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Predstavenstvo NÚ P na svojom
zasadnutídňa 17.12. 2002 uznesením č . 102/12/2002 schvá lilo dodatok č . 2 k zá vä zný m kritériam pre
posudzovanie žiadostí o odpustenie povinnosti platiť pená le z
príspevkov na poistenie v nezamestnanosti a do garanč ného fondu, v zmysle č oho sa upravil postup
a možnosti pri posudzovaní žiadostío odpustenie pená le.
Preto Okresný úrad prá ce Pezinok oznamuje platiteľom príspevku
na poistenie v nezamestnanosti a
do garanč ného fondu, že môžu v
obdobíod 1.1. 2003 do 31.3. 2003
písomne požiadať o odpustenie
pená le za tý chto podmienok:
1. pred podaním žiadosti musia
mať uhradené vš etky nedoplatky
príspevku na poistenie v nezamestnanosti a do garanč ného fondu.
2. v prípade, že žiadateľmá v celkovej sume pená le zahrnuté aj pená le vzniknuté k 31.12. 1996, toto
musímať ku dňu podania žiadosti
uhradené.
3. požiadať o odpustenie pená le
môže aj žiadateľ, ktorého žiadosťo
odpustenie pená le bola v minulosti
zamietnutá a pená le do dneš ného
dňa neuhradil, prípadne je predmetom súdneho alebo exekuč ného
konania.
Bližš ie informá cie vá m podajú
pracovníci Okresného úradu prá ce
v Pezinku, referá t vý beru príspevkov na poistenie v nezamestnanosti na tel. č . 033/690 26 02. (Ú P)

Zá ujemcovia o histó riu mesta pozorne sledujú zaujímavý výklad Petra
Wittgrú bera.

V dňoch 6. - 7. februá ra sa v Pezinku konal zá pis detí do prvého
roč níka. Na tento veľký deňsa už
dlhš ie teš ili a pripravovali nielen
budúci prvá ci ZŠ Na bielenisku, ale
i uč iteľky a vedenie š koly. Zá pisu
predchá dzala ná vš teva detíz blízkych materský ch š kôl v triedach
prvá kov. Takže naš a š kola nebola
pre nich cudzia.
Jedna z tried sa v tento deňpremenila na herňu, kde bolo pripravený ch pre deti veľa zaujímavý ch
č inností. Pod dohľadom pedagóga
mohli deti maľovať, modelovať,

navliekať korá lky, hrať sa s kockami, so stavebnicou Lego, sledovať
peknú rozprá vku alebo ská kať na
fitball loptá ch. Spoloč nosť im robili
starš ie žiač ky naš ej š koly.
Dievč atká najradš ej maľovali š tetcom, chlapcov najviac upútalo Lego. Vä č š ina detívš ak chcela vyskúš ať vš etko, a tak herňa bola neustá le plná . Celý č as mohli deti pri
hre pozorovaťich rodič ia.
Samotný zá pis prebiehal v troch
triedach, kde uč iteľky zisťovali pripravenosť detí na š kolskú dochá dzku. Ak si rodič ia neboli cel-

V stredu 29. januá ra sa uskutoč nila prvá vychá dzka po pamä tihodnostiach Pezinka v roku
2003. Cieľom tejto vychá dzky
bola zrekonš truovaná Stará radnica na Radnič nom ná mestí. Tentoraz na zaujímavé stretnutie s
históriou mesta, ktoré sa konajú
od roku 1999, priš lo neč akane
veľa ná vš tevníkov, boli medzi
nimi nielen Pezinč ania, ale aj
obč ania z okolitý ch obcí.
Vynovené priestory radnice,
mestskej galérie a múzea a reprezentač nú miestnosťMestskej
rady im so zaujímavý m vý kladom
predstavil znalec pezinskej histórie Peter Wittgrúber.
(mo)

kom istíš kolskou zrelosťou svojho
dieťaťa, ochotne im poradila psychologič ka Mgr. Uhríková .
Pri odchode zo š koly deti dostali
Preukaz budúceho prvá ka, ktorý m
sa môžu pochvá liťsvojim kamará tom. Rodič ia si u riaditeľa š koly
prevzali rozhodnutie o prijatí do
š koly.
Touto netradič nou formou zá pisu
sme chceli deti upútať, odbúrať
stres zo š koly a uká zať im, že
prá ca v š kole môže byť pekná a
zaujímavá .
Uč itelia I. stupňa
ZŠNa bielenisku

Reg i
onálny s p ra vod a jca R ád i
a Reg i
na Šte fa n Ja nák zís ka l oce ne ni
e N a j m od e rátor

Neuš lo naš ej pozornosti, že redaktor Slovenského rozhlasu Štefan Janá k získal v minulý ch dňoch
ocenenie Naj moderá tor Rá dia
Regina Bratislava v mužskej kategórii (v ženskej ho získala Petra
Kristínová ).
Štefana Janá ka poznajú viacerí
Pezinč ania z osobný ch pracovný ch stretnutí, ale hlavne zo spravodajský ch relá ciíRá dia Regina, v
ktorý ch sú jeho informá cie o dianív
Pezinku a celom Malokarpatskom
regióne.
Využili sme jeho nedá vnu ná vš tevu v naš ej redakcii a položili mu
zopá r otá zok:
Odkedy pracujete v Slovenskom rozhlase a venujete sa redaktorskému povolaniu?
- "Rozhlasá kom" som sa stal pred
33 rokmi. Z toho takmer tridsaťsom
bol verný Dobrému rá nu, kde bol
ú plne na zač iatku mojím patró nom
Pezinč an Milan Mlsna. Najprv som
hlá sil len presnýč as, až potom som
sa dostal k redaktorskej prá ci. Pred
štyrmi rokmi som zatú žil po zmene,
stal som sa redaktorom Rá dia Regina. Tu mi ponú kli robiťregió ny, a ja
som si vybral ten vá š - malokarpatský. S odstupom č asu môžem povedať, že som urobil dobre, pretože

tento kraj mi prirá stol k
srdcu.
Z č astý ch ná vštev už
Pezinok dobre pozná te. Č o sa vá m tu pá č i?
- Pezinok je pre mňa po
Bratislave druhé pôsobisko. Má m rá d toto
mesto. Pá č i sa mi jeho
svojská atmosféra. Sú
tu zachovalé historické
pamiatky, ktoré dokumentujú vinohradnícku
histó riu. To nikde inde
nie je, dokonca ani v
Modre, kde sú tieto pamiatky dosť znič ené.
Veľmi sa mi pá či nová
dominanta - Stará radnica. Je to ná dherný
skvost, ktorý skrá šlil Štefan Janá k s ocenením Naj moderá tor 2002.
celé ná mestie. Rovnako ako Marianský stĺp. Stredu
problém už vyriešili. Jazvou na tvá ri
mesta vtlá č ajú mestský charakter.
Pezinka je tá nedokonč ená budoAč o sa vá m v Pezinku nepá č i?
va, tiahnuca sa od Domu kultú ry po
- Myslím si, že by sa č ím skôr malo
radnicu. Veľmi špatí mesto. Nový
č osi robiť s korzom. Ozaj, už len
primá tor by mal výstavbu nejak
má lo miest nemá v centre pešiu
urýchliť.
zó nu. Keď č lovek prechá dza ulicou
Myslíte si, že Pezinok môže byť
M.R. Štefá nika, tak autá mu vylezú
zaujímavý pre turistov?
takmer na chrbá t. Hlavne v lete,
- Urč ite á no. Stá le viac sa dostá va
keď ich je v uliciach viac. V okolí,
do povedomia. Je to aj vďaka popovedzme v Senci č i Trnave, tento
merne častým prezentá ciam doma

i v zahranič í. Napríklad posledne
som bol prostredníctvom Malokarpatského osvetového strediska na
reprezentá cii regió nu v UNO CITY
(Centrum OSN) vo Viedni. Tam
som videl, že o Pezinok majú diplomati veľký zá ujem.
Vo vašej prá ci sa iste stretá vate so zaujímavý mi príhodami...
- Zažívame mnoho dramatických
situá cií. Tak napríklad, pri spomínanej ná všteve UNO CITY, som
mal maťštyri priame vstupy do vysielania. Vo vnú tri, kde sa stretnutie konalo, sa to nedalo robiť, musel
som vyjsť na chodbu. Ako som sa
pripravoval, niekto ma odzadu
potľapkal po pleci. Bol to jeden zo
šerifov, ktoríhliadkovali na chodbe.
Upozornil ma, že tam nesmiem
byť, zrejme z obá v z teroristov. Podišiel som ďalej, ale prišiel ku mne
ďalší policajt. Situá cia sa opakovala asi päťkrá t. Nakoniec sa mi
podarilo do vysielania dostať. Posluchá č č asto takéto problémy ani
netuší.
K získaniu ocenenia Naj moderá tor Štefanovi Janá kovi blahoželá me.
(mo)

