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VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021
Základné údaje:









Právna forma: občianske združenie
Dátum registrácie: 26.10.2020
Číslo registrácie: VVS/1-900/90-60091
Veľkosť členskej základne: 9 členov
Bankové spojenie (IBAN): SK29 8330 0000 0028 0189 0743
Kontakt: hrad.bielykamen@gmail.com
Web: https://www.hradbielykamen.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/Hrad_Biely_Kamen

Zloženie Výboru:
RNDr. Monika Winczerová MPhil, predseda
RNDr. Dušan Chudý, hospodár
Mgr. Daniel Gahér, PhD, člen
Radovan Stránsky, člen
Mgr. Ján Barič, člen
Členstvo v domácich a zahraničných sieťach:
Prihláška za člena celoslovenského združenia Zachráňme hrady
Poslanie, ciele, hodnoty a štandardy:
Castrum Sancti Georgii je apolitická organizácia neziskového charakteru, ktorej poslaním je
podporovať a organizovať aktivity zamerané na obnovu a propagovanie kultúrneho dedičstva a
ochranu prírodného bohatstva a to najmä organizovaním dobrovoľníckych aktivít, brigád,
koordináciou odborných činností, realizáciou prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a podobne.
Tieto aktivity sú zamerané v prvom rade na záchranu a pravidelnú údržbu národnej kultúrnej
pamiatky hrad Biely Kameň, nachádzajúci sa v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, v
katastrálnom území Neštich, mesto Svätý Jur. Hrad je v havarijnom až dezolátnom stave, jeho
návštevnosť je živelná a až do r. 2020 sa o neho nikto systematicky nestaral. Cieľom občianskeho
združenia v dlhodobom horizonte je záchrana národnej kultúrnej pamiatky Hrad Biely Kameň pre
ďalšie generácie, postupná obnova zrúcaniny formou statického zabezpečenia a konzerváciou
narušených múrov a jej premena z nebezpečného miesta na príjemný výletný cieľ pre jeho početných
návštevníkov. Za účelom efektívnej obnovy hradu uzavrelo združenie dlhodobú nájomnú zmluvu s
vlastníkom pozemku, na ktorom sa Biely Kameň nachádza.
Okrem toho Castrum Sancti Georgii organizuje vzdelávacie, výchovné, prezentačné a športové
podujatia (kurzy, workshopy, poznávacie a turistické výlety a pod.). Združenie tiež propaguje

a prezentuje vlastnú činnosť, napr. publikačnou činnosťou s tematikou súvisiacou s poslaním
združenia. Na podporu poslania združenia získava finančné a materiálne prostriedky od fyzických a
právnických osôb a vytvára materiálno-technické, personálne, administratívne, bezpečnostné a iné
podmienky pre naplnenie cieľa.
Záchranu pamiatky združenie uskutočňuje po etapách, s metodickou pomocou KPÚ Bratislava, na
základe vyhodnotenia stavu konštrukcií statikom a podľa vypracovaného architektonicko-historického
výskumu a nadväzujúceho návrhu obnovy. Po ukončení konzervácie ruiny chceme v budúcnosti
sprístupniť hrad verejnosti, pričom sa využije synergický efekt polohy Bieleho Kameňa nad mestskou
pamiatkovou rezerváciou Svätý Jur, na obľúbenej Malokarpatskej vínnej ceste a obľúbenej cyklotrase
JuRaVa.

Činnosť v r. 2021:
V prvom roku existencie združenia sa nám podarilo hradby vyčistiť od porastov popínavého brečtanu,
ktorý svojimi korienkami poškodzoval murivo.

Z hradieb a ich bezprostrednej blízkosti sme odstránili veľkú časť náletových drevín, ktoré konármi a
koreňovými systémami ohrozovali múry hradu. V exponovanom teréne a tam, kde by výrub mohol
poškodiť historické murivo hradu, bolo nevyhnutné využiť služby arboristu, ktorý pomocou špeciálnej
výškovej techniky stromy postupne spílil od vršiaka smerom nadol.
Spracovanie výrubového dreva a čistenie arálu hradu od vzniknutého bioodpadu sme vykonávali
spojpomocne.

Pre väčšiu bezpečnosť návštevníkov sme v areáli hradu vybudovali terénne schody a provizórne
zábrany na nebezpečných miestach. Z vypíleného dreva sme vyrobili lavičky pre turistov, ktoré sa
tešia veľkej obľube. Vybudovaním nového prístupového chodníka vedúceho z hradnej priekopy na
severné nádvorie sme Biely Kameň sprístupnili aj pre rodiny s detskými kočíkmi.

Opravili sme podmytý žlto značený turistický chodník ku hradu a tým zvýšili bezpečnosť cykloturistov.

Na jeseň sme pokračovali v odstraňovaní náletovej zelene a spracovaní výrubového dreva.

V rámci prípravných projektových prác sme dali vyhotoviť geodetické zameranie pamiatky a 3D
model hradu.

V r. 2021 sme dali vypracovať aj architektonicko-historický výskum Bieleho Kameňa (autori Ing. M.
Matejka, Ing. Arch. M. Bóna, december 2021). Z neho vychádza Návrh obnovy hradu, ktorý schválil
Pamiatkový úrad SR.
OZ Castrum Sancti Georgii napriek veľmi ťažkým terénnym, logistickým a materiálnym podmienkam
dokázalo už v 1. roku pokročiť v prípravných prácach natoľko, že sme boli schopní nad rámec
pôvodného plánu uskutočniť opravu troch kritických porúch. Podľa záverov vypracovaného
statického pasportu Bieleho Kameňa (autor Ing. K. Kyselová, apríl 2021) má najvyššiu prioritu oprava
statických porúch západnej obrannej veže.
Stabilizáciu veže je vzhľadom na náročnosť nutné vykonávať po etapách. V r. 2021 sa nám podarilo
zrealizovať sanačné zásahy č.1, č.2 a č.3:
- porucha č. 1 (kaverna v základoch veže)
- porucha č. 2 (plášťový odtrh v južnom líci veže)

- porucha č. 3 (trhlina v južnom líci)

Predchádzalo tomu však obrovské kvantum ťažkej manuálnej práce v nedostupnom teréne, doslova
v stredovekých podmienkach. Bez prístupovej cesty, bez techniky či mechanizácie bola dlho jedinou
formou presunu materiálu “ľudská reťaz” z dobrovoľníkov. Členovia a sympatizanti združenia vynosili
a vyfúrikovali z hradnej priekopy stovky ton kameňa, piesku a vápna na opravu veže. Vynosili
lešenie, podlážky, miešali maltu, triedili a kladkovali kamene pre murárov.

Murárski majstri - odborníci na torzálnu kamennú architektúru - zamurovali kavernu v základoch
veže, sanovali hlboký plášťový odtrh po celej šírke južnej steny a preinjektovali mohutnú trhlinu.
Nanovo bola premurovaná zvetralá koruna. Tým sme eliminovali riziko zrútenia hornej časti veže.

Na úspech dosiahnutý v r. 2021 sme právom hrdí, lebo iba máloktorému hradnému združeniu na
Slovensku sa už v 1. roku existencie podarilo nielen získať všetky potrebné projektové
dokumentácie, stanoviská príslušných orgánov a povolenia, ale aj začať so samotnou opravou hradu.

Spolupráca s verejnosťou, médiami, kľúčovými partnermi:
Obnovu Bieleho Kameňa sa podarilo
naštartovať vďaka obetavému nasadeniu
korporátnych dobrovoľníkov z bratislavskej
spoločnosti DXC Technology.
Castrum Sancti Georgii okrem toho
spolupracuje aj s Malokarpatským
múzeom v Pezinku, s Mestom Svätý Jur,
so svätojurským Dobrovoľným hasičským
zborom, s Bratislavským dobrovoľníckym
centrom, so vzdelávacou inštitúciou AI
Nova a so Svätojurským vinohradníckym
spolkom. Naším kľúčovým partnerom je
spoločnosť Asbis, ktorá nás v ťažkých
začiatkoch podporila poskytnutím
vybavenia nevyhnutného pre začatie
konzervačných a stabilizačných prác.
Už v 1. roku existencie sa združeniu podarilo do záchrany hradu zapojiť 238 dobrovoľníkov, z toho
121 firemných, 86 z radov verejnosti a 31 študentov. Títo za jediný rok počas 75 brigád na Bielom
Kameni odpracovali 4446 brigádnických hodín. Dobrovoľníci prišli z Bratislavy, Pezinka, Svätého
Jura, Senca, Limbachu, Viničného, Mostu pri Bratislave, Ivánky pri Dunaji, Kvetoslavova, Galanty,
Marianky, Borského Svätého Jura, Záhorskej Vsi, Hlohovca, ...
V rámci kampane “Zapojenie 3 generácii do obnovy Bieleho Kameňa” spolupracujeme s 96.
Malokarpatským zborom slovenských skautov, s bratislavskou Školou pre nadané deti a ďalšími
strednými školami bratislavského a trnavského kraja. Naša najmladšia pravidelná dobrovoľníčka má
15 rokov a najstarší dobrovoľník 67 rokov.
Na Bielom Kameni sme v r. 2021 privítali aj študentov brigádnikov, zapojených v rámci
celosvetového programu osobnostného rozvoja mladých Cena vojvodu z Edinburgu (DofE). Prišlo
pomôcť aj niekoľko zahraničných účastníkov programu Erasmus z Francúzska, Talianska a Brazílie.

Zapojili sme sa tiež do najväčších celoslovenských dobrovoľníckych podujatí Naše Mesto (jún 2021)
a Týždeň dobrovoľníctva (september 2021).
O úspešnom štarte projektu záchrany hradu Biely Kameň verejnosť informovali regionálne a
celoslovenské media (Svätojurské Ohlasy, Pezinčan, TV Pezinok, Týždeň, Malé Karpaty.)

Z vyššie uvedených čísel vidno, že
dobrovoľnícky potenciál v regióne je vysoký
a verejnosť má záujem pomôcť obnove
pamiatky. Zároveň to dokazuje, že združenie
dokáže napriek krátkej existencii mobilizovať
širokú verejnosť pre myšlienku záchrany
zanikajúceho gotického hradu.

Za štandard kvality našej práce s dobrovoľníkmi
získalo Castrum Sancti Georgii v marci 2021
certifikát Platformy dobrovoľníckych centrier
a organizácií a bola mu udelená značka kvality
„S dobrovoľníkmi to vieme”. Zakladateľka a
predsedníčka združenia RNDr. Monika
Winczerová ako dlhoročná koordinátorka
dobrovoľníkov bola v r. 2021 nominovaná na
ocenenie “Srdce na dlani” udeľované
Bratislavským dobrovoľníckym centrom, za to,
že už 10 rokov popri zamestnaní organizuje
dobrovoľnícke aktivity na slovenských hradoch
pre zamestnancov spoločensky zodpovedných
firiem a dobrovoľníctvo v malokarpatskom
regióne v spolupráci s Lesmi SR.

FINANČNÁ ČASŤ
Príjmy za r. 2021:

Štruktúra príjmov:
Dotácie z verejného sektora:
Bratislavský samosprávny kraj z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy: 5 000 €
Bratislavský samosprávny kraj z individuálnej dotácie: 4 000 €
Mesto Svätý Jur z participatívneho rozpočtu: 7 000 €
ÚPSVaR na celkovú cenu práce nezamestnaných uchádzačov: 12 379,34 €
Dobrovoľné príspevky a granty:
Malokarpatská komunitná nadácia REVIA: 2500 €
Nadácia Pontis: 400 €
Benefit Plus: 1733,78 €
Centrum pre filantropiu: 317,13 €
Individuálni prispievatelia a darcovia (238 príspevkov): 8 441,77 €
Výnos z predaja dreva: 4630 €
Členské príspevky: 204 €

Výdavky za r. 2021:

Štruktúra výdavkov:
Mzdy, odvody:
Mzdy, poistné, stravné, OOPP, lek. prehliadky, sociálny fond nezamestnaných uchádzačov:
12 718,92 €
Služby:
Výrub stromov arborista: 4 500 €
Murárski majstri: 6 366,49 €
Statik: 198 €
Web doména: 15 €
Materiál: Vápno, piesok, metakaolín, benzín do strojov, dosky na podlážky lešenia: 2167,65 €
Náradie a vybavenie:
Vyradený lodný kontajner na sklad náradia: 2 000 €
Trubkové lešenie: 1 698 €
Minidumper Lumag: 2 005,90 €
Murárske, tesárske náradie a náčinie: 913,44 €
Výdavky na chod združenia:
Poplatky, poštovné, PHM a občerstvenie pre dobrovoľníkov: 564,79 €

Štruktúra majetku a zásob:
Vyradený lodný kontajner na sklad náradia: 2 000 €
Minidumper Lumag: 2 005,90 €
Trubkové lešenie: 1 698 €

POĎAKOVANIE PODPOROVATEĽOM:
Dotácie Mesto Svätý Jur, BSK, MK SR. Granty REVIA, Pontis. Asbis - miešačka, elektrocentrála,
krovinorezy, karbobrúsky, vŕtačka, čerpadlo, motorová píla a iné vybavenie. Cisterny Sika,
Mikrochem. Lešenie - p. Cibulka, p. Winczerová. Vápno a rebrík - p. Kandarás. Roxory p. Hamaj.
Dosky p. Boďa, p. Kotrčka. Doprava p. Hupka, p. Bažalík, p. Nemček, p. Vavrinský, p. Chudý.
Webhosting - Websupport. Logo – p. Kovaríková. Video – p. Morvai, p. Bróska. Správa webstránky:
p. Baláž, p. Lučenič, p. Vidovenec. Grafický dizajn – p. Mitríková. Tlač tabule - Imagewell. Mzdy - p.
Stanová. Voda - Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Jur. Podporovatelia a mecéni p. Gemeran, p.
Kročka, p. Draškovič, p. Hejný, p. Buchamer, p. Ondrejička, p. Reguli, p. Kovarík, p. Obložinský, p.
Filo, p. Bednárik, p. Arvay, p. Kandaras a mnohí ďalśí. DXC Technology – pravidelní firemní
dobrovoľníci. Všeobecná podpora – p. primátor Gabura, p. prednostka Dvorščíková, poslanci Mesta
Svätý Jur. Cenné rady - p. Mazúr a kolegovia zo združenia Zachráňme hrady.

VÝROČNÚ SPRÁVU ZA R. 2021
vypracovala Monika Winczerová, predseda. Schválil výbor Castrum Sancti Georgii dňa 31.1.2022.

