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V pondelok 15. marca bola vyhodnotená anketa Najlepšia predajňa
roka, ktorú už po jedenástykrát
usporiadali redakcia Pezinčana a
Mestský úrad v Pezinku. Zástupcom najúspešnejších predajní k
úspechu blahoželal a ocenenia im
odovzdal primátor mesta Oliver
Solga.
Organizátori tentoraz zbierali
hlasy do ankety prostredníctvom
študentov pezinského Gymnázia a
Obchodnej akadémie, ktorým patrí
za pomoc naša vďaka. Do hodnotenia bolo zaradených 189 hlasovacích lístkov. Na každom mohla byť
uvedená iba jedna predajňa, ktorú
účastník ankety označil za najlepšiu v minulom roku.
Na 189 anketových lístkoch bolo
uvedených až 53 predajní, z nich
však len 22 získalo viac ako 2 hlasy.
Zaujímavosťou je, že po prvýkrát v
našej ankete po jednom hlase získali aj pohostinské zariadenia Baník, Lipár a Koníček.

Najviac hlasov získala predajňa
Lahôdky u Katky, Kollárova ulica, ktorej dalo hlas 26 účastníkov
ankety. Už v roku 2001 a 2002 sa
umiestnila v prvej desiatke, vôbec
teda nejde o náhodný úspech.
Na druhom mieste sa umiestnil
trojnásobný víťaz našej ankety
(1999, 2000, 2001) - Supermarket
Jednoty, Svätoplukova ul., so
ziskom 16 hlasov. Tretie miesto s
počtom hlasov 13 obsadili Hodinárstvo HOFI, Holubyho ul. (minuloročný víťaz) a Tatiana, Štefánikova ul. Na ďalších miestach sa
umiestnili: 5. Bageta, Štefánikova
ul. (10 hlasov), 6. - 8. Real Market,
Muškát, JA&ON, 1. mája, ROSSI,
Štefánikova ul. (všetci 8 hlasov),
9. EBEN, Farská ul. (6), 10. - 11.
Bageta, Svätoplukova ul., ALLES
(5).
Organizátori na tohtoročnom vyhlásení výsledkov ankety oznámili,
že za rok 2004 sa hodnotenie uskutoční už formou prieskumu, pro-

stredníctvom vybraných anketárov,
čo má prispieť k väčšej objektívnosti hodnotenia. Predajne tiež
budú zaradené do dvoch kategórií väčšie a menšie predajne. To preto,
že v tomto roku už očakávame sprevádzkovanie dvoch nových veľkopredajní Tesca a Billy.
(mo)

- skvelý personál (príjemní ľudia,
rýchla obsluha)
- čerstvý tovar, najmä bagety a šaláty
- široký sortiment výrobkov
- pekné prostredie

Majitelia ocenených predajní Lahôdky u Katky
Adrián Šuplata
(druhý zľava) a
Hodinárstvo HOFI Michaela Hofferová s vyhlasovateľmi ankety primátorom Pezinka Oliverom
Solgom a šéfredaktorom Pezinčana Mila nom
Oravcom.

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

OČNÁ OPTIKA, Holubyho ul.
NONSTOP, Kollárova ul.
LUKULUS (ul. M.R. Štefánika a Radničné námestie)
GRAFIT, Radničné námestie
BAGETA, ul. M.R. Štefánika
OČNÁ OPTIKA, Radničné námestie
SUPERMARKET JEDNOTA, Svätoplukova ul.
SUPERMARKET JEDNOTA, Svätoplukova ul.
SUPERMARKET JEDNOTA, Svätoplukova ul.
HODINÁRSTVO HOFI, Holubyho ul.
LAHÔDKY U KATKY, Kollárova ul.

Pohľad do predajne Lahôdky u Katky.

Po roku sú tu opäť pezinské
Vínne trhy, ktoré napíšu už deviatu kapitolu.
Ochutnávke súťažných vín, na
ktorej sa zúčastňuje verejnosť,
vždy predchádza degustácia vín,
ktoré vystavovatelia poslali do
súťaže. Tohto roku sa uskutočnila
počas dvoch dní 19. a 20. marca,
čo je novinka, pretože doteraz
trvala vždy len jeden deň. Novinkou bolo aj to, že degustácia sa
konala po prvýkrát v nových

priestoroch - vo Vinárskom dome,
priamo v centre mesta, kde organizátori akcie našli ozaj atraktívne a
reprezentačné priestory. Ďalšou
novinkou bolo, že sa znížil počet
degustačných komisií - z osem na
päť, každá mala päť členov a predsedu.
Výrobcovia vín zo Slovenska,
južnej Moravy a Rakúska ponúkli
do súťaže 417 vzoriek vín, najviac
ich pochádza z našej malokarpatskej oblasti.
Vína sa hodnotili novým spôsobom, ako je to už bežné vo svete,
členovia komisie najskôr víno ohodnotia, odovzdajú hárky s hodnotením a potom spoločne o vzorkách
debatujú a obhajujú body, ktoré
vínam pridelili. Skrutátori z piatich
hodnotení degustovaných vín, najvyššiu a najnižšiu hodnotu vyradia
a ostatné tri spriemerujú.
Do konečného tzv. rozstrelu na

Degustácia vín v nových priestoroch Vinárskeho domu.
šampióna výstavy, sa dostalo desať vín, päť bielych a päť červených. Na tejto záverečnej degustácii sa zúčastňujú už len najlepší
degustátori, ktorých úlohou je vybrať najkvalitnejšie víno. Tento rok,
veľmi tesným jednobodovým rozdielom titul Šampióna Vínnych trhov 2004 získalo biele víno Rizling
vlašský, roč. 2003, ľadový zber z
Vinárskych závodov Topoľčianky.
Skončilo sa jednoročné vládnutie
červeného vína, v minulom roku
dominoval červený Marlot z Rakvíc
na Morave. Predsedu hodnotiacich

komisií Prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc. aj potešilo, že šampiónom sa nestalo víno z malokarpatskej oblasti či z Moravy, ale z
inej oblasti. "Je to pozitívny signál, že aj iné vína zo Slovenska
majú šancu presadiť sa, keď sú
robené poctivým a moderným
spôsobom. Počas rozstrelu som
dbal na to, aby hodnotenie bolo
anonymné, aby zvíťazilo ozaj
najlepšie víno. Matematika a anonymita takto ukázali a ja to musím rešpektovať.
Pokračovanie na 12. strane

