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Stanovisko Komisie kultúry zo dňa 03.02. 2022: 

Komisia schválila predložený materiál a odporúča ho zobrať na vedomie.  

  

 

UZNESENIE MsZ č. 1- ....../2022 
 

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 2021 

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 2021 bolo spracované týmito subjektmi: Pezinské kultúrne centrum, Mestské 

múzeum v Pezinku, Centrum voľného času, Základná umelecká škola E. Suchoňa, 

Schaubmarov mlyn, Malokarpatské múzeum v Pezinku a Malokarpatská knižnica v Pezinku.  

 

PKC – PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM 

 

      Poslaním Pezinského kultúrneho centra (ďalej len PKC) je vytvárať' podmienky pre 

napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov okresu Pezinok a organizovať 

kultúrne podujatia. Hlavným poslaním PKC v zmysle štatútu je uspokojovať kultúrne potreby 

mesta a jeho obyvateľov a to predovšetkým vytvárať' podmienky pre napĺňanie kultúrno-

výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovať kultúrne podujatia. PKC 

usporadúva a organizuje rôzne koncerty, festivaly, súťaže divadelné a filmové predstavenia, 

prehliadky, výstavy, vzdelávacie podujatia, pohybové kurzy a iné kultúrno-spoločnské  

aktivity. Okrem toho PKC poskytuje svoje priestory pre potreby Mestského úradu a aj 

stretávanie rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácii. 

        V súlade s platnými predpismi a svojim štatútom vyvíja PKC aj propagačnú činnosť. Za 

odplatu poskytuje prenájom nehnuteľných a hnuteľných veci a poskytujú služby súvisiace 

s predmetom činnosti (napr. ozvučovanie podujatí). 

       Činnosť' PKC obmedzila pandémia a to v mesiacoch január až máj a od konca novembra 

dokonca decembra, keď' sme zastavili činnosť' v zmysle platných nariadení. Činnosť' PKC 

sme obnovili v mesiaci jún podujatím Odovzdávanie mestských ocenení a spustením 

prevádzky letného kina v Amfiteátri. 

 

Výstavy v minigalérii PKC 

1.6.-1.8.2021       - Výstava výtvarného odboru ZUŠ                    

9.- 30.6.2021       - Exteriérová výstava fotografií Maryny Syrowatky (Radničné námestie)                   

1.8.-31.10.2021   - Piati veteráni – výstava malých motocyklov              

25.8.-19.9.2021   - PSČ Pezinok – futbalový klub                                   

4.10.-4.11.2021   - Pohľady na obľúbené miesta – p. Polakovičová        

8.11.–31.12.2021 - Výstava fotografií – Fotoklub Stropkov            

       

Kino a amfiteáter 

      V roku 2021 bolo Pezinské kino zatvorené celkovo 188 dní (vlastne ½ roka). Počas 

uzatvorenia sme sa presunuli do online priestoru a divákom sme ponúkli možnosť sledovať 

filmy v pohodlí domova. Zapojili sme sa do iniciatívy #kinaspolu, ktorá toto umožnila. 

Celkovo do kina prišlo v uplynulom roku 2 188 návštevníkov a do letného kina na amfiteáter 

to bolo spolu 9 237 ľudí.  

 

Exteriérové podujatia zabezpečované PKC za rok 2021 

26.-27.6. 2021  – Festival pouličných umelcov, Amfiteáter, Krušičova kúria 

12.7. 2021        – Legendy open air tour – koncert, Amfiteáter 

30.7. 2021        – Kollárovci, koncert, Amfiteáter 

8.8. 2021          – Maroš Bango, koncert, Krušičova kúria  

15.8. 2021        – Domy.stromy, divadlo pre deti, Krušičova kúria 

15.8. 2021        – Arion, koncert, Krušičova kúria 

5.9. 2021          – Prešporské rozprávky, detské divadlo, Krušičova kúria 



 

10.9. 2021          – Rytmus& Opoštáris band, koncert, Afmiteáter 

5.12. 2021          – Mikuláš v meste, jazda ulicami Pezinka  

 

Využitie priestorov v PKC v Dome kultúry za rok 2021 

 

Priestor Počet hodín Využitie 

zrkadlová sála 249,5 ZUČ + spoloč. podujatia, recepcie 

malá sála 106,0 nácviky ZUŠ, profesionálne programy, ZUČ 

spoločenská sála 584,0 ZUČ, profesionálne programy 

šatňa 215, 219 9,0 šatne pre účinkujúcich v PKC 

salónik 12,5 profesionálne, neprofesionálne programy 

veľká sála 23,0 + pravidelné film. predstavenie  prezentačné jednorazové podujatia, recepcie 

 

Pozn.: ZUČ – záujmová umelecká činnosť; ZUŠ – Základná umelecké škola E. Suchoňa 

 

Vyhodnotenie kultúrnej činnosti za rok 2021 

 
JANUÁR-MÁJ       

Podujatie Dátum Návšte

vnosť 

Tržba € Výdavky 

€ 

Réžia € Zisk 

€/Strata € 

DK ZATVORENÝ x x x x x x 

JÚN       

Absolventský koncert 

ZUŠ 

11.6. 100 Znížený 

prenájom so 

súhlasom 

PKC – 65 

 65 0 

Hudba v Pezinku 12.6. 50 100  195 -95,00 

Odovzdávanie 

mestských ocenení 

14.6. 50 Podujatie 

MsÚ 

   

Beseda sprievodcov 

CR 

15.6. 10 0  30 -30,00 

         Festival 

pouličných umelcov 

26.-

27.6. 

434 3768,00 4430,00 

Refundá

cia MsÚ 

– 

950,00 

 1 612,00 

JÚL       

Animatus - koncert 4.7. 87 60,00  60,00 0 

Legendy open air tour 

- koncert 

12.7 250 800 871 exteriér -71,00 

Ensemble Thesaurus 

musicum - koncert 

17.7. 9 40,00 500,00 170,00 -630,00 

Kollárovci - koncert 30.7. 800 11332,29 

Pre PKC 

2266,46+71 

Spolu- 

práca 80 

na 20%  

exteriér 2 337,46 

AUGUST       

Maroš Bango – 

Vyznanie - koncert 

8.8. 12 44,00 

Pre PKC 

08,80 

Spolu- 

práca 80 

na 20% 

exteriér 52,80 

Arion - koncert 15.8. 40  330,00 exteriér  

Pezinský permoník 20.-

22.8. 

1730 3 446,00  2 169,00 1 277,00 



 

SEPTEMBER       

Prešporské rozprávky 

– divadlo pre deti 

5.9. 40  400,00 exteriér  

Literárna beseda – 

Peter Sorát 

6.9. 15  50,00 30,00 -80,00 

Rytmus&Opoštáris 

band 

10.9.20

21 

500 1 200,00  exteriér 1 200,00 

Divadelné 

konfrontácie 

10.-

11.9. 

300 1 200,00  982,50   217,50 

Plešivá speváčka – 

predstavenia pre ZŠ – 

divadlo LUDUS 

21.9. 150 385,00  255,00 130 

Ešte raz, ale lepšie – 

divadelné 

predstavenie 

24.9. 115 1 450,61 

pre PKC 

217,59 

Spolu- 

práca 80     

na 20% 

300,00 - 82,41 

Beseda sprievodcov 

CR – p. Ronec 

28.9. 5   30,00 -30,00 

OKTÓBER       

Príbeh hudby na 

cestách –  BCHZ – p. 

Rovňáková 

1.10. 51 255,00 180,00 85,00 10,00 

Pezinský modrák 9.10.  252 252,00 

Pre PKC 

100,08+45,

64 

Spolu- 

práca 60     

na 40% 

 

455,00 -309,28 

Animatus - koncert 10.10. 47 60,00  60,00 0 

Slávnostná promócia 

ATV 

13.10.   Akcia  

MsÚ 

  

Pezinský Strapec – 

tanečná súťaž 

16.-

17.10. 

350   1 615,00 -1 615,00 

Úcta k starším 20.10. 150  Akcia  

MsÚ 

  

Odber krvi 21.10. 30  Bezplat

ne 

súhlas 

PKC 

60,00 -60,00 

Tekvicové inšpirácie 23.10. 44 44,00 106,48  -62,48 

Burza mince/známky 24.10. 8 25,00  390,00  

NOVEMBER       

Pásmo o 

Hviezdoslavovi 

4.11. 4  Bezplat

ne  

súhlas 

PKC 

15,00 -15,00 

Ekotopfilm 12.11. 350 840,00  840,00 0 

Mafiánske historky – 

div. predstavenie 

18.11. 123 1841,28 

Pre PKC 

368,26 

Spolu- 

práca 80     

na 20% 

300,00 68,26 

Burza lyží 20.-

21.11. 

150 240,00  120,00 120,00 

Od 25.11.2021  

DK ZATVORENÝ 

      

DECEMBER       

Mikuláš v Pezinku      5.12.   640,00 exteriér -640,00 

 



 

Okrem toho sa realizovali v priestoroch Domu kultúry krúžky ako joga, tanečný krúžok 

seniorov, folklórny súbor Radosť, Jednota dôchodcov Slovenska (cvičenie pilates), KST 

Petan (tanec), Akadémia Tretieho Veku, Lepšia cesta n.o.. 

 

 

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 Pezinka, cieľavedome zhromažďuje, ochraňuje, spracováva a sprístupňuje doklady o 

dejinách mesta, o spoločnosti a osobnostiach, ako i o umeleckých dielach, súvisiacich 

s mestom a jeho najbližším okolím. Činnosť múzea zabezpečujú traja stáli zamestnanci – 

Mgr. Helena Gahérová, PhD. (historička), Mgr. Eduard Zvarik (historik umenia – pamiatkar)  

a PhDr. Petra Pospechová (riaditeľka, historička). Plán odborných činností, krátkodobých 

i dlhodobých aktivít múzea je každoročne predkladaný a konzultovaný so 7-člennou 

muzeálnou radou. Múzeum je verejnosti otvorené v utorok-piatok v čase 10.00-17.00 hod., 

v sobotu 10.00-16.00. Vstupné je vo výške 0,50€ (školopovinné deti, študenti, dôchodcovia), 

1,00 € (dospelí), 5,00€ (školské triedy).  

  

Akvizičná činnosť, evidencia a ochrana zbierkového fondu – v roku 2021 získalo múzeum 

darom a vlastným výskumom 71 kusov predmetov z oblasti histórie, archeológie a výtvarného 

umenia, ktoré sa stanú súčasťou zbierkového fondu múzea a predmetom ďalšieho odborného 

spracovania. Do príručnej knižnice múzea pribudlo 43 titulov. Takmer 1 700 kníh prevažne 

odbornej a regionálnej literatúry je prezenčne k dispozícii aj verejnosti. V roku 2021 prebehla 

plánovaná oprava depozitárnych priestorov na Kollárovej ulici 1, prevzatých do užívania 

v máji 2020. Nevyhnutná rekonštrukcia havarijného stavu strechy, ktorá mohla ohroziť tu 

deponované zbierkové predmety, si vyžiadala uvoľnenie priestoru a dočasné vysťahovanie 

predmetov i mobiliáru. V priebehu mesiaca november 2021 prebehlo sťahovanie späť do 

zrekonštruovaných priestorov. Zbierky múzea sú tak uložené na jednom mieste a v prvom 

polroku budúceho roka prejdú nevyhnutnou riadnou revíziou. Časť prostriedkov určených na 

akvizičnú činnosť sme v roku 2021 využili (v zhode so súhlasným stanoviskom muzeálnej 

rady) na zabezpečenie analýz (antropologická analýza, 14C, DNA) kostrových pozostatkov 

z pohrebnej kaplnky farského kostola v Pezinku.  

  

Expozície a výstavy – pandemická situácia zasiahla do výstavného plánu a harmonogramu 

múzea aj v roku 2021. V období 18. december 2020 – 18. apríl 2021 bolo múzeum zatvorené, 

postupné obmedzenia zasiahli do bežného chodu opäť od októbra 2021. V roku 2021 ponúklo 

múzeum 5 výstav:  

Figura a Figura – v úvode roka pokračovala výstava autoriek Danice Tykovej – Petry 

Noskovičovej, sprístupnená v októbri 2020. https://cutt.ly/3IYF8zP 

minimal – v závere januára sme napriek zatvoreným múzeám a galériám nainštalovali výstavu 

pezinského fotografa Petra Konečného, pripravenú na sprístupnenie po uvoľnení obmedzení. 

Múzeá sa pre verejnosť otvorili 19. apríla 2021 a po dohode s autorom sme „minimal“ 

ponechali do 31. mája 2021. K výstave sme pripravili aj drobnú tlačovinu, predstavenie autora 

a jeho doterajšej tvorby. https://cutt.ly/lIYGpmz 

Činy, nie slová-2. sv. vojna a československý západný odboj – sprístupnená 21. júna. Výstava 

je zameraná primárne na západný odboj a účasť Čechov a Slovákov v ňom. Na príprave sme 

spolupracovali s Klubom vojenskej histórie Golian a Klubom leteckej histórie Slovensko. 

Výstava má opäť aj pezinský rozmer, podarilo sa nám v rámci prípravy zmapovať osudy 

viacerých Pezinčanov, slúžiacich a bojujúcich na západe. Od rodinných príslušníkov Ignáca 

https://cutt.ly/3IYF8zP
https://cutt.ly/lIYGpmz


 

Naya a Manfréda Kleina sme pre potreby výstavy získali niekoľko ich osobných predmetov 

(fotografií, vyznamenaní, osobných dokumentov). Na návrh múzea udelil primátor mesta 

Ignácovi Nayovi a Pavlovi Pukančíkovi in memoriam Cenu primátora za odvahu 

a statočnosť, ktorú ako účastníci československého zahraničného odboja prejavili v bojoch 2. 

svetovej vojny na západnom fronte. Samostatnou časťou výstavy sme zmapovali kontakt 

západného frontu a nášho regiónu, konkrétne letecké súboje americkej a nemeckej armády 

v lete 1944 a zriadenie zajateckého tábora pre amerických letcov v Grinave. K výstave sme 

pripravili rovnomenný katalóg, ktorý ponúka zostručnený obsah prezentovaných informácií. 

Na jeho financovanie sme využili prostriedky získané z Individuálnej dotácie BSK. 

https://cutt.ly/0IYGhmF 

PŠC - 100 rokov od založenia klubu – vznikla v spolupráci s Pezinským športovým klubom. 

12 panelov (texty + fotografie + archívne dokumenty) nainštalovaných v priestore Minigalérie 

PKC, novinové výstrižky, poháre z národných a medzinárodných súťaží priblížili od 25.8. do 

19.9. storočnú históriu pezinského futbalu. Po odinštalovaní sa panely stali súčasťou 

klubových priestorov PŠC. 

Ľudovít Rajter – Sólo pre majstra vol. 2 –  v roku 2021 zorganizovali chrámový zbor Ad Una 

Corda, Základná umelecká škola E. Suchoňa, Mesto Pezinok a Mestské múzeum niekoľko 

podujatí pripomínajúcich 115. výročie narodenia (*1906) 20. výročie úmrtia (2000) 

pezinského rodáka, dirigenta Ľudovíta Rajtera. Múzeum do projektu vstúpilo panelovou 

výstavou mapujúcou Rajterovo profesionálne hudobné pôsobenie. Pripravená bola v úzkej 

spolupráci s Alžbetou Rajterovou, manželkou Ľ.R. Výstava je súčasťou interiérov vybraných 

pezinských kaviarní.      

   

       V roku 2021 navštívilo múzeum 615 návštevníkov, dve sprievodné podujatia, ktoré sa 

podarilo zrealizovať ďalších 20. Návštevnosť výstavy 100 rokov od založenia klubu nemáme 

vyčíslenú. 

   

Kultúrno-vzdelávacia a propagačná činnosť – k ťažiskovej výstave Činy, nie slová sa v roku 

2021 podarilo zrealizovať dve sprievodné podujatia - komentovanú prehliadku vedenú 

spoluautorom Jakubom Horváthom z Klubu vojenskej histórie Golian (27.10.) a prednášku 

historika z Historického ústavu SAV Martina Poscha s názvom „Zo „zradcov“ hrdinami“ 

(10.11.). Obe sa konali v obmedzenom režime OTP, resp. kompletne zaočkovaní. 

Decembrovú prednášku archeológa Antona Hošeka „Archeológia druhej svetovej vojny 

a vybrané nálezy z malokarpatského regiónu“ sme boli nútení zrušiť.   

      Počas celého roka sme priebežne aktualizovali webovú stránku múzea, predovšetkým 

sekciu článkov a interaktívnu mapu. Na nej je aktuálne možné dozvedieť sa detaily 

o minulosti súkromných nehnuteľností, stojacich na Štefánikovej, Kollárovej a časti 

Holubyho ulice, ako aj všetkých sakrálnych stavieb v meste. 

https://www.mestskemuzeumpk.sk/mapa/. Webová i facebooková stránka boli počas celého 

roka dôležitými platformami, cez ktoré sme informovali o aktivitách a činnostiach múzea.

  

Ostatná odborná a publikačná činnosť – aj v roku 2021 pokračuje dlhodobá spolupráca s 

Krajským pamiatkovým úradom, či už pri kontrolných dňoch pamiatkových objektov, 

štátnych pamiatkových dohľadoch alebo ad hoc konzultáciách. Od roku 2019 komunikujeme 

a spolupracujeme s OI Grinava v záležitosti záchrany bývalej Smylovsko-Pálfiovskej 

kúrie/Grünfeld v Grinave, posledným výstupom spolupráce je pomoc na príprave podkladov 

k vyjadreniu mesta k začatiu konania o preskúmaní rozhodnutia MK SR mimo odvolacieho 

konania, realizovaná v závere roka 2021.   

       Pokračujeme v dokumentácii a fotodokumentácii pamiatkových, resp. historických 

objektov v intraviláne i extraviláne mesta. Tieto činnosti súvisia s jednou z úloh definovaných 

https://cutt.ly/0IYGhmF
https://www.mestskemuzeumpk.sk/mapa/


 

v zriaďovacej listine a štatúte múzea – „podieľa sa na registrácii hmotných pamiatok 

a architektúry, vyhotovení ich zoznamu a ich prezentácii pre potreby mesta“ a sú napojené 

tak na VZN 2/2007 o pamätihodnostiach mesta, ako aj na skutočnosť, že centrum mesta je od 

roku 2018 pamiatkovou zónou chránenou v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu. 

V roku 2021 sme zrealizovali aktualizáciu stavu pamätihodností mesta, kolega E. Zvarik 

viaceré z nich počas roka obhliadol, nafotil (exteriér, interiér), doplnil a prehĺbil ich 

charakteristiku.  

     Dielčie výsledky tejto práce boli prezentované aj v článkoch venovaných 

pamätihodnostiam mesta, okrem nich sme pravidelne publikovali články s historickou 

tematikou. 

Pezinčan: 

1/2021: (Ne)dopovedaný príbeh rodiny Sternovcov (HG – PP) 

01/2021: Mestské múzeum v Pezinku predstavuje novú výstavu (EZ) 

2/2021: Pavel Pukančík v službách Royal Air Force (HG) 

3/2021: Gróf Ján z Pezinka (HG – DG) 

4/2021: Ignác Nay. Pezinčan v západnom odboji (HG) 

5/2021: Synagógy a židovské cintoríny v Pezinku (PP) 

6/2021: Pezinčania v západnom čs. odboji počas 2. sv. vojny (HG) 

7-8/2021: Huncokárske usadlosti v zozname pamätihodností (EZ) 

9/2021: Pezinčania v západnom čs. odboji počas 2. sv. vojny  2. (HG) 

10/2021: Sakrálne pamiatky v zozname pamätihodností / Kostol povýšenia sv. Kríža na Cajle 

(EZ) 

11/2021: Letecké súboje nad Pezinkom a zajatecký tábor v Grinave (PP) 

12/2021: Sakrálne a sepulkrálne pamiatky v zozname pamätihodností / Kaplnka sv. Rozálie, 

Kaplnka na mestskom cintoríne (EZ) 

Historika: 

Svätojurský hrad (Biely Kameň) – minulosť a súčasnosť (PP) 

Historyweb:  

Skutoční vládcovia Osmanskej ríše začínali v kuchyni (HG) 

 

     Historička múzea Mgr. H. Gahérová, PhD. pokračuje v spolupráci na projekte Slovenskej 

národnej galérie, ktorej výsledkom bude výstava a katalóg (s odbornými štúdiami), plánované 

na prelom rokov 2022 / 2023. 

      Dôležitou súčasťou činností múzea v roku 2021 bola príprava monografie V znamení 

hviezdy – grófi zo Svätého Jura a Pezinka (autori Daniel Gahér – Helena Gahérová). Múzeum 

je vydavateľom knihy, podieľalo sa na redakčných a editorských prácach, koordinovalo 

konzultácie s relevantnými odborníkmi. Na vydanie monografie sa podarilo získať aj 

prostriedky z externých zdrojov: Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, 

mesto Svätý Jur a obec Ivanka pri Dunaji. Recenzentami knihy sú prof. Juraj Šedivý, vedúci 

Katedry archívnictva a pomocných vied historických na Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave a prof. Vladímír Rábik, člen Katedry histórie na Filozofickej 

fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a prorektor univerzity pre vedeckú, umeleckú a edičnú 

činnosť.     

      Od roku 2012 redakčne a editorsky pripravujeme časopis Historika, spoločný projekt 

Malokarpatského múzea a Mestského múzea v Pezinku, zameraný na dejiny malokarpatského 

regiónu. Dvanáste číslo vyšlo decembri 2021.  
  

 



 

CVČ – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 

 

Vyhodnotenie kultúrnej činnosti 2021 

 

       CVČ ako voľnočasové zariadenie organizuje predovšetkým podujatia pre deti a mládež, 

podujatia pre rodiny s deťmi a je spoluorganizátorom rôznych celomestských podujatí 

organizovaných aj inými organizáciami.  

JANUÁR – MÁJ  

Bola prerušená prezenčná činnosť CVČ v súvislosti s opatreniami COVID-19. Vzhľadom na 

epidemiologickú situáciu a jej vývoj v priebehu roka boli niektore podujatia zorganizovane 

v priestoroch Zámockého parku za dodržania určených pravidiel a podmienok. 

FEBRUÁR 

Tajný karneval strašidiel – interaktívne podujatie, ktoré prebiehalo počas celého februára 

v parku k fašiangovému obdobiu. Klasický karneval pre deti sa nemohol uskutočniť pre 

pandemickú situáciu, preto sme sa rozhodli opäť vytiahnuť QR kódy, vytiahnuť deti na 

vzduch a umožniť im zúčastniť sa aspoň fiktívneho karnevalu s vytvorenými strašidlami, 

ktoré fašiangové obdobie oslavovali v parku. Do súťaže sa nám zapojilo cca. 60 detí 

a predpokladáme, že do samotnej akcie minimálne 200 detí. Dozvedeli sa niečo 

o fašiangovom období a zároveň sme podporili rozvoj ich fantázie a vytrhli ich z domácej 

rutiny a napätia spôsobeného lockdownom. 

MAREC 

Rozprávková knižná šifra – bolo podujatie k marcu-mesiacu knihy, opäť interaktívna hra po 

parku, do ktorej mali deti príležitosť sa zapojiť individuálne, počas celého mesiaca marec 

a vyhrať knižky. Cez zábavnú hru sme sa deti pokúsili motivovať k čítaniu kníh, ale aj 

k čítaniu s porozumením, predstaviť im nové knižky a príbehy, ktoré ešte nepoznajú 

a prebudiť v nich lásku ku knihám. Hra ich napokon doviedla ku knižnej búdke, v ktorej si 

mohli vyzdvihnúť knižku, ale aj priniesť svoje z domu. 

Knižná búdka – už spomínaná knižná búdka vznikla k marcu-mesiacu knihy v rámci 

podujatia Rozprávková knižná šifra, no aj po mesiaci marec sa stala stálou súčasťou parku 

a priestorov CVČ. Neuveriteľný úspech mala u malých aj veľkých čitateľov a dodnes pri nej 

možno nájsť rodinky počas celého dňa.  

Osmijankove krajiny – výtvarná súťaž pre ŠKD. Po úspechu knižnej búdky a podujatia 

k mesiacu knihy sme sa rozhodli vytvoriť s tým spojenú aktivitu aj pre deti v školských 

kluboch a vyhlásili sme súťaž, v ktorej nám deti mali posielať výtvory krajín, ktorými 

Osmijanko cestoval v jednej z knižiek. Prišlo nám cca. 20 rôznych výtvorov jednotlivcov aj 

kolektívov z viacerých ŠKD. 

Vymaľuj si vajíčko – deti vyzdobili pripravené papierové vajíčka a ozdobili nimi CVČ, 

akcia bola spojená aj s video rozprávočkou O vajíčku, ku ktorej mali deti prístup na našom 

webe a sociálnych sieťach.  

APRÍL  

Retro izba – počas pandémie s v CVČ pracovalo aj na Retro izbe, ktorej ukážky boli 

sprístupnené online a po uvoľnení opatrení mohli ŠKD aj ďalší návštevníci nahliadnuť do 

minulosti aj fyzicky, v menších skupinách a zahrať si pripravenú Escape room, ktorá ich 

jednotlivými indíciami previedla miestnosťou a časmi a čarom 80. rokov. 

MÁJ 

Rozhýb sa! – projekt Rozhýb sa! bežal opäť ako celomesačné podujatie, ktorého mali deti 

možnosť sa zadarmo zúčastniť počas mesiaca jún. Spoznávanie stromov parku bolo spojené 

s pohybovými aktivitami a súťažou, do ktorej sa deti mohli zapojiť. Po dlhom čase, ktorý deti 

strávili zavreté v domácnostiach, sme sa rozhodli ich vytiahnuť na čerstvý vzduch 



 

a motivovať ich spoznávaniu okolia a aktívnemu pohybu. Do projektu sa zapájali jednotlivci, 

ale aj kolektívy z ŠKD  

Neporiadok v rozprávočkách - podujatie k MDD, ktoré síce už prebehlo 1.6.2021, no ešte 

stále v oklieštenej forme pre pandemické opatrenia, s účasťou okolo 200 detí, ktoré sa počas 

celého dňa prestriedali v parku a individuálne sa zahrali interaktívnu detektívnu hru, v ktorej 

mali upratať rozprávkové postavičky do správnych rozprávok. Hra podporovala fantáziu, no 

i logické myslenie detí, opäť ich vytiahla na čerstvý vzduch a umožnila rodinám stráviť MDD 

spoločne pri kreatívnej aktivite.  

JÚN 

Neporiadok v rozprávočkách - podujatie k MDD, ktoré síce už prebehlo 1.6.2021, no ešte 

stále v oklieštenej forme pre pandemické opatrenia, s účasťou okolo 200 detí, ktoré sa počas 

celého dňa prestriedali v parku a individuálne sa zahrali interaktívnu detektívnu hru, v ktorej 

mali upratať rozprávkové postavičky do správnych rozprávok. Hra podporovala fantáziu, no 

i logické myslenie detí, opäť ich vytiahla na čerstvý vzduch a umožnila rodinám stráviť MDD 

spoločne pri kreatívnej aktivite.  

Čajovňa pod holým nebom – júnová Čajovňa prebehla pre opatrenia pod holým nebom 

a tentokrát jej sprievodným podujatím bola prednáška o recyklácii a výmena použitých vecí. 

JÚL-AUGUST – letné tábory,  

SEPTEMBER 

Živý park a plánovanie budúcnosti – počas mimoriadnej situácie sme sa mimo iného snažili 

pripravovať na doznenie pandémie a plánovať aktivity do budúcnosti. V rámci toho sme 

požiadali o niekoľko grantov, ktoré sme aj získali, ktoré nám v budúcnosti pomôžu 

organizovať kvalitnejšie podujatia. Vytvorili sme šachovnicu pre veľké šachy, ktoré si môžu 

skupiny prenajať v CVČ počas celého roka, získali sme peniaze na pódium, ktoré bude slúžiť 

pri organizácii nasledujúcich podujatí. Pripravovali sme projekt Remeselné mestečko 

podporené Nadáciou ZSE a nabádali ľudí na hlasovanie za projekt Živý park v predajniach 

Tesca, ktorý sme napokon vďaka Pezinčanom aj vyhrali.  

Remeselné mestečko – Hudobné odpoludnie, prednášky a tvorivé dielne v Zámockom parku 

počas ktorých si mohli účastníci vyskúšať vyrobiť vlastnoručne remeselný výrobok a zároveň 

sa dozvedieť viac o tradičnej kultúre a umení. 

Čajovňa pod holým nebom – stretnutie mladých pri čaji v parku 

OKTÓBER 

Poklad jesenných škriatkov - Vzhľadom na situáciu sa tentokrát konalo toto podujatia 

v netradičnej forme ako interaktívna hra v parku. Deti hľadali úlohy v parku individuálne 

a pomocou QR kódu sa mohli aktívne zapájať do tejto hry. Podujatie sa stáva tradičným 

jesenným podujatím a aj napriek netradičnej situácie sa stretlo s veľkým záujmom. 

Helloween – Na prelome októbra a novembra, pokiaľ ešte prebiehala prezenčná činnosť, sme 

zorganizovali tradičné víkendové podujatie pre deti v priestoroch CVČ 

NOVEMBER- DECEMBER prebiehala činnosť dištančnou formou 

NOVEMBER 

Uspávanie chrobáčikov - Keďže sa opäť podujatie nemohlo byť usporiadané pre širokú 

verejnosť, bol pre deti nachystaný balíček, aby sa mohli tohto obľúbeného podujatia zúčastniť 

individuálne. 

DECEMBER 

Vianočná koleda- V rámci adventného obdobia bola pre deti pripravená interaktívna hra 

ktorú si mohli deti zahrať individuálne pomocou odkazov cez internet a QR- kódov. Hra bola 

tentokrát nainštalovaná počas víkendu v centre mesta na Radničnom námestí. 

 

 



 

Počas celého roku zároveň prebiehala aj online činnosť  formou online a boli natočené rôzne 

videá prístupné na našom YouTube kanáli aj na FB stránke. Počas mimoriadnych situácií 

v priebehu roka boli zorganizované podujatia za dodržiavania všetkých protipandemických 

opatrení a určených pravidiel. 

 

ZUŠ – ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA E. SUCHOŇA 

 

- január 2021 – Pezinok v zime – Výstava prác žiakov výtvarného oddielu z triedy 

Danice Tykovej pred Malokarpatským múzeom.  

 

Video-koncerty:  

(uverejnené na stránke školy, na Facebooku aj na YouTube): 

- január 2021          Novoročný koncert – Vinšujeme vám 

- február 2021         Kým sa prebudí jar 

- marec 2021           Jarný koncert 

- apríl 2021              Z každého rožku trošku 

- máj 2021               Kvietok pre mamu 

- jún 2021                Tešíme sa na prázdniny 

- december 2021     Adventný koncert, Tanec s vločkou (koncert tanečného odboru  

                              folkloristi z triedy Martina Melníka); Vianočný koncert 

 

Verejné koncerty realizované naživo: 

- 11. júna 2021 - Absolventský koncert a výstava výtvarného oddielu v Dome kultúry  

- 15. júna 2021 - Organový koncert v Kostole Najsvätejšej Trojice v Pezinku 

- 19. júna 2021 - Koncert na nádvorí 1 – nádvorie ZUŠ E. Suchoňa 

- 23. júna 2021 - Koncert na nádvorí 2 – nádvorie ZUŠ E. Suchoňa  

- 24. júna 2021 - Koncert na nádvorí 3 – nádvorie ZUŠ E. Suchoňa 

 

Ďalšie aktivity: 

- 10.-12. septembra 2021 - Huygens Festival 2021 Voorburg pri Haagu Holandsko 

(mládežnícky festival klasickej hudby) školu školu reprezentovala Gabriela Ježíková, 

Andrej Mojžiš (zúčastnené krajiny: Holandsko, Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko)  

- 21. septembra. 2021 – Európsky týždeň mobility – prezentácia všetkých odborov ZUŠ 

na pešej zóne Potočnej ulice pred školou 

- November-december - 115. výročie narodenia Ľudovíta Rajtera - Výstava prác žiakov 

výtvarného oddielu z triedy Júlie Piačkovej 

 

SCHAUBMAROV MLYN / SNG 

 

      Schaubmarov mlyn bol z dôvodu protipandemických opatrení zatvorený od začiatku roka 

do 22. apríla 2021. Počas tohto obdobia sa v mlyne konali karanténne rezidencie umelcov, 

umelkýň a umeleckých kolektívov. Výstupy z rezidencií ako aj ich priebeh komunikoval 

Schaubmarov mlyn cez svoje sociálne siete a iné digitálne formáty. Artefaktové výstupy 

z rezidencií sa vyinštalovali do galérie a pri otvorení verejnosti sa k nim usporiadala vernisáž. 

V mesiacoch máj a jún sa Schaubmarov mlyn sústredil najmä na komunikovanie výstavy 

Skupinová terapia kurátorky Petry Hanákovej ku ktorej sa organizovali rezidencie a rôzne 

sprievodné programy. Pri otvorení galérie 22. apríla 2021 mali diváci možnosť prvý raz 

navštíviť aj inštaláciu Časovej kapsuly od Romana Ondaka, ku ktorému Schaubmarov mlyn 

organizoval zvukové podujatia v spolupráci s rôznymi experimentálnymi zvukovými 

umelcami ako Peter Cusack, David Petráš, Lucia Nimcová.  



 

      V rámci medzinárodného dňa spevu vtáctva vysielali David Petráš a Jakub Juhás zvukový 

enviroment mlyna do planetárneho mega koncertu, ktorý zaznamenával zvuk Zeme v 

priebehu 24 hodín. Zvukové podujatia zavŕšil Schaubmarov mlyn vytvorením jednodňového 

festivalu experimentálnej hudby MELA.  

      V lete sa konali na mlyne letné detské tábory, pokračovalo sa v spoluprácach 

s komunitnými a lokálnymi projektami ako PAFF, Divadlo PIKI, či s EDU dramou. Na jeseň 

sa Schaubmarov mlyn sústredil na inštalovanie a komunikovanie novej výstavy Miznúce telo 

v koncepcii kurátorky Lucie Gavulovej, ktorá sa otvorila vernisážou 9. októbra a bola nosnou 

témou až do zatvorenia galérie z dôvodu protipandemických opatrení v novembri 2021. 

       Schaubmarov mlyn vydal ďalšie dva katalógy k výstavám Skupinová terapia a spätne 

k výstave Z kruhu von, ktorá sa konala v mlyne v roku 2017. Petra Hanáková v rozsiahlom 

článku zmapovala rezidenčný program na mlyne, publikovaný na online platforme SNG. 

Počas roka 2021 prebiehala v Schaubmarovom mlyne veľká inventarizácia muzeálnych 

exponátov a zariadení mlyna ku chystanej revitalizácii stálej expozíce mlynárstva na ktorej 

pracujú kurátorky Eva Kotláriková a Viera Kleinová. 

Návštevnosť 

Počet návštevníkov expozícii/vystav bol v roku 2021: 1020 

Počet návštevníkov sprievodných programov a podujatí bol v roku 2021: 1095 

Počet návštevníkov výchovno–vzdelávacích programov bol v roku 2021: 398 

Spolu: 2513 návštevníkov 

Počet kultúrno-spoločenských programov pre verejnosť: 21.  

 

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM V PEZINKU 

 

       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 2021 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. Boli realizované tieto aktivity:  

 

- Výstava Malé Karpaty fotoobjektívom Stana Jendeka a Jana Šípa (12. novembra 2020 

– 28. augusta 2021) 

- Vydanie a predaj pamätnej 0€ eurobankovky s motívom múzea k 60. výročiu vzniku 

(15. máj 2021) 

- Vernisáž výstavy Malé Karpaty fotoobjektívom Stana Jendeka a Jana Šípa (18. júna 

2021) 

- Ľudské práva v čase slobody a nepohody (24. jún 2021) 

- Denné detské tábory (5 turnusov v období júl-august 2021) 

- Výstava Ex voto- Z vďaky (17. septembra 2021 - 3. apríla 2022) 

- Jablkové hodovanie (9. októbra 2021) 

- Keramické trhy (15. – 16. októbra 2021) 

 

 

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 literatúry 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. 

 

Knižničný fond 

      Knižničný fond (KF) k 31.12.2021 obsahoval 92 540 knižničných jednotiek (knihy, 

audiovizuálne a elektronické dokumenty  Čitatelia mali k dispozícii 120 titulov periodík, z 

toho 47 titulov regionálnych periodík (vydávaných v okresoch Pezinok, Malacky a Senec) a 

18 českých časopisov.  V roku 2021 pribudlo 4 662  knižničných jednotiek (KJ) v  hodnote 

46 936,38€. 

Knižnično-informačné služby 

       Knižnica mala v roku 2021 2 625 aktívnych registrovaných používateľov (z toho 997  

detských čitateľov). Pandémia spôsobila pokles všetkých ukazovateľov činnosti knižnice.  

Pokles bol spôsobený uzatvorením priestorov najskôr pre celú verejnosť aj pre realizáciu 

kolektívnych podujatí (podujatia pre fyzických návštevníkoch neprebiehali od januára do 

polovice mája a od polovice novembra do konca roku), neskôr vyhlášky ÚVZ neumožnili 

v priestoroch knižnice realizovať podujatia, lebo podľa vyhlášky a rozmeru priestorov pre 

podujatia by ich mohlo navštíviť max. 5-6 návštevníkov, čo sme vyhodnotili ako neefektívne. 

Podujatia by tiež museli prebiehať v priestoroch, kde sa realizuje aj výpožičná služba a podľa 

vyhlášok by musela byť výpožičná služba na dobu podujatí zastavená. 

       Počas uzatvorenia knižnice pre verejnosť knižnica poskytovala možnosť objednať si 

knihy, ktoré sa vydávali v režime výdajného miesta. Počas celoslovenského podujatia Týždeň 

slovenských knižníc (1.-5.3. 2021) knižnica objednané knihy seniorom priniesla do domu. 

 

ROKY             2021             2020 

Počet čitateľov            2 535            2 690 

Z toho deti do 15 r.               997            1 059 

Počet návštevníkov          29 958          30 720 

Počet výpožičiek        105 547        107 139 

Z toho: absenčné          87 854          84 739 

            prezenčné          17 693          22 400 

MVS od: iných               107                 59 

                iným                 84               110 

Podujatia               165               121 

Návštevníci poduj.            2 892            2 487 

Informácie          12 287          14 813 

 

Podujatia knižnice 

      V r. 2021 realizovala knižnica 165 podujatí, ktoré navštívilo 2 892 návštevníkov. Počas 

školského roku pripravovala pre deti a mládež programy určené uceleným školským 



 

kolektívom. Okrem literárnych tém boli venované aj tvorivým činnostiam, ktoré dopĺňali 

literárne témy a prispeli aj k tomu, že deti si zo stretnutia viac zapamätali. Knižnica 

pokračovala aj v ponuke  detských podujatí pre verejnosť: 

- Haló ste doma? sú venované rodičom s deťmi do 3 rokov.   

- Herničky pre najmenších  

- Tradičný cyklus Čítanie je in 

- nový cyklus Knižnica v kufríku – zamestnanec knižnice s kufrom kníh vybraných na 

mieru navštevoval školy a triedy (o nových či inak aktuálnych knižkách deťom 

rozprával v rámci vyučovacích hodín). 

  

       V spolupráci s Armádou spásy sa uskutočnila aj súťaž Glejovka maľuje Vianoce. Deti 

v komunitnom centre vytvorili súťažné práce. Víťazná práca bola použitá aj na vianočnom 

pozdrave knižnice. 

       Počas letných prázdnin knižnica každý utorok pripravovala programy pre prázdninujúce 

deti aj najmenších čitateľov s rodičmi. Podujatia boli prepojené aj s 

celoslovenským projektom  Prečítané leto, každý týždeň bolo podujatie venované jednej 

téme, ku ktorej sme pripravili bohatú ponuku detských kníh a tvorivých aktivít. Počas 

podujatí deti tvorili s rôznymi materiálmi. Snahou bolo, aby sa deti, ktoré sa kvôli pandémii 

nedostali na dovolenku, zažili výnimočný pocit z prázdnin. Tradične  boli pripravené aj 

podujatia pre pezinské letné tábory. 

       Oddelenie pre deti a mládež zároveň slúži ako bezpečná zóna pre deti, ktoré mieria na 

krúžky, čakajú na rodičov alebo na prímestské dopravu. Ak to aktuálna pandemická situácia 

dovolí, u nás prečkajú nevyhnutný čas, napíšu si úlohy, zahrajú si spoločenské hry, prečítajú 

si kúsok z kníh, keďže je to jediný priestor tohto charakteru v okolí. 

       Pre dospelých čitateľov a návštevníkov sa podarilo pripraviť iba niekoľko podujatí – 

tradičná Literatúra v Radnici sa konala 2-krát. V Letnej čitárni sa realizovala beseda so 

spisovateľkou Martinou Monošovou. Vo výstavnej miestnosti prebiehali výstavy Františka 

Hrtúsa (máj – august) a Pavla Šimu Juríčka (október – december). Úspešné cykly tréningov 

pamäti pre seniorov sa tento rok neuskutočnili kvôli dlhodobej PN kolegyne – certifikovanej 

trénerky pamäti. 

       Pripravila sa tiež séria online kvízov pre deti zverejnených na facebookovej stránke 

knižnice a 30 vysielaní na youtube – išlo o mesačný cyklus Čitateľský denník Dada Nagya, 

koncerty detí ZUŠ, čítania, odporúčania kníh knihovníčkami knižnice, sprievodný komentár 

výtvarníka P. Šima-Juríčka k výstave Františka Hrtúsa a sériu adventných čítaní. V mesiaci 

jún knižnica okrem školských tried knižnica privítala aj klientov Centra sociálnych služieb 

Pod Karpatmi, ktorým sme v priebehu polroka opakovanie posielali periodiká a knihy na 

čítanie. Od začiatku mája mali kolegyne Veronika Šikulová a Katarína Cigánová každý 

pondelok na rádiu Devín pravidelnú rubriku o knihách, čítaní a knižnici s názvom Knihy na 

mieru, ktorú je možné počúvať aj z archívu RTVS https://devin.rtvs.sk/clanky/reflexia-a-

kritika/256113/knihy-na-mieru . 

 

Typy podujatí: 

Detské podujatia 

- HIV – hodiny informačnej výchovy 

- Vitajte v knižnici – pre MŠ a prvé ročníky ZŠ 

- Besedy s tvorcami kníh pre deti (spisovatelia, ilustrátori, vydavatelia) 

- Prázdninové utorky v knižnici 

Haló ste doma – podujatia pre verejnosť – rodičov s najmenšími deťmi 

Čítanie je in - školské programy na podporu čítania (triedy a ŠKD) a prázdninové programy 

na podporu čítania (denné tábory) 

https://devin.rtvs.sk/clanky/reflexia-a-kritika/256113/knihy-na-mieru
https://devin.rtvs.sk/clanky/reflexia-a-kritika/256113/knihy-na-mieru


 

Podujatia pre VEREJNOSŤ – dospelých 

- Cyklus Literatúra v Radnici 

- Besedy so spisovateľmi 

- Výstavy 

- Hodiny informačnej výchovy pre stredné školy 

 

Edičná a propagačná činnosť 

Knižnica v rámci svojich odborných činností vydala  regionálne článkové bibliografie: 

- Okres Pezinok v tlači (štvrťročne);  

- Okres Malacky v tlači (polročne); 

- Okres Senec v tlači (polročne) 

- Publikáciu Kalendárium 2022 - jubilujúce regionálne osobnosti v roku 2022. 

 

      K výročiam regionálnych osobností knižnica spracovala a vydala 7  bibliografických 

letákov. Všetky publikácie sú prístupné na webovej stránke knižnice. 

 

Ostatné činnosti  

      Počas uzatvorenia knižnice pre verejnosť knižnica pokračovala v dôkladnej očiste 

knižničného fondu – vyraďovali sa poškodené, zastarané a zbytočne duplicitné knihy, 

opravovali poškodenia, čistili sa knihy a vymieňali ochranné obaly. V priebehu roku sme 

pokračovali v spolupráci s kníhkupectvom AF Pezinok projekt Daruj knihu. Bude pre 

všetkých. Okrem príspevku na činnosť od zriaďovateľa a vlastných príjmov získala knižnica 

finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia a z dotačného systému Mesta Pezinok.  

 

 

INÉ AKTIVITY V MESTE ZA ROK 2021 A PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2022 

 

      Mesto Pezinok sa podieľalo na viacerých kultúrno-spoločenských podujatiach, ktoré 

v minulom roku žiaľ v dôsledku zlej pandemickej situácie s COVID-19 dostali „STOPKU“ 

a nemohli sa uskutočniť resp. sa organizovali neskôr v obmedzenom režime. Taktiež 

v miestnych častiach Grinava a Cajla sa organizovali viaceré kultúrno-spoločenské podujatia, 

ktoré obohatili kultúrny život v našom meste (napr. stavanie mája na Cajle a Grinave, 

Grinavský deň a iné), taktiež spolupráca s jednotlivými Dennými centrami v oboch častiach, 

ktoré pripravili zaujímavé akcie. 

     Mesto v spolupráci s jednotlivými kultúrnymi inštitúciami má pripravený plán podujatí na 

rok 2022. Pravidelne sa spracováva mesačný kalendár podujatí, ktorý je zdrojom informácií 

pre občanov a návštevníkov mesta o jednotlivých akciách. Ten je zverejňovaný v mestských 

médiách (web, Facebook, Pezinčan, TV Pezinok). Všetko však bude závisieť od stanovených 

opatrení v súvislosti s COVID-19.   

 

Termíny NAJ mestských kultúrnych akcií v roku 2022: 

- Deň učiteľov (marec) 

- Deň detí (máj) v spolupráci s PKC, CVČ 

- Keramické trhy (jún) v spolupráci s MMvPK a BSK 

- Mestské slávnosti (jún) 

- Kultúrne leto (júl, august) 

- Vinobranie Pezinok (september) 

- Európsky týždeň mobility (september) 

- Úcta k starším (október) 

- Vianočné trhy (december) 


