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Mesto Svätý Jur podľa Inštitútu 
pre ekonomické a sociálne refor-
my  (INEKO) hospodárilo v roku 
2019 najlepšie spomedzi všet-
kých miest na Slovensku. Je to  
o to cennejšie, že sme obhájili prvé 
miesto. Mesto v roku 2019 hos-
podárilo s prebytkom v bežnom 
rozpočte vo výške 786 000 eur, čo 
bolo takmer 16% bežných príjmov 
mesta. K výbornému hodnoteniu 
prispela aj schopnosť mesta inves-
tovať. Mesto bez úverov, lízingov  
a iných pôžičiek dokázalo preinves-
tovať na svoju obnovu takmer dva 
milióny eur. V praxi to teda zname-
ná, že prostriedky, ktoré mesto vy-
produkuje šetrným hospodárením, 
aktívne investuje do svojej obnovy  
a tým navyšuje celkovú hodnotu 

Najlepšie hospodáriace mesto na Slovensku
svojho majetku. Okrem iných, prá-
ve tento atribút rozhodol o tom, že 
mesto hospodári druhý rok po sebe 
najlepšie na Slovensku.
„Minulý rok sme dosiahli prvé 
miesto tohto rebríčka, takže som 
veľmi rád, že sme dokázali potvrdiť 
naše prvenstvo. Rozpočet aj fungo-
vanie mesta sme dobre zoptimali-
zovali. Bežné aj kapitálové výdavky 
plánujeme dlhodobo a hlavne ten-
to plán podľa možnosti aj dodr-
žiavame. Tiež je veľmi dôležité, že  
v bežnom rozpočte hospodárime  
s výrazným prebytkom. Verím, že 
nám to veľmi pomôže aj v ťažkých 
časoch, do ktorých práve vstupuje-
me,“  povedal primátor mesta Šimon 
Gabura.

Osobnosti z nášho mesta - Viktor Kubal
Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej ško-
ly na školský rok 2021/2022, si môžete vy-
zdvihnúť v jednotlivých materských školách 
alebo stiahnuť na webovej stránke mesta (tu 
nájdete aj podrobné informácie k zápisu).     
Dňa  4. 5. 2021, ak bude v čase prijímania 
detí do materskej školy pretrvávať mimoriad-
na situácia, núdzový stav alebo výnimočný 
stav vyhlásený v súvislosti s ochorením CO-
VID-19, bude možné podať žiadosť  elektro-
nickou formou na email msu@svatyjur.sk, 
prípadne prostredníctvom www.slovensko.
sk na Mesto Svätý Jur – všeobecné poda-
nie.  V obsahu podania prosíme uviesť názov 
školského zariadenia, ktoré preferujete.

Zápis detí 
do materských škôl

Pred pár dňami, 20. marca by 
oslávil svoje 98. narodeniny 
slovenský výtvarník, karika-
turista a zakladateľ slovenské-
ho animovaného filmu Vik-
tor Kubal. Autor takmer 400 
krátkometrážnych animova-
ných filmov  sa narodil v na-
šom meste. 

Rodáka zo Svätého Jura si pri-
pomenuli aj v našej Základnej 
umeleckej škole. Autorkou 
kresby je šesťročná Jasmína 
Judinová. 
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Mesto zrealizovalo komplet-
nú rekonštrukciu objektu 
požiarnej zbrojnice. Záme-
rom pri rekonštrukcii bolo, 
aby opravená historická časť 
zbrojnice slúžila občianskym 
združeniam a spolkom. V 
podkroví preto vznikli dve 
menšie a na prízemí jedna 
väčšia spoločenská miestnosť. 
Súčasťou objektu je aj mest-
ský byt a zároveň priestor pre 
pútnikov na Jakubskej ceste. 
Druhou časťou je úplne nový 
objekt požiarnej zbrojnice, 
ktorý budú užívať dobrovoľní 

hasiči. Súčasťou projektu bola 
aj sanácia vlhkosti na objekte, 
v ktorom sídli AI Nova. Táto 
budova je tiež v majetku mes-
ta. Nádvorie je prispôsobené 
na organizovanie menších 
kultúrnych podujatí ako na-
príklad Jablkové hodovanie. 

Keďže to bola za posledné 
roky určite najväčšia investí-
cia mesta, po uvoľnení opat-
rení mesto usporiada deň 
otvorených dverí a celý objekt 
predstaví širokej verejnosti.

Požiarna zbrojnica v novom šate

Vstup z Prostrednej ulice. 

Súčasťou rekonštrukcie bola aj fasáda z Prostrednej ulice.

Vo vnútri ostali na stenách zachované dva pôvodné nápisy, ktoré zaznamenávajú postavenie celého objektu. 
Rekonštrukcia tak prišla presne po 90 rokoch. 



3Svätojurské ohlasy Svätojurské ohlasy

Zrekonštruovaný bol celý objekt zbrojnice. Na nádvorí sa môžu konať menšie kultúrne podujatia.

Vo vnútri vznikli priestory pre spoločenské využitie. Tieto dve miestnosti budú môcť využívať miestne občianske združenia a spolky. 

V obnovenej garáži budú parkovať autá dobrovoľných hasičov. Na poschodí nad garážami budú mať hasiči zázemie.  
No a do garáží sa dostanú veľmi rýchlo - skĺznutím po hasičskej tyči. 
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Mesto aj napriek situácii, 
ktorá nastala po vypuknutí 
pandémie, nezastavilo plá-
nované investície a v apríli 
plánuje spustiť kompletnú 
rekonštrukciu ulíc Mierová 
– Dukelská. Súčasťou prác 
bude prekládka vzdušného 
vedenia elektrickej energie do 
zeme, nové verejné osvetlenie 
a kompletná rekonštrukcia 
ciest a chodníkov. Všetky prá-
ce by mali trvať dva mesiace.

Rekonštrukcia Mierovej a Dukelskej

Mesto pripravuje rekonštruk-
ciu jednej z najdôležitejších  
a najdlhších ulíc v meste, 
ulice Pezinská. Projekt aj sta-
vebné povolenie má mesto 
vydané už od roku 2007. 
Keďže sa odvtedy situácia 
zmenila, projekt bol už na 
túto dobu neaktuálny. Mesto 
teda pripravilo jeho komplet-
nú aktualizáciu. Táto ulica sa 
bude stavať v podstate úplne 
nanovo od Krajinskej až po 
Požiarnu zbrojnicu. Súčasťou 
stavby bude aj nový most pri 
Scheidlinovej záhrade. „Pro-
jekt sme predstavili obyvate-
ľom Pezinskej, množstvo ich 
pripomienok sme aj zapraco-
vali do finálnej verzie. Aktu-

Rekonštrukcia Pezinskej ulice 
sa zrejme spustí už onedlho

álne ešte rokujeme so správ-
cami sietí, aby sme realizáciu 
zvládli podľa možnosti bez 
väčších komplikácií. Verejné  
obstarávanie na stavebníka je 
už ukončené. Celá stavba by 
mala trvať viac ako pol roka  
a bude stáť 960 000 eur. 
Mesto ju bude realizovať  
z vlastných ušetrených pe-
ňazí. Rekonštrukciu ulice 
Pezinská by sme chceli začať  
v máji, resp. v júni. Ak by sa 
však vyskytli zásadné problé-
my so správcami sietí (elek-
trárne, vodárne, plynári, Tele-
kom a UPC), rekonštrukciu 
by sme museli posunúť na jar 
roku 2022,“ povedal primá-
tor mesta Šimon Gabura.

Mesto  koncom roka 2020 
vynovilo interiér mestskej 
knižnice. Dostala nový náby-
tok, ktorý nám zároveň roz-
šíri kapacitu na nové knihy. 
Zároveň sme prvú miestnosť 
vybavili nábytkom, ktorý 
umožní aj pohodlné stretnu-
tia pre deti materských škôl  
a základnej školy.

Navštívte vynovenú knižnicu
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Pálenie bioodpadu 
v záhradách je zakázané

Jarné upratovanie je v pl-
nom prúde. S ním je často 
spojené pálenie bioodpadu  
v záhradách. Takéto pálenie 
je však dlhodobo na Slo-
vensku zakázané, keďže zne-
čisťuje ovzdušie a obťažuje 
susedov, respektíve môže 
spôsobiť požiar. Mesto Svätý 
Jur ponúka svojim občanom, 
ktorí majú uhradený popla-
tok za odpady, jednoduchú 
možnosť odovzdať bioodpad 
zadarmo na zbernom mies-
te vo Svätom Jure (Na Pažiti 
4E). Menšie množstvá biood-
padu môžete kompostovať vo 
vlastných kompostéroch, ale-
bo kompostéroch ktoré cez 
europrojekt poskytlo mesto. 
Veľa ľudí pokladá pálenie 
bioodpadu v záhradách za 
normálnu vec a neuvedomu-
je si, že tým obťažuje a škodí 
okoliu. Pálenie lístia, čerstvo 
orezaných konárov, nevy-
sušeného dreva, či nebodaj 
plastov, vylučuje do vzduchu 
množstvo škodlivých častíc. 
Dymové častice sa potom ve-
dia cez pľúca dostať do celého 
tela a pri dlhodobom vystave-
ní môžu spôsobiť zdravotné 
problémy, najmä kardio-res-
piračného rázu. Krátkodobo 
vie znečistený vzduch spôso-
biť bolesti hlavy, kašľanie či 
zhoršenie astmy.

Aj domáce kúreniská 
a nesprávne spaľovanie 

dreva znečisťujú ovzdušie
Nesprávné domáce kúrenie 
drevom tiež znečisťuje ovzdu-
šie. Drevo na vykurovanie 
by malo schnúť jeden až dva 
roky. Poriadne vysušené dre-
vo je výhrevnejšie, a menej 

Ako predísť škodlivému dymu 
a znečistenému ovzdušiu vo Svätom Jure?

znečisťuje. Rovnako je dôle-
žitá optimálna regulácia prí-
vodu vzduchu počas horenia, 
keďže primálo vzduchu spô-
sobuje dymenie a uhasenie 
ohňa. Tiež treba zistiť správ-
nu dávku dreva/paliva na 
typ kotla a neprikladať drevo 
pričasto. Potrebná je aj pravi-
delná údržba kotla a čistenie 
komína. Pri správnom horení 
dreva dym takmer nie je vi-
dieť. Všade, kde ide z komí-

na čierny alebo farebný dym, 
sa buď nekúri správne, alebo 
sa nepoužíva vhodné palivo.  
V týchto prípadoch dochádza 
k nedokonalému spaľovaniu 
a zvýšenému produkovaniu 
škodlivín. Viac informácii  
o správnom spôsobe vyku-
rovania drevom nájdete na 
http://vykurovanie.enviro-
portal.sk/.

Smogová situácia 
v Pezinskom okrese

Na Slovensku je kvalita 
ovzdušia dlhodobo nerieše-

ný problém, ktorý spôsobuje 
obyvateľom ujmu na zdra-
ví. Jasné, že za znečistením 
ovzdušia sú aj autá či fabriky, 
avšak počas zimy sú častým 
zdrojom znečistenia práve 
domáce kúreniská. Po ostatné 
sezóny je v mestách a obciach 
problémom aj záhradné spa-
ľovanie. Len za minulý rok na 
Slovenku zomrelo kvôli zne-
čisteniu ovzdušia odhadom 
5000 ľudí. 

Svätý Jur ako aj Pezinský 
okres majú náchylnosť k smo-
govým situáciám. Keďže je 
veľká časť Svätého Jura v do-
line, tak v obdobiach vysoké-
ho tlaku vzduchu a bezvetria 
ostáva dym zo spaľovania se-
dieť v našom meste, čo spôso-
buje nezdravé hodnoty škod-
livých vzduchových častíc. 
Takúto situáciu sme tu mali 
aj v druhej polovici februá-
ra a začiatkom marca 2021.  
V tomto období bola zhor-
šená kvalita ovzdušia a večer 
bolo cítiť vo vzduchu pro-

dukty spaľovania. V takýchto 
dňoch je najmä k večeru po-
hyb vonku alebo vetranie ne-
príjemná a okrajovo aj zdra-
viu škodlivá záležitosť. 

Spoločne môžeme zlepšiť 
náš vzduch

Preto prosíme všetkých obča-
nov Svätého Jura o ohľadupl-
nosť k ostatným. Namiesto 
záhradného pálenia odnášaj-
te bioodpad na zberný dvor. 

V prípade ak kúrite doma 
drevom, dbajte nato, aby 
bolo drevo dostatočne suché 
a dodržujte pravidlá správ-
neho vykurovania. A ak je 
možnosť, za zváženie stojí aj 
zmena spôsobu vykurovania. 
Takéto kroky môžu spoločne 
viesť k tomu, aby sa nám tu 
všetkým žilo lepšie, v čistej-
šom vzduchu. Pre viac infor-
mácií o kvalite ovzdušia na 
Slovensku si pozrite stránku 
www.populair.sk.

Terézia Holland, MSc

Pálenie bioodpadu je vo Svätom Jure stále problémom.
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Biely Kameň - otvorme staré fotoalbumy
Ako už mnohí viete, do zá-
chrany národnej kultúrnej 
pamiatky hradu Biely Kameň 
sa pustilo občianske združe-
nie Castrum Sancti Georgii. 
V priebehu štyroch mesiacov 
od vzniku je za nami vidieť 
výsledky. S obetavými dob-
rovoľníkmi z bratislavskej fir-
my DXC Technology a vďa-
ka finančnej podpore Mesta 
Svätý Jur sa nám koncom 
roka 2020 podarilo vyčis-
tiť rozsiahle porasty brečta-
nu, ktorý sa zavŕtal do stien 
hradu a takmer kompletne 
pokryl jeho múry. Mohlo to 
síce na návštevníkov pôso-
biť romanticky, ale pravda je 
taká, že brečtan hradu veľmi 
škodil, lebo korienkami ničil 
murivo. Dnes je už možné 
opäť vidieť steny z kameňa  
a verte, že na romantike im to 
neuberá. 

A to nehovoríme o tom, čo 
voľným okom vidieť nie je. 
Združenie na základe do-
hody s vlastníkom získalo 
počas zimy všetky povolenia 
potrebné pre začiatok obno-
vy. Najmä ide o odstránenie 

náletových drevín, nutné 
pre konzerváciu hradieb. 
Vybavovanie všetkých povo-
lení zabralo mnoho večerov  
a ešte viac nervov. Boj s  by-
rokraciou je komplikovaný. 
Na jednu a tú istú vec bolo 
treba získať povolenia z rôz-
nych úradov a podmienky 
niektorých úradov si navzá-
jom aj odporovali. Okrem 
Krajského pamiatkového úra-
du súhlasné stanoviská vydali 
aj pozemkový a lesný odbor 
OÚ Pezinok, odbor životné-
ho prostredia, Štátna ochrana 
prírody, správa Chránenej 
krajinnej oblasti Malé Kar-
paty a Lesy SR. Podrobnosti 
nájdete na našej internetovej 
stránke www.hradbielyka-
men.sk.

Práce prebiehajú 
pod dohľadom odborníkov
S príchodom jari nadišiel čas 
na ďalšie čistenie hradu. Stro-
my, ohrozujúce pamiatku, 
statikom určené na výrub, 
musia ísť preč. Nie je to svoj-
voľné rúbanie, ako sa môže 
niekto nazdávať, ale výkon 

nevyhnutného na základe od-
borných rozhodnutí. Ostatné 
stromy na hrade zachováme  
a budú návštevníkom posky-
tovať v lete príjemný tieň.

Naším dlhodobým cieľom je 
postupná obnova zrúcaniny 
formou konzervácie naruše-
ných múrov. Bude sa usku-
točňovať po etapách podľa 
priorít určených špecialistami 
na historické ruiny. Musíme 
tiež dať vypracovať architek-
tonicko-historický výskum, 
potrebný pre návrh obnovy. 
Dúfajme, že na prípravné 
odborné činnosti v r. 2021 sa 
nám podarí získať peniaze zo 
štátnych dotácií. Po ukonče-
ní konzervácie hradných ruín 
chceme v budúcnosti sprí-
stupniť hrad verejnosti, s vy-
budovaním potrebného záze-
mia a informačného systému.

 
Pomôžu staré fotografie 

hradu
Obnova hradu je akoby cesta 
späť v čase, kedy sa mu môže 
navrátiť aspoň časť jeho bý-
valej majestátnosti. Pravda je 

taká, za posledné roky sa veľa 
objektov na hrade nenávratne 
zrútilo a ostali iba v spomien-
kach starších Juranov. Pa-
miatkári nám však nedovolia 
dostavať zaniknuté časti iba 
podľa hmlistých spomienok. 
Potrebujeme historické foto-
grafie. Jednu z r. 1932 sa nám 
podarilo získať. Žiaľ, ten múr 
s oblúkom dnes už neexistu-
je, ostali iba kýpte. Sami mô-
žete porovnať to isté miesto  
s odstupom 90 rokov (foto na 
vedľajšej strane).

V štátnych archívoch sa však 
takmer žiadne staré fotky ne-
dochovali. Preto vás prosíme, 
aby ste pohľadali vo vašich 
rodinných fotoalbumoch. 
Možno ste sa pred mnohý-
mi rokmi fotili na hrade. Ak 
nám požičiate staré fotky hra-
du, budeme vedieť zdoklado-
vať pôvodný stav a podľa nich 
bude možné hrad poriadne 
opraviť. Fotky by mali byť 
aspoň 50 rokov staré. Čím 
staršie, tým lepšie. Nevadí, ak 
by na nich boli aj ľudia, po-
kiaľ za nimi bude vidno kus 
Bieleho Kameňa. Pamiatkári 

Západná stena hradu pred a po čistení od brečtanu.
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vidia aj malé detaily, ktoré sa 
nám môžu zdať nepodstatné,  
no obnove hradu veľmi po-
môžu. Samozrejme chápeme, 
že sa jedná o vaše súkromie  
a v rámci jeho ochrany budú 
pri naskenovaní fotiek aké-
koľvek osoby na obrázkoch 
prekryté.

Budeme vďační, ak nám sta-
ré zábery Bieleho Kameňa 
doručíte priamo na adresu 
združenia, (stará) Pezinská 
78. Ideálne v obálke s vaším 
kontaktom, aby sme ich po 
naskenovaní vrátili späť maji-
teľom.  Ak máte tú možnosť, 
kvalitne naskenované ich 
môžete zasielať aj priamo na 
náš email (hrad.bielykamen@
gmail.com).

 
Vítaná je každá pomoc

Záchrana hradu je veľké die-
lo a bude trvať veľa rokov. Pri 
nedostatku financií sú pre 
úspešné napredovanie veľmi 
podstatní pomáhajúci dobro-

voľníci. Slovami sa len ťažko 
dá vyjadriť vďaka za všetko, 
čo robia. Na druhej strane 
je pravda, že by sme ich po-
trebovali aj viac. Ak niekto 
túži po spojení aktívneho 
odpočinku a dobrého poci-
tu, určite na Bielom Kameni 
nájde oboje. Dobrovoľníctva 
sa netreba báť, každý si nájde 
to svoje, zodpovedajúce jeho 
fyzickým možnostiam. Je to 
aj skvelá príležitosť vytiah-
nuť tínedžerov od počítačov 
a ukázať im svet za oknom.  
Príďte občas pomôcť, pridajte 
sa k nám!

Ak máte doma pracovné ná-
radie, ktoré už nepotrebujete, 
ale je ešte funkčné, združenie 
ho na hrade rado využije. 

S obnovou hradu je spojená 
aj neustála potreba financií. 
Ak s našou prácou sympa-
tizujete, prosíme prispejte 
zopár drobnými na obnovu 
hradu. Svoj dar môžete poslať 
prevodom na účet združenia 

(IBAN: SK29 8330 0000 
0028 0189 0743) alebo plat-
bou pomocou QR kódu. 

Hrad je starý a združenie 
Castrum Sancti Georgii mla-
dé. Veríme, že toto spojenie 
dokáže zázraky a prinavráti 

Porovnanie hradného oblúka, teda toho, čo z neho zostalo, s fotografiou z roku 1932.

Pomôcť OZ Castrum Sancti Georgii môžete 
aj finančným príspevkom cez QR kód.

Svätému Juru kus histórie, na 
ktorú môžeme my Jurania byť 
právom hrdí. Hrad nie je len 
kameň. V jeho múroch žijú 
stáročia a bolo by smutné, ak 
by sa toto čarovné miesto na-
vždy stratilo...

Monika Winczerová
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V stredu 23. decembra 2020 
zverejnil inštitút INEKO 
poradie škôl na Slovensku.  
V kategórii Základných škôl 
je na prvom mieste ZŠ Svätý 
Jur. Táto správa bola pre nás 
nádherným vianočným dar-
čekom.
Po dvoch druhých miestach  
v minulých rokoch sa nám 
podarilo získať prvenstvo.  
V nasledujúcich riadkoch by 
som rád podrobne priblížil 
spôsob hodnotenia škôl a tiež 
dôvody, prečo sme to doká-
zali.
Spôsob hodnotenia základ-
ných škôl berie do úvahy 
výsledky Testovania 9, od 
roku 2015/16 Testovanie 5, 
umiestnenie v celosloven-
ských kolách školských súťaží 
a predmetových olympiád. 
Ďalej výsledky komplexných 
inšpekcií, úroveň IKT na 
škole. Tieto výsledky sa vypo-
čítajú vždy spätne za posledné 
4 roky, posledný rok má vždy 
najvyššiu percentuálnu váhu. 
V prvom ročníku v školskom 
roku 2011/12 nám patrilo 
131. miesto v SR a 13. miesto 
v Bratislavskom kraji. Keby 
nám bol vtedy niekto tvrdil, 
že o osem rokov vyhráme...
Postupne sme sa prepracova-
li do prvej desiatky v BSK.  
V roku 2016/17 sme v raám-
ci kraja vyhrali a odvtedy sa 
nám darí z roka na rok ob-
hájiť prvenstvo. Keď sme 
prvýkrát vyhrali v BSK, zís-
kali sme tretie miesto v SR. 
Začali sme opatrne uvažovať, 
alebo snívať, čo by sa muselo 
podariť, aby sme vyhrali celú 
súťaž. Nasledujúce dva roky 
sme získali striebro. Tento 
rok to vyšlo. Paradoxne po-
mohla nám k tomu učiteľmi 
dosť neobľúbená komplexná 
inšpekcia. Ide totiž o to, že 
pri tesných rozdieloch na čele 

potrebujete byť nie dobrý ale 
výborný vo všetkých paramet-
roch. Všetky sme mali, len 
inšpekcia, ktorá sa robí raz za 
niekoľko rokov, nám chýbala. 
Samozrejme podmienkou je, 
aby dopadla nie dobre, ale 
výborne. Počas komplexnej 
inšpekcie v priebehu dvoch 
týždňov 5 - 7 inšpektorov 
„prevetrá“ komplet celú ško-
lu. Inšpekcia v októbri 2019 
dopadla výborne.  Testovanie 
5 v novembri 2019 bolo skve-
lé a my sme začali tušiť, že zá-
ver roka môže byť zaujímavý.
V minulosti pri otázke ako sa 
môže škola z malého mesta  
vyrovnať a predbehnúť školy 
z krajských miest, bola moja 
odpoveď viac menej všeobec-
ná. Aktuálny úspech si však 
zaslúži podrobnejšie vysvet-
lenie. 

Kvalitné zázemie
Prvý faktor úspechu sú 
priestory, v ktorých prebieha 
vyučovanie. Základom boli 
investície do školy, či už to 
bola rekonštrukcia  hlavnej 
budovy v roku 2005, nad-
stavba školskej družiny a 
vybudovanie priestorov pre 

šesť tried, ako aj pre ZUŠ  
v roku 2014. Ak by sme ne-
boli už od roku 2008 spolu s 
vtedajším primátorom Ach-
bergerom,  poslancami MsZ 
a Radou školy presadzovali 
uvedený projekt, dnes by 
sme mali obrovské problémy 
s umiestnením detí. V roku 
2017  dostala škola jednu  
z najmodernejších telocviční 
na Slovensku. Od tohto roku 
môžeme konštatovať, že  naša 
škola patrí medzi materiálne 
najlepšie vybavené. Tu je na-
mieste  vyjadriť vďaku súčas-
nému primátorovi Gaburovi 
a poslancom MsZ. 
Počet detí stúpol po roku 
2000 z 320 na súčasných 
540. Perspektíva je okolo 600 
žiakov, kapacitne to dokáže-
me zvládnuť. Dnes má škola 
25 tried, 10 odborných učeb-
ní, 43 pedagogických a 8 pre-
vádzkových zamestnancov.

Druhý faktor sú financie na 
prevádzku školy a na mzdy 
učiteľov. So zriaďovateľom 
Mestom Svätý Jur máme 
korektné vzťahy. Dostávame 
každoročne rozpočet, na kto-
rý máme nárok, nič viac nič 

menej. To je základom pre 
naše plánovanie v ekonomic-
kej oblasti. Vďaka tomu sme  
v roku 2011 začali s pro-
jektom Digitalizácia školy, 
ktorý nám uľahčil prechod 
na dištančnú formu vyučo-
vania počas pandémie. Totiž 
na začiatku pandémie malo 
na Slovensku služobné note-
booky len okolo 10% učite-
ľov základných škôl. Viete si 
predstaviť, že by vám firma 
dala homeoffice, no note-
book si musíte kúpiť za svoje? 
Naši učitelia od roku 2011 
dostávajú s pracovnou zmlu-
vou služobný PC, v každej 
triede je interaktívna tabuľa  
a internet. Nie je to tak všade. 

Spôsob výučby 
a učiteľský tím

Tretí faktor je samotné vy-
učovanie. Dnes je trend 
začať ráno vyučovanie ran-
ným kruhom, kde sa žia-
ci rozhodnú čo budú robiť  
v priebehu dňa. Samozrejme 
sa neznámkuje, hodnotí sa 
slovne. Nikto neprepadáva  
a domáce úlohy sú tabu. Ro-
dičia rozhodujú, aké vyučova-
cie metódy a učebnice škola 
používa. Pred pár rokmi bol 
na nás vyvíjaný tlak , aby sme 
dali preškoliť našich učiteľov 
na Montessori pedagogiku. 
Samozrejme sme to odmietli 
a narobili sme si nepriateľov. 
Skúste sa opýtať ako dopadlo 
masívne zavedenie Hejného 
metódy na vyučovanie ma-
tematiky v Pezinku, alebo 
metóda „Vysoko efektívneho 
vyučovania“, ktorú zaviedli 
plošne  v nemenovanej ško-
le v Bratislave?  Najväčším 
rizikom pri zavádzaní rôz-
nych alternatívnych škôl je, 
že zlyhajú. Roky, ktoré strá-
vi dieťa v škole už nevrátite. 
No a keď v 15 rokoch zistíte, 

Máme najlepšiu školu na Slovensku
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že vaše dieťa je nepoužiteľné 
pre reálny život, čo potom? 
Ďalší veľký problém nášho 
školstva je neustála redukcia 
učiva  hlavne prírodovedných 
predmetov. Matematika, fy-
zika, chémia, biológia budú 
vždy náročné, ale bez ich 
vedomostí nezvládneme ani 
pandémiu a budeme zaostá-
vať. My sme nároční na žia-
kov aj na seba, známkujeme, 
dávame úlohy. Škola nemô-
že byť herňou, tu nejde len  
o to, čo sa deti naučia, ale o to, 
aby sa naučili zodpovednosti 
a disciplíne. Základná škola 
má pripraviť žiakov na ďalšie 
štúdium na strednej škole, to 
je náš cieľ. Napriek nárokom, 
ktoré máme na  štúdium, sa 
žiaci  do školy tešia a sú na 
ňu hrdí. Okrem náročných 
predmetov sa venujú krúž-
kom, projektom a množstvu 
mimoškolských aktivít. Keď 
prídu po rokoch ako matu-
ranti, chvália sa, že sú vo svo-
jich nových školách najlepší. 
To nás veľmi teší. Znamená 
to, že sme ich na ďalšie štú-
dium výborne pripravili. Časť 

rodičov má na školu iné po-
žiadavky. Je jasné, že budú 
mať voči nám vždy výhrady. 
Vzhľadom na to, že je slobo-
da a demokracia, môžu vyu-
žiť iné alternatívne školy.  Na 
druhej strane rastie záujem 
o štúdium u nás v okolitých 
obciach a mestách. 

Štvrtý faktor, nechal som si ho  
na koniec, ale je najdôležitej-
ší. Sú to učitelia. Kedysi dáv-
no, keď som začal ako mladý 
riaditeľ, mali v tom čase naj-
lepšie výsledky v okrese, na 
môj argument prečo je tomu 
tak som dostal odpoveď, že to 
nie je zásluhou učiteľov, ale 
žiaci sú nadaní sami od seba. 
Schuti som sa zasmial. Dnes 
máme v škole deti z celého 
Slovenska, úplne inú gene-
ráciu učiteľov a sme najlepší. 
Argument o talentovaných 
deťoch ľahko vyvrátim tým, 
že na našu školu chodí bežná 
vzorka detí. V zmysle zákona 
do školy berieme deti, ktoré 
majú trvalý pobyt v našom 
meste. Takže máme slabších, 

dobrých a aj časť výborných,  
talentovaných  žiakov. V tejto 
súvislosti je treba uviesť, že  
v Bratislave a v každom kraj-
skom meste je niekoľko škôl, 
ktoré majú štatút výberovej 
školy. Môžu si vyberať  talen-
tované deti už do prvého roč-
níka. Opäť jedna poznámka, 
aj tieto školy sú v rebríčku za 
nami...

V priebehu posledných pia-
tich až desiatich rokoch sa 
nám podarilo vytvoriť  per-
fektný tím profesionálov, 
ktorí svojou prácou dostali 
našu školu na najvyššiu prieč-
ku. Vyššie na Slovensku to už 
nejde. Tajomstvo je v tom, 
že dávame šancu aj mladým. 
Často počujeme argumenty 
typu  „čo tá absolventka môže 
vedieť“. Na to mám len jed-
nu odpoveď. Vyberáme si len 
najlepších a oni dokazujú, že 
sú najlepší. 

Na záver ešte raz veľké ďa-
kujem primátorovi,  poslan-
com, rodičom, ktorí nám 
zverili svoje deti, samozrejme 
žiakom za ich výsledky. No  
a hlavne všetkým zamestnan-
com školy, počnúc  kuričom, 
školníkom, upratovačkami, 
ekonómkou, asistentkami, 
vychovávateľkami, učiteľmi  
a končiac zástupkyňami ria-
diteľa. 
Možno až za niekoľko rokov 
si celkom uvedomíme čo sme 
spolu dokázali...

PaedDr. Vladimír Vajcík, 
riaditeľ ZŠ

Zápisy do školy 
len elektronicky

Zápis žiakov do prvého ročníka prebieha len elektronickou 
formou na stránke zssvjur.edupage.org do 20. apríla 2021. 
Prosíme rodičov, aby vyplnili elektronickú prihlášku (nie je 
potrebné ju tlačiť a nosiť do školy). 

Rodičia, ktorí žiadajú o odloženie povinnej školskej do-
chádzky, alebo o predčasné zaškolenie svojho dieťaťa to na-
píšu do poznámky v prihláške. Poštou zašlú odporúčanie 
od detskej lekárky a z pedag.–psychologickej poradne na 
adresu školy. Zoznam školských potrieb, ktoré bude vaše 
dieťa v 1. ročníku potrebovať, nájdete na webovej stránke 
školy. Riaditeľstvo základnej školy sa rozhodlo pomôcť ro-
dičom v tejto náročnej situácii a pracovné zošity „Píš s Mi-
mom“ a „Číselko“ zakúpi pre prvákov z vlastných zdrojov.
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Základná umelecká škola nie 
je krúžok, ale škola v pravom 
zmysle slova. Preto sa naši 
pedagógovia naplno venu-
jú svojim žiakom aj v tejto 
ťažkej dobe. Pedagógovia, 
rodičia, ale aj deti sa museli 
naučiť používať techniku, ko-
munikačné médiá a progra-
my ako ZOOM, Whatsapp, 
Messenger a pod. Rodičia 

boli prinútení vytvoriť svojím 
deťom podmienky pre ďalší 
rozvoj ich talentu tak, aby nič 
nezameškali. 
Snahou pedagógov hudob-
ného odboru je svojich žia-
kov neustále motivovať, aj 
napriek tomu, že sa momen-
tálne nemôžu predviesť na 
živých koncertoch. Dôležité 
je viesť ich k poctivosti pri 
cvičení na nástroji, či spe-
ve, aby boli schopní kriticky 
zhodnotiť svoje výkony. Toto 
obdobie prinieslo mnoho 
nečakaných prekážok, ale aj 
úsmevných situácií. Dištanč-
né vzdelávanie si vyžaduje 
nielen fungujúce interneto-
vé pripojenie, či technickú 
pripravenosť na obidvoch 

Korona nás nezastavila! 
stranách, ale napríklad aj 
naladené hudobné nástroje. 
Vyučovanie na diaľku si vyža-
duje veľkú dávku trpezlivosti 
učiteľov, žiakov aj rodičov. 
Naučili sa počúvať navzájom, 
neskákať si do reči pri hu-
dobných teóriách, akceptovať 
„seknutý“ obraz a zvuk, roz-
mazaných mimozemšťanov  
a mnohé iné nástrahy.

Práca ZUŠ pokračuje 
aj v ostatných 

kolektívnych odboroch 

Vo výtvarnom odbore sa žia-
ci rýchlo prispôsobili novým 
podmienkam. Pracujú in-
dividuálne, nie sú tak pria-
mo ovplyvňovaní svojimi 
spolužiakmi, čo je hlavne  
vo výtvarnej tvorbe príno-
som. Môžu sa do svojej tvor-
by naplno ponoriť, dôkazom 
čoho sú aj ich výtvarné prá-
ce. Ako hovorí pani učiteľka: 
„Výsledok ma často pozitívne 
prekvapí, práce sú pekne do-
tiahnuté, prepracované. Ro-
dičia sú empatickí a chápu, 
že tento stav nie je nadlho 
a podporujú svoje deti, aby 

nestagnovali a rozvíjali svoj 
talent.“
Ani multimediálny a audio-
vizuálny odbor nezaháľa. 
Online stretnutia sú plné ná-
padov a diskusií. Žiaci si po-
rovnávajú práce a prezentujú 
svoje filmové, herné zážitky. 
S pánom učiteľom komuni-
kujú aj  mimo vyhradeného 
času a témy, posielajú fotky  

a videá, ktorými sa chcú po-
pýšiť. Počas vyučovania onli-
ne spolu intenzívne pracujú 
na témach, ktoré sa dotýka-
jú filmu, perspektívy, fotky  
a PC grafiky. 
V tanečnom odbore počas 
dištančného vyučovania žiaci 
pod vedením pani učiteľky 
pracujú na zlepšení svojich 
tanečných schopností a udr-
žiavajú svoje telo v kondícii. 
Tancujú, spievajú a nacvičujú 
presne tak ako v škole, s tým 
rozdielom, že to robia v do-
mácom prostredí. Tancujú aj 
s rodičmi, ak je to potrebné. 
V jednotlivých ročníkoch sa 
deti zdokonaľujú v individu-
álnej tanečnej improvizácii 
na danú tému a mladší žiaci 

si osvojujú základy tanečnej 
prípravy. Vďaka nahratým 
klavírnym sprievodom, môžu 
žiaci doma trénovať presne 
tak ako v škole. Opakujú si 
rôzne tanečné kombinácie  
z klasického aj ľudového tan-
ca. 
Od septembra tohto škol-
ského roka pokračuje lite-
rárno-dramatický odbor pod 
vedením nového pedagóga.  
V čase, keď sa mal spoznávať 
so svojimi žiakmi a budovať 
si s nimi vzťah, narušila tento 
proces korona. Napriek tomu 
sa nevzdal a vyťažil z tejto 
ťažkej situácie maximum.  
S deťmi počas dištančnej vý-
uky pracuje online a venuje sa 
témam podľa školského vzde-
lávacieho programu ZUŠ. 
Zrkadlo sály ZUŠ, kde si 
deti kontrolujú svoj herecký 
prejav, nahradila obrazovka 
počítača, tabletu, či telefónu. 
Žiaci sa učia pracovať s hla-
som, technikou reči, umelec-
kým prednesom a osvojujú si 
herecké výrazové prostriedky. 
Toto zvláštne obdobie nám 
ukázalo, aký význam majú 
technológie vo vzdelávaní, ale 
aj absenciu osobného kontak-
tu a možnosti žiakov prezen-
tovať sa na koncertoch a kul-
túrnych podujatiach. Žiadny 
online prenos nenahradí živé 
vystúpenie s divákmi a emó-
cie s tým spojené. Aj keď je 
táto doba náročná, ďakuje-
me pedagógom za ich snahu  
a prispôsobenie sa vážnej si-
tuácii. Ďakujeme aj rodičom 
za ich empatiu a podporu 
svojich detí. Všetci sa tešíme 
na návrat do školy!
Prácu a výsledky žiakov si 
máte možnosť pozrieť vo fo-
togalérii na www.zussvatyjur.
sk, ako aj na youtube kaná-
le Základná umelecká škola 
Svätý Jur.

kolektív učiteľov ZUŠ
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Milí priatelia, Kvetná nedeľa 
je za nami, o čom nám sved-
čia aj bahniatka na vŕbach, 
prípadne doma vo váze. Nie 
náhodou spomínam Kvetnú 
nedeľu. Na Kvetnú nedeľu 
zvyknú kresťania v kresťan-
ských cirkvách čítať pašiový 
príbeh. (Celý pašiový príbeh 
si môžete pozrieť aj na www.
facebook.com/ecavsvatyjur). 
Tento príbeh na Kvetnú ne-
deľu končí scénou, ako rím-
sky prokurátor Pontius Pilá-
tus vypočúva Ježiša. Nezdá 
sa mu vinný a tak ho chce 
prepustiť. Rozvášnený dav si 
však vyžiada, aby na slobodu 
prepustil Barabáša - lotra, bu-
riča a vraha. 
Predstavte si Barabáša, ako 
sedí v studenom kamennom  
väzení, má tam malé okienko, 

cez ktoré počuje čo sa vonku 
deje. Počuje, ako zasadá súd. 
Je mu jasné prečo. Veď vie-
dol vzburu a zabil človeka.  
V jeho dobe to bolo jedno-
duché: oko za oko, zub za 
zub. Takže nie je pre neho 
ťažké domyslieť si, ako to asi 
dopadne. Počuje, že na súde 
je mnoho ľudí. Taký dav, že 
stoja až vonku. Niekto niečo 
hovorí, ale nerozumie tomu. 
Je to po latinsky. A zrazu 
dav kričí. Tomu však rozu-
mie, kričia v jeho jazyku, po 
aramejsky. Počuje: „Ukrižuj 
ho, ukrižuj.“ Do toho zase 
tá latinčina... a odpoveď? 
Ešte hlasnejšie: „Ukrižuj ho, 
ukrižuj.“ Zrazu počuje, ako 
sa odomyká jeho cela. Už 
mu je všetko jasné. Ešte po-
slednýkrát pozerá na oblohu, 

Radostná výmena
keď ho poviazaného vedú  
k prokurátorovi. Prokurátor 
k nemu pistúpi a oznámi mu: 
„Choď. Si voľný!“ Barabáš 
zrazu nemá slov. Čo? Poču-
jem dobre? Nepomýlili ste sa? 
Už už si myslel, že je to jeho 
koniec. No zrazu ho čaká slo-
boda. Nerozumie, ako je to 
možné. Veď on urobil toľko 
zlého. On by si tú popravu 
vlastne aj zaslúžil. Ale toto? 
Čo to je? 
Od radosti beží do mesta oslá-
viť svoju slobodu, ale všetci 
idú iným smerom. Kráčajú za 
mesto, kde predsa len na po-
pravisku niekoho pribíjajú na 
kríž. Nerozumie tomu. Že by 
sa naozaj boli pomýlili? Bara-
báš prichádza k popravisku  
a pýta sa ľudí, čo sa to vlastne 
deje. Kto je to na tom kríži? 

A prečo ho popravujú?  Od-
poveď ho úplne zmrazí: „Ba-
rabáš, ty to nevieš? Veď tento 
je ukrižovaný namiesto teba.“ 
Barabáš nemá slov. Stojí tam 
a nemôže tomu uveriť. Od-
chádza domov. 
To, čo Barabáš zažil,  je ra-
dostná výmena. Pán Ježiš si 
s ním vymenil miesto. Na-
miesto Barabáša ukrižovali 
Ježiša.  
Takúto radostnú výmenu 
môžeš zažiť aj Ty. Je to pre-
jav Božej lásky. Pretože Boh 
tak miloval svet, že dal svoj-
ho jednorodeného Syna, aby 
nik, kto verí v neho, nezahy-
nul, ale mal večný život (Jn 
3,16).

Michal Koreň, 
evanjelický farár

Zvesť Božieho slova z Evanjelického kostola vo Svätom Jure 
môžete sledovať online vždy o 9.30 na www.facebook.com/
ecavsvatyjur a to aj v prípade že nemáte FB účet. 
Záznamy všetkých online prenosov nájdete na YouTube kaná-
li ECAV Svätý Jur. 
Viac informácii nájdete na svatyjur.ecav.sk

Slávenie Veľkej noci pred obrazovkami

Katolícke bohoslužbyEvanjelické bohoslužby
Bohoslužby z farského kostola sv. Juraja sa vysielajú prostred-
níctvom prenosu cez youtube kanál rkc Sv.Jur. Presný rozpis 
sv. omší nájdete vo farských oznamoch na internetovej strán-
ke farnosti www.svatyjur.fara.sk. 
Sledovať bohoslužby počas sviatkov Veľkej noci sa dá aj pros-
tredníctvom televízie LUX alebo RTVS. 
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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
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Ponúkame možnosť nákupu pre seniorov a zdravotne znevý-
hodnených vo Svätom Jure – projekt „Pošli tašku“. Záujemca 
zavolá na tel. číslo 0951 525 789, dohodne si nákup a zapla-
tí pri prevzatí nákupu. Tým, ktorí si nákup nemôžu dovo-
liť, vieme pomôcť z našich aktuálnych zdrojov v spolupráci 
s Bratislavskou arcidiecéznou charitou. Viac info  na www.
poslitasku.sk. 

Taktiež ponúkame možnosť pre ľudí v núdzi. Hocikomu, kto 
sa nachádza v ťažšej životnej situácii, vieme vďaka štedrým 
darcom ponúknuť obedy – polievku a hlavné jedlo z reštau-
rácie Krone. Záujemca nech zavolá na tel. číslo 0951 525 
789 (rovnako ako „Pošli tašku“) a obedy si môže vyzdvihnúť 
osobne, alebo ich vieme doručiť na konkrétnu adresu. Prosím,  
ak viete o niekom, kto by potreboval takúto pomoc, sprostred-
kujte mu tieto informácie.

Pavol Póša,
katolícky farár

Oznamy farnosti Svätý Jur

www.poslitasku.sk


