
 
PODUJATIE SENIORKLUBU SSKK VIAC AKO ÚSPEŠNÉ 

 
 
 
 Malokarpatská knižnica v Pezinku, kultúrno - historické pamiatky mesta ako aj hrad 
Červený kameň boli cieľom tohtoročného stretnutia členov Seniorklubu SSKK (19. – 20. 8. 
2014). 
 Po úvodnom privítaní riaditeľkou knižnice a zároveň predsedníčkou Krajskej pobočky 
SSKK Trnavského kraja Mgr. Danielou Tóthovou si 45 účastníkov prezrelo priestory 
knižnice, oboznámili sa s aktivitami a rôznorodou činnosťou knižnice. 
  

                                      

             
 

Poobedňajší program patril návšteve a prehliadke hradu Červený kameň. Múzeum 
Červený Kameň je špecializované múzeum dokumentujúce vývoj bytovej kultúry šľachty a 
meštianstva na Slovensku s dôrazom na umelecko-historický charakter zbierkových 
predmetov a dejiny hradu Červený Kameň. Sprístupňuje múzejné doklady vývoja bytovej 
kultúry šľachty od 16. do začiatku 20. storočia a vývoja vojenskej techniky na slovenských 
hradoch. 

 



 

 

 

Program pokračoval prehliadkou  expozície insitného umenia v Schaubmanovom mlyne 
v Pezinku. Schaubmarov mlyn v Pezinku na západnom Slovensku je považovaný za najväčší 
potočný mlyn na Slovensku a  za jeden z najväčších mlynov svojho druhu v Európe. Je 
kultúrnou a technickou pamiatkou reprezentujúcou typ zemepanských mlynov zo 16. až 18. 
storočia. V súčasnosti slúži mlyn ako expozícia insitného umenia Slovenskej národnej galérie, 
ktorá tu sídli od roku 1997. Galéria je prvou a jedinou svojho druhu na Slovensku. Je tu 
vystavených viac ako sto maliarskych a sochárskych diel významných slovenských insitných 
umelcov a tiež medzinárodná kolekcia diel insitných umelcov z Chorvátska, Francúzska, 
Talianska, Českej republiky či Brazílie. 

 

                                         

 

Večerné posedenie v Malokarpatskej knižnici bolo opäť miestom priateľských 
rozhovorov, večerom spomienok a družnej debaty. Účastníci si s veľkým záujmom 
vypočuli vystúpenie členov Folklórneho súboru Radosť a spoločne si s nimi aj zaspievali. 

 



 

 

Druhý deň programu patril mestu Pezinok, v rámci prehliadky si účastníci prezreli 
pamätihodnosti mesta, Kručišovu kúriu, Mariánsky stĺp, Novú a Starú radnicu, Dolný 
Kostol ako aj zbierky Malokarpatského múzea. 

 



Účastníci tohtoročného seniorského stretnutia boli nadmieru spokojní, začo patrí 
poďakovanie najmä riaditeľke Malokarpatskej knižnice Mgr. Daniele Tóthovej ako aj 
celému pracovnému kolektívu, ktorí sa na príprave a organizovaní podujatia podieľali. 
Veľké poďakovanie patrí aj firme CEIT, s. r. o., ktorá sponzorsky zabezpečila autobusovú 
dopravu na hrad Červený kameň a samozrejme aj PhDr. Anne Kucianovej za 
sprostredkovanie sponzoringu a prípravu podujatia. V neposlednej rade účastníci ďakujú 
aj členom Folklórneho súboru Radosť, vystúpenie ktorého spríjemnilo večerné posedenie 
v knižnici. 

 

V Bratislave, 9. 9. 2014 

Marta Weissová, tajomníčka SSKK 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                         
      


