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Pezinok je rodiskom, resp. bývalým pôsobiskom viacerých 
významných osobností. Z nich niektoré sú pochované na 
miestnom cintoríne. Patrí k nim hudobný skladateľ Eugen 
Suchoň (autor opier Krútňava a Svätopluk), dirigent a zakla-
dateľ Slovenskej filharmónie Ľudovít Rajter, botanik a ná-
rodopisec Jozef Ľudovít Holuby či pedagóg Ján Zigmundík. 
Do dnešných čias sa zachoval i rodný dom známeho baro-
kového maliara – portrétistu Jána Kupeckého (1666 – 1740).

Partnerské mestá

Partnerskými mestami, s ktorými Pezinok podpísal doho-
du o spolupráci, sú česká Mladá Boleslav (1994), maďarský 
Mosonmagyaróvár (2000), rakúsky Neusiedl am See (2000) či 
slovinská Izola (2006). Cieľom spolupráce je podporiť a pre-
hĺbiť cezhraničné kontakty v kultúrnej rovine a vybudovať 
trvalé priateľské spojenia. Prejavuje sa aj na úrovni rôznych 
záujmových skupín (dôchodcov, športovcov, škôl). V rámci 
partnerských miest sa konali a naďalej budú uskutočňovať 
rôznorodé podujatia a akcie medzi jednotlivými mestami.  

Šport

Mesto má bohatú športovú tradíciu a aj v súčasnosti je v ňom 
činných niekoľko desiatok športových klubov, spolkov a zvä-
zov, ktoré vytvárajú podmienky nielen pre rekreačné špor-
tovanie. Mnohé z klubov vychovali slovenských reprezen-
tantov a sú zapojené do celoslovenských vrcholných súťaží, 
resp. medzinárodných líg. K najúspešnejším športom patril 
pezinský mužský basketbal, v súčasnosti ženský volejbal, 

stolný tenis, futbal, karate-kickbox, judo či orientačný beh. 
Amatérskym i rekreačným športovcom sú k dispozícii mno-
hé športoviská, napr. krytá plaváreň, letné kúpalisko, ihriská 
s umelým povrchom, areál hokejbalového ihriska, jazdecký 
areál na Rozálke, tenisová a squashová hala, hokejová hala, 
lyžiarsky a bežkársky areál na Pezinskej Babe. 

Cestovný ruch

Mesto je zaujímavé svojimi historickými pamiatkami, zná-
mymi kultúrnymi podujatiami, jedinečnými muzeálnymi 
a  umeleckými expozíciami: vinohradnícko-vinárska expozí-
cia v Malokarpatskom múzeu, expozícia archeológie Pezin-
ka a okolia, historická a technická pamiatka so zachovaným 
mlynom v  zrekonštruovanom Schaubmarovom mlyne so 
zachovalou mlynskou technikou, Galéria Štefana Prokopa 
a v neposlednom rade svojím programom tzv. vínneho tu-
rizmu, ochutnávkami vína a gastronomických špecialít, ako 
aj tradičnými vinárskymi podujatiami, ktoré sa konajú počas 
celého roka.

Okolie Pezinka ponúka príležitosti pre zimnú i letnú turisti-
ku a relax - značkované turistické chodníky, resp. cyklotrasy 
v Malých Karpatoch,  jazdu na koňoch, v zime sánkarské a ly-
žiarske (zjazdárske i bežkárske) terény s umelým zasnežova-
ním na Pezinskej Babe či blízkej Zochovej chate. Návštevníci 
si prídu na svoje aj pri prechádzkach a spoznávaní viacerých 
náučných chodníkov,  ktoré sú zamerané na spoznávanie prí-
rody, histórie a miestnych tradícií.
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Milí návštevníci,
teší nás, že vás môžeme privítať v našom 
malebnom vinohradníckom meste, meste 
vína a kultúry – v Pezinku. Veríme, že sa vám 
bude u nás páčiť a budete sa sem s radosťou 
vracať, či už na návštevu k rodine,  priateľom, 
známym, alebo len tak na chvíľu, na posede-
nie k dobrému vínku a chutnej gastronómii, 
resp. zavítate na jedno z viacerých podujatí, 
ktoré sa konajú v našom meste.

Krátko o Pezinku

Pezinok leží 18 km severovýchodne od Bratislavy, hlavného 
mesta Slovenskej republiky. Rozkladá sa na ploche 7276 ha 
na úpätí Malých Karpát, vo výške 156 m n. m. Je okresným 
mestom a zároveň súčasťou Bratislavského kraja. Susedí 
s okresmi Bratislava, Senec, Malacky a Trnava. Najbližší hra-
ničný priechod do Rakúska je vzdialený iba 25 km, do Ma-
ďarska približne rovnako. Blízkosť hlavného mesta, ľahká 
dostupnosť cestnou a železničnou dopravou, pretrvávajúca 
tradícia vinohradníctva a vinárstva, ako aj špecifická gastro-
nómia sú stále väčším lákadlom pre turistov i každodenných 
návštevníkov mesta.  V Pezinku podľa aktuálnych údajov žije 
24 740 obyvateľov.

História Pezinka

Územie, na ktorom sa dnes rozkladá mesto Pezinok, sa v pí-
somných materiáloch prvýkrát spomína v listine z roku 1208 
ako „terra Bozen“. V nasledujúcich storočiach sa Pezinok vďa-
ka jeho majiteľom, grófom zo Svätého Jura a Pezinka, postup-
ne menil z bližšie neznámej osídlenej zeme na dedinu a z nej 
na mestečko so značným stupňom samostatnosti, s rozvíja-
júcim sa vinohradníctvom, obchodom a remeslami. Snaha 
Pezinčanov o najvyššie samosprávne postavenie vyvrcholila 
14. júna 1647, kedy kráľ Ferdinand III. udelil Pezinku privilé-
giá slobodného kráľovského mesta.

V 17. - 18. storočí zažíval Pezinok svoj 
najväčší rozkvet a patril medzi najbo-
hatšie mestá Uhorska. Jeho prosperita 
bola založená na produkcii kvalitných 
vín. V 19. storočí začalo postupné sprie-
myselňovanie mesta. Bola tu založená 
prvá továreň na výrobu kyseliny síro-
vej v Uhorsku, továreň na výrobu ihiel 
a  taktiež veľká tehelňa. Dočasnú kon-
junktúru v 19. storočí ovplyvnilo aj ob-
novenie ťažby zlata v chotári Pezinka 
a zavedenie železnice, čím sa Pezinok 
stal dôležitým centrom malokarpatskej 
vinohradníckej oblasti. V roku 1870 
mesto dosiahlo titul municípia, čo ho 
stavalo na úroveň župy. Prvá polovica 

20. storočia, vyplnená dvoma svetovými vojnami a veľkou 
hospodárskou krízou, predstavovala úpadok mesta. V tom-
to čase nebolo v Pezinku väčšieho priemyselného podniku, 
čo zároveň s poklesom vinohradníckej produkcie spôsobilo 
masívne vysťahovalectvo do Ameriky. V období r. 1949 –1960 
bol Pezinok okresným sídlom. Okresným mestom sa stal 
opäť v roku 1996 a je ním dodnes.  

Pezinok dnes 

Dnes je Pezinok moderným okresným mestom s vybudova-
ným priemyslom, kvalitnou vinohradníckou a vinárskou pro-
dukciou, rozvinutým obchodom a zaujímavými historickými 
pamiatkami. K hlavným hospodárskym odvetviam v súčas-
nosti patria obchod a služby.

Pre mesto je charakteris-
tické historické centrum 
s typickými meštianskymi 
domami, ulicami v pravi-
delnom sieťovom pôdoryse 
a zvyškami pôvodných hra-
dieb. K najvýznamnejším 
historickým pamiatkam 
patrí zámok (13. stor.) spo-
lu so Zámockým parkom, 
rímsko-katolícky farský 
kostol Nanebovzatia Panny 
Márie (14. stor.), neskoro-
renesančný Dolný kostol 
Premenenia Pána (17. stor.), 
barokový kláštorný kostol 
Najsvätejšej trojice a kláštor 
kapucínov (18. stor.), rene-
sančná radnica (17. stor.) 
a  renesančný „Kaviakov“ 
dom (17. stor.), v ktorom 
je teraz umiestnené Malo-
karpatské múzeum. Okrem 
nich sa v meste zachovalo 
ďalších viac ako 70 kultúr-
nych pamiatok, medzi nimi 
napr. Schaubmarov mlyn, 
ktorý je súčasťou Slovenskej 
národnej galérie. 

Kultúra a Osobnosti

Kultúrny život v Pezinku nadväzuje na bohaté tradície, kto-
ré zabezpečuje v súčasnosti v spolupráci s mestom hlavne 
Pezinské kultúrne centrum, Mestské múzeum v Pezinku, 
Malokarpatské múzeum v Pezinku, Malokarpatská knižnica 
a mnoho ďalších kultúrnych inštitúcií. V meste sa pravidelne 
organizujú významné kultúrne podujatia nielen miestneho, 
ale i regionálneho, celoslovenského a medzinárodného vý-
znamu. Patria k nim: Pezinské vínne pivnice (február), Vínne 
trhy (apríl), Festival pouličného divadla (jún), Keramické trhy 
(jún),  GrinavankaFest, Pezinský Permoník (august), Fyzul-
načka (august), Deň otvorených pivníc (november), Vianočné 
trhy (december). Zvláštnu pozornosť si zasluhujú tradičné 
každoročné septembrové oberačkové slávnosti – Vinobranie 
Pezinok. Sú nielen oslavou vína, ale aj prehliadkou kultúrne-
ho potenciálu Pezinka i širokého okolia. 


