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UZNESENIE MsZ č. 1- ....../2019 

 
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  

v znení neskorších predpisov. 

 

 

berie na vedomie 

 

 

Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2018  

v znení predloženého materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) bez pripomienok 

 

(b) s týmito pripomienkami: 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 

        

            Vyhodnotenie kultúrneho života v meste Pezinok v jednotlivých kultúrnych inštitúciách za 

uplynulý rok 2018  (Pezinské kultúrne centrum, Mestské múzeum v Pezinku, Centrum voľného času, 

Základná umelecká škola E. Suchoňa, TV Pezinok, Schaubmarov mlyn, Malokarpatské múzeum v 

Pezinku a Malokarpatská knižnica v Pezinku).  

 

PKC – PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM 

 

     Poslaním PKC je uspokojovať kultúrne potreby mesta Pezinok,  jeho obyvateľov a okolia 

s dosahom na celý región. Okrem prezentácie profesionálnych i neprofesionálnych umelcov, 

zabezpečuje voľnočasové aktivity, tiež činnosť v rámci mimoškolského vzdelávania. 

       V roku 2018 sme realizovali 160 podujatí  s návštevnosťou 44 114 osôb (mimo 

Keramických trhov a Vinobrania) a 353 filmových predstavení, z toho v Dome kultúry 261 

a v Amfiteátri 92 predstavení s návštevnosťou 25 573  divákov, z toho návštevnosť v kine 

bola 13 574 a v prírodnom kine 11 999 osôb.    

       Okrem tradičných podujatí, napr. pre detského diváka cyklus Ahoj rozprávka, výchovno-

náučné podujatia v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov – 

Medzníky 2. sv. vojny, rozprávkovo-muzikálové počiny s ŤUKITOUR (Miro Jaroš), FÍHA 

TRALALA, Rozprávkový karneval, Najmenší festival výchovné koncerty a pre mládež 

súťaže v cudzích jazykoch, PAFF, akadémie škôl, koncerty v minulom roku napr. koncert 

Jaromíra Nohavicu, Václava Neckářa, koncert zahraničného umelca Teryla Bryanta, muzikál 

KUBO, muzikál Ciganskych diablov s názvom Prekliatie, čo boli atraktívne podujatia. 

 

      Mimo iných sme sa spolupodieľali na podujatí Ekotopfilm, ktoré sme realizovali so 

všetkými pezinskými školami, zorganizovali sme koncert Bratislavského chlapčenského 

speváckeho zboru, festivaloch DRUMFEST, VÍNNE TRHY, Cestou-necestou a Snow film 

fest. Pokračovala tradícia Tančiarní v Dome kultúry Pezinok v spolupráci s OZ  Karpatská 

muška. 

Každomesačne sme organizovali divadelné predstavenia s významnými umelcami Slovenska 

i Čiech, koncerty napr. dievčenského speváckeho zboru z Langley School z Anglicka. 

Strednú a staršiu generáciu zaujali realizované podujatia ako Snko v nás,  3. ročník HA-MLS-

NOS – Jožkove smiechoty – súťaž ľudových rozprávačov.  

         Ako každoročne i v tomto roku sme podporili činnosť FSS Radosť a FSS Obstrléze a 

spevácky súbor ANIMATUS. Spolupodieľali sme sa na festivaloch Orbis Harmoniae, PAFF, 

Divadelné konfrontácie, Dychovky v preši.   

     Populárne sú  vždy exteriérové podujatia, kde sme sa spolupodieľali na organizovaní 

Medzinárodného dňa tanca, Keramických trhov, Vítanie Mikuláša v meste a Vianočné trhy, 

spolu s CVČ to bol celomestský Deň detí, Festival pouličného divadla. S Malokarpatským 

múzeom sme pokračovali v organizovaní podujatia Wine&Art a v našej vlastnej réžii bolo 

Kultúrne leto 2018. Celkom bolo v exteriéri uskutočnených 25 podujatí. 

     PKC spolupracovalo počas roka 2018 so všetkými kultúrno-spoločenskými, ako 

i športovými organizáciami v meste, so všetkými školami – zvlášť so ZUŠ E. Suchoňa 

Pezinok 



52 podujatí bolo so súhlasom Mesta Pezinok bezplatných, čím mesto Pezinok výrazne 

pomáhalo neziskovým, charitatívnym, školským, športovým, či spoločenským organizáciám 

z radov svojich obyvateľov. 

      Ako po iné roky PKC poskytuje v Dome kultúry priestor vlastným kurzom a krúžkom, ale 

aj krúžkovej činnosti realizovanej inými subjektami: krúžky a kurzy Pilates, Joga, KST Petan, 

TC Charizma, TŠ Gymnázia Pezinok, Tanečný krúžok Seniori, Slovácky krúžok a iné. 

      Výnimočné postavenie pri filmových predstaveniach má prírodné kino – amfiteáter, kde 

sme mali 92 odpremietaných filmov s návštevnosťou 11 999 osôb. 

       V minigalérii sme zrealizovali 11 výstav profesionálnych i neprofesionálnych 

výtvarníkov, absolventov ZUŠ E. Suchoňa, ale aj ako sprievodné akcie k podujatiam.  

 

Využiteľnosť priestorov: 

 

Veľká sála:            160 hodín (mimo filmových predstavení) 

Spoločenská sála:  875,5 hodín 

Malá sála:              344 hodín 

Zrkadlová sála:      591 hodín 

Salónik:                 336,5 hodín 

Šatne:                    458,5 hodín  

 
 

MESTSKÉ MÚZEUM V PEZINKU 

 

       Mestské múzeum v Pezinku, v zmysle zákona o múzeách a galériách a o ochrane 

predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty, ako aj v zmysle zriaďovacej listiny prezentuje 

históriu mesta Pezinok, významné osobnosti a výtvarné umenie, cieľavedome zhromažďuje, 

ochraňuje, spracováva a sprístupňuje doklady o dejinách mesta Pezinok, o spoločnosti 

a osobnostiach, ako i o umeleckých dielach, súvisiacich s mestom a jeho najbližším okolím.  

 

       V roku 2018 pripravilo Mestské múzeum v Pezinku vo svojich galerijných priestoroch 

štyri výstavy:  

- zo záveru roka 2017 prešla  výstava Alexandra Ilečka Poézia tvarov (8.12.2017 – 

29.3.2018), pripravená k jubileu umelca 

- v apríli sa predstavila dvojica mladých výtvarníkov Vanda Kráľovičová a Andrej Frič 

výstavou maľby, grafiky a voľnej tvorby Daydreamers (13.4. – 31.5.2018)  

- do tradičných Keramických trhov zapadla výstava Alexandra Ilečka Prebudenie hliny 

(6.6. – 15.8.2018), ktorá pripomenula ďalší rozmer bohatej a rôznorodej tvorby 

umelca tvoriaceho v jeho grinavskom ateliéri 

- k Vinobraniu pripravilo múzeum v spolupráci so Slovenskou faleristickou 

spoločnosťou výstavu venovanú 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny – 

Fragmenty Veľkej vojny – pripomienky udalostí rokov 1914 – 1918 (14.9. – 

31.12.2018).   

       Ku každej výstave zorganizovalo múzeum sprievodné podujatie v podobe komentovanej 

prehliadky za účasti autorov a realizátorov výstavy.   

 



      Aj v uplynulom roku sa múzeum zapojilo do medzinárodného podujatia Noc múzeí 

a galérií.  Zamestnanci múzea pripravili a zorganizovali dve tematické prehliadky mesta – 

obhliadku nehnuteľností Holubyho 22 a Holubyho 23 spojenú s odborným výkladom 

a sprevádzanie mestom „po stopách židovského Pezinka“. 

       V súvislosti s 15. výročím založenia pripravilo múzeum niekoľko noviniek. Do života 

sme uviedli nové logo Mestského múzea. To bolo použité a zakomponované aj do stálej 

expozície „zo zeme“. Nová grafika a nanovo pripravené texty podávajú informáciu 

o archeologických výskumoch a približujú jednotlivé historické etapy v dejinách nášho mesta, 

dávajú ich do širších súvislostí i do kontextu miestnej histórie. Pre zahraničných návštevníkov 

sú texty pripravená v anglickom jazyku. Súčasťou expozície je aj vedomostné pexeso, 

kopírujúce informácie a inštalované exponáty. Obsahovou i grafickou úpravou a rozšírením 

prešla aj webová stránka Mestského múzea. Jej súčasťou sa stala interaktívna mapa mesta. Tá 

ponúka množstvo rôznorodých dát viazaných na konkrétnu parcelu, ulicu alebo lokalitu. 

Informácie sú radené v časovej osi a prinášajú napríklad chronologický „príbeh“ domu a jeho 

majiteľov, stavebné premeny zachytené fotografiami, chronologické dáta ulice a udalostí, 

ktoré sa k nej viažu, či chronológia mesta ako takého.     

 

       V závere roka sa podarilo uzavrieť viacročný výskumný projekt, ktorého výsledkom je 

publikácia Nedopovedané príbehy, mapujúca osudy rodín tvoriacich pezinskú židovskú 

komunitu, ako aj osudy komunity samotnej od polovice 19. storočia až do jej zániku 

v polovici 20. storočia. Vydanie knihy finančne podporilo mesto Pezinok, zdroje sa múzeu 

podarilo získať aj z grantových programov Fondu na podporu umenia a Bratislavského 

samosprávneho kraja. Súčasťou publikácie je aj rozsiahla obrazová dokumentácia židovského 

cintorína, ktorú v budúcnosti plánujeme preniesť aj na webovú stránku múzea. 

        V súlade s pracovnou náplňou a dlhodobým zámerom mapovania architektúr a ich 

pamiatkových hodnôt, urbanistického a topografického vývoja spolupracovalo múzeum 

s príslušným oddelením MsÚ na príprave projektu obnovy hradieb. Jeho súčasťou jej 

pamiatkový, architektonicko – historický a archívny výskum, na ktorom sa aktuálne 

spolupodieľame. 

      V spolupráci s Malokarpatským múzeom vydalo Mestské múzeum aj v roku 2018 jedno 

číslo časopisu HISTORIKA (1/2018), zameraného na dejiny malokarpatského regiónu. 

Popularizačné články k dejinám mesta sa pravidelne objavovali na stránkach mesačníka 

Pezinčan. 

       Pripravené výstavy a sprievodné podujatia (prednášky, komentované prehliadky, 

sprevádzania mestom) navštívilo v uplynulom roku 830 návštevníkov. 

        V rámci akvizičnej činnosti doplnilo múzeum svoje zbierky nákupom, darmi i vlastnou 

odbornou činnosťou. Do zbierky výtvarného umenia pribudli diela Alexandra Ilečka 

a Jaroslava Knila. 

 

CVČ – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 

 

 

JANUÁR 

Šaliansky Maťko - Okresné kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti pre žiakov 

ZŠ, ktoré sa koná v priestoroch CVČ. Prijímame mená víťazov zo školských kôl pezinského 

okresu. Odborná porota rozhodne, ktorí žiaci postúpia do krajského kola. Víťazi získavajú 



diplomy a ceny. Centrum voľného času zabezpečuje okrem samotného organizovania tohto 

kola v jeho priestoroch aj potrebnú komunikáciu a agendu okolo súťaže v rozsahu, aký si 

okresné kolo vyžaduje. 

 

Rozprávková sobota sobotné popoludnie pre deti s rozprávkou a hrami 

 

FEBRUÁR 

Fašiangová slávnosť -  Podujatie nadväzujúce na tradície pre rodiny s deťmi. Pozostáva zo 

štyroch častí:   

- rozprávania  o fašiangových zvykoch a tradíciách Fašiangového obdobia 

- detského interaktívneho divadielka,  

- tvorivej dielničky, na ktorej si deti vyrábajú  veselé masky 

- voľnej zábavy pri pesničkách s  občerstvením.  

MAREC 

Vítanie jari a vynášanie Moreny - Interaktívne podujatie pre rodiny s deťmi v Zámockom 

parku, pri ktorej si účastníci spevom a rôznymi úlohami  približujeme ľudové zvyky.  

Zámocký park vtedy veselým sprievodom ľudí. Nesieme nad hlavami Morenu, bábku ženy v 

šatách, spievame a bubnujeme. Tak sa chceme rozlúčiť so zimou a postaviť „zlatý most“ k 

novej jari. Preto ju treba na záver zapáliť, hodiť do jazera, aby zhorela a ukončila tak zimu. 

Podujatie je pre malých i veľkých, i tých, ešte v kočíkoch.  Súčasťou sú aj detské ľudové hry. 

Cca. 200 účastníkov. 

Marec mesiac knihy – literárno-výtvarná súťaž - v spolupráci s Malokarpatskou knižnicou 

organizovaná každý rok. Deti alebo vychovávateľky ŠKD prinášajú literárne a výtvarné 

práce, či už skupinové alebo jednotlivé do Centra voľného času.  V rámci prezentácie pred 

verejnosťou sa tieto inštalujú v Malokarpatskej knižnici, kde celý mesiac marec prebieha 

výstava. Návštevníci knižnice vtedy môžu hlasovať za najkrajšiu prácu lístočkom hodeným 

do hlasovacej schránky. Hlasy sa zrátajú koncom marca a začiatkom v apríla  prebehne 

slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien.  

Rozprávková sobota sobotné popoludnie pre deti s rozprávkou a hrami 

 

APRÍL 

Beh mesta Pezinok - Športové podujatie, ktoré  CVČ organizuje každoročne v zámockom 

parku spolu s TJ Sokol Pezinok. Beh sa koná pre širokú verejnosť, od najmladších kategórií 

od 3 rokov až po veteránov. Toto podujatie podporuje športového ducha, hru fair play, pocit 

spolupatričnosti. Zúčastňuje sa približne 100 súťažiacich, okrem toho ďalšia povzbudzujúca 

verejnosť. Cca. 150 účastníkov. 

Knižnica na kolesách - Milé podujatie pre dospelých, rodiny s deťmi, žiakov základných škôl. 

Viaže sa k marcu – mesiacu knihy, vyzdvihuje myšlienku vážiť si knihy a vzdelanie. 

Ktokoľvek môže v to popoludnie prísť s knižkami, rozložiť si ich na určenom „predajnom 

mieste“ a  za symbolickú cenu predávať alebo vymieňať za iné. Tohto podujatia sa zúčastňujú 

aj deti zo ŠKD. (50-80 účastníkov). 

Deň Zeme - Program prebieha aj niekoľko dni dopredu doobeda pre MŠ a ZŠ, poobede pre 

ŠKD.  

Najbližší piatok k 22.4. býva určený pre verejnosť. Na stanovištiach v parku sú pre deti a ich 

rodičov pripravené úlohy z oblasti ochrany životného prostredia, ktoré treba plniť a tak 

zbierať body. Deti každej vekovej kategórie si osvojujú  vedomosti o triedení odpadu, 



rozlišujú,  čo je to biologický odpad a ako vyzerá kompost. Dozvedajú sa čo je potravinový 

reťazec, s čím všetkým súvisí a ako sa  nás dotýka. V EKO-ateliéri deti prichádzajú na to, že 

príroda je geniálny a neprekonateľný umelec. Kto chce si môže zasadiť rastlinku do zeme a 

dozvedieť sa, že to najdôležitejšie pre život a rast  je dostatok čistej  vody, vzduchu a výživnej 

pôdy. Verejnosť cca 120 účastníkov, ďalšie deti z MŠ, ŠKD.  

 

Festival slovanských tradícií - Zámerom podujatia Centra voľného času je v spolupráci s OZ 

Pezinská AKČNÁ KOPA zorganizovať pre rodiny s deťmi podujatie, zamerané na kultúru a 

umenie, folklór a tradície. Týmto podujatím dávame zároveň mladým ľuďom, dobrovoľníkom 

a priaznivcom CVČ príležitosť participovať na podujatí a tým realizovať svoje schopnosti a 

zručnosti. Podujatie nadväzuje na predchádzajúce 3 ročníky. Program  máva 4 nosné línie: 

 

1. Prednášky na tému histórie nášho kraja, remesiel a tradícií. 

2. Tvorivé dielne a workshopy pre deti aj dospelých, práca s prírodným materiálom. 

3. Detský kútik. 

4. Koncerty ľudovej hudobnej tvorby. 

 

        Počas festivalu väčšinou prebehne aj stavanie mája. Podujatie prebieha poslednú 

aprílovú sobotu. Počet zapojených ľudí do akcie okolo 65, počet návštevníkov cca. 900 

v priebehu dvoch dní. 

 

Deň Tanca - Tanečné predstavenie detí, kde sa prezentuje práca detí a pedagógov s celého 

okresu. Deti vystupujú na námestí, kde ich obklopujú tanečníci a široká verejnosť na 

radničnom námestí. Toto podujatie vždy sprevádza veľká príprava na hodinách tanečnej, pre 

deti je to výzva tancovať pred viacerými ľuďmi a zároveň je toto predstavenie pre nich 

veľkou inšpiráciou, keďže v rámci tohto vystúpenia majú možnosť vidieť aj iné choreografie 

a tanečné štýly ostatných tanečných skupín. Tohto vystúpenia sa zúčastňujú len školopovinné 

žiačky s tanečnej skupiny Move It.  

 

MÁJ 

Deň matiek -  Podujatie pre mamičky k ich sviatku. Deti, ktoré navštevujú krúžky v Centre 

voľného času im chcú predviesť, čo sa naučili. Koná sa spravidla v prvý májový týždeň, 

vonku na pódiu za budovou CVČ, v prípade nepriaznivého počasia v Kultúrnom dome PK. 

Deti vďaku svojím mamám prezentujú tým, čo sa v CVČ naučili – výstavou prác, tancami, 

pesničkami, básničkami, hraním na gitare. Okrem toho prebiehajú tvorivé dielničky, ponúka 

sa drobné občerstvenie, ktoré rodičia prinášajú na spoločný stôl. Býva okolo 300 účastníkov. 

MDD - Podujatie pre všetky deti organizuje CVČ v spolupráci s mestom Pezinok a 

Kultúrnym centrom Pezinok.  CVČ pre deti v rámci tohto podujatia pripravuje zábavné 

stanovištia, na ktorých deti plnia rôzne, či už športové, vedomostné alebo vtipné úlohy. Takto 

si zbierajú body, za ktoré si na záver v „detskom stánku“ nakupujú rozmanité drobnosti ako 

ceny za svoju snahu. Na jednotlivých stanovištiach sa v priebehu 3 hodín vystrieda okolo 300 

detí, ďalšími účastníkmi sú rodičia. 

 

JÚN 

Keramické trhy-  detské tvorivé dielne- V spolupráci s Mestským múzeom v Pezinku CVČ 

zabezpečuje činnosť keramických dielní prostredníctvom vychovávateliek, lektoriek či 



ochotných dobrovoľníkov. Počas 3 dní sa venujú deťom čase od 10:00 do 18:00 hod. Deti si 

môžu vyskúšať prácu s hlinou, za pomoci keramických majstrov aj točenie na kruhu. 

Priebežne zvykne prebiehať v Malokarpatskom múzeu výstava keramiky, do ktorej svojimi 

dielkami prispievajú aj deti z keramických krúžkov CVČ. Denne sa vystrieda min. 300 detí, 

ďalšími zúčastnenými sú ich rodičia. 

Koncoročné tanečné vystúpenie - Tanečné predstavenie, kde deti  predvádzajú choreografie, 

ktoré sa počas roka naučili. Prebieha v malej sále DK, dostupné je nie len pre rodičov detí, ale 

aj pre širšiu verejnosť. Tento kultúrny program v podobe tanečných vystúpení je príjemnou 

bodkou za tanečnými krúžkami. Vystúpenia sa zúčastňuje viacero rodinných príslušníkov 

detí, ktorí sa stretnú a spolu prežijú príjemné poobedie pri  poslednom tanečnom vystúpení 

školského roka. Okolo 300 účastníkov podujatia. 

 

JÚL-AUGUST – letné tábory, 200 detí. 

 

SEPTEMBER 

Remeselné mestečko  -  Podujatie organizované CVČ  pre verejnosť, ale  najmä rodiny 

s malými deťmi v piatok v rámci Vinobrania v Zámockom parku. Hlavnou myšlienkou 

podujatia je priblížiť deťom remeslá, ktoré ovládali naši predkovia v Pezinskom okrese a sú 

súčasťou našich tradícií. Deti sa pri jednotlivých stanovištiach včelára, drotára, hrnčiara, 

pekára a pod. učia trpezlivosti a zručnosti. Toto podujatie je aj poučné, deti majú príležitosť 

zamyslieť sa nad faktom, prečo aj v dnešnej dobe platí, že „remeslo má zlaté dno“. Cca 200 

účastníkov. 

 

OKTÓBER 

Okresné kolo v šachu - Každoročne sa v priestoroch Centra voľného času koná okresné kolo 

súťaže žiakov v šachu v spolupráci so šachovým zväzom. Súťaže sa zúčastňujú žiaci a žiačky 

často z celého okresu Pezinok v určených vekových kategóriách. Z okresného kola potom 

postupujú do krajského. 60 detí, 10 organizátorov, 10 rodinných príslušníkov. 

Halloweenska noc – víkendové podujatie pre deti, ktopré sa koná pravidelne niekoľko rokov 

počas ktorého je pripravených pre deti veľa hier a súťaží aj skúška odvahy a nočná hra 

NOVEMBER 

Uspávanie chrobáčikov - Akcia pre rodičov s deťmi, ktorá sa teší mimoriadnej obľube. Deti 

symbolicky uložia chrobáčikov na zimný spánok, zaspievajú im uspávanku počas večernej 

prechádzky po chodníkoch Zámockého parku osvetlenom lampášikmi. Program je 

interaktívny, deti plnia rôzne jednoduché úlohy spojené s tematikou, má neustále vzrastajúci 

počet účastníkov (270 zúčastnených). 

Poklad jesenných škriatkov – program pre rodiny s deťmi enviromentálneho charakteru, počas 

ktorého deti lepšie spoznávajú prírodu a jej cykly prostredníctvom hier a tvorivých aktivít 

 

DECEMBER 

Vianočná pošta - Aktivita je určená pre škôlkarov, prebieha v priestoroch CVČ.  Deti spolu so 

svojimi rodičmi píšu vianočný list „Ježiškovi“ s jedným svojim najtajnejším prianím. Tieto 

listy sa zhromažďujú v Centre voľného času na nástenkách, dostupné sú pre všetkých 

dospelých pre inšpiráciu  a na priblíženie vianočnej atmosféry. Na oplátku deti dostávajú list 

od „Ježiška s poďakovaním“   a krásnou myšlienkou s výchovným charakterom, že Vianoce 



sú ani nie tak o veľkých daroch, ale o tom byť zo svojimi najbližšími. Deti sú spokojné 

a šťastné, keď im je takto venovaná pozornosť  

a môžu sa spolu s dospelými o Vianociach rozprávať. 

 

Vianočná slávnosť - Podujatie pre deti a rodičov prebieha vo veľkej sále DK. Slávnostným 

programom deti nielen prezentujú, čo sa naučili ale zároveň nalaďujú na slávnostnú atmosféru 

blížiacich sa vianočných sviatkov. Programom chceme pripomenúť, že to najdôležitejšie 

v živote je blízkosť toho koho máme radi, schopnosť pomôcť si, podeliť sa, darovať si čas, 

pozornosť. Rodičia účinkujúcich detí sa tiež spolupodieľajú na programe, prinášajú maškrty 

na spoločný stôl. Na dielničkách deti vyrábajú symboly Vianoc. (100 vystupujúcich, 200 

návštevníkov). 

Vianočné  tvorivé dielne- tvorivé dielne s vianočnou tematikou 

 

Táborová činnosť: 

o  prázdninová klubovňa – jednodňové tábory počas školských prázdnin – veľkonočne, 

polročné, jesenné 

o  jarný tábor 

o  letné prímestské tábory 

 

Okrem toho: 

Počas školského roku bolo usporiadaných aj množstvo podujatí pre školské družiny 

a náučných vzdelávacích programov pre základné a materské školy: 

  

o Interaktívna výstavy a tvorivé dielne pre MŠ a ŠKD  

o ŠKD – vzdelávacie programy  

o  súťaže – Deň hier, Naše telo 

o  výtvarne súťaže – Vesmírne dobrodružstvá 

o Klubové stretnutia „Pokemon“ 

 

 

ZUŠ – ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA E. SUCHOŇA 

 

 

Podujatia počas roka 2018 

 

FEBRUÁR  

    - Vystúpenie pre seniorov - 10.2.2018 - Rača - Sekvoja 

 

MAREC 

- Jarný koncert - 22.3.2018 - Spoločenská sála DK v Pezinku - žiaci HO + LDO 

 

APRÍL  

    - Z každého rožku trošku - 27.4.2018 - Spoločenská sála DK v Pezinku 

    - Festival slovanských tradícií - 28.4.2018 - Zámocký park v Pezinku 

 

 



MÁJ  

- Hudobný podvečer ( Stará radnica ) - 10.5.2018 - koncert sláčikového oddelenia 

- Kvietok pre mamu - vystúpenie najmladších žiakov HO, TO, LDO - 18.5.2018 - 

Spoločenská sála DK Pezinok 

- Volanie netvora - 23.5.2018 - LDO -  malá sála DK 

- Absolventský koncert + vernisáž žiakov VO - 25.5.2018 

- Deti za oponou - 27.5.2018 - LDO - malá sála DK 

 

JÚN  

    - Keramické trhy v Pezinku - 8.6.2018 - Sekvoja 

    - Tancujte s nami - záverečné vystúpenie TO - 10.6.2018 - Spoločenslá sála DK 

    - Tešíme sa na prázdniny - koncert žiakov HO - 10.6.2018 - Spoločenská sála DK       

    - Dni pezinského baníctva - 25.6.2017 - Sekvoja 

 

SEPTEMBER  

   - Vinobranie v Pezinku - 21.9.2018 - ľudový orchester Sekvoja 

   - Deň baníkov - uvedenie hymny baníkov - 21.9.2018 - Sekvoja 

   - Športové hry seniorov v Ivanke pri Dunaji - 29.9.2018 - Sekvoja 

 

OKTÓBER 

    - Jablkové hodovanie v Limbachu - 7.10.2018 - Sekvoja 

    - Úcta k starším v Limbachu - 23.10.2018 

 

NOVEMBER  

    - Spomienka na Eugena Suchoňa - 23.11.2018 - Spoločenská sála v DK v Pezinku 

 

DECEMBER  

   - Adventný koncert - 7.12.2018 - Evanjelický kostol v Pezinku - žiaci HO + LDO 

   - Vianočné pásmo MAMA TATA centrum - 9.12.2018 - Talent orchester 

   - Tanec s vločkou - 10.12.2018 - vystúpenie žiakov TO - Spoločenská sála DK Pezinok 

   - Vianočný čas - 19.12.2018 - Spoločenská sála DK v Pezinku - žiaci HO + LDO 

   - Vianočné pásmo pre ZŠ Fándlyho - 10.12.2018 - Talent orchester 

   - Vianočné pásmo pre ZŠ Narnia - 20.12.2018 - Talent orchester 

 

    Podľa potreby počas celého roka účinkovanie na vernisážach v Minigalérii PKC, Mestskom 

múzeu a pod..  

*Pozn.:  ( HO - hudobný odbor, LDO - literárno - dramatický odbor, TO - tanečný odbor, VO - výtvarný odbor)

     

 

TV PEZINOK 

 

 

Prehľad aktivít TV PEZINOK za rok 2018 

 

      TV PEZINOK je od svojho vzniku v roku 1998 dôležitou súčasťou informovania 

obyvateľov o dianí v meste. Počas 20 rokov svojej existencie patrí k iniciátorom nových 



programových typov v rámci lokálneho televízneho vysielania na Slovensku. O kvalite tvorby 

svedčia ocenenia na rôznych, aj medzinárodných festivaloch. TV PEZINOK je členom 

Spolku lokálnych a regionálnych televízií LOTOS. 

 

      TV PEZINOK sa dlhodobo snaží obsahom svojho vysielania zvyšovať informovanosť 

a kultúrne povedomie divákov: 

 

- aktuálne mapovanie diania v meste vo všetkých oblastiach života 

- záznamy z rokovaní MsZ 

- živé besedy na rôzne témy, informovanie o pripravovaných akciách 

- reportáže o kultúrnych podujatiach v meste (vernisáže, koncerty, festivaly...) 

- predstavovanie tvorby umelcov (od amatérskej scény až po profesionálov) 

- rubrika Pezinčania - profily osobností, ktoré sú resp. boli zaujímaví svojimi aktivitami 

- Okénko pezinčiny ze strýcem Lajem – podpora lokalpatriotizmu a tradícií 

- rubrika Kam na výlet – podpora cestovného ruchu, ... 

 

     V roku 2018 sa televízia, okrem nepretržitej výroby vysielania, sústredila hlavne na nový 

vizuál a obsah webstránky www.tvpezinok.sk  Stránka má ambíciu stať sa aktuálnym 

informačným portálom pre obyvateľov mesta. Obsahuje množstvo informácií a video 

reportáží o dianí v Pezinku. 

 

    TV PEZINOK spolupracuje so všetkými relevantnými inštitúciami sídliacimi na území 

mesta. Snaží sa o nadväzovanie spolupráce aj v okolitých mestách a obciach regiónu. Vytvára 

priestor na informovanie o dôležitých a zaujímavých podujatiach v meste. Aktívne kooperuje 

so všetkými sektormi. TV PEZINOK je dlhodobo mediálnym partnerom mestských, 

regionálnych aj celoslovenských zaujímavých projektov (Dychovky v Preši, Orbis 

Harmoniae, Pezinský Permoník, PAFF, charitatívne podujatia, ...). 

 

 

SCHAUBMAROV MLYN /  SNG 

 

     V roku 2018 pokračoval proces programovej a priestorovej revitalizácie Schaubmarovho 

mlyna s dôrazom na starostlivosť o areál (údržba objektov, drobné úpravy a čistenie 

objektov), rozširovanie služieb (obchod, kaviareň), obnovu ovocného sadu a tvorbu programu 

pre definované cieľové skupiny.   

 
Obnova ovocného sadu   

    Od marca do apríla prebiehala finančná zbierka a tzv. crowdfundingová kampaň 

prostredníctvom platformy Startlab. Cieľom zbierky bola obnova ovocného sadu, ktorý je 

súčasťou areálu mlyna – ošetrenie existujúcej zelene a vysadenie 33 nových prevažne 

ovocných stromov a 104 ovocných a okrasných kríkov na hranici pozemku. Vďaka kampani 

sa podarilo vyzbierať cca. 9 000 €. Údržba sadu a nová výsadba prebehla postupne počas 

mesiacov marec a apríl. Ďalším krokom v procese revitalizácie sadu bude dobudovanie 

infraštruktúry, vybavenie potrebným mobiliárom (lavičky, siete, ohnisko, hracie prvky) 

a sprístupnenie verejnosti.   

 
Služby  

      V máji sme podľa návrhu architektonického  ateliéru JRKVC modernizovali zariadenie 

vstupných priestorov Schaubmarovho mlyna tak, aby sme v priestore mohli rozšíriť predajnú 

ponuku o upomienkové predmety a publikácie. V októbri sme spustili prevádzku kaviarne.  

http://www.tvpezinok.sk/


 

 

Výstavy 

      V súlade so novým programovým zameraním bola 11. mája otvorená výstava Z kruhu von. 

Moderná a súčasná slovenská keramika. Kurátorsky ju pripravila Viera Kleinová a mapuje 

vývoj slovenskej keramiky od 50. rokov 20. storočia do súčasnosti.  Na výstave sú 

prezentované najmä práce zo zbierky keramiky SNG, doplnené o výpožičky od autorov.  

 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity  

      V roku 2018 sme pokračovali s pravidelnými rodinnými  víkendovými programami – 

workshopmi a vzdelávacími aktivitami, ktoré sa venovali výstave, mlynu a témam súvisiacim 

s prírodou. Od letných mesiacov sa rodinné programy konali zväčša každú nedeľu. Počas júla 

a augusta sa konali 2 detské letné tábory. Na letnú a zimnú sezónu bola aktualizovaná  

programová ponuka pre školy a zorganizované 2 metodické dni pre pedagógov na jej 

predstavenie.   

      Druhýkrát sme otvorili sezónu veľkým podujatím „Nová sezóna, nová výstava“ – 

prebehla vernisáž výstavy Z kruhu von, tvorivý a vzdelávací program pre rodiny s deťmi 

a koncerty. Schaubmarov mlyn sa zapojil do podujatí Noc múzeí a galérií a Víkend 

otvorených parkov a záhrad. V priestoroch Schaubmarovho mlyna sa konali aj partnerské 

podujatia ako festival poézie Feliber Poetry a Vína na mlyne.  

 

Rezidencie a sympózia 

     Partnersky sa SM spolu  s o.z. Denamit podieľal na organizovaní 7 dňovej multižánrovej 

rezidencie, ktorej cieľom bolo vytvorenie diel reagujúcich na priestor mlyna a malokarpatský 

región. V spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení a Ateliérom priestorových 

komunikácií sa v septembri v priestoroch Schaubmarovho mlyna konalo sochárske 

sympózium Spoločenstvo úľa. Výstupom z neho bola rovnomenná krátkodobá exteriérová 

výstava, ktorá sa konala v ovocnom sade.  V nadväznosti na spoluprácu z predchádzajúcich 

rokov sa v našich priestoroch konalo aj týždňové sympózium organizované Ligou za duševné 

zdravie.  

       Celkovo navštívilo priestory Schaubmarovho mlyna v Pezinku za minulý rok  3 999 

návštevníkov. 

 

Počet návštevníkov expozícii/vystav bol v roku 2018:  2 699 

Počet návštevníkov sprievodných programov a podujatí bol v roku 2018: 1 300 

 

       

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM V PEZINKU 

 

     Legislatívne upravuje pôsobenie a činnosť múzea Zákon NR SR č. 206/2009 Z. z. 

o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Podľa neho sú múzea 

vykonávaním základných odborných činností povinné:  

 

a) získavať predmety kultúrnej hodnoty za zbierkové predmety  

b) odborne spracovávať a vedecky skúmať zbierkové predmety, 

c) prezentovať zbierkové predmety s využitím informačnej a výpovednej hodnoty    



    zbierkových predmetov pri poskytovaní vybraných verejných služieb a budovaní  

    vedomostného systému múzea.  

Za základné odborné činnosti múzea vyššie uvedený zákon definuje: 

a) nadobúdanie zbierkových predmetov 

b) odbornú evidenciu zbierkových predmetov a vyraďovanie zbierkových predmetov 

z odbornej evidencie 

c) odbornú revíziu zbierkových predmetov múzea 

d) bezpečnosť zbierkových predmetov 

e) odbornú ochrana zbierkových predmetov 

f) vedecko-výskumnú činnosť 

g) sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok a historických objektov v správe 

múzea 

         Malokarpatské múzeum v Pezinku má v súčasnosti dve stále interaktívne expozície – 

Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatmi a expozíciu Príbeh vína, ktorá bola 

v r. 2018 reinštalovaná a sprístupnená verejnosti.  

       Malokarpatské múzeum v Pezinku ako regionálne múzeum, ktorého zriaďovateľom je 

Bratislavský samosprávny kraj, realizuje popri vedecko-výskumnej, prezentačnej a inej 

odbornej činnosti, akcie a podujatia, ktoré svojim zameraním spoluutvárajú kultúrny život 

mesta Pezinok. K činnostiam, ktoré Malokarpatské múzeum realizovalo v roku 2018 a ktoré 

spadajú do kategórie kultúrnych aktivít odohrávajúcich sa v rámci mesta Pezinok patria 

výstavy, vlastné podujatia a aktivity na ktorých sa Malokarpatské múzeum v Pezinku 

podieľalo v rámci vzájomnej spolupráce. Na základe daného rozdelenia múzeum v roku 2018  

realizovalo nasledujúcu činnosť: 

 

a) Výstavná činnosť  

- Reinštalácia stálej expozície Príbeh vína (apríl – november 2018) 

- Tisícročná včela (7. 12. 2017 – 29. 3. 2018), pokračovanie výstavy z roku 2017 

- KUPECKÉHO SVET 2018, medzinárodná výstava prác detí a študentov ( 12.4.2018-

27.5.2018) 

- Výstava Spoznajme cech kachliarov (8.6.2019-2.9.2018) 

- LaPIŤ umenie (20. 9. 2018 – 31. 3. 2019) 

 

b) Ďalšie aktivity, sprievodné podujatia  

- Med v kuchyni, medovníčky a cestá na ich prípravu, ukážka, ochutnávka, predaj, 19. 1. 

2018. Prednáška pre verejnosť s diskusiou 

Pezinské vínne pivnice 2018, 10.2. 2018 

- APITERAPIA, Rojové mestské právo, brtníci – elita vojakov, 16. 2. 2018. Prednáška 

pre verejnosť s diskusiou 

- Burza kníh, 10.3.201 a 8.9. 2018  

- Mystická včela a 40 daností včiel, 16. 3. 2018.  Prednáška pre verejnosť s diskusiou 

- Noc s Andersenom, 23. 03. 2018 

- Poznaj materiály baroka, apríl 2018. Workshop 



- Pezinské viechy, 2.5.2018-27.10. 2018 

- Deň Sv. Floriána, 6.5. 2018  

- Výnimočné nálezy v slovanskej pevnosti vo Svätom Jure, 11.5.2018. Prednáška pre 

verejnosť 

- Memoriál Richarda Rétiho, 12.5. 2018  

- Noc múzeí a galérií, 19.5. 2018 

- Deň Svätého Urbana, 24.5.2018 

- Keramické trhy 2018, 8.6-10.6.2018 

- Jánske ohne, 23.6. 2018  

- Workshopy – Letné tvorivé dielne pre rodiny s deťmi -Hlina rozkvitnutá (júl, august 

2018) 

- Wine & art; 13.7.2018, 10.8.2018 a 7.9.2018  

- Roky 1948 a 1968 – Porážka slobody, 16.08.2018. Prednáška pre verejnosť 

- Filmový festival Be2Can, piaty ročník prehliadky festivalového filmu z Berlína, 

Benátok a Cannes, 26. 9. 2018 -Záhada Silver Lake; 27. 9. 2018 - Utoya, 2. 10. 2018 – 

Tvár 

-  Jablkové hodovanie, 6.10.2018 

- MY a Československo, 25.10.2018. Prednáška pre verejnosť. 

- Rok 1968 v Malokarpatskom regióne, 26.10.2018. Prednáška pre študentov ZŠ 

Kupeckého a študentov z Mladej Boleslavy     

- Akadémia Tretieho veku, počas roka 2018  

- Pedagogické programy (Tisíc ročná včela, Ako sa stal z učňa majster, Tajomstvo 

jedného domu, Čo dokážu naše ruky, Herbár pána Holubyho, Zarámuj sa!, LaPIŤ 

umenie, Pozdrav z múzea), počas roka 2018 

c) Spolupráca s inými subjektami, inštitúciami, príp. cezhraničná spolupráca 

- Spolupráca s Múzeum včelárstva na Slovensku, Kráľová pri Senci, Slovenský zväz 

včelárov, Štátne lesy Tatranského národného parku, Ministerstvo životného prostredia 

prínos: výstava Tisícročná včela, 7.12.2017 – 29.3.2018 

 

- Výstava Kupeckého svet, 12.4.2018-27.5.2018, spolupráca:  Základná škola 

Kupeckého, Základná škola Mladá Boleslav, mesto Pezinok, prínos: projekt 

Kupeckého svet 

 

- Výstava Spoznajme cech kachliarov, spolupráca s Cechom kachliarov (február – 

september 2018), prínos: spoluorganizácia projektu Spoznajme cech kachliarov   

 

- Výstava Spoznajme cech kachliarov, zapožičanie predmetov zo zbierok múzea Ľ. 

Štúra v Modre, spolupráca s Múzeom Ľudovíta Štúra (február – september 2018) 

 

- Zapožičanie zbierkových predmetov  za účelom vzdelávacieho programu pre deti, na 

ktorom boli prezentované tradičné remeslá, spolupráca s Centrom voľného času,  

Pezinok (február – apríl 2018)  

 

- Noc s Andersenom , 23. 03. 2018, spolupráca s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku  

 

- Podujatie Deň Sv. Floriána, 6.5. 2018, spolupráca s OR HaZZ Pezinok a 

Dobrovoľným hasičským zborom Pezinok 



 

-  Výstava Kupeckého svet 2018, 12.4.2018-27.5.2018, spolupráca so Základnou školou 

Jána Kupeckého v Pezinku 

 

- Pezinské viechy, 2.5.2018-27.10. 2018, spolupráca so Združením pezinských 

vinohradníkov a vinárov 

 

- Deň Svätého Urbana, 24.5.2018, spolupráca so Združením pezinských vinohradníkov 

a vinárov 

- Jánske ohne 2018, 23.6. 2018  – spolupráca s Dobrovoľným hasičským zborom 

v Pezinku a Mestom Pezinok  

- Wine & art; 13.7.2018 (GENIUS LOCCI); 10.8.2018 (Zuzana Haasová a The Susie 

Haas Band); 7.9.2018 (Hudobná skupina ARION ); spolupráca s Pezinským 

kultúrnym centrom  

- Spolupráca s  Be2Can, prínos: podieľanie sa na filmovom festivale Be2Can, piaty 

ročník prehliadky festivalového filmu z Berlína, Benátok a Cannes, 26. 9. 2018 - 2. 10. 

2018,  

- Jablkové hodovanie, 6.10.2018, spolupráca s Malokarpatským osvetovým strediskom 

v Modre 

- Prednáška Rok 1968 v Malokarpatskom regióne, 26.10.2018, spolupráca so ZŚ 

Kupeckého 

- Deň Otvorených pivníc, spolupráca s Malokarpatskou vínnou cestou, Modra  

- Akadémia Tretieho veku, spolupráca s mestom Pezinok 

- Časopis Historika, počas roka 2018, spolupráca Mestské múzeum v Pezinku   

- KPÚ Bratislava, PÚ SR – archeologické výskumy, posudky k výskumným 

dokumentáciám, priebežne celý rok 2018 

- Spolupráca s TV Pezinok, aktívna účasť na tematických besedách - TV Pezinok 

- Spolupráca s Hospodárske noviny, SME. Prínos -  publikované rozhovory 

- Spolupráca s Rádiom Slovensko. Prínos - Rozhovor pre RTVS na tému: Turecké 

vojny v malokarpatskom regióne 

- Zapožičanie predmetu z depozitára  na výstavu  Z kruhu vo, spolupráca so SNG 

Pezinok 2018 – 2019 

- Spolupráca so SNM -Historické múzeum pri realizácii Česko-slovenskej/Slovensko-

českej výstavy. 

- Príprava sprievodného podujatie  k výstave Lapiť umenie, spolupráca s Pinellovou 

nemocnicou  v Pezinku. 

- Spolupráca s FPU, počas roku 2018, realizácia podporených projektov 

- Výpožičky zbierkových predmetov k výstavám partnerských múzeí, počas roka 2018 

(SNM -Historické múzeum, SNG Pezinok) 

 

 



 

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA V PEZINKU 

 

       Malokarpatská knižnica v Pezinku je príspevkovou organizáciou v zriaďovacej 

pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja s funkciou regionálnej knižnice s krajskou 

pôsobnosťou. V súlade so zákonom o knižniciach (č. 126/2015 Z.z.) zároveň  plní funkciu 

mestskej knižnice pre mesto Pezinok. Ťažiskom činnosti mestskej knižnice je poskytovanie 

knižnično-informačných služieb primárne pre obyvateľov mesta Pezinok, realizovanie 

podujatí na podporu čítania a propagáciu literatúru ako  aj iných kultúrno-vzdelávacích 

a komunitných podujatí. Verejnosti je k dispozícii študovňa s internetovým pripojením, 

možnosťou tlače, skenovania, wifi pripojenie. Od roku 2018 poskytuje knižničné služby aj na 

pobočke Cajla v priestore, ktorý mesto Pezinok knižnici prenajíma. Ako regionálna knižnica 

poskytuje metodickú  pomoc 63 obecným knižniciach okresu Pezinok, Senec a Malacky 

a buduje spracováva a sprístupňuje fond regionálnych dokumentov. Knižnica buduje zbierky 

regionálnych dokumentov (knihy, periodiká, články, pozvánky, mapy, pohľadnice a pod.), 

excerpuje periodiká a vytvára článkové databázy a databázy regionálnych osobností, pamiatok 

a geografických názvov. Monitoring tlače  je zameraný na okresy Malacky, Pezinok a Senec. 

Určený je pre každého používateľa i širokú verejnosť.  

 

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY 

 

         Knižničný fond (KF) k  31.12.2018 obsahoval 95 609 knižničných jednotiek (KJ). 

Okrem klasických tlačených kníh ho tvorili aj špeciálne typy dokumentov – audiovizuálne  

a elektronické dokumenty (encyklopédie, jazykové slovníky a databázy na CD ROM-och). 

Čitatelia mali k dispozícii 117 titulov periodík, z toho 46 titulov regionálnych periodík 

(vydávaných v okresoch Pezinok, Malacky a Senec) a 17 zahraničných titulov časopisov. 

       Knižničný fond bol doplnený o 4 415  knižničných jednotiek (KJ) v celkovej hodnote 

39 739,20 €. V roku 2018 sme získali dotáciu z Fondu na podporu umenia na nákup 

publikácií  vo výške 9 000 €.  Nakupovali sme novú literatúru aj pre pobočku Cajla. 

        Keďže Malokarpatská knižnica v Pezinku plní funkciu regionálnej knižnice s krajskou 

pôsobnosťou, sleduje  a doplňuje fond regionálnej literatúry. Do fondu knižnice pribudlo 156 

regionálnych monografií. Okrem tlačených dokumentov ponúkala Malokarpatská knižnica 

v Pezinku výpožičky elektronických kníh v slovenčine a češtine prostredníctvom služby 

eReading.cz.  

 

 

Porovnávacia tabuľka 2018 2017 rozdiel 

Počet registrovaných 
používateľov 

3 685 3 278 +407 

Deti do 15 rokov 1 734 1 376 +358 

Počet návštevníkov 42 930 43 810 -880 

Počet výpožičiek 147 023 145 213 +1 705 

Výpožičky e-kníh 143 49 +94 

Podujatia 389 453 -65 

Návštevníci podujatí 8 725 9 481 -556 

Ø denná výpožička 613 587 +26 



 
PODUJATIA 
 

        Pre obyvateľov mesta Pezinok a okolia pripravila knižnica v roku 2018  389 podujatí, 

ktoré navštívilo 8 725   návštevníkov. Privítali 55 hostí ako spisovateľov, prekladateľov, 

ilustrátorov, publicistov, hudobníkov, vedcov  a regionálne osobnosti.  

 

Hlavné cykly podujatí:  

 

        Literatúra v Radnici, Literárny kolotoč, predstavovanie finalistov a víťazov ceny Anasoft 

Litera študentom a verejnosti, Tréningy pamäti a koncentrácie pre seniorov. Pravidelné 

literárne cykly pre deti: Čítanie je in, Kým školský zvonček zazvoní, polročné cykly (v r. 

2018 Eko-oko, Fíha! Kniha!), Literárny ateliér. 

 

 Literatúra v Radnici:  cyklus stretnutí s literatúrou,  ktorý sa konal mesačne 

v priestoroch historickej Radnice v centre mesta. Hostia: : historička Tünde 

Lengyelová, spisovateľ, kazateľ a výtvarník Daniel Pastirčák, spisovateľka Ľuba 

Lesná, vydavatelia Filip Ostrowski a Juraj Koudela, autor publikácie o urbanizme 

Matúš Vallo, finalista Anasoft Litera Daniel Majling, historik Pavel Dvořák, 

spisovateľ Juraj Červenák, etnologička  Katarína Nádaská. 

 Literárny kolotoč v Zámockom parku - 12. ročník, súčasť Pezinského kultúrneho leta, 

v r. 2018 sme zorganizovali poeticko-hudobné pásmo „ malé nežné blues „, hostia -  

poetka Judita Kaššovicová, hudobní hostia – Juraj Turtev, Erich Boboš Procházka.  

 Literárne utorky – v r. 2018 sme spolupracovali so spolkom Živena, sústredili sme sa 

aj na predstavenie staršej slovenskej literatúry - Beseda s kulturologičkou Monikou 

Kaprálikovou, „ Ján Smrek a jeho E/elán, Naša Maša Haľamová, hosť Sylvia 

Hrdlovičová, Ženy v národno-emancipačnom hnutí, S- Hrdlovičová. Prednáška 

s vernisážou výstavy, Prednáška Mgr. Kataríny Hýllovej o Ferdinandovi Píseckom, 

pobočníkovi generála Milana Rastislava Štefánika. 

 Cyklus Skvelá veda – spisovateľ a publicista Márius Kopcsay prestavil vedcov 

z rôznych vedných odborov na popularizačných prednáškach pre deti a dospelých – 

hostia: fyzik Marek Mihalkovič, ornitológ Ján Gúgh, odborníčka na meranie 

rádioaktivity Terézia Melicherová, astronóm Dušan Kalmančok,  

 Čítanie je IN -  besedy o knihách, organizované predovšetkým pre základné školy, 

knihy si vyberajú samotné učiteľky alebo deti. Besedy nielen knihách z povinnej 

literatúry, predstavujeme aj kvalitné knižné novinky. 

 Kým školský zvonček zazvoní - pre triedy materských a základných škôl, ktoré 

prvýkrát vstúpili do spolupráce s knižnicou. Vďaka tomuto cyklu sa školáci stretávajú 

s literatúrou, učia sa orientovať v knižnici, vyhľadávať potrebné informácie, 

objavovať čaro kníh a dôležitosť poznania pre život. 

 Čo vieš o...?  - polročné cykly besied, diskusií, súťaží a tvorivých dielní spojených 

jednou témou. V r. 2018 sa organizovali podujatia na tému  

o Čo v nás žije? Fíha! Kniha! o histórii, výrobe a význame kníh, o autoroch, 

ilustrátoroch, vydavateľoch – 43 podujatí 

o EKO OKO o recyklácii, ekológii a environmentálnych  témach v našom 

každodennom živote, ale aj v príbehoch v knižkách – 16 podujatí 



 Literárny ateliér – cyklus pre rodičov s deťmi – čítanie spojené s tvorivými aktivitami 

prebiehajúce v podvečerných hodinách – témy 31.1.2018 – Téma Fíha kniha!, 23.2. 

2018 - Karneval architektúry, 20. 4. 2018   Krajina škriatkov, 16. 5. 2018 Čerešňová 

halúzka, 22. 6. 2018 Herbárium, 07.09. Babie leto, 05.10. Riekankovo,  12. 11.2018 

Padajú listy,  18.12. 2018 džentlmenstvo 

 

Zapojenie sa do celoslovenských podujatí: Noc s Andersenom, Celé Slovensko číta deťom,  

Týždeň slovenských knižníc. 

Týždeň slovenských knižníc prebiehal počas jarných prázdnin, čomu sme prispôsobili 

program. Pre verejnosť sme pripravili marcovú Literatúru v Radnici a prednášku o Jánovi 

Smrekovi. Pre deti aj verejnosť bol určený projekt knižníc  Bratislavského samosprávneho 

kraja, Stratené knihy, ktorý Malokarpatská knižnica v Pezinku koordinovala. Knižnice vo 

svojom meste alebo mestskej štvrti poschovávali knihy s  nálepkami SOS stratila som sa! – 

a s návodom, ako ich priniesť do knižnice. Nálezcovia získali členský preukaz zdarma 

a drobnú odmenu. Indície o miestach úkrytu sme publikovali na FB stránke knižnice. Projekt 

okrem pozitívnej odozvy priniesol 12 nových registrovaných čitateľov.  

Pre prázdninujúce deti bol určený týždenný kvíz Pátrači – v priestoroch oddelenia pre deti 

bolo pripravené pátranie po správnych odpovediach na kvízové otázky. Kvízy boli rozdielne 

pre mladšiu a staršiu vekovú skupinu detí.  

 

Podujatia pre verejnosť: 

Týždeň mozgu - pre absolventov našich tréningov pamäti, ale aj pre verejnosť sme pripravili 

prednášku MUDr. Eleny Žigovej, psychiatričky z Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela.  

 

Výstavy:  

Výstava Wajcko grafický dizajn 9.  február – 30. marec 2018 

Soňa Kozáková ŠPERKY 17. 4. -  31. 5. 2018     

Z hliny – vernisáž výstavy Cechu slovenských keramikov 7.6.2018 – 6. 7. 2018 

Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci 18. 9. – 31. 10. 2018 

 

Knižné búdky: v spolupráci s OZ Homo liber, Reštauráciou Radnica, kníhkupectvom 

Artforum Pezinok knižnica v r. 2018 opravovala a dopĺňala  6 knižných búdok. 

 

      V decembri sme vo výstavných priestoroch knižnice otvorili zážitkovú miestnosť spolu s Galériou 

Fantázia s názvom Čarovný les. Expozícia bola spojená so sériou podujatí využívajúcich prvky 

arteterapie a biblioterapie. 

Medzinárodný festival poézie FELIBER POETRY 

       V prvom polroku sa Malokarpatská knižnica v Pezinku sústredila na organizáciu 

a realizáciu druhého ročníka medzinárodného festivalu poézie FELIBER POETRY. 

Festival sa konal v mestách Pezinok a Modra. Spoluorganizátormi boli Literárne informačné 

centrum, odborný garant projektu, a Kultúrne centrum Modra a o.z. Homo Liber. Festival 

predstavil tvorbu špičkových slovenských poetov a poetiek aj diela osobností poézie autorov 

krajín V4. Hosťami boli Michal Habaj, Ján Buzássy, Valerij Kupka, Eva Tomkuliaková, Agda 

Bavi Pain, Erik Groch, Peter Šulej, Rudolf Dobiáš, Juliana Sokol, Peter Cibo, Mária 

Ferenčuhová. Zahraniční hostia: Petr Borkovec, Marek Šindelka, Petr Maděra (ČR), Erdős 

Virág (Maďarsko), Marcin Sendecki, Zbigniew Machej (Poľsko). Špeciálnym hosťom bol 



Jáchym Topol s výstavou fotografií Filipa Topola. Sprievodnými podujatiami bola recitačná 

súťaž pre deti Maľovaná abeceda, recitácia s pozvánkou na festival na verejných priestoroch, 

podujatie pre stredné školy Básnici a vzbúrenci – autorské čítania a diskusie so študentmi 

pezinského a modranského gymnázia, výstavy fotografií Lucie Gardin a Filipa 

Topola, výstava venovaná básnikom Jozefovi Mihalkovičovi a Lýdii Vadkerti Gavorníkovej 

a výtvarný workshop pre študentov. Hudobní hostia boli Peter Tarkay, Budoár staré dámy, 

Stroon a skupina Sto múch. Podujatia prepojili slovesné umenie s umením výtvarným 

a hudobným. Obyvateľom aj návštevníkom Pezinka a Modry sme predstavili hviezdy 

slovenskej aj zahraničnej poézie, našim hosťom zase literárne a kultúrne prostredie oboch 

miest. 

 

Na realizáciu podujatí  pre deti  sme z dotácií Mesta Pezinok na kultúru získali 700,00 €. 

 

 

INÉ AKTIVITY V MESTE ZA ROK 2018 

 

     Mesto Pezinok je organizátorom resp. spoluorganizátorom viacerých tradičných 

kultúrnych podujatí, ktoré sa usporiadali v minulom roku ako napr. Deň detí, Keramické trhy, 

Festival pouličného divadla, Dychovky v Preši, Fyzulnačka, Vinobranie, Úcta k starším, 

Vítanie Mikuláša, Vianočné trhy a iné. Taktiež v jednotlivých miestnych častiach mesta 

v Grinave a na Cajle sa počas predchádzajúceho roku uskutočnilo veľké množstvo kultúrno-

spoločenských podujatí, ktoré obohatili kultúrny život v našom meste. Kultúrne dianie 

v Pezinku nadväzuje na bohaté tradície a je určené pre všetky vekové kategórie.  

     Svojou značnou mierou prispievajú aj niektorí podnikatelia, ktorí vo svojich prevádzkach 

šíria kultúru a podporujú kultúrny život v meste, či už vo forme koncertov, stretnutí so 

spisovateľmi, organizovaním besied o cestovaní a pod..  

 


