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Stanovisko Komisie CR a turistiky zo dňa 07.02. 2022: 

Komisia schválila predložený materiál a odporúča ho zobrať na vedomie 

 

 

UZNESENIE MsZ č. 1....../2020 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4  a § 18f ods. 1 písm. b) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

 

berie na vedomie 

 

Vyhodnotenie plnenia koncepcie cestovného ruchu za rok 2021 a úlohy na rok 2022 

v znení predloženého materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) bez pripomienok 

 

(b) s týmito pripomienkami: 

 

 

 



 

Dôvodová správa: 

 

Podpora a aktivity mesta v cestovnom ruchu: 

      Podpora cykloturistiky - Prebiehajúce práce na cyklochodníku Pezinok-Limbach boli rozdelené do 

viacerých etáp. V priebehu roka 2021 sa začalo s budovaním cyklochodníka v úseku Hasičská 

a Kupeckého. Informácie boli zverejnené na web stránke mesta, FB účte mesta a TV Pezinok. 

Pokračovanie samotných prác cyklochodníka sú naplánované aj v tomto roku a predpokladané 

dokončenie je na august 2022.  

       Mesto sa znova zapojilo do celonárodnej kampane Do práce na bicykli 2021, ktorá prebehla 

v mesiac jún. Pezinčania absolvovali spolu 1 159 jázd, čo predstavovalo najazdených 6 275,85 km 

a ušetrilo sa 1 637,15 CO2 (kg). Celkovo sa Pezinok umiestnil na 50. mieste spomedzi všetkých 

zapojených samospráv. Medzi jednotlivcami v rámci Slovenska obsadil Alexander Pravda celkové 91. 

miesto zo všetkých zapojených účastníkov.  

      Rozvoj a podpora vínneho turizmu (vinohradníctvo a vinárstvo) ako aj oblasť kultúrnych 

a historických atraktivít mesta a regiónu spojená s tradičnými podujatiami sú hlavnými zdrojmi CR 

v našom meste. Je tu viacero zariadení, ktoré ponúkajú návštevníkom zažiť na vlastnej koži vínny 

turizmus spojený s ochutnávkami vína a tunajšej gastronómie. Naďalej pokračuje spolupráca so 

Združením pezinských vinohradníkov a vinárov aj podporou pri viacerých podujatiach, ktoré 

organizovali počas roka. Úspešnými boli tiež Otvorené viechy, ktoré poskytli návštevníkom možnosť 

nazrieť do „kuchyne“ domácich vinárov v rámci regiónu. Pre milovníkov histórie sa v Pezinku naskytá 

možnosť pozrieť si historické centrum s možnosťou navštíviť Mestské múzeum resp. Malokarpatské 

múzeum v Pezinku, kde sa nachádzajú muzeálne a umelecké expozície. Za zmienku stoja malé galérie, 

Zámocký park, Schaubmarov mlyn a mnoho ďalších kultúrnych pamiatok po celom meste.  

 

• Propagácia cez mestské informačné kanály – Malokarpatské múzeum vydalo pamätnú 

eurobankovku s motívom múzea. Hlavným dôvodom jej vydania bolo 60. výročie jeho 

založenia (z dôvodu COVID-19 presunuté z roku 2020). 

• Spolupráca s jednotlivými kultúrnymi inštitúciami pri (spolu)organizovaní jednotlivých 

kultúrnych podujatí, ktoré pomáhajú rozvoju a podpore cestovného ruchu v meste - PKC, ZUŠ 

E. Suchoňa, CVČ Pezinok, Malokarpatská knižnica, Mestské múzeum, Malokarpatské 

múzeum a iné. Všetko však je v posledných dvoch rokoch ovplyvnené pandemickou situáciou 

COVID-19.  

• S Klubom sprievodcov participácia na akciách akými je Svetový deň sprievodcov cestovného 

ruchu  a Svetový deň cestovného ruchu (besedy, prednášky, exkurzie) 

• Spolupráca s Malokarpatským baníckym spolkom v Pezinku (Deň pezinského baníctva, Deň 

bielych ruží, Stretnutie banských miest a obcí - účasť na akciách) 

• Mesto spracováva a vydáva mesačný program kultúrnych akcií Kalendár podujatí, ktorý je 

propagovaný na www.pezinok.sk; FB mesta https://www.facebook.com/mestopk/, 

www.kcpezinok.sk; www.tvpezinok.sk; .http://www.region-bsk.sk/cestovny-ruch.aspx ako aj 

na vylepových plochách a citylightoch po meste.  

• Účasť zástupcov mesta na koordinačných stretnutiach, seminároch v oblasti cestovného ruchu 

organizovanými BSK, OOCR Malé Karpaty 

 

Komisia Cestovného ruchu a turistiky:  

      Komisia zasadala počas roku 2021 3x krát (18.5. a 15.6.) a 1x nebola uznášaniaschopná (19.10.) 

kedy bola spolu s Komisiou vinohradníctva a vinárstva prizvaná na spoločné zasadnutie Komisie 

územného plánovania výstavby a dopravy. Členovia Komisie CR a turistiky sa venovali týmto témam:  

• Mestské informačné centrum od 1.1. 2021 je v pôsobnosti TV Pezinok, s.r.o.  

http://www.pezinok.sk/
https://www.facebook.com/mestopk/
http://www.kcpezinok.sk/
http://www.tvpezinok.sk/
http://www.region-bsk.sk/cestovny-ruch.aspx


• Presťahovanie MIC do nových priestorov (doteraz nebol schválený prenájom majetku mesta 

formou osobitného zreteľa pre TV Pezinok) 

• Vytvorenie dokumentu stratégie cestovného ruchu v meste. Momentálne je vypracovaný 

strategický dokument v rámci Malokarpatského regiónu na roky 2020-2024 OOCR Malé 

Karpaty. 

• Pôsobenie členstva mesta v OOCR Malé Karpaty 

• Nové propagačné materiály o meste (trhacia mapa mesta a skladačka v slovenskej a anglickej 

mutácii)  

• Účasť mesta v celonárodnej cyklistickej kampane „Do práce na bicykli 2021“ (jún) 

• Geopark Malé Karpaty súčasťou Geoparkov Slovenska  

 

Mestské informačné centrum (MIC):  

      Mestské informačné centrum od 1.1. 2021 je organizačne začlenené pod  TV Pezinok, s.r.o.. Boli 

upravené otváracie hodiny a to utorok až sobota je otvorené v čase od 09:00-13:00 a 13:30-16:30 hod., 

v pondelok a nedeľu je zatvorené.  

      V roku 2021 navštívilo Mestské informačné centrum (MIC) v Pezinku 1 831 ľudí, z toho bolo 138 

zahraničných turistov, zvyšok tvorila slovenská klientela (viď tabuľka). Najviac ľudí sme zaznamenali 

v septembri. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020 bol celkový pokles návštevníkov o viac ako 

1,5 tisíc návštevníkov, ale bolo to zapríčinené pandemickou situáciou s COVID-19. MIC bola v roku 

2021 pol roka zatvorená, služby boli poskytované telefonickou a mailovou komunikáciou. 

        MIC poskytuje turistom a návštevníkom širokú ponuku služieb ako: 

- poskytovanie turistických informácií o meste a regióne (historické pamiatky, náučné 

chodníky, cyklotrasy) 

- možnosti trávenie voľného času v meste, návštevy múzeí a galérií 

- poskytovanie informácií o rôznych kultúrno-spoločenských a športových podujatiach v meste 

a okolí 

- poskytovanie regionálnej tlače 

- poskytovanie bezplatných propagačných materiálov, orientačných máp 

- predaj propagačných materiálov, publikácií, regionálnych produktov a suvenírov 

- kopírovacie služby 

 

Tabuľka návštevnosti MIC v roku 2021: 

 

MESIAC Domáci  Slovenskí 

návštevníci/turisti 

Zahraniční 

návštevníci 

SPOLU 

Január x x x x 

Február x x x x 

Marec x x x x 

Apríl x x x x 

Máj x x x x 

Jún  102 28 13 143 

Júl 218 83 29 330 

August 245 104 38 387 

September 348 92 37 477 

Október 230 46 12 288 

November 157 40 9 206 

December x x x x 

SPOLU: 1 300 393 138 1 831 

Pozn.:  

Z dôvodu COVID-19 a vládnym opatreniam zatvorená v období od 1.1.-16.6. 2021 a od 25.11. - 

31.12. 2021. 



 

 

OOCR Malé Karpaty: 

      Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty (OOCR Malé Karpaty) v minulom roku 

2021 podporila v Pezinku svoje aktivity v celkovej sume 2 030,29 €. Tieto prostriedky boli čerpané na 

Epson projekčný systém (projektor). Keďže daný projektor bol lacnejší o 224,71€, tak tieto 

nevyčerpané prostriedky z členského, zostávajú v rámci rozpočtu mestu k dispozícii.  

V roku 2022 musí Mesto Pezinok dočerpať nevyčerpané financie ešte z roku 2021 nasledovne na: 

- reprezentatívna kniha o Pezinku (fotografie, licencia, grafické spracovanie, text, jazyková 

korektúra, copywriting atď.) v sume 4 tis. € (z členského) 

- tlač knihy v sume 5 392,00 € (z členského) 

- projekt Bike sharing (OOCR Malé Karpaty zabezpečuje nákup e-bicyklov pre mesto; počíta sa 

do budúcna s možnosťou požičania v informačnom centre) v sume 6 800,00€ (z dotácie) 

a 2 013,00€ (z členského) 

 

      V roku 2022 bude pre mesto Pezinok vyčlenená finančná podpora vo výške 27 769,20€. Tá 

pozostáva z nových finančných prostriedkov na rok 2022 z dotácie pre mesto v sume  9 339,49€ (na 

čo sa tieto financie použijú v tomto roku bude predmetom diskusie a rokovaní s OOCR Malé Karpaty) 

a zostatok z nevyčerpaného členského z roku 2021 v sume 11 629,71€ a z nevyčerpanej dotácie z roku 

2021 v sume  6 800,00€ čo spolu predstavuje sumu 18 429,71€. Návrh úloh, na ktoré by sa chcela 

zamerať OOCR Malé Karpaty v roku 2022 pre Pezinok sú napr. projekt Majolika-R – produktová rada 

„Krása z majoliky“ a kreatíva kampane, správa, nákup médií.  

 

Počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach  

       V Pezinku sa od 1. januára 2019 zvýšila sadzba dane z ubytovania na 1,00€ za lôžko 

a prenocovanie (schválené na MsZ 12/2018). Dovtedy bola tarifa 0,33€/za prenocovanie. V porovnaní 

s uplynulými rokmi 2017-2019 bolo v rokoch 2020 a 2021 menej prenocovaní v našom meste 

z dôvodu pandemickej situácie COVID-19, ktorá začala v marci 2020 a pretrváva až doteraz. 

 

ROK POČET PRENOCOVANÍ 

DAŇ  Z 

UBYTOVANIA 

2021 29 422 29 315,00 € * 

2020 29 130 29 122,00 € * 

2019 39 777 39 777,00 € 

2018 48 500 16 005,00 € 

Pozn..  

Za rok 2020 chýba úhrada v sume 8,00€ a za rok 2021 chýba úhrada v sume 107,00€. 

 

Ciele a úlohy na rok 2022  

     Cestovný ruch v Pezinku je viac-menej zameraný na 1-dňový turizmus. Maximálne počas väčších 

kultúrnych a športových podujatí v meste sa rozvíja krátkodobý pobyt (1-2 prenocovania). Posledné 

dva roky však boli poznačené pandemickou situáciou a cestovný ruch dostal veľkú ranu (gastro sektor, 

ubytovacie zariadenia), nakoľko bolo dlhšiu dobu všetko zavreté, nemohli sa konať ani podujatia 

a keď sa aj mohli, tak s viacerými obmedzeniami. Úlohami na rok 2022 sú: 

 

• Podpora a rozvoj cykloturizmu (dokončenie cyklotrasa Pezinok-Limbach) 

• Snaha o rozvoj regionálnych a lokálnych produktov - poznávací a zážitkový turizmus s cieľom 

na víkend 

• Podpora tradícií,  remesiel a lokálnych výrobcov  

• Vydanie nových propagačných a reprezentatívnych materiálov mesta 



• Možnosť využitia finančných prostriedkov z OOCR Malé Karpaty  

• Realizácia resp. spolupodieľanie sa na marketingových projektoch v oblasti CR 

• Spolupráca s partnerskými mestami 

• Podpora a rozvoj vínneho turizmu 

• Organizácia a propagácia kultúrnych podujatí v meste a regióne pre všetky vekové kategórie 

 

 

 

      

 

 

 

 


