
Organizačná štruktúra Mesta Svätý Jur 

zmena od 01.03.2022 

Každé okienko znamená 1 celý pracovný úväzok, ak v tom okienku priamo nie je uvedené 

inak.  

 

 

 

Občania mesta Svätý Jur

Primátor mesta

Mestská polícia (náčelník)

príslušník MP

príslušník MP

príslušník MP

Prednosta MsÚ

Útvar prednostu

Útvar 
strategických 

činnosti

Útvar 
ekonomického 

oddelenia

Mestské zastupiteľstvo  

(11 poslancov)

Hlavný kontrolór 
50 % úväzok

Komisie pri MsZ



 

Prednosta MsÚ

(riadenie úradu, rozpočet, web, dotácie a 
granty, školstvo, účtovné uzávierky)

Útvar prednostu

Sekretariát primátora a 
prednostu , registratúra , 

el.pod, cudzinci

Studená

Kancelária prvého 
kontaktu, podateľňa, 

potvrdenia SHR, rybárske 
lístky

Prôčková

Matrika a overovanie IOMO

Štefanovičová

Ref. evidencie obyvateľstva 

a sociálnych vecí

Ing. Švorcová

Školstvo  

(nie je prac.úväzok Je to 
metodické riadenie prednostom)

MŠ Pezinská

MŠ Felcánová

MŠ Bratislavská

MŠ Veltlínska

Centrálna školská 
jedáleň

Ref. nakladania s majetkom 
mesta (nákup, predaj)  

Register adries, 

Bc. Simanová

Knižnica  

Zigová

Útvar strategických činností

Vedúci útvaru strategických 
činnosti

Stavebný úrad

Ing. Polakovičová

Referát územného plánovania, 
výstavby a drobných stavieb

Ing. Vlčková

Referát investičných činností

Schubertová

Referát životného prostredia a 
odpadového hospodárstva

Mgr. Somorovská

Referát cestného 
hospodárstva , služby 

podnikateľom

Majerníková

Stavebný úrad, pomocný 
referent   Ing.arch. 

L.Benjaluková

Vedúci technického úseku a 
správy majetku mesta

Ing. Šišovič

upratovačka šofér

kosec údržba VP

kosec údržba VP

kosec

pracovník v 
zbernom 

dvore 50% 
úv.

Referát nájomných zmlúv, 
cintorínov  Ing. Jakubcová

Útvar ekonomického 
oddelenia

Vedúci útvaru 
ekonomického oddelenia

Mgr. Paličová

Hlavný účtovník Matisová

Správa miestných daní

Hupková 

Správa miestneho 
poplatku a dotácie pre 

mesto, správa 
poskytovaných dotácií 

mestom

Bc. Garajová

Pokladňa, objednávky, 
zmluvy, faktúry, banka, 

zverejňovanie

Ing. Nováková

Mzdový a personálny 
referát, evidencia majetku 

mesta Bc.Lackovičová



 

Školsvo

(nie je pracovné miesto)

MŠ Pezinská

riaditeľka

zástupkyňa

učiteľka

učiteľka

učiteľka

učiteľka

učiteľka

učiteľka

upratovačka 
školníčka

upratovačka 
školníčka

upratovačka 
školníčka

MŠ Felcánová

riaditeľka

zástupkyňa

učiteľka

učiteľka

upratovačka 
školníčka

MŠ Bratislavská

riaditeľka

zástupkyňa

učiteľka

učiteľka

upratovačka 
školníčka

MŠ Veltlínska

riaditeľka

zástupkyňa

učiteľka

učiteľka

učiteľka

učiteľka

upratovačka 
školníčka

upratovačka 
školníčka

Centrálna 
školská jedáleň

vedúca ŠJ

kuchárka

kuchárka

kuchárka

pomocná 
kucháraka

pomocná 
kuchárka

pomocná 
kuchárka

obsluha 
výdajne 
Pezinská

obsluha 
výdajne 
Pezinská 

obsluha 
výdajne 

Felcánová

obsluha 
výdajne 

Bratislavská

obsluha 
výdajne 

Veltlínska

obsluha 
výdajne 

Veltlínska

50% úväzok 
upratovanie 
jedálne ZŠ

hlavná 
kuchárka


