
100 rokov. Kto ste ho poznali, prosím, 
venujte mu s nami tichú spomienku. 
S úctou spomína dcéra s rodinou.

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 14. 1. 2023 uply-
nulo 20 rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý 
Benjamín Kopáčik. 
S láskou a vďakou 
spomína manželka, 
deti s rodinami. Kto 

ste ho poznali, venujte mu s nami tichú 
spomienku.

Sú dni, ktoré nám viac 
pripomínajú, že niekde 
odpočívajú naši blízki. 
A hoci už neuvidíme, 
necítime ich dotyky, 
nepočujeme ich hlas, 
stále na nich myslíme. 

Nikdy nestratíš niekoho, koho nosíš 
vo svojom srdci . Možno stratíš jeho 
prítomnosť, jeho hlas, jeho vôňu, ale to, 
čo po sebe zanechal, nestratíš nikdy. Dňa 
29. 1. si pripomíname 13. výročie, čo nás 
navždy opustil náš milovaný syn, brat 
Denisko Petrakovič. S láskou spomína 
rodina Petrakovičová a krstná Lubka.

Sú slová, ktoré nikdy 
nepovieme, 
sú chvíle, na ktoré 
s láskou spomíname
a sú ľudia, na ktorých 
nikdy nezabúdame.

Dňa 30. 1. 2023 si pripomenieme 7. 
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý 
Emanuel Penák. Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

So smútkom v  srdci 
sme si pripomenuli už 6. 
nedožitý Silvester, kedy 
nás navždy opustil syn, 
brat, strýko Ambróz 
Pažitný, ktorý zaspal 
spánkom večným.  

S  láskou a pokorou spomínajú mama, 
sestra s rodinou.

Dňa 4. 1. 2023 uply-
nulo 14 rokov, čo nás 
vo veku 63 rokov opus-
til náš drahý František 
Virgovič z Grinavy. 
S láskou naňho spomína 
manželka Anna, deti 

Renáta, František, Marián, nevesty 
a vnučky Paťka, Veronika, Dominika 
a ostatná rodina a priatelia. Venujte mu, 
prosím, tichú spomienku. Ďakujeme.

Sú slová, ktoré nikdy 
nepovieme,
sú chvíle, na ktoré 
s láskou spomíname, 
a sú ľudia, na ktorých 
nikdy nezabúdame.

Dňa 28. 12. 2022 uplynuli štyri roky, 
čo nás navždy opustila naša drahá 
Helena Pukančíková, rod. Žilová. Kto 
ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú 
spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Dňa 3. 2. 2023 uplynie 
7 rokov, kedy nás navždy 
opustil Ján Adámek. 
S láskou spomínajú 
manželka a deti s rodi-
nami. Ďakujeme všet-
kým,  ktorí  mu  s nami 

venujú  tichú spomienku.

Dňa 4. 2. 2023 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil Ján Tonhajzer. 
Synáčik môj drahý, 
tak rýchlo a náhle 
si mi odišiel, ani som 
sa s Tebou rozlú-

čiť nestihla. S láskou na Teba spomí-
najú mama, súrodenci a ostatní, ktorí 
Ťa poznali. 

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

Odišiel si tíško, niet 
Ťa  medz i  nami , 
v srdciach našich žiješ 
spomienkami. Dňa 3. 
12. 2022 sme si pripome-
nuli 18 rokov od úmrtia 
Milana Mravca. Kto 

ste ho poznali, venujte mu prosím, tichú 
spomienku. S láskou a úctou spomínajú 
manželka Joja, dcéry Jojka a Mirka s rodi-
nami a ostatná rodina.

Dňa 21. 10. 2022 sme 
si pripomenuli 1. výro-
čie, čo nás navždy opus-
til manžel otec a dedko 
Ing. Jaroslav Hletko 
vo veku 68 rokov. 
Smútiaca rodina.

Dňa 21. 1. 2023 sme 
si pripomenuli 2. smutné 
výročie, čo nás navždy 
opus t i l a  mi lovaná 
mamina, skvelá babka 
Eva Bednaričová . 
Veľmi nám chýbaš 

a vždy zostaneš v našich srdciach. Nikdy 
na Teba nezabudneme. S láskou a úctou 
spomínajú a za tichú spomienku ďakujú 
syn Dušan a dcéra Monika s rodinou.

Dňa 22. 01. 2023 
uplynulo 30 rokov, 
čo nás navždy opustil 
náš brat Juraj Slamka 
vo veku 49 rokov. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú 

spomienku. S láskou spomínajú sestry Eva 
a Katka s rodinami.

Odišla si tíško ako odchá-
dza deň a v našich srdciach 
zostáva spomienka len. 
Dňa 26. 12. 2022 uply-
nul 1 rok, čo nás navždy 
opustila Oľga Žiaková, 
rod.Makarská. S láskou 

spomínajú sestry s rodinou. Kto ju poznal 
venujte jej s nami tichú spomienku.

Spi sladko, snívaj svoj 
večný sen. V spomien-
kach sme stále pri Tebe. 
6. 12. 2022 sme si pripo-
menuli 6. výročie úmrtia 
mojej dcéry Melánii 
Dávidovej. S láskou 

spomína manžel, synovia, mama, súro-
denci a ostatná smútiaca rodina. Kto ste 
ju poznali, venujte jej, prosím, tichú 
spomienku.

Dňa 17. 12. 2022 sme 
si s úctou a láskou 
pripomenuli nedožité 
75. narodeniny nášho 
drahého manžela, ocka 
a dedka Petra Slamku 
z Pezinka. Ďakujeme 

všetkým, ktorí spolu s nami s láskou 
na neho spomínajú. Smútiaca rodina.

Všetku lásku si so sebou 
vzal v našich srdciach 
veľkú bolesť zanechal. 
Utíchol navždy Tvoj 
hlas, ale spomienka 
na Teba žije v nás. Dňa 
18. 1. 2023 uplynulo 

36 rokov, čo nás navždy opustil náš milo-
vaný syn Vladimír Chmela. S úctou 
a láskou na neho spomínajú mama a sestry 
Ivetka a Silvia s rodinami.

Márne Ťa naše oči všade 
hľadajú, aj po rokoch 
nám po tvári slzy stekajú. 
Hoci si odišla a nie 
si medzi nami, v našich 
srdciach si a budeš stále 
s nami. Dňa 12. 1. 2023 

sme si pripomenuli rok, čo nás vo veku 
71 rokov navždy opustila naša drahá 
mamička a babička Eva Valachovičová. 
S láskou spomínajú synovia s rodinami. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, 
tichú spomienku.

Dňa 29. 11. 2022 uply-
nulo 7 rokov, čo nás 
opustil náš milovaný otec 
Johann Ján Hanusek. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú 
spomienku. 

Deti s rodinami.

- SPOLOČENSKÁ KRONIKA -

Dňa 5. 1. 2023 uplynulo 
12 rokov, čo nás opustila 
naša drahá mama, a 17. 1. 
2023 uplynulo 19 rokov, 
čo nás opustil náš drahý 
otec. Na obidvoch 
rodičov, starých rodi-
čov a  prarodičov 
Františku Novákovú 
a Jána Nováka s láskou 
spomínajú syn a dcéra 
s rodinami. Ďakujeme 
všetkým, ktorí im spolu 
s nami venujú tichú 
spomienku.

S  úctou spomíname

Blahoželáme
Len to najkrajš ie , 
čo život môže dať, 
chceme Ti pri Tvojom 
80-ročnom jubileu 
priať. Nech slza bolesti 
Ti tvár nikdy nezmáča, 
žiaľ a smútok nech 

sa Ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, 
šťastie, láska a dobrota, sú náplňou ďalších 
rokov Tvojho života. 
Všetko najlepšie k Tvojmu krásnemu 
jubileu zo srdca prajú dcéry  Iveta, Gabriela, 
Silvia a syn Igor s rodinami. Babičku 
a prababičku Violu Hranickú bozkávajú 
vnúčatá Marek, Gabika, Saška, Sarah, Noah 
a Matilda, pravnúčatá Jarko a Peťka.

Dňa 18.01.2023 sa dožíva 
krásneho životného 
jubilea 80 rokov, náš 
drahý manžel, otecko, 
dedko Vladimír Slaný. 
Zo srdca mu prajeme 
pevné zdravie, pohodu 

a radostné chvíle. Všetko najlepšie želá 
manželka, dcéry s manželmi, vnúčatá 
a ostatná rodina.

Pezinská Jednota dôchodcov želá 
svojim členom ako i všetkým Pezin-
čanom v tomto roku pevné zdra-
vie, veľa lásky, príjemnú pohodu 
a mnoho vzájomného porozumenia 
a tolerancie. 

   Súčasne Vás pozývame 
na výročnú členskú schôdzu, ktorá 
sa bude konať v Dome kultúry 
v Pezinku  2. marca 2023 o 14. 
hodine.

výbor JDS Pezinok

Mesto Pezinok otvára brány Akadémie tretieho veku 
(ATV), ktorá je určená pre obyvateľov vo veku od 55 rokov. 
Letný semester sa začne vo februári, jeho ukončenie 
je naplánované na apríl 2023. Záujemcovia o štúdium 
si môžu podať prihlášku do 6.  februára.

Spôsoby podania prihlášky do ATV
• Online najneskôr  do 5. februára. Formulár sa nachádza 

na: https://www.survio.com/survey/d/C4Z1N6H9E-
5Z7I0G6R. 

• Osobne v klientskom centre na prízemí Mestského 
úradu Pezinok do 6. februára.

Ak pokračujete v štúdiu v 2. ročníku ATV, rovnako 
je potrebné vyplniť prihlášku a vyznačiť študijný odbor, 
v ktorom budete pokračovať.

Prijatí uchádzači na štúdium v letnom semestri 
ATV budú oslovení pracovníkmi Spoločného škol-
ského úradu do 8. februára. Zápis do ATV sa uskutoční 
9. februára v malej sále PKC v čase od 9.00 do 11.30 h. 

Výška školného za letný semester je určená nasledovne:
• ZŤP, invalidní dôchodcovia, starobní dôchodcovia nad 

65 rokov – 20,- €/semester
• Ostatní frekventanti – 30,- €/semester

V 1. ročníku si môžu študenti ATV vybrať zo štyroch 
študijných odborov:
• Meteorológia, klimatológia a kvalita ovzdušia
• Dejiny Pezinka – vybrané kapitoly z dejín mesta
• Počítače pre každého
• Civilizačné ochorenia a prevencia

Pre študentov 2. ročníka sú pripravené tri odbory:
• Folklórne prejavy Malokarpatského regiónu
• Angličtina hrou
• Výtvarné techniky

Kompletné informácie o Akadémii tretieho veku 
nájdete na webovej stránke mesta v sekcii Aktivity 
pre seniorov. Kontaktná osoba: Jaroslava Zemková,  
tel. č. 033 6901 701, zemkova@msupezinok.sk

Text: ATV

Novoročný pozdrav 
a pozvánka

Letný semester Akadémie tretieho veku sa začne vo februári

Dňa 8. 1. 2023 by oslá-
vila sté narodeniny naša 
milovaná babička, mama 
a prababička Mária 
Bukatovičová, rod. 
Zbudilová z Limbachu 
a tiež dňa 9. 1. 2023 
sme si pripomenuli 
34. výročie úmrtia jej 
manžela, nášho dedka, 
otca a pradedka Milana 
Bukatoviča. S láskou 
a úctou spomínajú 

vnučka Milada s rodinou, dcéry Milka 
a Evka s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá 
a ostatná rodina.

Venujte im tichú spomienku. Za všetkých Pavol Valka s rodinou. 

Spomíname na: 
Štefana Valku 
† 10. 12. 1993

Annu Valkovú 
† 7. 9. 2006

Štefana Valku 
† 9. 6. 1959

Petra Valku 
† 24. 12. 2011

Nezomrel ten, kto 
ostáva v našich 
srdciach.

Ružena Galgóciová  
† 13. 01. 1998

Vojtech Dušan Miko 
† 10. 01. 2012

Peter Miko 
† 11. 01. 2016

Kto ste ich poznali, 
venujte im tichú 
spomienku.
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- SPEKTRUM -

Malokarpatský banícky spolok 
(MBS) oslavoval v uplynulom roku 
20. výročie svojho založenia. V roku 
2022 spravil obrovský kus práce. Jeho 
členovia a partneri z iných spolkov 
a združení sa nenudili.

22. januára podpísali memoran-
dum so združením Pernecké ONÉ 
- symbolicky na horskom prie-
chode Baba, v krásnom zasneženom 
prostredí Malých Karpát. Potvrdili 
tak cezkopcovú spoluprácu“.

27. januára sa spolku podarilo 
kúpiť z Čiech a umiestniť do areálu 
Antimónovej štôlne ďalší exponát 
externej expozície - banský nakladač 
NL 12. Takéto nakladače pracovali 
aj v podzemí Pezinka. Dostali meno 
Kanárik podľa svojej farby.

22. apríla MBS spolu s Pernec-
kým ONÉ získali finančnú podporu 
od BSK na realizáciu projektu 
Náučný cykloturistický chodník 
Pernek – Pezinok. Začalo sa pláno-
vanie prác a prvé brigády. Členovia 
MBS upravili terén na Slnečnom 
údolí, osadili smerovníky a tabule.

14. mája sa uskutočnil už tradičný 
11. ročník komentovaného prechodu 

banským náučným chodníkom, 
na ktorom sa zúčastnilo 169 ľudí. 

28. mája priatelia v Perneku 
organizovali Jarné otvorenie turistic-
kej sezóny a komentovaný prechod 
NCH. MBS na tejto akcii slávnostne 
uviedol do života novú publikáciu 
Stručné dejiny baníctva v Perneku, 
jeho autorkou je Lucia Šurinová, 
PhDr. Pre návštevníkov boli pripra-
vené rôzne aktivity.

14. júna Malokarpatský banícky 
spolok v Pezinku ocenili na sláv-
nostnom mestskom zastupiteľstve 
v Pezinku medailou so stužkou 
Za zásluhy o rozvoj mesta.

24. júna V tento deň sa každoročne 
koná prijatie u primátora. Tradíciu 
začal Ing. Ivan Pessel pred 20 rokmi. 
Prvé prijatie u primátora dalo podnet 
ku vzniku MBS v Pezinku.

10. augusta Banícky spolok 
zorganizoval Spomienku na obete 
banských nešťastí pod názvom 
Biele ruže, ktorý sa za účasti zástup-
cov mesta a cirkví konal tradične 
na Radničnom námestí pri banskom 
vozíku.

27. augusta Spolok usporiadal 5. 
ročník detskej baníckej akadémie 
JUDr. Dušana Vilima v priestore 
Antimónovej štôlne, na ktorej 
sa zúčastnilo 170 detí.

11. septembra sa členovia spolku 
zúčastnili na 14. stretnutí banských 
miest a obcí Slovenska a zároveň 17. 
Európskom dni baníkov a hutníkov 
v Banskej Štiavnici. Na podujatie 
prišlo 32 členov spolku.

16. septembra pri príležitosti 
oslavy 20. výročia vzniku MBS 
usporiadali jeho členovia v Pezinku 
konferenciu na tému banskej histórie 
Malých Karpát. Zároveň spolupra-
covali s Malokarpatským múzeom 
na vydaní časopisu Historika na tému 
Baníctvo v Pezinku a okolí.

17. septembra MBS pripravil pre 
priateľov z baníckych spolkov netra-
dičnú ochutnávku vín v bani. 

17. septembra sa za účasti spol-
kov z Česka a Slovenska uskutočnil 
slávnostný šachtág pri príležitosti 
20. výročia založenia MBS. Pozva-
nie prijali zástupcovia mesta Pezi-
nok, BSK, aj prednostovia z Pezinka 
a Malaciek.

18. septembra bol banícky stav 
v alegorickom sprievode na vinobraní 
zastúpený nielen pezinskými baníkmi, 
ale aj kamarátmi z iných spolkov.

23. -25. septembra členovia MBS 
zastupovali mesto Pezinok v Kutnej 
Hore na 26. stretnutí baníckych miest 
a obcí ČR a zúčastnili sa na množstve 
podujatí v tomto krásnom historic-
kom banskom meste. 

4. decembra sa konala omša 
za baníkov a v areáli Antimóno-
vej štôlne bola vysvätená soška sv. 
Barbory.

Okrem toho pripravil MBS 
dve nové publikácie v elektronic-

kej forme, ktoré sú voľne prístupné 
na stránke www.banicipezinok.sk .

„Organizácia týchto podujatí 
nás stála množstvo času stráveného 
s kamarátmi na brigádach aj pri ich 
príprave. Ďakujem všetkým členom 
spolku, ktorí sa zúčastňovali na brigá-
dach a našich podujatiach. Poďakovať 
chceme aj mestu Pezinok za dobrú 
spoluprácu ako aj priateľom a sympa-
tizantom baníctva. Veľká vďaka! 
Zdar Boh!“ uviedol predseda MBS 
Štefan Granec. 

Text: Štefan Granec,  
predseda MBS, foto: MBS

Na začiatku adventného obdobia, v prvý decembrový 
víkend minulého roka, usporiadalo občianske združenie 
Dedičstvo v spolupráci s Centrom pre rodinu – Pezinok 
dvojdňovú charitatívnu akciu Advent pod vežou. Cieľom 
podujatia bolo vyzbierať hmotnú aj finančnú pomoc pre 
ľudí v núdzi, ktorí žijú v Pezinku a jeho okolí, a zároveň 
vytvoriť priestor na stretnutie pezinských komunít. 

Podujatie sa začalo ráno 3. decembra tradičnou 
Mikulášskou zbierkou trvanlivých potravín a drogérie. 
Poobede sa okolie farského kostola premenilo na bene-
fičné adventné trhy. V osvetlených stánkoch usmievaví 
dobrovoľníci za benefičný príspevok ponúkali dobro-
voľnícky vyrobené predmety s adventnou či vianočnou 
tematikou a pochutiny od výbornej kapustnice a hŕstkovej 
polievky, cez varené víno a punč až po omastené chleby 
s cibuľou. Do výroby produktov na benefíciu sa zapojilo 
21 jednotlivcov a deti z ŠKD pri ZŠ Fándlyho a škôlky 
s jasličkami Múdre hlavičky. Ďalší deň podujatie pokra-
čovalo premietaním filmu Katedrála s následnou diskusiou 

s jeho režisérom Denisom Dobrovodom. Záver podujatia 
patril kultúre. Vo farskom kostole odznela premiéra diela 
pezinského rodáka Mareka Spustu Missa Brevis II v podaní 
pezinského chrámového zboru Ad Una Corda a dycho-
vého kvarteta. 

Podujatie dopadlo úspešne. Podarilo sa vyzbierať 4500 
eur, ktoré pomohli jednej rodine v núdzi a balíčky s trvan-
livými potravinami a drogériou putovali 50 núdznym 
rodinám. Cielená pomoc bola poskytnutá pod gesciou 
Centra pre rodinu – Pezinok.

Organizátori ďakujú každému zúčastnenému a veria, 
že sa im podarilo začať krásnu každoročnú tradíciu. Projekt 
sa uskutočnil aj vďaka finančnej podpore nadácie REVIA 
– Malokarpatskej komunitnej nadácii.

Text: Monika Matiašovská, 
foto: Andrej Matiašovský

Benefičný koncert Cesty k sebe 
patrí dlhodobo medzi najvýraznej-
šie aktivity pezinského chrámového 
zboru Ad Una Corda. Umelecké 
teleso sa snaží prostredníctvom neho 
poukázať na ochorenia detí, ktoré síce 
nie sú viditeľné okom, ale sú rovnako 
závažné ako poruchy telesné. Cesty 
k sebe majú aj umelecké ambície, 
a to sprístupňovať verejnosti v meste, 
kde nesídli žiadne profesionálne 
hudobné teleso klasickej hudby, vždy 
nové vokálno-inštrumentálne diela. 

Na 22. ročníku zaznela jedna 
z najslávnejších vianočných omší 
v našich zemepisných šírkach - obľú-
bená Česká mše vánoční „Hej, mistře“ 

Jakuba Jana Rybu. Pezinský chrámový 
zbor Ad Una Corda a známy sloven-
ský orchester Cappella Istropolitana 
uviedli dielo v naštudovaní a pod 
taktovkou zbormajstra zboru Ad Una 
Corda a dirigenta Mariána Šipoša.

Za existenciu projektu Cesty 
k sebe sa prostredníctvom benefície 
a ďalších finančných darov dote-
raz podarilo vyzbierať vyše 51-tisíc 
eur. Na aktuálnom ročníku to bolo 
2 100 eur, ktoré putovali tradične 
deťom na Kliniku detskej psychiatrie 
Národného ústavu detských chorôb 
na bratislavských Kramároch.

Text: Ad Una Corda,  
Petra Kovačovská, 

foto: Eva Amzler 

Malokarpatský banícky spolok bilancuje 

Advent pod vežou, pomoc pre ľudí v núdzi 

Cesty k sebe 

Adventné trhy vo dvore farského kostola.

Benefičný koncert chrámového zboru Ad Una Corda v kláštornom kostole

Malokarpatský banícky spolok oslávil minulý rok 20. výročie svojho vzniku. 
Na fotografii v alegorickom sprievode na vinobraní.
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V piatok 6. januára sa v lokalite Muškát uskutočnil 24. ročník 
Trojkráľových pretekov v orientačnom behu. Na dvanástich  
tratiach, ktoré postavili Zuzana Kováčová a Tomáš Syrový, 
súťažilo 180 pretekárov.

Víťazom hlavnej mužskej kategórie sa stal Pavol Bukovac 
z Farmceutu Bratislava a v ženskej hlavnej kategórii zvíťazila 
Tamara Miklušová z Rapidu Bratislava. Pretekári Viktor Ježík 
a Hanka Šípošová z KOB Sokol Pezinok zvíťazili vo svojich 
kategóriách.

Text a foto: Klub orientačného behu Sokol 

Po dvoch rokoch nútenej pandemickej pauzy sa v sobotu 
17. decembra 2022 uskutočnil desiaty ročník turnaja jednotlivcov 
neregistrovaných hráčov z Pezinka a okolia v stolnom tenise. 
Štartovalo na ňom 14 hráčov, z toho jedna zástupkyňa nežného 
pohlavia. Po slávnostnom otvorení sa rozbehli boje medzi hráčmi 
o Mikulášskeho kráľa. Všetci hráči sa stretli vo vzájomných súbo-
joch na dva víťazné sety. Jednotlivé zápasy sa vyznačovali vyso-
kou bojovnosťou a nasadením. Nikto nevypustil žiaden zápas. 
Už je klasikou, že na turnaji štartuje zakladateľ a nestor turnaja, 
82-ročný Miroslav Kavjak, ktorý tiež nevypustil žiaden zápas. 
Hrdo bojoval a nakoniec obsadil desiatu priečku. Po skončení 
všetkých zápasov sa sumarizovali výsledky. Po celkovom sčítaní 
rozhodcovia učili nasledujúce poradie: 

1. miesto Štefan Klimek z Pezinka 
2. miesto Pavol Pilka  z Pezinka 
3. miesto Daniel Jelemenský z Vištuku 

Víťazi dostali víťazné poháre a vecné ceny. Počas turnaja 
panovala dobrá spoločenská atmosféra. Všetci sa už teraz tešia 
na ďalší rok - opäť na Mikuláša 2023.

Text a foto: Roman Farkaš

Na Druhý sviatok vianočný sa uskutočnil 6. ročník Vianoč-
ného turnaja v hokejbale. Zastúpenie mali tri tímy z Malokar-
patskej hokejbalovej ligy - pezinské mužstvá Vitamíny, Jokerit 
a Diabli Reca. Pozvanie prijali aj zástupcovia HBK Gumkáči 
Budmerice a dva bratislavské celky LG Barbari Petržalka 
a Ziegelfeld. 

V zápasoch o postup do finále sme videli napínavé súboje, kde 
rozhodli detaily a výkony brankárov. Najskôr sa stretli Barbari 
s Diablami, po základnej dobe bol stav 3-3 a zápas tak vyústil 

do samostatných nájazdov a viac šťastia sa priklonilo na stranu 
Petržalčanov. Druhým finalistom sa stali Gumkáči, ktorí si pora-
dili v tesnom zápase 3-2 s Ziegelfeldom. 

Porazení semifinalisti sa stretli v súboji o 3. miesto, viac síl 
ostalo napokon Diablom Reca, ktorí sa po výsledku 7-2 tešili 
z víťazstva. Vo finále si skrížili hokejky Barbari s Gumkáčmi. 
Po výsledku 4-1 na Vianočnom turnaji zvíťazili hokejbalisti 
z budmerického tímu Gumkáči. 

Individuálne ocenenia
Najlepší brankár: Peter Nemčovič (HBK Gumkáči)
Najlepší útočník: Viliam Lakatoš (HBK Diabli Reca)
Najlepší strelec: Martin Lukačovič (HBK Gumkáči)

Celkové poradie
1. HBK Gumkáči Budmerice
2. LG Barbari Petržalka
3. HBK Diabli Reca
4. Ziegelfeld Bratislava 
5. Hbk Jokerit Pezinok
6. Vitamíny Pezinok

Text: Peter Vlasák, foto: MHB

Mestská minifutbalová liga v Pezinku srdečne pozýva 
všetkých futbalových priaznivcov na februárové zápasy. 
Hrá sa v Športovej hale na Komenského ulici (pri plavárni). 
Vstup je voľný. 

6. kolo
28. 1. 2023 od 9. h do 14. h

7. kolo
4. 2. 2023 od 9. h do 14. h

Osemfinále
5. 2. 2023 od 9. h do 16. h

Štvrťfinále
11. 2. 2023 od 16. h do 20. h

Finálové kolo
25. 2. 2023 od 16. h do 21. h - odovzdávanie ocenení.

Krytá plaváreň na Komenského ulici ponúka od decem-
bra minulého roka športovú, relaxačnú a reflexnú masáž 
- 25-minútovú (15 €) alebo 50-minútovú (29 €). Masáž 
si môžete objednať na telefónnom čísle 033/6901804. 

Návštevníkom plavárne je k dispozícii plavecký bazén 
s rozmermi 25 m x 10 m so štyrmi plaveckými dráhami, 
malý detský bazén s rozmermi 4,6 m x 3 m, suchá sauna 
a infrasauna.

Podrobný cenník nájdete na www.mpspezinok.sk 

Trojkráľové preteky 
v orientačnom behu  

Jubilejný Mikulášsky turnaj v stolnom tenise

HBK Gumkáči víťazmi vianočného turnaja

Plaváreň poskytuje 
aj masáže 

Hráči, ktorí sa zúčastnili 10. ročníka Mikulášskeho turnaja. 

Víťazi vianočného turnaja. 

Otváracie hodiny 
BAZÉN

Pondelok:  zatvorené 

Utorok:  10. – 15. h 
 a 18. – 21. h 

Streda:  10. – 15. h 
 a 18. – 21. h

Štvrtok:  10. – 15. h 
 a 18. – 21. h

Piatok:  10. – 15. h 
 a 18. – 21. h

Sobota:  9.  – 20. h 

Nedeľa:   9.  – 20. h

Otváracie hodiny 
SAUNA

Pondelok: 14. – 20. h  

Utorok: 10. – 21. h

Streda: 10. – 21. h

Štvrtok: 10. – 21. h

Piatok: 10. – 21. h

Sobota: 9. – 20. h 

Nedeľa:  9. – 20. h 


