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Štvrťročník obyvateľov Svätého Jura číslo 2/2020, ročník XX., nepredajné

Autentické dielo svätojurskej 
autorky Violy Almássyovej 
Vás zavedie do bohatej his-
tórie nášho malebného mes-
tečka. Cez pútavé príbehy 
zobrazené v krásnych ilustrá-
ciách Adriana Ferdu sa mô-
žete zahĺbiť do zašlých čias  
a tajov nášho regiónu.

Kniha bola slávnostne pre-
zentovaná začiatkom júna 
2020 v priestoroch Acade-

Vyšla nová kniha o histórii Svätého Jura
História nemá hranice, šíri sa z každého miesta ako kruhy na vode. Aj dávna minulosť 

Svätého Jura preskakuje z hradu na hrad, z mesta na mesto, prekračuje hranice Uhorska, 
aj hranice Európy. Vidíme v plnej sláve stredoveké pevnosti, Biely Kameň, Červený Ka-

meň, Čabraď, Likavu. Naša minulosť sa dotýka mnohých miest, okrem blízkeho okolia je 
tu Skalica, Banská Bystrica, Spišská Nová Ves. Preskakuje aj mimo Slovenska, do Altdor-
fu, Wittenbergu, Paríža. Opúšťa hranice Európy a vydáva sa na ďalekú cestu do Orientu  

i Japonska. História spája celý svet.

mie Istropolitany Novy vo 
Svätom Jure, ktorá knihu vy-
dala v edícii Tradície Svätého 
Jura. Je to v poradí už tretí 
zväzok tejto edície, spolu  
s prekladom Ódy na Svätý 
Jur a knihou Šúrsky drak – 
svätojurské povesti a zlovesti. 

Vydanie knihy podporilo 
Mesto Svätý Jur, Svätojurský 
vinohradnícky spolok a Ma-
lokarpatská komunitná na-

dácia Revia, preto ju uviedli 
do života: primátor mesta 
Šimon Gabura, predseda vi-
nohradníckeho spolku Miloš 
Grančič, predseda správ-
nej rady Revie Peter Huňor  
a členka vedenia AI Novy 
Lucia Gembešová.

Veríme, že kniha bude obo-
hatením knižnice v každej 
domácnosti Svätého Jura. 

Krst knihy Zlatý strapec. Zľava Peter Huňor, Viola Almássy, Šimon Gabura,  
Miloš Grančič, Lucia Gembešová a Adrian Ferda. 

Milí Jurania, chcem Vám 
poďakovať, že ste boli zod-
povední, že ste dodržiavali 
opatrenia a aj vydržali rôzne 
obmedzenia. Vďaka Vám, 
Vašej zodpovednosti a sú-
držnosti sme obdobie takmer 
troch mesiacov prekonali bez 
väčších problémov. Máme 
otvorené detské ihriská  
a vďaka Vám sa môže pomaly 
rozbiehať aj kultúrny život. 
Prvá akcia našich vinárov je 
toho dôkazom. Cez leto nás 
čaká púť ku kaplnke a ak do-
staneme kladné stanovisko 
Regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva, budeme 
ochutnávať aj guláše a bur-
čiak na Hubertových sláv-
nostiach. Vďaka Vám všet-
kým sme krízu spôsobenú 
koronavírusom zvládli bez 
väčšej ujmy.

Šimon Gabura
primátor

Poďakovanie

STRETNUTIE 
S PRIMÁTOROM

Všetkých občanov mes-
ta pozývam na spoločné 
stretnutie, ktoré sa usku-
toční dňa 22. júla od 
17:00 do 19:00 v obrad-
nej sále mestského úradu 
(2. poschodie). Na tomto 
stretnutí sa môžete opýtať 
na všetko, čo Vás trápi, 
môžete predniesť svoje 
podnety, námety či pripo-
mienky.
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Vy sa pýtate, primátor odpovedá

Na prašnom ihrisku ste vy-
budovali niečo ako kryté 
pieskovisko, dáte tam nie-
kedy aj piesok?
Piesok sme do nového piesko-
viska zatiaľ nedali, hlavne pre 
ešte platné opatrenia a s tým 
súvisiace povinnosti. Piesok 
dáme do pieskoviska až keď 
budú všetky obmedzenia zru-
šené.

Budú pozastavené dotácie 
pre občianske združenia  
a športové kluby, ako v nie-
ktorých mestách v okolí? 
Aké dopady budú mať ohla-
sované výpadky financií?
Mesto dotácie schválilo a aj 
ich kompletne občianskym 

Aj v tomto čísle publikujeme vaše otázky pre primátora. Pripomí-
name, že pýtať sa môžete kedykoľvek mailom na otazky@svaty-
jur.sk alebo osobne na podateľni mestského úradu.

združeniam a športovým 
klubom vyplatí. Tiež mesto 
nezruší dotačný nástroj – Par-
ticipatívny rozpočet, kde ešte 
stále môžu občianske združe-
nia a právnické osoby žiadať  
o príspevok – dotáciu.

K druhej otázke: Mesto má 
výpadok v bežnom rozpoč-
te na úrovni 12%. Investície 
sme tento rok nezastavili, 
aktuálne začíname rekonštru-
ovať požiarnu zbrojnicu a uli-
cu Bratislavská. Do budúcna 
budeme musieť samozrejme 
obmedziť výdavky, ale neplá-
nujeme úplne zastaviť obno-
vu mesta. 

Neposunieme hody na je-
seň?
Hodový víkend skrýva v sebe 
takmer polročnú prípravu, 
získanie všetkých potreb-
ných povolení, zazmluvnenie 
umelcov a v neposlednom 
rade aj vybavenie rôznych 
stánkov. Tento rok už hody 
realizovať nebudeme.  

Prečo nefungujú hodiny na 
veži?
Mesto zabezpečilo každo-

ročnú kontrolu hodín na 
dolnom kostole, nastavenie  
a sfunkčnenie. Pri diagnostike 
bolo zistené, že hodiny budú 
musieť prejsť generálnou 
opravou inak čoskoro zasta-
via – čo sa aj stalo. Generál-
na oprava je však už finančne 
náročnejšia a bude musieť  
o nej rozhodnúť mestská 
rada, alebo priamo poslanci 
mestského zastupiteľstva. 

Pošta počas leta

Pošta Svätý Jur Vám ozna-
muje zmenu otváracích 
hodín od 6. júla do 28. 
augusta. 

Pondelok, Utorok, 
Štvrtok, Piatok: 

8,00-12,00    12,30-16,00  

Streda: 
8,00-12,00    12,30-17,00

Nové zastávky 
pri logistickom centre

Mesto Svätý Jur v spolupráci 
so spoločnosťou Martinrea 
vybudovalo dve nové zastáv-
ky pri Logistickom centre. 
Mesto zabezpečilo podesty zo 
zámkovej dlažby a spoločnosť 
Martinrea zakúpilo nové za-
stávky. Aj toto je príklad toho 
ako nezištne dokážu spoloč-
nosti pomáhať pri zlepšovaní 
kvality života v našom meste.
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Čo sa deje v meste

Vo vnútrobloku Kozmonautov 1,2,3,4 realizujeme komplet-
nú rekonštrukciu.

V lokalite Kačačince sme začali budovať oddychovú zónu. 
Parkovisko spolu s cestou sme už vybudovali.

Mesto obnovilo 1,2 km lesnej cesty. Tá bude slúžiť okrem les-
níkov a poľovníkov aj cyklistom smerujúcim na Biely kríž. 

Čas, kedy bola základná škola z dôvodu pandémie zatvorená, 
mesto využilo na rekonštrukciu povrchu Kollárovej ulice. 

Pri kaplnke pribudla nová lavička, ktorú mestu daroval p. Jur-
čík. Popri nej sme opravili  stienku a aktuálne upravujeme 
vchod do starého nemeckého bunkru.

Mesto obnovilo kompletne vnútro tribúny v areáli Športové-
ho klubu. Prostredníctvom technického úseku sme následne 
nanovo vybudovali aj spevnené plochy vo vnútri areálu.

V „Účku“ sme dobudovali napojenie poza bytovkami a po-
stupne rekonštruujeme okolie križovatky Nová Pezinská – Pri 
štadióne. Väčšinu prác realizujeme svojpomocne technickým 
úsekom, preto prosíme obyvateľov o trpezlivosť.

V materských školách prebiehali počas obmedzení opravy  
a údržby. V MŠ Pezinská sme kompletne zrekonštruovali elek-
tro rozvody, V MŠ Bratislavská aj za pomoci rodičov upravili 
dvor, v MŠ Kačačnice sme maľovali herné zostavy.
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Správnym separovaním odpadov zlepšime 
mieru vytriedenia komunálnych odpadov

Článok je pokračovaním z predchádzajúceho čísla, kde sme 
písali, že v roku 2019 sme na území mesta Svätý Jur vysepa-
rovali 30,05 % odpadov. Aby sme sa v tomto roku ešte viac 
zlepšili, zosumarizovali sme možnosti triedenia odpadu v na-
šom meste. V minulom čísle sme písali o separácii do vriec  
v rodinných domoch a do farebných kontajnerov na stojis-
kách. Ďalšie možnosti separovania: 

Zberný dvor
Na Zberný dvor môžete odovzdať vyseparované odpady 
(plasty, papier, sklo, kovové obaly, tetrapaky), biologicky roz-
ložiteľný odpad, drobný stavebný odpad (DSO), objemný ko-
munálny odpad, nebezpečné a problémové zložky komunál-
nych odpadov, elektroodpad, baterky, pneumatiky, jedlé oleje 
a tuky, drevný odpad, rozmerný kovový odpad. 
Poplatok za nakladanie s DSO je 0,015 € za kilogram.
Prevádzkové hodiny zberného dvora:  
utorok, streda: 7:00 - 17:30
štvrtok, piatok: 7:00 - 15:00
sobota:  8:00 - 12:00

Kompostéry
Do kompostérov, ktoré Vám mesto Svätý Jur rozdalo do zá-
hrad rodinných domov, ale aj do záhradkárskych osád, dá-
vajte biologicky rozložiteľný odpad zo záhrady a kuchyne.  
Objemný bio odpad, ktorý sa nedá umiestniť do kompostéra, 
prineste na zberný dvor alebo do komostárne. Pri správnom 
používaní kompostéra, sa navyše môžete tešiť z kvalitného 
kompostu. Ak ešte máte záujem o kompostér, informujte sa 
na tel. č. 0917 717 583.

Komunitné kompostoviská
Mesto Svätý Jur poskytlo kompostéty aj obyvateľom bývajú-
cim v bytovkách, ktorí majú záujem o komunitné komposto-
vanie. O komunitných kompostoviskách si prečítate viac na 
nasledujúcej strane. 

Lekárne
Lieky, ktoré nebudete ďalej užívať a lieky po dátume exspirá-
cie nevyhadzujte do komunálneho odpadu, pretože sú nebez-
pečným odpadom, ktorý môže znečistiť prostredie a ohroziť 
zdravie ľudí. Odovzdávajú sa do lekárne. Medzi tento odpad 
nepatria nespotrebované výživové doplnky, vitamíny a home-
opatické lieky.

Šedé kontajnery HUMANA
Tieto kontajnery slúžia na zbavenie sa nepotrebného, ale čis-
tého šatstva, textílii, obuvi a doplnkového textilu. 

Čierne smetné nádoby a čierne 1100 l kontajnery
V nich by mal skončiť komunálny odpad, ktorý sa už nedá 
viac vytriediť. V minulom roku sa v meste vyzbieralo takmer 
2 000 t tohto odpadu, ktorý skončil na skládke. Na jedného 
obyvateľa tak pripadá 334 kg odpadu za rok. Ak zostaneme 
na úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v tomto roku  
v rozmedzí 30 - 40 %, bude mesto v roku 2021 platiť zákonný 
poplatok do Environmentálneho fondu 22 € za tonu. Ale ak 
sa dostaneme nad 40 %,  tak bude mesto platiť 18 €, čím by 
sa ušetrilo cca 8 000 €.  Tak hor sa do triedenia, podmienky  
mesto vytvorilo, už je to na každom z nás. A samozrejme platí, 
že prvoradé je odpad zbytočne nevytvárať.

odpad kam patrí bol nájdený a nepatrí tam
molitan čierna nádoba žltá nádoba
polystyrén čierna nádoba alebo Zberný dvor žltá nádoba
papierové platá z vajíčok čierna nádoba alebo kompostér modrá nádoba
rolky z toaletného papiera čierna nádoba alebo kompostér modrá nádoba
papierové vreckovky čierna nádoba alebo kompostér modrá nádoba
blistre z  liekov čierna nádoba oranžová nádoba
papierové kartóny modrá nádoba oranžová nádoba
uvarené zvyšky z jedla čierna nádoba kompostér
zrkadlá, autosklá čierna nádoba zelená nádoba
podlahové krytiny, novodurové trubky čierna nádoba, na Zberný dvor ak sú 

veľké kusy
žltá nádoba

textil, šatstvo šedý kontajner Humana čierna, žltá nádoba
biologicky rozložiteľný kompostér čierna nádoba
drobný stavebný odpad Zberný dvor čierna nádoba

Ak nie ste si istý kam odpad umiestniť, volajte na č.: 0917 717 583

Najčastejšie chyby pri triedení odpadu
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Komunitné kompostovanie úspešne rozbehnuté

V máji sme úspešne zavŕšili 
viac ako ročný proces zakla-
dania prvých komunitných 
kompostovísk vo Svätom 
Jure. V súčasnosti kompostu-
jú obyvatelia 15-tich bytoviek 
na ôsmich kompostoviskách, 
o ktoré sa starajú jedenásti 
kompostmajstri.

Uprostred júna sme svoje sto-
jiská úspešne „skolaudovali“ 
počas neoficiálnej prezentácie 
pánovi primátorovi Gaburovi 
a pani Somorovskej z oddele-
nia životného prostredia MÚ.

Prešli sme dlhú cestu

Od prvých záujemcov, ktorí 
sa prihlásili na fb výzvu „Pria-
telia, kto sa chcete zapojiť 
do komunitného kompos-
tovania?“, cez hľadanie ľudí 
ochotných podujať sa na rolu 
kompostmajstra, absolvova-
nie školenia o kompostova-
ní organizovaného mestom  
a organizáciou Priatelia zeme, 
po zbieranie podpisov, často 
od dverí k dverám, zosta-
vovanie žiadostí o zriadenie 
komunitného kompostoviska 
a poskytnutie kompostérov, 
čakanie na vyrozumenie zo 
strany mesta, prebratie kom-
postérov, zháňanie doplnkov 
/sieťka, zámok, petlica/, až 

po konečnú úpravu kompos-
tovacích miest a stavbu kom-
postérov...

Medzi týmito krokmi prebie-
hala intenzívna spolupráca  
s pani Somorovskou z MÚ  
z oddelenia životného pro-
stredia, ako aj medzi nami, 
budúcimi kompostmajstra-
mi. Týmto by sme sa jej záro-
veň chceli verejne poďakovať 
za ústretovosť a výbornú ko-
munikáciu pri hľadaní ciest, 
ako doviesť náš komunitný 
projekt do úspešného cieľa.

Cesta by bola pravdepodob-
ne oveľa dlhšia, avšak výrazne 
nám ju skrátila možnosť zú-

častniť sa školenia, ktoré už 
bolo pripravené mestským 
úradom pre obyvateľov ro-
dinných domov. Taktiež sme 
získali kompostéry, ktoré 
si nenašli odberateľov me-
dzi záujemcami o záhradné 
kompostovanie, pre ktorých 
boli pôvodne určené. Od-
padol tým proces hľadania 
prostriedkov na financovanie 
školenia a samotných kom-
postérov.

Založenie kompostovísk 
je len prvým krokom 

Momentálne stojíme tvárou 
v tvár otázke, ako zapojiť do 
komunitného kompostova-
nia čo najviac ľudí. Ako im 
vysvetliť, že nemusia čakať, 
kým vláda v horizonte pár 
rokov pristúpi k znásobeniu 
poplatku za komunálny od-
pad. Že už teraz môžeme svoj 
komunálny odpad zreduko-
vať práve o tú polovicu, ktorá 
je tvorená kompostovateľným 
odpadom. Že takto vraciame 
zemi to, čo by ináč bez využi-
tia zostalo na smetisku a tvo-
rilo skleníkové plyny.

Dúfame, že aj takáto pro-
pagácia kompostovania na 

stránkach Ohlasov je mož-
nosťou pre zaktivizovanie ako 
obyvateľov rodinných, tak aj 
bytových domov.

Pokiaľ máte záujem o zapoje-
nie sa do projektu komunit-
ného kompostovania, napíšte 
nám na kompostovanie@
centrum.sk alebo na fb Ko-
munitné kompostovanie Svä-
tý Jur.

Klaudia Viola
za občiansku iniciatívu

Komunitné kompostovanie
vo Svätom Jure

Komunitné 
kompostovisko

Bytové domy Zodpovední kompostmajstri

KK K1 Kozmonautov 1, 2, 3, 4 Tessa Hollan
KK K2 Kozmonautov 5, 7 Svetlana Kmencová
KK S1 SNP 35 Jana Kaššová
KK PS1 Pri štadióne 13, 15, 18,20 René Števánka
KK PS2 Pri štadióne 26A, 26B Juraj Oravec

Pri štadióne 21, 23, 25 Silvia Dolníková
P1 Pannónska 6,8 Marek Podhorský
P2 Pannónska 10, 12 Tatiana Pliešovská
P3 Pannónska 14, 16 Lukáš Skurka
PZ1 Pezinské Záhumenice 947/2 Klaudia Viola
C1 Cibická cesta 2 Václav Linda

Zoznam komunitných kompostovísk
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Epidémia koronavírusu na-
chvíľu všetko zastavila. Vďaka 
skvelému tímu ľudí, materi-
álnemu vybaveniu a celkovej 
filozofii školy, kde dokážeme 
zladiť moderné ale aj kla-
sické spôsoby výučby, sme 
ju pomerne úspešne zvládli. 
Hneď v prvých dňoch sme 
začali riešiť spôsob dištanč-
ného vyučovania prostredníc-
tvom služobného notebooku, 
ktorý každý učiteľ dostáva. 
Počas skoro troch mesiacov 
vyučovania sme nemali väčšie 
problémy s technikou. Pre-
čo o tom hovorím? Po kríze 
sa všade hovorí ako učitelia 
zvládli online vyučovanie, ale 
na to najdôležitejšie asi všet-
ci zabúdajú. Ide totiž o to, 
že ak chceme aby učiteľ učil 
homeschooling, tak mu mu-
síme dať pracovný prostrie-
dok – počítač. Viete si pred-
staviť, že by ľudia z firiem, 
ktorí mali homeoffice, robili 
na súkromných PC? Trochu 
to odľahčím, ale ak zamest-
náte upratovačku, musíte jej 
dať vedro, handru a metlu... 
A teraz si skúste zistiť koľko 
učiteľov má služobný počítač 
a budete prekvapení. Staré 

Škola počas pandémie
desktopy, repasované PC, za-
staraný softvér. Škoda hovo-
riť. Ale poďme ďalej. Asi polo-
vica detí sa učila cez smartfón 
čo je šialené, pretože si zničia 
oči. Niektoré deti z viac po-
četných rodín nemali dosta-
tok PC. Asi sme mali šťastie, 
že našu školu vybavujeme IT 
technikou už od roku 2011  
a neustále ju modernizujeme. 
Vďaka tomu moji učitelia 
zvládli super prácu, na ktorú 
neboli pripravení a za to im 
veľmi ďakujem.
Vraj sme to zvládli, ale mali 
by sme sa poučiť. Dúfam, 
že každý si uvedomil, aké 
dôležité sú zdravotné sestry, 
policajti, hasiči, vojaci, ale 
aj predavačky v obchodoch. 
Možno si toto uvedomíme. 
Možno aj to, že škola a uči-
telia sú veľmi dôležití, pretože 
z domu sa učiť nie je jedno-
duché, rodičia predsa musia 
chodiť do práce. Ďakujem 
rodičom, z ktorých niektorí 
aj napriek vlastným homeof-
ficom pracovali s deťmi a ďa-
kujem aj žiakom, ktorí počas 
dištančného vyučovania pra-
covali a učili sa.

Návrat do lavíc
1. júna sme za prísnych pro-
tiepidemiologických opatre-
ní obnovili vyučovanie pre 
žiakov 1. – 5. ročníka. Školu 
sme vybavili stojanmi na dez-
infekciu rúk, termodisplejmi 
na meranie telesnej teploty 
zamestnancov a žiakov školy. 
Do práce nastúpili všetci za-
mestnanci školy a 83% žia-
kov. 22. júna sa do školských 
lavíc vrátila aj väčšina žiakov 
zo 6. – 9. ročníka. Napriek 
náročnej situácii, na ktorú 
nikto z nás nebol pripravený, 
sa nám tak podarilo úspešne 
ukončiť aj tento školský rok. 

Ako poďakovanie rodičom 
a žiakom v mesiaci júl škola 
ponúka denný letný tábor pre 
našich žiakov 1. – 5. ročníka. 
Urobili sme niekoľko zmien 
oproti minulému roku,  zní-
žili sme poplatok z 5 €/deň 
na 3 €/deň a predĺžili sme čas 
na 10 hodín denne od 7:00 
do 17:00. Veríme, že takto 
dokážeme aj my aspoň tro-
chu pomôcť rodičom s deťmi 
počas letných prázdnin.   

PaedDr.  Vladimír Vajcík                                                                                                 
riaditeľ školy

Online vyučovanie počas karantény. 

Vo svojej bohatej poľov-
níckej skúsenosti a znalostí 
javov, ktoré nám pripravu-
je samotná príroda, som sa  
s podobným javom doposiaľ 
ešte nestretol. Začínam veriť, 
že všetko je možné, aj keď 
niektoré skutočnosti sú me-
nej prirodzené a veľmi nezvy-
čajné. Pri svojich potulkách 
v poľovnom revíre na odľah-
lom mieste, ktoré pravidelne 
navštevujem, stretávam sa  
s čriedou 3 dospelých divia-

Príroda vie prekvapiť
číc a 11 diviačat, ktorým velí 
a užíva si honosného posta-
venia čuduj sa svete „domáca 
mačka“. 
Spoločná symbióza tejto di-
viačej čriedy a malej tigrovi-
tej mačky ma doslova dostali 
do údivu. Vodiaca diviačica 
sa k tejto mačke správa úplne 
nezvyklo, necháva sa obtierať 
po nohe, trpí úplný kontakt 
s týmto mačiatkom a je veľký 
predpoklad, že ho pravdepo-
dobne aj kojila. 

Ostatné diviačatá po dlhšom 
a viacnásobnom pozorovaní 
musia byť voči mačke veľmi 
zdvorilé, pretože vodiaca di-
viačica niekoľko krát veľmi 
razantne zasahovala a robila 
poriadky a pokoj v čriede. 
Neposlušné prasiatka lieta-
li ako pinpongové loptičky  
a mocný rypák diviačice na-
háňal strach všetkým len nie 
mačke, ktorá si svoju domi-
nanciu v čriede vychutnáva 
zdvihnutým chvostom a la-

hodným krokom resp. typic-
kým mačacím vylihovaním.

S touto málo vídanou sku-
točnosťou a nezvyčajným zá-
žitkom som sa chcel podeliť 
aj s inými poľovníkmi, či mi-
lovníkmi prírody s konštato-
vaním, že„kto je vyznávačom 
prírody zistí, že v prírode je 
skutočne všetko možné!“

Ing.Kamil Pajer
poľovný hospodár 

PZ Podhradie 
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Jubilanti nášho mesta

Pani Helena Šusteková oslávila 91 rokov.

Primátor mesta bol aj v uplynulých mesiacoch blahoželať na-
šim spoluobčanom, ktorí sa dožili krásnych životných jubileí. 
Pripájame sa ku gratulantom a  želáme veľa zdravia a  šťastia 
do ďalších rokov života!

Pani Helena Noskovičová oslávila 92 rokov.

Pani Anna Sijarská oslávila 94 rokov.

Jurania úspešní vo svete: 
Ferdinand Besík

Boli sme vlakári. Z Jura 
dvaja: Ferdinand Besík a Ig-
nác Barok. V rokoch 1944-
1948 sme navštevovali Štát-
nu obchodnú akadémiu  
v Bratislave. Ba ešte musím 
pridať aj Teréziu Belastovú, 
dnes Vašikovú. Zmaturo-
vali sme a rozpŕchli sme sa. 
Po rokoch sme sa dozvedeli,  
že Ferdinand Besík vyštudo-
val aj Vysokú školu technickú  
a zamestnal sa vo Vý-
skumnom ústave ropy  
a uhľovodíkových plynov  
v Bratislave. Odtiaľ ho vyslali 
do Kanady, kde dostal grant 
na vyriešenie úlohy spolu  
s kanadskou stranou. Odišiel 
tam aj s rodinou legálne, no 
v čase normalizácie po roku 
1970 ho naša strana požia-
dala, aby sa vrátil. Oznámil, 
že úlohu ešte nevyriešili, ako-
náhle vyčerpajú prostriedky  
a práca skončí, vráti sa domov. 
Lenže československá strana 
ho vyviazala zo zväzku česko-

slovenských občanov. Zostal  
v Kanade. Po roku 1990 sa 
nám ohlásil a prišiel aj tri 
razy na pomaturitné stretnu-
tie. Neskôr už nemohol, 
zradili ho nohy. Minulý rok  
v októbri mal aj on 90 rokov. 
Blahoželali sme mu. Píšem  
o tom, pretože Ferdinand Be-
sík je veľmi úspešný Slovák vo 
svete. V Ontáriu a v Kanade 
pracoval ako výskumno-ve-
decký pracovník od roku 
1967 do roku 1999. 
Ako vedecký pracovník obdr-
žal za vynálezy 16 amerických 
a 11 kanadských patentov  
v rôznych oblastiach. O vý-
sledkoch výskumnej činnosti 
napísal 32 technických člán-
kov do viacerých odborných 
časopisov a prednášal na via-
cerých technických konferen-
ciách v Kanade, USA, Dán-
sku a Venezuele. 

Štefan Horský
spolužiak, Záhorák

Prišiel k nám zaujímavý článok od Štefana Horského, ktorý nás 
upozornil na svojho spolužiaka, rodáka zo Svätého Jura, úspeš-
ného vedca pôsobiaceho v Kanade. Uverejňujeme s drobnými 
úpravami. 

Zdobenie mája 
Ozdobenie mája si aj tento rok ako obvykle zobrali za svoje 
ženy z Únie žien Svätý Jur.  Stretli sa aj napriek obmedzeniam 
a s rúškami na tvárach ozdobili májový strom stužkami.
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Vínna alej naliala vína
Obdobie uplynulých me-
siacov bolo pre všetkých ná-
ročné. Kultúrnospoločenské 
akcie počas karantény nám 
všetkým veľmi chýbali. V júni 
sa zrušil aj Sen noci svätojur-
skej, ktorý sa stal za dva roky 
obľúbeným a vyhľadávaným 
podujatím. Po zrušení opat-
rení a povolení akcií do 1000 
ľudí sa tak vinári dohodli na 
náhrade. Na takmer rovna-
kom mieste, pri soche sv. 
Urbana, kde mesto vysadilo 
alej mladých stromčekov, pri-
pravili degustáciu svojich vín 
pod názvom Vínna alej, vína 
nalej. Návštevníci si pochva-
ľovali a spolu s vinármi boli 
radi, že sa po dlhej dobe opäť 
stretávajú pri dobrom sväto-
jurskom vínečku.

Spomínam si, keď som ako 
malý chlapec prechádzal so 
psom cez vinohrady, ako ma 
nebohý pán Kaufmann za-
stavil a upozornil ma, aby 
som len tak nebehal pomedzi 
riadky, lebo môžem poodrá-
žať puky na viniči. Bola prá-
ve jar a vinohrad nasadzoval 
novú úrodu. Pán Kaufmann 
mal pravdu, stačilo rukou 
nepatrne zavadiť a razom ste 
zredukovali vinohradníkovi 
jeho úrodu. 

Často si na toto stretnutie 
spomeniem, keď sa s inými 
vinohradníkmi rozprávam  
o tom, ako im turisti a ľudia 
na prechádzke chodia pome-
dzi riadky vo vinohradoch  
a ešte sa čudujú, keď sa to 
vinohradníkovi nepáči. Nie-
ktorí majú pocit, že sú vo 
voľnej prírode a majú cez 
tieto súkromné pozemky prá-
vo prechodu. V prvom rade 

buďme tolerantní. Vinohrad-
níci nepestujú hrozno len tak, 
ako hobby. V prvom rade je 
to ich živobytie. Počas roka 
majú vo vinohradoch starostí 
až-až. Od zveri, cez choroby 
viniča, až po vrtochy počasia, 
ktoré ich môžu razom pri-
praviť o nemalú časť úrody. 
Netreba im pridávať ešte sle-
dovanie, kto a čo robí na ich 
pozemkoch. 
Ak má niekto stále pocit, že 

prechádzanie vinohradmi 
je úplne v poriadku, potom 
je tu ešte zákon 543/2002 
o ochrane prírody a krajiny, 
kde sa síce v §57 píše, že „kaž-
dý má právo pri rekreácii, tu-
ristike a obdobnom užívaní 
prírody na voľný prechod 
cez pozemky vo vlastníctve, 
správe a nájme štátu, obce, 
právnickej osoby alebo fyzic-
kej osoby“, ale vzápätí ďalší 
odsek dodáva, že toto právo 

„sa nevzťahuje na zastavané 
pozemky alebo stavebné po-
zemky, dvory, záhrady, sady, 
vinice...“
Tolerancia na cyklotrasách
Ďalšia nepríjemná skutoč-
nosť, ktorej musia vinohrad-
níci neraz čeliť (počul som 
priamo od nich), sú cyklisti 
na cyklotrase. Dávno pred-
tým, než bola cyklotrasa, cho-
dili po týchto cestách vino-
hradníci do vinohradov. Nie 
je určená výlučne pre šport  
a rekreáciu, ale aj ako miestna 
komunikácia spájajúca mesto 
a pozemky v okolí. Je smut-
né, že niektorí cyklisti sa rov-
no pasovali do role jediných 
pánov cesty a vinohradníkom 
buď neuhnú, alebo zopár  
z nich dokonca nemá prob-
lém vulgárne im začať nadá-
vať. Buďme prosím ohľadupl-
ní a chápme aj tých, ktorí sa 
starajú o okolité vinohrady. 

Michal Zeliska

Buďme tolerantní k vinohradníkom
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Svätojurský blesk s novým rekordom
Pandémia koronavírusu nás 
pripravila tento rok o dve 
cyklistické podujatia v našom 
meste. V apríli sa neusku-
točnil náš Svätojurský MTB 
maratón a v júni časovka do 
vrchu Drapák. Ostala nám 
už len posledná časovka do 
vrchu Svätojurský blesk. 
Trať má 7,2 km a prevýšenie 
390 metrov. Štartuje sa na 
parkovisku na Neštichu (ul. 
Hradištná) a cieľ je na mete-
orologickej stanici na Malom 
Javorníku.

Tímy aj zo zahraničia
Zjavne pre nedostatok prete-
kov a zrušenie mnohých ter-
mínov sme mali účasť výbor-
ných cyklistov a cyklistických 
tímov. Zaznamenali sme 
rekordný počet účastníkov – 
269 a tiež rekord v počte tí-
mov. Na preteky sa prihlásili 
mnohé zaujímavé tímy ako 
napríklad FireFly, Trinitas 
Sport Club, AŠK Inter Bra-
tislava, Dukla Bratislava, CK 
Banská Bystrica, OSMOS 
Cycling Team, Suncycle sk 
racing Team, Spartak Tl-
mače, Expendables Cycling 
Team, R.C.T. Martin,  Slá-
via ŠG Trenčín, WLRM cc  
a mnohé iné.

Nový rekordér 
letel ako blesk

Ešte pred pretekmi sa na časti 
trate menil povrch na rozbitej 
asfaltke, očakávali sme preto 
i rekordný čas. Doterajším 
rekordérom u mužov bol 
Ján Gálik s časom 17 minút 
a 13,9 sekundy. Nuž a naše 
očakávania sa naplnili, jeho 
rekord padol. Sme nesmier-
ne radi, že pri tak kvalitnej 
úrovni pretekárov sa stal 
novým rekordérom cyklista  
z radov nášho svätojurské-
ho klubu Rastislav Rovný.  

Do cieľa dorazil s neuveri-
teľným časom 16 minút,  
47 sekúnd. Gratulujeme  
k fantastickému výkonu!
Ocenení boli nielen víťazi 
všetkých kategórií, no odo-

vzdali sme ceny aj najmlad-
šiemu chlapcovi a najmladšej 
slečne, najstaršiemu pánovi 
ako aj najstaršej dáme, kto-
rí trať prešli a ocenili sme aj 
slečnu a pána, ktorí na našej 
trati zotrvali najdlhšie, aby 
sme ich podporili v budúcej 
cyklistickej vytrvalosti.
 
Ďakujeme všetkým sponzo-
rom, bez ktorých by sa tieto 
preteky nemohli uskutočniť.
Ďakujeme mestu Svätý Jur, 
primátorovi  a mestským po-
slancom za nový asfalt. I.Svä-
tojurskej a.s. za eliminovanie 
počtu áut na trati.

Na záver jeden postreh z tra-
te. Chceli by sme upozorniť 

všetkých či už cyklistov, turis-
tov, alebo návštevníkov chát, 
že asfaltová cesta na Biely kríž 
nie je výlučne cyklistická, či 
turistická trasa. Je to v prvom 
rade lesná cesta určená pre 

Na najvyššom stupni pre víťazov Rastislav Rovný z CK Svätý Jur, 
ktorý vytvoril nový rekord časom 16m, 47s.

zvážanie dreva a pre lesníkov 
na obhospodarovanie lesa. 
Teda musíme sa všetci navzá-
jom rešpektovať. Vyhrážanie 

Vynahraďte si zrušený maratón

„Ani to, že sa nemôžeme stretnúť, nás neodradilo pripraviť 
najväčšie a najotvorenejšie cyklistické podujatie na Sloven-
sku! Nezáleží na tom, či ste starý alebo mladý, vaše die-
ťa zvláda len bicykel s pomocnými kolieskami alebo ste 
takmer profík.“ Škoda ako hlavný sponzor svätojurského 
maratónu a ďalších cyklistických podujatí po celom Slo-
vensku pripravila pre fanúšikov cyklistiky menšiu náplasť 
na zrušené preteky z dôvodu pandémie. Svätojurská výzva 
v rámci akcie síce už skončila, no ďalšie výzvy sú pred nami 
počas celého leta - vždy nájdete otvorenú jednu kreatív-
nu a jednu výkonnostnú výzvu, do ktorej sa môžete zapo-
jiť. Viac informácií o podujatí nájdete na stránke https://
www.welovecycling.com/sk/

sa šoférom áut, zvlášť, keď 
majú riadne povolenky a prá-
vo vstupu na cestu je neadek-
vátne a len zvyšuje zlé vzťahy 
medzi nami navzájom.

Preto vyzývame všetkých  
k vzájomnej úcte a rešpektu. 
Užívajme novú cestu v zdraví.

ĎAKUJEME!
CK Svätý Jur



10 Svätojurské ohlasy Svätojurské ohlasy

Memoriál Milana Paliatku
Počas dvoch júnových víken-
dov zorganizoval ŠK Svätý 
Jur na futbalovom štadióne 
vo Svätom Jure tri veľké tur-
naje - pre deti v kategórii U9, 
U10 a U11. Turnajov sa tak 
zúčastnilo 34 družstiev, čo 
bolo viac ako 400 detí z rôz-
nych krajov Slovenska. Naše 
družstvá na turnajoch do-
siahli veľmi pekné výsledky  
a porazili aj takých súperov 
ako FK Inter Bratislava ale-
bo FK Slovan Duslo Šaľa. 
Jednotlivé výbery sa umiest-
nili  na druhom, šiestom a 
ôsmom mieste. Chceli by 

sme poďakovať všetkým, kto-
rí pri organizácii turnajov 
spolupracovali – mestu Svätú 
Jur, našim trénerom, stánku 
rodiny Šimuniových, všet-
kým rodičom, Didi pubu ako 
i DJ Hergottovcom za mode-
rovanie. Výťažok z turnajov 
bude použitý na skultúrnenie 
areálu ihriska a na zakúpenie 
jednotných červeno-bielych 
dresov pre všetkých päť mlá-
dežníckych družstiev. Aj tou-
to cestou hľadáme sponzorov, 
ktorí by chceli svoju firmu 
spropagovať svojím logom na 
našich nových dresoch.

Svätojurské El Clásico

Na svätojurskom štadióne sa 
odohral 13. júna zaujímavý 
exhibičný zápas, v ktorom 
proti sebe nastúpilo vedenie 
a realizačný tím ŠK Svätý Jur 
proti mužstvu zostaveného 
Jozefom Gaburom a Mare-
kom Porvazníkom. Netradič-
ný duel, kde sa predstavili aj 
traja bývalí prvoligoví hráči 
Juraj Czinege, Patrik Volf  
a Radovan Vašik, prilákal 
aj fanúšikov – na tribúnach 
ich bolo vyše 350. A mali sa 
veru na čo pozerať. Celkovo 
padlo osem gólov, z víťazstva 
5:3 sa tešili hráči z „Gaburov-

ho“ tímu. K napätiu prispeli 
aj dve nepremenené penalty  
a azda najviac z celého 
stretnutia zaujali nožničky 
Vašika. Vo veku 49 rokov za 
ne zaslúžene zožal potlesk. 
Nechýbalo veľa a dokonca by 
z nich bol i gól – skončili to-
tiž na žrdi. 
Po zápase sa podával guláš  
a v príjemnej atmosfére sa 
pokračovalo na posedení  
u Didiho. Organizátori plá-
nujú urobiť z podujatia kaž-
doročnú tradíciu. Takže o rok 
na svätojurskom El Clásicu, 
priatelia!
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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: 7.7.2020. ISSN 2453-6296

V roku 2010 postihla lesy  
v Malých Karpatoch prírod-
ná katastrofa zapríčinená dl-
hodobými zrážkami a silným 
vetrom o rýchlosti v nárazoch 
až 140 km/h. Následkom 
týchto faktorov boli vyvráte-
né súvislé plochy  hlavne na 
hrebeni Malých Karpát od 
Bratislavy až po Smolenice. 
Na majetku Mesta Svätý Jur, 
ktorý obhospodaruje I. Svä-
tojurská a.s. bolo vyvráte-

10 rokov po prírodnej katastrofe – kalamite v Malých Karpatoch
ných cca 40 000 m3 drevnej 
hmoty, ktorá sa spracovávala 
v roku 2010 a 2011. Ako 
dôsledok spracovania vývra-
tov vznikli holiny, ktoré sa 
už neboli schopné obnovo-
vať prirodzeným spôsobom 
– samoobnovou z dôvodu, že 
prevládajúce dreviny v týchto 
lesoch sú buk a dub, ktorých 
semeno je ťažké a padá len 
pod materský strom. Keďže 
tieto stromy boli na súvislých 

plochách vyvrátené, bolo po-
trebné použiť umelú obno-
vu, t.j. nakúpiť vypestované 
sadenice v lesných škôlkach 
a následne ich zalesniť na po-
stihnutých plochách.
I. Svätojurská na tieto úče-
ly vysadila od roku 2010 do 
roku  2017 225 tisíc kusov 
malých stromčekov vhod-
ných do Malých Karpát. Od 
roku 2018 do súčasnosti sme 
ešte vylepšovali druhové zlo-

ženia a vysadili sme 38 tisíc 
kusov stromčekov. Celko-
vo sme za 10 rokov vysadili  
263 tisíc stromčekov. Ako 
vidieť na fotkách les sa nám 
sem pomaly vracia a môže-
me len dúfať že nás v budúc-
nosti nepostihne podobná 
katastrofa, ktorej následky je 
nutné dlhodobo odstraňovať.

Matej Čičo
Odborný lesný hospodár

riaditeľ I. Svätojurskej a.s.



Knihu Zlatý strapec, ktorú vydala AINova v spolupráci s Mestom Svätý Jur, Svätojurským 
vinohradníckym spolkom a Malokarpatskou komunitnou nadáciou Revia,  

si môžete zakúpiť na nasledovných predajných miestach:  
Infocentrum - AINova (Prostredná 64), Vinocentrum (Prostredná 48),  

Reštaurácia Krone (Prostredná 160), Renesančný dom/Čoko-Kafé (Horné predmestie 12).

Autentické dielo svätojurskej autorky Violy Almássyovej  
Vás zavedie do bohatej histórie nášho malebného mestečka  

a cez pútavé príbehy previazané množstvom ilustrácií Adriana Ferdu  
sa môžete zahĺbiť do zašlých čias a tajov nášho regiónu.


