
Úvodom...

Želám Vám pokojné a radostné prežitie Vianoãných sviatkov,
veºa zdravia, šÈastia a úspechov v novom roku 2022.

svÄtý jursvÄtý jur
mesto

uraIng. Šimon Gabu
primátor mesta

Vinohradnícky skanzen

Milí Jurania, o takomto čase ste v minulých rokoch mali 
Svätojurské ohlasy už dávno v schránkach. Ponáhľali sme sa, 
aby sme do nich dali všetky oznamy o pripravovaných advent-
ných akciách. Stretnutie s Mikulášom na námestí, vianočné 
trhy, koncerty... Žiaľ, tento rok sa nebolo kde ponáhľať. Som 
rád, že sa nám napriek všetkým okolnostiam podarilo naplniť 
náš štvrťročník rôznymi, verím, že pre vás pútavými správami. 

Ktovie, aké budú cez sviatky nakoniec opatrenia – aj preto 
som rád, že na jednej strane sa vám prihovárajú miestni kňazi 
s vianočným zamyslením. Spomenúť musím aj jeden tip, čo 
robiť s deťmi počas voľných predvianočných dní. MOZAIKA 
pripravila na námestí interaktívnu hru pre rodiny, kde si môžu 
z dvanástich plagátov zoskenovať QR kód a vypočuť dvanásť 
vianočných príbehov. Viac informácií nájdete v krátkej sprá-
vičke na siedmej strane. Ozaj, vedeli ste, že mesto vydalo ďal-
šiu knihu? Čas barchesu a iné príbehy, ktorých autorkou je 
Viola Almássyová, približuje v malých príbehoch dávny život  
v našom meste. Viac o knihe i krátky úryvok nájdete na zadnej 
strane. 

Všetkým želám naozaj pokojné prežitie vianočných sviat-
kov a do ďalšieho roku len to najlepšie. Pamätám si, ako sa 
na začiatku pandémie koronavírusu šírili posolstvá, že je to 
v istom smere možno aj dobrá lekcia pre naše medziľudské 
vzťahy. Že sme možno potrebovali spomaliť, aby sme si uve-
domili vlastnú ľudskosť. Dnes mám skôr pocit, že sme ako 
spoločnosť viac rozhádaní. A čo je horšie, prechádza to aj do 
roviny osobných vzťahov. Ak mám mať na tomto mieste jedno 
vianočné želanie, tak je to pokoj do našich životov. Nech sme 
napriek okolnostiam a náročným situáciám, ktoré pandémia 
spôsobuje, ochotní pomôcť ľuďom okolo seba. Nech máme 
na tvári úsmev pri stretnutiach s druhými a nie sme rozhádaní 
pre to alebo tamto.

PS: Pevne verím, že o rok sa už s novinami budeme musieť 
opäť ponáhľať. Aby sme ich stihli dať do schránok pred pripra-
vovanými adventnými akciami. :)

Michal Zeliska
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Zelené mesto

V čase keď sa klimatické zmeny za-
čínajú čoraz viac prejavovať na našej 
planéte a otepľovanie so sebou priná-
ša oveľa viac suchších dní a zároveň 
aj krátke, ale veľmi výdatné, niekedy 
až extrémne zrážky častokrát spoje-
né s vetrom, je dôležité, aby aj mesto 
pri svojich investíciách implemento-
valo ekologické opatrenia. Opatrenia, 
ktoré dopady týchto zmien zmiernia  
a zároveň zabezpečia využívanie zele-
nej energie a obnoviteľných zdrojov. 
Za posledných sedem rokov mesto ta-
kéto projekty nielen pripravuje, ale aj 
realizuje. Keďže sa o nich takmer ne-
hovorí, skúsim niektoré zrealizované 
predstaviť.

Škola „si vyrobí“ 30% elektriny
Jeden z prvých projektov, ktoré 

okrem funkčnosti dávajú aj pridanú 
hodnotu, bola stavba telocvične v are-
áli Základnej školy.  Celá strecha telo-
cvične a tiež aj strecha Základnej školy 
je totiž zvedená do obrovskej záchyt-
nej nádrže. Tá je zakopaná v zeleni na 
školskom dvore. S takto zachytenou 
dažďovou vodou škola polieva okolie 

školského dvora a svoju záhradu. Do 
tejto nádrže bude po realizácii pripra-
vovaného projektu rekonštrukcie diel-
ní v roku 2022-2023 zvedená aj nová 
nadstavená strecha dielní. V areáli zá-
kladnej školy môžeme ešte vyzdvihnúť 
ďalší zaujímavý projekt. Je to montáž 
fotovoltiky, ktorá zo slnečného žiare-
nia vyrába 30% všetkej elektriny, ktorú 
základná škola spotrebuje. V dobe ras-
tu cien energií je to nielen ekologický, 
ale zároveň aj veľmi ekonomický pro-
jekt. Dôležité je poznamenať a zároveň 
poďakovať Západoslovenskej energeti-
ke, ktorá tento projekt zrealizovala bez 
nákladov mesta, čiže pre mesto úplne 
zadarmo.

Keď sa v meste posunieme od 
školy smerom nižšie, prídeme na uli-
cu Kozmonautov. Dnes si už málokto 
spomenie ako vyzeral vnútroblok Koz-
monautov, kde je momentálne vybu-
dované  parkovisko a zelená zóna. Celý 
vnútroblok zachytáva vodu do vsaku, 
a teda dažďová voda končí prirodzene 
pod povrchom. Ďalšou zaujímavos-
ťou je aj to, že závlaha je zabezpečená  
z opätovne sfunkčnenej a prečistenej 
pôvodnej studne. Závlahu z tejto stud-
ne už máme dotiahnutú aj na zelenú 
plochu oproti. Tam sme postavili det-
skú zostavu z originálnych agátových 
kolov – čiže zo 100% prírodného ma-
teriálu.

Ako postupujeme ďalej popri bytov-
kách, prichádzame na ulicu Pri Štadió-

ne. Po prvotnej oprave ulice bolo nut-
né vybudovať pozdĺžne odvodnenie na 
dažďovú vodu a to nielen pre cestu, ale 
aj na časti striech bytoviek. Táto dažďo-
vá voda však nekončí v kanalizácii, ale 
je napojená so súhlasom vodohospo-
dárov do Jurského potoka. 

Ďalším bezpochyby zaujímavým 
projektom je oddychová zóna v lokalite 
Kačačnice. Bývalú skládku stavebných 
odpadov sme premenili na zelenú 
zónu s 20 vzrastlými stromami a zav-
lažovanými trávnikmi. Celú zónu sme 
oddrenážovali do potoka tečúceho 
medzi záhradkami. 

Voda pre Šúr
Akoby okruhom prichádzame na 

práve prebiehajúcu rekonštrukciu uli-
ce Pezinská. Je to na naše mesto veľký 
projekt, kde tiež aplikujeme zaujímavé 
opatrenie. Zachytávanie všetkej dažďo-
vej vody nielen z ulice, ale aj zo striech 
väčšiny rodinných domov, bude na-
novo vybudované a táto voda bude 
končiť vďaka potoku až v Šúri. Práve 
Národnej prírodnej rezervácii potre-
bujeme nutne týmito opatreniami po-
môcť, pretože nedostatok vody spôso-
buje, že kedysi močariská a mokrade 
úplne vysychajú.

Zaujímavosťou nášho mesta je aj 
množstvo studní, ktoré sa nachádza-
jú priamo na uliciach. Jednu budeme 
aktuálne obnovovať na už spomínanej  
Pezinskej ulici v dolnej časti. 



Samostatnou kapitolou je spolu-
práca so Svätojurským vinohradníc-
kym spolkom. Postupne už štvrtý rok 
spolu čistíme zachytávacie nádrže  
a odvodňovacie rigoly v chotári. Nie-
ktoré dôležitejšie vykladáme z kociek, 
ktoré sme zdemontovali zo starých 
chodníkov pri rekonštrukciách. Takto 
obnovujeme veľmi premyslený od-
vodňovací systém, ktorý vybudovali 
naši predkovia. V určitých miestach 
vodu zadržiavame a následne prepad-
mi ju zároveň privádzame až do Šúru. 
Práve takéto opatrenia nám môžu 
veľmi pomôcť pri veľkých  prívalových 
dažďoch. 

Obnova Panónskeho hája,  
výsadba stromov v meste

Zaujímavým projektom je aj spolu-
práca Mesta Svätý Jur, Bratislavského 
regionálneho ochranárskeho združe-
nia (BROZ) a I Svätojurskej a.s. pri ob-
nove časti lokality Panónsky háj. Všetky 
náletové dreviny, ktoré postupne ničili 
cenné 100-200 a 300 ročné duby, boli 
odstránené a následne sa ekologickým 
spásaním docieli pôvodný charakter 
pasienkovo-lúkovej krajiny so solitér-
nymi samostatne stojacimi stromami. 

Naša mestská spoločnosť I. Sväto- 
jurská a.s. už druhý rok pre naše ale 
aj okolité školy a škôlky vyučuje Lesnú 
pedagogiku. Deti prednáškami priamo 
v lese na zrekonštruovanom Bielom 
Kríži učí o práci a starostlivosti o les. 

V rámci novej a náhradnej vý-
sadby mesto za posledných sedem 
rokov vysadilo priamo na verejných 
priestranstvách viac ako 200 nových 
vzrastlých stromov. Vysadilo tiež aj  
morušovú alej v Šúri a oskorušovú alej 
pri Sv. Urbanovi. Každý rok pred Via-
nocami mesto daruje svojím občanom  
50 ovocných stromov. Tento rok to 
bolo dokonca 196 stromov. 

Hlavne vďaka aktívnym ľuďom sa 
podarilo v meste úspešne naštarto-
vať komunitné kompostovanie. Kom-
postovanie teda funguje nielen pre 
obyvateľov v rodinných domoch, ale 
aj pre záhradkárov a tiež obyvateľov 
bytoviek.

Mesto má pred sebou veľa projek-
tov. Je však práve v čase klimatických 
zmien a globálneho otepľovania veľmi 
dôležité pri ich realizácii aplikovať prá-
ve ekologické riešenia. Aj na tieto výzvy 
budúcnosti sme pripravení.

Úpravy vinohradníckych ciest

Voda v  krajine. V  posledných ro-
koch počujeme toto slovné spojenie 
stále častejšie. Pri nárazových inten-
zívnych lejakoch je dôležité, aby voda 
hneď neodtiekla preč. Na jednej stra-
ne je potrebná pre vegetáciu a  vlahu  
v pôde, na druhej strane nárazová od-
tekajúca voda robí problémy, naprí-
klad vymieľaním ciest. 

Svätojurský vinohradnícky spolok 
preto v  ostatných rokoch upravuje 
vinohradnícke cesty a obnovuje me-
lioračné kanále so zádržnými jamami. 
Tie sú neraz vo veľmi zlom stave –  
zarastené malinčím a zanesené  
nánosmi piesku. Práce prebiehajú počas 
roka postupne naprieč celým chotárom  
– v  minulom roku sa napríklad upra-
vovalo okolie Tureckej studničky, 
spojnica Cibikov a  okolia Wiegerovej 
vily, Gelnár, Nové hory, Fanglovský po-
tok, Hruščovo, oblasť nad sochou sv.  
Urbana a ďalšie. 

Vinohradnícky spolok v tomto sme-
re úzko spolupracuje s mestom, ktoré 
spomínané opatrenia v  krajine finan-
cuje zo svojho  rozpočtu. V  roku 2020 
bolo na tento účel vynaložených 9500 
eur, v tomto roku viac ako 12 tisíc eur. 
Súčasťou opatrení bolo bagrovanie, 
mulčovanie plôch, úpravy okolia. Na 
pozemkoch mesta sa zároveň čistia 
studničky a  staré kamenné stienky. 
Celá aktivita tak má aj vizuálny, dalo by 
sa povedať, že až  kultúrno-spoločen-
ský rozmer, keďže vinohradnícka kra-
jina je neoddeliteľnou súčasťou tváre 
nášho mesta. 

Šimon Gabura, primátor mesta



Zopár informácií na tému odpady v našom meste
(rozhovor s pani Zuzanou Somorovskou, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva)

Zvažuje mesto túto možnosť do budúc-
nosti?

Nie je to momentálne smer, ktorým 
uvažujeme, práve pre svoju komplex-
nosť.

 
Vráťme sa k samotnému zberu kuchyn-

ského odpadu. Ako sa narába s nádoba-
mi?

Nádoby sa vymieňajú 1x týždenne 
vždy za čisté, samotná dezinfekcia pre-
bieha teplom. Tento postup vnímame 
ako veľmi šetrný k prírode aj k našim 
obyvateľom. Osobne pri tejto frekven-
cii odporúčame používanie vreciek, 
čím sa zabráni zbytočným pachom.  
V niektorých okolitých mestách je sys-
tém taký, že nádoby len vysypú a čis-
tenie prebieha len niekoľkokrát ročne, 
čo značne znižuje komfort pri ich pou-
žívaní z pohľadu pachu aj prítomnosti 
rozličných lariev.  

 
Ako sa zber kuchynského odpadu od-

razí na našej peňaženke? Môžeme očaká-
vať nejaké výrazné zníženie poplatkov za 
komunálny odpad?

Momentálne máme mieru vysepa-
rovania 30-40 percent, čo predstavuje 
poplatky za odvoz komunálneho odpa-
du približne 40 eur na osobu.  Minu-
lý rok sme odpady finančne dotovali.  
Mesto by malo hospodáriť tak, aby 
to, čo vyberie na poplatku za odpady 
pokrylo likvidáciu odpadu, aj zberný 
dvor. Bohužiaľ, minulý rok sme museli 
odpady dotovať sumou takmer 40 tisíc 
eur, keďže poplatky nepokryli všetky 
náklady.  

Kam sa odváža kuchynský odpad, kto-
rý zbierame do hnedých zberných nádob  
a aké je jeho ďalšie spracovanie?

Kuchynský odpad zo Svätého Jura 
ide do bioplynovej stanice v Budči, 
vzdialenej približne 150 km.  Po prícho-
de ide odpad na špeciálnu linku, ktorá 
sa volá otvárač obalov.  Celá masa sa 
pomelie, cez sitá sa roztriedi  biood-
pad od obalového materiálu.  V tomto 
štádiu je už bioodpad v polotekutom 
stave, pričom hore na sitách zostáva-
jú obaly, zväčša sa jedná o plastové 
vrecká, polyetylenové krabičky. Tekutá 
zložka ide do bioplynovej stanice, kde 
sa v závere vyrába elektrické energia 
do rozvodovej siete a teplo. Odpad, 
čo zostáva na sitách, ide do spaľovne.  
Vedľajším produktom je vyhnitý kal, 
ktorý sa používa ako organické hnojivo 
v poľnohospodárstve.

   
Ako prebehol výber dodávateľa?
Zvažovali sme dve možnosti bio-

plynovej stanice, Budča alebo Bošany, 
obe v približne rovnakej vzdialenosti. 
Celému procesu predchádzala súťaž 
na dodávateľa služby, do ktorej sa za-
pojili tri firmy.  Firma CMT Group, ktorá 
vyhrala, ponúkla svoje služby v cenovo 
najvýhodnejšej relácii. Cena ale nebola 
jediné kritérium. Jedna firma napríklad 
nebrala kosti, čo nám nevyhovovalo, 
keďže sme chceli zbierať komplet ku-
chynský odpad. Druhá firma si dáva-
la ako podmienku kompostovateľné 
vrecká, čo by bolo už finančne neúmer-
né a nefunkčné aj svojou veľkosťou, aj 
tým, že sa vrecká trhajú. Zároveň je to 

zbytočné, keďže plastové obaly idú do 
spaľovne. Bohužiaľ, ani jedna z firiem 
nemala ako koncovku kompostáreň, 
v ktorej by sa z kuchynského odpadu 
vedel vyrábať kompost. Vyberali sme 
možnosť, ktorá by bola pre ľudí čo 
najviac komfortná a zároveň finančne 
únosná.  

 
Aké sú  okrem bioplynovej stanice iné 

možnosti  zhodnotia kuchynského odpa-
du, ktoré mesto zvažovalo?

Ako jednu z možností sme zvažovali 
vyvážanie bioodpadu na kompostáreň 
vo Svätom Jure, čo by bolo skvelé rie-
šenie aj z pohľadu šetrenia pohonných 
hmôt.  Bohužiaľ, kompostáreň sa roz-
hodla do takéhoto projektu nezapojiť, 
čo nás samozrejme veľmi mrzí. Dôvo-
dom je, že výrobné procesy kompostu 
z kuchynského odpadu momentálne 
nezapadajú do zabehnutého systému. 
Bežne vyrábaný kompost musí spĺňať 
určité normy. Zmiešaním s kompos-
tom, ktorý sa vyrába z kuchynského 
odpadu sa merané hodnoty menia, 
čím sa vlastne nespĺňajú momentálne 
stanovené normy.  Takže teoreticky tu 
tá možnosť je, ale momentálne viac 
menej v experimentálnom štádiu. Po-
dobne odmietavo reagovali aj iné kom-
postárne v okolí.  

Ďalšou možnosťou bolo zriadenie 
vlastnej koncovky, čo sa však ukázalo 
z časového, kapacitného aj personál-
neho hľadiska ako nerealizovateľné 
riešenie.

 



týždeň, každé dva týždne, alebo ešte 
s nižšou frekvenciou. Tento systém je 
výhodný aj preto, lebo pokiaľ budeme 
separovať kuchynský odpad, v nádo-
be komunálneho odpadu už nemá 
čo zapáchať, takže frekvencie vývozu 
bude závisieť len od rýchlosti plnenia 
nádoby. Napríklad momentálne pri ro-
dinných domoch je systém nastavený 
na 32 vývozov ročne, so zvýšenou frek-
venciu v lete. Budúci rok by sme chceli 
počet upraviť na 26 vývozov komunál-
neho odpadu za rok.

 
Aký je rozdiel v systéme merania množ-

stevného zberu pri bytovkách a rodinných 
domoch?

Bytové domácnosti budú mať po-
platky vypočítané podľa množstva 
komunálneho odpadu zo spoločného 
stojiska, čo je menej individualizova-
ný prístup než pri rodinných domoch. 
Tam budeme vedieť konkrétne určiť, 
koľko daná domácnosť v danom roku 
komunálneho odpadu vyproduko-
vala. Aj z tohto dôvodu sa už stojiská 
komunálneho odpadu budú zamykať. 
Zároveň narastá miera takej spoločen-
skej zodpovednosti, že konanie jednot-
livých ľudí bude mať priamy dopad na 
poplatky všetkých užívateľov daného 
stojiska.

 
Zákon do blízkej budúcnosti ukladá 

aj tzv. nulovú vzdialenosť pre zbierané 
odpadové komodity. Čo to znamená?

Znamená to, že tam, kde má domác-
nosť čiernu nádobu na zber komunál-
neho odpadu, musí mať umiestnené 
aj nádoby na zber ostatných komodít. 

Budúci rok sa zmeny poplatkov ne-
očakávajú. Budeme sa ale sústreďovať 
na sledovanie zberu kuchynského od-
padu, pripravujeme prechod na množ-
stevný zber komunálneho odpadu. Aj 
z dôvodu prípravy nového systému 
predpokladáme na budúci rok rovnaký 
poplatok, ako tento rok.

Z pohľadu poplatkov je pre nás 
kľúčové, aby sme znižovali množstvo 
vyprodukovaného komunálneho od-
padu. To znamená čo najvyššia miera 
vytriedenia. Samozrejme, z ekologic-
kého hľadiska je cieľ nastavený ešte 
vyššie, a to znižovať tvorbu všetkých 
odpadov. Faktom ale zostáva, že cena 
poplatkov sa odvíja od množstva 
komunálneho odpadu, takže spolu  
s množstvom kuchynského odpadu 
ide o ukazovateľ, ktorý si najviac sle-
dujeme. Mesto za vývoz ostatných ko-
modít (sklo, papier, plasty, tetrapaky, 
kovy) neplatí, keďže náklady na odvoz 
a spracovanie sú hradené z poplatkov, 
ktoré odvádzajú výrobcovia pri balení 
tovaru. (čiže de facto v cene produktu 
platí občan).

Mesto hradí vývoz komunálneho 
odpadu, kuchynského odpadu a pre-
vádzku zberného dvora, kde môžete 
vyvážať všetky druhy odpadu zadar-
mo, až na drobný stavebný odpad, kto-
rý je spoplatnený.

To ako a či sa bude poplatok za od-
pad meniť na rok 2023, bude závisieť 
od viacerých atribútov, hlavne však od 
toho, ako dobre budeme separovať 
odpad a ako sa nám podarí znížiť tvor-
bu komunálneho nevyseparovaného 
odpadu.

 
 
Ako bude fungovať množstevný zber?
Systém budeme mať prepojený 

na poplatníka, takže budeme vedieť,  
z ktorej domácnosti sa koľko komunál-
neho odpadu zobralo. Systém do de-
tailu pripravujeme, určite plánujeme 
označiť nádoby RFID čipom, ktorý 
bude spárovaný s presnými súradni-
cami daného stojiska alebo rodinného 
domu. Zberné autá budú mať čítačky, 
takže si budú vedieť daný údaj načítať 
a uložiť. Otázkou zostáva, či budeme 
zbierať informáciu o presnom poč-
te kilogramov, pretože zatiaľ sa ako 
najefektívnejší javí systém evidencie 
podľa počtu vývozov nádoby. Je to 
jednoduchšie a menej finančne nároč-
né s dostatočnou efektivitou. Ľudia si 
budú sami nastavovať, či budú chcieť 
mať komunálny odpad vyvezený každý 

Pre zvýšenie efektivity a šetrenie mies-
ta predpokladáme, že do budúcnosti 
 sa preto niektoré komodity budú zbie-
rať do spoločnej nádoby (napríklad tet-
rapaky, plasty a kovy spolu).

 
Okrem zberu kuchynského odpadu, 

nulovej vzdialenosti, množstevného zbe-
ru, zbierania viacerých komodít do jednej 
nádoby, a možnosti individualizovanej 
frekvencie vývozu komunálneho odpadu, 
aké zmeny v oblasti odpadov ešte mesto 
chystá?

V stojiskách pri rodinných domoch 
sú už od novembra umiestnené zberné 
nádoby na kuchynský odpad a použité 
oleje a tuky, kde sa môžu obyvatelia 
rodinných domov zbavovať týchto od-
padov. Rozmiestenie stojísk je možné 
nájsť na stránkach mesta. Zberné ná-
doby (10 litrové kýbliky) na kuchynský 
odpad a 50 ks plastových vriec spolu 
s informačnými letákmi si obyvatelia 
môžu vyzdvihnúť na Mestskom úrade 
Svätý Jur počas úradných hodín (Po 
7:30 – 12:00 a 13:00 – 16:00, St 8:00 – 
12:00 a 13:00 – 17:30) alebo po dohode 
na tel. č. 02/49202306 alebo 0917 717 
583.

 
V rodinných domoch taktiež pri-

pravujeme v druhom polroku výmenu 
240l smetných nádob na komunálny 
odpad za menšie, 120 litrové.  Tie si zo-
berie späť zvozová spoločnosť, ktorá je 
ich vlastníkom.  

 
Veľmi ďakujem za rozhovor.

Klaudia Viola



Komplikácie pri rekonštrukcii 
Mierovej a Dukelskej

Mesto Svätý Jur postupne opravu-
je a modernizuje svoje ulice. Niektoré 
potrebujú jednoduchšiu rekonštruk-
ciu, niektoré oveľa zložitejšiu. Rekon-
štrukcia ulíc Mierová a Dukelská už na 
začiatku vyzerala ako zložitejšia. Hlav-
ne preto, že nezávisela iba od mesta, 
ale aj od správcov sietí a to hlavne od 
Západoslovenskej distribučnej (ZsDis), 
Telekomu a  UPC. Hlavne prekládka 
vzdušných vedení elektriny nám viac-
krát spôsobila veľký problém. Každá 
minca má však dve strany. Jedna bola 
pre mesto ideálna, a  to že ZsDis celú 
prekládku sietí robila na vlastné ná-
klady. Tá druhá bola horšia – mesto 
viackrát spomalila pri rekonštrukcii, 
dvakrát sme mali dokonca úplne zasta-
venú stavbu, pretože elektrikári jedno-
ducho meškali. Druhým atribútom pre-
čo to tak dlho trvalo, bolo aj samotným 
realizátorom – vysúťaženou firmou. 
Tá musela viackrát búrať vybudované, 
pretože ich práca nezodpovedala oča-
kávaniam mesta a  zároveň nespĺňala 
základné kritériá kvality. V každom prí-
pade sa už rekonštrukcia ulíc blíži ku 
koncu. Rôzne dôvody – od Covidu, po 
nedostatok materiálu, výmeny troch 
partií robotníkov – to všetko spôsobilo 
nespokojnosť a  zároveň veľkú skúšku 
trpezlivosti všetkých obyvateľov tých-
to a  okolitých ulíc. V  mene mesta sa 
chcem ospravedlniť za obmedzenia 
a  zároveň aj poďakovať obyvateľom, 
ktorých sa táto rekonštrukcia priamo 
dotýkala, za trpezlivosť a  ohľadupl-
nosť. Verím, že tieto ulice budú slúžiť 
ďalších 20-30 rokov.  

Ako pokračuje Pezinská
Keď som o  rekonštrukcii ulíc Mie-

rová a Dukelská písal ako o zložitejšej, 
tak rekonštrukcia Pezinskej je doslova 
generálna. Jednoducho povedané bu-
dujeme úplne novú ulicu. Aj tu máme 
rovnakých partnerov – Západosloven-
skú distribučnú, Telekom a  UPC. Vy-
zerá to tak, že aj podobné problémy. 
Len ZsDis aktuálne mešká štyri týždne. 
Ak by sa elektrikárom darilo dodržia-
vať harmonogram prác, prvá etapa po 
škôlku by bola už dokončená. Aj ambí-
cia v  rámci prvej etapy postaviť nový 
most sa nám rozplynula z prozaického 
dôvodu a to, že vedenie vysokého na-
pätia, ktoré je umiestnené na moste 

sa jednoducho elektrikárom nepoda-
rilo ešte preložiť do zeme. Dôvody sú 
rovnaké – Covid a  tým spôsobený vý-
padok pracovníkov, chýbajúce kompo-
nenty a káble. Len s jedným dôležitým 
rozdielom, že spoločnosť, ktorá reali-
zuje rekonštrukciu Pezinskej sa oveľa 
lepšie dokáže operatívne vysporiadať 
s  každým problémom, ktorý vznikol. 
Už teraz však vieme, že most budeme 
stavať ako poslednú etapu a  to až po 
dokončení celej ulice.  Zároveň však 
táto rekonštrukcia významne zaťažu-
je ľudí, ktorí žijú na tejto a  priľahlých 
uliciach – Cibická, Hájniky a  Pezinské 
záhumenice.  Chcem sa preto ospra-
vedlniť za obmedzenia, hluk a  prach, 
ktoré sprevádzajú túto rekonštrukciu. 
Zároveň však prosím všetkých touto 
rekonštrukciou dotknutých ľudí o  tr-
pezlivosť a zhovievavosť.

Čo sa deje s projektom Malokar-
patskej

Dlhodobo pripravovaný projekt, 
o ktorom sa hovorí už desiatky rokov, 
priamo súvisí s rekonštrukciou potoka. 
Po dvoch rokoch príprav, spracovaní 
štúdií na cestu a  projektu na potok, 
sa v roku 2020 príchodom Covidu celý 
projekt významne spomalil. Svetlom 
na konci tunela je, že Slovenský vodo-
hospodársky podnik podal na rekon-
štrukciu potoka žiadosť o umiestnenie 
stavby – územné rozhodnutie. Aktuál-
ne prebieha formou verejnej vyhlášky. 
Projekt Malokarpatskej ulice sa teda po 
takmer dvoch rokoch opäť bude môcť 
pohnúť ďalej. Mesto už disponuje aj re-
álnym zameraním budúcich cestou za-
braných pozemkov. V roku 2022 máme 
prioritu začať výkup týchto pozemkov 
a už dodaný projekt potoka zosúladiť  
s projektom budúcej ulice.    

Šimon Gabura, primátor mesta

Aktuálne opravy ulíc

V krátkosti ...

Fungovanie 
mestského úradu

Z dôvodu zhoršenej pandemickej 
situácie v súvislosti s ochorením CO-
VID-19 je Mestský úrad až do odvola-
nia pre verejnosť zatvorený.

V prípade potreby riešenia neod-
kladných záležitostí (napr. pohreby  
a pod.), sú stránky vybavované na zá-
klade predchádzajúceho telefonického 
dohovoru s príslušným zamestnancom 
mestského úradu a pri dodržaní zák-
ladných protipandemických opatrení. 
Ďalšie informácie o fungovaní mest-
ského úradu budú priebežne zverej-
ňované na webových stránkach mesta.

Poslanci schválili 
rozpočet mesta

Mestskí poslanci na rokovaní mest-
ského zastupiteľstva dňa 14. 12. schvá-
lili rozpočet mesta na rok 2022 – 2024. 
Na nasledujúci rok počíta rozpočet  
s kapitálovými výdavkami v hodnote 
5 930 000 eur. Detaily rozpočtu a jeho 
jednotlivé položky nájdete na stránke 
mesta. 



Primátor mesta bol aj v uplynulých mesiacoch blahoželať našim spoluobča-
nom, ktorí sa dožili krásnych životných jubileí. Pripájame sa ku gratulantom a želá-
me veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov života!

Pani Alžbeta Sukeníková oslávila 91 
rokov. 

Pani Terézia Vašíková oslávila 92 
rokov.

Občianske združenie MOZAIKA Svätý Jur pripravilo pre rodiny v našom meste 
peknú aktivitu do týchto pandemických dní. V rámci prechádzky nájdete na námestí 
dvanásť zastávok s vianočnými príbehmi, ktoré spolu tvoria chodník do Betlehema. 
Budete potrebovať mobilný telefón, s ktorým si zoskenujete QR kód nachádzajúci 
sa na každom obrázku. QR kód vás presmeruje na stránku, kde si môžete vypočuť 
vždy iný príbeh. Obrázky treba v rámci námestia nájsť, ale nebojte, nič ťažké vás 
nečaká. Prezradíme, že začiatok (s vysvetlením) nájdete na stĺpe oproti Fraňovke. 
No a kde inde by mohol celý vianočný chodník končiť, ak nie v Betleheme? :) 

Želáme vám príjemné spestrenie (pred)vianočných dní.

Vianočný chodník do Betlehema

Jubilanti nášho mesta

Aký bol ročník 2021

Oznam o množst-
vách vyzbieraných 
kuchynských  
odpadov  
a použitých olejov

Kuchynského odpadu sa od oby-
vateľov z bytových domov v auguste 
vyzbieralo 10,48 t, v septembri 12,13 
t, v októbri  11,08 t a v novembri, keď 
pribudol zber kuchynských odpadov aj 
z rodinných domov 16,6 t.

Použitých olejov a tukov sa vyzbie-
ralo od augusta do novembra 2021 
spolu takmer 1,2 t.

Ďakujeme Vám, že triedite ko-
munálny odpad od papiera, plastov, 
skla, obalov z kovov, tetrapakov, ne-
bezpečných odpadov, z dreva, kovu, 
elektrospotrebičov, biologicky rozloži-
teľných odpadov, kuchynských odpa-
dov, použitých olejov a tukov, ktoré sa 
následne zhodnocujú.

Znižujete tým množstvo odpadu, 
ktoré by inak skončilo na skládke od-
padov.

Už na jar viete vo vinohrade od-
hadnúť, kedy približne by mohli byť 
oberačky podľa toho, ako vinič kvitne. 
Tento rok bol oproti predchádzajúcim 
oneskorený a tak sme si medzi sebou 
hovorili, že oberať budeme neskôr  
o dva až tri týždne. Táto predstava sa 
tiahla až do leta. V auguste to však za-
čínalo vyzerať inak. Keď mi niekto po-
vedal: „Tento rok je to posunuté,“ ne-
bol som si tým už istý. Nakoniec sa to 
i potvrdilo.

Dievčie a Müller Thurgau sme obe-
rali 7. septembra, presne na deň ako i 
 rok predtým. Žiadne oneskorenie obe-
račiek o dva či tri týždne. Vinič to v zá-
vere leta doslova došprintoval a v rov-
naký deň boli cukornatosti vyššie ako 
rok predtým. Otáznik visel nad ostat-

nými odrodami, lebo napríklad Veltlín 
fakt vyzeral, že sa bude oberať neskôr. 
Ale v druhý septembrový týždeň zača-
lo všetko dozrievať neskutočným tem-
pom. Nie, že to vinič dobehol, on to 
nakoniec ešte aj predbehol... Trefne to 
zhodnotil predseda nášho vinohrad-
níckeho spolku Miloš Grančič niekedy 
v septembri, keď povedal: „Dva týždne 
nebolo poriadne čo oberať a teraz ne-
vieme, čo skôr oberať.“

Pozerať sa na ročník vo vinohra-
de treba vždy s ohľadom na konečný 
výsledok. To je v podstate to, čo nás 
všetkých zaujíma. Dovolím si povedať, 
že ročník 2021 bude neraz o vínach so 
zbytkovým cukrom. A ak budú vína su-
ché, budú mať vyšší obsah alkoholu. 
Ale najlepšie bude, keď priamo od jur-
ských vinárov niečo ochutnáte a urobí-
te si vlastný názor.

mz



Aké lesy obhospodaruje I. Svätojurská

brezových jelšín a horského rašeliniska 
v Malých Karpatoch. V PR Jurské jazero 
platí 4. stupeň ochrany prírody.   

Lesy ochranné
V  rámci lesného majetku Mesta 

Svätý Jur sa nachádzajú aj ochranné 
lesy, v ktorých sa prevádza obmedzené 
a citlivé hospodárenie, aby plnili účel, 
na ktorý boli vyhlásené a  ich funkčné 
zameranie vyplýva z  prírodných pod-
mienok. Jedná sa hlavne o lesy na ne-
priaznivých stanovištiach, strmé zrázy 
s rizikom erózie pôdy a podobe.

Hospodárske lesy
Tieto lesy sú určené na produkciu 

drevnej hmoty popri zabezpečení všet-
kých mimoprodukčných funkcií lesa 
a pri dodržaní všetkých obmedzujúcich 
požiadaviek štátnej ochrany prírody. 
Drevná hmota je získaná za dodržania 
zásad prírode blízkeho hospodárenia 
použitím maloplošných clonných ru-
bov pri obnove lesných porastov. Vek 
lesných porastov, ktoré idú do obnovy 
je 120 – 140 rokov v závislosti od pre-
vládajúcej lesnej dreviny .

I.  Svätojurská, a.s. zosúlaďuje ob-
hospodarovanie všetkých vyššie uve-
dených kategórií lesov v  zmysle prin-
cípov definovaných medzinárodnou 
mimovládnou organizáciou Forest 
Stewardship Council® (FSC®), ktorá 

Výmera lesného majetku mesta 
Svätý Jur je 1300 ha a podľa kategórií 
lesa sa tento majetok skladá z:

- 865 ha hospodárskych lesov,
- 365 ha lesov osobitného určenia 

z hľadiska ochrany prírody 
- 70 ha ochranných lesov na ne-

priaznivých stanovištiach.  

Hlavná časť lesného majetku sa na-
chádza v pohorí Malé Karpaty a men-
šia časť v oblasti Podunajskej nížiny – 
Jurský Šúr.

Lesy osobitného určenia 
z hľadiska ochrany prírody 

V  rámci lesov osobitného určenia 
na majetku Mesta Svätý Jur sa nachá-
dzajú rôzne chránené územia a rezer-
vácie, ktoré sú navzájom plošne pre-
pojené :

CHKO Malé Karpaty – vyhlásená 
vyhláškou MŽP SR č. 138/2001 o Chrá-
nenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. 

CHVÚ Malé Karpaty – Chránené 
vtáčie územie Malé Karpaty bolo vyhlá-
sené vyhláškou MŽP SR č.216/2005 Z.z.

Prírodná rezervácia Šúr  -  vyhlá-
sená Vyhláškou Krajského úradu ŽP 
v  Bratislave č.1/2009, ktorou sa vy-
hlasuje prírodná rezervácia Šúr a  jej 
ochranné pásmo. Predmetom ochrany 
PR Šúr je posledný a  najväčší zvyšok 
vysokokmenného barino-slatinné-
ho jelšového lesa, po jeho obvode sa 
nachádzajú zvyšky mokrých a  raše-
linných lúk. Nachádzajú sa tu aj xero-
termné biocenózy, charakteristická je 
bohatá biodiverzita na malej ploche 
a množstvo ohrozených taxónov. V PR 
Šúr platí 5. a  4. stupeň ochrany, v  jej 
ochrannom pásme  platí 3. stupeň 
ochrany. Územie bolo spolu s ochran-
ným pásmom v  r. 1990 zaradené do 
Zoznamu  medzinárodnej sústavy vý-
znamných mokradí v rámci Dohovoru 
o mokradiach majúcich medzinárodný 
význam / Ramsarská konvencia/. Časť 
územia NPR Šúr, zahŕňajúca lesné po-
zemky slatinného jelšového lesa a Pa-
nónskeho hája, bola zaradená medzi 
územia európskeho významu. 

Prírodná rezervácia Jurské ja-
zero – PR Jurské jazero bola vyhláse-
ná Výnosom Ministerstva kultúry SSR 
č.1160/1988-32 z  30.6.1988 a  noveli-
zovaná Vyhláškou KÚŽP v  Bratislave 
č. 1/2004 z 12.5.2004. PR Jurské jazero 
je vyhlásená na ochranu spoločenstva 

Čistenie náletových drevín pri obnove pasienkového lesa v spolupráci  
mesto Svätý Jur, I.Svätojurská, a. s., BROZ a Štátna ochrana prírody SR

propaguje   enviromentálne vhodné, 
sociálne prospešné a  ekonomicky ži-
votaschopné obhospodarovanie lesov.

Prírode blízke hospodárenie  
I. Svätojurskej, a. s. na lesnom majetku 
Mesta Svätý Jur potvrdil audit vykona-
ný certifikačnou spoločnosťou SGS pre 
produkciu FSC  100%   drevnej hmoty 
z lesov, ktoré obhospodarujeme. 

   
  V obhospodarovaní I. Svätojurskej, 

a. s. je aj   lesný majetok Pozemkové-
ho spoločenstva Rača a Pozemkového 
spoločenstva Vajnory, o  celkovej vý-
mere 300 ha, na ktorý taktiež platí FSC 
certifikácia.

Naše hospodárenie v  lese sme-
ruje k  dosiahnutiu ekonomickej živo-
taschopnosti, berúc do úvahy všetky 
enviromentálne , sociálne a  iné zása-
dy. Zároveň podporujeme  optimálne 
využívanie a  miestne spracovávanie 
rôznorodých produktov, minimali-
zujeme škody pri ťažbe a  spracovaní 
dreva. Taktiež rozvíjame rekreačnú 
funkciu lesa, hlavne v  lokalite Bieleho 
kríža a  hospodárením zohľadňujeme, 
udržiavame a zlepšujeme ekologické 
a sociálne funkcie lesov. Zameriavame 
sa aj na spoluprácu s   ochranárskym 
združením BROZ pri obnove pastev-
ných lesov v Panónskom háji.

          
Matej Čičo, riaditeľ I. Svätojurskej



Pozornosť  
k podstatnému

Ježišovo narodenie v Betleheme 
sa síce historicky udialo pred už vyše 
dvetisíc rokmi, no nanovo sa uskutoč-
ňuje ako duchovná udalosť aj „dnes“. 
Prichádza nanovo zaklopať na srdce 
človeka. Nebojme sa Božieho hlasu. 
Zastavme sa. V modlitbe. Nenechajme 
ho len tak prejsť! 

On neprichádza, aby bral, ale aby sa 
daroval. Neprichádza s batohom znač-
kových vecí. Prináša dar pokoja: „A na 
zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Vzác-
nym darom Vianoc je pokoj a naším 
pravým pokojom je Kristus. A Kristus 
klope na naše srdcia, aby nám daroval 
pokoj, pokoj duše - zmysel vlastného 
života. Otvorme dvere Kristovi!

Počas týchto Vianoc Pán opäť pre-
chádza okolo. Pribrzdime. Zastavme 
sa. Všetkým zo srdca želám Vianoce 
naplnené nádejou, s dverami otvore-
nými dokorán Pánovi, ktorý prichádza, 
Vianoce radosti a opravdivej lásky. 

Prajem Vám Vianoce vyjadrené slo-
vami pápeža Františka:

„Vianoce si ty, keď sa rozhodneš 
znovu narodiť každý deň a nechať 
Boha vojsť do tvojej duše.

Vianočný stromček si ty, ak vydržíš 
pevný vo vetre a v ťažkostiach života.

Vianočnou ozdobou si ty, keď 
sa tvoje cnosti stanú farbami, ktoré 
skrášľujú tvoj život.

Vianočným zvonom si ty, keď zvolá-
vaš a spájaš ľudí okolo seba.

Si tiež svetlom Vianoc, keď svojím 
životom, svojou dobrotou, trpezlivos-
ťou, radosťou a štedrosťou osvecuješ 
cesty ostatných.

Vianočným anjelom si ty, keď ohla-
suješ celému svetu posolstvo mieru, 
spravodlivosti a lásky.

Vianočnou hviezdou si ty, keď nie-
koho privedieš k stretnutiu s Pánom.

Si tiež mudrcom z východu, keď bez 
odplaty dávaš to najlepšie, čo máš.

Koledou si ty, keď nadobudneš 
vnútornú harmóniu v duši.

Vianočným darčekom si ty, keď si 
opravdivým priateľom a bratom všet-
kých ľudských bytostí.

Vianočným prianím si ty, keď od-
púšťaš a prinášaš uzmierenie, i keď 
pritom trpíš.

Štedrovečernou večerou si ty, keď 
nasýtiš chlebom a nádejou chudáka, 
ktorý žije v tvojom okolí.

Ty si vianočná noc, keď pokorne  
a pozorne prijímaš ticho Spasiteľa sve-
ta bez hluku a veľkolepých osláv, ty si 
úsmevom dôvery a nehy, vnútorným 
pokojom nikdy nekončiacich Vianoc, 
ktoré prostredníctvom teba prinášajú 
Božie kráľovstvo.

Šťastné Vianoce všetkým, ktorí pri-
pomínajú Vianoce!“

Pavol Póša, katolícky farár

Vianoce si ty

Bohoslužby počas 
Vianoc

V predvianočnom čísle Ohlasov 
sme zvykli uverejňovať poriadok bo-
hoslužieb v našich kostoloch počas 
sviatkov. Keďže situácia je teraz veľmi 
neistá a nedá sa povedať, aká bude  
o týždeň, odporúčame aktuálne ozna-
my sledovať na stránkach farností:

katolícka: svatyjur.fara.sk
evanjelická: svatyjur.ecav.sk

Milí priatelia, 
už sa všetci tešíme na Vianoce, 

kedy si pripomíname príchod Božie-
ho Syna do nášho sveta. Zvykli sme si 
to brať tak nejak automaticky. Len čo  
v obchodoch z výkladov zmiznú cinto-
rínske vence a sviečky, rozozvučia sa 
všade koledy, na námestí sa postaví 
adventný veniec a vianočný strom. 
Takto to máme radi a nikomu ani len 
nenapadne sa pýtať: prečo sa to deje? 
Nepýtame sa – veď predsa Vianoce.

Keď však Pán Ježiš prišiel do nášho 
sveta nebolo to také automatické. Nik-
to ho nevítal. Nikto o ňom nevedel. Iba 
Mária a Jozef. A vtedy sa to stalo. Boh 
poslal anjela, aby túto správu oznámil 
pastierom. Tí ho prišli privítať. Ako sa 
to dozvedeli? Boh sa o to postaral. 
Vedel ako upútať pozornosť ľudí a na-
smerovať ju správnym smerom – k Bo-
žiemu Synovi. Dovtedy nevídané. 

Ďalej v Biblii čítame:  „Keď sa Ježiš 
narodil v judskom Betleheme za čias 
kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od vý-
chodu prišli do Jeruzalema a pýtali sa: 
Kde je ten narodený kráľ židovský? Vi-
deli sme totiž Jeho hviezdu na východe 
a prišli sme sa Mu pokloniť.“

Opäť tu máme iných ľudí, ktorým 
Boh - opäť zvláštnym spôsobom – na-
smeroval pozornosť k Božiemu Sy-
novi. Oni neváhali vydať sa na ďalekú  
a nebezpečnú cestu – cestu za Božím 
Synom. Neváhali znášať obmedzenia, 
aj riziká s touto cestou spojené. Ne-
vedeli ako to s nimi dopadne, či to vô-
bec prežijú, a či sa niekedy ešte vrátia  
k ich dovtedajšiemu spôsobu života. 
Ale predsa šli. Šli za Božím Synom. 

Z tohto hľadiska môžeme povedať, 
že Boh bol úspešný. Použil zvláštne, 
dovtedy nevídané situácie na to, aby 
pozornosť ľudí obrátil tým správnym 
smerom – k Božiemu Synovi. 

Pastieri nefrflali čo bude s ich bizni-
som a že musia znášať obmedzenia. 
Ani nemudrovali  “čo by bolo keby”, ale 
šli hľadať narodeného Ježiša. Východní 
mudrci takisto nepolemizovali, či je to 
dobrý nápad zavrieť sa do svojho voza 
a stráviť v ňom sám niekoľko dní na 
ceste…

Viete, aj my žijeme dobu, v ktorej 
zažívame “nevídané udalosti”. Čo ak by 
Boh chcel aj týmito udalosťami zaujať 
Tvoju pozornosť a nasmerovať správ-
nym smerom – k Božiemu Synovi… 

Michal Koreň, evanjelický farár



borník na obnovu historických okien 
s využitím tradičných postupov a tiež 
tradičných materiálov na báze ľanové-
ho oleja. Takúto obnovu považujeme  
v prípade historických drevených okien 
za optimálnu. Osvetu v tejto oblasti 
robí aj Nemecká nadácia pre ochranu 
pamiatok (Deutsche Stiftung Denk-
malschutz), ktorá s pánom Moslerom 
natočila na túto tému videoreportáž 
a AINova pripravila jej preklad do slo-
venčiny – reportáž je možné vidieť na 
internetovej stránke: www.ainova.sk/
education/skola-stavebne-remesla.

Pozvanie prednášať na jednotlivých 
školeniach v rokoch 2014 – 2021 prijali 

významní domáci aj zahraniční odbor-
níci a odborníčky, a to z Rakúskeho pa-
miatkového úradu (z jeho školiaceho 
strediska v Mauerbachu), Akadémie 
vied Českej republiky, Pamiatkového 
úradu Slovenskej republiky, Krajského 
pamiatkového úradu Bratislava, Mest-
ského ústavu ochrany pamiatok v Bra-
tislave, Fakulty architektúry a dizajnu 
STU, Stavebnej fakulty STU, Drevárskej 
fakulty TU Zvolen a tiež Strednej prie-
myselnej školy Samuela Mikovíniho  
v Banskej Štiavnici. Praktickú časť ško-
lení viedli renomovaní nemeckí a slo-
venskí majstri. 

Školu remesiel organizuje AINova 
už od roku 2014 a ostatné dva roky 
bola témou obnova historických dre-
vených okien. Aj v minulom a aj v tom-
to roku sa účastníci školenia učili ako 
obnovovať okná na príkladoch histo-
rických domov v centre Svätého Jura 
– v roku 2020 boli obnovené dve okná 
na fasáde domu, v ktorom sídli Víno  
z kamenného dvora (Prostredná 17/98)  
a v roku 2021 boli súčasťou vzdeláva-
cieho procesu dve okná na Renesanč-
nom dome (Horné predmestie 12, 
www.renesancnydom.sk).

Pôvodných drevených okien na vi-
nohradníckych domoch už nie je veľa, 
avšak stále sa dajú nájsť. Jedinečný 
prípad je dom, v ktorom sídli Víno  
z kamenného dvora – majitelia ho kú-
pili v stave, keď na uličnej fasáde boli 
už tzv. trojokná a tiež iné nevhodné zá-
sahy. Pri obnove domu sa však poda-
rilo nájsť pôvodné okenné otvory a na 
povale domu sa dokonca našli odlože-
né drevené okná, ktoré do nich presne 
zapadali. Majitelia domu sa rozhodli 
tieto „staré“ okná osadiť do nájdených 
otvorov. V spolupráci s odborníkmi, 
podľa príkladov z mesta a regiónu,  
a tiež podľa starých fotiek, obnovili 
tvaroslovie fasády a zvolili vhodné od-
tiene farieb. Pred pätnástimi rokmi to 
bol v rámci pamiatkovej rezervácie Sv. 
Jur jeden z priekopníckych činov. Noví 
majitelia domu ukázali, ako je možné 
vrátiť domom v meste ich „stratenú 
krásu“.

Príkladným spôsobom postupujú 
aj majitelia Renesančného domu. Na 
uličnej fasáde postupne inštalujú dre-
vené okná, ktoré sú vhodné z hľadiska 
ich tvarového aj farebného riešenia. 
Relatívne „nové“ okná z prvej polovice 
20. storočia sa však majitelia rozhodli 
na fasáde ponechať, keďže nenarúšajú 
jej celkový vzhľad a sú z hľadiska reme-
selného vyhotovenia v dobrej kvalite. 
Práve tieto okná boli súčasťou praktic-
kej časti Školy remesiel 2021. Viď foto.

Súčasťou školenia je okrem prak-
tickej časti aj prednáškový blok, ktorý 
sa koná v priestoroch AINovy. Ten-
to rok opätovne prijal naše pozvanie 
pán Johannes Mosler – nemecký od-

Škola tradičných stavebných remesiel 2021  
– obnova historických drevených okien

V centre Mestskej pamiatkovej rezervácie Svätý Jur, pod vedením Academie Istropolitany Novy, bola realizovaná  
už deviata Škola tradičných stavebných remesiel – školenie bolo zamerané na obnovu historických drevených okien  
s využitím ľanového oleja a ľanových farieb.



Horáreň Biely kríž

Ubytovanie s kapacitou 19 lôžok 
v štyroch samostatných izbách a apart- 
mánovom domčeku. Súčasťou každej 
izby je sprcha, toaleta, TV, v celom 
objekte je bezplatné WiFi pripojenie 
 aj na internet.  Penzión* sa nachádza 
v lokalite zvanej Biely kríž, na turistic-
ky 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 rekreač-
né zóny Červený kríž, Kačín, Kamzík, 
televízna veža, 500 metrov od Penzió-
nu* Horáreň Biely kríž sa nachádza 
najvyšší výškový bod v okolí Bratislavy 
Veľký Javorník s nadmorskou výškou 
594 m n. m., odkiaľ je nádherný výhľad 
na Malé Karpaty a Podunajskú nížinu.

Vzdelávacie a osvetové aktivity AINovy 
sú realizované vďaka podpore z verejných 
aj súkromných zdrojov a tiež zo zdrojov 
Európskej únie. Škola remesiel bola rea-
lizovaná vďaka nasledujúcim donorom: 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 
Bratislavský samosprávny kraj, Mesto Svä-
tý Jur, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bau-
mit, spol. s r. o., Bencont Development, a. s. 
a Nadácia EPH.

V roku 2021 Školu tradičných staveb-
ných remesiel podporili tieto subjekty:

 

Mgr. Lucia Gembešová
Členka vedenia  

Academia Istropolitana Nova

1. SvätoJurSká, a.s.
Na pažiti 4E, 900 21 Svätý Jur

Kontakty :
Tel.: 02 / 449 70 565 0911 283 240     Mobil.: 0911 334 088
svatojurska@svatyjur.sk                       www.1svatojurska.sk
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Poviedka Nebo z bublín 
o tolerancii a spolupatričnosti, 
je dvadsiatym druhým 
príbehom v zbierke 
Lamed vav.

Čas barchesu je knižka o Svätom 
Jure, ktorú napísala Juranka Viola  
Almássyová pre Juranov. Po prvý raz 
vyšla v roku 1993 vo veľmi skromnom 
prevedení, napriek tomu sa rýchlo 
rozobrala. Dej sa odvíja v minulosti, 
keď autorkina matka bola ešte mladá,  
a teraz rozpráva dcére o dávnom ži-
vote v našom malom meste. V drob-
ných humorných príbehoch sledujeme 
celé rodiny i jednotlivcov. V pokojných 
rokoch medzi dvoma svetovými voj-
nami žili v Jure aj židovské rodiny, ale 
tie sa od kresťanov líšili len návštevou  
v inom kostole. Takmer všetci obyva-
telia boli rovnako chudobní, rovnako 
šťastní aj nešťastní, iba neskôr, mnohí 
z nich, oveľa nešťastnejší. 

Po vydaní Času barchesu sa niekoľ-
ko smutných osudov prenasledova-
ných židovských rodín dostalo až k au-
torke. Vždy v nich hrala hlavnú úlohu 
znášanlivosť, odvaha, súcit, proti ľaho-
stajnosti, zbabelosti a nenávisti. Tieto 
príbehy začala písať do svojej zbierky 
Lamed vav (Tridsaťšesť), inšpirovanej 
židovskou legendou o tridsiatich šies-
tich spravodlivých. Dve poviedky zo 
zbierky – Nebo z bublín a Šiesty prápor 
– doplňujú nové vydanie Času barche-
su, ktoré tento raz vychádza v umelec-
kom prevedení, pre potešenie duše aj 
očí.

Atmosféru príbehov dotvárajú 
nostalgické fotografie z dielne Romana 
Ferstla a o kvalitnú grafickú úpravu sa 
postarala Ema Cepková Dočoloman-
ská. 

Knihu vydalo Mesto Svätý Jur v spo-
lupráci so vzdelávacou inštitúciou Aca-
demia Istropolitana Nova v decembri 
tohto roku pod názvom Čas barchesu 
a iné príbehy. Je to v poradí už štvrtá 
kniha Violy Almássyovej, ktorá vyšla  
v edícii Tradície a história Svätého 
Jura, spolu s prácami: Óda na Svätý Jur  
z roku 1679, napísal Georg Peucker, 
básnik raného novoveku; podľa prekla-
du z nemčiny spracovala a prebásnila 
Viola Almássyová (2015); Šúrsky drak, 
svätojurské povesti a zlovesti (2018); 
Zlatý strapec, obrázky z minulých sto-
ročí (2020). 

Knihu Čas barchesu a iné príbehy, 
ako aj ostatné spomínané autorkine 
práce, si môžete v prípade záujmu kú-
piť vo Svätom Jure v AINove, na Mest-
skom úrade, v reštaurácii Krone a vo 
Vinocentre, prípadne tiež v Pezinku  
v kníhkupectve Artforum. 
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bez trvalého zamestnania? Aj tí potrebujú jesť. A tak často, veľmi 
často kresťanské matky vystupujú po piatich schodíkoch, otvárajú 
dvere a ustarostene sa spytujú:
 „Pani Endlerka, budete brat duše?“
 „Budem, pradaže budem, len pošlú vašeho.“
 „A mohla bych si hned spravit nákup?“
 „Obchod je tu na to. Keby nikto nekupoval, nemosel by byt.“
 „Pambu zaplac, pani Endlerka. Tak ja si zeberem múku, cukr, 
petrolín, kávu a…“ a taký veľký nákup sa naloží do košíka a košík 
do trávničky8, trávnička na chrbát a už sa nesie domov.
 Čo to vlastne bola za obchodná transakcia s dušami? Nezamest-
naní otcovia išli do hôr urobiť veľké batohy dreva, tieto potom doma 
deti rozoberali a robili malé batôžky, zvané duše. Za tie sa u pani 
Endlerovej nakupovalo. Obchod tejto láskavej a dobrosrdečnej panej 
bol potravinovou základňou pre svätojurskú chudobu. Nikto nevie, 
čo pani Endlerová robila s toľkými dušami, ale dlhé roky to bolo 
platidlo, ktoré akceptovala. Okrem obchodu, ktorý bol do ulice, mala 
vo vnútornej časti domu byty na prenájom. Byty najposlednejšej 
kategórie, vždy pre jednu rodinu jedna miestnosť bez dlážky, len 
udupaná hlina. Úžasná výhoda týchto bytov bola ich nesmierna 
lacnota. Obývala ich gójska chudoba bez pevných príjmov.
 „Ale né, šak tu bývame aj my, Kónky“, protestujú proti môjmu 
vysvetľovaniu sestry Kohnové, Rézi a Juli, „a my sme neni žádna 
chudoba.“
 „Ja šijem záscere a pánske prádlo.“
 „A ja cíchy.“
 „A čo sa s tým nataháme po okolí, kým to popredáme.“
 „Šak sem hovorila, že by sme tu mali mat vlastný obchod.“
 „Ale to by sme zas mali mén kunčoftu. A ked sa aj nachodzíme, 
dycky šecko predáme.“
 „Rézi, ty preto nechceš obchod, lebo sa chceš vydávat.“
 „Ja? A za keho?“

trávnička — ľanová plachietka so štyrmi popruhmi, noša
cíchy — návliečky na periny
kunčoft — zákazník

 „Za kostelníka. Chceš byt Frau Guttmann.“
 „Ale čo?“ Rézi upadla do rozpakov, „Idem do magacína kúpit 
kávu.“
 „Tak je to predsa pravda!“
 Budúca nevesta, teraz ešte slečna Rézi Kohnová, celá červená 
vybehla na dvor a už vystupuje do obchodu pani Endlerovej. Tam 
nie je nikdy prázdno, a tak sa môže Rézi upokojiť.
 „Frau Rajkromr,“ hovorí práve pani Endlerka staršej zákazníčke, 
„pošlú vašu Paulinku, nech mi večer donde zapálit svíčky. Dosta-
ne kus barchesu.“ Zbožná pani Endlerová cez šábes ani sviečku 
nezažala, lebo aj to pokladala za nedovolenú prácu. V piatok večer 
a v sobotu ráno to u nej s radosťou robili kresťanské deti. A tak si 
gójim vážili židovské sviatky, dokonca sa na ne tešili, lebo za drobné 
služby počas šábesu dostávali kus barchesu a ten bol veľmi dobrý.

„Barches, to je maces?“ pýtam sa. 
„Nie, barches je kysnutý koláč, len s mliekom,“ vysvet-
ľuje mama. „Židia nesmú dať mlieko s tukom dokopy.“
„Je to chlieb?“
„Nie, barches je sladký.“
„Taká vianočka?“
„Áno. A bolo to ľahulinké, niekoľkokrát vykysnuté  
a pretrepané, veľmi lístkové, a pre nás chudobných, 
úžasne panské.“

Svadobný pár stojí pod baldachýnom, hostia vnímajú sláv-
nostný obrad a pani Mayerová s pani Endlerovou kútikom 

úst klebetia. 
 „Tak predsa sa Rézi vydáva, Frau Mayer, a Juli bude sama. Dú-
fam, že ostane u mna bývat. Kam by aj išla, šak kostelník si bere 
len Rézi.“ 
 „Je to dobrá partia, Frau Endler. Aj prenho, aj pre nu. On sa stará 

magacín — obchod, predajňa
šábes (jid.) — sobota, pre židov deň pracovného pokoja
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Nezáleží na tom, aké 
náboženstvo vyznávame,
nezáleži, v koho a v čo veríme,
nezáleží na farbe pleti,  
ku ktorej rase patríme,
nezáleží či žijeme v biede, 
alebo bohatstvá vlastníme,
nezáleží či na východe, alebo 
na západe tejto zeme sídlime,
nezáleží na tom, akým jazykom 
sa modlíme; záleží len na jednom: 
miluj blížneho svojho, zastaň sa 
ho, aby sa takáto hrôza nikdy 
nemohla zopakovať.

Eva Ambros

Vychádza nová kniha Violy Almássyovej
Čas barchesu a iné príbehy

Vianoce sú tu! Vianoce chce mať každý krásne, a preto si ich každý skrášli ako vie. Ale 
najlepší nápad majú Križanovičky: „Nebudeme mat stromček nachystaný v izbe. Nachystá-
me ho v kuchyni, Anča sa obleče za andela a donese ho do izby, kde budeme šeci čekat. To 
bude malá Lízenka kukat!“

Nápad je to svetový a realizácia možná. Pekná Anča je oblečená za anjela, šikovný 
stromček, aby ho anjel uniesol, je krásne ozdobený a pripravený so zažatými sviečkami. Do 
tmavej izby prichádza na Štedrý večer anjelské stvorenie so svietiacim stromčekom. Nápad 
je to naozaj svetový. Všetci sú dojatí krásnou chvíľou,

Lizenka pozerá ani nedýcha, páči sa to aj otcovi, ktorý spočiatku o celom projekte 
nechcel ani počuť. Anjel už vchádza do dverí, keď sa do deja vkradne malá chybička. Naraz 
zdolať aj prah dverí, aj dlhé šaty, aj stromček s horiacimi sviečkami sa ukáže zložitejšie, než 
sa pôvodne zdalo. Anjel sa potkne, stromček mu vypadne zo svätých rúk, a pretože je dosť 
preschnutý, vzplanie ako fakľa. Oheň sa pomaly začína šíriť po izbe. Krik a zmätok!

„Vodu!“ skríkne otec.
Dva kýble vody, ktoré stoja v každej svätojurskej kuchyni, sú v okamihu vychrstnuté na 

ohňom postihnuté územie, včítane anjela. V izbe spúšť z ohorencov, špinavej vody a dymu. 
Anjel, čerstvý majiteľ dvoch faciek, plače v kúte, otec nadáva, lebo pravdaže: „Ja sem hned 
vedzel, že je to sprostost!“

=  úryvok z knihy =


