
Svätojurské ohlasy
Štvrťročník obyvateľov Svätého Jura číslo 3/2020, ročník XX., nepredajné

Mesto opäť rozdá 50 ovocných stromčekov
Pre pozitívny ohlas z minu-
lých rokov aj tento rok po-
skytne mesto Svätý Jur mla-
dé jablone, hrušky, slivky  
a čerešne do záhrad svojich 
obyvateľov. Mesto aj takto 
bojuje proti suchu a extrém-
nym teplotám a to nielen 
výsadbou zelene na verej-
ných priestranstvách, ale aj 
súkromných záhradách. 

Začiatkom novembra ve-
nuje svojim obyvateľom, 
ktorí prejavia záujem, 50 
ovocných stromčekov.  
O ovocné stromčeky môžete 
požiadať na mestskom úra-

Senior linka – 0918 360 613

Opatrenia, karanténa, zru-
šené podujatia, testovanie... 
Valí sa to na nás z každej 
strany. Nechcem sa na tých-
to riadkoch zamýšľať nad 
jednotlivými opatreniami, 
v ktorých aktuálne žijeme. 
Pochopiteľne by to k ni-
čomu neviedlo a ani mi to 
neprináleží. Nad čím však 
už dlhšiu dobu v súvislosti 
s pandémiou rozmýšľam, je 
stav spoločnosti a náš postoj 
k nepríjemným situáciám,  
v ktorých sa momentálne 
ocitáme.

de vo Svätom Jure osobne, 
mailom na msu@svatyjur.
sk alebo písomne. Stačí, ak 
splníte tieto podmienky:  
1. Ste majiteľom nehnuteľ-
nosti v zastavanom území 
mesta Svätý Jur. 2. Zároveň 
máte v meste Svätý Jur trva-
lý pobyt. 

Jeden žiadateľ môže požia-
dať maximálne o dva strom-
čeky. Do žiadosti uvedie aj 
telefonický kontakt. Upred-
nostnení budú občania, kto-
rým sa v predošlých rokoch 
stromček neušiel. 

Ťažko v tomto všetkom hľa-
dať nejaké pozitívne správy, 
pričom priznajme si, dob-
re by nám padli. Pamätám 
si ešte z prvej vlny na jar 
príspevok na facebookovej 
stránke Svätého Jura. Mladý 
muž sa ponúkol, že ak by 
niekto zo seniorov potre-
boval nakúpiť a nechce ísť 
zbytočne do obchodu, rád 
pomôže. Nakúpi a nákup 
nechá pri dverách. Úplne 
jednoduché gesto. Presne 
toto potrebujeme. Vidieť, že 
stále si dokážeme pomôcť. 

Neostáva nám nič iné, len 
to všetko vydržať a pomôcť 
jeden druhému. V rámci 
možností a ako sa len dá.  
V tejto súvislosti pripomí-
nam aj senior linku mesta, 
ktorú môžu starší občania 
využiť v prípade potreby, jej 
číslo je nad týmto článkom.

Chvíľu to ešte potrvá
Ako predseda kultúrnej ko-
misie zažívam tiež zvláštny 
rok. Spolu s ostatnými člen-
mi komisie sme boli zvyk-
nutí spolupodieľať sa na prí-
prave hodového programu 
a ďalších podujatí v meste. 
V tomto čase by sme už  

s najväčšou pravdepodob-
nosťou riešili detaily via-
nočného koncertu, či pri-
pravovali vianočné trhy.  
V tejto chvíli však nevieme, 
čo presne bude (inak verte 
mi, ani tieto noviny nie je 
jednoduché zostaviť, keď sa 
toho deje oveľa menej). Tak 
verím, že ak nie koncom 
tohto roka, tak v tom ďal-
šom sa už na nejakom prí-
jemnom podujatí uvidíme. 
Nech vám tieto chvíle aspoň 
trošku spríjemnia aj správy 
o tom, čo sa udialo v na-
šom meste.  Všetkým pevné 
zdravie!

Michal Zeliska

Len sa zomknúť a vydržať
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Vy sa pýtate, primátor odpovedá
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.

Prečo keď urobíte nový as-
falt na ulici, o dva týždne ho 
rozkopete? (myslené na Bra-
tislavskú ulicu)
Naozaj vznikla na oko absur- 
dná situácia. Mesto dokon-
čilo rekonštrukciu Bratislav-
skej ulice a pár dní na to ju 

Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť (BVS) pri čísle 19  
z dôvodu havárie rozkopala. 
Podobné sa nám stalo bohu-
žiaľ aj na uliciach Partizán-
ska a Nová Pezinská. Mesto 
pri príprave každej investície 
osloví správcov všetkých sietí 
s požiadavkou o ich kontrolu 

a prípadne kompletnú opravu 
– výmenu. Až na UPC všetky 
ostatné spoločnosti deklarujú 
písomne, že ich sieť je v bez-
chybnom stave a nepotrebujú 
nič opravovať – meniť. Kon-
krétne pri BVS  je to o to 
smutnejšie, pretože vieme, že 

ich sieť – vodovody sú poru-
chové a spôsobujú najčastej-
šie rozkopávanie ulíc v našom 
meste. Bohužiaľ nemáme 
žiadnu moc ich prinútiť si 
vodovody a uzávery opraviť  
v rovnakom čase spolu s naši-
mi investíciami. 

Kto povolil značku zákaz 
vjazdu nákladných vozidiel 
na Hámrovskej ceste?
Túto značku na žiadosť mes-
ta povolil  Okresný dopravný 
inšpektorát Policajného zboru 
v Pezinku. Mesto požiadalo  
o povolenie umiestniť znač-
ku z dôvodu stále sa zhor-
šujúceho technického stavu 
tejto cesty, čo je spôsobené 
aj prejazdom veľkých náklad-

ných vozidiel. Ak potrebu-
je niekto vchádzať na túto 
cestu nákladným vozidlom, 
jednoducho požiada mestský 
úrad (stačí aj mailom na ad-
rese msu@svatyjur.sk), uvedie 
dôvod vjazdu, pošle EČV vo-
zidla a mesto mu vydá povo-
lenie na vjazd. 

Budú na Bratislavskej ulici 
osadené aj smetiaky s vrec-
kami pre psov?

Na Bratislavskej ulici budú 
už každým dňom osadené 
aj smetné nádoby s vrecka-
mi pre psov. Tiež budeme 
ešte tento rok dopĺňať – 
osádzať nové smetné nádo-
by na Prostrednej ulici a to  
v dolnej časti po križovatku 
s Felcanovou a Hergottovou  
a v hornej časti nad kruho-
vým objazdom.

Ako to je vlastne s tými 
hodinami na veži? Budú sa 
opravovať či nebudú?

V minulom čísle sme uverej-
nili informáciu o havarijnom 
stave hodín na veži dolného 
kostola. Poslanci mestské-
ho zastupiteľstva schválili 
peniaze na opravu hodín. 
Opravu sme teda u spoloč-
nosti, ktorá hodiny servisu-
je, objednali. Tá objednávku 
potvrdila. Avšak dôležité 
súčiastky (prevodovky) sú 
dodávané z Českej republiky 
a tie budú pre koronakrízu 
k dispozícii až na prelome 
rokov 2020-2021. Takže ho-
diny by mali byť generálne 
opravené a sfunkčnené na 
jar roku 2021.

Ak sa prihlásite na stránke 
https://sms-info.eu/spravy/
odosielatel/svaty-jur
budú vám chodiť SMS sprá-
vy alebo email zadarmo. Ide 
o max. 120 úderové správy, 
kde je krátka info, prípadne 
link na plnú info. Treba vy-

Viete o SMS hlásniku?

plniť okienko vedľa zeleného 
(buď tel. číslo alebo email, 
kam chcete, aby vám chodili 
správy).

Takto sa dozviete stručne  
a rýchlo o všetkom, čo sa  
v Jure deje.
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Poslanci mestského zastupi-
teľstva na rokovaní dňa 7. ok-
tóbra 2020 schválili mestom 
navrhnutý zámer budovania 
parkovacieho systému na Pro-
strednej ulici. Má to byť prvý 
krok k regulácii parkovania 
v našom meste. Na námestí 
sa vybudujú pri vstupe nad 
križovatkou ulíc Felcánova 
– Prostredná – Hergottova 
a pod kruhovým objazdom 
štyri automatické vysúvacie 
stĺpiky. Na vjazde budú pred 
spustením zaznamenávať evi-
denčné čísla vchádzajúcich 
vozidiel a na výjazde  budú 
vozidlá púšťať z námestia von. 
Parkovanie v tejto časti ná-
mestia bude s najväčšou prav-
depodobnosťou spoplatnené. 

Na Prostrednej ulici vznikne nový parkovací systém
Pridanou hodnotou tohto 
systému bude, že sa doprava 
na námestí výrazne spoma-
lí, pretože celý kontrolovaný 
vjazd aj výjazd bude trvať 
cca desať sekúnd. Parkovací 
systém je navrhnutý tak, aby 
fungoval automaticky. To, aké 
budú parametre – teda koľko 
prvých minút bude bezplat-
ných, koľko sa bude platiť  
a za aký čas, aké bude nastave-
nie pre obyvateľov s trvalým 
pobytom na Prostrednej ulici, 
ako budú fungovať návštevy 
a podobne, bude predmetom 
rokovaní komisií, mestskej 
rady a následne celé nasta-
venie pred spustením budú 
schvaľovať poslanci mestské-
ho zastupiteľstva. 

Pripravuje sa rekonštrukcia Pezinskej ulice
Mesto už druhý rok pripra-
vuje jednu z najzložitejších 
investícií a to kompletnú re-
konštrukciu ulice Pezinská. 
Tá sa bude opravovať v ce-
lej dĺžke, teda od Krajinskej 
až po Scheidlinovu záhradu 
vrátane nového mosta. Ten-
to projekt už má vydané sta-
vebné povolenie ešte z roku 
2008. Keďže je to už nejaký 
čas a pomery i požiadavky na 

túto ulicu sa zmenili, mesto 
celý projekt aktualizuje. Po 
prerokovaní v komisiách sme 
na úrad pozvali občanov, 
ktorí na tejto ulici bývajú.  
S celým projektom sa oboz-
námili a mali možnosť vzniesť 
aj pripomienky, prípadne 
sa len opýtať na konkrétny 
úsek pred svojím domom. 
Výsledkom všetkých tých-
to stretnutí je projekt, ktorý 

počíta s chodníkom po celej 
dĺžke ulice, s obojsmernou 
premávkou od Krajinskej 
po Hergottovu a následne 
od Hergottovej ulice už iba  
s jednosmernou prevádzkou 
až po most pri Scheidlinovej 
záhrade. Súčasťou rekon-
štrukcie bude prekládka 
všetkých sietí, kamerový sys-
tém, úplne nové odvodnenie, 
výsadba zelene a tiež vyčle-

nenie plôch na parkovanie.  
V celom procese aktualizácie 
sú aktívni aj pracovníci Kraj-
ského pamiatkového úradu, 
nakoľko aj táto ulica spadá 
do Pamiatkovej rezervácie  
v našom meste. 

Ak by celý proces prebiehal 
podľa plánu, kompletnú re-
konštrukciu by sme chceli 
začať už v roku 2021.
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Jubilanti nášho mesta

Pani Anna Haasová oslávila 90 rokov.

Primátor mesta bol aj v uplynulých mesiacoch (pred prijatím 
opatrení spojených s koronavírusom) blahoželať našim spolu-
občanom, ktorí sa dožili krásnych životných jubileí. Pripája-
me sa ku gratulantom a želáme veľa zdravia a šťastia do ďal-
ších rokov života!

Pán Ján Slezák oslávil 92 rokov.

Pani Milada Jurčíková oslávila 93 rokov.

Mesto po dlhých rokoch 
pristúpilo k rekonštrukcii 
Požiarnej zbrojnice. Budova 
bola už vo veľmi zanedbanom 
až havarijnom stave. Múry 
hornej strany boli kompletne 
dlhodobo zavlhnuté, časť nos-
nej steny bola dokonca posta-
vená na odvodňovacej rúre 
smerujúcej z Horného pred-
mestia. Spôsobovalo to vážnu 
statickú chybu, dôsledkom 
ktorej praskali hneď dve nos-
né steny. O stave strechy ani 
nemá zmysel písať, bola „ako 
sito“. Preto mesto rozhodlo  
o kompletnej rekonštrukcii. 
V rámci nej sa vybuduje úpl-
ne nový objekt, ktorý ale ne-
bude už iba požiarnou zbroj-
nicou. Súčasťou bude jeden 
nový mestský byt, zázemie 
pre Jakubskú cestu (miesto 
na nocľah pre pútnikov, ale 
aj pohotovostný priestor pre 
krátkodobé ubytovanie), dve 
podkrovné miestnosti, ktoré 
budú určené pre spolky a ob-
čianske združenia, jedna zasa-
dacia miestnosť, ktorá bude 

Kompletná rekonštrukcia 
požiarnej zbrojnice

priamo prepojená s nádvorím 
a teda sa bude využívať aj pri 
menších kultúrnych akciách 
ako napríklad Jablkové hodo-
vanie, prípadne detské bur-
zy... Niečo viac ako  1/3 ob-
jektu bude stavba úplne novej 
požiarnej zbrojnice. Bude to 
dvojpodlažná budova, kde 
na prízemí budú garáže pre 
vozidlá a na prvom poscho-
dí bude zázemie pre dob-
rovoľných hasičov. Ďalšou 
časťou projektu rekonštruk-
cie bude aj sanácia vlhkosti 
na objekte budovy, v ktorej 
sídli AINova. Tento objekt 
je tiež v majetku mesta.  Sú-
časťou bude aj rekonštrukcia 
nádvoria a okolia budovy až 
po vchod do Scheidlinovej 
záhrady. Celá stavba je pod 
prísnym dohľadom Krajské-
ho pamiatkového úradu a aj 
preto veríme, že všetko cenné 
z pôvodného objektu sa nám 
podarí zachrániť. Ak pôjde 
všetko podľa plánu, hasiči sa 
už čoskoro budú sťahovať do 
novej požiarnej zbrojnice.  
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Milé dôchodkyne, milí dô-
chodcovia, určite vám ne-
uniklo, že náš  klub dôchod-
cov vo Vinohradníckom 
dome je už druhýkrát v tom-
to roku zatvorený. Dôvod? 
Ten je každému určite jasný. 
Koronavírus.

Podľa Úradu verejného zdra-
votníctva sú koronavírusom 
najviac ohrození starší ľudia,  
a to vo veku nad 65 rokov. 
Medzi ohrozených patria 
najmä tí seniori, ktorí trpia 
rôznymi chronickými ocho-
reniami a majú oslabenú 
imunitu. 
To familiárne oslovenie na 
úvod nie je náhoda, veď naše 
pravidelné posedenia „na Jo-
zefa, Anenské posedenia, po-
sedenia pri jedličke“ a všetky 

ostatné sú doslovne rodin-
ného charakteru. Nemôžem 
zabudnúť ani na spoločné 
návštevy divadelných pred-
stavení.

Ako si chrániť zdravie:
• chráňte sa pred prechladnutím,
• zakrývajte si ústa aj nos ochranným rúškom,
• jedzte dostatok výživnej stravy vrátane ovocia, zeleniny, 
vitamínov a pite veľa tekutín,
• zostaňte doma a v čo najmenšej miere vychádzajte z vášho 
obydlia  medzi ľudí,                                
• choďte na prechádzku do prírody, využívajte však miesta, 
kde je málo ľudí,
• doprajte si dostatok spánku a odpočinku,
• látkové rúška sa po každom nosení musia dezinfikovať, ide-
álne je ich vyvariť, vyžehliť alebo vyprať  pri vysokej teplote,
• po každom návrate domov si riadne umyte ruky a podľa 
možnosti vydezinfikujte aj oblečenie. 

Ja osobne neverím tým hla-
som „preč s rúškami“ a po-
dobne, lebo ako inak sa do-
stanú do našich pľúc rôzne 
vírusy  keď im zahatáme ces-
tu do dýchacích ciest. Keď 
prídeme do priestoru, kde je 
nejaký hrozný zápach, reakcia 
nášho tela je, že si automatic-
ky zakryjeme nos a ústa. Bo-
hužiaľ vírusy nesmrdia.

Celý výbor samosprávy už 
netrpezlivo čaká na dobu bez 
koronavírusu a jemu podob-
nej pliage, či už prišiel odkiaľ-
koľvek, len nech je už preč  
a budeme sa spoločne zabá-
vať.

za samosprávu KD 
pri MsÚ Svätý Jur
Ing. Dušan Hupka

Zdravie máme len jedno, 
preto si ho chráňme ako oko  
v hlave a nehazardujme s ním.

Pôvodných drevených okien 
na vinohradníckych domoch 
už nie je veľa, avšak stále sa 
dajú nájsť. Jedinečný prípad 
je dom v centre mesta, v kto-
rom sídli aj Víno z kamenné-
ho dvora – majitelia ho kúpili 
v stave, keď na uličnej fasáde 
boli už tzv. trojokná a tiež 
iné nevhodné zásahy. Pri ob-
nove domu sa však podarilo 
nájsť pôvodné okenné otvory  
a na povale domu sa dokonca 
našli odložené drevené okná, 
ktoré do nich presne zapada-
li. Majitelia domu sa rozhodli 
tieto „staré“ okná osadiť do 
nájdených otvorov. V spo-
lupráci s odborníkmi, podľa 
príkladov z mesta a regiónu 
a najmä podľa starých fotiek, 
obnovili tiež tvaroslovie fa-

Škola tradičných stavebných remesiel 2020 – 
obnova historických drevených okien

sády a zvolili vhodné odtie-
ne farieb. Pri hľadaní riešení 
vždy úzko spolupracovali  
s Krajským pamiatkovým 
úradom Bratislava. Týmto 
postupom sa im do veľkej 
miery podarilo prinavrátiť 
fasáde jej pôvodný výraz. 
Pred pätnástimi rokmi to bol  
v rámci pamiatkovej rezervá-
cie Sv. Jur jeden z priekop-

V centre Mestskej pamiatkovej rezervácie Svätý Jur, pod vedením 
AINovy, prebieha v termíne 22. – 24. 10. 2020 už šiesty ročník 
Školy tradičných stavebných remesiel. Tento raz je školenie zame-
rané na obnovu historických drevených okien s využitím ľanového 
oleja a ľanových farieb. 

níckych činov. Noví majitelia 
domu ukázali, ako je možné 
vrátiť domom v meste ich 
„stratenú krásu“. 
Na tento príbeh teraz nad-
väzuje Škola remesiel, ktorá 
predvedie na „znovuobjave-
ných“ oknách obnovu s vy-
užitím tradičných postupov  
a tiež tradičných materiálov 
na báze ľanového oleja. Takú-
to obnovu považujeme v prí-
pade historických drevených 
okien za optimálnu. Naše 
pozvanie opäť prijal nemec-
ký expert na obnovu okien  

a dverí pán Johannes Mosler. 
Vzhľadom na aktuálne pro-
tipandemické opatrenia však 
už nemôže pricestovať osob-
ne a preto nám poskytol vi-
deoprezetáciu, ktorej preklad 
do slovenčiny práve pripra-
vujeme a bude verejne prí-
stupný. Taktiež ostatní lektori 
a lektorky budú prednášať 
formou „online“ školenia. V 
ďalšom čísle tohto občasní-
ka vás budeme podrobnejšie 
informovať o priebehu Školy 
remesiel a tiež uverejníme lin-
ku na videá. AINova realizuje 
v roku 2020 tento vzdelávací 
a osvetový projekt vďaka pod-
pore Ministerstva kultúry SR, 
Bratislavského samospráv-
neho kraja, spoločností Ben-
cont Development a Baumit 
a v neposlednom rade vďaka 
dlhodobej podpore Prvej sta-
vebnej sporiteľne.

Mgr. Lucia Gembešová
členka vedenia Academia 

Istropolitana Nova
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Podporujte lokálne podniky, 
kupujte svätojurské víno

Aktuálne opatrenia obmedzili fungovanie reštauračných za-
riadení. Jedlo si môžete zobrať len so sebou, jesť na mieste 
sa dá iba na otvorených terasách. Ako sú otvorené prevádzky  
v našom meste a kde sa dá objednať jedlo, nájdete v nasledu-
júcom prehľade.

Garage Caffe Bar
Objednávky pri vstupe do reštaurácie alebo na číslach 0915 
904 896, prípadne 0917 375 470. 
Jedlá si môžete objednať od 8.30 do 20.30, v piatok  
a v sobotu do 21.30 h. 

Krone
Objednávky osobne alebo na čísle 0917 713 421. 
Otvorené denne od 10.00 do 19.00. 

Café Korzo
Osobne alebo na čísle 0903 760 535.
Denné menu v pondelok až piatok od 11.00 do 15.00.  
V prípade pekného počasia bude otvorená terasa do 19.00. 
Počas víkendov zatvorené. 

Red Hot
Objednávky osobne alebo na čísle 02 44971122
Otvorené podľa klasických otváracích hodín  
(nájdete ich na redhot.sk)

Zlatý orol
Objednávky na 0904 461 002 alebo cez stránku bistro.sk. 
Otvorené utorok - nedeľa od 14.00 do 21.30. 

Deň otvorených pivníc  
MVC je zrušený

Tento rok je naozaj náročný 
aj pre vinárov. Množstvo ak-
cií spojených s degustáciami 
a predajom vína sa zrušilo, 
čo spôsobilo nemalé výpadky 
v príjmoch. Zrušili sa otvo-
rené pivnice na sv. Urbana  
v máji, rôzne ďalšie podujatia 
v Jure alebo okolí, zrušený je 
tiež Deň otvorených pivníc  
v novembri. Okrem akcií 
boli na jar zatvorené podni-
ky, teraz sú reštaurácie tiež 
len v režime „jedlo so sebou“. 
Vinárstva orientované na 

predaj v reštaurácii tak opäť 
prichádzajú o tržby a ostáva 
im najmä priamy predaj zá-
kazníkovi. 
Ak teda dostanete chuť na 
vínko, lokálna podpora 
miestnych vinárov je skvelou 
voľbou, v tejto situácii viac 
ako inokedy. Väčšie vinárstva 
majú pravidelne otvorené, 
ak máte „svojho“ menšieho 
vinára, určite sa tiež poteší 
každej objednávke. Víno so 
sebou si môžete kúpiť tiež vo 
Vinocentre. 

Príroda vie prekvapiť....

Mnohí čitatelia článku pod názvom „Príroda vie prekvapiť“ 
z minulého čísla Svätojurských ohlasov  nechceli veriť a au-
tor príspevku dostal hneď niekoľko telefonátov a emailov  
s otázkou, či je to pravda, resp. či nejde o vymyslenú 
príhodu. A teraz ako na pokračovanie uverejňujeme dôka-
zné fotografie o tom, že mačka je kráľovnou čriedy di-
viakov. Tento dôkaz skutočne potvrdzuje, že „Príroda vie 
prekvapiť....“ 

foto: Katarína Macháčková
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Oberačky pomaly končia, aký bol vinohradnícky rok?
Pomaličky končí obdobie 
oberačiek, vrchol sezóny pre 
všetkých vinohradníkov. Do 
pivníc putujú poväčšine už 
len posledné modré odrody 
na výrobu červeného vína,  
v nádobách šuštia burčiaky, 
či dokonca pri skorších od-
rodách sa už čistia mladé vín-
ka. Všetci sme zvedaví práve 
na hodnotenie výsledného 
produktu, no to má ešte čas. 
Vinársky kumšt chce tiež svoj 
čas a víno v pivnici sa nezrodí 

ihneď po oprešovaní hrozna. 
Zatiaľ sa dá len predpokladať, 
čo nás čaká. A na mieste je 
hlavne zhodnotiť rok z po-
hľadu pestovania viniča. Lebo 
práve dobrá surovina, ktorá 
putuje do pivnice, je základ 
pre dobrý výsledný produkt. 
Na zhodnotenie vinohradníc-
keho roka sme sa opýtali pria-
mo vinárov. Ako sú spokojní 
s kvalitou a kvantitou a aký 
ročník očakávajú vo fľašiach? 

Ondrej Matula
Rok 2020 vo vinohradoch hodnotím 
ako jeden z priemerných ročníkov čo 
sa týka kvality, kvantity a termínov 
fenofáz (najmä termíny oberačiek 

jednotlivých odrôd boli ako kedysi  
a nie o dva týždne skôr, ako tomu bolo za 

posledné 2-3 roky). Vlahy bol podľa mňa dostatok. Z hľadis-
ka udržania dobrého  zdravotného stavu to bolo náročnej-
šie, nakoľko múčnatka mala vo vegetácii ideálne podmienky. 
Môžu za to jednodňové  dažde, po ktorých prichádzali takmer 
bezveterné horúce dni, až spara vytvorená nízko nad zemou 
pripomínala saunu. Ale dobré načasovanie biopostrekov a ze-
lených prác nám v tomto zásadne pomohlo. 
Počty vysokej zvery nám stále stúpajú, o čom svedčia aj ďalšie  
dva naše novooplotené vinohrady. Pozitívom je, že škorce sa 
u nás dlho nezdržali a ich masívny výskyt trval asi jeden deň.
Napriek všetkému sme s úrodami spokojní, najkrajšie boli  
z Veltlínskeho a Rizlingu rýnskeho. Tešíme sa na mladé vína, 
ktoré budú mať toho roku asi viac kyseliniek, ale i extraktu, 
nakoľko si hrozno pobudlo vo vinohrade o čosi dlhšie. 

Miro Miklovič
Ročník 2020... zase raz úplne iný ako 

všetky ostatné - a zároveň v mnohom 
podobný :-))...
Bol to rok bohatý nielen na slnko, ale 

aj na zrážky. A tých, ako vieme, sa nám 
ušlo viac ako dosť - najmä v uplynulých 

dňoch a týždňoch. Skoré odrody ako Iršaj a Müller sme obrali 
ešte v auguste v uspokojivej cukornatosti a so štedrým obsa-
hom kyseliniek, ktoré v mladých vínkach podčiarkujú svie-
žosť a ovocnosť. Čoskoro ich čaká druhé stáčanie a príprava 
na fľašovanie. Na druhej strane Dunaj, obraný v polovici sep-
tembra s cukornatosťou 24°NM má ešte na vyzretie čas. Daž-
divé dni v závere septembra a najmä v prvej polovici októbra 
nám však skomplikovali oberačky neskorých odrôd typických 
pre náš chotár, ako sú rizling rýnsky a rizling vlašský. Ryňák 
sme len tak-tak stihli obrať pred šíriacou sa hnilobou a vlašá-
ku, ktorým zvykneme ukončovať oberačkovú sezónu, nám dl-
hotrvajúce dažde zrazili cukornatosť na úroveň kabinetu. Kaž-
dopádne, bude sa s čím hrať najbližšie týždne v pivnici... :-)
A ak ste zvedaví, ako to u nás tento rok "sporilo", tak naj-
mä vďaka oploteniu vinohradov, ku ktorým aj nás situácia  
s premnoženou zverou pritlačila, sme obrali minimálne  
o 30% vyššiu úrodu. Nazdravie!

Róbert Bognár

Rok 2020 vnímam vo vinohradoch 
úplne inak ako predchádzajúce roky. 
Všetci asi žijeme aktuálne veľmi zvlášt-

ny rok a asi tak skoro na kombináciu 
2020 nezabudneme. Snáď to bude platiť  

v pozitívnom zmysle slova, že nezabudneme na pekný ročník 
vín 2020. Myslím si, že už teraz máme na toto konštatovanie 
celkom dobre našliapnuté.

Z pohľadu počasia sme sa vrátili do čias minulých. Presne na 
takýto typ počasia si spomínam, keď som bol dieťa a študent. 
Proste posledné roky nás rozmaznali vysokými teplotami  
a pomerne stabilným počasím. Tento rok však bolo všetko 
inak. V jari pomerne dlhé obdobie sucha tak, že to vyzeralo až 
kriticky. Následne prišlo dlhé obdobie opakujúcich sa dažďov. 
To prinieslo značný tlak chorôb viniča. Kto pravidelne a dô-
kladne vinič neošetroval, ten zrejme veľa neoberal. Príkladov 
v chotári nájdete hodne v podobe čiernych opustených strap-
cov, ktoré sa nedokázali rozvinúť a dozrieť.

Vinič tento rok nasadil bohatú paletu kvetov a pokiaľ ste 
sa postarali, tak sa vám odvďačil aj kvalitou a aj kvantitou.  
V cukornatostiach sme sa vrátili do dôb minulých, no mys-
lím, že nemáme dôvod byť nespokojní. Kyseliny sú naopak 
pekné. Výsledkom, aspoň v našom prípade, bude určite pek-
ný a svieži ročník vín 2020 a na to, že tu bolo kopec iných 
starostí spôsobených pandémiou rýchlo zabudneme.

NA ZDRAVIE a ĎAKUJEME, že preferujete slovenské vína.



8 Svätojurské ohlasy Svätojurské ohlasy

Hubertove  slávnosti pri burčiaku 
v roku 2020 trochu inak

Do prípravy Hubertových 
slávnosti pri burčiaku v roku 
2020 nemilosrdne zasiahli 
prijaté opatrenia vlády SR  
a epidemiologických orgánov 
V záujme boja proti šíreniu 
COVID 19 tak organizátori 
Hubertových slávností tak 
ako ich z minulosti pozná-
me, necelých 10 dní pred 
realizáciou zrušili verejnú 
masovú časť podujatia urče-
nú návštevníkom z radov ne-
poľovníckej verejnosti, ale aj 
„fajnšmekrom“ na divinové 

guláše, či výborné svätojurské 
burčiaky.

No tradícia sa nepretrhla a ini-
ciatívne Poľovnícke združenie 
Podhradie Svätý Jur v spolu-
práci s ostatnými poľovnícky-
mi združeniami a spoločnos-
ťami pripravili tzv. plán „B“.
Vo Vinohradníckom dome za 
prítomnosti primátora mesta 
Svätý Jur, pozvaných hostí 
a Predstavenstva poľovníc-
kej komory okresu Pezinok 
slávnostne otvorili výstavu 

pod názvom „Čaro prírody  
v útržkoch“, ktorú venovali 
širokej verejnosti ako náhradu 
za neuskutočnené slávnosti  
s programom.

Výstava zaujala, 
tešili sa najmä deti

Úspech tohto rozhodnutia 
potvrdil aj obrovský záujem 
verejnosti, predovšetkým 
detí a mládeže, ktorí možno 
prvýkrát v živote sa mohli 
dotknúť vystavených exponá-
tov – preparátov voľne žijúcej 

zveri nielen v okolí Svätého 
Jura, ale aj z ostaných častí 
Slovenska, alebo ďalekého 
Ruska – Kamčatky. Návštev-
níci sa tu mohli stretnúť so 
širokým zastúpením pernatej 
zveri a vtáctva, srnčej, muflo-
nej a danielej zveri. Nechýba-
li pre našich vinohradníkov 
obávané diviaky, ktoré im do-
kážu v čase dozrievania hroz-
na narobiť vrásky na čele. Vi-
dieť boli i jazvece, kuny, svište 
a kamzíky.

Nechýbal ani medveď či vlk
Najväčší záujem však vzbu-
dzovali vystavené rarity ulo-
veného šakala, preparáty  
v životnej veľkosti psíka med-
vedíkovitého, vlka dravého, 
ale predovšetkým medveďa 
hnedého. Neopísateľné zá-
žitky z pripravenej výstavy 
si odnášali aj deti z našich 
materských škôl, ktoré mali 
možnosť túto výstavu na-
vštíviť počas prvých septem-
brových dní. Ich žiarivé očká 
boli tou najlepšou odmenou 
organizátorom  za vynaložené 
úsilie a pomoc pri inštalácii 
tejto jedinečnej výstavy veno-
vanej prírode a deťom.

Ing. Kamil Pajer
predseda OPK Pezinok Členky PZ Podhradie Katarína Macháčková a Zuzana Kolušová pred otvorením výstavy.
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Táborové leto 2020 OZ Miesto pre život

Už sa stalo tradíciou, že tábo-
rové leto v Jure štartuje náš 
„veľký pobyťák“ pre deti od  
9 do 15 rokov. Na desať dní sa 
stalo našou základňou Malinô 
Brdo. „Mountain Camp“, 
ako sme tábor nazvali, ponú-
kol našim táborníkom super 
prostredie, množstvo zábavy  
a adrenalínu. Okrem už osved-
čených aktivít sme v tomto 
tábore vymenili umelú stenu 
a pod vedením lezeckého dua 
Kubo a Veronika si mohol 
každý vyskúšať, aké je to na 
skale. Novinkou bol paintball  
a naša autorská táborová esca-
pe hra „Tábor v ohrození“, 
ktorá preverila schopnosti  
a zručnosti detí. 
Druhý týždeň leta to bol fol-
klórny tábor, ktorý priniesol 
pestrý program plný tanca, 
piesní, ľudových remesiel. 
Chýbať nemohol ani výlet za 
folklórom, a tak sme navští-
vili výrobcu fujár, expozíciu 
kraslíc a expozíciu Budme-
rickej izby. Záver tábora sme 
ukončili krásnym vystúpe-
ním pre rodičov v priestoroch 
Renesančného domu. 
Tretí týždeň sme si užili po-
znávanie a zábavu v našom 
cestovateľskom tábore „Tú-
lavé topánky“. Splav Malého 
Dunaja, vzdelávanie v Piešťa-
noch, adrenalín v Laser Aréne 
v Bratislave a sladké leňošenie 
v aquaparku v Trnave. Ani 
tento rok nás záujem o ten-
to tábor nesklamal, a tak sme 
opäť museli navyšovať jeho 
kapacitu. 

Aj keď je už pokročilá jeseň a opatrenia okolo pandémie korona-
vírusu nám opäť robia vrásky na čele, radi si zaspomíname na 
naše táborové leto, ktoré bolo pre nás výnimočné. Chvíle neistoty 
o to, či letné tábory budú, vystriedala 31. júna realita a rozhod-
nutie ÚVZ o ich povolení. Kto nehodil flintu do žita a svedomito 
sa pripravoval, ten mal toto leto šancu na úspech. Inak to nebolo 
ani v našom prípade. Nič sme nepodcenili a pripravení aj nad 
rámec odporúčaní sme 3. júla odštartovali leto, o ktorom sa nám 
ani len nesnívalo.

Júl sme ukončili vo Sväto-
jurskom tábore. Počas dní 
plných zábavy, hier, výletu 
do kukuričného bludiska  
a exkurzie do Šúru nám ani 
nevieme ako, týždeň rých-
lo ubehol a s ním aj polka 
prázdnin.

V auguste  s tábormi navyše
Škôlky a družina zavreli svo-
je brány, čo bol neklamný 
signál, že štartuje náš „malý 
pobyťák“. Partia starých, ale 
aj nových najmenších tábor-
níkov sa v pondelok ráno 
pobrala na Biely kríž v ústre-
ty táboru „Karpatské dob-
rodružstvo“. Náš základný 
tábor sme si rozložili v Ho-
rárni na Bielom kríži a vďaka 
skvelej spolupráci s I. Sväto-
jurskou deti prežili týždeň 
plný dobrodružstiev. Nechý-
bali športové hry od výmyslu 
sveta, turistika, lesná pedago-
gika, aj táborák. Slovo dalo 
slovo a budúci rok sa tešíme 
na „Karpatské dobrodružstvo 
II.“
Keby to bolo iné leto, tu by 
bol koniec. Ale nestalo sa 
tak. Veľký dopyt po našich 
táboroch bol pre nás výzvou  
a záväzkom zároveň. A tak 
bez plánu a príprav, kým si 
deti užívali tábor na Bielom 

kríži, druhá časť nášho tá-
borového tímu organizačne 
pripravila ďalšie tri týždne tá-
borov hlavne pre menšie deti. 
To, čo by sa nám predtým 
zdalo ako nemožné, sa tento 
rok stalo realitou. Tri týždne 
táborov priniesli množstvo 
noviniek. Program ušitý na 
mieru chlapcom alebo diev-
čatám, yogu, angličtinu, 
LEGO, virtuálnu realitu ale-
bo beauty kútik... 

Pripravujeme 
sa na ďalšiu sezónu

Čo dodať na záver? Sme nes-
mierne radi, že sa nám poda-
rilo aj v týchto ťažkých „ko-
rona podmienkach“ pripraviť 
pre deti bezpečné, zábavné  
a hlavne nezabudnuteľné 
tábory. Dva mesiace plné 
táborov, ktoré prebehli bez 
vážnych komplikácií nám 

ukázali, že máme na to, aby 
sme dokázali v Jure pripraviť 
program deťom na celé leto 
za akýchkoľvek podmienok. 
Za týmto všetkým stoja super 
ľudia, ktorí dokážu svoj voľ-
ný čas venovať Vašim deťom, 
aby prežili leto plné zážitkov, 
na ktoré sa len tak nezabúda. 
Pre tábory, ktoré robíme sú 
dôležité aj silné a korektné 
partnerstvá, ktoré nám po-
máhajú spraviť tábory taký-
mi, aké sú. Preto na záver 
patrí poďakovanie mestu Svä-
tý Jur, I. Svätojurskej, Gara-
ge Caffe Bar, Renesančnému 
domu, našim animátorom  
a vedúcim. 

Už teraz neúnavne pracuje-
me na sezóne 2021, v týchto 
dňoch dolaďujeme miesto  
a termín „veľkého pobyťáku“. 
V táboroch pripravujeme 
niekoľko zmien, ktoré určite 
potešia. Veríme, že pri výbere 
táborov pre leto 2021 bude-
me pre vás partnerom číslo 
jedna, na ktorého sa môžete 
spoľahnúť. Ďakujeme za dô-
veru v sezóne 2020.

Zopár táborových faktov
 180 detí si užilo naše tábory
 600 hodín sme strávili počas leta v táboroch
 5 mesiacov príprav
 6 členný táborový tím
 2 pobytové, 6 denných táborov
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Erik Ondrejička (*1964) 
vyštudoval Stavebnú fakul-
tu SVŠT v Bratislave odbor 
geodézia a kartografia. Po-
pri zamestnaní tvorí básne, 
epigramy (vtipné postrehy)  
a poéziu pre deti. Ako sám 
hovorí: „K písaniu básní člo-
vek nepotrebuje absolútne 
nič. Píšem do hlavy, nerie-
šim dilemu či papier, alebo 
počítač. V aute, vo vani, na 
pracovnej porade – k tomu 
človek nič nepotrebuje, iba 
sa tváriť, že niekoho počúva  
a usmievať sa. Mám rád tú 
spevavosť a mám ju už v hla-
ve. Je to hra slov niekde na 
pozadí. Ja ani neviem, kto to 
v nás tie básne píše...“ 

Jeho prvotina Na vnútornej 
strane viečok (2004, 2. vyda-
nie 2011), s krásnymi ilustrá-
ciami Albína Brunovského, 
zahŕňa dvadsaťročnú tvorbu 
„do šuflíka“. Oslovuje čita-
teľa nachádzaním poetickosti 
vo veciach a situáciách, ktoré 
nás obklopujú v každoden-
nom živote. Po nej nasledo-
vali zbierky 
Tanec večer-
ných vločiek 
(2006) a vtip-
né (e)Pigramy 
(2009), ktoré 
sa ako krát-
ka umelecká 
forma v slo-
venskej poézii 
od čias Jozefa 
Ignáca Baj-
zu objavovali 
dosť sporadic-
ky. Okorenené 
humorom sú aj HAPPYgra-
my (2019) -  postrehy s kri-

„So Svätým Jurom sú spojené takmer všetky moje lásky...“

V súčasnosti, keď viac sedíme doma a nemôžeme ísť za kultúrou, 
musí prísť kultúra za nami. Jedna z možností je siahnuť za sta-
rou dobrou knihou, alebo sa zoznámiť s niečím novým - naprí-
klad so súčasným básnikom Erikom Ondrejičkom.

tikou súčasného života, spo-
ločenského diania, myslenia 
a názorov ľudí. Obe zbierky 
výstižne ilustroval Ivan Po-
povič. Ďalej nasledovali 
zbierky Oči a rýmy (2010), 
Proglas. Preklady a básnické 
interpretácie (2012), Abe-
cedári (2015) mikropríbehy  
o písmenkách pre deti, ktoré 
sa začínajú učiť čítať a písať, 
Krajina diamantov (2018)  
a v tomto roku 2020 mu vyšli 
už dve zbierky Volanie a Za 
jedinou vetou.

A aký vzťah má Erik Ondre-
jička k Svätému Juru?
„So Svätým Jurom sú spoje-
né takmer všetky moje lás-
ky,“ hovorí Erik Ondrejička 
„bez nároku na poradie je to 
moja poézia, ktorú obyvateľ 
jurských viníc Fero Guldan 
umiestňoval do svojich vý-
tvarných diel, a tak som mu 
na výstavách rečnil a recitoval 
nielen v miestnom Infocen-
tre...
Je to aj kataster, ktorým sa 
zaoberám celý život a ako 

vyštudovaný zememerač som 
vo Svätom Jure a okolí vyko-
nával početné merania. 
Je to orientačný beh, nakoľ-
ko som v lesoch nad Jurom 
odbehal v mladosti množstvo 
pretekov. Postupom času mi 
poranené kolená znemožnili 
behať, a tak sa aspoň bicyk-
lujem a cez Svätý Jur veľmi 
často. Či už sa vraciam cez 
nádherné prostredie Svätého 
Jura z Malých Karpát, alebo 
využívam cyklotrasu Jurava 
a neviem vysloviť dosť veľkú 
vďaku za ňu.
No a tu sa dostávame k mo-

jej ďalšej láske a tou je foto-
grafovanie prírody, a teda 
aj jurskej. Fotografujem iba 
obyčajným mobilom. Cí-
tim chuť potešiť obrázkami  
z krásnych miest aj iných ľudí. 
Zatiaľ len na FB, ale ktovie... 
Často počúvam návrhy, aby 
som ilustroval vlastné verše aj 
vlastnými fotografiami. Za-
tiaľ som skúšal iba prepájať 
emóciu z obrázkov s emóciou 
slov. A zdá sa, že výsledky sú 
celkom zaujímavé. Takže uvi-
díme... 

A k samotnému Svätému 
Juru... Je to prekrásne mesto, 
plné historických, vinárskych 
a malokarpatských príchu-
tí, ktoré sa kdesi vo mne 
zmiešavajú a spolu s chuťou 
pečených jedlých gaštanov 
vytvárajú pocit chvíle, ktorá 
je mojím domovom a ktorej 
kúsok so mnou putuje prak-
ticky vždy a prakticky vša-
de...“

Informácie o básnikovi Eri-
kovi Ondrejičkovi a jeho vy-
znanie zo vzťahu k Svätému 
Juru spracovala Andreja Vi-
dová.

Dobrí kamaráti 

Chlapci sú to milí,
aj tá ich Liehová.
Nech im Pán Boh zdravie 
naveky zachová.
Iným neotváram.
Až keď som si istý,

že pri dverách zvonia
dvaja liehovisti.

Erik Ondrejička, básnik, ktorý komunikuje s čitateľom 
poéziou bežných vecí, všedného dňa a každodenných si-
tuácií, posiela dva epigramy všetkým Juranom ako bás-
nický pozdrav.

Tri v jednom 
(vínna realita) 

Fajnšmekeri pred vodou
dajú prednosť vínu.
Dáš si viac a v cene 
máš aj trampolínu.
Dáš si ešte pohár
a v cene je skrytý

prístroj na skúmanie
inej reality.  

Hra svetiel v Šúri - fotografia z potuliek  
Erika Ondrejičku v okolí nášho mesta.
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ŠK Svätý Jur – zhodnotenie roka 2020
Dátum 25. október 2020 je 
pre nás výnimočný, pretože 
ubehol rok, od zvolenia no-
vého vedenia ŠK Svätý Jur. 
Po počiatočnom oboznáme-
ní sa s bližšími informáciami 
o fungovaní klubu sa nám 
podarilo ihneď urobiť prvé 
kroky a zmeny vo fungova-
ní.  Už koncom roka 2019 
prišlo zo strany mesta k roz-
siahlej rekonštrukcii budo-
vy, tribúny a areálu ihriska, 
pričom bolo potrebné kom-
pletné vysťahovanie budovy 
a zabezpečovanie všetkých 
potrebných pomocných prác. 
Zrekonštruované priestory sa 
nám podarilo vybaviť novým 
zariadením - lavicami, ve-
šiakmi, stolíkmi, rozhlasom 
a kamerami pre lepší komfort 
hráčov. 

Náročnejšie fungovanie 
počas pandémie

Na jar nám ale tréningové 
procesy prerušila situácia  
v súvislosti s ochorením CO-
VID-19 a tak sme sa muse-
li zamerať najmä na nákup  
a zabezpečenie dezinfekcie  
a sanácie spoločných priesto-
rov. Aj napriek tejto situácii 
sa nám podarilo zorganizovať 
turnaje pre deti  a z ich vý-
ťažku zaobstarať nákup ďal-
ších nevyhnutne potrených 
vecí do areálu ihriska. Tak-

tiež bolo nevyhnutné zabez-
pečiť dôkladný rozbor pôdy  
a trávy na ihrisku a násled-
nú vertikuláciu, pieskovanie  
a hnojenie celej hracej plo-
chy, rekonštrukciu, rozšírenie  
a zmenu systému zavlažova-
nia, nákup čerpadla na vodu 
a novej kosačky. Veľa potreb-
ných vecí sme si dokázali uro-
biť na ihrisku svojpomocne 
spoločnými brigádami, čím 
prišlo taktiež k výraznej úspo-
re financií a najmä skultúr-
neniu celého areálu ihriska. 
V súčasnosti  klub zastrešuje 
takmer 200 hráčov, sedem 
súťažných družstiev  a dve 
družstvá našich najmenších 
predprípravkárov. Teší nás 
najmä zlepšená hra našich 
mužstiev, zvýšený záujem zo 

strany divákov a taktiež záu-
jem nových detí o trénovanie. 

Bez podpory by to nešlo
Za všetko uvedené, čo sa nám 
v priebehu tohto roka poda-
rilo, patrí poďakovanie najmä 
mestu Svätý Jur, fanúšikom  
a rodičom detí za ich pod-
poru, všetkým občanom  
a firmám, ktorí nášmu ob-
čianskemu združenia po-
mohli darovaním 2% z daní 
a taktiež našim sponzorom. 
Bez tejto podpory by klub  
v týchto náročných časoch 
len veľmi ťažko zvládol svoje 
fungovanie.  

Blíži sa sto rokov klubu
Na záver by som chcel apelo-
vať na všetkých rodičov detí  

a mládeže, aby aj v tomto ob-
dobí, keď nám nie je umož-
nená spoločná tréningová 
činnosť, viedli deti k pravi-
delným športovým aktivitám 
a individuálnym tréningom. 
Všetci veríme, že sa epide-
miologická situácia čoskoro 
zlepší, my sa vrátime opäť na 
ihriská a všetky družstvá vy-
behnú v nových červeno-bie-
lych dresoch. Už teraz  však 
začíname s prípravou budú-
ceho roku, kedy klub plánuje 
organizovať celoročné akcie  
v súvislosti s oslavou veľkého 
historického jubilea – 100 ro-
kov od založenia futbalového 
klubu ŠK Svätý Jur. 
#smejedenteam   #juranegol                                                                                                         

Ľubomír Polakovič

Cez leto sme s deťmi nelenili 
a pripravili sme pre kamará-
tov z materskej školy Pezin-
ská divadelné predstavenie na 
ekologickú tému. Z dôvodu 
pandémie sme využili poča-
sie a predviedli svoje umenie 
v altánku na dvore. Deťom, 
ale aj pedagógom sa predsta-

venie páčilo a odmenili ho 
veľkým potleskom. Divadiel-
ko pripravili deti z denného 
tábora, spolu s pánom učite-
ľom Jerguškom. Tešíme sa na 
ďalšie podobné akcie pre deti 
od detí, ktoré v našom meste 
vznikajú. 

Jerguško

Predstavenie pre MŠ Pezinská
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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
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Poslanci BSK na svojom ro-
kovaní 11. septembra jedno-
hlasne odsúhlasili odkúpenie 
synagógy do svojho vlastníc-
tva. Zámerom župy je sprí-
stupniť túto pamiatku všet-
kým obyvateľom kraja. Ako 
je známe, budova je dlhé roky 
v havarijnom stave. 

„Synagóga je vzhľadom na 
svoje umiestnenie a celkovú 
kultúrnu hodnotu ideálnym 
miestom, kde môže byť zria-
dená galéria, interaktívne 
múzeum, čitáreň, prípadne 
iné kultúrne zariadenie, kde 

Synagógu kúpi bratislavská župa
možno nájdu uplatnenie 
aj zdravotne znevýhodne-
ní klienti našich zariadení,“ 
uviedol Juraj Droba, pred-

Z iniciatívy organizácie Academia Istropolitana Nova a Tomá-
ša Sterna, predsedu Židovskej náboženskej obce Bratislava, roz-
hodla Bratislavská župa o záchrane synagógy vo Svätom Jure.

seda BSK. Doplnila ho ria-
diteľka úradu BSK Patrícia 
Mešťan: „Našim cieľom je 
udržanie historickej a kultúr-
nej hodnoty stavby a jej sprí-
stupnenie národnej kultúrnej 
pamiatky všetkým obyvate-
ľom kraja.“ 

Poslanci schválili odkúpenie 
budovy, ktorej vlastníkom 
bol Okresný úrad. Pozemky 
pod synagógou a v jej bez-
prostrednom okolí sú však  
v súkromnom vlastníctve. Je 
preto otázne, ako sa podarí 
BSK s majiteľmi pozemkov 
dohodnúť. Situáciu budeme 
sledovať a o jej vývoji budeme 
informovať. 


