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ZMENA K LEPŠIEMU

JUDr. Roman Mács
Nezávislý kandidát na primátora Pezinka

KTO SOM?
Mám 51 rokov a pochádzam zo stredného Slovenska. 
Počas štúdia na Právnickej fakulte v Bratislave sme sa 
s manželkou Riou rozhodli žiť v Pezinku, kde sme 
vychovali dve skvelé dcéry a teraz sa spoločne tešíme 
z vnúčat. Tento rok je to práve 30 rokov, čo spolu 
s vami, milí Pezinčania, žijem, pracujem, prežívam 
radosti aj starosti v našom Pezinku. 

Stredná škola
Gymnázium na Hubeného ulici v Bratislave so zamera-
ním na basketbal, ktorý som hral za Inter a Sláviu SVŠT. 

Vysoká škola a právnická prax
Právnická fakulta UK Bratislava. Dva semestre som 
pôsobil ako asistent na EU Bratislava, na katedre 
obchodného práva. Počas pôsobenia v advokácii som 
sa venoval najmä trestnému právu.

Od roku 1996 sa s manželkou venujeme rodinnej 
firme, ktorá pôsobí v oblasti obalových materiálov, 
mobilnej komunikácie a realít.

V roku 2008 som bol ako člen Rady Malokarpatskej 
vínnej cesty spoluzakladateľom slovenskej pobočky 
Ordo Equestris Vini Europae (EVIRS – Európsky vinár-
sky rytiersky stav). 

Od roku 2020 pôsobím ako kancelár Cechu vinohrad-
níkov a vinárov Slovenska. Zároveň som členom komi-
sie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR, ktorá pripravuje nový zákon o vinohradníctve 
a vinárstve. Je to cesta, ako aktívne pomáhať vinohrad-
níkom a vinárom, pre ktorých to je na jednej strane 
vášeň, no na druhej strane aj veľmi náročná práca. 

V roku 2022 som bol zvolený za predsedu Komoditnej 
rady pre víno, ktorá pôsobí na Ministerstve pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR.

Záujmy:
rodina, šport, knihy, dejiny, turistika a prechádzky 
vo vinohradoch.

Je ľahké sa neustále sťažovať, ale keď sa chceme mať lepšie, musíme aj niečo pre to 
urobiť. A to ma viedlo k rozhodnutiu kandidovať ako nezávislý kandidát na post 
primátora mesta Pezinok. Chcem zastupovať vás všetkých, ktorí sa tiež už 
nemáte chuť prizerať, ako je naše mesto zanedbávané.

NAVRÁTENIE
DÁVNEJ SLÁVY

POTREBNÝCH NA OŽIVENIE MESTA
PO NÁSTUPE DO FUNKCIE
 

Budem rád, keď sa Pezinčania budú 
opäť na seba usmievať a zhovárať sa, 
napríklad aj o novom ihrisku, o zveľa-
denom námestí, aktivitách pre rodiny, 
dôchodcov a iných pozitívnych 
témach.
Pezinok je úžasné miesto pre život, 
všetky krásne okamihy za posledných 
30 rokov som so svojou rodinou prežil 
tu a je načase poctivou a svedomitou 
prácou dostať mesto tam kam patrí 
a vrátiť mu lesk dávnej slávy!
Na ďaľších stranách vám predstavím 
hlavné témy, ktoré podľa mňa mesto 
Pezinok a jeho obyvateľov najviac 
trápia, zároveň aj s návrhmi riešení. 
Úprimne verím, že vám, v spolupráci s Vami - obyvateľmi 
mesta, dokážem ponúknuť riešenia, ktoré vrátia do Pezinka 
radosť  a úsmev.
Na to všetko však bude nevyhnutná spolupráca s mestským 
úradom, zastupiteľstvom, športovými klubmi, kultúrnymi 
a občianskymi združeniami. 

Potrebné bude spolupracovať aj s mestami a obcami malo-
karpatského regiónu, no v najväčšej miere s Bratislavským 
samosprávnym krajom. 
Pezinok je úžasné miesto pre život a ak dostanem Vašu 
dôveru, budem sa od prvých dní snažiť naplniť všetko, čo je 
tu uvedené. 

Bojoval som
• proti nezmyselnému navyšovaniu miezd 

pre manažérov, ktorí mali riadiť kvalifi-
kovaných vedúcich oddelení

• proti neekonomickému predaju pozem-
kov za 19 €/m² 

• proti výstavbe „Hasičskej cesty“ (tzv. 
Severný obchvat), ktorá jednak oddelí 
mesto a jeho obyvateľov od Malých 
Karpát a zároveň dopravne zahltí Kupec-
kého a Suvorovovu ulicu

• za koncepciu MHD v Pezinku

• za zvýšenie príspevkov na činnosť 
Denných centier pre seniorov

Podporoval som
a podporovať budem snahy BSK 
o vybudovanie južného obchvatu mimo 
obývaného územia mesta Pezinok.

S kolegami z opozície sme pripravili 
rozpočtové opatrenia na zvýšenie finanč-
ných prostriedkov určených pre šport, 
kultúru a sociálne veci, no väčšina poslan-
cov naše návrhy nepovažovala za dôležité.

Každý, kto sleduje prenosy   zo zastupi-
teľstva vie, že sa  na zastupiteľstvá svedo-
mito pripravujem, aktívne sa zapájam 
do diskusie a bránim nespravodlivosti 
voči mestu a jeho obyvateľom,

pretože primátor
a mestské zastupiteľstvo
sú tu pre občanov a nie naopak.

AKTÍVNA RODINA
- AKTÍVNY ŽIVOT-
Vždy sme boli aj s mojou rodinou zapojení 
do diania v meste, a to nielen účasťou na 
akciách, ale neskôr aj aktívne - pri organi-
zácii podujatí, ako sú celomestské oslavy 
Medzinárodného dňa detí alebo výstava 
v Mestskom múzeu o pezinskom rodákovi 
Šlomovi Diamantovi. 

Moja túžba pomáhať a byť užitočný ma 
viedla k zorganizovaniu charitatívnej 
zbierky pre desaťročnú Nikolku, vďaka 
ktorej sme mohli prispieť sumou takmer 
4 000 EUR na jej zdravotné pomôcky.  
Aj knihy pomáhajú... V roku 2016 som 
vydal reedíciu knihy Aristida Jamnického 
- Oprášené histórie, pričom sme z predaja 
tejto knihy podporili talentované deti 
zo sociálne znevýhodnených pomerov 
v malokarpatskom regióne.
Niektorí z vás ma poznáte z dlhoročného 
pôsobenia predsedu rodičovského združe-

nia a Rady školy na ZŠ Jána Kupeckého. 
Jedno volebné obdobie som bol predse-
dom Mestskej školskej rady. Tri volebné 
obdobia som bol členom komisií pri Mest-
skom zastupiteľstve v Pezinku a v aktuál-
nom volebnom období som poslancom 
Mestského zastupiteľstva za volebný 
obvod Cajla. Dlhé roky v Pezinku spoluor-
ganizujem a moderujem prehliadku 
ľudových rozprávačov „Jožkove smiechoty“. 

Pezinok je proste môj život.

Chcem zastupovať tých,
ktorých už nebaví potkýňať 
sa na rozbitých chodníkoch, 
ničiť si autá na deravých 
cestách, zatvárať sa doma 
pred alergénmi 
z nepokosenej trávy
a neudržiavaných porastov 
a hlavne tých, ktorí chcú 
mať na úrade opäť dvere 
OTVORENÉ!

Počas posledných 4 rokov 
som ako poslanec 
Mestského zastupiteľstva 
v Pezinku bojoval proti 
niektorým rozhodnutiam 
mestského zastupiteľstva.
A keďže byť proti nestačí, 
navrhoval som rôzne 
opatrenia na zlepšenie 
života v našom meste.
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„Roman je človek o ktorom som presved-
čený, že má na to byť dobrým primáto-
rom v našom meste. Je pracovitý, dôsled-
ný, čo dokázal veľa krát ako poslanec 
mestského zastupiteľstva. Má reálny 
prehľad o tom ako funguje samospráva 
a presne vie v akom stave je chod nášho 
mesta. Vie, čo bude potrebné zmeniť, aby 
všetko začalo konečne lepšie fungovať. 
Je výborný manažér, čo vie pretaviť 
vo vedúcej funkcii akou post primátora 
bezpochyby je. Je velký lokal patriot, 
milujúci Pezinok na ktorom mu nesmier-
ne záleží. Osobne si prajem primátora, 
ktorý posunie toto mesto dopredu. Verím 
tomu, že Roman je tým človekom.“

Matej Farbula - Vinohradník, vinár, 
organizátor Malých vínnych uličiek 
a festivalu Víno pod hviezdami

„S veľkým záujmom a musím povedať, 
že niekde aj s miernym pobavením 
a niekde s veľkým začudovaním som sa 
zoznámil s osmičkou kandidátov na post 
primátora nášho mesta. 
Ten záujem pramení z mojej viac 
než štvrťstoročnej skúsenosti s komunál-
nou politikou v Pezinku a neskôr 
aj v Bratislavskom samosprávnom kraji. 
Jednoducho: záleží mi na tom, aby sa 
mesto vyhrabalo z úpadku, do ktorého ho 
dostalo za ostatné štyri roky nekompe-
tentné vedenie.
To mierne pobavenie sa rovnako viaže na 
moju dlhoročnú skúsenosť. Medzi 
uchádzačmi totiž vidím aj takých, ktorí 
mali už mnohokrát možnosť ukázať, že sú 
na výkon poslaneckého mandátu 
a prípadne aj na primátorskú pozíciu 
disponovaní a ten mandát a funkciu 
dokážu zvládnuť. Lenže to neukázali! 
Naopak, zväčša stáli v opozícii voči 
všetkému konštruktívnemu a racionálne-
mu, prípadne robili „štafáž“ tomu štyri 
roky trvajúcemu nekompetentnému 
vedeniu. Držali s ním krok a - mlčali. 
Tak sa pýtam, prečo by som im mal 
teraz uveriť?!
Moje začudovanie sa spája s odvahou 
tých, ktorí za sebou nemajú žiadnu 
či takmer žiadnu skúsenosť s fungovaním 
samosprávy. Ani mestskej a ani regioná-
lnej. S povrchným a nič nehovoriacim 
tvrdením, že „mesto si zaslúži viac“, 
prípadne, že „patrí ľuďom“, sa vrhajú 
do dobrodružstva. Ponúkajú sa ako nové 
tváre, ktoré nás vytiahnu z aktuálneho 
marazmu. Neverím v takéto zázraky ani 
v politike a ani v žiadnom inom odvetví 
ľudskej činnosti. Viesť mesto bez výraz-
nejšej predchádzajúcej skúsenosti 
je príliš odvážne podujatie a len pripomí-
nam, že jeden taký pokus sa nadchádzaj-
úcimi voľbami práve končí. A ten, dovo-
lím si tvrdiť, pripomínal najmä 
hazard!
A predsa sa z tej osemčlennej ponuky 
dá vybrať. Celé štyri roky som sledoval 
nezlomnú vôľu, úsilie a zaťatosť JUDr. 
Romana Mácsa. Sledoval som, ako húžev-
nato trvá na tom, že výkon poslaneckého 
mandátu je predovšetkým verejnou 
službou. Ako nás presviedča, že tú službu 
je potrebné opierať o precíznu prípravu 
na každé jedno rokovanie samosprávne-
ho orgánu, že je nevyhnutné verejne 
ukazovať na porušovanie samospráv-
nych princípov, princípov transparentné-
ho výkonu verejnej funkcie a aj na poru-
šovanie zákonov. 
Toto všetko Roman Mács robil poctivo, 
trpezlivo a navýsosť slušne a kultivova-

„Romana Mácsa osobne poznám od roku 
2014, kedy nás spojila práca v ekonomic-
kej komisii pri Mestskom zastupiteľstve 
v Pezinku. V roku 2018 sme boli obaja 
zvolení za poslancov a začala sa aj naša 
úzka spolupráca. Inšpiruje ma svojou 
pracovitosťou, prekvapuje ma znalosťou 
histórie, tradícií a ich súvislostí, oslovuje 
ma zanietením pre veci verejné.  V práci 
poslanca vie  počúvať, nechá si poradiť, 
nesľubuje, ale rieši.  

Jeho kandidatúra na primátora mesta 
predstavuje skĺbenie troch potenciálov 
- skúsenosť, znalosť, spolupráca.  Spojenie  
potenciálu odbornosti s manažérskymi 
skúsenosťami s potenciálom znalosti 
fungovania miestnej samosprávy 
a s potenciálom schopnosti zapojiť mesto 
do spolupráce s okolitými mestami 
a obcami regiónu a na Bratislavský samo-
správny kraj sú predpokladom a garan-
ciou, prečo ju vnímam veľmi pozitívne 
a podporujem.“

Elena Žárska, prof. Ing., CSc. 
-  profesorka na Katedre verejnej správy 
a regionálneho rozvoja EU v Bratislave

„Roman je človek, ktorý nosí v srdci lásku
k viniciam a vínu, prírode, poriadku, 
spravodlivosti a kladným medziľudským 
vzťahom. Verím, že dokáže priniesť 
mestu
a jeho obyvateľom rozvoj, vyšší životný 
štandard s prihliadnutím na dopravu 
a ekológiu. Verím, že dokáže získať 
finančné prostriedky, bez ktorých sa 
mesto nezaobíde.“

Martin Pomfy - Vinohradník a vinár 

„Roman Mács je v prvom rade slušný 
človek. Rozvážny, rozhľadený, priprave-
ný diskutovať pre dobro veci. Nerozdeľu-
je, ale spája. Neháda sa, ale počúva. 
Ctí si tradície a má vízie. Je dobrou 
voľbou pre Pezinok.“

Imrich Béreš - Finančník, filantrop
a folkrolista

„Romana dlhé roky poznám ako priame-
ho, čestného človeka s vyhranenými 
názormi a v dnešných časoch so vzácnou 
vlastnosťou dodržať vždy slovo. Má silné 
sociálne cítenie. Vie hľadať kompromisy, 
dokáže komunikovať s ľuďmi so širokým 
spektrom názorov, čo je veľmi dôležité ak 
chce riadiť tak rôznorodú komunitu ako 
je mesto. Pri riešení akéhokoľvek problé-
mu ide vždy do hĺbky a podstaty, nikdy 
nezaujíma stanovisko bez dôkladného 
naštudovania súvislostí, a vypočutia 
názorov viacerých ľudí, či komunít.“

Prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. 
- Vysokoškolský učiteľ na FCHPT ST
v Bratislave, autor 12 domácich
a zahraničných patentov

„Roman Mács je gentleman a diplomat 
v každej situácii. Vie trpezlivo vyjedná-
vať, dosiahnuť obojstranne výhodné 
kompromisy. Jeho cieľom je vždy 
dohodnúť sa a posunúť veci dobrým 
smerom. Verím tomu, že pod jeho vede-
ním sa bude Pezinok dynamicky 
rozvíjať tým najlepším spôsobom 
a ľudia to budú vidieť v každodennom 
živote.“

Ing. Viera Baričičová, PhD. 
- Medzinárodne uznávaná odborníčka
na vinohradníctvo, ovocinárstvo 
a kvalitu záhradníckych produktov

„Roman Mács vie projekty a plány 
realizovať a určite je schopný vytvárať 
podmienky na rozvoj a aktivity všetkých, 
ktorí chcú pre Pezinok pracovať. Pozná 
potenciál nášho mesta, aj silu šikovných 
občanov, ktorá drieme takmer v každej 
oblasti a čaká na možnosť a podporu. 
Verím, že využije svoje schopnosti 
na prácu a službu v prospech lepšieho 
a krajšieho života.“ 

Roman Féder - Hudobník, herec, 
humorista a spevák

ne. Správal sa tak, ako ho už vyše dvadsať 
rokov poznám. Preto nemám problém 
uveriť jeho primátorskej a poslaneckej 
ponuke.
Roman Mács zvykne aj medzi kamarátmi 
hovoriť o Pezinku ako o „najlepšom  
mieste pre život“. Aby takým naše mesto 
skutočne bolo, staral so o kvalitu života 
v Pezinku ešte predtým, než sa stal 
poslancom. Poznám jeho rodičovské 
aktivity na Základnej škole na Kupeckého 
ulici a rád pripomínam jeho vyše desať 
rokov trvajúce úsilie, na konci ktorého 
bolo druhé vydanie knihy Aristida 
Jamnického Oprášené histórie. Táto 
kniha pripomína, a to nielen Pezinča-
nom, zaujímavé miesta slovenskej histó-
rie, nazerané očami významného rodáka. 
Rovnako zanietene sa Roman Mács 
venuje vinohradníckej problematike 
v Pezinku. Stará sa o ochranu a dnes 
možno už aj o záchranu vinohradov. 
Robí to praktickými krokmi tak na rezort-
ných ministerstvách, ako aj medzi 
poslancami národnej rady a krajskej 
samosprávy. Preto nemám problém 
uveriť, že jeho slová o dobrom živote 
v Pezinku sú úprimné.
V primátorskej a poslaneckej ponuke 
JUDr. Romana Mácsa sa spája slušnosť, 
profesionalita a presadzovanie verejné-
ho záujmu. Presvedčil ma o tom predov-
šetkým spôsob, akým vykonával svoj 
doterajší poslanecký mandát, ako vystu-
poval a angažoval sa na verejnosti, teda 
ako sa správal a aké princípy pri tom 
obhajoval a presadzoval.“

Preto mu dám svoj hlas v primátor-
ských voľbách  i vo voľbách do zastupi-
teľstva Bratislavského samosprávneho 
kraja!

Prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
- rektor Trnavskej univerzity v Trnave

Slušnosť, profesionalita, 
verejný záujem alebo 
o tom, ako som sa rozho-
dol pre Romana Mácsa.

Objednávateľ: Roman Mács, Banícka 9, 902 01 Pezinok, Dodávateľ: doružova s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 35736186
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POSTUPNÁ KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA 
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MHD A ZLEPŠENIE DOPRAVNEJ SITUÁCIE

ZNOVUVYBUDOVANIE MESTSKÉHO ÚRADU

Južný obchvat odľahčí dopravu 
v Pezinku. Jedinou možnosťou ako 
uvedený problém vyriešiť, bude 
zo strany nového vedenia mesta 
všemožne podporovať BSK 
pri výstavbe južného cestného 
obchvatu Malokarpatská a aktívne 
vstúpiť do užšej spolupráce s BSK.
V súčasnosti prebieha prvá etapa 
výstavby obchvatu - prepojenie 
diaľničnej križovatky Triblavina 
s Chorvátskym Grobom. Druhá etapa 
spojí Groby s mestskou časťou Pezinka 
- Grinavou. Tretia etapa bude pokračo-
vať budovaním obchvatu Pezinka 
až po Dubovú. Hodnota investície 
predstavuje 90 - 100 miliónov EUR a je 
veľká škoda, že BSK nenašlo podporu 
u súčasného vedenia mesta Pezinok 
pri budovaní cestného obchvatu Malo-

karpatská. Som presvedčený, 
že v prípade podpory zo strany 
nového vedenia mesta sa tento projekt 
podarí dokončiť v stanovenom termí-
ne do roku 2030. 
Kým sa však vybuduje dopravná 
stavba takéhoto rozsahu, bude nutné 
vykonať mnoho krokov. Dôležitými 
úlohami bude riešenie nevyhovujúcej 
kvality miestnych komunikácií, rozší-
renie existujúcich kruhových 
objazdov, riešenie križovatky Brati-
slavská – Drevárska a v neposlednom 
rade zvyšovanie bezpečnosti účastní-
kov cestnej premávky, čo v sebe 
zahŕňa chodníky a cyklo dopravu.
Ďalším spôsobom, ako riešiť tento 
problém je využívanie hromadnej 
dopravy. Je nevyhnutné MHD opäť 
pre obyvateľov nášho mesta zabezpe-

Za súčasného vedenia mesta je veľká 
fluktuácia zamestnancov, o čom 
svedčí aj 82 odídených resp. odchádza-
júcich zamestnancov. Medzi nimi boli 
skúsení pracovníci a odborníci, 
ktorí dodnes neboli plnohodnotne 
nahradení. Úrad tak zostal paralyzo-
vaný, hlavne kvôli prístupu vedenia 
mesta, čo ste možno mnohí zažili 
aj na vlastnej koži. 
Atmosféra strachu, nejasne stanovené 
úlohy, neexistencia dlhodobých 
plánov - toto všetko zväzuje zamest-
nancom ruky a berie im chuť do práce. 

Napríklad na bežné stavebné povole-
nie čakajú občania niekedy aj viac ako 
tri roky. 
Úlohou mesta je postarať sa o svojich 
obyvateľov a ich potreby.

Mesto je tu pre nich a nie naopak.

O tom, že mestský úrad nefunguje 
dobre svedčí aj to, že mesto Pezinok 
získalo v roku 2021 z grantov 
a iných externých zdrojov len sumu 
19.800,- €, pričom okolité mestá,
či obce získavali milióny!

Nepripravená a narýchlo spustená 
transformácia Mestského podniku 
služieb je pre občanov značne bolesti-
vá. Rozbité cesty a chodníky, nepoko-
sené cintoríny a mestské plochy, 
nezvládnuté nakladania s odpadmi 
a drahý zberný dvor sú problémy, 
s ktorými sa nové vedenie mesta 
i poslanecký zbor budú musieť 
vysporiadať  čo najskôr. Len efektív-
nym a rýchlym riešením takýchto 
problémov môže mesto Pezinok opäť 
získať dôveru svojich obyvateľov.  

PRIMÁTOR MÁ MAŤ
DVERE OTVORENÉ

Základom úspešného vedenia mesta je funkčný mestský 
úrad. Je potrebné presťahovať kanceláriu primátora 
späť na Radničné námestie, aby sa zjednodušila komu-
nikácia medzi vedením mesta a úradom. 

JUŽNÝ OBCHVAT ODĽAHČÍ
DOPRAVU V PEZINKU

Jednou z mojich najväčších výziev v nasledujúcom 
volebnom období bude riešenie neúnosnej dopravnej 
situácie v našom meste. Cez Pezinok denne prejde 
23 až 27 tisíc vozidiel. Pre porovnanie je to také množ-
stvo automobilov, ktoré denne prechádza po diaľnici 
D1 medzi mestami Žilina a Prešov

čiť. Čo najskôr bude potrebné rokovať 
s príslušným dopravcom a presadiť 
urýchlenú úpravu grafikonu a zhuste-
nia spojov verejnej dopravy na Cajlu, 
Polesie, do Pinelovej nemocnice, 
Kučišdorfu a na Kamenice. Mesto 
Pezinok musí byť v spolupráci s BSK 
aktívnym účastníkom procesu  
zatraktívnenia prímestskej integrova-
nej dopravy pre ľudí, ktorí denne 
cestujú do Bratislavy.
Čo sa týka statickej dopravy a parkova-
nia pre obyvateľov nášho mesta, bude 
nevyhnutné nastaviť nový systém 
parkovania vo všetkých častiach 
mesta. Zaviesť krátkodobé parkovacie 
miesta pred mestským úradom, aby si 
občania vedeli na úrade vybaviť svoje 
veci a nemuseli pol hodiny krúžiť, 
kým zaparkujú.

ZELEŇ V MESTE - MESTO V ZELENI
Za veľmi dôležité pokladám opatrenia 
na zníženie teploty v meste, na mies-
tach, kde ľudia tradične a radi trávia 
svoj voľný čas. Sadenie stromov 
(nemám na mysli farebné kvetináče) 
a kríkov, redukcia betónových a asfal-
tových plôch, pribúdanie prírodných 
povrchov, vybudovanie vodných 
prvkov na verejných priestranstvách 
- to sú len niektoré opatrenia, 
ktoré pomôžu ľuďom zvládnuť naras-
tajúce teploty. Stromy sú najlepšia 
klimatizácia.

Pezinok, mesto položené na úpätí 
Malých Karpát, môže čerpať z darov 
krajiny a prírody. V súčasnosti čoraz 
vzácnejšie zdroje, ako sú dostatok 
kvalitných pôd, vodné zdroje, lesy 
a vinohrady, ohrozujú negatívne 

trendy a kroky. Je to najmä stavebná 
činnosť a rozvoj priemyslu tam, kde to
nie je žiaduce.  

Zdravé životné prostredie v našom 
meste môžeme udržiavať i nasledujú-
cimi krokmi: 
• Znížit ekologickú zátaž mestského 

úradu a mestských podnikov 
na životné prostredie. Ide o úsporu 
energií najmä na kúrenie, chladenie 
a svietenie, lepšie hospodárenie 
s vodou, zriadenie elektronických 
služieb pre obyvateľov mesta, 
čiastočnú prácu z domu 
pre zamestnancov

• Zvýšiť počet vysadených stromov, 
kríkov a zelených plôch

• Zredukovať asfaltové a betónové 
plochy a nahradiť ich 

ZELEŇ V MESTE
MESTO V ZELENI

Pre rozvoj výstavby a priemyslu je potrebné určiť 
miesta, ktoré sú pre tieto činnosti vhodnejšie a súčas-
ne nebudú spôsobovať úbytok, alebo ničenie vzácnych 
prvkov krajiny a prírody.

• polopriepustnými povrchmi a tým 
zachytávať dažďovú vodu - ideálna 
príležitosť pri rekonštrukcii 
chodníkov a parkovísk

• Dôsledne separovať, zhodnocovať 
a recyklovať odpad

• Zriadiť plne funkčný Zberný dvor
• Odstrániť vraky áut z mesta
• Rozšíriť sieť cyklociest, iniciovať 

vznik služby krátkodobého 
prenájmu bicyklov a kolobežiek

• Podporiť využívanie mestskej 
hromadnej dopravy

• V spolupráci s obyvateľmi budovať 
„zelené“ parkoviská na sídliskách

• Podporiť verejné projekty výsadby 
komunitných záhrad, viníc
 a ovocných sadov a občianske 
projekty zamerané na ochranu 
životného prostredia

Pezinok v minulosti intenzívne žil,
a aj v súčasnosti žije, kultúrou 
a umením. Spomeňme len niektoré 
akcie, festivaly, koncerty, ktoré dodnes 
rezonujú v Pezinčanoch i návštevní-
koch nášho mesta. Koncerty mladosti 
v rokoch 1976-77, 21. ročníkov Medzi-
národného divadelného festivalu 
Cibulák, festival Permoník, Jazz Hot 
Duel v 90-tych rokoch, Dychovky 
v Preši, Lennons day, Etnofestival, 
Blues na mlyne, festival To najlepšie 
z humoru na českej scéne, Mesiac 
fotografie... V posledných rokoch 
pribudli ďalšie úspešné a obľúbené 
akcie, napr. Keramické trhy, Víno pod 
hviezdami, Malá vínna ulička 
a mnoho koncertov...
Čo majú všetky tieto akcie spoločné? 
Neorganizovalo ich mesto, ale občian-
ske združenia a spolky, jednotlivci 
a súkromné agentúry. Pezinok má 
potenciál na to, aby aj mestské organi-
zácie vymysleli a zorganizovali kultúr-
ne akcie, ktoré budú originálne, kvalit-
né a úspešné.
Budem sa zasadzovať o zachovanie 
a podporu tradičných celomestských 

kultúrnych podujatí, ako sú napríklad 
Keramické trhy, Festival pouličného 
divadla, Dychovky v Preši, Vinobranie, 
Festival Eugena Suchoňa, Pezinský 
strapec. 
Mesto však nesmie zabudnúť 
ani na kultúrne podujatia, ktoré 
organizujú naše pezinské školy 
a škôlky, Základná umelecká škola 
a Centrum voľného času, ako aj 
na kultúrne podujatia, ktoré organizu-
jete Vy, občania nášho mesta, či Vaše 
občianske združenia.
Ak chce mesto cez svoje organizácie 
robiť kultúrne akcie, potrebuje ambici-
ózny plán na niekoľko rokov. Pezinok 
si zaslúži kvalitnú kultúru, čo nezna-
mená, že to musí byť drahé. 
Samostatnou kapitolou je Pezinské 
kultúrne centrum - základné a 
najdôležitejšie miesto kultúrnej infra-
štruktúry. Na to, aby mohlo efektívne 
plniť svoje poslanie potrebuje 
kompletnú rekonštrukciu. Tento 
projekt je v oblasti kultúry jednou 
z mojich priorít. 
Ďalšie dôležité miesta, kde sa dajú 
robiť kultúrne a umelecké akcie s

KULTÚRA
Hoci situácia v posledných rokoch kultúre nepriala, 
o to dôležitejšie bude podporiť jej rozvoj. 
Ľudia sa veľmi radi stretávajú a trávia spolu voľný 
čas. Kultúra je tou pridanou hodnotou, ktorá môže 
naše stretávanie sa zlepšiť, skvalitniť a obohatiť nás. 
Kultúra sú kvalitné umelecké predstavenia, 
ale aj stretávanie sa na krúžkoch tanca, rezbárčenia, 
alebo v spolkoch dôchodcov. Akcie organizované 
mestom, mimovládnymi organizáciami, alebo 
aj neformálne stretnutia, na ktorých si urobíme pár 
priateľov - toto všetko utvára živú kultúru. 

ú v súčasnosti málo využívané priesto-
ry Krušičovej kúrie, čiastočne zrekon-
štruovaný dom na Holubyho ulici, 
zámocký park, rodný dom Jána Kupec-
kého a Mestská vinotéka pod Mest-
ským úradom.
Darmo budeme mať originálne 
a hodnotné predstavenia a ďalšie 
akcie, keď o nich nebudú ľudia vedieť. 
Potrebujeme informačný a propa-
gačný portál pezinskej kultúry, 
prepojený so sociálnymi sieťami. Musí 
byť spravovaný profesionálmi 
a napĺňaný aktuálnymi informáciami. 
Úloha plagátov a letákov je v dnešnej 
dobe nepostačujúca.
Spolkový život je dôležitou súčasťou 
živej kultúry každého mesta. Spolky, 
krúžky, mimovládne organizácie, 
poskytujú ľuďom, ktorí v nich pôsobia 
ďalší zmysel života. Robiť niečo pre 
komunitu je dôležité, prospešné 
a prináša to radosť a uspokojenie. 
Pre takéto účely by mali byť priestory 
vo vlastníctve mesta poskytované 
za nekomerčné nájomné a na financo-
vaní činnosti týchto organizácií by sa 
malo mesto podieľať.STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV, MLADÉ RODINY

A OHROZENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV
V súčasnosti mesto nie je dostatočne 
pripravené poskytovať starostlivosť 
seniorom a najohrozenejším skupi-
nám obyvateľov. 

Zároveň čelíme problémom, ktoré 
vyplývajú zo starnutia populácie. 
Čo najrýchlejšie bude potrebné pripra-
viť víziu, aké kroky musí Pezinok 
urobiť, aby sa mesto vedelo 
v budúcnosti postarať o seniorov 
a ohrozené skupiny obyvateľov. Súčas-
ne musíme robiť kroky na podporu 

mladých rodín a uľahčiť im ich situá-
ciu. Starostlivosť o seniorov nemusí 
znamenať len presťahovať ich 
do domova dôchodcov. Častokrát 
môže byť príjemnejším a efektívnej-
ším riešením starostlivosť v ubytovaní 
rodinného typu, alebo zvýšenou 
opatrovateľskou pomocou v mieste, 
kde seniori žijú. Potrebujeme vybudo-
vať vybrané druhy terénnych, ambu-
lantných a pobytových sociálnych 
služieb na komunitnej úrovni, 
ktoré posilnia nezávislý život občanov.

Preto je dôležité:

• zvýšiť kapacity zariadení 
opatrovateľskej služby 

• vytvárať  bezbariérové prostredie
• zabezpečiť zdravotnú a sociálnu 

starostlivosť
• investovať do obnovy mestských 

materských škôl a základných škôl 
a zlepšiť pracovné podmienky ich 
zamestnancov

• zabezpečiť lepšiu dostupnosť 
zdravotníckej starostivosti 

MOJE PRIORITY PRE PEZINOK ŠPORT A KULTÚRA PATRIA K PEZINKU
Ako prvé bude nevyhnutné nastaviť 
financovanie športu, to znamená 
pripraviť novú dotačnú schému, ktorá 
bude založená na jasnom ohodnotení 
jednotlivých klubov a zabezpečí dosta-
tok financií pre ich činnosť. Vytvoriť 
systém verejne záväzného a jasne 
kontrolovaného systému podpory 
športu, v ktorom sa budú zohľadňovať 
vopred stanovené kritériá, najmä však 
úroveň trénerov, členská základňa 
a športové výsledky jednotlivých 
subjektov organizovaného športu.

Pre rozvoj športu je dôležité, aby regis-
trované športové kluby mohli vykoná-
vať v prvom rade organizovanú 
a kvalifikovanú športovú činnosť, 
a tým mohli poskytovať športové 
zázemie pre rozvoj pohybových 
aktivít najmä detí a mládeže. Nemenej 
dôležité je zlepšenie podmienok 
pre tzv. rekreačných športovcov - 

poskytnúť možnosť pravidelného ale 
aj príležitostného rekreačného športo-
vania všetkým občanom mesta. 
Preto zavedieme transparentný 
systém pre organizáciu športových 
podujatí. Ich organizátori budú presne 
vedieť, aký príspevok od mesta na ich 
športovú akciu dostanú. Preferovať 
budeme v prvom rade športovanie 
detí a mládeže, ale nezabudneme 
ani na dospelých a seniorov. Budeme 
sa snažiť spoluorganizovať športové 
podujatia pre širokú verejnosť v spolu-
práci so športovými klubmi pôsobiaci-
mi na území Pezinka. Takto sa mesto 
stane spoľahlivým partnerom našich 
športovcov, pričom množstvo a kvalita 
športových podujatí v meste Pezinok 
bude stúpať.  

Ďalej budem aktívne hľadať riešenia 
na to, aby aj školské športoviská mohli 
fungovať ako športoviská pre širokú 

verejnosť, najmä v poobedných 
hodinách, cez víkendy a sviatky. 
Jedným z riešení bude online predaj-
ný a rezervačný systém športovísk, 
aby boli športoviská pre verejnosť 
čo najviac prístupné a vopred rezervo-
vateľné. 
Pre najmenších bude potrebné dobu-
dovať odstránené detské ihriská, 
ktoré bude mesto ďalej kosiť, spravo-
vať a udržiavať. 
Ďalším problémom, ktorý počas 
uplynulých rokov nebol riešený, je 
využívanie plavárne a mestského 
kúpaliska. Začínať sezónu na kúpalis-
ku 1. júla je, vzhľadom na teplé počasie 
v mesiacoch máj a jún, nelogické 
a najmä neekonomické. Pri plavárni 
bude potrebné nastaviť vyhradený čas 
pre športové kluby tak, aby aj široká 
verejnosť mohla plaváreň využívať. 
Jedným z  riešení je posun otváracích 
hodín od 6:00 hod..

ŠPORT
Pezinok vždy bol a verím, že i naďalej bude, kolískou 
úspešných športovcov. Preto by malo byť aj v záujme 
mesta, či už priamo finančne, alebo poskytnutím mest-
ských športovísk a telocviční, podporovať rozvoj 
športu. Žiaľ, mesto sa za posledné roky macošsky 
postavilo k svojim povinnostiam, a to i napriek tomu, 
že Zákon o športe mu priamo ukladá povinnosť podpo-
rovať športovanie detí a mládeže. 

Súčasný stav vinohradov, a nielen 
v okolí Pezinka, je zlý. Aj mesto 
môže aktívne prispieť k zvyšova-
niu výmery vinohradov a ich 
údržby v pezinskom chotári. 
Jednou z možností je spolupráca 
s BSK pri propagácií a podpore 
miestnych vinohradníkov 
a vinárov, a tak sa pričiniť, aby sa 
z Pezinka opäť stalo hlavné mesto 
vinohradníctva a vinárstva.  

Obnovme vinohrady a vino-
hradnícku tradíciu. Prechádzky 
po vinohradoch sú obľúbenou 
činnosťou pezinčanov, preto 
mesto musí pristúpiť k informač-
nej a vzdelávacej činnosti, 
aby nedochádzalo k nechceným 
stretom turistov a vinohradníkov, 
pre ktorých sú ich vinohrady 
zdrojom obživy. Súčasťou 
vinohradov a lesov nad nimi je 
aj divá zver, ktorá rozhodne 
do mesta nepatrí. Neraz sa stalo, 
že mamičky ratovali deti 
pred diviakmi na prechádzke... 
Udržiavané vinohrady, aktívny 
prístup poľovníkov a osveta 
v rámci prikrmovania zveri dokáže 
udržať zver vo svojom prirodze-
nom prostredí mimo mesta.
Pezinok je okresným mestom 
a prirodzeným centrom cestovné-
ho ruchu v regióne. Bohaté histo-

rické dedičstvo a zachované 
tradície dokážu pritiahnuť 
do mesta mnoho turistov 
a návštevníkov. Rodina Šimákov-
cov zrekonštruovala do nádher-
nej podoby zámok, ktorý je 
ďalším lákadlom pre turistický 
ruch. Významnú úlohu pri 
prezentácii historického dedič-
stva mesta Pezinok a malokarpat-
ského regiónu zohrávajú Mestské 
a Malokarpatské múzeum, 
a preto  je dôležité, aby mesto 
s nimi úzko spolupracovalo.

Mojou snahou bude pracovať 
na prepojení a vzájomnej komu-
nikácii medzi ubytovacími zaria-
deniami, reštauračnými zariade-
niami, vinármi, Pezinským 
kultúrnym centrom a občiansky-
mi združeniami, tak aby 
vzájomná spolupráca a prepo-
jenie viedli k prosperite cestovné-
ho ruchu v Pezinku. 

Zároveň je dôležitá aj komuniká-
cia s okolitými mestami a obcami 
malokarpatského regiónu, ktorá 
povedie k spoločným projektom 
a získaniu dotácií na vybudova-
nie prosperujúceho regiónu. 
Prepojenie Pezinka s okolitými 
mestami a obcami zvýši potenciál 
pre cestovný ruch.

Pezinok je mesto vinohradníkov, 
vinárov, baníkov a keramikárov. 
Každá z uvedených činnosti má 
korene v dávnej minulosti a my 
sme povinní tieto tradície zacho-
vať a odovzdať ďalším generáci-
ám. Som nesmierne rád, že BSK 
financuje a podporuje činnosť 
Malokarpatského múzea. Mesto 
musí postupovať podobne 
a podporovať  Mestské múzeum. 
Obe tieto inštitúcie mnoho rokov 
dokazujú, že majú nezastupiteľné 
miesto v našom meste. Ešte 
dôležitejšiu úlohu zohrávajú 
v živote ľudí, ktorí sa do Pezinka 
prisťahovali a tých, ktorí ho 
navštívili. Prostredníctvom 
výstav, expozícií a kultúrnych 
akcií spoznávajú históriu a  tradí-
cie nášho mesta.
Sme povinní tieto tradície a histo-
rické dedičstvo zachovávať 
pre všetkých, ktorí majú o minu-
losť, prítomnosť a budúcnosť 
Pezinka záujem a zapojiť ich 
do spoločenského života bez 
ohľadu na to, či sa v Pezinku naro-
dili, alebo sa sem prisťahovali. 
Len tak budú obyvatelia spokojní 
a právom pyšní na svoje mesto.

Pri prechádzke mestom som 
v poslednej dobe často sklamaný 
ako chátra, jeho ulice sú znečiste-
né a stromy a tráva zanedbané. 
O chodníkoch nehovoriac... 
Pezinok sa musí stať miestom, 
kde sa budeme cítiť bezpečne 
a príjemne, miestom kde sa naše 
deti budú môcť hrať, kým sa my 
bez obáv pozhovárame s kama-
rátmi, alebo si vychutnáme 
posedenie na lavičke. 
Bezpečnosť môžeme vnímať 
rôzne. Od opravených chodníkov, 
cez fungujúce verejné osvetlenie, 
až po efektívnu a nápomocnú 
Mestskú políciu. Ceníme si jej 
pôsobenie v rôznych oblastiach 
- ráno pri školách, riešenie 
nevhodného parkovania, či pri 
dodržiavaní nočného kľudu.
Využívanie verejného priestoru 
súvisí takmer so všetkými strán-
kami života mesta, ktoré sme tu 
spomenuli – šport, kultúra, život-
né prostredie... Vieme, že kvalit-
né fungovanie mesta stojí 
peniaze. Vchádzame do obdobia, 
ktoré bude ešte zložitejšie 
a ak budeme chcieť financovať 
náš ambiciózny plán, budeme 
potrebovať každé euro. Služby 
mesta, ako sú zber odpadu, 
kosenie trávy, financovanie 
športu a kultúry, sociálne služby 

pre seniorov, fungovanie mest-
ského úradu - toto všetko platia 
občania.

Jedným z veľmi dôležitých 
činností mestského úradu bude 
získavanie dotácií a projektových 
grantov. Ďalšou zložkou rozpočtu 
mesta sú podielové dane. Tieto 
mesto získava od obyvateľov, 
ktorí majú trvalý pobyt v meste. 
Aby sme odmenili a povzbudili 
tých, ktorí v Pezinku žijú a majú 
tu trvalý pobyt, zavedieme 
Pezinskú kartu výhod. Jej držite-
lia budú mať nárok na rôzne 
zľavy a výhody, napríklad 
pri zavádzaní parkovacej politiky,   
cestovných lístkov na MHD a pod.

PODPORA VINOHRADNÍCTVA,
VINÁRSTVA A CESTOVNÉHO RUCHU 

ZACHOVANIE
TRADÍCIÍ
A HISTORICKÉHO
DEDIČSTVA 

PEZINOK
– MESTO PRE DOBRÝ ŽIVOT

UROBME Z PEZINKA
OPÄŤ MESTO

PRE DOBRÝ ŽIVOT.

PRE NÁS
VŠETKÝCH.

POSTARAJME SA
O NAŠICH RODIČOV

Bez dlhodobej sociálnej vízie a zodpovednej prípravy 
na jej realizáciu, budeme stratení.
My, naši rodičia i naše deti.


