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UZNESENIE MsZ č. 1-....../2020 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 
 
 

berie na vedomie 
 

vyhodnotenie činnosti Akadémie tretieho veku 
za obdobie 2018-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) bez pripomienok  
 

b) s týmito pripomienkami 
 
 



Akadémia tretieho veku v Pezinku 
 

Akadémia tretieho veku (ďalej v texte „ATV“) bola zriadená v septembri 2007. 
O štúdium jednotlivých odborov je každoročne vysoký záujem. V roku 2016 oslavoval tento 
projekt 10. výročie založenia. ATV vznikla oficiálne 5. 9. 2007 vďaka myšlienke členiek 
okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Pezinku, ktoré mestu Pezinok navrhli, 
aby sa aj v Pezinku zrodila podobná inštitúcia akou je napr. Univerzita tretieho veku. Túto 
myšlienku vedenie mesta Pezinok podporilo. 

 
V súťaži „Senior Friendly“ organizovanej občianskym združením Luna a občianskym 

združením Bagar, nad ktorou prevzal záštitu Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Ján 
Richter, udelili v roku 2016 mestu Pezinok čestné uznanie za prácu so seniormi, dlhodobú 
podporu celoživotného vzdelávania, najmä však za desaťročnú aktívnu činnosť ATV.  

 
Jedinou podmienkou prijatia do ATV je vek 55 a viac rokov. O veľkom záujme ATV 

medzi seniormi svedčí aj fakt, že v ATV Pezinok sa vzdelávajú aj frekventanti s vekom nad 
80 rokov. Najväčšiu skupinu frekventantov v ATV tvoria ročníky 1950 –1960. 

 
V školskom roku 2018/2019 zaznamenala ATV doteraz najvyšší počet záujemcov 

o štúdium, kedy sa prihlásilo až 242 seniorov. V tomto školskom roku boli v prvom ročníku 
otvorené študijné odbory Genealógia – poznávanie histórie vlastného rodu, Zdravie z prírody, 
Maliarske techniky, Počítače a digitálna fotografia. V druhom ročníku boli otvorené študijné 
odbory Angličtina hrou a Vinohradníctvo, vinárstvo a somelierstvo. 

 
Okrem celosemestrálnych študijných odborov sú do programu ATV počas zimného aj 

lestného semestra zaraďované aj jednorazové odborné prednášky na rôzne témy, ktoré sa 
taktiež tešia veľkému záujmu zo strany frekventantov ATV. Vo februári 2019 sa uskutočnila 
praktická prednáška zameraná na strihanie viniča pod vedením známej enologičky Ing. 
Gabiky Vojtekovej. Podujatie bolo určené poslucháčom ATV z odboru Vinohradníctvo, 
vinárstvo a somelierstvo. Taktiež v každom semestri v rámci študijného odboru 
Vinohradníctvo, vinárstvo a somelierstvo, ktorý viedol PhDr. Martin Hrubala, Ph.D. navštívili 
frekventanti tohto odboru niekoľko vinárstiev v okolí Pezinka aj v zahraničí, konkrétne– 
29. 5. 2019 bola zorganizovaná exkurzia do rakúskeho Burgenlandu, v rámci ktorej účastníci 
navštívili mestá a vinárstva v Eisenstadte a Ruste.  

 
V apríli 2019 absolvovali frekventanti ATV zo študijného odboru Genealógia 

celodennú exkurziu zameranú na genealógiu a históriu šľachtického rodu Báthory. Seniori 
navštívili v Novom Meste nad Váhom Podjavorinské múzeum a rímskokatolícky kostol. 
V Čachticiach si prezreli expozície na Čachtickom hrade a v Draškovičovom kaštieli, ktoré sú 
venované histórii hradu a Čachtíc a predovšetkým Alžbete Báthoryhovej a jej príbuzenstvu. 
Frekventantov sprevádzal PhDr. Jozef Karlík. 

 



V máji 2019 bolo jedenástou slávnostnou promóciou ukončené vzdelávanie 41 
absolventov z dvoch študijných odborov –Angličtina hrou a Vinohradníctvo, vinárstvo 
a somelierstvo. 

 
V roku 2019 pripravila ATV nielen pre študentov akadémie, ale aj pre záujemcov 

z radov verejnosti tri odborné prednášky. Dve z nich viedol uznávaný odborník na 
ovocinárstvo Dr.h.c. Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc. Témou jeho prednášok boli jarné 
a letné práce v ovocnej záhrade, v rámci ktorých si frekventanti vyskúšali aj praktické ukážky 
rezu kôstkovín. Frekventantov ATV zaujala aj prednáška Mgr. Pavla Matejoviča, PhD. pod 
názvom Meteorológia a klimatológia včera a dnes. 

 
V trinástom akademickom roku 2019/2020 boli pre prvý ročník otvorené študijné 

odbory Folklórne prejavy v lokalitách malokarpatského regiónu, Anglický jazyk a Výtvarné 
techniky. V druhom ročníku pokračujú študijné odbory Genealógia – poznávanie histórie 
vlastného rodu, Zdravie z prírody, Počítače a digitálna fotografia a Maliarske techniky. 
Záujem o štúdium v uvedenom školskom roku prejavilo vyše 180 záujemcov. 

 
V novembri 2019 absolvovali frekventanti zo študijného odboru Folklórne prejavy 

v lokalitách malokarpatského regiónu exkurziu do Trnavy, počas ktorej navštívili 
Západoslovenské múzeum. Frekventantov sprevádzala lektorka Mgr. Miroslava Záhumenská. 

 
Od školského roka 2016/2017 sa o koordináciu aktivít ATV stará referentka 

propagácie Andrea Pikusová, ktorá sa v marci 2019 zúčastnila medzinárodnej odbornej 
konferencie zameranej na vzdelávanie seniorov. 

 



Príloha č. 1 
Vývoj počtu účastníkov Akadémie tretieho veku v Pezinku 

 

Školský rok 
Počet 

zapísaných účastníkov 
Zoznam študijných odborov 

2007/2008 116 História, Psychológia, Základy pôdohospodárstva 

2008/2009 102 
Počítače, Dejiny umenia, Environmentalistika, História, 
Psychológia, Základy pôdohospodárstva 

2009/2010 125 
Psychológia, Počítače (1. ročník), Prírodné liečivá, Počítače 
(2. ročník), Dejiny umenia, Environmentalistika 

2010/2011 158 

Základy kresby a maľby, Počítače 1. ročník, Keramika, 
Dejiny hudby, Biológia, Anglický jazyk, Počítače (2. ročník),  
Prírodné liečivá 

2011/2012 160 

Počítače 1, fotografovanie a fotografia, Ekonomicko-
sociálno-právne minimum, Základy kresby a maľby, Počítače 
(2. ročník), Keramika, Dejiny hudby, Biológia, Anglický 
jazyk 

2012/2013 145 

Anglický jazyk., Dejiny hudobných žánrov, Maliari – 
výtvarné techniky, Základy pôdohospodárstva, Počítače (1. 
ročník), Fotografovanie a fotografia, Ekonomicko-sociálno-
právne minimum 

2013/2014 159 

Anglický jazyk. (1. ročník), Somelierstvo, Počítače, Anglický 
jazyk 2. ročník, Dejiny hudobných žánrov, Maliari – 
výtvarné techniky, Základy pôdohospodárstva 

2014/2015 155 

Anglický jazyk (1. ročník), Počítače (1. ročník), Figurálna 
tvorba, Tréningy pamäti, Anglický jazyk (2. ročník), 
Somelierstvo, Počítače (2. ročník)  

2015/2016 135 

Vinárstvo, vinohradníctvo a somelierstvo (1. ročník), Nový 
životný štýl, Anglický jazyk (2. ročník), Počítače, Figurálna 
tvorba, Tréningy pamäti  

2016/2017 166 

Ľudová kultúra nášho regiónu (1. ročník), Počítače 
a fotografia, Hudba stáročí, Výtvarné techniky – mozaiky 
koláž, Arteterapia, Vinárstvo, vinohradníctvo a somelierstvo 
(2. ročník), Nový životný štýl 

2017/2018 163 

Anglický jazyk (1.ročník), Vinárstvo, vinohradníctvo 
a somelierstvo, Ľudová kultúra nášho regiónu (2. ročník), 
Počítače a fotografia, Hudba stáročí, Výtvarné techniky – 
mozaiky koláž, Arteterapia, 

2018/2019 242 

Genealógia – poznávanie histórie vlastného rodu (1. ročník), 
Zdravie z prírody, Maliarske techniky, Počítače a digitálna 
fotografia, Angličtina hrou (2. ročník), Vinohradníctvo, 
vinárstvo a somelierstvo 

2019/2020 188 

Folklórne prejavy v lokalitách malokarpatského regiónu (1. 
ročník), Anglický jazyk, Výtvarné techniky, Genealógia - 
poznávanie histórie vlastného rodu (2. ročník), Zdravie 
z prírody, Maliarske techniky, Počítače a digitálna fotografia 

 


