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Cesta Krížov  
ponúka príjemnú  
prechádzku lesom

Mesto popri bežných projektoch, 
ako sú napríklad rekonštrukcie ulíc, 
opravy detských ihrísk a  pod., zreali-
zovalo aj jedno nadčasové dielo. Po 
vypracovaní projektu spolu s  p. Lu-
ciou Marušicovou a  Domom Centro-
pe, s ktorými sme realizovali napríklad 
aj revitalizáciu priestoru pri kaplnke 
a vybudovanie Krížovej cesty, sme boli 
úspešní v žiadosti o dotáciu. Bratislav-
ský samosprávny kraj náš projekt pod-
poril sumou 14 450 eur. A tak sme sa 
pustili do opravy všetkých krížov a sa-
králnych pamiatok na Mariánskej ces-
te. Úplne prvý kríž je na začiatku mari-
ánskej ulice (v časoch druhej svetovej 
vojny pôsobil ako štít pred streľbou, 
o  čom svedčia aj poškodenia od ná-
bojov, ktoré sme pri oprave priznali.) 
Celkovo sme opravili teda spomínaný 
Prvý kríž, Matulov kríž, Modrý kríž, Čer-
vený kríž, Dušičky, Pomník sv. Jozefa, 
už pred dvoma rokmi sme osadili nový 
altánok na Poliakoch. V rámci tohto 
projektu sme na Brezovej lúke osadili 
dva nové altánky a Miloš Cibulka kom-
pletne zrenovoval prístrešok nad stud-
ničku. V putovaní potom pokračujeme 
pomníkom sv. Anny a celá Cesta krížov 
končí na Bielom kríži, ktorý sme tiež 
kompletne opravili. 

Aby si pútnici mohli oddýchnuť,  tak 
sme po trase pridali aj päť lavičiek. Za-
ujímavým bodom  na ceste je aj Foto-
point na asfaltke pred Bielym Krížom. 
Tento projekt, ako aj mnoho ďalších, 
sme realizovali väčšinou s  lokálnymi 
majstrami – našimi spoluobčanmi. 
Takáto spolupráca sa nám dlhodobo 
osvedčila, pretože domáci majstri pri-
stupujú k práci viac s citom a v nepo-

slednom rade je to pre mesto výhod-
nejšie. 

Ak k  nám po daždivom septembri 
zavíta babie leto, určite si urobte výlet 
Mariánskou cestou na Biely kríž. Ces-
ta krížov je peknou trasou pre rodi-
ny s deťmi i pre pútnikov, ktorí môžu 
z Bieleho kríža pokračovať ďalej, naprí-
klad do Marianky.



Vy sa pýtate, primátor odpovedá

Kto povolil novú stavbu pod lesom?  
Je to legálne?

V  areáli Wiegerovej vily sa stavia 
nová budova. Realizuje ju spoločnosť 
Wiegerová vila s.r.o.  Tá na pozemku 
starej hospodárskej budovy, ktorú spo-
ločnosť zbúrala, stavia nový objekt po-
dobných rozmerov. Stavba je v súlade 
s územným plánom mesta, má platné 
stavebné povolenie, ktorého súčasťou 
je aj súhlas Krajského pamiatkového 
úradu. 

❦

Prečo mesto nakupuje cenné papiere? 
Nie je to riskantné?

Mesto má aktuálne zakúpené 3 
zmenky v celkovej hodnote 3 000 000 
eur. Zmenka je po termínovanom 
vklade druhým najbezpečnejším spô-
sobom investovania. Nákup zmeniek 
schvaľujú vždy poslanci mestského zas 
tupiteľstva. Sú to na 366 dní uložené 
peniaze vo finančných spoločnostiach 
(IAD, J&T, Bencont). Mesto rozdelilo 
investície do troch spoločností práve 
preto, aby znížilo prípadné riziko. Za 
posledné štyri roky mesto zarobilo len 
na úrokoch celkom 616 733,02 eur. 
Tieto peniaze sme použili na obnovu 
nášho mesta. Aj vďaka konzervatívne-
mu investovaniu patríme posledných 
sedem rokov k  najlepšie hospodária-
cim mestám na Slovensku. 

❦
Môžu lietať drony nad našimi dvormi?

Podľa poslednej úpravy legislatívy 
môžu drony lietať nad zastavaným 

územím, teda aj nad dvormi. Vlastník 
drona však musí mať počas letu vizu-
álny kontakt s dronom, letieť by nemal 
nižšie ako 30 metrov, pri väčších dro-
noch 50 metrov nad územím. V  prí-
pade, že máte podozrenie, že vlastník 
drona sníma, alebo natáča Vás alebo 
 
Vašu nehnuteľnosť, môžete si od neho 
vyžiadať povolenie ministerstva vnútra 
SR a registráciu zariadenia dopravným 
úradom. Ak tieto dokumenty nepred-
loží, môžete sa obrátiť na políciu.

Akú funkciu vykonáva na Pezinskej ulici 
Ing. Jozef Hupka?

Pán Ing. Hupka vykonáva na ulici 
Pezinská funkciu Technického dozo-
ru investora (TDI). Mesto dlhodobo 

spolupracuje s  p. Ing. Hupkom, pre-
tože sa nám kvalitatívne pri našich 
stavbách osvedčil, je z  nášho mesta, 
a teda nemá problém ísť na stavbu ak 
treba aj v  sobotu popoludní. Zároveň 
v  prieskumoch trhu (asi ako patriot) 
je pre mesto cenovo najlacnejší. Pre 
mesto vykonáva TDI na niektorých jed-
noduchých stavbách dokonca úplne 
bezplatne napr. Cestu Krížov, Rekon-
štrukciu cesty pri záhradkách, veľký al-
tánok v Požiarnej zbrojnici, atď. 

❦
Kto pre mesto zaznamenáva rokovanie 

mestských zastupiteľstiev?

Rokovania mestského zastupiteľ-
stva vykonáva spoločnosť TATRA AEC 
s.r.o.. Táto spoločnosť robí pre mesto 
záznamy z  rokovaní už od roku 1997. 
Kedysi boli záznamy vysielané naživo 
v Svätojurskej televízii, neskôr sa vysie-
lali zo záznamu. Po ukončení vysielania 
Svätojurskej televízie sú nám záznamy 
dodávané na DVD, teraz už USB. Cena 
je pre mesto výhodná, pretože vrátane 
kamerovania, zdigitalizovania, strihu, 
vytvorenia menu a  dodania na DVD 
(po novom na USB) je to 66 Eur/hodi-
na trvania mestského zastupiteľstva. 
Mesto už pripravuje prechod na vysie-
lanie naživo online prenosu cez strán-
ku www.svatyjur.sk a youtube.com. Na 
tento spôsob vysielania by sme mali 
prejsť už budúci rok.

❦

Aj v tomto čísle publikujeme vaše otázky pre primátora. Pripomíname, že pýtať sa môžete kedykoľvek mailom 
na otazky@svatyjur.sk alebo osobne na podateľni mestského úradu.



Mestský úrad  
má opäť 
nového 
prednostu

Nový školský rok

Martin Achberger, Mgr.,  
35 r., administratívny pracovník, KDH

Zuzana Achbergerová, Bc.,  
45 r., poradkyňa pre bývanie,  
SME RODINA

Štefan Badinský,  
54 r., živnostník, KDH

Daniel Barlík,  
42 r., vedúci skladu náhradných  
dielov, nezávislý kandidát

Marián Bordáč, Ing.,  
48 r., hudobník, KDH

Matej Čičo,  
54 r., riaditeľ spoločnosti,  
nezávislý kandidát

Zuzana Dočolomanská, Mgr.,  
26 r., doktorandka, KDH

Peter Dočolomanský, Ing., PhD.,  
58 r., výskumný pracovník, KDH

Daniela Donnerová,  
38 r., administratívna pracovníčka, 
SMER - SD, SNS

Mariana Dvorščíková, Ing.,  
48 r., hlavná kontrolórka športu  
- ekonómka, nezávislý kandidát

Viktor Fiala,  
53 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

Július Filo, Prof.,  
71 r., pedagóg, KDH

Marián Fraňo,  
47 r., živnostník, KDH

Michal Gabura, Ing.,  
29 r., intelligence analyst, KDH

František Gahér, Prof., PhDr., CSc., 
65 r., vysokoškolský učiteľ, nezávislý 
kandidát

Marián Grančič,  
56 r., štátna služba, nezávislý kandidát

Ján Gróf, JUDr.,  
43 r., štátny zamestnanec,  
nezávislý kandidát

Štefan Horváth, MUDr.,  
43 r., lekár, nezávislý kandidát

Martin Hupka,  
38 r., nábytkár, nezávislý kandidát

Tomáš Kaufmann, 
Ing., 27 r., leasing consultant, nezávislý 
kandidát

Martina Khardani,  
Mgr., 34 r., prednostka,  
nezávislý kandidát

Martin Kudrnáč, Ing.,  
46 r., inšpektor práce,  
nezávislý kandidát

Bohumil Pajer, Ing.,  
41 r., štátny radca, nezávislý kandidát

Ľubomír Polakovič,  
49 r., majster farmaceutickej výroby, 
nezávislý kandidát

Adela Porvazníková, Mgr.,  
42 r., učiteľka, nezávislý kandidát

Barbora Pucherová, Bc.,  
24 r., právna asistentka, KDH

Veronika Vašínová,  
40 r., podnikateľka, nezávislý kandidát

Michal Zeliska, Mgr.,  
36 r., vinár, KDH

Po tom,   
čo sa bývalá prednostka 
Mariana Dvorščíková stala Hlavnou 
kontrolórkou športu na Slovensku a jej 
nástupca Martin Horňák sa stal riadite-
ľom Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou – Bratislava, mesto re-
alizovalo celkovo tri výberové konania 
na nového prednostu. Až v treťom vy-
brala výberová komisia Michala Chren-
ka. Pán Chrenko má viacročné skúse-
nosti s riadením zamestnancov, hlavne 
však v súkromnom sektore. Pri výbere 
zohral významnú úlohu aj fakt, že má 
skúsenosti s krízovým riadením. To sa 
môže ukázať ako dôležité už v blízkej 
budúcnosti pre možnú globálnu eko-
nomicko-sociálnu krízu, ktorá našu 
spoločnosť v  najbližších mesiacoch 
pravdepodobne čaká. Nový prednosta 
má korene v našom meste, jeho starý 
otec bol známy jurský mäsiar p. Chren-
ko z Hanzlíčkovej ulice. 

Začiatok školského roka už tradič-
ne na školskom dvore otvorili riaditeľ 
základnej školy PaedDr. Vladimír Vajcík 
a primátor mesta Šimon Gabura. Deti 
najskôr privítal pán riaditeľ a následne 
aj primátor mesta, ktorý v  príhovore 
vyzdvihol vysokú úroveň našej zák-
ladnej školy a  tiež pripomenul, že cez 
prázdniny absolvoval viac stretnutí s p. 
riaditeľom. Výsledkom je, že v ťažkých 
časoch mesto základnej škole pomô-
že. Primátor mesta sľúbil rodičom a 
deťom, že naša škola sa z  dôvodov 
zvyšujúcich sa nákladov zatvárať nebu-
de a deti sa budú učiť celý školský rok 
prezenčne. Ak školám nepomôže štát, 
našej škole pomôže mesto. To je vďaka 
výbornému hospodáreniu dobre pri-
pravené na ťažké časy (mesto v roku 
2021 hospodárilo v  bežnom rozpočte 
s prebytkom cca. 960 000 eur). To, že 
školu čaká naozaj náročné obdobie je 
bohužiaľ fakt. Zálohové platby za plyn 
sa totiž pre školu zvýšili z 870 eur/me-
siac na 5850 eur/mesiac. K tomu ešte 
základná škola stále nedostala dotáciu 
za deti z Ukrajiny, ktoré študujú u nás, 
čo činí takmer 15 000 eur.  

Komunálne voľby 2022

Vo voľbách, ktoré sa budú konať v  sobotu 29. októbra,  
sa o vaše hlasy budú uchádzať títo kandidáti a kandidátky: 

Voľby primátora mesta

Voľby do mestského zastupiteľstva

Šimon Gabura, Ing.,  
42 r., primátor mesta, KDH

Adriana Uhríková, Ing.,  
52 r., ekonómka, SME RODINA



Jubilanti nášho mesta Primátor mesta bol aj v uplynulých mesiacoch blahoželať našim spoluobča-
nom, ktorí sa dožili krásnych životných jubileí. Pripájame sa ku gratulantom a želá-
me veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov života!

V  parku Dukelská máme dva 
pomníky. Jeden pripomínajúci výročie 
Slovenského národného povstania, 
druhý pripomínajúci oslobodenie mes-
ta. Práve ten druhý – kedysi umiest-
nený na námestí – bol premiestnený 
počas rekonštrukcie Prostrednej ulice 
do parku Dukelská. Tento pomník bol 
už v  havarijnom stave a  preto Mest-
ské zastupiteľstvo rozhodlo o  jeho 
kompletnej rekonštrukcii. Následne 
mesto vysúťažilo kamenára. Opravu 
realizoval náš spoluobčan Oliver Vašin. 
„Osobne som rád, keď pre mesto pra-
cujú Jurania, pretože aj komunikácia je 
jednoduchšia a takmer vždy pre mesto 
urobia viac, lacnejšie a kvalitnejšie ako 
cezpoľní. V  tomto prípade je pomník 
nielen krásne a profesionálne zrekon-
štruovaný, ale konečne aj skrášlený 
kvetmi. Výsadbu kvetín a  rastlín na 
vlastné náklady zrealizovala Veronika 
Vašinová (Kvetinárstvo na Krajinskej 
ceste), za čo je v mene mesta aj svojom 
úprimne ďakujem,“ uviedol primátor 
mesta Šimon Gabura.

Pani Vilma Lišková oslávila 90 rokov.

Pani Helena Piknová oslávila 92 rokov.

Pani Marta Vašíková oslávila 90 rokov.

Pán Ján Slezák oslávil 94 rokov.

Pani Justína Achbergerová oslávila 90 
rokov.

Pani Milada Jurčíková oslávila 95 
rokov.

Pomník oslobodenia mesta3D mapa mesta

Mesto Svätý Jur pripravuje umiest-
nenie bronzovej 3D mapy, ktorá bude 
veľmi podobná mape v bratislavskom 
Starom meste a  na námestí v  Trna-
ve. Aktuálne už je zdigitalizované ná-
mestie a o mesiac sa bude robiť odlia-
tok z bronzu. Túto mapu mesto vytvára 
v spolupráci s Úniou nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska a je spolufinanco-
vaná z projektu Interreg. 



Naši hasiči pomáhali aj pri požiaroch v Rači

V auguste postihli susednú Raču veľké požiare spustnutých vinohradov.  
Do akcie vyrazili aj naši dobrovoľní hasiči. Na mesto prišiel ďakovný list z Krajské-
ho riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, v ktorom plk. Dušan  
Timko vyzdvihol nasadenie našich hasičov a ich rýchle dorazenie na miesto.

Oberačky  
v plnom prúde

Vinohradnícka sezóna v týchto týž-
dňoch vrcholí. Vinári majú plné ruky 
práce so zberom hrozna z vinohradov 
a  jeho následným spracovaním v  piv-
niciach. Oberačky začali už na konci 
augusta skorými odrodami, ako Iršaj 
Oliver alebo Müller Thurgau. Už dávno 
neplatí, že by sa Müller oberal nieke-
dy v polovici septembra. Parametre sú 
dobré skôr – hrozno má dobrú cukor-
natosť a navyše, problémom ostatných 
ročníkov, ktorý ženie oberačky, je kyse-
lina. Tá pri dozrievaní rýchlo padá, čo 
vinárom robí vrásky. Víno bez dosta-
točnej kyseliny stráca svoju sviežosť.

Čo je pre vinárov však tento rok ob-
zvlášť potešiteľné, úroda je veľmi dob-
rá aj kvantitatívne. Viacerí hlásia, že 
musia vyťahovať dlhšie nepoužívané 
nádoby, prípadne dokúpiť nové. Opro-
ti minulému roku dozreli vo viacerých 
vinohradoch dvojnásobky. 

Prelom septembra a  októbra za-
stihne oberačkovú sezónu zväčša pri 
rizlingoch, no aj tie už má drvivá väč-
šina vinárov v pivnici, rovnako i modré 
odrody na roséčka. Finišovať sa bude 
s  hroznom na červené vína a  potom 
ostanú vinohrady opäť na nejaký čas 
prázdne. Všetko sa presunie do pivníc, 
kde budú postupne prerábať burčia-
ky na mladé vína. Prvé dotyky ročníka 
2022 v  podobe mladých vín budete 
môcť ochutnať koncom novembra, na-
príklad i na podujatí Otvorené pivnice 
MVC (18. – 19. novembra). Teraz máme 
ešte možnosť užiť si posledné burčiaky 
tejto sezóny, tak hor sa do toho. Naj-
bližšie si ich vychutnáme zase o rok. :) 

mz



Hubertove slávnosti aj so súťažou vo varení gulášu

Obľúbené kultúrne podujatie 
„Hubertove slávnosti pri burčiaku“ 
už tradične nesklamalo   priaznivcov 
z radov poľovníckej a širokej nepoľov-
níckej verejnosti. Sprevádzané bolo aj 
krásnym jesenným počasím. Organi-
zátori podujatia – miestne poľovnícke 
združenia, Obvodná poľovnícka komo-
ra Pezinok a samotné mesto Svätý Jur 
– opätovne pripravili bohatý program 
vo forme sprievodných akcií, ktoré 
konečne po dvoch rokoch pandémie 
COVID-u umožnili uskutočniť tradičnú 
súťaž vo varení poľovníckeho gulášu. 
Súťažiacich sa prihlásilo celkovo 15 
družstiev. Hlavný program sa uskutoč-
nil priamo v centre mesta, kde prítom-
ných návštevníkov vrelo privítal primá-
tor mesta Šimon Gabura. 

Po vykonanom svätohubertovskom 
požehnaní, ktoré patrilo všetkým po-
ľovníkom a  vinohradníkom, boli odo-
vzdané vyznamenania Slovenského 
poľovníckeho zväzu aj poľovníkom zo 
Svätého Jura. Zlatá medaila SPZ bola 
odovzdaná Jozefovi Kozmonovi, strie-
bornú medailu dostalo PZ Podhradie 
a bronzovú medailu za celkový prínos 
pre poľovníctvo dostal Štefan Horváth 
st. Najlepší guláš pripravilo družstvo 
pánov „majstrov stavbárov“ z Pezinka.

Tradične najväčší záujem návštev-
níkov patril  dražbe zveriny ulovenej 
a  vystavenej vo výrade. Najväčšia 

Po dvoch rokoch pandémie sa podujatie vrátilo do tradičnej podoby

pozornosť predovšetkým detí patri-
la stánku u  „Múdrej sovy“, ktorý patrí 
Krúžku mladých priateľov poľovníctva 
a  prírody vo Svätom Jure, predvede-
ným poľovníckym psíkom a  ukážkam 
výcviku dravcov. Na svoje si prišli na 
tomto podujatí nielen gurmáni, ochut-
návači prvého svätojurského burčiaku, 
ale aj tí, ktorí sa mohli pokochať krás-
nymi fotografiami voľne žijúcej zveri 
z objektívu Vladimíra Saba.  Pozornosti 
návštevníkov neunikla, ani výstava po-
ľovníckych trofejí PZ Jablonka, ktorá 
bola situovaná v  parkových priesto-
roch piaristického kláštora.

Organizátori podujatia aj touto ces-
tou ďakujú tým, ktorí sa pričinili o prí-

pravu tohto tradičného svätojurského 
podujatia.

Svätojurskí poľovníci prispievajú 
svojou činnosťou aj do kultúrneho  ži-
vota Svätého Jura. Srdečne Vás pozý-
vajú na „Svätohubertovskú omšu“ dňa 
4. novembra 2022, ktorá sa uskutoční 
v hornom rímsko - katolíckom kostole. 
Bude to po prvý raz v histórii Svätého 
Jura, kde si  spoločne pripomenieme 
pamiatku patróna poľovníkov svätého 
Huberta.

Fotodokumentácia z  podujatia iba 
dokresľuje skvelú pohodu na tomto 
podujatí.

Ing. Kamil Pajer
foto: Jaroslav Praženka



Zahájenie školského roka v ZUŠ

Materská škola Betlehem oslavuje 

Cirkevná materská škola Betlehem 
bola založená Evanjelickým cirkevným 
zborom, ktorý je aj zriaďovateľom.  
V septembri 2002 bola škola slávnost-
ne otvorená, a do dnešného dňa fun-
guje v pôvodných priestoroch Evan-
jelického cirkevného zboru. Za dlhé 
roky prešla škola rôznymi zmenami. Z 
pôvodnej jednotriednej školy sa v dô-
sledku veľkého záujmu stala dvojtried-
na škola. 

Priestory sú priebežne rekonštru-
ované a modernizované. K dnešnému 
dňu sa škola pýši vybavením, ktoré v 
plnom rozsahu vyhovuje požiadav-
kám detí i učiteľov. Interiér pôsobí 
útulne a rodinne, zabezpečuje deťom 
pocit bezpečia a  pohodlia, v exteriéri 
škola disponuje dvorom s trávnatou 
plochou, oddychovou i hracou zónou.  
 
Poslanie našej školy 

Od počiatku spĺňa naša mater-
ská škola funkciu vzdelávania detí  
v predškolskom veku, podľa platné-
ho štátneho vzdelávacieho progra-
mu Slovenskej republiky. Hlavným 
poslaním Cirkevnej materskej školy 
je vedenie detí k duchovnému poní-
maniu a šírenie kresťanskej náuky 
prostredníctvom náboženskej výcho-
vy, ktorú zabezpečuje náš svätojur-
ský evanjelický farár Michal Koreň.  
      Vďaka iniciatíve vedenia školy a uči-
teľov sa môže Betlehem každoročne 
pochváliť rôznymi kurzami a krúžkami, 
ktoré majú možnosť deti navštevovať. 
Pravidelne organizujeme plavecký 
výcvik, korčuliarsky výcvik, lyžiarsky 
výcvik, gymnastiku a otvárame krúž-
ky ako anglický jazyk, tanečná, alebo  
vedecké experimenty v spolupráci  
s externými firmami. Ponuku edukač-
ných kurzov a krúžkov aktualizujeme 

každý rok, aby mali naše deti možnosť 
vybrať si to, o čo majú skutočný záujem.  
    Počas bežných dní vedieme deti k 
napĺňaniu hodnôt ako láska, čestnosť, 
vzájomná úcta, či láska k prírode. Or-
ganizujeme preto deň vďačnosti, deň 
ochrany zvierat, deň Zeme, besied-
ku pre domov seniorov s výrobou 
darčekov a mnoho ďalších, zmyslu-
plných udalostí, ktorých cieľom je 
prosociálne pôsobenie zo strany detí.  
 
Spolupráca  
s inými ‚inštitúciami 

Za dlhoročnú spoluprácu vďačíme 
základnej škole Svätý Jur, ktorú navšte-
vujeme niekoľkokrát do roka s našimi 
predškolákmi, za účelom spoznávania 
sveta školákov. Rovnako často navšte-
vujeme mestskú knižnicu, prostred-
níctvom ktorej deti získavajú prehľad  
o literatúre a učia sa narábať s kni-

hami. Spolupracujeme aj s mestom  
a zúčastňujeme sa na mestských po- 
dujatiach s kultúrno-spoločenským 
cieľom.

  
Oslavujte s nami

Pri príležitosti oslávenia narode-
nín Betlehema sa budú konať rodinné 
služby božie v Evanjelickom kostole 
vo Svätom Jure, na ktoré sú srdečne 
pozvané deti, rodičia, i široká verej-
nosť. Žiaci materskej školy Betlehem 
vystúpia s krátkym milým programom,  
a celá slávnosť sa bude niesť v rodin-
nom duchu. Príďte si aj vy vychutnať 
príjemné nedeľné ráno s piesňami a 
Božím slovom. Tešiť sa na vás budú 
učitelia, žiaci, a evanjelický cirkevný 
zbor. Viac informácií nájdete na našich 
stránkach ECAV Svätý Jur. 

Po letných prázdninách opäť zahá-
jila vyučovanie v novom školskom roku 
aj Základná umelecká škola. Okrem 
pokračujúcich ročníkových žiakov sme 
5. septembra privítali aj nové deti prija-
té do prípravného štúdia. Pani riaditeľ-
ka ich zoznámila s  novými priestormi 
a rozvrhom vyučovania. Celkový počet 
nových prijatých žiakov do hudob-
ného odboru máme naplnený. Stále 
však máme voľné miesta v tanečnom, 

výtvarnom, literárno-dramatickom od-
bore a v speváckom zbore. Radi priví-
tame deti, ktoré majú záujem o ume-
lecké vzdelávanie a  rozvíjanie svojho 
talentu. Už v  októbri chystáme prvý 
koncert a  výstavu prác žiakov z  výt- 
varného odboru s  jesennou temati-
kou, ktoré budete môcť vidieť v našich 
priestoroch. 

                                    
 Kolektív ZUŠ



Burza hračiek Okienko CVČ Sv. Jur

V nedeľné popoludnie 18. septem-
bra sa opäť v  našom mestečku usku-
točnila Burza hračiek. Pôvodný plán 
mať ju v  Schedlinovej záhrade zmarili 
vrtochy počasia, tak sme ju presunuli 
do interiéru na Prostrednú 47A. Zme-
na lokácie neodradila účastníkov, viac 
ako 20 predajcov obsadilo stoly a po-
núkalo nielen hračky, ale aj knižky 
a  športové potreby pre deti. Okrem 
obchodovania to bol príjemný priestor 
stretnúť známych a porozprávať sa  
s nimi. Akcia bola naozaj vydarená, deti 
sa tešili z predajov i nákupov a rodičia, 
že sa zbavili hračkových prebytkov. 
Spestrením bolo ešte divadielko pre 
deti, svoje vystúpenie „Cestoviny s vaj-
com“ nám spravilo nevaDIvadlo. Ak ste 
burzu tento rok nestihli, už teraz sa 
môžete tešiť a pripravovať hračky na 
tú ďalšiu, ktorá bude na jar.

Tomáš Bachmayer

MOZAIKA – Svätý Jur

Leto ubehlo ako voda a keď sa za 
ním krátko obzrieme, tak bolo pre nás 
opäť výzvou, ktorú sme, veríme, čo naj-
lepšie zvládli. Aj v sezóne 2022 sa mohli 
rodičia vo Svätom Jure a širokom okolí 
spoľahnúť, že pripravíme program pre 
ich ratolesti na leto. 

   V tomto roku sa už celá táborová 
organizácia niesla pod hlavičkou cen-
tra voľného času, a tak okrem našich 
táborov ste mohli v ponuke nájsť aj 
anglický tábor od FUN English. Spolu 
osem táborov počas leta. Prázdniny 
sme štartovali už tradične našim „Veľ-
kým pobyťákom“ pre deti 9+ rokov.  
V tomto roku naše cesty viedli do Boj-
níc kde sme strávili s 50kou detí osem 
dní nabitých aktivitami. Po malej pau-
ze, ktorú veríme v budúcej sezóne vy-
plnia tábory našich externých partne-
rov pôsobiacich v CVČ, sme pobyťák 
vymenili za denné tábory „Lážo-Plážo“ 
a „Cykloturistický“. Boli ako dva extré-
my. Jeden praskal vo švíkoch a druhý 
zíval prázdnotou. Žiaľ, nemôžeme zaží-
vať len úspechy, aj o tom je život. Kaž-
dopádne poloprázdny „Cykloturistický 
tábor“ nám naznačil alarmujúci stav 
dnešnej mládeže, ktorá nemá vôbec 
záujem o pohyb a poznávanie, ale zá-
žitky vymenila za lenivosť a pohodlné 
ničnerobenie.

   August predpovedal, že to bude 
poriadna jazda a veru aj bola. Druhý 
prázdninový mesiac štartujeme „Ma-
lým pobyťákom“ pre deti do deväť 
rokov. Tento rok si tridsiatka táborov-

níkov užila týždeň v lokalite Zochova 
Chata. Po zbytok augusta už nasle-
dovali obľúbené augustové tábory 
pre mladšie ročníky. Tábory tento rok 
praskali vo švíkoch a veru nedokázali 
sme uspokojiť všetok dopyt. Žiaľ, naše 
priestory nedokážeme nafúknuť a veľ-
mi nás mrzí, keď musíme povedať aj 
nie. Preto odporúčame nenechať si 
prihlášku do tábora na poslednú chvíľu 
a svoje leto si plánovať už v predstihu. 
Suma sumárum aj v tomto roku sme 
pripravili leto plné zážitkov pre viac 
ako 200 detí snáď z celého okresu. Ako 
každý rok, aj teraz už horúčkovito pri-
pravujeme budúcu sezónu a čoskoro 
budeme poznať aj destinácie našich 
pobyťákov.

Množstvo krúžkov na výber
   Týždeň odpočinku a prihlásil sa  

o slovo nový školský rok, na ktorý sme 
sa počas leta dôsledne pripravili. Inte-
riér CVČ sme zmenili na nepoznanie. 
Čakali sme, aké nové tváre zavítajú ku 
nám na kurzy a krúžky, ktoré sme s tí-
mom lektorov pripravili. 

   V tomto školskom roku sa môžu 
deti tešiť na aktivity ako angličtina  
s FUN English, Zábavná nemčina,  IT & 
Programovanie, Malý staviteľ, Modelár 
Junior, Šachový krúžok, Folklór, La Por-
tella latino tanečná škola, angličtina 
pre najmenších s Teddy Eddie. Ponuka 
je opäť pestrá nájdete v  nej osvedče-
né klasiky z minulého roka ale aj nové 
krúžky, do ktorých sa môžete stále  



Academia Istropolitana Nova
Prostredná 47/A
900 21 Svätý Jur
Slovenská republika

www.ainova.sk
tel.: +421 2 44 97 0453
e-mail: alzbeta.markova@ainova.sk

ANGLICKÝ JAZYK 

MLÁDEŽ     ■ 2. - 3. roč. ZŠ
■ 4. roč. ZŠ
■ 5. roč. ZŠ
■ 6. roč. ZŠ
■ 7. - 8. roč. ZŠ
■ 9. roč. ZŠ

156 €
156 €

DOSPELÍ   ■  Intermediate Conversation           Streda: 16:30 – 18:00 hod.
■ Advanced Conversation              Utorok: 17:30 – 19:00 hod. 
■ Ladies Conversation Club                   Štvrtok: 17:30 – 19:00 hod.     156 €

SENIORI (od októbra 2022)     Utorok a štvrtok:    9:00 – 10:30 hod.  140 €

Výučba v malých skupinkách (5 - 8 študentov) ponúka priestor pre individualizovaný prístup a aktívne 
zapájanie sa každého študenta.
Tešíme sa na Vás s našimi domácimi aj zahraničnými lektorkami :)

JAZYKOVÉ KURZY
V AINOVE - INFOCENTRE 

OD 12. SEPTEMBRA DO 22. DECEMBRA 2022 

105€ 
135 €
135 €
135 €
135 €

Pondelok: 14:00 – 14:50 hod. (50 min) 
Streda:      14:00 – 15:15 hod. (75 min)  
Utorok:      14:00 – 15:15 hod. (75 min) 
Pondelok: 15:00 – 16:15 hod. (75 min)  
Utorok:      15:30 – 16:45 hod. (75 min)         
Streda:      15:30 – 16:20 hod. (50 min)  105 €

Informácie a prihlášky na: alzbeta.markova@ainova.sk

Cena
kurzu

online

prihlásiť cez našu stránku:  
www.cvcsvatyjur.sk/aktivity-deti/

   Samozrejme sme nezabudli ani 
na dospelých, ktorí si môžu vyberať 
s prevažne pohybových aktivít ako La-
tino dance & Tabata, Do karičky – fol-
klór pre dospelých, Posilko s  Jarkou, 
dvoch druhov Jogy. Jedinou nepohybo-
vou aktivitou sú hodiny anglickej kon-
verzácie. Väčšina týchto aktivít štartuje 
od októbra a čaká na svoje zaplnenie. 
Preto ak ste sa v  niečom našli, pri-
hlášky nájdete na www.cvcsvatyjur.sk/
aktivity-dospely

   Aj v  novom školskom roku nás 
čaká množstvo podujatí, ktoré pripra-

vujeme. Deti sa môžu tešiť na prespá-
vačky v  CVČ a  veľa zaujímavých akcií, 
ktoré pripravujeme.

   Rodičia sa aj naďalej môžu spo-
ľahnúť na naše zážitkové narodenino-
vé oslavy, event aktivity pre svadbu, 
rodinnú oslavu alebo firemnú akciu. 
Všetko dôležité spolu s  kontaktný-
mi formulármi nájdete na našej web 
stránke www.cvcsvatyjur.sk

Všetkým prajeme úspešný šk. rok 
2022/23. Vidíme sa v CVČ.



Majster Slovenska  
v BMX a pumptracku

JURSKÁ PETELICA 
2022

Na začiatku letných prázdnin, keď 
deťom odpadli povinnosti, sa žiak na-
šej školy Dárius Breyer pripravoval na 
dôležité preteky. V  Liptovskom Miku-
láši sa totiž konali majstrovstvá Slo-
venska v  bikrose. Dáriusovi sa darilo 
– stal sa majstrom Slovenska v BMX v 
kategórii 7-8 ročných a vicemajstrom 
Slovenska v družstvách za BMX klub 
Rača. „Syn tvrdo a pravidelne trénuje 
viackrát do týždňa, chodí aj na súťaže 
do zahraničia.   Zároveň popri BMX sa 
zúčastňuje aj závodov v Pumptracku, 
kde sa stal na konci augusta tiež maj-
strom Slovenska. Taktiež sa stal cel-
kovým víťazom Slovenského pohára 
v pumptracku,“ prezradila jeho mama 
Katarína. 

Dárius oslavoval pred niekoľkými 
dňami ôsme narodeniny, tak mu k nim 
želáme všetko najlepšie, nech ku krás-
nym úspechom pribúdajú ďalšie a ďal-
šie.  

Športové výsledky Dáriusa Breyera v roku 2022:
1. miesto, Henky Riders Cup 1, Dunajská Lužná, 30.04.2022 (Bikros)
1. miesto, Henky Riders Cup 2, Dunajský Lužná, 01.05.2022 (Bikros)
6. miesto, Moravská bikrosová liga, Mikovice (CZ), 07.05.2022 (Bikros)
11. miesto, Moravská bikrosová liga, Mikovice (CZ), 08.05.2022 (Bikros)
1. miesto, Pumptrack tour de Slovakia, Zochova chata, 15.05.2022 (Pumptrack)
2. miesto, Slovenský pohár BMX, BA - Rača, 21.05.2022 (Bikros)
1. miesto, Slovenský pohár BMX, BA - Rača, 22.05.2022 (Bikros)
1. miesto, Slovenský pohár Pumptrack, Partizánske, 28.5.2022 (Pumptrack)
3. miesto, Bikefest Maxxis Pumptrack, Kálnica, 03.06.2022 (Pumptrack)
12. miesto, Moravská bikrosová liga, Vyškov (CZ), 11.06.2022 (Bikros)
1. miesto, Slovenský pohár Pumptrack, Spišská Belá, 24.06.2022 (Pumptrack)
1. miesto, Majstrovstvá Slovenska BMX 2022, L. Mikuláš, 02.07.2022 (Bikros)
2. miesto, Majstrovstvá Slovenska BMX 2022 - Družstvá, LM, 03.07.2022 (Bikros)
1. miesto, Slovenský pohár Pumptrack, Veľké Zálužie, 15.07.2022 (Pumptrack)
1. miesto, Slovenský pohár Pumptrack, Zákamenné, 23.07.2022 (Pumptrack)
2. miesto, Slovenský pohár Pumptrack, Čadca, 20.08.2022 (Pumptrack)
1. miesto, Slovenský pohár Pumptrack - celkový víťaz, Čadca, 20.08.2022 (Pumptrack)
1. miesto, Majstrovstvá Slovenska Pumptrack 2022, Bratislava, 27.08.2022 (Pumptrack)

Po minuloročnom úspechu sme 
sa aj tento rok v  rámci osláv 101. vý-
ročia od založenia klubu ŠK Svätý Jur 
rozhodli zorganizovať súťaž v strieľaní 
jedenástok. Záujem bol veľký, súťa-
že sa zúčastnilo 118 strelcov a  víťazi 
jednotlivých kategórií boli odmenení 
peknými cenami. Každé dieťa, ktoré 
sa súťaže zúčastnilo, dostalo pamätnú 
medailu. Ceny deťom aj víťazom odo-
vzdali primátor mesta Svätý Jur Šimon 
Gabura a predseda ŠK Svätý Jur Ľubo-
mír Polakovič. Touto cestou ďakujeme 
všetkým, ktorí na organizácii súťaže 
spolupracovali – rodine Huttovej,  Da-
nielovi Barlikovi a  ďalším funkcioná-
rom futbalového klubu, futbalistom za 
varenie výborného gulášu a  všetkým 
návštevníkom za úžasnú atmosféru 
a  zábavu. Hlavné poďakovanie patrí 
sponzorom – mestu Svätý Jur, NAY, 
Café Korzo, Krone, rodine Hergottovej 
a LiVi nábytku, ktorí do súťaže venovali 
lákavé ceny. Dúfame, že začíname bu-
dovať ďalšiu jurskú tradíciu a už teraz 
sa tešíme na stretnutie opäť o rok.

Víťazi Jurskej petelice v kategórii dospelých: 
1. miesto: Martin Meszároš   2. miesto: Braňo Vittek  3. miesto: Miro Čičmanec

Ľubomír Polakovič
predseda ŠK Svätý Jur



Horáreň Biely kríž

Zaujímavý úspech vo veľmi netra-
dičnej disciplíne sa podaril občano-
vi nášho mesta Jonášovi Jakušovi. 
V  poľskej Zlotoryji sa v  auguste stal 
juniorským majstrom sveta v  ryžo-
vaní zlata. Boli to už 45. majstrovstvá 
sveta a pred nimi malo Slovensko iba 
5 individuálnych šampiónov. Jonáš je 
tretím juniorským majstrom sveta zo 
Slovenska, zhodou okolností aj pred-
chádzajúce MS vyhral v kategórii junio-
rov Slovák. Naša krajina bola tento rok 
veľmi úspešná – vyhrali sme v štyroch 
z deviatich oficiálnych kategórií (junio-
ri, ženy, klasická panvica a  trojčlenné 
družstvá). 

Ihly v kope sena, alebo zlatinky 
vo vedre piesku

Súťaž spočíva v tom, že každý súťa-
žiaci dostane vedro piesku, v  ktorom 
sú zamiešané zlatinky. Ich počet je 
rovnaký pre všetkých súťažiacich v jed-
nom kole, ale súťažiaci nevedia koľko 
ich je. Úlohou je čo najrýchlejšie nájsť 
pomocou ryžovacej panvice všetky 
zlatinky a vybrať ich do ampulky. Ráta 
sa najlepší čas, ale za každú stratenú 
zlatinku dostáva súťažiaci trojminú-
tovú penalizáciu. „Na MS Jonáš vyhral 
s  časom 1:25.44 a  našiel všetkých 11 
zlatiniek, ktoré mali. Niektorí súťažiaci 
boli rýchlejší o pár sekúnd, ale nenašli 
všetky zlatinky a  dostali penalizácie,“ 
priblížil úspech otec Dalibor. 

Zaujímalo nás tiež, ako sa človek 
dostane k takému ojedinelému koníč-
ku. „Dostali sme sa k tomu na jednom 
z  našich turistických výletov. Asi pred 
siedmimi rokmi sme v rámci návštevy 
bane v Hodruši Hámre dostali aj ukáž-
ku ryžovania zlata. Zaujalo nás to, tak 
sme si kúpili ryžovacie panvice a začali 
sme skúšať ryžovať zlato na potokoch. 
Potom sme zistili, že existujú  aj súťaže. 
Zhodou okolností sa konali v Hodruši 
neďaleko Banskej Štiavnice, kde máme 
chalupu, tak sme sa išli pozrieť.

 Prvý rok sme sa zúčastnili kategó-
rie amatérov, chytilo nás to a postup-
ne sme sa začali zúčastňovať na viace-
rých súťažiach. Na začiatku som chodil 
iba ja s Tadeášom (starší brat Jonáša), 
ostatné deti sa pridali postupne. Jonáš 
ryžuje asi tri až štyri roky. Najlepším 
tréningom sú samotné súťaže, keďže 
veľa záleží od toho, aký materiál (pie-
sok/štrk) a  aké zlatinky sú pri prete-
koch použité, čo sa doma nedá úplne 
natrénovať,“ vysvetlil hrdý otec. 

 mz

V Jure máme majstra sveta v ryžovaní zlata

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

1. SVÄTOJURSKÁ, a.s. Na pažiti 4E, 900 21 Svätý Jur
Kontakty :
Tel.: 02 / 449 70 565 0911 283 240      Mobil.: 0911 334 088
svatojurska@svatyjur.sk                        www.1svatojurska.sk

Vydáva: I. Svätojurská a.s., Na pažiti 4E, 900 21 Svätý Jur, IČO: 31437567
šéfredaktor: Michal Zeliska, redakčná rada: členovia Komisie pre šport, kultúru a podnikanie. Náklad: 2500 ks. 
EV 5170/15, grafické spracovanie: Adrian Ferda. Dátum vydania: 16. 6. 2022. ISSN 2453-6296
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13.00 - 17.00 Jablkový rínek
predaj domácich koláčikov a dobrôt z jabĺk

predaj jabĺk, ochutnávka mladého vína
15.00 Svätojurská dychovka

14.00 - 16.00 Tvorivé dielne v CVČ

Infocentrum - AINova I Požiarna zbrojnica
Prostredná 64

Mediálni partneriPartneri podujatia Destinačný partner

Podujatie realizované s finančnou
podporou Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky.

www.moska.sk

oodd  1133..0000  hhoodd

Čokokafé I Renesančný dom
Horné predmestie 12

káva, horúca čokoláda, koláče,víno, jablká v župane
14.00 -17.00 Cifrované jablko (detské dielničky)

MODRA - SENEC - PEZINOK - PEZINOK GRINAVA - LIMBACH - SVÄTÝ JUR
VINOSADY - VINIČNÉ - JABLONOVÉ - IVANKA PRI DUNAJI

BRATISLAVA: RAČA - PETRŽALKA - VAJNORY 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 


