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Vážení spoluobčania, priatelia...

Želám Vám pokojné a radostné prežitie Vianoãných sviatkov,
veºa zdravia, šÈastia a úspechov v novom roku 2023.

svÄtý jursvÄtý jur
mesto

uraIng. Šimon Gabu
primátor mesta

Blížia sa nám najkrajšie sviatky celého roka, sviatky pokoja, 
lásky a porozumenia. Obdobie, ktoré dáva neopísateľnú silu 
každému, kto sa na Vianoce pozerá nielen očami, ale i  srd-
com. Zároveň nám toto sviatočné obdobie dáva príležitosť 
oddýchnuť si, zastaviť sa a obzrieť sa za končiacim sa rokom.  

Rok 2022 začal končiacou sa epidémiou Covid-19. Opa- 
trenia sa postupne uvoľňovali, čo nám umožnilo vrátiť kul-
túrne podujatia do mesta. Síce narýchlo, ale veľmi úspešne 
sa nám podarilo zorganizovať hody. Začali sme sa venovať 
bežným veciam. Na Ukrajine však začala vojna, pre ktorú na 
Slovensko prichádzali utečenci. O tých sme sa vďaka dobro-
voľníkom, pracovníkom úradu, ale aj mnohým z Vás dokázali 
postarať. Niektorí z nich budú aj tieto sviatky tráviť v našom 
meste. Okrem pre naše mesto už bežných investícií, ako opra-
vy ulíc, objektov, modernizácie a obnovy detských ihrísk, sme 
zrealizovali aj jeden nadčasový projekt – Cestu krížov. V ňom 
sme obnovili všetky kríže a pomníky, ktoré lemujú pôvodnú 
pútnickú cestu vedúcu do Marianky. Tiež finišujeme s projek-

tom cezhraničnej spolupráce Interreg (o ňom viac na štvrej 
strane). Pridanou hodnotou tohto projektu bude aj historic-
ká bronzová mapa mesta, ktorá bude čoskoro umiestnená 
na námestí. Mesto aj tento rok patrilo už tradične k najlepšie 
hospodáriacim mestám na Slovensku – umiestnili sme sa na 
treťom mieste.

Tento rok bol výnimočný aj tým, že sa konali komunál-
ne voľby. Volili sme si na ďalšie štyri roky primátora mesta 
a poslancov Mestského zastupiteľstva. Pri tejto príležitosti sa 
chcem poďakovať všetkým, ktorí ma podporili a vyjadrili mi 
dôveru na ďalšie funkčné obdobie. Budem sa snažiť napĺňať 
všetko, čo som v kampani sľúbil. Verím, že budem mať aj opo-
ru v novozvolených poslancoch a naše mesto budeme spoloč-
ne aj naďalej obnovovať, skrášľovať a modernizovať.

Dovoľte mi zaželať Vám pokojné prežitie vianočných sviat-
kov v kruhu svojich najbližších a do nového roku hlavne veľa 
zdravia a šťastia.            Šimon Gabura



Výsledky komunálnych volieb v našom meste 

Primátor a poslanci už zložili sľub

Výsledok vo voľbe poslancov
Meno, priezvisko, titul: Vek: Strana/NEKA/koalícia: Počet hlasov:

Marián Fraňo 47 Kresťanskodemokratické hnutie 1091

Mariana Dvorščíková, Ing. 48 Nezávislý kandidát 997

Michal Zeliska, Mgr. 36 Kresťanskodemokratické hnutie 941

Štefan Horváth, MUDr. 43 Nezávislý kandidát 917

František Gahér, Prof.,PhDr., CSc. 65 Nezávislý kandidát 872

Michal Gabura, Ing. 29 Kresťanskodemokratické hnutie 867

Peter Dočolomanský, Ing., PhD. 58 Kresťanskodemokratické hnutie 779

Martin Achberger, Mgr. 35 Kresťanskodemokratické hnutie 714

Július Filo, Prof. 71 Kresťanskodemokratické hnutie 672

Ján Gróf, JUDr. 43 Nezávislý kandidát 656

Štefan Badinský 54 Kresťanskodemokratické hnutie 625

Marián Grančič 56 Nezávislý kandidát 569

Zuzana Dočolomanská, Mgr. 26 Kresťanskodemokratické hnutie 567

Bohumil Pajer, Ing. 41 Nezávislý kandidát 556

Matej Čičo 54 Nezávislý kandidát 528

Adela Porvazníková, Mgr. 42 Nezávislý kandidát 516

Na konci októbra sa na Slovensku konali komunálne voľby, prvýkrát v histórii spojené spolu s voľbami 
do VÚC. Do volieb vo Svätom Jure predložili kandidátne listiny dve politické strany, jeden kandidát v rámci 
koalície politických strán a nezávislí kandidáti. Kandidáti na primátora boli dvaja a počet kandidátov na 
poslancov bol 28.

V nasledujúcom volebnom období bude naše mesto i naďalej viesť primátor Šimon Gabura. Voliči o tom 
rozhodli opäť celkom jasne, staronový primátor získal 2194 hlasov. V takmer nezmenenom zložení bude 
pokračovať aj mestské zastupiteľstvo. Zmena nastala iba na dvoch miestach – Mariána Grančiča a Bohumila 
Pajera nahradili Mariana Dvorščíková a Štefan Badinský.

Primátor mesta a  zvolení poslanci 
začali vykonávať svoj mandát ustano-
vujúcim zasadnutím Mestského zastu-
piteľstva, kde zložili slávnostný sľub. 
Ustanovujúce zasadnutie sa konalo  
23. novembra. Po zložení sľubov po- 

slanci zriadili mestskú radu a  jednot-
livé komisie. Tie sú najmä poradným 
orgánom – vyjadrujú sa  a dávajú od-
porúčania k materiálom, ktoré sa pre-
rokúvajú na mestskom zastupiteľstve.  
Zloženie nových komisií si môžete po-

zrieť na vedľajšej strane. Mestská rada 
bude pokračovať v  rovnakom zložení, 
ako v  uplynulom volebnom období – 
Peter Dočolomanský, Marián Fraňo 
a František Gahér. 

Sledované údaje Okrsok 1 Okrsok 2 Okrsok 3 Okrsok 4 Okrsok 5 Celkom
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1019 961 904 927 863 4674

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 409 511 476 549 467 2412

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 408 509 469 545 467 2398

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných  
pre voľby do mestského zastupiteľstva

406 483 458 535 458 2340

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných  
pre voľby primátora mesta

396 482 461 524 451 2314

% volebná účasť 40,14% 53,17% 52,65% 59,22% 54,11% 51,60%

Výsledok vo voľbe primátora mesta Svätý Jur 
Meno, priezvisko, titul: Vek: Strana/NEKA/koalícia: Počet hlasov:

Šimon Gabura, Ing. 42 Kresťanskodemokratické hnutie 2194

Adriana Uhríková, Ing. 52 SME RODINA 120



Kontrola NKÚ nezistila žiadne pochybenia

Zloženie komisií pre nasledujúce volebné obdobie

Kam so smeťami?

Z  času na čas je zrejme potrebné 
niektorým našim spoluobčanom pri-
pomenúť, že keď je kontajner na sepa-
ráty plný, máme v meste zberný dvor, 
kde sa dá odpad odviezť. Určite je to 

lepšia voľba, ako hádzať vrecia vedľa 
kontajnerov. Ak príde väčší vietor a od-
padky rozfúka, po meste je zbytočne 
viac neporiadku. 

Marian Bordáč, Ing. 48 Kresťanskodemokratické hnutie 492

Martina Khardani, Mgr. 34 Nezávislý kandidát 481

Tomáš Kaufmann, Ing. 27 Nezávislý kandidát 462

Martin Hupka 38 Nezávislý kandidát 431

Ľubomír Polakovič 49 Nezávislý kandidát 394

Barbora Pucherová, Bc. 24 Kresťanskodemokratické hnutie 388

Veronika Vašínová 40 Nezávislý kandidát 357

Martin Kudrnáč, Ing. 46 Nezávislý kandidát 312

Viktor Fiala 53 Nezávislý kandidát 281

Daniel Barlík 42 Nezávislý kandidát 253

Zuzana Achbergerová, Bc. 45 SME RODINA 181

Daniela Donnerová 38 SMER - sociálna demokracia, SNS 173

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej 
Republiky (NKÚ) začal 1. júla 2022 kon-
trolu v našom meste. Tá bola zameraná 
na činnosti ekonomického oddelenia, 
najmä na vymáhanie nedoplatkov na 
úseku daní, poplatkov za komunálne 
odpady a nájmov. Celá kontrola trvala 

viac ako tri mesiace. Výsledok kontroly 
potešil hlavne vedenie mesta, pretože 
kontrola bola ukončená záznamom. To 
znamená, že počas kontroly kontrolóri 
NKÚ nezistili žiadne porušenia plat-
ných zákonov, ani zákonné pochybenia 
prípadne iné nedostatky. Záznam o vý-

sledku kontroly bol osobne doručený 
a  s  primátorom mesta prerokovaný  
8. novembra 2022. Aplikovanie a  po-
užívanie bankovej exekúcie v  našom 
meste bude NKÚ dávať za vzor aj  
ostatným mestám na Slovensku.  

Komisia finančného riadenia  
mesta, projektov a programov
Predseda: Michal Gabura

Členovia: Štefan Badinský, Anna 
Beladičová, Mariana Dvorščíková, 
Marián Fraňo, Vlastislav Gejguš, 
Tomáš Kaufmann, Tomáš Klepáč, 
Marek Reguli

Komisia územného rozvoja 
výstavby a ochrany kultúrnych 
pamiatok
Predseda: Peter Dočolomanský

Členovia: Jana Čevelová, Marek 
Ďubek, František Gahér, Juraj 
Jadroň, Štefan Koluš, Lucia 
Marušicová, Branislav Moravík, 
Barbora Pucherová, Jozef Srna, 
Michal Stanovský, Ján Unger

Komisia sociálnych vecí, rodiny 
a verejného poriadku
Predseda: Ján Gróf

Členovia: Július Filo, Ivana  
Gáboríková, Štefan Horváth, Martina 
Khardani, Marta Macháčková,  
Adela Porvazníková

Komisia pre šport, kultúru  
a podnikanie
Predseda: Michal Zeliska

Členovia: Michal Bažalík, Milan Brej-
cha, Peter Gabura, Dana Husárová, 
Zuzana Jurisová, Miroslav Miklovič, 
Martin Mikuš, Ľubomír Polakovič

Komisia pre vinohradníctvo, 
poľnohospodárstvo a životné 
prostredie
Predseda: Martin Achberger

Členovia: Lukáš Achberger, 
Stanislav Barok, Marián Bordáč, 
Matej Čičo, Linda Fraňová, Marián 
Grančič, Ladislav Macháček, Ondrej 
Matula, Bohumil Pajer, Vladimír 
Pažitný ml.

Komisia na preberanie oznámenia 
funkcií, zamestnaní, činností a 
majetkových pomerov verejných 
funkcionárov
Predseda: František Gahér

Členovia: Peter Dočolomanský, 
Július Filo

Komisia pre sťažnosti na primáto-
ra a poslancovv
Predseda: Ján Gróf 

Členovia: Mariana Dvorščíková, 
Štefan Horváth



Projekt Digital Village Vianočné koncerty 
vás potešia krásnym 
zvukom nového 
krídla

Od začiatku školského roka sa v Zá-
kladnej umeleckej škole uskutočnilo 
niekoľko koncertov. Jesenný koncert, 
dva Interné koncerty, Gitarový koncert 
a  piaty koncert Barokovej hudby. Žia-
ci svojou hrou potešili svätojurských 
jubilantov, pre ktorých bol pripravený 
kultúrny program v hoteli Maxim. RTVS 
v spolupráci s Bratislavským chlapčen-
ským zborom organizuje výnimočné 
vzdelávacie koncerty s názvom Príbeh 
hudby, na ktorom sa 12. novembra 
vďaka Rodičovskému združeniu pri 
ZUŠ zúčastnili aj naši žiaci so svojimi 
učiteľmi.

Dvaja šikovní gitaristi reprezento-
vali Základnú umeleckú školu a mesto 
Svätý Jur v Prievidzi na Gitarovej súťaži 
s celoslovenskou účasťou.  Ráchel Ze-
lisková získala 1. miesto v Zlatom pás-
me, Arturo Cruz Altamirano sa taktiež 
umiestnil na 1. mieste v Zlatom pásme 
a zároveň sa stal Laureátom súťaže vo 
svojej kategórii. Obom žiakom srdečne 
gratulujeme k vynikajúcim úspechom.

V  adventnom období pravidelne 
ponúkame pre deti MŠ v  predškol-
skom veku výtvarné tvorivé dielne. Žia-
ci z hudobného odboru sa predstavia 
30. novembra na Adventnom koncerte 
a 14. decembra na Vianočnom koncer-
te, ktoré sa uskutočnia v  priestoroch 
ZUŠ. Žiaci z tanečného a literárno-dra-
matického odboru taktiež pripravujú 
zaujímavý program, ktorý je naplá-
novaný na 18. januára 2023 v  obrad-
nej sieni Mestského úradu. Milovníci 
výtvarného umenia majú príležitosť 
v  dňoch 14.až 21.decembra v  čase 
od 14.00 do 17.00 navštíviť našu ZUŠ 
a potešiť svoje oči prácami žiakov z vý-
tvarného odboru. Návštevníci si môžu 
za symbolickú cenu odniesť pekný dar-
ček, vyrobený rukami našich talentova-
ných žiakov.

Od 7. novembra zdobí našu taneč-
nú sálu, nové koncertné krídlo značky 
Yamaha, ktoré zakúpila Základná ume-
lecká škola s finančnou pomocou mes-
ta Svätý Jur. Ak navštívite niektorý z na-
šich pripravovaných koncertov, budete 
sa môcť započúvať do jeho krásneho 
zvuku. Na všetky koncerty vás srdečne 
pozývame.

Všetkým rodičom, žiakom a našim 
priaznivcom prajeme pokojné advent-
né obdobie, príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov a  do nového roka veľa 
zdravia, šťastia a  radosti zo stretnutí 
s umením.

kolektív ZUŠ Svätý Jur

Ráchel Zelisková a Arturo Cruz Altami-
rano obsadili na celoslovenskej súťaži 
prvé miesta vo svojich kategóriách. 

Naše mesto v  súčasnosti realizuje 
projekt cezhraničnej spolupráce zame-
raný na digitalizáciu. Projekt s názvom 
Digital Village je financovaný prostred-
níctvom Programu cezhraničnej spo-
lupráce Interreg Slovensko – Rakúsko. 
Mesto je jedným z partnerov projektu, 
ktorými sú slovenské a rakúske univer-
zity a samosprávy.

Výsledkom projektu je digitalizácia 
troch objektov a  priestorov v meste, 
ktoré budú môcť obyvatelia, návštevní-
ci a turisti osobne navštíviť a pozorovať 
v  reálnom čase vďaka špeciálnym 3D 
okuliarom prostredníctvom virtuálnej 
a rozšírenej reality.

Konkrétne sú to:
Izba grófa Mórica Beňovského  

- príbeh cestovateľa a kráľa  
severnej časti Madagaskaru

Renesančný dom  
- tradičné remeslá a kultúra

Pálffyho kaštieľ  
- tradícia vinohradníctva a vinárstva

Súčasťou projektu bude aj digitali-
zovaný 3D model mesta Svätý Jur, kto-
rý bude osadený na Prostrednej ulici 
pred budovou Mestského úradu nad 
fontánou. Jeho súčasťou bude aj popis 
v Braillovom písme. Vizuál a prevede-
nie 3D modelu bude evokovať asociá-
ciu prepájajúce vinársku tradíciu s prí-
rodným plenérom. Ale stálo to za to. Zvuk nového hudob-

ného nástroja je krásny. 

Dostať nové krídlo do Základnej ume-
leckej školy nebolo jednoduché. Bolo 
treba zdolať tri poschodia. 



Novinky z Bieleho Kameňa

Na hrade sa nám tento rok po-
darilo uskutočniť záchranné práce 
na západnej časti gotického paláca. 
Väčšina hradného jadra sa žiaľ v prie-
behu stáročí zrútila. Z  paláca ostali 
viditeľné iba dve malé časti, doslova 
„pahýle“. Najskôr sme v  spolupráci 
s Malokarpatským múzeom  v Pezin- 

ku zabezpečili potrebný archeologic-
ký prieskum, aby sme odhalili líce pô-
vodného muriva a  získali informácie 
o  jeho stave. Stav múra po odkopaní 
bol doslova dezolátny. Až potom sme 
mohli uskutočniť samotnú záchranu, 
stabilizáciu dochovaných častí a  do-
murovanie výpadkov steny. Na jej zá-

chrane sa podieľali odborníci spolu 
s  dobrovoľníkmi. Séria obrázkov toho 
istého miesta približuje priebeh prác 
od marca do októbra 2022.

Projekt „Biely Kameň – Oprava hor-
ného hradu“ bol uskutočnený aj vďaka 
finančnej podpore REVIE- Malokarpat-
skej komunitnej nadácie.

Porovnanie stavu palácového múra pred a po oprave. 

Archeológia v zime a v lete.

Prvá časť výkopu pod dozorom archeológa a odhalené líce 
pôvodného múru.

Narušené murivo v stredovej časti a začiatok stabilizačných 
prác.

Ľavá časť múru po zastabilizovaní kritického miesta. Murárske práce, doplnenie vypadnutej stredovej časti.



AINova - 25 rokov vo 
Svätom Jure

Na jeseň 1997 sme otvorili prvý 
akademický rok v  histórii Academie 
Istropolitany Novy. Po perzekúciách 
zo strany vtedajšieho vedenia minis-
terstva školstva SR sme založili novú 
Academiu Istropolitanu, ako občianske 
zduženie, nezávislé od štátnej moci, 
ale aj bez jej financovania. Mnohí do-
máci a zahraniční podporovatelia nás 
podržali a poskytli prostriedky na nový 
začiatok. Hľadali sme aj nové pôsobis-
ko. Mestečko Svätý Jur nás prijalo veľ-
mi priateľsky. 

Vďaka tomu sa podarilo zrekon-
štruovať Pálffyho kaštieľ a spustiť štu-
dijné programy. V  prvom akademic-
kom roku 1997/1998 sme v  novom 
pôsobisku otvorili 4. medzinárodné 
vzdelávacie programy – Ochrana pa-
miatok, Environmentálna politika, 
Profesionálny program aplikovanej 
ekonómie a  Európske štúdiá. Prijali 
sme stovku domácich aj zahraničných 
študentov, absolventov vysokoškol-
ského štúdia, ktorí sa prišli na AINovu 
špecializovať podľa zvoleného odboru 
a našli vo Svätom Jure príjemnú a pria-
teľskú atmosféru. Obyvatelia pomáhali 
najmä zahraničným študentom zorien-
tovať sa v doprave, pri nákupoch či pri 
návšteve okolia.

Na slávnostnom otvorení akade-
mického roka v  priestoroch zrekon-
štruovaného kaštieľa sme medzi inými 
privítali veľvyslancov z  Rakúska a  Veľ-
kej Británie, predstaviteľov Zastupiteľ-
stva Európskej komisie na Slovensku, 
akademickej obce, priateľov a  pod-
porovateľov zo Slovenska a  zo spolu-
pracujúcich krajín. Všetci boli nadšení 
atmosférou a  dobrým Sauvignonom, 
ktorý PD poskytlo na túto oslavu.

AINova sa postupom času profilo-
vala na inštitúciu poskytujúcu vzde-
lávanie dospelým študentom v  uve-
dených a  príbuzných oblastiach, ale 
namiesto ročných programov poskytu-
je kratšie odborné kurzy a vzdelávacie 
programy. Pokračujeme v  medziná-
rodnej spolupráci a realizujeme rôz-
ne projekty, vďaka ktorým rozvíjame 
vzdelávanie, výskum i  osvetu. Organi-
zujeme konferencie, vydávame publi-
kácie a podieľame sa na tvorbe verej-
ných politík.

Za ostatných 25 rokov sme zreali-
zovali vyše 350 projektov, získali vyše 
10 500 úspešných absolventov, privíta-

li a spolupracovali s lektormi z vyše 25 
krajín. 

V  spolupráci s  Mestom Svätý Jur 
realizovala AINova aj niekoľko investič-
ných projektov, v rámci ktorých sa po-
darilo zrekonštruovať priestory Turny 
a Scheidlinovu záhradu v rokoch 2005 
a 2007. Vďaka Škole tradičných sta-
vebných remesiel sa postupne rekon-
štruujú mnohé objekty v  pamiatkovej 
rezervácii mesta.

Po vytvorení Infocentra sa AINova 
začala intenzívnejšie venovať aj komu-
nitným aktivitám pre obyvateľov. Za 25 
rokov sa v  priestoroch AINovy usku-
točnilo množstvo výstav, premietaní 
a  diskusií, predstavení ochotníckeho 
divadla, krsty kníh o Svätom Jure, jazy-
kové kurzy pre deti aj dospelých, festi-
val Umenie a víno, Jablkové hodovanie, 
pripravili sme náučný chodník, mapu 
Svätého Jura.

Výročia sú vždy dobrá príležitosť 
ohliadnuť sa späť i pozrieť vpred. Sme 
veľmi radi, že nás pred 25 rokmi Svä-
tý Jur prijal. Veríme, že aj naše aktivity 
prispeli k vytvoreniu malebného mes-
tečka a príjemnej atmosféry, ktorú 
často spomínajú účastníci našich vzde-
lávacích podujatí a návštevníci mesta. 

P.S. Pozývame na novú výstavu v Info- 
centre – kresby prof. Aleny Brunovskej,  
zakladateľky a prvej riaditeľky AINovy.

Jablkové hodovanie

Prvú októbrovú sobotu sa na dvo-
re Požiarnej zbrojnice a v priestoroch 
Infocentra konal 14. ročník tradič-
ného podujatia JABLKOVÉ HODOVA-
NIE s mladým vínom. Toto obľúbené 
podujatie sa konalo súčasne v štrnás-
tich mestách a obciach Bratislavského 
kraja. Aj u nás vo Svätom Jure si tak 
návštevníci mohli pochutnať na výbor-
ných domácich jablkových dobrotách, 
ktoré im pripravili naši obyvatelia. Teší 
nás, že nám tento rok pribudli okrem 
tradičných účastníkov aj zástupcovia 
najmladšej generácie a že si podujatie 
takto získava obľubu aj medzi mláde-
žou. 

Podujatie spestrila aj výstava prác 
detí z MŠ Bratislavská so skutočne 
nádhernými výtvormi z ovocia a zele-
niny. O hudobný program sa postarala 
Svätojurská dychovka.

Ďakujeme všetkým spoluorganizá-
torom - Mestu Svätý Jur, dobrovoľné-
mu hasičskému zboru, ako aj Únii žien 
- za výbornú spoluprácu a tešíme sa už 
na ďalší ročník.

Alžbeta Marková
Academia Istropolitana Nova

Alena Brunovská (*1941 - †1998), 
zakladateľka a výkonná riaditeľka 
AINova. 



10. ročník 
Školy tradičných 
stavebných remesiel 

Jubilejná desiata Škola remesiel 
v  r. 2022 bola venovaná opatreniam 
na elimináciu poškodení historických 
stavieb spôsobených vlhkosťou a soľa-
mi. Súčasťou školenia bola aj praktická 
ukážka opravy soklových častí dvoch 
fasád poškodených vlhkosťou. Tieto 
uličné fasády boli obnovené v  rámci 
predchádzajúcich ročníkov Školy re-
mesiel (2017 – 2018), sú to objekty 
v  spoluvlastníctve Mesta Svätý Jur na 
Prostrednej 23 (kaviareň Fraňovka) 
a na Prostrednej 34 (lahôdky).

Cieľom Školy remesiel, ktorú reali-
zuje Academia Istropolitana Nova so 
sídlom vo Svätom Jure, je rozšíriť ve-
domosti a skvalitniť zručnosti v oblasti 
využitia tradičných materiálov a  tech-
nológií na obnovu historických fasád 
a  súčasne predstaviť aj vhodné mo-
derné alternatívy. Školenie je určené 
najmä pre remeselníkov, ale tiež pre 
vlastníkov a správcov historických ob-
jektov a odbornú verejnosť. 

Škola remesiel súčasne prispieva 
aj k zámeru vedenia mesta kultivovať 
verejný priestor, zlepšiť vzhľad námestí  
a ulíc v Mestskej pamiatkovej rezervácii 
Svätý Jur. Doterajšie školenia ukázali, 
veľmi praktickým „hmatateľným“ spô-
sobom,  umelecko-remeselnú obnovu 
historických drevených brán a  okien 
na báze produktov z  ľanového oleja 
a  tiež využitie tradičných vápenných 
technológií pri obnove fasád. Školenie 
vždy pozostáva z  prednáškovej časti, 
ktorá sa koná v  priestoroch AINovy  
a  následnej praktickej časti realizova-
nej na príklade vybraných objektov 
v MPR Svätý Jur.  

Účastníci mali možnosť sledovať prí-
pravu tzv. horúcej kopy a následne si 
vyskúšať prácu na oprave soklových 
častí dvoch spomínaných uličných fa-
sád. 

Obe tieto fasády boli už v  pred-
chádzajúcich rokoch predmetom Ško-
ly remesiel a  v  oboch prípadoch bolo 
nutné riešiť vlhkosť, ktorá sa roky ku-
mulovala v  murive. Počas školenia 
(2017 – 2018) boli preto z fasád odstrá-
nené nevhodné cementové omietky 
a  ďalšie nepriedušné vrstvy. Na Pro-
strednej 34 (lahôdky) boli následne 
použité tradičné vápenné technológie 
a na Prostrednej 23 (Fraňovka) súčas-
ná vápenná rada od firmy Baumit. 
Vzhľadom na vlhkosť a soli v murive sa 
predpokladalo, že s vysúšaním muriva 
bude omietka v soklovej časti postup-
ne degradovať a v priebehu niekoľkých 
rokov bude potrebné ju opraviť. Škola 
remesiel 2022 sa preto venovala práve 
tejto téme. 

Vlhkosť a  soli v  objektoch trá-
pia mnohých vlastníkov historických 
domov, čo ukázal aj značný záujem 
o účasť, ktorý prevýšil kapacitné mož-
nosti školenia. Daná téma bude preto 
predmetom aj  budúcoročnej Školy re-
mesiel 2023.

Vzdelávacie a osvetové aktivity ne- 
ziskovej vzdelávacej organizácie ANova 
sú realizované aj vďaka podpore z ve-
rejných a  súkromných zdrojov a  tiež 
vďaka podpore Európskej únie. Ško-
la remesiel 2022 bola zrealizovaná aj 
vďaka nasledovným donorom: Minis-
terstvo kultúry SR, Bratislavský samo-
správny kraj, Prvá stavebná sporiteľ-
ňa, a. s., Baumit, spol. s r. o., Bencont  
Development, a. s.

Tento rok bol hlavným lektorom 
významný odborník na danú tému - 
Ing. Karol Bayer z  Univerzity Pardubi-
ce, Fakulty reštaurovania v Litomyšli. 
Pozvanie prednášať na jednotlivých 
školeniach v rokoch 2014 – 2021 prijali 
mnohí domáci aj zahraniční odborníci 
a odborníčky a to z Rakúskeho pamiat-
kového úradu (z jeho školiaceho stre-
diska v Mauerbachu), Akadémie vied 
Českej republiky, Pamiatkového úradu 
SR, Krajského pamiatkového úradu 
Bratislava, Mestského ústavu ochrany 
pamiatok v Bratislave, Fakulty archi-
tektúry a dizajnu STU, Stavebnej fakul-
ty STU, Drevárskej fakulty TU Zvolen, 
Strednej priemyselnej školy Samuela 
Mikovíniho v Banskej Štiavnici a tiež 
združenia Restau.Art. Praktickú časť 
školení viedli renomovaní nemeckí  
a slovenskí majstri.

Praktická časť tohtoročného ško-
lenia v  októbri bola realizovaná pod 
vedením dvoch majstrov a  majsterky 
- Ing. arch. Pavla Fabiana, Mgr. art. Mi-
roslava Želiara a Mgr. Dany Kukurovej. 



Mestská organizácia Jednoty dô-
chodcov Slovenska vo Svätom  Jure 
(MO JDS) sa stará o svojich členov nie-
len po stránke spoločenskej, ako sú 
napr. stretnutia pri rôznych príležitos-
tiach, ale rozvíja aj ich kultúrne cítenie 
návštevou divadelných predstavení 
a výletmi do zaujímavých miest. 

V piatok 14. októbra 2022 si členo-
via MO JDS pripomenuli na stretnutí 
vo Vieche Mesiac úcty k  starším. Na 
úvod pozdravili seniorov deti z MŠ 
Betlehem, ktoré pod vedením paní vy-
chovávateliek pripravili milý program 
zložený z básničiek a pesničiek. Medzi 
seniorov prišiel aj pán primátor, ktorý 
ocenil sedem aktívnych členov MO JDS 
pani A. Vidovú a pánov P. Badinského, 
J. Beladiča, M. Fronca, J. Gábriša, J. Ma-
reka a M. Srvátku za príkladnú repre-
zentáciu mesta v športových súťažiach.  
Po úvodnej časti a večeri sa rozprúdila 

Jubilanti nášho mesta

Aktuality z Jednoty 
dôchodcov v Jure

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!

Pán Milan Vrábeľ  
oslávil 90 rokov.

Pán Jozef Pažitný  
oslávil 90 rokov.

Pani Oľga Kováčiková  
oslávila 93 rokov.

Pani Terézia Vašíková 
oslávila 93 rokov.

Pán primátor Gabura medzi seniormi 
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Exkurzia jurských seniorov do  
Medolandie v Dolnej Krupej.

veselá tanečná zábava, na ktorej vek 
nehral žiadnu rolu. 

Vydarenú poznávaciu akciu v  po-
lovičke novembra predstavoval aj vý-
let seniorov do Medolandie v  Dolnej 
Krupej. Dvadsaťsedem členov MO 
JDS z Jura cestovalo vlakom do Trnavy 
a odtiaľ autobusom do obce, ktorá sa 
v  lete pýši 280 druhmi ruží a medovi-
nou po celý rok. Jurskí seniori mali ex-
kurziu v jej výrobni, potom si posedeli 
pri obede spojenom s ochutnávkou 
dvoch druhov medoviny a zastavili sa 
v podnikovej predaji, v ktorej si mohli 
kúpiť okrem medoviny aj rôzne suve-
níry.

V decembri je pre seniorov pripra-
vené zase posedenie na Mikulášskom 
večierku a pobavenie pri hudbe. 

Poďakovanie za všetky zorgani-
zované akcie pre seniorov vo Svätom 
Jure patrí výboru MO JDS, ktorý sa prí-
kladne stará o spokojnosť svojich čle-
nov.

Andreja Vidová

Mesto Svätý Jur v spolupráci so so-
ciálnou komisiou aj tento rok pozvalo 
na malé posedenie jubilantov mes-
ta, ktorí slávili okrúhle jubileá nad 70 
rokov. Pre pozvaných bol pripravený 
kultúrny program detí z materských 
škôl, základnej školy a tiež zo základnej 
umeleckej školy.



Poriadok bohoslužieb v našich kostoloch počas Vianoc

Horáreň Biely kríž

Ubytovanie s kapacitou 19 lôžok v šty-
roch samostatných izbách a  apartmáno-
vom domčeku. Súčasťou každej izby je 
sprcha, toaleta, TV, v celom objekte je bez-
platné WiFi pripojenie aj na internet. Pen-
zión* sa nachádza v lokalite zvanej Biely 
kríž, na turisticky známom a exponovanom 
mieste v Malých Karpatoch nad bratislav-
skou mestskou časťou Rača. V blízkom oko-
lí sa môžete venovať turistike a cyklistike.  
V okolí sa nachádzajú známe rekreačné zóny 
Červený kríž, Kačín, Kamzík, televízna veža, 
500 metrov od Penziónu* Horáreň Biely kríž 
sa nachádza najvyšší výškový bod v okolí Bra-
tislavy Veľký Javorník s nadmorskou výškou 
594 m n. m., odkiaľ je nádherný výhľad na 
Malé Karpaty a Podunajskú nížinu.

1. SVÄTOJURSKÁ, a.s. Na pažiti 4E, 900 21 Svätý Jur
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Tel.: 02 / 449 70 565 0911 283 240      Mobil.: 0911 334 088
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šéfredaktor: Michal Zeliska, redakčná rada: členovia Komisie pre šport, kultúru a podnikanie. Náklad: 2500 ks. 
EV 5170/15, grafické spracovanie: Adrian Ferda. Dátum vydania: 28. 11. 2022. ISSN 2453-6296

Katolícke kostoly
Kostol sv. Juraja   („horný“) Kostol Najsv. Trojice   („dolný“)

24. december 2022 16.00 hod. (pre rodiny s deťmi) z 24. na 25. o polnoci

25. december 2022 10.30 hod. 7.30 a 9.00 hod.

26. december 2022 10.30 hod. 7.30 a 9.00 hod.

31. december 2022 - 15.00 hod. (sv. omša a ďakovná pobožnosť)

1. január 2023 10.30 hod. 7.30 a 9.00 hod.

6. január 2023 10.30 hod.  9.00 hod.

V katolíckych kostoloch si môžete v advent-
nom a vianočnom čase zakúpiť hodnotnú litera-
túru. Ako po iné roky, aj tento rok sa uskutoční  
koledovanie detí s  Dobrou novinou. Ak by ste 
chceli prijať na Štedrý deň doobeda kolední-
kov s  vinšami a  piesňami, môžete sa zapísať  
do zoznamu v  kostoloch, alebo mailom na: 
helena.sramko@gmail.com. 

Na Štedrý deň od 10.00 hod. do 15.00 hod.  
si môžete prísť prevziať Betlehemské svetlo,  
ktoré bude k  dispozícii vo dverách katolíckych 
kostolov.

Evanjelický kostol
24. december 2022 16.00 hod. / Štedrovečerné služby Božie

25. december 2022 z 24. na 25. hod. o polnoci / 9.30 - slávnostné služby Božie

26. december 2022 9.30 hod. / služby Božie s Večerou Pánovou

31. december 2022 17.00 hod. / ďakovné služby Božie na záver kalendárneho roka

1. január 2023 10.30 hod. / služby Božie s Večerou Pánovou

6. január 2023 9.30 hod. / služby Božie



Jurskí stolní tenisti 
v novej sezóne

Projekt „Športová 
výbava pre futbalis-
tov ŠK Svätý Jur“

Športový život v  Stolnotenisovom 
oddiele Svätý Jur sa po dvoch rokoch 
covidovej epidémie, kvôli ktorej Slo-
venský stolnotenisový zväz zrušil 
všetky ligové súťaže a nekonali sa ani 
celoslovenské a krajské turnaje deti  
a mládeže, rozbehol v sezóne 2022/23 
naplno. 

STO Svätý Jur je zastúpený v štyroch 
súťažiach - v 2., 3., 5. a 6. lige Bratislav-
ského kraja. Všetky jurské družstvá sa 
po vynútenej prestávke držia úspešne 
v prvej polovici alebo v strede tabuľky 
svojej súťaže. Druholigové A-čko je do-
konca v súčasnosti na druhom mieste 
v  tabuľke, čo by znamenalo, že ak na 
ňom ostane aj v  jarnej časti, hralo by 
baráž o postup do 1. ligy Slovensko – 
Západ. Jurskí stolní tenisti hrali v 1. lige 
naposledy v sezóne 1974/75 (vtedy sa 
volala Slovenská národná liga).

Jurskí futbalisti dostali vďaka po-
skytnutej individuálnej dotácii z  roz-
počtu BSK vo výške 1500 eur nové malé 
bránky a futbalové lopty. Očakávaným 
prínosom projektu je lepšie materiálne 
vybavenie futbalového klubu ŠK Svätý 
Jur, ktoré prispeje ku kvalitnejšiemu 
zabezpečeniu tréningového procesu. 
Projekt bol podporený v  rámci výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
Individuálnych dotácií z rozpočtu Brati-
slavského samosprávneho kraja.

Úspešnosť svätojurského stolného 
tenisu závisí nielen od kvalitného tré-
ningu súčasných hráčov, ale aj o toho, 
či si vychovajú nástupcov, ktorí budú 
pokračovať v  jeho tradícii. Zatiaľ sa 
práca s deťmi darí. V sezóne 2022/23 
sa im venujú traja dospelí: dvaja tréne-
ri s  licenciou B (A. Vidová a  R. Barok) 
a  predseda STO R. Turian. Občas po-
môžu aj iní dospelí hráči. Najviac sa 
tešia zo záujmu najmenších, ktorí po 
prvých tréningoch ako začiatočníci ob-
stáli na turnajoch vo svojich kategóri-
ách celkom dobre.

V detskom oddiele vyrástla Lujzka 
Achbergerová, ktorá hrá v  STO od  
r. 2014 a teraz už ako dorastenka hrá 
prvú sezónu v 6. lige medzi dospelými. 
STO ráta s  tým, že v  budúcom roku 
nastúpia do 6. ligy aj ďalší odchovanci 
detského oddielu, a to Kika Gáboríko-
vá, Jerguš Barok a Riško Elíz, ktorí skva-
litňujú svoju hru každým tréningom.

                                                                                     
Andreja Vidová (STO Svätý Jur)

D družstvo v 6. ST lige, zľava: I. Toman, R. Šulek, M. Završan, 
L. Achbergerová, vedľa B družstvo z Čataja

Lujza Achbergerová na tréningu s I. Tomanom

Štvorhru v 6. lige hrajú spolu Lujza 
Achbergerová a Rado Šulek



Svätý Jur je vinohradnícke mestečko 
v Malých Karpatoch, s bohatou histó-
riou opradenou mnohými legendami. 

Rodáčka z Jura spisovateľka Viola 
Almássyová a jej kniha „Šúrsky drak  
a iné zlovesti“, nás inšpirovala k vytvo-
reniu bábkovej inscenácie „Hrozná“. 
Téma rodiny a odpustenia sa zrkad-
lí v príbehu dvoch sestier, ktoré na 
kare svojho otca odhaľujú tajomstvá 
Svätého Jura, a tiež ich vinohradníc-
keho rodu. Príďte s nami zažiť ich 
cestu k „dorobeniu“ toho najlepšieho 
vína. Táto komorná site-specific in-
scenácia je vytvorená špeciálne pre 
priestor vinohradníckych pivničiek, 
kde jej čaro vyniká ešte viac. Je vhod-
ná pre všetkých, ktorí milujú legen-
dy, tajomstvá, humor a dobré víno. 

Predstavenie Hrozná inšpirované knihou Šúrsky drak a iné zlovesti

Najbližšie predstavenia: 
• 10.12. o 18:00 hod.  vinárstvo Male divy v Modre
• 17.12. o 17:00 hod.  Obradná sála mestského úradu  
                                       vo Svätom Jure

Upozornenie: Podujatie je vhodné pre deti od 10 rokov. 
Už teraz sa na Vás tešíme,

Vaše Hrozénka

Tvorivý tím:
Koncept, scenár, réžia: Mgr.art Lucia Svobodová
Scenár, dramaturgia, hudba: Mgr.art Mariana Bódyová 
Dramaturgia, video, scénografia, svetlo: Ing. Tomasz Schaefer 
Hlas otca: Mgr.art Boris Báčik 
Preklady do svätojurského nárečia: Viola Almássyová,  
Beáta Vlasáková 
Produkcia: Mgr.art Magdaléna Čisárová 
Hrajú: Lucia Svobodová, Mariana Bódyová 
Svetlo: Jakub Ťapucha/Tomasz Schaefer
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Projekt finančne podporili: Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia ZSE 
Partneri projektu: Ainova, Renesančný dom, Malokarpatské múzeum v Pezinku, Male divy – Vinárstvo z Modry,  
Víno Romanov, Víno Bažalík



MESTO
SVÄTÝ JUR

SVÄTOJURSKÉ ADVENTNÉ DNI
PROGRAM KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V MESIACI DECEMBRI 2022

SSTTRREEDDAA 33000..111111.
AADDVVEENNTNÝÝ KKOONNCCEERRTT ŽŽIAAKOOVV ZZUUŠŠ 1188.0000
KKKoonncceerrttnnáá sála ZUŠ, Kollároovvaa  22

ŠŠŠTTVVRTTOOK 1.12.KK

SSLOBODNÍ
1188.000 premietanie fi lmu
1199.330 diskusia k fi lmu s hosťami:
František Mikloško, František Neupauer,
MMModerátor diskusie: Štefan Chrappa
IIInnnffoocceenntrum – AAINova, Prostrednáá 6644

PPIAATOOKK 2.1122. – KK NEDEĽA 4.12.A

VVIAANNOČNNÉ STÁNKY U PÁLFFYOVCOV
PPiattookk 1166.00 – 22.00
Sobbootta,, nedeľa 14.00 – 22.00
NNáádddvvoorrie KKaštieľa Pálffy

PPIAATTOOKK 2.122..K

AADVENTNÉ TVORENIE – SVIEČKY 116.3300
RReenesančný dom

VVIANOČNÝ FILMOVÝ VEČER 17.30
(pre tínedžerov od 11 do 16 rokov)
MMozaika, Prostredná 47A

SSOOBBOTTA 3.12.A

MIKULÁŠ NA NÁMESTÍ
+ VIANOČNÉ TRHY
114.00 –– 20.00 Vianočné trhy
114..000 –– 15.00  Svätojurská dychovka
115.000 Príchod Mikuláša
NNámestie na Prostrednejj ul.

ADVENTNÉ DIELNIČKY PRE DETI 16.000
MMMozaika, Prostreddnná 4477AA

NNEDDEĽAA 4.12.A

MMIIKKULÁŠSKE DIVADIELKO 1166.0000
OO AANJELOVI A ČERTOVI
OObbbrraadná sála mestského úradu

PPRREEDSTAVENIE PRRE DETI
PPOOSLEDNÝ DINOSAURUS 1166..0000
KKKKaaaaššttieľ Pálffy, llííssttkkyy nna wwwww.predpredaj.sk

PPPIIAAATTTOOOKK 99..112. –– KK NNEEDDEEĽĽAA 1111.122..AA

VVIIAAANNOČNÉ STÁNKYY UU PPÁÁLFFYOVCOV
PPiiattok 1166.00000 –– 222.00000
SSoobota, nedeľa 1144.0000 – 2222.0000
Náádvorie Kaštieľa Pálffy

PPIIAATTOOKK 999.12.K

AAADDVVENTTNNNÉÉ TTVORENNIIEE 166..3300
príírrooddnnýý mmaatteerriiááll
RReenneessaannččnýýý ddoomm

SSOBBOOTTAAA 1100..111222.AA

EXPEDÍCIA ZZÁÁMMČČIISSKKOO 88.3300 – 1155.0000
Výlet do MMooddry -  Harmónie pre chalanov 11111 --111166 rrokov
s prípravvoou burgerov
Mozaiikkaa

VIAANNOČNÉ TRHY 15.00 – 20.00
Námeessttiie na Prostrednej ul..

KOMPOOSST STORY 17.00Y
Divadiellkko pre deti od 4 do 10 rokov
MMMoozzaaiikkaaa,,,, PPrroossttrreedná 47A

TAJOMMSSTVÁ VIANOČNÉHO KRBU 17.00
Vianoččnnéé predstavenie
KKKKaaššttiieeľľľ PPPPáááálffffyy, lístky na www.ppredpredaj.sk

SSTTRREDDA 114.12.A

VIANNOOČNÝ KONNCCEERRTT ŽIAKKOOVV ZUŠŠ 18.00
kkoonnncceerrtná sála ZZUUUŠŠŠŠ,,,, KKKoooollllláárrrrooovvvvaaa 22

SSTTREEDAA 114.112. –– A SSSTTTRRREEEDDAAA 22211.1122.AA

VVÝÝSSTAVA VÝÝTTVVAAARNÝÝCCCHHH PRÁÁC ŽŽIAKOVV ZZUUŠ
SSPPOOJENÁ S PREDAAJJOOOMMM 1144..0000 –– 177.000
pprriieestory ZZZUUUUŠŠŠ,,, KKKKKoooolllllllllláárovaaaa 222

ŠŠTTVRRTTOKK 1555...111222..K

MMALÝ VIANNOOČČČNNNÝÝ FFFLLLOOORRBAALLOOVVÝÝ TTTUUURRRNNNAAAJJJ 1177.000
((pre tíneddžerov oood 11111 ddoo 1666 rokov))
TTTeeloccvviiččňňaa ppprrii ZZZZŠŠ,, KKoollllláárroovvaa  222 - organizuje Mozaikkaaaa

PPPPIIIAAATOOOKKK 1166..112222.. –– KKK NNEEDDEEĽĽAA 111888..112.AA

VVIIAANNOOČČČNNNÉÉÉ SSTTÁÁÁNNNKKKYY U PPÁÁLLFFFFFYYYOOVVCCOOVV
PPiiaattookk 166.000000 ––  222222...00000, SSoobboottaa, needdeľa 144..0000 –– 222222.00000000
NNááddvvoorrrriiiieeee KKKKaašštttiiieeľľaa PPáállffffyy

PPPPIIAAAAATTTTOOOKKK 111666..1122...KK

AAADDDVVVEEENNNTTNNÉÉÉ TVVOORREENNIIEEE 
vvviiiaaannooččné ooozzdoobby a peččenie vviaanooččnnýýcchh oobblláátokk 1166..33300
RRRRReeeennneeessssaannnččnnýý ddomm

SSSSSSOOOOOBBBOOOTTTAA 11777..111222..AA

DDDEEETTSSSSKÝ VIANOČNÝ KLUB 14.000
MMMMoozaikaa,, PPrrosttrreeddnnáá 477AA

VVIIAANNOOČNÉÉ TRHY 1155..0000 –– 22000.00000
námmeessttiee nnaa PPrroossttrreeddnneejj  uull.

HHRROOZZNÁ 177..0000
bbáábbkkové predstavenie pre dosppellýýcchh aa ddeettii oodd 1100 rokkooovv 
OObbraaddnnáá ssáállaa mmeessttsskkééhhoo  úúrraaddu

VVEEČČEERR S MŔTVOLOOUU - DIVVADDLLOO NNAA SSTTOOLLIIČČKKÁÁCH 1199.0000000000
zzvvyykkoosslovvie aa pprrííbbeehhyy zz ppookkllaaddnicce ssvväättoojjuurrsskkééhhoo náreeččiaa
((hhrraa jje  uurrččeennáá  pprree ddoossppeellýýcchh aa ssttaarrššiiuu mmllááddeežž)) 
IInnnfocentrum - AINova, Prostredná 64

NNNNNNEEDDDEEĽĽAAA 1188.12.AA

VVEEERROONNIIKKAA RRAABBADA - A VIAANOČNÝ KONNCCERTT 1188..000000
KKoossttooll NNNaajjssvväätteejjšej Trojice (“Dolný” kkoossttooll))


