
Svätojurské
ohlasy

Občasník obyvateľov Svätého Jura číslo 1/2015, ročník XV., nepredajnéŠtvrťročník obyvateľov Svätého Jura číslo 1/2017, ročník XVII., nepredajné

Mesto Svätý Jur oznamuje, že zápis detí do materských škôl 
zriadených mestom (Pezinská, Bratislavská, Felcánova, Velt-
línska)  na školský rok 2017/2018 sa uskutoční 3. a 4. mája 
2017 od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. v priesto-
roch Vinohradníckeho domu - Dr. Kautza 11.
Rodič so sebou prinesie riadne vyplnenú Žiadosť o prijatie 
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy. Žia-
dosť nájdete v MŠ, aj na internetovej stránke mesta.

Riaditeľstvo ZŠ vo Svätom Jure  oznamuje, že  11. a 12.  aprí-
la  2017 v čase od 14.00 do 17.00 hod. sa v budove ZŠ usku-
toční zápis žiakov do 1. ročníka.                                                                
Prosíme rodičov, aby na zápis priniesli svoj občiansky preu-
kaz a kópiu rodného listu dieťaťa. Pri zápise je možnosť za-
kúpenia školských potrieb, ktoré bude dieťa v 1. roč. potre-
bovať( cca 28 €). Rodičia, ktorí požiadajú o odklad školskej 
dochádzky musia priniesť odporúčanie od detskej lekárky.

Zápis do materských škôl Zápis do 1. ročníka ZŠ

STRETNUTIE  
S PRIMÁTOROM

Všetkých občanov mesta pozývam na  spoločné 
stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 4. apríla od 17.00 
do 19.00 v  zasadačke Mestského úradu. Na  tomto 
stretnutí sa môžete opýtať na  všetko, čo vás trápi,  
môžete predniesť svoje podnety, námety, či pripo-
mienky.

Šimon Gabura
Vynovené okná mestského úradu

Po vstupnej bráne prešli na mestskom úrade rekonštrukciou 
aj okná. Aktuálne prebieha prieskum fasády, po ktorom by 
sa mala začať jej kompletná rekonštrukcia. Keďže budova je 
národnou kultúrnou pamiatkou, Krajský pamiatkový úrad 
vyžaduje isté náležitosti spojené s prieskumom fasády. Zatiaľ 
sa preto nedá povedať, kedy sa s opravou začne.

Na  januárovom rokovaní Mestského zastupiteľstva schválili 
poslanci zmenu rozpočtu mesta na  projektovú dokumen-
táciu Bodu integrovanej dopravy a na marcovom rokovaní 
schválili žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Na zákla-
de toho mesto následne podalo žiadosť o dotáciu. Ak bude-
me vo výberovom konaní úspešní, priestor pred železničnou 
stanicou sa zmení na nepoznanie. Z finančných prostriedkov 
Európskej únie vzniknú nové parkovacie miesta, zázemie pre 
cyklistov, nová zeleň, či zastávka autobusov. 

Zmení sa priestor 
pred železničnou stanicou?

Úvodom
Jar je tu! Čoraz smelšie slneč-
né lúče, vône vo vzduchu, 
prebúdzajúca sa príroda... 
Teplejšie a dlhšie dni nás 
nabádajú k aktivite. Treba 
upraviť záhradky, vinohra-
dy, či urobiť väčšie poriadky 
okolo domu. Našu aktivitu 

môžeme obrátiť aj smerom 
k širšiemu okoliu v našom 
meste. Dávam do pozornosti 
akciu „Vyčistime si mesto“, 
ktorá sa uskutoční v sobo-
tu 8. apríla. Viac informácii 
nájdete vo vnútri. Vidíme sa?

Michal Zeliska
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Prečo sa semafory vo 
Svätom Jure na  noc 
nevypínajú?
Mesto má momentálne 
funkčných šesť semafo-
rom riadených bodov 
(štyri križovatky a dva sa-
mostatné prechody pre 
chodcov). Štyri z nich sú 
kompletne zosynchro-
nizované – prechod pri  
pošte, križovatka Pros-
tredná-Krajinská-SNP, 
prechod pri  Sasinkovej 
a  križovatka pri škole. 
Všetky tieto sú zároveň 
aj dopytové z vedľajších 
ulíc. Ak teda nepríde dopyt, 
je stále pustená zelená na Kra-
jinskej. Mesto mimo doplne-
nia dopytového prechodu pri 
pošte posledne upravovalo ten-
to systém za účelom zvýšenia 
bezpečnosti na  prechode pre 
chodcov pri škole. Vytvorili 
sme štyri sekundy čistý pre-
chod pre chodcov-deti vo vy-
braných časoch. Až následne 
semafory púšťajú autá 
z  Bratislavskej a  Kollárovej. 
Aj preto sa musel skrátiť in-
terval pre automobily a môže 
sa stať a aj sa stáva, že posled-
né autá (idúce na  oranžovú 
na  križovatke Prostredná-
SNP) v  rámci zelenej vlny 
ostávajú stáť zväčša na  po-
slednej križovatke pri škole.  
Semafory vypínať bohužiaľ 
nesmieme na  základe ro-
zhodnutia Okresného úra-
du, odboru cestnej dopravy 
a  pozemných komunikácií, 
pretože je to jedna z podmie-
nok uzavretia podchodov. 
Pokiaľ podchody, ktoré bránia 
výhľadu nebudú odstránené, 
spomínané štyri semafory mu-
sia byť spustené nonstop. 

Vy sa pýtate, primátor odpovedá
Aj v tomto čísle publikujeme vaše otázky na primátora aj s jeho 
odpoveďami. Pripomíname, že pýtať sa môžete kedykoľvek mai-
lom na otazky@svatyjur.sk alebo osobne na podateľni mestského 
úradu.

Na chodníkoch bývajú často 
plastové kužele a  podobné 
predmety, ktoré brania par-
kovaniu. Je vôbec povolené 
si takto vyhradzovať par-
kovanie pred svojím do-
mom?
Mestská polícia tento priestu-
pok (tak ako každý) najskôr 
rieši upozornením. Ak sa 
opakuje, následne za  nepo-
volený záber 
v e r e j n é h o 
priestranstva 
udeľuje po-
kuty. Zároveň 
p r a c o v n í c i 
t e c h n i c -
kého úseku 
p r i e b e ž n e 
"zbierajú" tie-
to predmety. 
Ak si majiteľ 
po ne na MsÚ 
príde, taktiež 
dostane po-
kutu za  nepovolený záber 
verejného priestranstva.

Dobrý deň, rada by som sa 
spýtala, prečo jurská pošta 

nemá bezbariérový prístup. 
Mne ako matke to kompli-
kuje jej využívanie a  žiaľ, 
musím bábätko nechať 

s  kočíkom samé vonku. 
Verím, že aj starší občania 
by ocenili, keby nemuseli 
chodiť na  poštu po  scho-
doch. 
S týmto problémom sa stretá-
vam aj ja osobne. Mesto však 
s poštou nie je ani majetkovo 
a ani prevádzkovo previazané. 
Jurskú poštu prevádzkuje 
Slovenská pošta a.s. Mesto 

poštu požiada o dobudovanie 
bezbariérového prístupu. Či 
tak urobí, je však iba v  jej 
kompetencii.

Mesto vraj bude ponúkať 
kompostéry pre rodinné 
domy. Kto ich bude potom 
vyvážať?

Mesto Svätý Jur ponú-
ka každej domácnosti 
v  rodinnom dome kom-
postér na  ukladanie bio-
logicky rozložiteľného od-
padu. Kompostér, v  cene 
cca 60 eur, bude domác-
nostiam poskytovaný 
za  symbolický poplatok. 
Ide o  nádobu bez dna, 
vyrobenú z recyklovaného 
plastu. Kompost, ktorý je 
výsledkom rozkladu bio 
odpadu v  nádobe, mesto 
nevyváža. Ide o  materiál, 
ktorý môžete využiť 
v záhrade.  

Kedy bude dostavaná nová 
telocvičňa?
Stavba telocvične pre-
bieha i  keď s  rôznymi 
neočakavanými a  nepred-
vídateľnými problémami 
podľa plánu. V  tomto ob-
dobí prebehne kompletné 
opláštenie a  následne budú 
prebiehať práce vo vnútri ob-
jektu. Kolaudácia objektu je 

naplánovaná na polovicu júla. 
To je zároveň aj termín, kedy 
mesto telocvičňu odovzdá 
do užívania základnej škole.
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Mesto vyčlenilo v  roku 2017 na podporu neziskových organizácií, občianskych 
združení a športových klubov celkovo 39.500 eur. Proces prideľovania dotácií je 
pomerne jednoduchý. Po prijatí žiadosti, ktorá musí byť doručená do 31. októbra, 
finančná komisia odporučí primátorovi mesta  v prípade schválenia aj výšku pri-
delenej dotácie na bežné výdavky.  Ďalších 30.000 eur je vyčlenených na čerpanie 
z participatívneho rozpočtu. Spolu teda mesto podporí sumou takmer 70.000 eur 
spoločenstvá ľudí, ktorí aktívne prispievajú k lepšiemu životu v našom meste.

OBČIANSKE ZDRUŽENIA

Žiadateľ Suma žiadosti Schválená
Cirkevná MŠ Betlehem 300,- 300,-
Cirkevný zbor ECAV 300,- 300,-
Jednota dôchodcov Slovenska 1 420,- 1 000,-
OZ MC Piškótka 700,- 700,-
OZ MOZAIKA 950,- 800,-
OZ Poznávaj a Tvor! 250,- 250,-
OZ Rodina a škola MŠ Bratislavská 300,- 300,-
OZ Rodinné centrum 600,- 450,-
OZ Synagóga 400,- 350,-
RZ pri MŠ Pezinská 300,- 300,-
Šachový klub 450,- 450,-
Únia nevidiacich a slabozrakých 400,- 200,-
Únia žien Slovenska 1 000,- 1 000,-
Zväz protifašistických bojovníkov 250,- 250,-
Zväz vyslúžilých vojakov 400,- 400,-
MsO SRZ - OO (Rybári) 600,- 600,-
OZ Miesto pre život 700,- 600,-
Dychovka 1 000,- 1 000,-
Renesančný vinohradnícky dom 1 450,- 300,-
Neformálne združenie občanov - M. Brejcha 250,- 250,-
AI NOVA 2 500,- 500,-
SPOLU 14 520,- 10 300,-

ŠPORTOVÉ KLUBY

Žiadateľ Suma žiadosti Schválená
Stolnotenisový oddiel 2 300,- 2 300,-
RC šport Model Klub 1 500,- 400,-
Huricanes 600,- 600,-
ŠK Svätý Jur (futbalisti) 21 600,- 21 600,-
CK Svätý Jur 3 300,- 3 300,-
GHK 1 200,- 1 000,-
SPOLU 30 500,- 29 200,-

Oprava  pomocou  zariadení  SIL-
KOT  je  finálnou   opravou.  Vďa-
ka  schopnosti  stroja  pracovať   
aj v zimných mesiacoch úplne nahrá-
dza tzv. studenú  balenú zmes, opra-
vy  pomocou  striekaných   
zmesí,  alebo  opravu  teplá/stude-
ná. Použitím ITHR  technológie na-
vyše  nevzniká  prechodová  medzera,   
ktorá  je  pôvodnou  príčinou  súčas-
ných opráv.  

Oprava  IR nahrievaním bez  frézova-
nia, alebo rezania a odstraňovania  oko-
litého  pôvodného  materiálu  je  bez-
prašná,  rýchla  a  ekonomicky  najvý-
hodnejšia   metóda  s  vynikajúcimi 
výsledkami.  Používa  sa  jedno  špe-
ciálne   zariadenie  pre  vykonanie  ce-
lej  opravy  a  bez  potreby  dlhodo-
bej  výluky   dopravy. Tento systém 
opravy výtlkov zabezpečuje úplné 
prepojenie obidvoch materiálov rov-
nakej teploty a  zabezpečí rekordnú 
výdrž opravy priemerne až päť rokov.

Výtlky opravujeme 
novou technológiou

Podpora pre miestne združenia 
a športové kluby
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VYČISTIME SI MESTO

V sobotu 8. apríla 2017 od 9.00 do 10.00 budú brigád-
nikom na stanovištiach poskytnuté pracovné pomôcky 
(vrecia, rukavice a pod.) vrátane malého občerstvenia. 

Mesto Svätý Jur organizuje jarnú dobrovoľnícku akciu pre občanov, 
ktorým záleží na čistote svojho okolia.

Stanovištia
1. Požiarna zbrojnica
2. Prašné ihrisko (kde bývajú kolotoče)

POZOR SÚŤAŽ!!!  
Dobrovoľníci zdokumentujú priebeh akcie za  čis-
tenú mestskú časť a  zašlú dokumentačné foto  na   
msu@svatyjur.sk. Víťazné foto bude ocenené pri vyhlá-
sení tomboly počas svätojurských hodov. Hlavné krité-
riá: účasť, brigádnici,  zber odpadu a  čistota verejných 
priestranstiev. 

K  fotografiám uveďte heslo: „MY PRE MESTO“, 
meno a kontakty zodpovednej osoby a názov čistenej 
lokality. 

Vo Svätom Jure pribudli 
kontajnery na zber šatstva

Tri nové, biele kontajnery 
na  zber šatstva a  obuvi roz-
miestnilo po  Svätom Jure 
občianske združenie EKO-
CHARITA SLOVENSKO 
SLOVENSKU. Na  verej-
ných priestranstvách v  mes-

te je spolu už 8 kontajnerov 
určených na  zber oblečenia 
a obuvi, spolu s kontajnermi 
spoločnosti HUMANA Pe-
ople to People Slovakia o.z.. 
Nájdete ich pri Zbernom 

mieste odpadu I. Svätojur-
ská, na  ulici Kozmonautov, 
Hergottova, Zuby, SNP, Pri 
štadióne, Pri Scheidlinovej 
záhrade a  na  bývalej otáčke 
autobusov na Neštichu.
Občania mesta sa môžu eko-

logickým spôsobom 
zbaviť nepotrebného 
šatstva a pomôžu pri-
tom ľuďom v  núdzi. 
Mesto Svätý Jur or-
ganizuje jeden krát 
do  roka zber obnose-
ného šatstva na  po-
moc ľuďom v  ťažkej 
životnej situácii. Kon-
tajnery na zber šatstva 
sú verejne prístupné 
a  ľudia ich môžu vy-
užiť kedykoľvek. Šat-
stvo, umiestňované 
do  kontajnerov musí 
byť čisté a  topánky 
zviazané dokopy, aby 
sa pri manipulácii 

nestratili. Vyzbierané šatstvo 
a obuv je ďalej triedené veľká 
časť putuje na pomoc ľuďom 
v  hmotnej núdzi na  Sloven-
sku a v zahraničí.

Nové kompostéry pre obyvateľov 
rodinných domov

Pokosená tráva, lístie, drevný 
popol a kuchynský odpad ne-
patria do  kontajnera na  ko-
munálny odpad. Podľa Vše-
obecne záväzného nariadenia 
Mesta Svätý Jur č.2/2016 
o  nakladaní s  komunálnym 
odpadom a drobným staveb-
ným odpadom majú obyvate-
lia rodinných domov vo Svä-
tom Jure zbierať biologicky 
rozložiteľný odpad zo zelene 
a  ukladať ho do  vlastného 
kompostovacieho zásobníka. 
Mesto Svätý Jur chce obča-
nom nakladanie s  bioodpa-
dom uľahčiť a každej domác-
nosti, ktorá ešte nemá vlastný 
kompostér a  má uhradený 
poplatok za  odpady v  roku 
2017, kompostovací zásob-
ník poskytne za  symbolický 
jednorazový poplatok. 

Ako získať kompostér?
Aby Vám mohol byť kompos-
tér pridelený, treba vyplniť 
Žiadosť o  zapojenie do  sys-
tému zberu biologicky rozlo-
žiteľného odpadu a odovzdať 
ju v  kancelárii 1.kontaktu, 

na prízemí Mestského úradu, 
prípadne zaslať poštou na ad-
resu: Mestský úrad Svätý Jur, 
Prostredná 29, 900 21  Svätý 
Jur. Tlačivo žiadosti mesto 
distribuovalo poštou spolu 
s  Rozhodnutím o  poplat-
ku za odpady. Nájdete ho aj 
na webovej stránke mesta. 
Kompostér je vynikajúci po-
mocník pri kompostovaní. 
Vyrobený je z recyklovateľné-
ho plastu, kompost sa vyberá 
cez spodné dvierka a na vrch-
nej strane má veko. Nádoba 
má vetracie otvory a  nemá 
dno pre prístup mikroorga-
nizmov a dážďoviek do kom-
postu. Kompost musí mať 
priamy kontakt s pôdou. 
Pri správnom kompostova-
ní je možné po 10 týždňoch 
kompost z kompostéra využiť 
na  mulčovanie a  po  20 týž-
dňoch sa dá vyzretý kompost 
zapracovať do pôdy. Kompos-
tovaním bio odpadu znížite 
množstvo odpadu putujúce 
na  skládku a  získate  cenný 
materiál plný živín pre svoju 
záhradu.
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ŠENKVICE

VETERÁN TATRA CLUB  
ŠENKVICE

KTORÁ SA USKUTOČNÍ 8. APRÍLA 2017 
Štart:   10:00 hod., nám. Šenkvice
           10:30 - 11:30 hod. prehliadka vozidiel nám. Svätý Jur
           13:00 - 14:00 hod. prehliadka vozidiel nám. Šenkvice
Cieľ:    17:00 hod., vyhodnotenie Modra-Kráľová

vtcsenkvice@centrum.sk
www.tatravtcs.sk

s.r.o.

Juraj Kováč
Búracie a výkopové práce

POLO GARDEN

POST BAR

Rools
s.r.o.

SEZÓNY
ZAČIATOK 

NA

APRÍLOVÉ ŠTARTOVANIE

SPONZORI
PODUJATIA:

Vývoz komunálneho odpadu
Pre ulice: Krajinská cesta, Nová Pezinská, Tramínová, Muš-
kátová, Veltlínska, Rulandská, 1.mája, Šúrska, Štúrova, Pri 
štadióne, SNP, Partizánska, Mierová, Staničná, A.Dubčeka, 
Dukelská, Kollárova, Bernolákova, Športová, M.Kukučína, 
P.O.Hviezdoslava, F.Kráľa, Kúpeľné, Žabky, Na pažiti, Pros-
tredná platia termíny:

Marec 14, 28 August 1, 8, 15, 22, 30 
(streda)

Apríl 11, 25 September 12, 26
Máj 10 (streda), 23 Október 10, 24
Jún 6, 13, 20, 27 November 7, 21
Júl 4, 11, 18, 25 December 5, 19

Vývozným dňom je utorok. Zmena je uvedená v tabuľke.

Pre ulice: Pezinská, Hergottova, Mikovíniho, Letohradská, 
Družstevná, Hanzlíčkova, Horné predmestie, Gaštanová, 
Mariánska cesta, Pri peci, Podhradie, Hradištná, Jozefkovo 
údolie, Zuby, Bratislavská, Sasinkova, Felcánova, Dr. Kautza, 
Hájniky, Cibická cesta platia termíny:

Marec 3, 17, 31 August 4, 11, 18, 25, 31 
(štvrtok)

Apríl 13 (štvrtok), 28 September 14 (štvrtok), 29
Máj 12, 26 Október 13, 27
Jún 9, 16, 23, 30 November 10, 24
Júl 7, 14, 21, 28 December 8, 22

Vývozným dňom je piatok. Zmena je uvedená v tabuľke.

Potrebujete sa zbaviť 
objemového odpadu? 
Využite zberný dvor!

V týchto dňoch sa v našom meste usku-
točnilo jarné upratovanie, kedy boli 
postupne v  rôznych lokalitách umiest-
ňované kontajnery na  zber objemového 
odpadu. Ak ste túto možnosť nestihli 
využiť a  máte odpad, ktorého sa chcete 
zbaviť, pripomíname možnosť bezplatne 
ho odovzdať v zbernom dvore v areáli bý-
valého poľnohospodárskeho družstva.

Otváracie hodiny
Utorok, streda:  7:00 - 17:30
Štvrtok, piatok: 7:00 - 15:00
Sobota:             8:00 - 12:00

Vrecový zber - domácnosti

Apríl 6 Apríl 5
Máj 5 Máj 4, 31
Jún 1, 29 Jún 28
Júl 27 Júl 26

August 23
September 7 September 20
Október 4 Október 18
November 2, 29 November 22
December 28 December 13

PAPIER PLASTY
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Jubilanti nášho mesta

Pani Anna Achbergerová oslávila 90 rokov. Pani Agneša Hupková oslávila 90 rokov.

Pani Helena Hornáčková oslávila 91 rokov. Pani Mária Šefránková oslávila 91 rokov.

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

Pani Štefánia Macková oslávila 93 rokov. Pani Bernardína Drexlerová oslávila 94 rokov.
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František Hergott oslávi 70 rokov

Absolvent štátneho kon-
zervatória v  Bratislave, od-
bor akordeón a  klarinet, je 
rodákom zo Svätého Jura, 
kde pôsobil aj ako pedagóg 
na  hudobnej škole, či kla-
rinetista v  dychovej hudbe. 
Známy je najmä ako sklada-
teľ, klavirista a hráč na úst-
nej harmonike. Venoval sa 
vážnej, filmovej, dychovej, 
populárnej i  džezovej hud-
be. Počas svojej dlhoročnej 
muzikantskej dráhy absol-
voval mnohé zahraničné 

angažmány (Taliansko, Ju-
hoslávia, Nemecko, Nórsko, 
Holandsko, Rakúsko, Viet-
nam, Kambodža...), pôso-
bil ako hráč v  Televíznom 
orchestri STV, ako hráč, 
aranžér, hudobný režisér 
i  dirigent Big Band Radia 
Bratislava, neskôr aj ako 
hudobný redaktor a  mode-
rátor v  Slovenskom rozhla-
se. Spolupracoval s  radom 
známych osobností – Edita 
Gruberová, Gabriela Her-
melyová, Marcela Laiferová, 

Foto Ragtime Jazz Band (zľava) : Stanislav Herko, Július Ebers, 
Ján Blecha, Ľudovít Horský, Jozef Blecha, Fero Hergott, Milan Belan.

Marie Rottrová, Peter Bre-
iner, Ali Brezovský, Karel 
Černoch, Ladislav Chudík, 
František Dibarbora, Karol 
Duchoň, Martin Ďurdina, 
Jiří Hrzán, Gabriel Jonáš, 
Viktor Kubal, Július Pántik, 
Dežo Ursíny, Zdeno Sychra 
a mnohí ďalší. Napísal i na-
hral pesničky pre Magdu Pa-
velekovú, Michala Dočolo-
manského, Ivana Krajíčka, 
Petra Lipu, Jozefa Benedika, 
Petra Vašeka a  v  neposled-
nom rade pre brata Dušana 
a skupinu Senzus.

Františkovi k  jeho životné-
mu jubileu, ktoré oslávi 20. 
mája, srdečne blahoželáme.
Na ústnej harmonike a kla-
víri sa vám predstaví aj 
na  Svätojurských hodoch 
v  sobotu 22.apríla  s  le-
gendárnym bratislavským 
Ragtime Jazz Bandom 
v  obsadení : Milan Be-
lan (trúbka, spev), Michal 
Jaško (trombón), Jozef Ble-
cha (klarinet), Július Ebers 
(banjo, spev), Jozef Brisuda 
(kontrabas) a  Ján Hergott 
(bicie).

Na Svätojurských hodoch v r.1992 s básnikom Gustávom Hupkom, 
ktorý napísal aj texty k mnohým Františkovým pesničkám.

Zelený štvrtok 18:00 18:30
Veľký piatok 15:00 17:00
Biela sobota 19:30 19:00
Veľkonočná 
nedeľa

9:00 a 10:30 7:30 a 10:00

Svätá spoveď pred veľkonočnými sviatkami bude vo farskom 
i v piaristickom kostole 8. apríla od 8.30 do 11.30.

Farský kostol
(horný)

Piaristický kostol
(dolný)

Evanjelický kostol

Bohoslužby v našom meste počas veľkonočných sviatkov

Zelený štvrtok 18:00 hod.
Veľký piatok 9:30
Veľkonočná nedeľa 5:00 - Veľkonočná raná 

Bohoslužba v kaplnke na cin-
toríne, 9:30 slávnostné služby 
Božie v chráme
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V školskom roku 2008/2009 
v  prvom hodnotení škôl 
podľa rebríčka INEKO sme 
skončili v Bratislavskom kra-
ji na 13. mieste (v rámci ce-
lého Slovenska na 110. mies-
te). Tešili sme sa, že 13tka 
je pre nás celkom šťastná. 
V  BSK boli pred nami len 
školy z  Bratislavy. Školy 
z Pezinka, Modry, Malaciek, 
Senca, Stupavy boli za nami. 
Toto umiestnenie sme v na-
sledujúcich rokoch dokáza-
li obhájiť,  pohybovali sme 
sa tesne za  prvou desiatkou 
škôl v  kraji a  zároveň sme 
vždy dokázali byť lepší, ako 
školy z ostatných miest BSK. 

Tretia v kraji, 
trinásta na Slovensku!

Naším cieľom bolo dostať 
sa do  prvej desiatky v  rám-
ci BSK, čo sa podarilo pred 
dvomi rokmi, keď sme obsa-

dili 5. miesto a  neskôr sme 
ho potvrdili 6. miestom. Sú-
časne sme sa  začali posúvať 
aj v  celkovom poradí škôl 
Slovenska na  vlaňajšie 41. 
miesto.

Skvelé výsledky základnej školy

Niekoľko dní pred Vianoca-
mi 2016 sme dostali darček. 
Škola je na  treťom mieste 
v  Bratislavskom kraji, čo je 
výborné, ale 13. miesto zo 
všetkých škôl Slovenska je 
niečo neskutočné. Nie sme 
totiž žiadna výberová, ale 
len obyčajná škola z malého 
mesta na  okraji Bratislavy. 
Napriek tomu dokážu naši 
učitelia a žiaci dosahovať vý-
sledky, ktoré nám môžu os-
tatní len závidieť.  

Personálna kvalita, 
dobré vybavenie

Dôvodov je viacero. Prvým 
je pedagogický zbor. Je nao-
zaj úplne jasné, že bez kva-
litných učiteľov by sme tieto 
výsledky nedosiahli.
Druhým dôvodom je vyba-
venie školy. V dnešnej dobe 
sa nedá dlhodobo učiť len 
s  tabuľou a kriedou. Chvíľu 

by to možno išlo, ale v  21. 
storočí musí aj škola pou-
žívať moderné technológie. 
Hlavne pri nedostatku učeb-
níc pomáha vybavenie školy 
interaktívnymi tabuľami. 

Dôležité tiež 
je, že zriaďo-
vateľ školy 
Mesto Svä-
tý Jur  vždy 
škole presu-
nul všetky fi-
nančné zdro-
je, na  ktoré 
mala nárok. 
Na  rozdiel 
od  niekto-
rých samo-
správ, ktoré 
použili škol-
ské  peniaze 
na  všetko 
možné, len 
nie na  vzdelávanie. Zato 
patrí vďaka súčasnému aj 
minulému primátorovi a po-
slancom. 
Posledným faktorom je naša 
náročnosť na  žiakov. Niek-
torí rodičia nám ju vyčítajú. 
Argumentujú tým, že po od-

chode z  našej školy 
dosahujú žiaci lepšie 
výsledky. Práve tento 
argument je pre nás 
dôležitý a  potvrdzuje 
správnosť našej práce. 
Chceme, aby naši žiaci 
boli úspešní v  ďalšom 
štúdiu a  aby patrili 
medzi najlepších kde-
koľvek prídu. Nie je 
problém dávať dobré 
známky zadarmo, ale-
bo  znižovať nároky 
na štúdium. Niečo po-

dobné sa deje v  posledných 
rokoch v  školstve na  Slo-
vensku, všetci reformátori 
chcú byť pekní a  populárni 
(od slova populizmus). „Re-
formy“ školstva zakladajú 

na  tom, že znižujú roz-
sah učiva hlavne v  prírodo-
vedných predmetoch (ma-
tematika, fyzika, chémia, 
biológia), pretože tieto boli 
a budú vždy náročné. Znižu-
jú nároky na prospech žiakov  
pri pohovoroch na  stredné 
a  vysoké školy. Výsledkom 
je potom zlé a čím ďalej hor-
šie umiestnenie Slovenska 
v medzinárodných hodnote-
niach. 
So školstvom je to podobné 
ako so športom. Ak chce byť 
niekto olympijským víťa-
zom, alebo majstrom sveta 
musí tvrdo a  dlho trénovať. 
Ak sa chceme dostať na úro-
veň ázijského alebo škandi-
návskeho školstva, musíme 
od  žiakov vyžadovať viac 
(nie menej ako navrhujú „re-
formy“) poznatkov. O niečo 
podobné sa snažíme na našej 
škole a prináša to pekné vý-
sledky.                                       

PaedDr.Vladimír Vajcík
riaditeľ školy

Podľa rebríčka INEKO sme  tretí najlepší v Bratislavskom kraji
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Milada Passerini z farského spoločenstva vo Svätom Jure sa už 
niekoľko rokov venuje charitatívnej činnosti. Po 6 rokoch sa 
jej podarilo založiť občianske združenie Kvapka v mori. Jeho 
cieľovou skupinou sú mnohopočetné alebo sociálne slabé ro-
diny, matky v  núdzi a  samoživiteľky, ľudia v  azylových do-
moch, bezdomovci a všetci, ktorí potrebujú pomoc po celom 
Slovensku.  Zbiera sa oblečenie pre všetky vekové kategórie, 
posteľná bielizeň, deky, topánky, kočíky, autosedačky, postieľ-
ky a pod. 
Služba sa vyvíjala postupne, no v poslednom období už na-
brala veľké rozmery. Zatiaľ znášala pani Milada všetky nákla-
dy spojené s činnosťou zo svojho rodinného rozpočtu. Našla 
si niekoľko dobrovoľníčiek – mamičiek, ktoré jej pomáhajú 
všetky veci triediť a následne distribuovať, kde je treba. Okrem 
prenájmu garáže musia platiť aj pohonné hmoty a poštovné, 
keď je potrebné v mnohých prípadoch veci posielať poštou. 

 Pomôcť tejto charitatívnej činnosti môžete nasledovne:
• pravidelným mesačným (3, 5, 10 eur) alebo jednorazovým 
finančným príspevkom,
• ak poznáte vo svojom okolí ľudí, ktorí potrebujú materiálnu 
pomoc, oslovte ich a ponúknite im ju
• ak máte niečo na  darovanie, môžete to odovzdať priamo 
Milade 
  

Kontakt 
Milada Passerini 
Pri štadióne 23 

900 21 Svätý Jur
ozkvapkavmori@gmail.com

číslo účtu OZ Kvapka v mori 
SK 88 0200 0000 0036 8679 4151

Mestská polícia Svä-
tý Jur, ktorá bola za-
ložená k  1.3.2016, 
má za  sebou prvý 
rok svojej činnosti. 
Tento poriadkový 
útvar mesta pôsobí 
pri zabezpečovaní 
mestských vecí, ve-
rejného poriadku, 
ochrany životného 
prostredia a  pri pl-
není úloh vyplýva-
júcich zo Všeobecne 
záväzných nariadení 
mesta Svätý Jur. 

Väčšina prípadov riešená 
upozornením

K  31. decembru 2016 sme 
v  katastrálnom území Svä-
tý Jur zaznamenali 325 
priestupkov a 3 trestné činy, 
ktoré boli postúpené Policaj-
nému zboru Slovenskej Re-
publiky. Priestupky sa v  dr-
vivej časti týkali nesprávneho 
parkovania motorových vozi-
diel a priestupkov proti verej-
nému poriadku a občianske-
mu spolunažívaniu. Väčšina 
nami zistených a  občanmi 
nahlásených priestupkov bola 
riešená upozornením. Tie zá-
važnejšie boli v 17 prípadoch 

Mestská polícia má za sebou prvý rok

riešené v  blokovom konaní 
a  to udelením blokovej po-
kuty v celkovej sume 290 eur.

Kontrola psíčkarov 
Mestská polícia vykonávala 
kontroly so zameraním na za-
evidovanie psov, voľného 
pohybu psov a  čistenia, 
resp. odstraňovania ex-
krementov. Počas týchto 
kontrol bolo riešených 
27 voľne sa pohybujúcich 
psov a  iných zvierat bez 
majiteľa. Majitelia psov, 
ktorí boli kontrolovaní, 
obdržali od  príslušníkov 
mestskej polície zväzok 
sáčikov na čistenie exkre-
mentov. 

Trvalú úlohu plnili príslušní-
ci mestskej polície pri každo-
dennom výkone zameranom 
na  zisťovanie nedostatkov 
technického charakteru 
v meste, ako napr. nefunkčné 

Kontakt na mestskú políciu

0918 159 159 
V súčasnosti tvoria MsP traja príslušníci a náčelník. Z uvede-
ného dôvodu nie je možné zabezpečiť nepretržitú priamu služ-
bu pre občanov, ale zo strany mestských policajtov je ochota 
pomôcť aj na  uvedenom telefónom čísle v  nižšie uvedených 
dňoch a časoch. 

Pondelok – Piatok od 07:00 do 22:00
Sobota – Nedeľa od 08:30 do 16:30
Piatok a Sobota v noci do 03:00    

verejné osvetlenie, chýbajúce 
poklopy kanalizácie, chýbajú-
ce alebo poškodené dopravné 
značenie, poškodené komu-
nikácie, nebezpečné námrazy 
na cestách a chodníkoch. 
 Toto je len časť pracovnej 
činnosti, ktorú mestská po-
lícia za obdobie svojho pôso-
benia vykonala. Chceme sa 
i naďalej prioritne zameriavať 
na posilňovanie dôvery obča-
nov mesta, ako aj spolupraco-
vať s nimi pri plnení základ-
ných úloh mestskej polície, 
kde patrí hlavne ochrana ži-
vota, zdravia a majetku všet-
kých obyvateľov. 

Ing. Bc. Vlastimil Gajdúšek
náčelník MsP Svätý Jur

Občianske združenie Kvapka v mori
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Kto by si bol pomyslel, že 
v  jurskom rybníku sa bude 
niekto topiť! A  to ešte v  ja-

nuári! 

Nebojte sa, v našom prípade 
nejde o  tragédiu, ale o prak-
tický tréning Dobrovoľného 
hasičského zboru vo Svätom 
Jure, ktorý sa uskutočnil 
v  nedeľu 29.januára doo-
beda. Dvaja topiaci sa boli 
z radov členov dobrovoľných 
hasičov, a to Martin Čimbora 
(16) a Martin Minárik (15). 
Títo odvážlivci sa naoko to-
pili, aby ich ostatní členovia 
mohli zachrániť. 

Záchrana topiaceho sa pod ľadom
Tréningu sa pod velením 
Andreja Hermana zúčastnili 
títo členovia: Marián Gran-

čič - predseda, Milan Vereš, 
Michal Gašparovich, Erich 
Žebök, Štefan Achberger, 
Dana Achbergerová, Monika 
Verešová, Monika Lukáňová, 
Saška Verešová, Saška Ach-
bergerová, Katka Dvorská, 
Adam Lindauer a  Petronela 
Danišová. 
Medzi pozorovateľmi boli 
rodinní príslušníci členov 
DHZ, náhodní okoloidúci 
a  cestujúci v  ranných vla-
koch. Tréningu predchádzala 
teoretická príprava, ktorá sa 

uskutočnila v  stredu 25. ja-
nuára. 
Cieľom tréningu bolo pri-
praviť dobrovoľných hasičov 
na  obdobný zásah, ako aj 
vzdelávanie laického okolia. 
Ako teda zachrániť topiaceho 
sa pod ľadom? Tu je niekoľko 
dobrých rád: 
- pamätajte na  vlastnú bez-
pečnosť a  nepribližujte sa 
do priestoru, kde je ľad pre-
lomený
- základom je komunikácia 
s topiacim sa a rýchle konanie 
záchranára
- skúste topiaceho vytiahnuť 

pomocou palice, lana, či inej 
veci, ktorej by sa mohol chy-
tiť a vy ho tak vytiahnete
- odborne vybavení záchraná-
ri môžu na vytiahnutie pou-
žiť rebrík alebo istení lanom 
(a ďalšími spolupracovníkmi) 
aj skočiť za topiacim sa a tak 
ho vytiahnuť z ľadovej vody
Napriek mrazivému počasiu 
praktický tréning počas celé-
ho doobedia sprevádzala dob-
rá nálada, vzájomná dôvera, 
teplý čaj a koláče.

Petronela Danišová, 
tajomníčka DHZ

Jarné obdobie a lesné požiare

Jar a  s  ňou prichádzajúce 
otepľovanie je obdobím, kedy 
sa zvyšuje nebezpečenstvo 
vzniku požiarov a narastá po-
čet požiarov najmä v prírod-
nom prostredí.
V jarnom období sa pre tisí-
ce ľudí začína záhradkárska 
sezóna odstraňovaním starej 
vegetácie, opadaného lístia, 
či suchej trávy. Mnohí za naj-
jednoduchší spôsob považujú 
vypaľovanie. Vypaľujú prie-
kopy pri cestách i  železnič-
né násypy. Opadané lístie sa 
ľahko zapáli a  holé konáre 
stromov tiež len veľmi krátko 
odolajú plameňom. Spaľo-
vať sa nesmie pri veternom 
počasí a  pod porastom stro-
mov. Lesné požiare začínajú 

horením pôdneho pokrytia 
a  rýchlosť šírenia sa požia-
ru je závislá od druhu, stavu 
rastlinného pokrytia, vlhkosti 
vzduchu, teploty, vetra a cha-

rakteru reliéfu. Prízemný po-
žiar sa postupne rozšíri, vzni-
ká korunový požiar, ktorý sa 
pri silnom vetre môže šíriť 

rýchlosťou 25 km/h. Vietor 
postupne rozširuje horia-
ce čiastočky do  okolia, čím 
dochádza k  vzniku nových 
ohnísk požiaru.

Občania v  mnohých prí-
padoch porušujú zákon 
o ochrane pred požiarmi. Svo-
jim nezodpovedným a  ľah- 

kovážnym konaním, ohrozu-
jú okrem seba aj svoje okolie.

Vypaľovanie trávy je každo-
ročne sa opakujúcim javom 
a preto sa na  všetkých obča-
nov obracia Okresné riaditeľ-
stvo Hasičského a záchranné-
ho zboru v Pezinku s výzvou 
rešpektovať zákon o  ochrane 
pred požiarmi a  žiada obča-
nov: Nevypaľovať trávu ani 
iné suché porasty! Nezakladať 
oheň v  prírode na  miestach, 
kde sú horľavé látky a odkiaľ 
sa môže oheň rozšíriť! Nefaj-
čiť v lesoch! 

kpt. Alžbeta Jarošová,
OR HaZZ v Pezinku
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Každý športový klub by mal 
mať základňu, v  ktorej si 
vychováva svojich nástup-
cov. Toho sú si vedomí aj 
stolní tenisti v Jure a usilu-
jú sa pokračovať v  tradícii, 
ktorá začala ešte v  60tych 
rokoch minulého storočia. 
Keď v r. 1976 bolo založené 
Školské športové stredisko 
(ŠŠS) pri ZŠ so za-
meraním na stolný 
tenis, intenzívna 
práca so  stolnote-
nisovou mlaďou 
začala prinášať 
svoje ovocie, z kto-
rého žijú súčasné 
štyri ligové druž-
stvá Jura prakticky 
dodnes. 

Začiatky bývajú 
náročné

Jeden z posledných 
odchovancov ŠŠS 
je aj Róbert Barok, 
ktorý v  r. 2011 
začal viesť stolno-
tenisový krúžok ako prvý 
tréner. Od roku 2014 s ním 
spolupracuje ako druhá tré-
nerka aj Andreja Vidová. 
Do  krúžku sa na  začiatku 
školského roku obyčajne 
prihlási okolo 20 - 25 detí, 
no do konca roka asi u tre-
tiny detí nadšenie opad-
ne a  prestanú mať záujem 
o  tento šport. Mnoho detí 
si myslí, že po dvoch-troch 
tréningoch budú hrať ako 
majstri sveta a  sú sklama-
ní, keď sa prvý mesiac len 
učia poriadne držať raketu, 
udržať loptičku na  rakete, 
„pinkať“ a  hlavne pracovať 

na  kondícii, ktorú si vyža-
duje hra pri zelenom stole.  
Z  tých, ktorí sa po  prvom 
roku nevzdali stolného te-
nisu, treba spomenúť Sil-
viku Vargovú. Po dvoch ro-
koch práce a veľmi dobrých 
umiestneniach v okresných 
a krajských súťažiach prešla 
trénovať do  Pezinka, lebo 

v  Jure v  tom čase pri jed-
nom trénerovi a  každoroč-
ných začiatočníkoch neboli 
podmienky na jej ďalší roz-
voj. Silvia hrá v  súčasnosti 
v  kategórii starších žiačok. 
V  krajskom rebríčku je na  
treťom mieste a  v  celoslo-
venskom rebríčku jej patrí 
20. miesto. Keď stretne jur-
ské deti na turnajoch, rada 
im odovzdáva svoje skúse-
nosti vo forme koučingu 
v prestávkach medzi setmi. 

Deti napredujú aj vďaka 
turnajom 

Napriek tomu, že pod-
mienky na tréning detských 
stolných tenistov v  sezóne 
2016/17 z  dôvodu stava-
nia novej športovej haly nie 
sú vyhovujúce, od  minu-
lého školského roku osta-
lo tomuto športu verných 

osem detí a  od  septembra 
2016 pribudlo 10 nových. 
V súčasnosti pracuje detský 
STO v  priestoroch bábko-
vého divadla. Šesť detí je 
registrovaných v  kategórii 
najmladších žiakov a žiačok 
Slovenského stolnoteniso-
vého zväzu. To ich opráv-
ňuje chodiť aj na  turnaje 
krajského a  celoslovenské-
ho významu, na ktoré cho-
dia s  druhou trénerkou. 
Každá účasť na  turnaji je 
pre nich zážitkom a má veľ-
ký vplyv na  ich rast. Deti 

prirodzene kopírujú to, čo 
vidia u  svojich rovesníkov 
pri stole, a  tak po  každom 
turnaji vidieť u nich určité 
zlepšenie, či už vo forme 
nového podania (servisu), 
typu úderu alebo pohybu 
pri stole a pod. V turnajoch 
okresného rangu sa veľmi 
dobre držia Lujza Achber-

gerová, Jerguš Barok, 
Šimon a  Jonáš Jaku-
šoví, Richard Elíz,  Ján 
Manzela a  Jonatan 
Turčan. Na  začiatku 
apríla sa deti zúčastnia 
Veľkonočného turnaja 
a v prípade ich umiest-
nenia do 16. miesta vo 
svojej kategórii budú 
pozvaní na  turnaj Top 
16 (16 najlepších hrá-
čov okresu PK v  jed-
notlivých kategóriách). 
Veľký pokrok za necelý 
rok urobili Alexandra 
Achbergerová, Adam 
Matula, Lenka Turko-
vičová a Gabriel Fábry. 

Stolnotenisové jubileum
Svätojurský organizova-
ný stolný tenis je jubilant. 
V  tomto roku oslávi 70. 
výročie svojho založenia. 
Tí, ktorí stáli pri zrode 
stolnotenisového oddielu, 
už žiaľ nie sú medzi nami, 
ale v  tradícii stále pokra-
čujú generácie, ktoré oni 
vychovali. Veríme, že aj 
medzi dnešnými malými 
stolnými tenistami rastú 
tí, ktorí pôjdu v  stopách 
svojich starších športových 
kolegov.

A. Vidová

Budú pokračovateľmi 
stolnotenisovej tradície v Jure?

Svätojurskí malí stolní tenisti pred nástupom všetkých hráčov 
na turnaji v decembri 2016 v Pezinku.
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I.Svätojurská, a.s.
Na pažiti 4E, 900 21 Svätý Jur

Ponúkame

• palivové drevo / metrovica
• kálané drevo na paletách  /  50 cm, 33 cm, 25 cm (1 prm / paleta)

Zabezpečujeme dopravu dreva k zákazníkovi našim vozidlom zn. Mercedes, ktoré 
má kapacitu maximálne 10 prm a traktorom s maximálnou kapacitou 5 prm.

• výrub, orezávanie stromov a likvidácia haluzoviny 
• kosenie, mulčovanie, čistenie plôch, vinohradov od náletových drevín
• zimná údržba komunikácií
• zametanie a vysávanie komunikácií
• odvoz odpadu kontajnermi 
• zemné práce s UNC

KONTAKTY 
02 / 449 70 565 
0911 283 240 
0911 334 088

svatojurska@svatyjur.sk     
www.1svatojurska.sk Služby

S jarou prichádza chuť športovať
Na  prašnom ihrisku 
pribudlo sedem no-
vých zostáv na cviče-
nie. Oddychová zóna 
sa tak opäť rozšírila 
a  zatraktívnila. Kaž-
dý, kto chce urobiť 
niečo pre svoje telo, 
si tu určite príde 
na svoje. 

Mestskí poslanci vyčlenili na  ja-
nuárovom rokovaní finančné pro-
striedky na realizáciu novej tribúny 
na  futbalovom štadióne. Jednu 
tribúnu mesto postavilo ešte pred 
začiatkom sezóny. Aby mohlo A-
-mužstvo hrať v  II. lige, bolo po-
trebné pridať ešte ďalšie miesta 
na sedenie.


