
Svätojurské
ohlasy

Občasník obyvateľov Svätého Jura   číslo 1/2009, ročník XI., Nepredajné

Pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmien-
ky o meste Svätý Jur vyhlasujeme fotografickú sú-
ťaž na tému: Svätý Jur – mesto, ktoré mám rád. 
Najlepšie fotografie budú ohodnotené vecnými 
cenami, prvé miesto získa poukaz v hodnote 70 
€ na nákup fotopríslušenstva v spoločnosti Mega-
foto, ktorá je hlavným sponzorom súťaže. Snímky 
posielajte do 10. júla mailom na svatojurskenovi-
ny@gmail.com. Do predmetu správy napíšte „fo-
tosúťaž“. 

Podmienky súťaže: 

1. Fotografie musia korešpondovať s vyhlásenou 
témou. 
2. Fotografie bude hodnotiť trojčlenná porota, 
výsledky súťaže budú zverejnené v čísle Svätojur-
ských ohlasov, ktoré vyjde v druhej polovici augus-
ta. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 
pri príležitosti osláv 800. výročia na začiatku sep-
tembra. 
3. Každý súťažiaci môže poslať maximálne tri 
snímky. 
4. Výherca poukazu na nákup fotopríslušenstva 
v hodnote 70 € môže kúpiť aj drahší tovar, poukaz 
bude v tom prípade platiť ako 70-eurová zľava. 

HLAVNÝ PARTNER SÚŤAŽE:

Zapojte sa do boja o najkrajšiu 
fotografiu Svätého Jura!

V roku 1209 sa objavilo naše 
mestečko po prvýkrát v pí-
somnostiach zachovaných 
históriou. Od prvej písomnej 
zmienky o Svätom Jure prešlo 
dlhých osemsto rokov, počas 
ktorých zažili jeho obyvate-
lia dobré i zlé chvíle. Niekto 
múdry raz povedal: „Nepoze-
raj na včerajšok, lebo ten už 
neovplyvníš, ani na zajtrajšok, 
lebo ten ti ešte nie je daný, ale 
dbaj o dnešok, kedy môžeš 
niečo urobiť.“ Pre nás je však 

oslava ôsmych uplynulých 
storočí mesta možnosťou ob-
zrieť sa späť na tradície, ktoré 
Svätému Juru vdýchli neza-
meniteľnú podobu. Históriu 
síce ovplyvniť nemôžeme, no 
môžeme si z nej zobrať prí-
klad do dnešných dní i do dní 
budúcich. 
Dúfam, že v tomto roku za-
žijeme príjemné chvíle osláv, 
pri ktorých budeme hrdí na 
to, že sme obyvateľmi „vi-
nohradníckeho mestečka na 
úpätí Malých Karpát.

Michal Zeliska

Úvodom... V čísle nájdete:

Rozhovor s primátorom Ing. Alexandrom 
Achbergerom o 800. výročí, vinárskych 
a vinohradníckych tradíciách a ďalšom 
smerovaní mesta...

str. 4

Euro nahradilo slovenskú korunu. Ako 
prebiehal prechod na začiatku januára vo 
Svätom Jure? Čo sa dialo v banke a v ob-
chodoch?
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PAPIER A PLASTY
Január 15, 28 Júl 2,8,15,21,30
Február 12, 25 August 5,12,18,27
Marec 12, 25 September 2,9,16,22,29
Apríl 9, 22 Október 7,22
Máj 7, 20 November 4,20
Jún 4, 9, 17, 23 December 2,17,30

Termíny odvozu odpadu pre rok 2009
Pre ulice: Krajinská cesta, Nová Pezinská, 1.mája, Šúrska, 
Štúrová, SNP, Partizánska, Mierová, Staničná, A.Dubčeka, 
Dukelská, Kollárová, Bernoláková, Športová, M.Kukučí-
na, P.O.Hviezdoslava, F.Kráľa, Kúpeľné, Žabky, Na pažiti, 
Prostredná platia termíny:

Január 13, 27 Júl 7, 14, 21, 28
Február 10, 24 August 4, 11, 18, 25
Marec 10, 24 September 2(streda), 8, 22
Apríl 7, 21 Október 6, 20
Máj 5, 19 November 3, 18(streda)
Jún 2, 16,23,30 December 1, 15, 29

Vývozným dňom je utorok. Zmena je uvedená v tabuľke

Pre ulice: Pezinská, Hergottova, Mikovíniho, Letohradská, 
Družstevná, Hanzlíčková, Horné predmestie, Gaštanová, 
Mariánska cesta, Pri peci, Podhradie, Hradištná, Jozefkovo 
údolie, Zuby, Bratislavská, Sasinkova, Felcánová, Dr.Kautza, 
Hájniky, Cibická cesta platia termíny:
Január 3 (sobota), 16, 30 Júl 3, 10, 17, 24,31
Február 13, 27 August 7, 14, 21, 28
Marec 13, 27 September 5(sobota),11, 25
Apríl 11(sobota), 24 Október 9, 23
Máj 9(sobota), 22 November 6, 21(sobota)
Jún 5, 19, 26 December 4, 18, 2.1.2010
Vývozným dňom je piatok. Zmena je  uvedená v tabuľke

SKLO
Január 16 Júl 24
Február 12 August 21
Marec 17 September 18
Apríl 29 Október 15
Máj 28 November 13
Jún 26 December 11

Neznámy páchateľ vykonal 
na Pezinskej ulici vlámanie 
do rodinného domu tak, že 
nezisteným spôsobom odpo-
jil zabezpečovacie zariadenie  
a poškodil zámok na bočných 
vchodových dverách do gará-
že, pričom z rodinného domu 
odcudzil viaceré predmety 
a kľúče od osobného motoro-
vého vozidla zn. Škoda Octa-
via Combi a potom aj samot-
né osobné motorové vozidlo. 
Spôsobil tak celkovú škodu 
vo výške cca 26.555,- Euro 
odcudzením osobného mo-
torového a cca 12 945- Euro 
odcudzením ostatných vecí.    

Neznámy páchateľ vykonal na 
Družstevnej ul. krádež vláma-
ním do rodinného domu tým 
spôsobom, že neoprávnene 
vnikol do spálne na druhom 

podlaží tak, že vypáčil plas-
tové balkónové dvere. Odcu-
dzením viacerých predmetov 
a cenností spôsobil škodu 
krádežou vo výške 49.791,-
EUR.

Neznámy páchateľ na ul. A. 
Dubčeka nezisteným spô-
sobom vnikol do riadne 
uzamknutého a oploteného  
dvora RD a spôsobil ško-
du krádežou  vo výške 765€ 
a škodu poškodením  vo výš-
ke 40€.

Neznámy páchateľ odcudzil 
z dvora domu správcu hotela 
MAXIM voľne stojaci nere-
zový pracovný stôl s policou 
a dresom, čím tak spôsobil 
celkovú škodu krádežou vo 
výške 626,14 eur.

Viaceré vlámania a krádeže sa 
polícii podarilo objasniť. Vo 
všetkých nasledujúcich prí-
padoch boli zistenými pácha-
teľmi skutku Pavol K. a Vla-
dimír Š., obidvaja bytom Sv. 
Jur. Ide o tieto trestné činy 
z decembra minulého a janu-
ára tohto roku, pri ktorých 
páchateľ:
1. V čase od 17.30 dňa 
18.01.2009 do 08.30 dňa 
21.01.2009 na ulici SNP ne-
zisteným spôsobom prekonal 
vstupnú železnú bránu do 
dvora rodinného domu, ná-
sledne vnikol do priestorov 
domu odkiaľ odcudzil dám-
ske hodinky, čím poškodenej 
spôsobil škodu poškodením 
v celkovej výške 50 eur a ško-
du krádežou v celkovej výške 
66,39 eur. 
2. V čase od 09.30 do 19.00 
dňa 08.01.2008 si pravdepo-
dobne otvoril neuzamknutú 
bránku na plote, vošiel na 
dvor rodinného domu na 

Pezinskej ul. a následne na 
prízemie domu kde z miest-
nosti obývačky zo skrinky od-
cudzil rôzne predmety, čím 
spôsobil škodu odcudzením 
vo výške 648,- eur a škodu 
poškodením vo výške 50,- 
eur.
3. V čase od 17.30 dňa 
12.01.2009 do 06.05 dňa 
13.01.2009 vykonal vlámanie 
do budovy Materskej školy na 
Pezinskej ulici. Poškodenému 
mestu Svätý Jur spôsobil ško-
du krádežou vo výške 665,- € 
a škodu poškodením vo výške 
1.100,- €.
4. V čase od 13.00 do 20.00 
dňa 28.12.2008 na ul. Pri 
Štadióne vykonal vlámanie do 
prízemného bytu a to tak, že 
vyliezol na balkón bytu, ná-
sledne vypáčil a poškodil uza-
tvorené plastové balkónové 
dvere a vnikol do bytu, z kto-
rého odcudzil rôzne predme-
ty a finančnú hotovosť, čím 
spôsobil škodu krádežou vo 
výške cca 39 100,-Sk.

autor: -mz-

Kriminalita vo Svätom Jure

V poslednom období ostali občania nášho mesta znepokojení ší-
riacími sa správami o vzrastajúcej kriminalite. Preto sme oslovili 
políciu, ktorá nám poskytla údaje o jednotlivých krádežiach.

OBJASNENÉ
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Odpady - ako teda ďalej ?
Na zavedený systém zberu 
a triedenia TKO vplývajú mi-
nimálne tri veličiny. Sú to: 
I. súbor objektívnych potrieb 
občanov, 
II. súbor ochoty a disciplíny 
všetkých poplatníkov dodr-
žiavať nastavené pravidlá,
III. možnosti, schopnosti 
a ochota samosprávy (repre-
zentovaná MÚ) riešiť aktu-
álne potreby mesta na úseku 
nakladania s TKO ako súbor 
finančných a nefinančných 
vstupov.

Na obrázku (dole) je schéma, 
ktorá názorne ilustruje, že 
úspech zavedeného systému 
môže byť len prienikom sú-
borov A a B pri dobre defino-
vanom a pochopenom súbore 
C. Zlyhanie ktoréhokoľvek 
z nich znehodnotí očakávaný 
výsledok, ktorým je úspešný 
a všeobecne akceptovateľný 
systém zberu,  triedenia TKO 
a samozrejme jeho spoplatne-
nia.
Je v našom meste naklada-
nie s TKO v poriadku? Od-
poveď na túto otázku musí 
zohľadniť niektoré významné 
skutočnosti, rozmeniť ju na 
čiastkové otázky a zodpove-
dať ich.

Má náš súčasný systém zberu TKO a jeho spo-
platňovania motivačné prvky? Nemá

Platí občan len za skutočne vyprodukovaný 
a odovzdaný odpad? Nie

Zohľadňuje súčasné spoplatňovanie ochotu ob-
čana  triediť a kompostovať? Nie

Máme zavedený systém opodstatnených zliav 
z poplatku? Nie

Je spracovaný reálny súpis zákonných poplatní-
kov? Nie

Sú občania pravidelne informovaní o stave ŽP 
v meste? Nie

Toto je len niekoľko polo-
žených otázok. Odpovede 
poukazujú na neodkladnú 
potrebu  riešiť problematiku 
nakladania s TKO na území 
mesta. Motiváciou a hnacou 
silou pre pracovníkov MÚ 
by mala byť možnosť správne 
a kvalifikovane zareagovať na 
výzvu MŽP SR  pre Operačný 
cieľ 4.1. určený na „Podporu 
aktivít v oblasti separovaného 
zberu“.  Dobré spracovanie 
projektu dáva mestu možnosť 
získať až 85% nenávratných 
finančných prostriedkov 
z fondu EÚ a 10% zo štát-
neho rozpočtu. Potrebných 
5% mesto jednoducho musí 
nájsť. Samozrejme, že poda-
nie projektu a jeho úspech 
vo vyraďovacích kolách na 

(pokračovanie série článkov zaoberajúcich sa problematikou odpadov)

MŽP SR sú dve rôzne veci. 
Nepodanie projektu je ale 
trestuhodná lajdáckosť alebo 
neschopnosť.
Vráťme sa ale k problémom, 
ktoré treba definovať a ná-
sledne samozrejme riešiť. Aký 
je náš súčasný systém zberu 
TKO z pohľadu účinnosti? 
Ani v tomto prípade odpoveď 
nie je jednoznačná.
• účinný intervalový zber ne-
triedeného TKO
• málo účinný intervalový 
zber nebezpečného odpadu 
donáškovým spôsobom
• málo účinný intervalový 
zber veľkoobjemového odpa-
du donáškovým spôsobom
• neúčinný  intervalový, sta-
cionárny zber triedených zlo-
žiek – sklo, plasty, papier
• neúčinný zber  drobného 
stavebného odpadu
• neúčinný zber biologicky 
rozložiteľného odpadu
• účinný intervalový zber že-
leza
• účinný donáškový, interva-
lový zber papiera (škola)
So zberom TKO bezprostred-
ne súvisí ochrana ŽP - čistota 
priestranstva (stanovištia ná-
dob). Je v tomto smere v na-
šom meste všetko v poriadku? 
Pri analýze tohto problému 
zistíme nezanedbateľné roz-
diely.

• Rodinné domy a spoločné 
dvory (240 l nádoby) - vyho-
vujúce
• Rodinné domy, neprístup-
né zberovej technike - nevy-
hovujúce
• Bytové domy  -1100 l nádo-
ba - nevyhovujúce
• Stanovištia triedeného zbe-
ru - nevyhovujúce
• Stanovište pre zber nebez-
pečných odpadov - vyhovu-
júce
•  Stanovištia na zber objemo-
vého odpadu - podmienečne 
vyhovujúce
• Stanovištia na zber drobné-
ho stavebného odpadu - pod-
mienečne vyhovujúce

Pred samosprávou mesta stá-
li a stoja teraz dva zásadné 
problémy, ktoré bolo treba 
bezodkladne riešiť. Definovať 
cieľový stav pre zber a triede-
nie TKO a podaním Projek-
tu... sa uchádzať o nenávrat-
nú dotáciu z eurofondov.

Ing. Peter Ilka, CSc., 
poslanec

INZERCIA

Staňte sa spolutvorcami 
Svätojurských ohlasov!

Ak máte záujem prispievať 
do našich novín, napíšte 
mail na adresu: 

svatojurskenoviny@
gmail.com
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V tomto roku oslavujeme 
800. výročie prvej písomnej 
zmienky o Sätom Jure. Čo 
to pre Vás znamená?
Je február a aj keď sa zdá, že 
septembrové oslavy sú ďale-
ko, je najvyšší čas začať s ich 
prípravou. Mestské zastu-
piteľstvo schválilo rozpočet 
na zabezpečenie osláv 800. 
výročia. Treba ho rozdeliť na 
akcie, ktoré chceme pri tej-
to príležitosti realizovať, aby 
boli oslavy nanajvýš dôstoj-
né. Samozrejme je to práca 
nielen pre pracovníkov mes-
ta, ale hlavne pre tých, ktorí 
budú pri príprave osláv, t.j. aj 
poslancov. 

Oslavy 800. výročia mesta 
znamenajú aj pohľad do mi-
nulosti, najmä na tradície. 
Ako sa nám darí udržiavať 
vinárske a vinohradnícke 
tradície?
Udržiavanie vinohradníctva 
je veľmi zložité, lebo Svä-
tý Jur sa svojou atraktívnou 
polohou na úpätí Malých 
Karpát a blízkosťou k Brati-
slave dostáva do sféry záujmu 
o výstavbu rodinných domov. 
Podpora vinohradníctva od 
štátu je nulová a ľudia už ne-
vnímajú vinohrady ako zdroj 
obživy, ale len ako prejav sta-
vovskej cti. V poslednom čase 
sa však aj tento pocit vytráca, 
lebo obyvatelia sú väčšinou 
zamestnaní v Bratislave, kde 
môžu zarobiť viac. Vino-
hrady pustnú a je na na-
šom rozhodnutí, ako sa 
bude Svätý Jur vyvíjať 
ďalej. Tento rok by sa 
mal aktualizovať územný 
plán a buď sa nebudú robiť 
žiadne zmeny, alebo sa treba 
pripraviť na to, že dôjde k zá-

sadným zmenám. Ak bude 
pokračovať aktuálny trend 
výstavby my budeme musieť 
povedať kde chceme vino-
hrady zachovať a najmä určiť 
normatívy, aby sme výstavbou 
nezničili všetko, čo sa tu za-
chovalo. Dnešný malý záujem 
o vinohradníctvo nás posúva 
do polohy, kde si uvedomuje-
me, že máme vinohrady a že 
sa z nich dá dorobiť kvalitné 
víno, no ako zdroj obživy to 
nie je prioritou mesta. 
 
Dnes sa mi zdá, akoby bolo 
badať, že vinárstvo zažíva 
takpovediac rozmach, po-
kým vinohradníctvo je na 
tom presne naopak...
Podpora vinohradníckeho 
spolku a tradícií sa musí v pr-
vom rade prejaviť vo vinohra-
doch. No v Jure začíname vždy 
z opačnej strany. Najskôr sme 
vybudovali Prostrednú ulicu, 
pretože sa tu 
nachádzajú 
vínne piv-
nice, ktoré 
nám môže 
z á v i d i e ť 
celý svet. 

Prostredná ulica sa tak mala 
stať výkladnou skriňou Svä-
tého Jura. Lenže je potrebné 
počkať, kým nová generácia 
obyvateľov bude chcieť s piv-
nicami niečo robiť. Čiže, tu 
je snaha z opačnej strany na-
vodiť atmosféru, že o víno je 
záujem. Kvôli blízkosti Brati-
slavy je to však problém. Pre 
zachovanie vinohradníctva 
bude dôležitý aj územný plán, 
o ktorom som už hovoril, 
preto považujem za dôležité 
pozvať k  jeho zostavovaniu aj 
nezávislých odborníkov. 
 
Čiže pohľad do budúcnosti 
- či tieto tradície udržíme 
závisí od nastavenia územ-
ného plánu?
Územný plán je norma, ktorá 
hovorí o tom, čo sa tu bude 
v nasledujúcich rokoch robiť. 
Vo Svätom Jure sa celá his-
tória územného plánu strati-
la. Urobili sme len základný 
územný plán, čo môže vyho-
vovať jedine tým, ktorí chcú 
obchodovať s pozemkami. 
Potrebujeme výhľadový plán, 
ktorý by bol nastavený dlho-
dobo. My by sme mali určiť 

čo potrebujeme, čo mestu 
chýba a dať ponuku investo-
rom. Tak sa to udialo na ce-

lom Slovensku. Len u nás 
sa neponúka nič a keď sa 

aj potenciálny in-
vestor nájde, 
n e d o s t a n e 
priestor na 
predstave-
nie svojich 
z á m e r o v. 
M á m e 
p e k n é 
pivnice aj 
v inohra-
dy, len 

si naozaj 
musíme po-

ložiť otázku, čo 
vlastne chceme. 

Na druhej strane musíme 
skonštatovať, že v poslednej 
dobe sa pivnice dostávajú 
do lepšieho svetla a začína-
jú priťahovať návštevníkov. 
Dovolím si povedať, že spolu-
práca mesta so Svätojurským 
vinohradníckym spolkom je 
v tomto prípade veľmi úspeš-
ná.  II. ročník otvorených 
pivníc ukázal, že ide o veľmi 
dobrú príležitosť pre vinárov 
prezentovať svoje vína a dá 
sa na tom profitovať. Toto je 
cesta, ktorou by sme sa mohli 
uberať, tu vidím návrat k tra-
díciám. Bez podpory, len 
z vlastných peňazí a z  vlastnej 
iniciatívy to však pôjde po-
maly, no cesta tadiaľto určite 
vedie. Ak by sme dokázali pri 
každej podobnej akcii otvoriť 
o jednu pivnicu viac, bolo by 
to výborné. 

Máte pri 800. výročí nejaké 
špeciálne želanie do budúc-
nosti?
Súčasní obyvatelia majú vý-
nimočnú príležitosť, ktorú už 
nezažijú. Je to príležitosť oslá-
viť storočnicu  mesta,  preto si 
želám, aby oslavy mali svoju 
váhu. Pri takej výnimočnej 
príležitosti sa dá zaželať iba 
jedno - aby mesto rozkvitalo, 
aby robilo radosť nám aj na-
ším potomkom. Nachádza-
me sa v prelomovom období, 
osobne by som bol za to, aby 
sme si vinohradnícku tradíciu 
udržali v symbióze s moder-
nou dobou.  Teda, aby sme si 
dokázali na jednej strane udr-
žať vinohradnícku tradíciu, 
no zároveň hľadali spôsoby, 
ako by sa mal Svätý Jur roz-
rastať a  modernizovať. 

Ďakujem a do ďalšej práce 
želám veľa úspechov.    -mz-

„Udržať vinohradnícku tradíciu v symbióze s modernou dobou“
800. výročie prvej písomnej zmienky môže byť aj pohľadom do 
minulosti a jej porovnania s dnešnou dobou. O tradíciách a sú-
časnom stave sme sa porozprávali s primátorom mesta Ing. Ale-
xandrom Achbergerom.
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Jedna stará múdrosť hovorí: 
„všetkých čaká jedna noc a raz sa 
cestou smrti musí ísť. Po smrti 
nie je nič, ničím je i sama smrť; 
je to najkrajnejšia hranica, po-
míňajúceho sa života cieľ. Preto 
by si každý mal sám pre seba po-
vedať: ži, pamätajúc na smrť, čas 
uteká.“ 

A stalo sa to Petrovi – najkrajnejšia hranica prišla  17. janu-
ára 2009 – mal len čosi vyše 41 rokov (narodil sa 6. januára 
1968). Sám sa možno pozeral na svet  z inej perspektívy – 
možno veril v reinkarnáciu, v druhý život, neviem. 
Peter už ako chlapec bol plný energie.  Športoval – popri stol-
nom tenise to bol hlavne futbal -  hrával za žiakov, doras-
tencov a krátko aj za mužov FK Svätý Jur.  Neskôr, keď bol 
úspešným podnikateľom, jurský futbal nezištne podporoval. 
V dospelosti hrával aj tenis, chodil na turistiku a rád lyžoval. 
Učil sa výborne a po absolvovaní štúdia na  Národohospodár-
skej  fakulte Vysokej školy ekonomickej v roku 1991 dostal 
výnimočnú príležitosť – stal sa poradcom ministra privatizá-
cie. V tejto funkcii pôsobil  do roku 1992. Bola to pre neho 
druhá „vysoká“ škola – ekonómia v praxi či v riadenom ex-
perimente.  Získal neobyčajné skúsenosti. Potom sa dal na 
súkromné podnikanie – treba zdôrazniť, že bol v ňom úspeš-
ný. V roku  1993 sa stal spoluzakladateľom a spoluvlastníkom 
firmy T&C-1. národná aukčná spoločnosť, s.r.o. V obdo-
bí rokov 1998 -2001 bol členom dozorných rád viacerých 
spoločností. Ani v časoch úspechu však nikdy nezabúdal na 
dobročinnosť alebo na priateľov. Finančne podporoval kluby, 
rôzne bohumilé podujatia  a napríklad aj vydanie kníh  svo-
jich priateľov. Jeho sponzorstvo nebolo firemné – dával jedno-
ducho zo svojho. 
Peter bol už ako vysokoškolák občiansky angažovaný. Táto 
jeho spoločenská činorodosť sa spojila s jeho  lokálpatriotiz-
mom – bol hrdým občanom Svätého Jura a veľmi mu záležalo 
na jeho rozvoji. Robil pre mesto všetko, čo mohol: bol 12 
rokov aktívnym poslancom Mestského zastupiteľstva za De-
mokratickú stranu, kandidoval na primátora mesta. Nebyť 
choroby by tým poslancom bol hádam stále. V rokoch 1995 
až 2003 bol predsedom dozornej rady I. Svätojurskej, a.s., 
v rokoch 2003 až 2007 bol predsedom predstavenstva I. Svä-
tojurskej, a.s.  a mal výrazný podiel na jej dobrom fungovaní. 
Často sme sa o mnohých veciach sporili, diskutovali a ja sám 
nie vždy som s ním súhlasil. Najdôležitejším je však fakt, že 
Peter patril medzi tých diskutérov, ktorí na jednej strane vedia 
zanovito obhajovať svoje názory, ale na druhej strane vedia 
uznať presvedčivosť názoru protivníka a vždy im ide o vec. 
Pre Petra však bol najcharakteristickejší jeho základný životný 
postoj, ktorý vyrastal z jeho filantropizmu - bol človekom, 
ktorý viac ako čokoľvek iné robil radosť iným, bez ohľadu na 
to, či išlo o najbližšiu rodinu, priateľov alebo len stretnuvších 
cudzích ľudí. Bezpochyby za svoju rodinu a priateľov by dal 
aj život...

Doc. PhDr. František Gahér, CSc.

Za Petrom Chrappom

Výstava „ŽIJEME SPOLU“ bude 
mať pokračovanie!

Veľmi nás potešilo, že mala výstava starých fotografií o živote, 
vinohradníckej kultúre a histórii mesta Svätý Jur, 
taký pozitívny ohlas.
Po predchádzajúcom úspešnom roku, by sme preto Vás, 
všetkých obyvateľov mesta Svätý Jur, opäť chceli požiadať 
o spoluprácu.
Stačí, keď nám do 31.marca prinesiete do Informačného 
centra staré fotografie spolu s príbehom, prípadne krátkym 
komentárom čo/koho fotografia zachytáva. My fotografie pre-
skenujeme do počítača a hneď Vám ich vrátime, trvá to len 
pár minút.
Z najzaujímavejších fotografií a príbehov vytvoríme ďaľšiu 
časť výstavy. 
Každý kto sa zapojí do tvorby výstavy obrží ako spoluautor 
pozvánku na slávnostné otvorenie počas Svätojurských hodov, 
CD s prezentáciou výstavy a poukážku na jednu hodinu in-
ternetu zadarmo.
Veríme, že sa opäť pridáte a spoločne vytvoríme peknú a hod-
notnú výstavu.

Informačné centrum Svätý Jur

Nábor nových členov

Futbalový klub ŠK Svätý Jur privíta nových členov do svo-
jich mládežníckych mužstiev.Záujemcovia narodení v roku 
1993 a mladší sa môžu hlásiť na ihrisku ŠK v sprievode 
rodičov, každý útorok v čase od 16:00 hod do 18:00 hod.

Program premietania filmov v Infocentre:

Sobota, 28. februára 2009

18:00 - Dravec piesok
Dravec piesok je akčný film o nezvyčajných bytostiach, kto-
rých celý život je dramatickým bojom so živlami - vodou, 
vetrom a pieskom. Dej sa odohráva v najväčších migrujúcich 
dunách v Európe v Slowinskom národnom parku na severe 
Poľska...

Sobota, 7. marca 2009

18:00 - Až na dno - za záchranu krvácajúceho jazera Alat

Kto hľadá bránu do pekla, je tu, pri jazere Alat. Purpurový 
opar sa vznáša nad hlbočinou, nie je tu totiž žiadny kyslík. 
Od hĺbky 15 metrov ovláda tieto vody smrť. Kvôli jeho červe-
nému sfarbeniu hovoria miestni, že jazero „krváca“,. Keď prší, 
voda presakuje cez škáry a pukliny skál a vyplachuje sadru. 
Toxická síra je zdrojom obživy baktérií. Vždy, keď k povrchu 
jazera vychádzajú červené pary, a jazero „krváca“, umiera vše-
tok život.
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Jednotnejší s €urópou
Tento rok priniesol do našich životov zmenu hneď so svojím 
príchodom. Od 1. januára sme zamenili slovenskú korunu za 
novú menu euro. Všetci sme si museli zvyknúť na nové bankov-
ky a mince a ich používanie v bežnom obchodnom styku. Aké 
výhody nám euro vlastne prináša? A aká bola jeho cesta pred 
zavedením na Slovensku?

Vízia menovej únie

Jedným z hlavných cieľov kra-
jín Európskej únie bolo už od 
60. rokov vytvorenie Hospo-
dárskej a menovej únie, ktorá 
by zabezpečovala prostredie 
pre vyšší rast a vyššiu zamest-
nanosť. Túto víziu však brzdi-
li rôzne problémy a tak trvalo 
niekoľko rokov, kým došlo 
k výraznejším posunom. 
Za základný kameň jednot-
nej meny môžeme považovať 
Maastrichtskú zmluvu z roku 
1991. V nej sa totiž rozhodlo, 
že do konca storočia bude mať 
Európa silnú jednotnú menu. 
V tejto zmluve boli zároveň 
prijaté tzv. maastrichtské 
konvergenčné kritériá, ktoré 
museli členské štáty splniť, 
aby mohli euro prijať (tieto 
kritériá musela teda splniť aj 
Slovenská republika). Názov 
novej meny „euro“ bol prijatý 
v roku 1995 na zasadnutí Eu-
rópskej rady v Madride.

Postupné zavádzanie 
eura

V roku 1998 splnilo konver-
genčné kritériá 11 štátov. Veľ-
ká Británia a Dánsko od účas-
ti vo výmene národnej meny 
za euro odstúpili a Švédsko 
s Gréckom nesplnili všetky 
podmienky pre prijatie eura. 
11 členských štátov teda pri-
jalo jednotnú menu, ktorá sa 
zaviedla od 1. januára 1999. 
Týmto dátumom však nepri-
šlo k úplnej výmene meny, 
národné bankovky a mince 
sa používali ešte nasledujú-
ce tri roky, počas ktorých sa 
mali ľudia s novou menou 
bližšie zoznamovať. Proces 
trojročnej výmeny národných 
mien za jednotné euro sa na-
zýva madridským scenárom. 
Mnohé krajiny, ktoré euro 
prijmú neskôr, rovnako ako 
Slovensko, sa budú riadiť tzv. 
„Scenárom veľkého tresku“. 
Európsku menu sme totiž 
zaviedli ihneď po vstupe do 
eurozóny a duálny obeh bol 
výrazne kratší.

VÝHODY NOVEJ MENY

Pri cestovaní, dovolenkách , nákupoch v zahraničí ne-
treba meniť národné meny, ak ideme do štátov, kde platí 
euro.

Jednotná mena podporuje hospodársku stabilitu.

Vytvorením spoločnej meny sa trh viac otvoril a môže-
me teda hovoriť o väčšej konkurencii, čo môže zname-
nať nižšie ceny.

Môžeme v tom vidieť aj politické zbližovanie európ-
skych národov, ktoré viedli dlhé vojny.

Krajiny, ktoré prijali spoločnú menu

Holandsko Belgicko Luxembursko
Francúzsko Španielsko Portugalsko
Nemecko Taliansko Fínsko
Rakúsko Írsko

Grécko

Malta Cyprus

Slovinsko

SLOVENSKO

1999

2001 2007

2008 2009

www.alegraprint.sk

tonery pre všetky typy tlačiarní
papier xeroxový, pre atramentovú tlač...
kancelárske potreby
príslušenstvo k PC / CD, DVD...
obalový materiál pre obchody, kancelárie
kopírovanie do formátu A3 / farebné
laminovanie, väzba hrebeňová, tepelná
väzba diplomových prác, zbierok zákonov
faxové služby
výroba pečiatok, vizitiek

Prostredná 19, Svätý Jur
tel.: 02 4497 1020, 0903 236 455

obchod@alegraprint.sk

INZERCIA
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€uro vo Svätom Jure
Na novú menu si zvykali aj obyvatelia nášho mesta. Spätne sme 
sa pozreli, ako vyzeral prelom decembra a januára v banke a čo 
hovoria na euro obchodníci, ktorí s ním prichádzajú v hotovost-
nom styku do kontaktu najviac.

V banke bez väčších komplikácií...

Otázky súvisiace s prechodom na euro sme položili aj 
Slovenskej sporiteľni, ktorá má ako jediná pobočku vo 
Svätom Jure. Odpovedal nám Martin Juran, riaditeľ re-
gionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Bratisla-
ve:

„Počas konverzného víkendu Slovenská sporiteľňa otvori-
la dve tretiny z viac ako 270 obchodných miest. Aby sme 
zvládli zvýšený záujem o zámenu korunovej hotovosti za 
eurovú, posilnili sme počet pracovníkov v našich najviac 
využívaných obchodných miestach. Zatvorené ostali malé 
filiálky, vrátane filiálky vo Svätom Jure, otvorili sme ich 
od pondelka 5. januára 2009. Podobne ako na ostatnom 
území Slovenska, aj vo Svätom Jure prišlo v prvej polovi-
ci januára do nášho obchodného miesta viac klientov ako 
obvykle. Napriek veľkému záujmu klientov o zámenu ho-
tovosti, zvládali pracovníci obchodných miest Slovenskej 
sporiteľne situáciu bez komplikácií. Pomohli nám aj klien-
ti, ktorí boli aj napriek dlhšiemu čakaniu trpezliví, za čo sa 
im chceme poďakovať.
Vo Svätom Jure sme nezaznamenali žiadne kuriozity. Čo sa 
týka celého Slovenska, pozoruhodné bolo najmä to, v čom 
nosili niektorí klienti do banky korunové mince na zámenu 
za eurá. V žilinskom regióne prišiel do obchodného miesta 
klient s 18 vedierkami plnými mincí v hodnote presahujú-
cej 100 tisíc Sk. Do našich obchodných miest prišli už aj 
klienti s lavórom plným mincí, či s prepravkou na zeleninu 
zaplnenou haliermi a korunovými mincami. Od 1. januára 
2009 do 16. januára 2009 prijala Slovenská sporiteľňa od 
klientov na Slovensku viac ako 20 miliárd korún.“

Pohľad obchodníkov

„S prechodom na euro problém vôbec nebol, jediné, na čo 
sa ľudia sťažujú, sú jedno- a dvoj-centové mince. Na začiatku 
januára sme mali zatvorené, nie kvôli euru, ale kvôli nízkym 
tržbám na začiatku roka.“ (Potraviny Mária, Bratislavská uli-
ca)

„Do 7. januára sme mali zatvorené, po otvorení problémy 
neboli, ani keď bola koruna súčasne s eurom. Ľudia mali 
možno menšie problémy s rozoznávaním jednotlivých 
nominálnych hodnôt.“ (Mäsiarstvo, Bratislavská ulica)

„Stalo sa, že ľudia prišli s tisíckou a chceli len minerálku 
za 70 centov a nevedeli pochopiť, že nemám vydať. Väčšie 
problémy neboli.“ (Fornetti, Prostredná ulica)

„S prechodom neboli veľké problémy, všetko sa dalo bez 
problémov zvládnuť.“ (Obuv)

„Jediný problém mali asi starší ľudia s drobnými mincami, 
inak bolo všetko v poriadku.“ (Hela, Prostredná ulica)

„Prechod prebehol úplne ľahko, bez komplikácií.“ (Ale-
gra print, Prostredná ulica)

„Ako nedostatok sme vnímali to, že banka bola do 5. januára 
zatvorená, my sme mali totiž otvorené hneď 2. januára. Iné 
problémy neboli.“ (Ovocie-zelenina, Prostredná ulica)

„Ku koncu roka sme dostali program, v ktorom sme sa 
naučili pracovať a „naostro“ sme väčšie problémy nema-
li.“ (CBA, Prostredná ulica)

„Nespomínam si, že by boli problémy, všetko prebehlo v po-
riadku.“ (Sklad „U Paceka“)

-mz-

Ochutnávalo sa svätojurské vínko
Svätojurské pivnice sa 31. 
januára otvorili pre návštev-
níkov a milovníkov vína 
v rámci druhého ročníka 
Svätojurských otvorených 
pivníc. O tom, že akcia mala 
úspech, svedčí aj fakt, že sa 
predalo všetkých 600 lístkov. 
„Osobne si myslím, že pod-
ujatie malo úspech, predali 
sa všetky lístky, dokonca bol 
záujem väčší, ako počet líst-
kov. Vnímal som spokojnosť 
na obidvoch stranách - aj 
u vinárov, aj u ľudí, ktorí 

pivnice navštívili. Som rád 
hlavne z toho, že mladí majú 
o víno hlbší záujem,“ vyjad-
ril sa predseda Svätojurského 
vinohradníckeho spolku p. 
Jaslovský. Na prezretie bolo 
otvorených 13 pivníc, väčši-
na okolo námestia. Milovníci 
vína a stretnutí pri ňom boli 
určite spokojní, čo nám po-
tvrdili viacerí vinári. Ostáva 
len dúfať, že dva ročníky sú 
začiatkom tradície a svätojur-
ské pivnice sa čoskoro opäť 
otvoria.

Predseda Vinohradníckeho spolku pán J. Jaslovský opisuje v „Kautzovskej 
pivnici proces výroby vína.
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SVÄTÝ JUR

V roku 2009 oslavuje vinohradnícke mesto 
Svätý Jur 800. výročie od prvej písomnej 
zmienky o Jure, ktorou je darovacia listina 
kráľa Ondreja II. z roku 1209. Pri tejto prí-
ležitosti si vás dovoľujeme pozvať na oslavy 
800. výročia priamo do Svätého Jura.

Zaujímavé podujatia v roku 2009:

31. 1. 2. ročník „Dňa Svätojurských  
pivníc“

18. 4. 3. ročník cyklistického maratónu 
„Svätojurský drak“

24. 4. otvorenie fotografickej výstavy  
„Žijeme spolu“

24.–26. 4. Svätojurské hody
23. 5. otvorené pivnice na deň  

Sv. Urbana
27. 6. Deň detí – športové hry
4. 9. otvorenie výstavy „Najnovšie  

archeologické nálezy zo  
svätojurského hradiska“

4.–5. 9. vyvrcholenie osláv 800. výročia  
krstom monografie „Svätý Jur –  
Dejiny písané vínom 1209–2009“

7. 11. slávnosť Svätého Huberta
28. 11. 2. ročník výstavy „Kráľovský  

rizling“ vo svätojurských  
pivniciach

In the year 2009 
the winegrowing town Svätý Jur 
(Saint George) celebrates the 800th anniversary 
from the first written information about Svätý 
Jur. It is the donation memorandum of King 
Ondrej II. from the year 1209. On this occasion 
we would like to invite you to the celebration 
of the anniversary to Svätý Jur.

Highlights of Events in the year 2009:

31/1 2nd annual “Day of Wine Cellars in 
 Svätý Jur”
18/4 3rd annual bicycling marathon 
 “Svätý Jur’s Dragon”
24/4 Opening of the photo exhibition 
 “Living Together” 
24–26/4 Svätý Jur’s Festival
23/5 Open wine cellars on the Day of St. Urban
27/6 Children’s Sports Day
4/9 Opening of the exhibition “The newest 

archeological excavations from the 
fortified settlement of Svätý Jur”

4–5/9 Celebration of the 800th anniversary –
 christening party of the monograph 

“Svätý Jur – History Written by Wine 
1209–2009”

7/11 St. Hubert’s Day Celebration
28/11 2nd annual exhibition “Royal Riesling” 
 in wine cellars of Svätý Jur

V máji 2009 to budú len 
štyri roky, čo bol vo Svätom 
Jure oficiálne zaregistrovaný 
Cyklistický klub. Keď sme ho 
zakladali nikto nevedel, aké 
bude jeho pokračovanie. Jed-
no je však fakt, členovia cyk-
listického klubu sa v priebehu 
niekoľkých rokov stali vý-
znamnou súčasťou horských 
cyklomaratónov na Sloven-
sku a ich pretekárske úspechy 
tiež nedali na seba dlho čakať. 
Na vymenovanie popredných 
umiestnení na rôznych súťa-
žiach by bolo treba podstatne 
viac priestoru. Avšak tituly 
majstra Slovenska v horskej 
cyklistike Cyrila Gandžalu 
v r. 2007 a Miroslava Rein-
grabera v r. 2008 sú faktom, 
na ktoré priaznivci cyklistiky 
budú iste spomínať. 
Okrem cyklistických súťaží, 
na ktorých sa členovia nášho 
klubu zúčastňujú vstúpil do 
krátkodobej histórie aj cyk-

listický pretek Kaktusbike 
Svätojurský MTB maratón, 
ktorého tretí ročník sa usku-
toční 18.4.2009. 
Už predchádzajúci ročník bol 
zaradený do medzinárodnej 
série horských cyklomarató-
nov a zúčastnilo sa na ňom 

385 pretekárov z piatich kra-
jín. Medzi nimi aj 8 preteká-
rov zo Svätého Jura. O vyso-
kej športovej úrovni svedčí aj 
fakt, že absolútny víťaz Čech 
Ondrej Fojtík, ktorý zvíťazil 
s náskokom necelé 2 sekundy 
sa ešte v tom istom roku stal 

víťazom najťažšieho etepové-
ho preteku na svete Crocodile 
trophy v Austrálii. 
Na stupeň najvyšší sa postavil 
v kategórii seniorov aj Cyril 
Gandžala, ktorý jazdil v dre-
se CK Svätý Jur. Na základe 
uvedených skutočností pred-

pokladáme na treťom ročníku  
účasť okolo 400 pretekárov. 
Štart maratónu sa uskutoční 
na námestí vo Svätom Jure 
a cieľ bude na futbalovom 
ihrisku. Pretek bude súčasťou 
osláv prvej písomnej pamiat-
ky o meste Svätý Jur. 

Naše mesto sa tento deň sta-
ne centrom horskej cyklistiky 
na Slovensku nakoľko tento 
pretek je prvým z jedenástich 
horských cyklomaratónov, 
ktoré sa vyhodnocujú v cyk-
lomaratónskej sérii.
Dúfame, že občania nášho 
mestečka povzbudia zúčast-
nených pretekárov pri ich 
športovom zápolení a prídu 
sa pozrieť na záverečné vy-
hodnotenie na futbalový šta-
dión, kde budú mať možnosť 
občerstvenia a výhodného ná-
kupu cyklistických doplnkov. 

Vincent Hupka
Predseda CK Svätý Jur

INZERCIA

Kaktusbike Svätojurský MTB maratón 2009

Viac informácií o CK Svä-
tý Jur, aj o pripravovanom 
preteku nájdete na: 

www.cksvatyjur.sk
www.cyklomaraton.sk

Predchádzajúci ročník Kaktusbike Svätojurského 
MTB maratónu.


