
Svätojurské ohlasy
Štvrťročník obyvateľov Svätého Jura číslo 1/2020, ročník XX., nepredajné

Vážení spoluobčania, milí 
Jurania, celé mesto sme sa 
ocitli v novej nepoznanej si-
tuácii, keď nás ohrozuje ko-
ronavírus spôsobujúci ocho-
renie COVID-19. Po prvých 
opatreniach, keď sme zaob-
starali a porozdávali rúška, 
zriadili linku pre seniorov  
a zároveň spolu s organizá-
ciámi v meste ponúkli a aj 
poskytli pomoc, sa situácia 
pomaly stabilizuje. Ja osobne 
by som Vám rád poďakoval 
za zodpovednosť, spolupat-
ričnosť a tiež disciplínu, za 
to, že nosíme rúška, že sa 
nestretávame na ihriskách  
a v parkoch, ale aj za to, že 
si vzájomne dokážeme ne-
zištne pomáhať. V ťažkej 
dobe sa ukáže, akí sme ľu-

dia. Som hrdý na to, že práve  
v takto ťažkej dobe sme sa my 
Jurania dokázali zomknúť, 
sme oveľa viac súdržnejší  
a tiež si nezištne pomáha-
me. A to hovorím aj o šití 
rúšok pre rodinu a susedov, 
o pomoci pri nákupoch, vý-
beroch liekov pre starkých, 
ale aj o tom, že bez väčších 
problémov dodržiavame ob-
medzenia. 
Len zodpovednosťou a dis- 
ciplínou dokážeme nad tou-
to hrozbou zvíťaziť.

Kto ešte nemá rúško, môže 
požiadať na msu@svatyjur.
sk, prípadne telefonicky na 
senior linke a pracovníci 
mesta mu rúško doručia.

Senior linka – 0918 360 613

Mestský úrad za účelom vykonania preventívnych opatrení 
na zamedzenie šírenia koronavírusu zatvára mestský úrad pre 
vopred neobjednané stránky do ODVOLANIA. Vybavuje-
me len nevyhnutné, vopred dohodnuté stránky. Objednať sa 
môžete u príslušného referenta, kontakty nájdete na webovej 
stránke mesta. Podateľňa a pokladňa je zatvorená až do od-
volania. Svoje podania môžete podať emailom  msu@svaty-
jur.sk, prostredníctvom www.slovensko.sk alebo do poštovej 
schránky umiestnenej na budove MsÚ.
Chceli by sme vás požiadať, aby ste všetky platby realizova-
li bezhotovostne a to formou prevodu na účet mesta. Číslo 
účtu mesta pre miestne dane a poplatky máte vždy uvedené 
na Rozhodnutí - Výmere:

SK34 0200 0000 0000 0062 4112
Nezabudnite uviesť správny variabilný symbol a špecifický 
symbol,  plus do poznámky pre príjemcu napíšte meno po-
platníka, na koho je rozhodnutie písané (nie majiteľa účtu)  
a účel platby.

Zatvorenie úradu a vybavovanie stránok Hody a ďalšie akcie sú zrušené
Pred Popolcovou stredou sa na našom námestí tradične po-
chováva basa. Kto by to bol povedal, že tohtoročné pocho-
vávanie basy bude jednou z posledných verejných akcií na 
dlhšiu dobu. Už teraz vieme, že hody tento rok nebudú. Ne-
uskutoční sa ani cyklomaratón a Kráľovský rizling. Je pravde-
podobné, že situácia sa dotkne i ďalších podujatí naplánova-
ných na leto, o nich budeme informovať v ďalšom čísle. 
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Mesiac marec býval každo-
ročne obdobím bilancovania 
našej činnosti za uplynulý 
rok. V tomto roku to bilan-
covanie ostalo za zatvorenými 
dverami. Dvere nám zatvoril 
koronavírus. Výročná členská 
schôdza Klubu dôchodcov 
plánovaná na 13. marca sa 
nekonala. 
Hlavným bodom výročnej 
členskej schôdze býva vy-
hodnotenie činnosti klubu za 
uplynulý rok, rok 2019. Tak 
aspoň týmto spôsobom si ho 
zrekapitulujme.
Tak ako každoročne to boli 
náštevy divadelných predsta-
vení. Pravidelne boli zájazdy 

„Nuž, sme zatvorení doma,“ 
začína svoje rozprávanie  
o pandémii, ktorá otočila ži-
vot Talianov naruby. Priamo  
v San Giorgio majú 63 po-
tvrdených prípadov nákazy 
a 16 úmrtí (článok písaný  
3. apríla, pozn. red.). Opat-
renia sú veľmi prísne. „Ne-
môžeme vychádzať von, len 
k doktorom, aj to len v ne-
vyhnutných prípadoch, inak 
radšej volať. Ďalej do obcho-
du na nákup potravín, ale len 
jeden člen rodiny. A ešte za 
prácou, ak je to nevyhnut-
né. Väčšina ľudí však pracuje  
z domu. Tieto opatrenia po-
trvajú minimálne do 14. aprí-
la,“ opisuje Ania a dodáva: 
„Už sa to ale pomaličky upo-
kojuje. Pred takými dvoma 

týždňami nebolo počuť nič 
iné, len sanitky. Aj doktori  
z nemocníc vravia, že to je na 
lepšej ceste. Vidia svetlo na 
konci tunela.“
Aniin manžel pracuje v Čer-
venom kríži. Bojujú tiež  
s nedostatkom rúšok. „Situ-
ácia bola taká, že ani tí, čo 
chodili pre ľudí sanitkami, 
nemali poriadne ochranné 
prostriedky. Ani Červený kríž 
nevedel zohnať rúška. Tie sa 
často predávali za premrštené 
ceny,“ rozpráva. 
Chvíľu sme porovnávali situ-
áciu v Taliansku a na Sloven-
sku z pohľadu prístupu ľudí. 
Ania nám odporúča, aby sme 
dodržiavali stanovené opatre-
nia a nosili rúška. „Zo začiat-
ku to tu brali ľudia na ľahkú 

Pevné zdravie, San Giorgio!
Zo správ viete, že v uplynulých týždňoch bolo najviac postihnu-
tou krajinou Európy Taliansko a to najmä regióny Lombardia  
a Emilia-Romagna. Práve v druhom menovanom sa nachádza  
i naše partrnerské mesto San Giorgio Piacentino nachádzajúce sa 
približne v strede medzi Milánom a Parmou. V meste žijú aj dve 
Slovenky Ania a Marika. Anii sme zavolali, aby sme zistili, ako 
sa majú a ako vyzerá ich momentálna situácia.  

váhu. Prvé, čo sa zavrelo, boli 
školy. Deti však neboli zatvo-
rené doma, rodiny sa stretávali 
na ihriskách alebo v parkoch. 
Už to pochopili, teraz nie je 
vonku vidieť nikoho. Ďalšia 
vec, choroba nepostihuje len 
starých ľudí, ako to je často 
interpretované. My máme 
napríklad kamarátov vo veku  
40 rokov, ktorí ochoreli. On 
bol na tom tak zle, že sme sa 
báli, že to neprežije. Dva ale-

bo tri týždne bol v nemocnici, 
potom išiel do domácej lieč-
by, pretože potrebovali uvoľ-
niť miesto. Schudol 15 kíl, 
ledva išiel po schodoch.“
Na záver Ania ešte raz zo-
pakovala, aby sme k situácii 
pristupovali zodpovedne. My 
jej i všetkým obyvateľom San 
Giorgio želáme pevné zdravie 
a skoré ukončenie ochorenia.

mz

Dokedy sa budeme skrývať?

aj do Thermalparku Veľký 
Meder každý posledný utorok 
v mesiaci. Všeobecne poklesol 
záujem o niektoré zájazdy – 
„Dni zelá“, „Vlčnov“, ktoré 
pre minimálny záujem boli 
zrušené. Veľmi zaujímavý 
však bol zájazd do rakúske-
ho Armschlagu na „Makové 
slávnosti“. Kladnú odozvu 
mal aj zájazd do Olomouca 
na vianočné trhy. Len škoda, 
že sa ho zúčastnilo iba tridsať 
záujemcov. Už tradične kaž-
doročne rastie záujem o pose-
denie v prírode tzv. „opekač-
ka“ v Jozefkovom údolí. Opäť 
sa zvýšil záujem aj  o naše tzv. 
„rodinné posedenia“,  ako je 

šiškové posedenie, posedenie 
na Jozefa, hodové, Anenské, 
Mariánske posedenie a pod. 
Zvláštnu kapitolu tvoria po-
znávacie zájazdy do Čiech ale-
bo  na Moravu. Celkovo bolo 
zorganizovaných 41 akcií.

Na rok 2020 boli pripravené 
obdobné akcie: návštevy di-
vadelných predstavení, kúpa-
nie, nové jednodňové zájazdy, 
päťdňový poznávací zájazd na 
Šumavu, „rodinné posede-
nia“... Mrzí nás, že prvýkrát 
sme naplánovali výlet na Biely 
kríž na 21. mája s podávaním
gulášu z diviny. Tento výlet 
bol naplnený účastníkmi už 

začiatkom februára. Bohu-
žiaľ situácia s koronavírusom 
sa nedá ovplyvniť. Buďme 
trperzliví, riaďme sa radami 
lekárov, aby sme tu pliagu čo 
najrýchlejšie zdolali. Potom, 
keď príde ten  deň „D“, po-
stavíme nový plán akcií, aby 
sme dobehli zameškané.

Buďme k sebe milí, pomáhaj-
me si a spolu vírus porazíme, 
nech sa náš život vráti do nor-
málneho spoločenského živo-
ta.

za Klub dôchodcov
Dušan Hupka



3Svätojurské ohlasy Svätojurské ohlasy

Mesto vyčlenilo v  roku 2020 na  podporu neziskových organizácií, občianskych združení 
a športových klubov celkovo 48.700 eur. Proces prideľovania dotácií: po prijatí žiadosti, ktorá 
musí byť doručená do 31. októbra, finančná komisia odporučí primátorovi mesta  v prípade 
schválenia aj výšku pridelenej dotácie na bežné výdavky.  

OBČIANSKE ZDRUŽENIA
Žiadateľ Suma žiadosti Schválená

AINOVA 2 500 1 000
Cirkevná MŠ Betlehem 300 300
Cirkevný zbor ECAV, Svätý Jur 300 300
Domov použitých kníh 400 400
Jednota dôchodcov Slovenska Svätý Jur 2 500 1 500
OZ MC Piškótka  Svätý Jur 1 000 700
OZ MOZAIKA  Svätý  Jur 1 000 1 000
OZ Poznávaj a Tvor ! Svätý Jur 350 350
OZ Rodina a škola MŠ Bratislavská 300 300
OZ Rodinné centrum  Svätý  Jur 500 300
OZ Synagóga  Svätý Jur 350 350
SRRZ - RZ pri MŠ Pezinská č.1 300 300
Šachový klub  Svätý Jur 450 450
Únia nevidiacich a slabozrakých  Svätý Jur 400 0
Únia žien Slovenska   Svätý  Jur 1 500 1 100
Zväz protifašistických bojovníkov Svätý Jur 250 250
Zväz vyslúžilých vojakov   Svätý  Jur 400 400
MsO SRZ - OO Svätý Jur 700 700
OZ Miesto pre život 1 500 1 500
Dychovka 1 300 1 300
REESMA 800 0
Vinedi skupina historickej lukostreľby 850 200
Inštitút pre rozvoj spoločnosti 700 200
Renesančný vinohradnícky dom 340 100
SPOLU 18 990 13 000

ŠPORTOVÉ KLUBY

Žiadateľ Suma žiadosti Schválená
ŠK 31 000 28 000
GHK 1 600 1 000
Stolnotenisový oddiel 2 100 1 900
RC šport Model Klub 1 700 400
Cyklistický oddiel 3 500 3 300
Huricanes 1 000 600
BuĎ Fit 1 200 200
Spartan Training Group 600 100
Bike Team Juhasky 1 000 200
SPOLU 43 700 35 700

Podpora pre miestne združenia 
a športové kluby

Chcela by som sa informo-
vať, či neplánujete urobiť 
detské ihrisko aj na Nešti-
chu. Je nás tu dosť mladých 
rodín a keď chceme ísť na 
ihrisko, tak musíme ísť až 
dole. Napríklad pri hoteli 
Eva je dosť miesta, kde by sa 
dalo urobiť...

Neštich je veľmi členitá časť 
mesta, kde bohužiaľ nie je 
úplne jednoduché vyčleniť 
bezpečné miesto na detské 
ihrisko. Do úvahy na budú-
ce ihrisko naozaj pripadá iba 
Jozefkovo údolie, kde však 
nemáme stále vysporiada-
né pozemky (v hornej časti). 
Ak sa nám ich podarí dostať 
do vlastníctva budeme toto 
územie riešiť komplexne  
a počítame tam aj so vznikom 
oddychovej zóny, ktorej sú-
časťou bude aj detské ihrisko.

Akým spôsobom plánuje 
mesto zabezpečovať zber 
triedeného odpadu počas 
týchto týždňov, keďže vrecia 
na odpad sa rozdávajú len 
na mestskom úrade a ten je 
teraz zatvorený? 
Mestský úrad je zatvorený  
v zmysle zamknutý. Vyba-
vuje však stránky a zamest-
nanci MsÚ chodia do práce. 
Rozdiel je iba v tom, že sa 
stránka musí objednať pred 
príchodom na úrad telefo-
nicky, alebo mailom – msu@
svatyjur.sk - a následne bude 
vybavená.  Vrecia bohužiaľ 
nemôžeme distribuovať osob-
ne podľa zoznamov, takže sú 
vydávané na mestskom úrade. 
V prípade, že žiadateľ nemá 
možnosť prísť si po vrecia 
osobne, budú mu doručené 
zamestnancami MsÚ domov.  
Aj v tomto prípade môžete 
využiť senior linku: 0918 360 
613.

Vy sa pýtate, 
primátor odpovedá
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Cena za uloženie odpadu na skládke v tomto roku výrazne stúpla

Odpady sa stávajú v spoloč-
nosti čoraz významnejšou 
témou, ktorá sa oprávnene 
dostáva do popredia záujmu. 
Preto je veľmi dôležité na za-
čiatku povedať si zopár faktov 
o odpadoch v našom meste. 
Celková cena za zber a lik-
vidáciu odpadov sa skladá  
z viacerých zložiek. Medzi 
najpodstatnejšie patrí popla-
tok za uloženie jednej tony 
komunálneho – netriedené-
ho odpadu – v našom prípade 
na skládku v Senci. Druhou 
podstatnou zložkou celkovej 
ceny je odvoz odpadu, kto-
rý u nás v meste zabezpečuje 
spoločnosť Marius Pedersen. 
Do celkovej ceny za odpady 
treba ešte dopočítať náklady 
na zberný dvor, likvidáciu 
čiernych skládok a objemový 

zber odpadu, zber dreva a jeho 
spracovanie, zber a uloženie 
bioodpadu a tiež zber a likvi-
dáciu nebezpečného odpadu. 
To, čo mesto – teda občania 
neplatia, je zber a likvidácia 
separátov – papier, plasty, 
tetrapaky, obaly z kovov  
a sklo. Nakladanie s ostat-
nými separátmi zabezpečuje 
mesto a pri momentálnom 
nastavení systému je úspech, 
ak ich zber a likvidácia netvo-
rí ďalší náklad.
Viac ako 100% navýšenie

Prejdime teda k najpodstat-
nejším faktorom určujúcim 
cenu – celková cena za jednu 
tonu uskladnenia komunál-
neho odpadu. Tú tvorí zák-
ladná sadzba, ktorá bola do 
31. decembra vo výške 25,99 
eur bez DPH, k nej pripočí-

tavame DPH vo výške 20%. 
Druhou zložkou je poplatok 
za uskladnenie každej tony 
tzv. odvod štátu, ktorý sa vy-
počítava podľa pomeru vy-
triedenia. Naše mesto malo  
v roku 2019 tento poplatok 
na úrovni 12 eur za každú 
uloženú tonu komunálne-
ho odpadu. Celková cena za 
jednu tonu uskladnenia bola 
v roku 2019 - 43,19 eur. Pri 
konečnom výpočte percen-
ta separácie sa mesto oproti 
roku 2018, výrazne zlepšilo  
a tesne sme sa dostali nad 
30%-tnú hranicu,  čo bude 
v praxi znamenať poplatok 
– odvod štátu za každú tonu 
13 eur.  Od 1.1.2020 sa veľmi 
výrazne mení cena za usklad-
nenie na skládke, kde z pô-
vodných 25,99 platíme 55 

eur. Navýšenie je teda 111,62 
% a z celkovej ceny za 1 tonu 
sa mesto vyšvihlo rozhod-
nutím skládky z 43,19 eur 
na 79 Eur. Celkové náklady 
na zber a likvidáciu odpadu  
v meste teda narastú takmer  
o 100 tisíc eur.

Dôsledne separovať  
Jediná možnosť ako udržia-
vať cenu za zber a likvidáciu 
odpadov na jednej úrovni je 
prístup a správanie občanov 
k odpadu. Jednoducho sa 
musíme začať stavať aj k tejto 
súčasti  života zodpovednejšie 
a dôsledne separovať. Zníže-
ním množstva komunálneho 
odpadu si nielen dokážeme 
udržiavať cenu, ale zároveň si 
aj nebudeme ďalej ničiť život-
né prostredie. 

Správnym separovaním odpadov zlepšime 
mieru vytriedenia komunálnych odpadov

V roku 2019 sme na území mesta Svätý Jur, aj vďaka vám, 
vyseparovali 30,05 % odpadov. Aby sme sa v tomto roku ešte 
viac zlepšili, ponúkame Vám niekoľko možností a informácií, 
vďaka ktorým budeme o rok zasa vo vytriedení o čosi lepší, 
čím skončí menej komunálnych odpadov na skládke.
V tomto čísle uvedieme informácie o zbere papiera a plastov 
v domácnostiach a separovanom odpade vo veľkých kontaj-
neroch. 

1. plastové vrecia na separáty v rodinných domoch

Naplnené žlté vrecia na plasty a modré na papier je potrebné 
vyložiť pred dom v zmysle harmonogramu zberu odpadov.
Ak vám chýbajú vrecia na plast alebo papier, môžete si ich 
vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu v budove MsÚ.  
V súčasnosti kvôli prijatým mimoriadnym opatreniam vyda-
ných vládou na zamedzenie šírenia koronavírusu, zazvoňte  na 
zvonček pri dverách.  Ak si plastové vrecia nemôžete osobne 
vyzdvihnúť, dajte nám vedieť, zabezpečíme doručenie: msu@
svatyjur.sk, 0917 717 583
Harmonogram vrecového zberu:

2. farebné kontajnery v stojiskách

Do kontajnerov vhadzujte vyseparované zložky komunálneho 
odpadu podľa farieb: do žltého plasty, do červeného kovové 
obaly, do zeleného sklo, do modrého papier, do oranžového 
viacvrstvové kombinované materiály, tvz. tetrapakové obaly 
z mlieka a nápojov. Plastové, kovové a tetrapakové obaly je 
potrebné stlačiť, zmenšiť objem, rovnako ako aj kartónové pa-
pierové krabice.
Harmonogram zberu farebných kontajnerov:

Vrecový zber plasty papier
apríl 1., 29. 9.
máj 27. 7.
jún 24. 4.

plasty a papier sklo kov VKM
apríl 7., 15., 21., 28. 1.,29. 16. 8.
máj 5., 12., 19., 26. 27. 22. 6.
jún 2., 9., 16., 23., 30. 10.,24. 5. 3.
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Zápisy do školy 
len elektronicky

Zápis žiakov do prvého ročníka prebieha len elektronickou 
formou na stránke zssvjur.edupage.org do 20. apríla 2020. 
Prosíme rodičov, aby vyplnili elektronickú prihlášku (nie je 
potrebné ju tlačiť a nosiť do školy). 

Rodičia, ktorí žiadajú o odloženie povinnej školskej dochádz-
ky, alebo o predčasné zaškolenie svojho dieťaťa to napíšu do 
poznámky v prihláške. Poštou zašlú odporúčanie od detskej 
lekárky a z pedag.–psychologickej poradne na adresu školy. 
Zoznam školských potrieb, ktoré bude vaše dieťa v 1. roční-
ku potrebovať, nájdete na našej webovej stránke. Riaditeľstvo 
základnej školy sa rozhodlo pomôcť rodičom v tejto náročnej 
situácii a súbor pracovných zošitov na matematiku zakúpi pre 
prvákov z vlastných zdrojov.

Jubilanti nášho mesta

Pani Mária Follrichová oslávila 91 rokov.

Primátor mesta bol aj v uplynulých mesiacoch (ešte pred vy-
puknutím koronavírusu) blahoželať našim spoluobčanom, 
ktorí sa dožili krásnych životných jubileí. Pripájame sa ku 
gratulantom a želáme veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov 
života!

Pani Agnesa Hupková oslávila 93 rokov.

Pani Bernardína Drexlerová oslávila 97 rokov.

Vydávanie a prijímanie prihlášok o prijatí dieťaťa na predpri-
márne vzdelávanie do materskej školy sa uskutoční v termíne 
od 4. do 15. mája 2020. V prípade záujmu prosím napíšte na 
e-mailovú adresu školy: cmssvatyjur@gmail.com

Prihláška Vám bude zaslaná elektronicky spolu aj s ďalšími 
pokynmi. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané 
najneskôr do 30. júna 2020.

Z dvôvodu pandémie sa zápis do materských škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Svätý Jur odkladá. Mesto bude včas 
informovať o termíne a spôsobe zápisu.
Prosíme rodičov, aby sledovali stránku mesta. Odporúčame 
prihlásiť sa na odber SMS hlásnika, kde im príde správa na 
mobil ZADARMO.  Registrácia je na linku https://sms-info.
eu/spravy/odosielatel/svaty-jur.

Zápis detí do MŠ posunutý

Prijímanie detí do MŠ Betlehem

V školskom roku 2020/2021 sa otvára v Modre Vajanského 
93 aj v Pezinku Komenského 25 PRÍPRAVNÝ ROČNÍK pre 
deti s odloženou školskou dochádzkou (narodené 1.1.2014 - 
31.8.2014, aj skôr).
Edukácia: grafomotorických zručností
                 zrakovej a sluchovej diskriminácie hlások
                 matematických predstáv
                 sebaobslužných a pracovných zručností
                 samostatnosti v školskej práci
                 reči a komunikačných schopností
                 zdravého telesného vývinu
                 logopedická intervencia

V prípade záujmu kontaktujte:  riaditeľka Mgr. Gabriela Ko-
váčová 0902 173 524; psychológ CŠPP 0905 495 001

SPOJENÁ ŠKOLA Komenského
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Aktuálna koronavírus situá-
cia zasiahla aj nás, v najbliž-
ších dňoch nás čakalo množ-
stvo akcií, ktoré sme pre vás 
pripravili. Žiaľ všetko sa 
muselo prispôsobiť okolnos-
tiam, v ktorých teraz žijeme. 
Avšak ani v tomto čase „ne-
činnosti“ nezaháľame a pri-
pravujeme sa starostlivo na 
obdobie, keď sa s vami všet-
kými opäť uvidíme. Tažko 
predpovedať kedy to bude, 
veríme však, že čím skôr. 
Aktuálne sa naša pozornosť 
sústredí na leto, ktoré verí-
me, že bude bez obmedzení. 
Pripravenú máme päticu tá-
borov pre všetky deti zo svä-

tého Jura. Rovnako ako po 
minulé roky sa deti môžu 
tešiť na nabitý program 
plný zážitkov. V prípade, 
že situácia okolo koronaví-
rusu bude ovplyvňovať aj 
leto, sme pripravení s naši-
mi tábormi pružne reagovať 
na vzniknutý stav a v rámci 
leta ich termínovo presúvať 
podľa okolností. Aktuálne 
sú všetky tábory zaplnené 
na viac ako 75% a jeden je 
už beznádejne vypredaný. 
Predbežne stále prijímame 
prihlášky a budeme pružne 
reagovať na situáciu, ktorá 
bude stanovená na leto.

OZ Miesto pre život sa pripravuje na leto

Tábory leto 2020 - OZ Miesto pre život
Veľký pobytový tábor 3.7. – 12.7.2020 
Malinô Brdo, vek 9-15 r.

Tématický denný tábor – folklórny 13.7. – 17.7.2020
Svätý Jur, vek 6 – 12 r.

Denný tábor – Túlavé topánky III. 20.7. – 24.7.2020
Svätý Jur, vek 8 – 15 r.

Denný Svätojurský tábor III. 27.7. – 31.7.2020
Svätý Jur, 6 – 11 r.

Vypredané: Malý pobytový tábor II. 3.8. – 7.8.2020 
Biely Kríž, 5 – 10r.

Viac informácií o táboroch získate mailom na 
miestoprezivot@gmail.com
www.ozmiestoprezivot.sk

www.facebook.com/miestoprezivot

Krst knihy Na víne je kuchár
Mesto Svätý Jur vydalo  
s podporou Bratislavského 
samosprávneho kraja kni-
hu Na víne je kuchár, ktorej 
autorom je Marián Fraňo. 
Publikácia vznikala niekoľko 
rokov a na jej začiatku stá-
li večere vo Vinohradníckej 
izbe, kde svätojurskí vinári 
párovali svoje vína s pochúť-
kami miestneho kuchára.  
V tlačenej podobe tak vznikli 
„šmakovné vínne recepisy ze 
Svatého Jura“. Kniha bola 

i patrične uvedená pred ve-
rejnosťou, 23. januára sa na 
mestskom úrade uskutočnilo 
jej predstavenie a krst. Krst-
ným otcom bol predseda Svä-
tojurského vinohradníckeho 
spolku Miloš Grančič. Krstiť 
sa pochopiteľne nemohlo ni-
čím iným ako svätojurským 
vínom.

Publikáciu si môžete zakúpiť 
priamo na mestskom úrade.

Počas krstu knihy Marián Fraňo predniesol 
vybranú pasáž s Violou Almássy,

Marián Fraňo, primátor Šimon Gabura a Miloš Grančič 
pri krste knihy Na víne je kuchár.

...no a dobrý, poctivý svatojurský ryňák predsa nevyleješ. :)
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Sami si tvoríme mesto, kde žijeme
Je smutné, že sa v našich 
novinách objavujú aj takéto 
správy. Že niekto si nedokáže 
vybiť energiu iným spôsobom 
a svoju silu si musí dokazo-
vať takto. Ešte v decembri 
sa v piatok večer objavila na 
dopravnom ihrisku na Le-
tohradskej ulici skupinka 
šiestich mladých chalanov  
a dvoch dievčat. Podľa výpo-
vede susedov urobili za tri mi-
núty spúšť a utiekli smerom 

na Bratislavské záhumenice. 
Mestskú políciu žiaľ nikto 
nekontaktoval, policajti na to 
prišli až neskôr. Jednu znač-
ku našli odhodenú v potoku, 
ostatné boli povylamované. 
Je na škodu nás všetkých, že 
sa medzi nami nájdu takí, čo 
radšej ničia. Mesto to potom 
stojí peniaze a zbytočnú ener-
giu, ktotú by mohlo smerovať 
inde. 

Nuž a vandalizmus pokračuje aj tento rok. Krásna vinohradnícka búda, ktorá zdobí vinohrady za kaplnkou, dostala v up-
lynulých týždňoch „vylepšenie“. Milý autor nie, nie si umelec a tento výtvor je na zaplakanie. 
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Slávenie Veľkej noci pred obrazovkami
Aj keď nemôžeme prežívať osobnú, fyzickú blízkosť, nemáme 
dôvod cítiť sa uzatvorenými ani voči Bohu, ani voči svojim 
blízkym. Sme duchovnou rodinou. Nie nadarmo sa voláme 
bratia a sestry. Žijeme ako jedna duchovná rodina jedného 
Otca v jednej farnosti. Preto, prosím, prijmite pozvanie k spo-
ločnému sláveniu svätej omše z farského kostola cez priamy 
prenos každú nedeľu o 9.00 hod. 
LINK: svatyjur.fara.sk/prenos

V našej farnosti je jedno miesto, ktoré je spojené s udalos-
ťami týchto dní. Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, tzv. 
Pustý kostolík. Najstarší záznam o postavení kaplnky je rok 
1459. Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, čiže 15. augusta  
v roku 1697, viedla ku kaplnke prvá slávnostná púť. 
Keď v rokoch 1711 – 1712 postihol malokarpatský región 
mor, zaviazali sa farníci z Rače a Vajnor z vďaky za ušetrenie 

od epidémie putovať každoročne ku kaplnke spolu so Svä-
tojuranmi. Dodnes každoročne putujeme k našej Nebeskej 
Matke. Preto, prosím, prijmite pozvanie k spoločnej modlitbe 
pred vyloženou Sviatosťou oltárnou z Kaplnky Nanebovzatia 
Panny Márie cez priamy prenos každý večer od pondelka do 
soboty o 20.00 hod. 

LINK je rovnaký: svatyjur.fara.sk/prenos

Prosím, nepokúšajte sa prísť osobne. Zároveň prosím, aby 
ste sa nespájali do väčších skupín s úmyslom sledovať takto 
priamy prenos. Opatrenia, aj keď sú pre nás bolestné, je nevy-
hnutné rešpektovať a byť príkladom zodpovedného správania. 
Viac aktuálnych informácií nielen o prenosoch nájdete na 
webe farnosti svatyjur.fara.sk a na facebooku „Farnosť Svätý 
Jur“.

farár Pavol Póša

Katolícke bohoslužby
Kvetná nedeľa pondelok - streda Zelený štvrtok Veľký piatok Biela sobota Veľkonočná 

nedeľa
9.00 sv. omša 
farský kostol 
youtube

20.00 modlitba
Pustý kostolík
youtube

9.30 sv. omša 
TV LUX

15.00 obrady
katedrála Bratislava
TV LUX

9.00 ranné chvály  
a posvätné čítanie
Svätý Jur
youtube

9.00 sv. omša 
farský kostol 
youtube

18.00 sv. omša
Vatikán
TV LUX

17.00 krížová cesta
Svätý Jur
youtube

19.30 Veľkonočná 
vigília
katedrála Bratislava
TV LUX

11.00 sv. omša 
Vatikán
TV LUX

11.00 sv. omša 
Vatikán
TV LUX

18.00 obrady
bazilika Vatikán
TV LUX

21.00 Veľkonočná 
vigília
bazilika Vatikán
TV LUX

12.00 Urbi et 
Orbi
Vatikán
TV LUXsvätá hodinka

Getsemanská záhrada
TV LUX

21.00 krížová cesta
Vatikán
TV LUX

Evanjelické bohoslužby

Okrem týchto online prenosov dávame do Vašej pozornosti 
nasledovné:
5.4. o 13:00 (Kvetná nedeľa) TV LUX, Služby Božie
Kazateľ: Ivan Eľko, pašiové texty: Daniel Majling
8.4. o 17:30 Rádio Regina, pobožnosť
Kazateľka: Eva Kolesárová, kantorka: Paulína Šofranková

10.4. o 9:05 (Veľký Piatok) Rádio Slovensko, Služby Božie
Kazateľ: Ján Hroboň, pašiové texty: Daniel a Slávka Koštia-
lovci, kantorka: Mária Hroboňová
10.4. o 10:00 (Veľký Piatok) Jednotka, Služby Božie
Kazateľ: Martin Šefranko, kantor: Stanislav Tichý
12.4. o 15:00 (Veľkonočná nedeľa) TA3, Služby Božie
Kazateľ: Ján Oslík, liturg: Eva Oslíková, kantor: Ján Benka

Zvesť slova Božieho on-line z kostola na Prostrednej 37 si môžete pozrieť na stránke: http://www.facebook.com/ecavsvatyjur 
(stránka je verejná, môže ju pozerať aj ten, kto nie je používateľom Facebook-u)

Kvetná nedeľa - 9.30
Veľký Piatok - 9.30

Veľkonočná nedeľa - 9.30
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„Aká bude tohtoročná Veľ-
ká noc? Veď takto to ešte asi 
nikdy nebolo!“ vravia mno-
hí. „Tichá a určite hlboká,“ 
odpovedám. A dodávam: 
„No, minimálne jedna takáto 
Veľká noc už bola. Tá prvá, 
pred dvetisíc rokmi. Tichá. 
Za zatvorenými dverami.  
A hlboká.“ V evanjeliu číta-
me, ako vo veľkonočnú ne-
deľu „boli učeníci zo strachu 
pred Židmi zhromaždení za 
zatvorenými dverami, prišiel 
Ježiš, stal si doprostred a po-
vedal im: „Pokoj vám!“ (po-
rov. Jn 20,19n.)
Keď sme pred štyridsiatimi 
dňami vstupovali do tohto-
ročného pôstu, na Popolcovú 
stredu sme v Evanjeliu poču-
li Ježišovu výzvu: „Keď sa ty 
ideš modliť, vojdi do svojej 
izby, zatvor za sebou dvere...“ 
(Mt 6,6) Tohtoročný pôst 
žijeme za „zatvorenými dve-
rami“. Keď vstupujeme do 
pôstneho času, iste si mnohí 
z nás každoročne kladieme 
otázky, ako ho využiť, v čom 
sa uskromniť, čomu venovať 
drahocenný čas a svoje sily. 
Tento rok sú odpovede na 
tieto otázky z určitého po-
hľadu jednoduchšie. Sme  
v mnohom obmedzení aj bez 
nášho rozhodnutia. Mnohí sa 
pýtajú: Prečo nás to postre-
tlo? Čo to má znamenať? Čo 
máme robiť? 
Chcel by som nám všetkým 
pripomenúť niekoľko skutoč-
ností. V prvom rade obdobie 
pôstu je viac než akékoľvek 
obdobie v roku obdobím 
pokánia, obrátenia, návratu 
k Bohu. Biblia hovorí o po-
kání ako o návrate k živému 
Bohu. Ide o návrat nášho 
srdca, našej mysle. O zmenu 
zmýšľania. O vedomé roz-
hodnutie dať Boha opäť na 
prvé miesto vo svojom živote, 
dať mu plnú dôveru a lásku. 

Zveriť mu tak svoju minulosť 
poznamenanú našou slabos-
ťou a hriechom, tak svoju 
prítomnosť, ako aj budúcnosť  
s dôverou, že sa postará, keď 
sa mu zveríme. Vieme a mno-
hí máme aj osobnú skúsenosť, 
že Boh dokáže aj ťažké veci 
nášho života premeniť v dob-

ro, keď sa mu dáme do rúk. 
Rovnako tak jedine on môže 
premeniť nakoniec v dobro  
i súčasnú skúsenosť plnú ob-
medzení, starostí a strachu. 
Kedykoľvek v Biblii čítame 
o epidémiách, pohromách či 
vojnách, vždy to boli obdo-
bia, v ktorých sa Boh ukázal 
ako ten, ktorý je uprostred 
svojho ľudu a zároveň ako  
Boh, ktorý volá ľudí k ob-
ráteniu, pretože sa od Boha 
vzdialili. Či už zabudnutím 
na Boha, hriešnosťou, alebo 
keď si z vlastného brucha uro-
bili boha. Z tohto pohľadu aj 
súčasná situácia môže byť pre 
nás novou šancou. 
Pápež František nám pred-
nedávnom pri požehnaní 
„Urbi et Orbi“ ponúkol dve 
víťazné zbrane: modlitbu  
a tichú službu. „Čo sa tak bo-
jíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ 
(Mk 4,40) Pápež František: 
„Počiatkom viery je uvedomiť 
si, že potrebujeme spásu, zá-
chranu. Nevystačíme si sami, 
sami sa topíme: potrebujeme 
Pána, ako dávni námorníci 
potrebovali hviezdy. Pozvime 
Ježiša do lodiek nášho živo-
ta. Zverme mu naše strachy, 

aby ich on premohol. Tak 
ako učeníci, aj my zakúsime, 
že s ním na palube sa nejde 
ku dnu. Pretože toto je Božia 
sila: obrátiť na dobro všetko, 
čo sa nám prihodí, aj keď sú 
to zlé veci. On utišuje naše 
búrky, pretože s Bohom život 
nikdy nezomiera.

Pane, v tomto našom svete, 
ktorý ty miluješ viac než my, 
sme napredovali plnou rých-
losťou a cítili sa silní a schop-
ní všetkého. Lakomí po zá-
robku, nechali sme sa pohltiť 
vecami a vyčerpať náhlením. 
Nezastavili sme sa pred tvo-
jimi výzvami, nepohli nami 
vojny a planetárne nespra-
vodlivosti, nepočuli sme vola-
nie chudobných a našej ťažko 
chorej planéty. Napredovali 
sme bezohľadne a mysleli sme 
si, že navždy zostaneme zdra-
ví na chorom svete.“

Teraz sme sa zastavili. Poze-
rajme viac na druhých ako na 
seba a premýšľajme. Komu 
všetkému by som v tomto 
čase pomohol modlitbou  
a tichou službou, aby začul 
pozvanie k životu? Buď pre 
ľudí poslom života. Boh je 
pre mňa poslom života a nie 
smrti. Pre koho chcem byť 
konkrétnou službou v tomto 
veľkonočnom čase poslom ži-
vota ja?                                                                            
Jedno je isté. Až sa podarí 
eliminovať pandémiu a na-
stane obdobie po nej, nikdy 
už to nebude ako predtým. 

Aké ale to obdobie bude, či 
horšie alebo lepšie, záleží na 
každom z nás. Niektorí pove-
dia: „Vieš, čo som už v živote 
zažil?“ A ja sa pýtam: „A čo 
si s tým spravil?“ Nie je dô-
ležité, čo som v živote zažil, 
ale čo som s tým spravil. Kam 
ma to posunulo? Otvorila ma 
skúsenosť, ktorú som zažil 
pre lásku voči Bohu a voči 
ľuďom? Som múdrejší? Alebo 
som naopak zatrpkol na všet-
ko a na všetkých? Stal sa zo 
mňa sebec?
Skúsme sa každý sám za seba 
pýtať Boha, čo od mňa oča-
káva. Nebojme sa, naberme 
odvahu a každý sa v pokore 
pýtajme: Pane, čo odo mňa 
očakávaš? Vráťme sa k Bohu 
celým srdcom a spoznáme, či 
nám k vnútornému pokoju 
pomôže nadmerné sledovanie 
televízie a správ na internete, 
alebo skôr čas na modlitbu, 
na čítanie a poznávanie Bo-
žieho slova, na sebareflexiu 
a čas na druhých okolo nás? 
Ak k tomu niekomu pomô-
že pôst, nech sa postí. Či na-
opak, aby sa najedol, nech 
sa naje. Ak samota, nech sa 
stiahne do samoty. Ak nieko-
mu pomôžu konkrétne mod-
litby, nech sa ich modlí... 
Nezabudnime, že jedine Boh 
pozná východisko z každej 
ťažkej situácie a k uskutočne-
niu potrebuje tých, ktorí ho 
milujú a počúvajú jeho slo-
vo. „Tým, ktorí milujú Boha, 
všetko slúži na dobré.“ (Rim 
8,28) 
Na Veľkú noc prichádza živý 
Kristus cez zatvorené dvere  
a prináša pokoj. Rád príde aj 
cez naše zatvorené dvere do 
otvoreného srdca. No nepri-
chádza nasilu. Nevtiera sa. 
Rád sa necháva pozvať. 
Pokoj vám!

farár Pavol Póša

Tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži na dobré
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I. Svätojurská a.s. každoročne zalesňuje a vylepšuje druhové 
zloženie drevín na plochách postihnutých kalamitou. V tom-
to roku však pracovníci zalesňovali plochy po požiari z roku 
2019 pri Malom Javorníku a po požiari z roku 2018 pri Du-
šičkách. Išlo o veľkoplošné požiare po nedbanlivých turistoch, 
ktorí v jarných mesiacoch, keď je suchá tráva a lístie po zime, 

Ešte pred priamym zalesnením musíme plochy oplotiť, keďže 
po požiaroch nám rastie mladá tráva a plochy sú veľmi atrak-
tívne pre zver. V zimných mesiacoch, keď je tráva suchá, nám 
zver žerie aj mladé stromky. Pri veľkom premnožení zveri, čo 

Po oplotení – ochrane plochy proti ohryzu zverou stromčeky 
zalesníme. Týmto by sme chceli poprosiť návštevníkov nášho 
lesa, aby boli disciplinovaní a nemanipulovali s ohňom v lese 

v lese fajčia, alebo zapaľujú ohne na opekanie. Požiar z roku 
2018 nám zničil mladé lesné porasty na ploche 1,5 hektára  
a v roku 2019 na ploche 2,5 hektára. Tieto plochy sme museli 
nanovo zalesniť. Na hektár zalesnenia musíme kúpiť  7000 až 
9000  sadeníc podľa druhu dreviny.

v súčasnosti evidujeme hlavne pri muflonej a danielej, nám je 
táto schopná celoplošne zničiť zalesnenú kultúru. Cena oplôt-
ku v dĺžke 1000 metrov je približne 2500 eur.

a ani nefajčili, pretože následne nám po požiaroch vznikajú 
veľké náklady na znovuzalesnenie plôch a samotný požiar zni-
čí mnoho živočíchov.

Sadenie stromčekov po požiaroch
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I.Svätojurská, a.s.
Na pažiti 4E, 900 21 Svätý Jur

Ponúkame

• palivové drevo / metrovica
• kálané drevo na paletách  /  50 cm, 33 cm, 25 cm (1 prm / paleta)

Zabezpečujeme dopravu dreva k zákazníkovi našim vozidlom zn. Mercedes, ktoré 
má kapacitu maximálne 10 prm a traktorom s maximálnou kapacitou 5 prm.

• výrub, orezávanie stromov a likvidácia haluzoviny 
• kosenie, mulčovanie, čistenie plôch, vinohradov od náletových drevín
• zimná údržba komunikácií
• zametanie a vysávanie komunikácií
• odvoz odpadu kontajnermi 
• zemné práce s UNC

KONTAKTY 
02 / 449 70 565 
0911 283 240 
0911 334 088

svatojurska@svatyjur.sk     
www.1svatojurska.sk Služby

Vydáva: I. Svätojurská a.s., Na pažiti 4E, 900 21 Svätý Jur, IČO: 31437567
šéfredaktor: Michal Zeliska, redakčná rada: členovia Komisie pre šport, kultúru a podnikanie. Náklad: 2500 ks. 

EV 5170/15, grafické spracovanie: Michal Zeliska. Dátum vydania: 3.4.2020. ISSN 2453-6296

Iste mnohí z vás zachytili ešte 
v polovici februára informá-
cie šírené OZ Naše Karpaty 
o ťažbe v okolí Jurského ja-
zera, ktoré sa nachádza neďa-
leko Bieleho kríža. Netreba 
teraz rozpisovať jednotlivé 
zavádzajúce tvrdenia, ktoré v 
pôvodnom príspevku odzne-
li. Radi by sme len uverejnili 
dve podstatné skutočnosti. 
OZ Naše Karpaty, lesohos-
podárske združenie VLK  
a jedna fyzická osoba podali 
v súvislosti s ťažbou nezávisle 
podnet na inšpekciu životné-
ho prostredia, VLK zároveň 
avizoval podanie trestného 
oznámenia, ktoré napokon  
i podal.

Inšpekcia  
životného prostredia

Dňa 14. februára sa usku-
točnila kontrola zo Sloven-
skej inšpekcie životného 
prostredia. Záznam z tejto 
kontroly má päť strán. Píše 
sa v ňom napríklad, že „na 
území prírodnej rezervá-
cie Jurské jazero v januári 
a februári 2020 prebieha-
lo ďalšie doťažovanie dreva  
v zmysle obnovnej úmysel-
nej ťažby, ktorá bola schvále-
ná v roku 2015 Programom 
starostlivosti o lesy.“ Ďalej 
je v zázname uvedené, že 
„pri schvaľovaní Programu 
starostlivosti o lesy malo po-
stavenie účastníka konania 

aj Lesohospodárske združe-
nie VLK a nemali námiet-
ky k spôsobu a druhu ťažby  
v PR Jurské jazero, ani k ur-
čeniu dutinových stromov či 
hniezd vtákov, aby tak zabez-
pečili ochranu hniezd a chrá-
nených živočíchov, na ktoré 
sa odvolávajú v podnete zo 
dňa12.2.2020.“ Inými slova-
mi - VLK bol v roku 2015 
pri schvaľovaní tohto výrubu 
a nemal námietky. Po piatich 
rokoch, keď sa už veľká časť  
v danej lokalite vyťažila, po-
dáva podnet na inšpekciu. 
Podstatný je samozrejme naj-
mä výsledok kontroly: „Zá-
verom inšpekcia konštatuje, 
že nebolo zistené porušenie 

zákona zo strany kontrolova-
nej osoby I. Svätojurská, a.s.

Trestné oznámenie
Ako sme vyššie napísali, VLK 
podal na tento výrub trestné 
oznámenie. Vyšetrovanie ešte 
stále prebieha, počkáme si na 
jeho záver. Opäť však zopa-
kujeme - VLK bol účastní-
kom konania pri povoľovaní, 
mal možnosť sa vyjadriť. Je 
preto zvláštne, že pri povoľo-
vaní ťažby, keď mohol žiadať 
úpravu v danej lokalite (ťažiť 
menej, určiť hniezda vtákov 
a pod.), nepodal námietky  
a po uskutočnení ťažby po-
dal trestné oznámenie...

Ťažba v lokalite Jurské jazero
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Penzión* Horáreň Biely kríž

Ubytovanie s kapacitou 19 lôžok v štyroch samostatných 
izbách a  apartmánovom domčeku. Súčasťou každej izby je 
sprcha, toaleta, TV, v celom objekte je bezplatné WiFi pripo-
jenie na internet.

Penzión* sa nachádza v lokalite zvanej Biely kríž, na turis-
ticky známom a exponovanom mieste v Malých Karpatoch 
nad bratislavskou mestskou časťou Rača. V blízkom okolí sa 
môžete venovať turistike a cyklistike. 

V okolí sa nachádzajú známe rekreačné zóny Čer-
vený kríž, Kačín, Kamzík, televízna veža, 500 met-
rov od Penziónu* Horáreň Biely kríž sa nachádza naj-
vyšší výškový bod v okolí Bratislavy Veľký Javorník  
s nadmorskou výškou 594 m n. m., odkiaľ je nádherný výhľad 
na Malé Karpaty a Podunajskú nížinu.

Ponúkame možnosť využitia na:
- rekreáciu a oddych

- rodinné oslavy
- workshopy

- firemné večierky, teambuildingy

V objekte sa nachádza spoločenská miestnosť s komplet-
ne vybavenou kuchynkou, vonkajšie posedenie s ohniskom  
a grilom, hladkacia minizoo pre deti, bufet s možnosťou za-
bezpečenia cateringu. V prípade záujmu vieme zabezpečiť 
degustáciu vín vo vinárstve vo Svätom Jure alebo priamo  
v objekte Horáreň Biely kríž. Taktiež vieme zabezpečiť tu-
ristického sprievodcu, cyklosprievodcu alebo hodinu lesnej 
pedagogiky. Navyše ponúkame prenájom rozkladacieho al-
tánku, stolov a stoličiek. Radi Vám vypracujeme individuálnu 
cenovú ponuku na mieru.

Rezervácie:
www.horarenbielykriz.sk  |  ubytovanie@horarenbielykriz.sk

Kontakt: +421 911 334 088

Jablonka čistila mesto a lesy

Členovia poľovného zdru-
ženia Jablonka a ich rodin-
ní príslušníci dňa 14. marca 
tradične zbierali odpadky  
v extraviláne Svätého Jura. 
Nazbierali sa dva plné vozíky 
odpadkov pri Krajinskej ces-
te, od hranice s Grinavou až 
po hranicu s Bratislavou, a to 
severozápadná krajnica.
Takisto poľovníci tradične 

čistili les od plastov, plecho-
viek a iného odpadu priamo 
popri lesných cestách v po-
ľovnom revíri Jablonka.
Naše mesto v posledných ro-
koch krásnie. Ruku k dielu 
však okrem vedenia mesta 
musíme priložiť aj my, obča-
nia, disciplinovanosťou a zbe-
rom odpadkov v lese a v okolí 
mesta po návštevníkoch.


