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Dôvodová správa: 

 

Vyhodnotenie kultúrneho života v meste Pezinok v jednotlivých kultúrnych 

inštitúciách za uplynulý rok 2019 (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 voľno-časové aktivity, tiež činnosť v rámci mimoškolského 

vzdelávania. 

V roku 2019 sme realizovali 184 podujatí s návštevnosťou 45 120 osôb (mimo 

Keramických trhov a Vinobrania) a 328 filmových predstavení s návštevnosťou 28 538 

divákov. 

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

výchovno-náučné podujatia a vzdelávacie projekty v spolupráci so Slovenským zväzom 

protifašistických bojovníkov – Medzníky 2. sv. vojny a projekty zamerané na poznávanie 

v rámci geografie, rozprávkovo-muzikálové počiny SMEJKO A TANCULIENKA, FÍHA 

TRALALA, Rozprávkový karneval, Najmenší festival výchovné koncerty pre žiakov ZŠ, SŠ 

a pre mládež súťaže v cudzích jazykoch, akadémie škôl, podporili sme talenty v súťaži Slávik 

Slovenska.  

Neodmysliteľnou súčasťou programu PKC boli koncerty v minulom roku napr. 

koncert Doroty Nvotovej, Anety Langerovej, koncert skupiny Katapult, koncert Andreja 

Šebana, koncert skupiny Arion spojený s krstom CD, koncert skupiny Brajgel, čo boli 

atraktívne podujatia.  

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

všetkými pezinskými školami, ďalej na festivaloch DRUMFEST, VÍNNE TRHY, Cestou – 

necestou a Snow film fest. Pokračovala aj tradícia Tančiarní v Dome kultúry Pezinok 

v spolupráci s OZ Karpatská muška. Strednú a staršiu generáciu zaujali realizované podujatia 

ako Slnko v nás, 4. 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, GrinavankaFEST.  

 Populárne sú aj vždy exteriérové podujatia. V roku 2019 sme sa spolupodieľali na 

organizovaní podujatí v spolupráci s PETAN-om, a to Medzinárodného dňa tanca, ďalej 

Keramických trhov, podujutia „Vítanie Mikuláša v meste“ a Vianočných trhov, spolu s CVČ 

to bol celomestský Deň detí a Festival pouličného divadla. V našej vlastnej réžii bolo 

organizované Kultúrne leto 2019. Celkom bolo v exteriéri uskutočnených 16 podujatí. 

 V spolupráci s Klubom spoločenských tancov PETAN sme organizovali alebo sa 

spolupodieľali na podujatiach presahujúcich región a podujatiach medzinárodného charakteru, 

a to ako na už vyššie spomenutom Medzinárodnom dni tanca, ďalej Tanečnej súťaži o pohár 

PKC či medzinárodnej súťaži Pezinský strapec. Podieľali sme sa aj na organizovaní 
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šachového turnaja – Memoriálu Richarda Rétiho, ako aj turnajov vo volenom mariáši, 

všetkých s dosahom národným a medzinárodným. 

 PKC spolupracovalo počas roka 2019 so všetkými kultúrno-spoločenskými  

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

Pezinok a Tanečnou akadémiou Sunny Dance. Mimoriadne boli spolupráce s OZ EUTERPA 

v rámci projektu Hudba v Pezinku a Čarovná hudba, ktoré umožnili rozvíjať osvetu detského 

i dospelého poslucháča v oblasti vážnej hudby. 

 Koncepcia programu PKC bola okrem detských, literárnych formátov zameraná 

každomesačne aj na profesionálne divadelné predstavenia napr. dve predstavenia 

Radošinského naivného divadla, Klimaktérium, one woman show Haliny Pawlowskej, one 

man show Zdenka Izera, Tri letušky v Paríži, Umenie vraždy.  

 Prvýkrát sa v Dome kultúry Pezinok konal slávnostný galavečer spojený s udeľovaním 

cien učiteľom ZLATÝ AMOS. V uplynulom roku sa po druhý raz konal aj projekt BSK 

„Župné školy pre teba“ – prezentácia stredných škôl bratislavského kraja. 

 V roku 2019 sme si pripomenuli významné 30. výročie Nežnej revolúcie, a to 

spoluprácou s MsÚ organizovaním besedy pre žiakov ZŠ, koncertom na Radničnom námestí 

a výstavou „Artefakty socializmu“. 

 Každoročne PKC poskytuje v Dome kultúry priestor vlastným kurzom a krúžkom, ale 

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

TC Charizma, TŠ Gymnázia Pezinok, Tanečný krúžok Seniori, Slovácky krúžok, stretnutia 

Únie žien, Jednoty dôchodcov, výučba vybraných odborov v rámci Akadémie tretieho veku 

a iné. 

 Výnimočné postavenie pri filmových predstaveniach má prírodné kino – amfiteáter, 

kde sme mali 91 odpremietaných filmov s návštevnosťou 12 182 osôb. 

 V minigalérii Domu kultúry Pezinok bolo v roku 2019 zrealizovaných 11 výstav 

profesionálnych i neprofesionálnych výtvarníkov, absolventov ZUŠ E. Suchoňa – či už ako 

samostatných výstav, alebo ako sprievodných akcií k podujatiam.  

 

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.  

Odborné činnosti  

Odborné činnosti múzea zabezpečujú traja stáli zamestnanci – Mgr. Helena 

Markusková, PhD. (historička), Mgr. Eduard Zvarik (historik umenia – pamiatkar) a PhDr. 

Petra Pospechová (riaditeľka, historička). Plán odborných činností a aktivít múzea je 

každoročne predkladaný a konzultovaný so 7-člennou muzeálnou radou.  

Múzeum je verejnosti otvorené v utorok – piatok medzi 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).  
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Akvizičná činnosť, evidencia a ochrana zbierkového fondu  

V roku 2019 získalo múzeum kúpou, darom a vlastným výskumom 112 zbierkových 

predmetov z oblasti histórie, archeológie, numizmatiky a výtvarného umenia. Prírastky 

zaznamenala aj príručná knižnica múzea v počte 73 kusov, väčšina z nich bola získaná darom, 

resp. výmenou. Viac ako 1550 titulov prevažne odbornej a regionálnej literatúry je prezenčne 

k dispozícii aj verejnosti. Na jar 2019 pristúpilo múzeum k sťahovaniu depozitára / skladu / 

archívu do nových priestorov na Mestskom úrade, resp. v budove Starej radnice. Získali sme 

aj nové priestory, do ktorých sa po potrebných základných úpravách začalo v závere roka so 

sťahovaním časti zbierkových predmetov. Sťahovanie pokračuje aj v úvode roka 2020, po 

jeho skončení bude nasledovať nutná revízia zbierkového fondu.  

Expozície a výstavy 

V roku 2019 pokračovalo múzeum v úprave stálej expozície, venovanej približovaniu 

dejín Pezinka a jeho okolia od praveku po novovek prostredníctvom archeologických nálezov. 

Jej súčasťou sa stala časová os a doplňujúce informačné prvky. V rámci krátkodobých výstav 

ponúklo múzeum v roku 2019 päť projektov: 

Fragmenty Veľkej vojny – pripomienky udalostí rokov 1914 – 1918 výstava 

pripravená v spolupráci so Slovenskou faleristickou spoločnosťou pri príležitosti 100. výročia 

ukončenia 1. svetovej vojny pokračovala ešte z roku 2018 (14.9.2018 – 31.1.2019). V lete 

2019 sa výstava stala súčasťou tematicky podobne zameraného podujatia Artefakty 1. 

svetovej vojny v Úľanoch nad Žitavou. Nasledovala výstava z cyklu Návšteva po rokoch, 

venovaná Jaroslavovi Knilovi (1.3. – 18.4.2019). Pri príležitosti výročia umelcovho narodenia 

ju v spolupráci a vďaka ústretovosti Galérie mesta Bratislava, Galérie Miloša Alexandra 

Bazovského v Trenčíne a súkromných vlastníkov kurátorsky pripravil Mgr. E. Zvarik. 

Dlhoročný projekt Námestia predstavili vo výstavných priestoroch múzea absolventi a žiaci 

výtvarného odboru ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku, vedeného Mgr.art. Danicou Tykovou 

(25.4. – 31.5.2019).  

Pri príležitosti Keramických trhov 2019 pripravil Cech slovenských keramikov 

v našich priestoroch výstavu mapujúcu 25 rokov existencie cechu (5.6. – 31.7.2019). 

Ťažiskovým výstavným projektom roka 2019 je ešte stále aktuálna výstava V znamení 

hviezdy – Grófi zo Svätého Jura a Pezinka, venovaná jednému z najvýznamnejších rodov 

stredovekého Uhorska (6.9.2019 – 31.3.2020). Na príprave výstavy sa podieľali všetci 

zamestnanci múzea, hlavnou autorkou je Mgr. H. Markusková, PhD. Návštevnosť výstav 

v roku 2019 dosiahla 1141 návštevníkov.  

Kultúrno-vzdelávacia a propagačná činnosť 

V roku 2019 pripravilo múzeum viacero sprievodných podujatí – dve komentované 

prehliadky k výstave Fragmenty Veľkej vojny, tri komentované prehliadky a prednášky 

k výstave V znamení hviezdy, verejná prezentácia publikácie Nedopovedané príbehy, 

prednášky a besedy zamestnancov múzea – Život pod osmanskou nadvládou (Mestské 

múzeum v Senci), Nedopovedané príbehy (Mestské múzeum v Senci), Pezinok – kúpeľné 

mesto (SNG Schaubmarov mlyn), sprevádzanie mestom a prednáška na Noc múzeí. Tieto 

aktivity oslovili ďalších 332 záujemcov.  

 Aj v uplynulom roku sme pokračovali v prácach na webovej stránke múzea, ktorú 

vnímame ako dôležitý zdroj informácií o našej výstavnej, publikačnej i odbornej činnosti – 
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zverejňujeme na nej o.i. aj publikačné výstupy zamestnancov múzea, prostredníctvom 

interaktívnej mapy mesta umožňujeme spoznávať históriu Pezinka, jeho ulíc, súkromných 

domov či cirkevných stavieb.  

Ostatná odborná a publikačná činnosť 

V závere roka 2018 vydalo Mestské múzeum v Pezinku publikáciu Nedopovedané 

príbehy(H. Markusková – P. Pospechová), mapujúcu osudy pezinskej židovskej komunity 

a jej členov v období polovice 19. – polovice 20. storočia. Publikácia bola daná do predaja 

začiatkom roka 2019 a stretla sa s mimoriadnym záujmom laickej i odbornej verejnosti, doma 

i v zahraničí. V septembri 2019 získala prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú 

literatúru v kategórii spoločenské vedy.  

 Ako súčasť výstavy V znamení hviezdy – Grófi zo Svätého Jura a Pezinka sme vydali 

rovnomenný katalóg. Na jeho vydanie získalo múzeum finančnú podporu z grantového 

programu Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 1 000 €.  

 V roku 2019 pokračovala spolupráca s odborne spôsobilou osobou na zameraní 

hradieb pre Pamiatkový úrad SR v rámci projektu ich obnovy. Múzeum sa pravidelne 

zúčastňuje kontrolných dní na pamiatkových objektoch mesta, na ktoré je prizývané 

kompetentnými zamestnancami Krajského pamiatkového úradu.  

 Historička múzea Mgr. H. Markusková, PhD. je od roku 2019 súčasťou tímu 

odborníkov pripravujúceho ambiciózny výstavný projekt Slovenskej národnej galérie. 

Pokračujeme v dokumentácii a fotodokumentácii pamiatkových, resp. historických objektov 

v intraviláne i extraviláne mesta (napr. Holubyho ulica č. 24 – renesančný jednopodlažný 

vinohradnícky dom; Holubyho ulica č. 51, 53 – renesančný jednopodlažný vinohradnícky 

dom; Holubyho ulica č. 23 – doplnenie aktuálneho stavu; huncokárska usadlosť Juriška, 

huncokárska usadlosť Veľká lúka, lokalita Stupy (píla), pozostatky mlyna pod Babou; 

Myslenická ulica č. 270, Grinava – vinohradnícky dom vidieckeho typu; Farský kostol Panny 

Márie v Pezinku; Kostol sv. Žigmunda v Grinave; objekt bývalého hostinca Lipár – 

dokumentácia pred asanáciou).  

 V rámci budúcich plánovaných publikačných projektov zabezpečovalo múzeum 

koordináciu aktivít medzi katedrou histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 

a tunajším farským úradom v súvislosti s archívnym výskumom dejín farského kostola.  

 V roku 2019 sme redakčne a editorsky pripravili už desiate číslo časopisu Historika, 

spoločného projektu Malokarpatského múzea a Mestského múzea v Pezinku, zameraného na 

dejiny malokarpatského regiónu. Autorské príspevky k dejinám sa objavili v printových 

médiách (mesačník Pezinčan, Historika), weboch či publikáciách propagujúcich históriu 

(historyweb, My Pezinok, História pre zaneprázdnených). 

 

CVČ – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 

 

 CVČ ako voľno časové zariadenie organizuje predovšetkým podujatia pre deti 

a mládež, podujatia pre rodiny s deťmi a je spoluorganizátorom rôznych celomestských 

podujatí organizovaných aj inými organizáciami.  
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Január 

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

ZŠ, ktoré sa konalo v priestoroch CVČ. Odborná porota rozhodla, ktorí žiaci postúpia do 

krajského kola.. Centrum voľného času zabezpečilo okrem samotného organizovania tohto 

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

okresné kolo vyžadovalo. 

Rozprávková sobota – počas roka sa uskutočnili 3 sobotné popoludnia pre deti s rozprávkou 

a hrami 

Február 

Fašiangová slávnosť – Podujatie nadväzujúce na tradície pre rodiny s deťmi. Pozostávalo 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 

Marec mesiac knihy – literárno-výtvarná súťaž – Deti alebo vychovávateľky ŠKD prinášajú 

literárne a výtvarné práce, či už skupinové alebo jednotlivé do Centra voľného času. Najlepšie 

práce boli vyhodnotené a deťom boli odovzdané ceny. 

Výstava Papierové mesto – v priestoroch CVČ prebehla interaktívna výstava, určená 

predovšetkým deťom z pezinských škôl. Počas výstavy sa deti dozvedeli o recyklácii papiera 

a jeho využitia, a boli pre nich v papierovom meste pripravené rôzne a interaktívne hry 

Apríl 

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

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

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

spolupatričnosti.  

Deň Zeme – Program prebehol aj niekoľko dni dopredu doobeda pre MŠ a ZŠ, poobede pre 

ŠKD.  

Deti a ostatní účastníci sa dozvedeli počas tohto podujatia sa čo je potravinový reťazec, s čím 

všetkým súvisí a ako sa nás dotýka a dozvedeli sa že príroda je geniálny a neprekonateľný 

umelec.  

Máj 

Festival slovanských tradícií – Zámerom podujatia Centra voľného času bolo 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. Tento rok sa podujatie 

konalo v spolupráci s Mestom Pezinok a prebiehalo na Radničnom námestí. Podujatie 

nadviazalo 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. 
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4. Koncerty ľudovej hudobnej tvorby. 

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

voľného času predviedli, čo sa naučili. Podujatie sa konalo v prvý májový týždeňv Kultúrnom 

dome PK, akoľko park bol v tomto čase zatvorený.. Okrem vystúpenia prebiehali aj tvorivé 

dielničky. 

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

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

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

Oslavy Dňa detí sa uskutočnili v Kručišovej kúrii a na Radničnom námestí. 

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 venovali deťom čase od 10:00 do 18:00 hod. Deti si 

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

Júl-August – letné tábory 

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 bolo 

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. 

učili 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“.. 

Október 

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

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

Počas piatkového popoludnia deti spolu s rodičmi hľadali v parku škriatkov, postavili im 

domčeky a zaspievali pesničku. Podujatie sa stáva tradičným jesenným podujatím a stretlo sa 

veľkým záujmom. 

Program ku dňu zdravej výživy ,,Vieš, čo ješ" – bol zorganizovaný predovšetkým pre deti 

z pezinských ŠKD. Jeho zámerom bolo priblížiť deťom hravou formou základné informácie 

o strave a zdravom jedle. 

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

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

Jesenná piatková čajovňa – stolové hry pri burčiaku – večer pre mládež v priestoroch čajovne 

CVČ 

November 

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

každoročne 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  

Jesenná olympiáda – športové súťaže pre deti v parku 
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Keramická dielňa pre rodičov s deťmi – piatkové tvorivé popoludnie s hlinou. 

Spoznaj Slovensko – súťaž pre ŠKD – vedomostná súťaž pre deti sa uskutočnila v priestoroch 

prístavby CVČ 

Novembrová aromaterapeutická čajovňa – večer pre mládež v priestoroch čajovne CVČ 

tentokrát na tému aromatické oleje, ich terapeutické účinky a ich využite v bežnom života  

December 

Vianočná slávnosť a oslava 60-teho výročia CVČ – Podujatie pre deti a rodičov, ktoré 

prebiehalo v malej sále DK bolo tento krát v znamení osláv 60teho výročia vzniku CVČ. 

V príjemnej atmosfére za účasti pozvaných hostí sme si pripomenuli roky činnosti v našom 

zariadení, spomenuli sme na starých zamestnancov aj na deti, ktorý už dnes navštevujú naše 

CVČ aj so svojimi vlastnými deťmi. 

V slávnostnom programe po uvedení sprievodného slova a krátkeho videa o činnosti 

CVČ deti predviedli čo sa naučili a zároveň sa všetci účinkujúci aj účastníci naladili na 

slávnostnú atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov.  

Táborová činnosť prebieha v CVČ počas celého školského roka s výnimkou zimných 

prázdnin a to prostredníctvom týchto prázdninových programov: 

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

polročné, jesenné 

- jarný tábor 

- 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: 

- Interaktívna výstavy a tvorivé dielne pre MŠ a ŠKD  

- ŠKD – vzdelávacie programy  

-  výtvarne súťaže – Naše meSTO za sto rokov 

- Klubové stretnutia „Pokemon“ 

 

ZUŠ – ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA E. SUCHOŇA 

 

Február  

- Výchovný koncert pre materské školy – 6. 2. 2019 Dom kultúry Modra 

Marec  

- Kultúrny program na vernisáž výstavy v PKC – 4. 3. 2019 

- Kultúrny program pre Mestské múzeum v Pezinku – 18. 3. 2019 (Krst knihy 

Nedopovedané príbehy) 

- Koncert ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave, Pálffyho palác – 20. 3. 2019 

- Jarný koncert – 21. 3. 2019 – Spoločenská sála DK v Pezinku 

Apríl  

- Príbeh a my – prezentácia LDO – 2. 4. 2019, Malá sála DK v Pezinku 

- Námestia – vernisáž výstavy VO v Mestskom múzeu v Pezinku – 25. 4. 2019 
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- Rodinný koncert – 26. 4. 2019, Spoločenská sála DK v Pezinku 

- Koncert sláčikového oddelenia – 30. 4. 2019, Evanjelický kostol v Pezinku 

Máj  

- Dni slovanskej kultúry – 1. 5. 2019, Pezinok námestie – ľud. hudba Sekvoja 

- Račianske hody – 5. 5. 2019, ľud. hudba Sekvoja, Amfiteáter Rača 

- Kvietok pre mamu – 22. 5. 2019 – Spoločenská sála v Pezinku 

- Koncert pre Dom dôchodcov Rača – 23. 5. 2019 – ľud. hudba Sekvoja 

- Výchovný koncert pre materské školy v Pezinku 30. 5. 2019, Talentorchester, 

Hviezdičky – spevácky zbor 

- Vernisáž výstavy prác absolventov VO – 31. 5. 2019 – Minigaléria DK v Pezinku 

(výstava do konca júna) 

- Koncert absolventov 31. 5. 2019 – Spoločenská sála DK v Pezinku 

- Námestia – Výstava prác žiakov VO v Mestskom múzeu (do konca mája) 

Jún  

- Violončelový recitál – Magdaléna Letzová a hostia – 7. 6. 2019, Evanjelický kostol 

- Organový koncert – 11. 6. 2019 – Kostol najsvätejšej Trojice v Pezinku 

- Výchovný koncert pre materské školy v Pezinku – 20. 6. 2019 – Prezentácia TO 

September  

- Vinobranie Pezinok – 13. 9. 2019 – ľud. hudba Sekvoja – tribúna na námestí 

- Vinobranie Rača – 14. 9. 2019 – ľud. hudba Sekvoja – Rača – amfiteáter 

- Huygens Festival vo Voorburgu pri Haágu v Holandsku (Emma Lásková, Jerguš 

Čermák, Magdaléna Letzová, Gabriela Ježíková) 

- Vystúpenie ľud. hudby Sekvoja na podujatí Červeného kríža v Senci – 21. 9. 2019 

Október  

- Čierne na bielom – výstava grafík žiakov VO v čokoládovni Mlsná Emma 

- Jablkové hodovanie v Limbachu – 15. 10. 2019 – ľud. hudba Sekvoja 

- Festival Eugena Suchoňa – 24. a 25. 10. 2019 – Spoločenská sála DK v Pezinku 

November  

- Výchovný koncert pre MŠ Múdre hlavičky – 14. 11. 2019 – Talentorchester, 

Hviezdičky – spevácky zbor. 

- Banícky Šachtág – 30. 11. 2019 – DK v Pezinku, ľud. hudba Sekvoja, Hviezdičky 

December  

- Adventný koncert – 6. 12. 2019 – Evanjelický koncert v Pezinku 

- Vianočné trhy na nádvorí Zámku „Šimák“ – 7. 12. 2019 – Talentorchester, 

Hviezdičky 

- Tanec s vločkou – koncert tanečného odboru – 9. 12. 2019 – Kinosála DK v Pezinku 

- Kultúrny program na vernisáž výstavy v PKC – 10. 12. 2019 

- Vianočné pásmo pre základné školy (Komenského, Fándlyho) – 11. 12. 2019 – 

Talentorchester, Hviezdičky 

- Vianočné trhy na Radničnom námastí v Pezinku – 13. 12. 2019 – ľud. hudba Sekvoja 

- Vianočný koncert – 17. 12. 2019 – Spoločenská sála DK v Pezinku  
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TV PEZINOK 

 

Prehľad aktivít TV PEZINOK za rok 2019 

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

obyvateľov o dianí v meste. Počas 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 

- live streamingy a 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 2019 sa televízia, okrem nepretržitej výroby vysielania, sústredila hlavne na 

napĺňanie obsahu web stránky www.tvpezinok.sk. Stránka má ambíciu stať sa aktuálnym 

informačným portálom pre obyvateľov mesta. Obsahuje množstvo informácií a video 

reportáží o dianí v Pezinku, ktoré sú zverejňované aj na facebookovej stránke TV PEZINOK. 

Relácie Téma a Týždeň pred rokmi sú pridávané na youtube kanál TV PEZINOK LIVE. 

 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 2019 pokračoval proces programovej a priestorovej revitalizácie 

Schaubmarovho mlyna s dôrazom na prípravu podania projektu Interreg (pamiatková 

inventarizácia, technické posudky, príprava podkladov pre stavebné povolenie, návrhy aktivít 

partnerom), starostlivosť o areál (údržba objektov, sadu), sprocesovanie služieb (obchod, 

kaviareň), a tvorbu programu pre definované cieľové skupiny.  

- Počet návštevníkov expozícii/vystav bol v roku 2019: 1 008 

- Počet návštevníkov sprievodných programov a podujatí bol v roku 2019: 2 555 

- Počet návštevníkov výchovno–vzdelávacích programov bol v roku 2019: 1 079 

- Spolu: 4 642 návštevníkov 

http://www.tvpezinok.sk/
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Sprístupňovanie ovocného sadu verejnosti 

 V roku 2019 bol postupne sprístupňovaný ovocný sad verejnosti. Konalo sa v ňom 

niekoľko kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích programov. Všetky novo 

vysadené ovocné stromy sa uchytili, jeden dub sa musel vymeniť. Stromy sme odovzdali 

donorom, ktorí podporili výsadbu sadu finančne cez tzv. crowdfundingovú kampaň 

prostredníctvom platformy Startlab. V spolupráci s grafikom Braňom Matisom boli vytvorené 

zápustné označenia stromov, ktoré si donori zasadili k vybranému stromu. Sad bol 

sprístupnený počas letného trhu, podujatia Dní otvorených parkov a záhrad, počas Noci múzeí 

a galérií. V sade prebiehali rôzne výchovno-vzdelávacie programy, najmä pre materské školy 

alebo rodinné programy zamerané na prírodné témy. Ďalším krokom v procese revitalizácie 

sadu bude vybavenie potrebným mobiliárom, oplotenie a vytvorenie pravidiel k samozberom 

úrody.  

Nový názov a Infosystém 

 V roku 2019 sme oficiálne zmenili názov z Galérie insitného umenia na SNG 

Schaubmarov mlyn. Podľa návrhu Ivany Palečkovej a Braňa Matisa sme zrealizovali nový 

infosystém značenia objektov. Ďalším krokom bude zmena označenia Schaubmarovho mlyna 

na cestných značeniach v správe regionálnej správy ciest.  

Výstavy 

 V súlade so novým programovým zameraním bola 12. mája otvorená výstava Do 

divočiny. Kurátorsky ju pripravila Alexandra Tamásová a mapuje diela (najmä) súčasných 

slovenských umelkýň a umelcov, ktoré/í sa zaoberajú témou divokej prírody. Na výstave sú 

prezentované práce zo zbierok SNG, doplnené o výpožičky od autorov.  

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity  

 V roku 2019 sme pokračovali s rodinnými víkendovými programami – workshopmi 

a vzdelávacími aktivitami, ktoré sa venovali výstave, mlynu a témam súvisiacim s prírodou. 

Zamerali sme sa na pravidelnosť formátov, ktoré sme sprístupnili na rozdiel od iných rokov aj 

v mimosezónnych mesiacoch prvého štvrťroku, čo malo za následok prudký nárast 

návštevnosti, v priemere o 530% oproti minulému roku. 

 Počas júla a augusta sa konali 2 detské letné tábory, vo februári sme zorganizovali 

jeden jarný denný tábor. Na letnú a zimnú sezónu bola aktualizovaná programová ponuka pre 

školy a zorganizovaný 1 metodický deň pre pedagógov na jej predstavenie. Zároveň sme boli 

pozvaní odprezentovať naše metodiky priamo do Metodického centra v Trnave pre viac ako 

50 pedagógov humanitných odborov na tému Vizuálna gramotnosť v školskej praxi. 

 Novú výstavu sme otvorili veľkým podujatím „Nová sezóna, nová výstava“ – prebehla 

vernisáž výstavy Do divočiny, tvorivý a vzdelávací program pre rodiny s deťmi a koncerty. 

V roku 2019 sme pokračovali s podujatím Náš trh, ktorý sa konal štyri krát. Počas letných 

prázdnin sme priniesli do dvora Schaubmarovho mlyna nový program Divoké letné kino, 

s ktorým nám dramaturgicky asistoval Tomáš Hudák zo SFÚ. Premietli sme 4 filmy, ktoré 

tematicky nadväzovali na výstavu. V spolupráci so spisovateľkou Monikou Kompaníkovou 

sme vytvorili nový formát programu Detská noc literatúry, ktorá sa konala počas roka dva 

krát.  

 V dramaturgii sme sa zamerali aj na lokálne publikum a budovanie komunity. 

S Monikou Kompaníkovou sme spolupracovali aj na novom formáte diskusií, ktoré sa 
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venovali téme mesta. Vytvorili sme podujatie na budovanie vzťahov so susedmi 

Schaubmarovho mlyna, zapojili sme sa do programu Naše mesto od ZSE, ktorý nás podporil 

čiastkou na vymaľovanie múru, ktorý hraničí s pozemkom Schaubmarovho mlyna 

a parkoviska. Zároveň zamestnanci ZSE sa zapojili do dobrovoľníckej pomoci pri revitalizácii 

areálu a sadu. 

 Schaubmarov mlyn sa zapojili 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, MicroPaff a Vína na mlyne. Spolu sme vytvorili 58 kultúrno-

spoločenských podujatí. 

Rezidencie 

 Schaubmarov mlyn organizoval rezidenciu k výstave Do divočiny v spolupráci 

s výtvarníkmi Anettou Mona Chiᶊa a Martinom Piačekom, ktorí tvorili v priestoroch mlyna 

počas letných mesiacov júl a august. Ich výsledky združené pod názvom Kabinet kozmetiky 

kalcia boli odprezentované na vernisáži 31. augusta 2019 a doplnili výstavu Do divočiny 

o jednu výstavnú miestnosť, intervenovali aj do exteriérových zákutí mlyna. Výstava Kabinet 

kozmetiky kalcia potrvá do konca marca 2020.  

 Partnersky sa SM spolu s o.z. Denamit podieľal v roku 2019 na organizovaní 7 dňovej 

multižánrovej rezidencie na ktorej sa zišli keramičky Linda Viková a Paula Hoššová. Zostavu 

doplnil fotograf Ondrej Rychnavský, grafická dizajnérka a fotografka Ivana Palečková 

a vizuálny umelec Viliam Slaminka. Účastníci počas siedmich dní tvorivej rezidencie vo 

svojich prácach a projektoch reagovali na špecifický priestor mlyna, mesto Pezinok 

a malokarpatský región. Výsledkom rezidencie sú site specific diela, dizajnérske výstupy 

a fotografie. Niektoré vznikli priamo na mieste, iné boli dokončené dodatočne. Ich výstupy 

boli prezentované verejnosti počas septembra 2019. 

 

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.  

d) Za základné odborné činnosti múzea vyššie uvedený zákon definuje:  

e) nadobúdanie zbierkových predmetov  

f) odbornú evidenciu zbierkových predmetov a vyraďovanie zbierkových predmetov 

z odbornej evidencie  

g) odbornú revíziu zbierkových predmetov múzea  

h) bezpečnosť zbierkových predmetov  

i) odbornú ochrana zbierkových predmetov  

j) vedecko-výskumnú činnosť  
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k) 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.  

 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 2019 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 2019 

realizovalo nasledujúcu činnosť: 

Výstavná činnosť 

- LaPIŤ umenie (20.9.2018 – 31.3.2019) 

- Krivý svet (9.5.2019 – 22.9.2019) 

- Stáli pri zrode Československa (26.9.2019 – 29.9.2019)  

- „43 príbehov prešovačky“ – Podoby vínnych pivníc v strednej Európe (10.10.2019 – 

28.3.2020) 

Ďalšie aktivity, sprievodné 

- Kurz pod vedením lektorky Márie Hanuskovej – MAĽBA NA HODVÁB – 19.1.2019  

- Kurz pod vedením lektorky Márie Hanuskovej – MAĽBA NA SKLO – 26.1.2019  

- PEZINSKÉ VÍNNE PIVNICE – 16.2.2019  

- KERAMIKA – Kurzy s lektorom Milanom Hankom – 26. a 27.2.2019  

- FOTOGRAFIA – Kurz s lektorom Dušanom Knapom – 28.2.2019  

- PLSTENIE – kurzy s lektorkou Katarínou Podluckou – 1. a 2.3.2019  

- Filmový kvíz v múzeu – 1.3.2019  

- Créme de la créme – 7.-9.3.2019 

- Zasiahnutí ohňom – Umenie a duševné choroby – 21.3.2019 

- Plstenie – 6.4.2019 

- Pezinské viechy – máj až október 2019 

- Deň Sv. Floriána – 5.5.2019  

- Escape room "V zajatí farby" – 9. 5. – 22. 9. 2019 

- Memoriál Richarda Rétiho – 11.5.2019  

- Noc múzeí a galérií – 18.5.2019 

- Deň Sv. Urbana – 23.5.2019  

- Výnimočné nálezy v. slovanskej pevnosti vo Sv. Jure (prednáška) – 30.5.2019  

- Keramické trhy – 7.-9.6.2019  

- Burza kníh – 29.6.2019 

- naMODROtlač! – 16., 17., 18. 7. 2019 

- Rozprávanie pri obrazoch o obrazoch – 18.7.2019  

- Exkurzia so sprievodcom na veľkomoravské hradisko vo Sv. Jure – 31.7.2019  

- naMODROtlač! – 13., 14., 15. 8. 2019  

- Exkurzia so sprievodcom na veľkomoravské hradisko vo Sv. Jure – 7.8.2019  
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- Rozprávanie pri obrazoch o obrazoch – 2.9.2019  

- Workshop tradičných remesiel – Minulosť a súčasnosť remesla a tvorivosti – 

27.9.2019  

- Prehliadka slovanskej pevnosti vo Svätom Jure – 28.9.2019  

- Jablkové hodovanie – 5.10.2019 

- Nežná Nežne +30 -30 – 14.11.2019  

- Filmový kvíz v múzeu vol. II – 29.11.2019  

- Mikulášska degustácia – 06.12.2019  

Spolupráca s inými subjektmi, inštitúciami, príp. cezhraničná spolupráca  

- Výstava Stáli pri zrode Československa (26.9.2019 – 29.9.2019), spolupráca: Štátny 

archív v Modre, Bratislavský samosprávny kraj  

- „43 príbehov prešovačky“ – Podoby vínnych pivníc v strednej Európe (10.10.2019 – 

28.3.2020), spolupráca s rakúskou obcou Jedenspeigen 

- Spolupráca so ZŠ Kupeckého pri výstave Kupeckého svet, súčasť hodnotiacej komisie 

a podpora hmotnými cenami 

- Podujatie Deň Sv. Floriána, 5.5. 2019, spolupráca s OR HaZZ Pezinok 

a Dobrovoľným hasičským zborom Pezinok  

- Pezinské viechy, máj až október 2019, spolupráca so Združením pezinských 

vinohradníkov a vinárov  

- Deň Svätého Urbana, 23.5.2019, spolupráca so Združením pezinských vinohradníkov 

a vinárov  

- Jablkové hodovanie, 5.10.2018, spolupráca s Malokarpatským osvetovým strediskom 

v Modre  

- Keramické trhy, 7.-9.6.2019, spolupráca s mestom Pezinok 

- Escape room "V zajatí farby", 9. 5. – 22. 9. 2019, spolupráca s escapehouse.sk 

- Workshop tradičných remesiel – Minulosť a súčasnosť remesla a tvorivosti, 

27.9.2019, spolupráca s Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre 

- Akadémia Tretieho veku, spolupráca s mestom Pezinok  

- Časopis Historika, počas roka 2019, spolupráca Mestské múzeum v Pezinku   

- Spolupráca s TV Pezinok 

- Spolupráca s Pezinským kultúrnym centrom 

- Spolupráca s mestom Pezinkom 

- Spolupráca s Pinellovou nemocnicou v Pezinku 

- Spolupráca s FPÚ 

- Spolupráca s Pezinskou chránenou dielničkou 

 

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 
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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 s približne 5000 

knižničným fondom. Ako regionálna knižnica poskytuje metodickú pomoc 56 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 31.12.2019 obsahoval 94 639 knižničných jednotiek (knihy, 

audiovizuálne a elektronické dokumenty Čitatelia mali k dispozícii 124 titulov periodík, 

z toho 45 titulov regionálnych periodík (vydávaných v okresoch Pezinok, Malacky a Senec) 

a 18 zahraničných titulov časopisov. V roku 2019 4 274 knižničných jednotiek (KJ) v hodnote 

39 532,80 

 Knižnica mala v roku 2019 4232 registrovaných používateľov (z toho 2295 detských 

čitateľov). Viac ako 60% našich čitateľov je obyvateľmi Pezinka. Z celkového počtu 370 

literárnych a kultúrnych podujatí bola väčšina (275) venovaná podujatiam pre deti. Spolu 

podujatia navštívilo 9310 návštevníkov. Knižnica sa zapojila do viacerých národných aj 

medzinárodných kampaní a podujatí: 

- Týždeň slovenských knižníc 

- Noc s Andersenom – medzinárodné podujatie na podporu detského čítania 

- Deň ľudovej rozprávky 

- Týždeň mozgu 

- Prečítané leto 

Podujatia pre deti 

Podujatia pre deti sa realizovali prostredníctvom pravidelných cyklov. V roku 2019 

sme podujatia ponúkali v dvoch hlavných cykloch Pamodaj šťastia lavička a Never každej 

volovine. Prvý cyklus bol sústredený na tematiku ľudových rozprávok, druhý cyklus sa 

venoval kritickému mysleniu a overovaniu si informácií. Cykly boli podľa veku detí 

rozdelené do ďalších programov. 

Programy pre ZŠ I. a II. stupeň: 

Horory našich pradedov – Strigy a strigôni, draci a čerti, vodníci a raráškovia. Náš folklór je 

plný príšer. Ktoré to sú, odkiaľ prišli, a prečo nás majú desiť? Literárno-náučné rozprávania 

spojené s tvorivými aktivitami 

 Kto nám dal rozprávky do konzervy? Besedy o zbieraní ľudových rozprávok. Ako sa 

rozprávky, rozprávali, ako sa zapisovali. Kto boli najznámejší zberatelia a aké boli ich 

motívy? To si porozprávame u nás na besede. 

Popoludnia s rozprávkou – programy pre školské družiny – čítanie rozprávok, prezentácia 

zaujímavých knižných noviniek, odporúčania na dobré čítanie pre deti. 
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Program pre II. stupeň ZŠ: 

Folklore is not dead! – Ako vyzerá živý, autentický folklór? Existuje vôbec? A má vôbec 

šancu prežiť v konkurencii nových médií? Literárno-náučné rozprávania spojené s tvorivými 

aktivitami. 

Program pre materské školy: 

Kým školský zvonček zazvoní – rozprávania o knižnici a knihách, prezentácia literatúry, 

tvorivé aktivity. 

 Deti sa mohli stretnúť na besedách so spisovateľmi: Silvester Lavrík, Mária 

Štefánková, Ľubomír Feldek , Veronika Šikulová 2x, Erik Groch 4x, Barbora Škovierová, 

Braňo Jobus 2x, Július Belan, Miroslava Grajciarová, EDUDRAMA 2x.  

Cyklus o vede pre deti pripravil a moderoval Márius Kopcsay, zrealizoval 2 podujatia 

s hosťami Dušanom Kalmančokom a Pavlom Matejovičom. 

 Cez letné prázdniny knižnica pripravila každý utorok program pre deti, zapojili sme 

sa do celoslovenského podujatia Prečítané leto a každý utorok mal svoju tému, k nej 

pripravené aktivity a knihy. Prebehlo 9 podujatí – témy: Voda, to je sila!, Fúzy od čokolády, 

O bábätkách s Edudramou, Cesta z mesta, V mravenisku ,vo včelíne, Pozor! Hurikán!, 

Výťahy, rebríky, plošiny, schody, O spánku, Čo by farby hovorili. Pripravili sme 3 podujatia 

pre pezinské letné tábory. 

 V roku 2019 sme začali realizovať 2 nové druhy podujatí pre verejnosť. Rozprávka má 

krídla – hlasné čítanie rozprávok a program Haló ste doma? – tzv. herničky venované 

rodičom s najmenšími deťmi. Herničky slúžia aj ako nástroj, ako prilákať do priestorov 

knižnice rodičov s deťmi, ktorí sú na rodičovskej dovolenke, a získať tak nových čitateľov. 

 Knižnica sa aj v r. 2019 zapojila do medzinárodného podujatia Noc s Andersenom 

(29.- 30.3.2019) – pripravili sme program pre 22 štvrtákov zo ZŠ Fándlyho. Pri podujatí 

spolupracovalo aj Mestské múzeum v Pezinku. 

 Počas festivalu FELIBER POETRY prebehla recitačná súťaž pre deti z Pezinka 

a Modry Maľovaná abeceda. Zúčastnilo sa 21 žiakov z I. a II. stupňa, členmi poroty boli 

Mária Štefánková, Erik Ondrejička a etnografky a knihovníčka z Malokarpatskej knižnice 

Katarína Cigánová. 

Podujatia pre mládež a dospelých 

Literatúra v Radnici Besedy a diskusia s tvorcami literatúry, ktoré v priestoroch historickej 

Radnice moderuje Veronika Šikulová. 

Hostia: Félix Ján Tkáč, Štefan Chrappa 2x, Silvester Laurík, Andrea Coddington, Michal 

Kubovčík (Baštrng), Iris Kopcsayová, Márius Kopcsay, Ľubo Dobrovoda, Denisa Fulmeková, 

Petr Borkovec, Erik Jakub Groch, Pavel Traubner, Dávid Mináč, Ján Budaj, Monika 

Kapráliková, Monika Kompaníková, Veronika Šikulová. 

Literárne utorky – besedy so spisovateľmi, prednášky o regionálnych osobnostiach 

Hostia: Agáta Petrakovičová, Sylvia Hrdlovičová 2x, Radoslav Passia, Iris Kopcsayová, 

Vladimír Barborík, Irena Brežná, Andrej Hric, Antonie Krzemieňová, Veronika Šikulová, 

Elena Žigová.  

Cyklus Skvelá veda – prednášky a diskusia pre laickú verejnosť z oblasti prírodných vied 

Moderátor Márius Kopcsay, hostia: Pavol Široký, Pavol Faško, Martin Krasňanský. 
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Literárny kolotoč – podujatie je súčasťou Pezinského kultúrneho leta. V roku 2019 boli 

hosťami členovia literárneho združenia Pars Artem Zuzana Kuglerová, Ondrej Kalamár, 

Benjamín Škreko, hudobný hosť: Peter Tarkay. Moderovala Z. Kuglerová.  

Hodiny informačnej výchovy pre stredné školy – úvodná prednáška o knižnici, orientácii 

sa v katalógoch a databázach, príprave a používaní odborných zdrojov pri písaní školských 

prác a projektoch – spolu 4 hodiny (2 pre gymnázium, 2 pre Obchodnú akadémiu) 

Básnici a vzbúrenci – sprievodné podujatie FELIBER POETRY pre študentov gymnázií 

v Pezinku a v Modre. Hosťami autorského čítania a diskusie boli Michal Habaj, Veronika 

Dianišková, Ladislav Lipcsei, Michal Tallo, moderovala Veronika Šikulová.  

Výstavy 

Jane Beata – AKVARELA – výstava akvarelov regionálnej autorky Jany Lepejovej – 

február 2019 

Pohyb k nehybnosti – výstava fotografií Antona Šmotláka slovenskej literárne1 scény 60. 

a 70. rokov 20. storočia z rovnomennej knihy, vernisáž spojená s besedou s autorom knihy 

Vladimírom Barboríkom, moderoval literárny vedec a publicista Radoslav Passia – marec – 

apríl 2019 

Čaro keramiky – výstava tvorby regionálnej keramikárky Márie Hanúskovej – sprievodné 

podujatie Keramických trhov 2019 – jún 2019 

Igor Grossmann Slovenskí spisovatelia – výstava autorských portrétov slovenských 

spisovateľov 20. storočia – strednej a staršej generácie – zo zbierok SNM – Múzea Ľ. Štúra 

v Modre – júl – august 2019 

Ignác Bizmayer – Spomienky na detstvo a mladosť – výstava fotografií, dokumentov a kníh 

o živote a diele I. Bizmaera pri príležitosti jeho úmrtia – september 2019 

Pezinský Kreatív – výstavu obrazov a objektov združenia seniorov – neprofesionálnych 

výtvarných umelcov z Pezinka – október 2019 

Naša vlna – slovenská vlnená renesancia – výstava zameraná na lokálnu vlnu zo slovenských 

oviec. Občianskej združenie založené v Pezinku predstavilo skupinu ľudových tvorcov 

pracujúcich s vlnou v rôznych kútoch Slovenska a ich tradičné aj dizajnové výrobky, výstava 

bola spojená s 2 workshopmi (pradenie a plstenie vlny) – november – december 2019 

Pre seniorov sme pripravili podujatie k Týždňu mozgu, prednášku MUDr. Žigovej, 

prednostky gerontopsychiatr. kliniky Pinnelovej nemocnice o pamäti (12.3.2019). Seniorom – 

amatérskym výtvarníkom sme umožnili vystavovať svoje práce v priestoroch knižnice. 

Seniori mali počas mesiaca úcty k starším zdarma zápisné do knižnice.  

Týždeň slovenských knižníc prebiehal 2. – 8. marca 2019. Počas TSK sme ponúkli 

verejnosti besedy so spisovateľkou Andreou Coddington v priestoroch Radnice, besedu so 

spisovateľkou Iris Kopcsayvou a vernisáž výstavy Pohyb k nehybnosti spojenú s diskusiou. 

S detskými čitateľmi sa stretli Ľubomír Feldek a Mária Štefanková. 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 16 

nových registrovaných čitateľov.  
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 Tretí ročník medzinárodného festivalu poézie FELIBER POETRY sa konal v dňoch 

24.5–26.5.2019 v mestách Pezinok a Modra. Venovaný bol básnickej skupine Osamelí bežci. 

Hlavný program 24.- 25.5. 2019 prebiehal v priestoroch Schaubmarovho mlyna v Pezinku 

a v Komunitnej záhrade v Modre. Hosťami boli zahraniční básnici: Gábor Lanczkor 

(Maďarsko), Wanda Heinrichová (CZ), Olga Stehlíková (CZ), Peter Repka (Nemecko) 

a slovenskí básnici Veronika Dianišková, Ladislav Lipcsei, Michal Tallo, Ivan Štrpka, Ján 

Štrasser, Ján Gavura, James Sutherland Smith, Erik Ondrejička, Michal Habaj. Festival 

v Pezinku otvoril konceptuálny umelec Rudo Sikora, ktorý prepojil svoje výtvarné diela 

s poéziou a problematikou prírody. Hlavným hudobným hosťom bola skupina Talent 

Transport a Jakub Ursiny. Sprievodnými podujatiami boli recitačná súťaž pre deti Maľovaná 

abeceda, diskusia pre gymnazistov Pezinka a Modry Básnici a vzbúrenci, 2 literárno-výtvarné 

workshopy, vernisáž výstavy „Hore Modrou maľovaná dlážka“ – vystavené boli keramické 

objekty, na ktorých boli maľované verše z produkcie Slovenskej ľudovej majoliky a filmové 

predstavenie Dežo Ursiny 70 v kine Mier v Modre. 

Edičná a propagačná činnosť 

 Knižnica v rámci svojich odborných činností vydáva každý rok regionálne 

bibliografie: 

- Okres Pezinok v tlači v roku 4/2018 a 1/2019, 2/2019, 3/2019 (štvrťročne);  

- Okres Malacky v tlači 2/2018; 1/2019 

- Okres Senec v tlači 2/2018, 1/2019  

 Publikácia Kalendárium 2020 predstavila jubilujúce regionálne osobnosti v roku 

2020.K výročiam regionálnych osobností knižnica spracovala a vydala 9 bibliografických 

letákov. Všetky publikácie sú prístupné na webovej stránke knižnice. 

 

INÉ AKTIVITY V MESTE ZA ROK 2019 

 

 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, Mestský komunitný 

piknik, Úcta k starším, Vítanie Mikuláša, Vianočné trhy a iné.  

 Grinavania i Cajlania vo svojich miestnych častiach organizovali v minulom roku 

viacero 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, 

výstav, stretnutí so spisovateľmi, organizovaním besied o cestovaní a pod..  

 


