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Leto pod volejbalovou sieťou

Nápad s volejbalovými tré-
ningami pre deti počas leta sa 
zrodil práve v hlave Veroniky 
Tomšíkovej a mal od začiatku 
jasný cieľ: dať deťom a najmä 
dievčatám vo Svätom Jure 
možnosť robiť niečo zmys-
luplné. „Mojím najväčším 

cieľom je postupne vychovať 
generáciu dievčat, ktoré budú 
mať záujem o šport a o volej-
bal. V Pezinku sa hrá aj volej-
balová extraliga a v prípade, že 
by k nám chodili talentované 
dievčatá, vedela by som ich 
odporučiť smerom k profesi-
onálnemu športu,“ prezradila 
svoje plány do budúcnosti. 
Volejbalová hráčka si urobila 
trénerský kurz a neskôr prišla 
za riaditeľom základnej školy 
Vladimírom Vajcíkom s myš-
lienkou Volejbalového leta. 
Ten bol po predložení projek-
tu veľmi ústretový a vytvoril 
podmienky, v akých sa mohla 
akcia uskutočniť. 

Tri turnusy, šesť týždňov, 
štyridsať detí

Volejbalové leto si našlo priaz-
nivcov i napriek tomu, že sa 
organizovalo prvýkrát. Počas 
troch dvojtýždňových turnu-
sov (dva sa uskutočnili v júli, 
tretí v prvej polovici augusta) 
sa vystriedalo približne 40 
detí. Najmladší účastník mal 
7 a pol roka, najstaršia bola 
15 ročná, preto boli v rámci 
každého turnusu vytvorené 
dve skupiny. Mladšie deti 
robili všeobecnú športovú 
prípravu, staršie sa dostali aj 
k základným technikám vo-
lejbalu. V telocvični alebo na 
školskom dvore sa stretávali 
každý pracovný deň a tréno-
vali intenzívne hodinu a pol. 
„Išlo o ľahšiu verziu profesio-
nálneho tréningu. 

(pokr. na str. 5)

Svätojurská telocvičňa neostala počas prázdnin ticho. V júli a na 
začiatku augusta tu prebiehalo Volejbalové leto, ktoré pre deti or-
ganizovala bývalá hráčka UK Slávia Bratislava Veronika Tom-
šíková.

INZERCIA

Úvodom...
Leto je za nami. Rodičia s deť-
mi opäť naskakujú na kolotoč 
školských povinností (nech sa 
im darí a majú čo najlepšie 
výsledky), vinohradníkov zase 
čaká v jesenných mesiacoch 
zber celoročnej práce (nech 
naplnia všetky sudy tým naj-
kvalitnejším mokom). Dni 
sa neustále skracujú a nám 
neostáva nič iné, len dať za 
odchádzajúcim letom bodku.  
Najmä pre mladších, ešte stá-
le školopovinných obyvateľov 
mesta je obdobím, kedy majú 
celý deň voľno. Je len pozitív-
ne, ak príde niekto s ponukou 
vyplniť im tento čas niečím 
zmysluplným. Mozaika orga-
nizovala letný tábor, rovnako 
ako kresťanské spoločenstvo 
mladých, Veronika Tomšíko-
vá sa rozhodla ukázať mladým 
cestu k športu a zorganizovala 
Volejbalové leto. V júli ponú-
kala deťom program aj škola, 
takže si bolo z čoho vyberať. 
Dúfajme, že i počas školského 
roka bude v Jure čo najviac 
kultúrnych podujatí a my 
si budeme môcť povedať: 
„U nás to žije!“    

Michal Zeliska
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Správy o dianí v meste zadarmo až k vám
Rýchlo, aktuálne, až do vašej mailovej schránky. Mesto 
Svätý Jur spustilo testovaciu prevádzku služby eGov Hlás-
nik, prostredníctvom ktorej môžu občania v prípade záuj-
mu dostávať najnovšie informácie o dianí v meste formou 
e-mailov.

Hlásnik je jednou z eGov 
služieb určených pre bu-
dovanie eGovernmentu 
- elektronického prístupu 
občanov a firiem k službám 
verejnej správy a ich pria-
mej účasti na samospráve. 
Umožňuje rýchle a jedno-
duché zasielanie krátkych 
textových správ registro-
vaným občanom a firmám 
prostredníctvom e-mailu 
alebo SMS. 
Používanie služby je jed-
noduché – na internetovej 
stránke mesta Svätý Jur 
v pravom hornom rohu sa 
záujemca preklikne k služ-
be Hlásnik, kde sa musí 
zaregistrovať. Následne mu 
príde aktivačný e-mail. Pre 
úspešnú aktiváciu je nutné 
v e-maile kliknúť na akti-
vačnú linku. Tým je regis-
trácia ukončená a občan 
môže službu využívať. 
Po prihlásení sa na ľavej 
strane objavia možnosti, 
kde sa dá nastaviť, ktoré 
správy chce užívateľ prijí-

mať a akou formou (e-mail, 
sms). Zároveň si tu môže 
zmeniť údaje, ktoré uviedol 
pri registrácii. Na stránke 
eGov Hlásnika sa tiež na-
chádza cenník pre prijíma-
nie správ prostredníctvom 
sms. 

Ďalšie služby 
v budúcnosti

Ako už bolo spomenu-
té, Hlásnik je len jednou 

Čo je eGov Hlásnik?

● služba, vďaka ktorej môžu občania po jednoduchej 
registrácii prostredníctvom internetu dostávať infor-
mácie o dianí v meste (e-mailom alebo cez sms)
● funguje v rámci balíka e Gov služby
● pri prijímaní informácií prostredníctvom e-mailu 
je služba bezplatná, spoplatnené sú iba sms správy 
v prípade, že má občan o ne záujem
● záujemca o využívanie Hlásnika sa musí zaregis-
trovať na internete, uviesť svoju e-mailovú adresu, 
kde mu po dokončení registrácie príde aktivačný e-
mail. Po jeho odkliknutí je služba aktívna. K službe 
eGov Hlásnik sa záujemca dostane cez internetovú 
stránku www.svatyjur.sk (na pravej strane hore)

Prístup k službe Hlásnik je jednoduchý - 
preklikom cez stránku mesta www.svatyjur.sk

V systéme si môže užívateľ nastaviť, ktoré správy chce prijímať prostredníctvom e-mailu, prípadne sms.

z eGov služieb a Svätý Jur 
by mal postupne zaviesť 
aj ďalšie, niektoré však až 
v druhom polroku 2011. 
Občania by časom mohli 
využívať aj tieto služby:
e-GovWeb – internetová 
stránka navrhnutá špeciál-
ne pre potreby samosprávy, 
zverejňovanie informácií 
občanom na internete, 
redakčný systém
eGovPOBox – elektronic-
ká pošta 3. tisícročia pre 
úradnú korešpondenciu. 
Elektronická schránka pre 
podania občanov a firiem 

so sledovaním stavu vyba-
venia
eGovPlatby – platby po-
platkov a iných úhrad 
prostredníctvom internetu
eGovForum – návr-
hy a podnety občanov 
prostredníctvom internetu, 
diskusie k závažným otáz-
kam
eGovAukcie – aukcie pre 
verejné obchodné súťaže 
prostredníctvom interne-
tu, zrovnoprávnenie firiem 
a dodávateľov pod kontro-
lou občanov
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Staňte sa spolutvorcami 
Svätojurských ohlasov!

Ak máte záujem prispievať 
do našich novín, napíšte 
mail na adresu: 

svatojurskenoviny@
gmail.com

Materské školy vo Svätom Jure preplnené
V posledných dvoch rokoch sa vo Svätom Jure objavil závažný problém. Materské školy sú preplnené a rodičia žiada-
júci o prijatie ich ratolestí do predškolských zariadení dostávajú zamietavé odpovede. V tejto atmosfére možno počuť, 
prípadne v internetovej diskusii mesta čítať, že do materských škôl sa nedostali deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt 
na území Svätého Jura, pričom boli prijímané viaceré s  trvalým pobytom mimo nášho mesta. Na situáciu sme sa preto 
pozreli bližšie.

Prednostka Mariana Fiamo-
vá upozorňovala na preplne-
né materské školy poslancov 
Mestského zastupiteľstva už 
v marci 2008. Vtedy začali 
riaditeľky prvýkrát odmie-
tať prihlášky na nasledujú-
ci školský rok. Navyše, od 
1. septembra 2008 začal 
platiť nový školský zákon, 
v zmysle ktorého bolo po-
trebné požiadať Regionálny 
úrad verejného zdravotníc-
tva (RUVZ) o schválenie 
prevádzkových poriadkov 
pre školy a školské zariade-
nia. Keďže zákon bol prijatý 
v čase, kedy už boli vydané 
rozhodnutia o prijatí pre 
školský rok 2008/09, mesto 
požiadalo o schválenie pre-
vádzkových poriadkov až 
od nasledujúceho školského 
roku. RUVZ prevádzkové 
poriadky zamietol a na-
riadil zosúladiť počet detí 
s priestorovými možnosťami 
škôl, čo v praxi znamenalo 
zníženie počtu detí zo 168 
na 122. Do základnej školy 
odchádzalo len 41 detí a pre 
školský rok 2009/2010 tak 
nemohli materské školy pri-
jať žiadne dieťa. Mestský 
úrad preto vykonal drob-
né stavebné úpravy, ktoré 
umožnili zvýšiť maximálny 
počet detí.

Zmena otvorením novej 
materskej školy?

Žiadosti o prijatie detí do 
MŠ prevyšovali možnosti 
svätojurských zariadení aj 
v tomto roku (pre školský 
rok 2010/2011). Problém 
by sa mal vyriešiť otvore-
ním novej materskej školy 

v časti Kačačnice. 
„Do konca aprí-
la by sme chceli 
budovu skolaudo-
vať, následne by 
sme podali žiadosť 
o jej zaradenie do 
siete škôl a škol-
ských zariadení 
a od septembra 
2011 by tak mohla 
fungovať,“ uviedla 
Fiamová a doda-
la: „Už teraz nám 
chodia prihláš-
ky, no zatiaľ nie 
je možné s nimi 
nič robiť. Najskôr musí byť 
nová materská škola začle-
nená do siete škôl a škol-
ských zariadení a až potom 
sa môžu prijímať deti. Veď 
ako by sa mohli prijímať do 
ešte neexistujúcej školy?“

Prijímané 
len svätojurské deti

V atmosfére, ktorá pre ne-
prijatie niektorých detí 
vznikla, vznikali aj rôzne 
dohady a dezinterpretácie 
skutočného stavu. Niektorí 
hovorili, že ich dieťa nebo-
lo prijaté, hoci majú trvalý 
pobyt vo Svätom Jure a iné 
deti, ktorých rodičia trvalý 
pobyt v našom meste nema-

jú, prijaté boli. „Pre školský 
rok 2010/2011 neboli pri-
jaté žiadne deti s trvalým 
pobytom mimo Svätého 
Jura. V materských školách 
sa však nachádzajú, pretože 
boli prijaté v predošlých ro-
koch za iných podmienok. 
Prijaté deti totiž nemôžu byť 
len tak z materskej školy vy-
hodené,“ vysvetlila Fiamo-
vá. Jej slová nám potvrdila aj 
riaditeľka MŠ na Felcánovej 
Silvia Hupková, podľa kto-
rej prijímali pre nadchádza-
júci rok výlučne svätojurské 
deti. Jedinú výnimku urobi-
li v prípade dieťaťa, ktoré už 
malo v MŠ súrodenca. 

O dva roky v ZŠ?

Pri rozhovore o stave v materských školách upozornila 
prednostka Fiamová na dôležitú skutočnosť: „Treba si 
uvedomiť, že to, čo sa dialo teraz v materských školách 
sa o dva-tri roky presunie na základnú školu. Počet 
detí bude vyšší, ako kapacity školy. Čo potom? Zruší-
me umeleckú školu alebo ju niekam premiestnime? Ale 
kam? Nad týmto sa treba čím skôr zamyslieť...“

Rozostavaná materská škola v Kačačniciach. 
Prvé deti by mohla prijať už v septembri 2011. (foto -mz-)

Nové možnosti
Rodičia, ktorým neprijali 
dieťa do materskej školy, 
majú ďalšiu možnosť. Vo 
Svätom Jure vznikli dve 
Detské centrá. Viac infor-
mácií nájdete na ich inter-
netových stránkach:

www.skolkabublinka.sk
www.zlatovlaska.sk
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Novinky v očkovaní
Vážení pacienti, v nasledu-
júcom príspevku Vás chcem 
informovať o novinkách 
v očkovaní proti niektorým 
infekčným ochoreniam. Zo 
strany zdravotných poisťovní 
ide o novo hradené indiká-
cie.

Zdravotné poisťovne preplá-
cajú očkovanie proti hepatití-
de A u pacientov, ktorí sa lie-
čia a sú pravidelne sledovaní 
na odbornej ambulancii pre 
chronické ochorenie pečene 
(cirhóza pečene, chronický 
zápal pečene a pod.) Pod he-
patitídou A sa rozumie kla-
sická infekčná žltačka, pre-
nášajúca sa z už nakazených 
ľudí na zdravých priamym 
kontaktom, pri nedodržia-
vaní základných hygienicko-

protiepidemických  opatrení. 
Jednoducho povedané, pre-
náša sa špinavými rukami. 
Očkovanie sa vykonáva 2 
dávkami očkovacej látky.

Zdravotné poisťovne zabezpe-
čujú i očkovanie proti  hepa-
titíde B  u týchto stavov: oso-
by pravidelne sledované pre 
chronické ochorenie pečene, 
u hemofilikov, u diabetikov, 
ktorí sú evidovaní v diabe-
tologických ambulanciách, 
u osôb s cystickou fibrózou. 
Hepatitída typu B sa prenáša 
parenterálnou  cestou - krv-
nými derivátmi, injekčnými 
striekačkami, infekciou otvo-
rených poranení kože a pod. 
V praxi to znamená, že kaž-
dý takýto evidovaný pacient 
môže byť bezplatne očkovaný 

troma dávkami očkovacej lát-
ky proti hepatitíde typu B. 

Vzhľadom na skutočnosť, že 
vekom klesajú protilátky pro-
ti difterii (záškrtu) pristupuje 
sa v SR i k preočkovaniu do-
spelej populácie proti tomuto 
ochoreniu tak, že namiesto 
preočkovania len proti tetanu 
každých 15 rokov sa počnúc 
dosiahnutím veku 30 rokov 
preočkováva každý občan 
dvojvakcínou proti tetanu 
i difterii súčasne. Očkovacia 
látka sa volá Imovax a očko-
vanie je bezplatné.

Chcem Vás, vážení spoluob-
čania, upozorniť i na možnosť 
preočkovania proti pertussis 
(čiernemu kašľu). V posled-
ných rokoch sa začalo v do-
spelej populácii nanovo ob-
javovať ochorenie na čierny 
kašeľ, kde sa stanoví diagnóza 
nielen podľa klinického obra-
zu ale je to i serologicky po-
tvrdené. Toto znovuobjavenie 
sa ochorenia u dospelých je 
taktiež spôsobené poklesom 
ochranných protilátok proti 
vyvolávateľovi tohto ochore-
nia i  u riadne v detstve zaoč-
kovaných jedincov. Tým, že 
sa v dospelosti toto ochorenie 

znovu objavilo a sa objavuje, 
je ohrozená nielen dospelá 
populácia, ale z nakazeného 
rodiča, starého rodiča, pes-
túna sa môže ochorenie pre-
niesť i na ešte neočkované 
dieťa, alebo dieťa, u ktorého 
základné očkovanie ešte nie 
je dokončené. Úrad verejné-
ho zdravotníctva SR preto 
odporúča preočkovanie do-
spelej populácie do 65 rokov 
jednou dávkou trojvakcíny 
Boostrix. Výkon očkovania je 
bezplatný, ale očkovacia látka 
v lekárni stojí okolo 15 Euro. 
V praxi sa potom namiesto 
bezplatnej dvojvakcíny Imo-
vax môže podať trojvakcína 
nielen proti tetanu, difterii, 
ale i proti čiernemu kašľu. 
Recept vystaví praktický lekár 
pre dospelých. V časoch, keď 
sa proti čiernemu kašľu deti 
neočkovali, išlo o vysoko ná-
kazlivé, ťažké ochorenie, ktoré 
u detí často končilo úmrtím. 
Je dôležité sa nad preočkova-
ním spomínanou trojvakcí-
nou riadne zamyslieť, lebo je 
to  istotne  dobrá investícia 
do zdravia nielen dospelých, 
ale hlavne malých detí.   

S pozdravom 
MUDr. Kriššák Andrej

Prázdniny sa krátia a školy 
čoskoro opäť otvoria svo-
je brány dokorán. Detský 
smiech sa však ozýval z našej 
školy aj počas prázdnin. Tra-
dične pomáhame rodičom 
riešiť, kam s deťmi počas 
voľných letných dní. V júli 
naši pedagógovia v areá-
li školy vypĺňali deťom čas 
rôznymi hrami, súťažami, 
vychádzkami do prírody, 
atď. Do 15. augusta pre 
deti, ktoré nestrácali chuť 
zašportovať si, organizovala 

Veronika Tomšíková volejba-
lové leto.
V škole vládne aj čulý pra-
covný ruch. Prípravy na 
nový školský rok sú v plnom 
prúde. Z dôvodu zvýšené-
ho počtu žiakov sme totiž 
museli pripraviť dve učebne 
(vymaľovať, dokúpiť školské 
lavice...), ktoré nám uvoľnila 
ZUŠ pre prvákov a pre ďalšie 
oddelenie ŠKD (na porov-
nanie do septembra 2008 
sme mali v ŠKD 3 oddele-
nia, v septembri 2009 sme 

otvorili 4. oddelenie, čo nám 
však v novom školskom roku 
nepostačuje a keďže chceme 
vyhovieť žiadostiam rodičov 
otvárame 5. oddelenie, ktoré 
máme tiež plne obsadené). 
Každé leto sa snažíme (po-
kiaľ nám financie z vlast-
ných zdrojov dovolia) školu 
vykrášliť, vylepšiť. Toto leto 
sme sa rozhodli zainvestovať 
do opravy dvier na všetkých 
triedach a hlavne nainštalo-
vať do všetkých učební inter-
net. Naším cieľom je vybaviť 
postupne všetky triedy inte-
raktívnymi tabuľami a tak 

zmodernizovať a zefektívniť 
vyučovací proces. 
Pred sebou máme nový  
školský rok. Prajem všetkým 
pedagógom a žiakom veľa 
úspechov.
Slávnostné otvorenie škol-
ského roka 2010/2011 je 2. 
septembra o 8,00 hod. na 
školskom ihrisku, v prípade 
nepriaznivého počasia v te-
locvični. Milí prváčikovia, 
pani učiteľky Vás privítajú 
v triedach o 7,45 hod. Už sa 
na Vás veľmi tešíme!                    

Mgr. Andrea Hranická

Škola žila aj cez prázdniny
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Šupa cool tábor!
Jeden júlový týždeň bol pre 
jurské deti výnimočný letným 
táborom „Tajomný labyrint“, 
ktorý organizovalo občianske 
združenie MOZAIKA - Svätý 
Jur,  aj za finančnej podpory 
mesta.  Konal sa pri dedin-
ke Brezová pod Bradlom. 
Deti tu čakal program plný 
napínavých hier a aktívneho 
športovania. Tábor sa začínal 
podobne ako prvá sloha našej 
hymny:

„Prišla nás sem fúra,
a všetci skríkli hurá.

V labyrinte pod Bradlom,
šupa cool tábor.“

A presne tak to bolo. V pon-
delok sa z autobusu ozýval 
hlas tešiacich sa detí. Uby-
tovali sa a začal sa vstup do 
labyrintu. Veková kategória 
bola široká, a tak bol tábor 
rozdelený na mladších a star-
ších. Každý dostal náramok 
s príslušnou farbou jeho 
tímu. Úlohou tímov bolo 
zbierať body, ktoré potom 
menili za minotauri. Večerný 
program bol vždy spoločný. 

Každé ráno po raňajkách si 
deti mohli zaspievať s našimi 
úžasnými hudobníkmi. Po 
speve sme pozornosť venova-
li biblickej postave Daniela, 
ktorá taktiež ako my musela 
hľadať cestu z rôznych neprí-
jemných situácií. 
Utorkové kúpanie nám pre-
kazil dážď. Namiesto toho 
mali táborníci možnosť na-
učiť sa hrať bejzbal. Učil ich 
to náš táborový hosť Eamonn 
z Kanady. 
Streda bola plná tvorivého 
rozjímania a kreativity. Mali 
sme niekoľko stanovíšť (správ-
ny zálesák, navliekanie korá-
lok, maľovanie šatiek...), kde 
si deti mohli vyskúšať svoje 
sily a umeleckého ducha. 
Štvrtok začal športovými hra-
mi. Počas siesty prebiehalo 
hlasovanie na Oskarový večer. 
Každý táborník si volil vlast-
ného favorita v rôznych kate-
góriach. Poobedný program 
sa konal na kúpalisku. Všetci 
táborníci úspešne zdolali búr-
livú vodu. Večerný program 

bol v znamení Oskarov. Pre-
behlo slávnostné vyhlásenie 
výhercov a nasledovala taneč-
ná časť večera. 
Piatok ponúkal poslednú 
šancu nazbierať minotaurov. 
Športové hry doobeda vedú-
ci sledovali s napätím. Kaž-
dý tím sa snažil dať zo seba 
maximum. Po sieste sa starší 
vybrali do dediny plniť plný 
zoznam úloh, mladší ostali 
v areáli a vo veľkej hre zbierali 
muníciu na posledný boj v la-
byrinte. Nasledoval posledný 
večer tábora – vyhodnotenie. 
Ako sa ukázalo, táborníci radi 

tancujú, a tak sme šupa cool 
tábor ukončili v tanečnom 
štýle. 
Sobota sa niesla v duchu ra-
dosti, ale i smútku. Radosť za 
domovom a svojou mäkkou 
posteľou. Smútok patril náš-
mu ukončenému táboru.  
Ďakujem všetkým účastní-
kom tábora za aktivitu a ne-
smierne veľkú disciplínu. 
Tiež by som rada poďakovala 
vedúcim za trpezlivosť a ener-
giu. Dúfam, že o rok sa opäť 
uvidíme. 

Nika Vorelová 

„Stretnutia boli organizova-
né, mali hlavu a pätu. Deti 
sa nimi vychovávali a zlep-
šovali v rôznych činnos-
tiach. Nebolo to iba o volej-
bale, išlo skôr o všeobecnú 
športovú prípravu dieťaťa,“ 
skonštatovala Tomšíková. 

V augustovom turnuse sa 
vytvorila ešte jedna skupi-
na, v ktorej mali aj dospelí 
možnosť zistiť, ako vyzerá 
volejbalový tréning. „Do-
spelí mali samozrejme ťažšie 
cvičenia. Niektorí z nich už 
volejbal hrať vedia, ale ne-

rozumejú, prečo sú niektoré 
veci tak, ako sú. Vysvetľovali 
sme si teda základné princí-
py, ako správne vykonávať 
jednotlivé pohyby pre čo 
najlepší dosiahnutý výsle-
dok.“ 

S Volejbalovým letom 
spokojná

Keď Veronika Tomší-
ková začala pripravovať 
Volejbalové leto, ne-
mohla samozrejme tušiť, 
ako celá akcia dopadne 
a čo presne od nej oča-
kávať. Teraz hovorí len 
o spokojnosti s pohľa-
dom dopredu – letné 
volejbalové tréningy by 
chcela organizovať aj 

budúci rok. „Práca s deťmi 
ma veľmi tešila, pretože naj-
mä pri mladších bolo vidieť 
obrovské pokroky. Je veľký 
rozdiel, keď im na telesnej 
výchove niekto povie „Rob-
te toto a toto“ a oni nevedia 
ako. Tu im vysvetľujeme, 
ako presne majú jednotli-
vé cviky robiť,“ zhodnotila 
mladá volejbalová trénerka 
a dodala, ako vnímali tré-
ningy deti: „Bavili ich, len 
vo všeobecnosti sú veľmi 
lenivé. Dôležitá je preto 
opora v rodičoch. Môžem 
povedať, že keď malo dieťa 
oporu v rodičoch, ktorí ho 
k tréningom nabádali, tak 
malo aj ďaleko väčší záujem. 
A to je vlastne cieľom.“

-mz-

Leto pod volejbalovou sieťou (dokončenie z 1. strany)
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Farský kostol sv. Juraja prechádza v letných mesiacoch rozsiahlou 
rekonštrukciou a až do konca septembra bude zatvorený. Prinášame 
vám zaujímavé fotografie z interiéru, ktorý bude po dokončení zme-
nený na nepoznanie. 

V hlavnej lodi sa pri rekonštrukčných 
prácach našlo 5 vnútorných okien, ktoré 
budú po dokončení odokryté.
Pri zadnom východe z kostola sa otvo-
rili pôvodné schody na chórus.  

V hlavnej lodi sa nachádzalo lešenie. 
Pracovníci Pamiatkového úradu najskôr skúmali múry, následne sa 

prešlo k ich rekonštrukcii a vymaľovaniu. 

Interiér kostola má nový šat
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Deň dobrovoľníctva aj vo Svätom Jure!

Deň dobrovoľníctva 
2010 sa uskutoční v pia-
tok, 10.9.2010 v rôz-
nych dobrovoľníckych 
organizáciách na celom 
Slovensku.Po prvýkrát 
máte možnosť podporiť 
dobrovoľníckou prácou 
aj mimovládnu organi-
záciu Academia Istropo-
litana Nova vo Svätom 
Jure. Stačí, keď prídete 
v piatok 10. septem-
bra v čase od 10.00 do 
19.00 hod do Informač-
ného centra na Prostred-
nej 64. Ako mnohí vie-
te, v budove Infocentra sa nachádza aj odborná knižnica Sira 
Karla Poppera. Hlavnou náplňou dobrovoľníckej práce bude 
práca v knižnici a usporiadanie knižničného fondu. Ak máte 
záujem zapojiť sa, stačí, keď pošlete mail na linda@ainova.sk. 
Ponuka dobrovoľníckych prác bude ešte rozšírená a uverejne-
ná na www.ainova.sk. Viac informácií, ako aj zoznam zapoje-
ných organizácií nájdete na www.dobrovolnictvo.sk

Prešli ste sa už po novom 
náučnom chodníku?

V júni 2010 otvorila mi-
movládna organizácia Aca-
demia Istropolitana Nova 
spolu s miestnou školou 
a materskými školami Svä-
tojurský náučný chodník.  

Projekt vznikal postupne. 
V roku 2000 bola k náučné-
mu chodníku vydaná bro-
žúrka s podrobným popisom 
jednotlivých zastávok. V roku 
2009 bol tento tlačený sprie-
vodca doplnený a aktualizo-
vaný a od júna 2010 sa môžete 
prejsť po celej trase chodníka 

vyznačenej informačnými ta-
buľami v teréne a tabuľkami 
na budovách v meste. 

Mesto a príroda
Náučný chodník má dve te-
matické časti. Prvou je mest-
ská časť s 10 zastávkami. Patrí 
sem stanica konskej železni-
ce, kúria Zichyovcov, kostol 
Najsvätejšej trojice a kláštor 
piaristov, mestské opevnenie, 
synagóga, evanjelický kostol 
a kúria Armbrusterovcov.
V meste pri autobusovej za-
stávke na námestí a na Hor-
nom predmestí,  sa nachádza-
jú dve sklenené informačné 
vitríny so zoznamom zastá-
vok. Orientácii napomáha aj 
prehľadná mapa mesta s oko-
lím.  
Milovníci pekných prechá-
dzok si prídu na svoje aj na 

prírodnom okruhu náučné-
ho chodníka. Okruh začína 
na Mariánskej ceste a náv-
števníka zavedie cez vino-
hrady s krásnym výhľadom 
na mesto k viničnej rúne, 
pustáku, či starej gaštanici. 
Odtiaľ cez dubovo-hrabový 
les k hradu Biely kameň. Tu 
sa každý môže rozhodnúť, či 
bude pokračovať po značkách 
na veľkomoravské hradisko, 
alebo sa vráti cez podhorský 
bukový les naspäť do mesta. 
Trasa prírodného okruhu je 
nenáročná, dlhá 7,5 km a na-

chádza sa na 
nej 10 infor-
mačných ta-
búľ. Prechádz-
ka by nemala 
trvať viac ako 3 
hodiny. Infor-
mačné tabule 
nie sú očíslo-
vané, trasa sa 
dá prejsť oboj-
stranne, počas 

celého roka.

Pomáhali aj žiaci
Náučný chodník je „adopto-
vaný“ žiakmi Základnej ško-
ly, Základnej umeleckej školy 
a deťmi materských škôl mes-
ta Svätý Jur. Žiaci sa aktívne 
podieľali na realizácii náuč-
ného chodníka kresbami, 
návrhom loga a vlastnoručne 
osadili jednotlivé informačné 
tabule v teréne. Každá trieda 
tak má „adoptovanú“ jednu 
zastávku náučného chodníka 
v jeho prírodnej časti.
Viac informácií získate v In-
formačnom centre. K rea-
lizácii náučného chodníka 
prispelo aj mesto Svätý Jur, 
Nadácia Tatrabanky, a Štátny 
archív v Bratislave, pobočka 
Modra.Ďakujeme. 

Infocentrum

Na príprave Svätojurského náučného chodníka 
sa podieľali aj žiaci.

Stanica konskej železnice
Vyberáme zo Svätojurského náučného chodníka

Prvá konská železnica v Uhor-
sku, medzi Bratislavou a Tr-
navou, viedla cez mesto Svätý 
Jur. Postavila a spravovala ju 
súkromná spoločnosť, ktorú 
založilo sedemnásť veľkostat-
károv – vlastníkov pôdy me-
dzi týmito mestami. 
Prvú časť trate Bratislava – 
Svätý Jur, dlhú 15 km, sláv-
nostne uviedli do prevádzky 
27. septembra 1840. Dva 
páry koní ťahali dva malé vo-

zíky, v ktorých mohlo cesto-
vať 25 ľudí. Mesto privítalo 
železnicu s veľkým nadšením 
a pri tejto príležitosti dalo 
vytlačiť obrázok železnice na 
formuláre meštianskych dip-
lomov. Rýchlosť a pohodlie 
vlaku predstavovali obrovský 
pokrok v doprave. Pár vlakov 
chodil denne, dopoludnia 
a popoludní tam a späť. 

(úryvok)

POZOR SÚŤAŽ
Odpovedzte správne na jednoduchú otázku  a vyhrajte

Prvý, kto príde do Infocentra a odpovie správne na 
nasledujúcu otázku, si bude môcť vybrať jednu z cien 
- brožúrku o náučnom chodníku alebo tričko s motí-
vom Svätého Jura. Otázka znie: Medzi zastávky náuč-
ného chodníka nepatrí: a) stanica konskej železnice, b) 
fontána na námestí, c) mestské opevnenie. 
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Žreb jesennej časti 2010/2011

1. kolo    14./15. 8.  Jablonec - Sv. Jur 0:1
2. kolo    21./22. 8.  Sv. Jur - D. Lužná 2:1
3. kolo    28./29. 8.  Ivanka - Sv. Jur
4. kolo      4./5. 9.  Rovinka - Sv. Jur
5. kolo    11./12. 9.  Sv. Jur - ŠKP Dúbravka
6. kolo    18./19. 9.  Lozorno - Sv. Jur
7. kolo    25./26. 9.  Sv. Jur - FC Ružinov
8. kolo      2./3. 10.  I. Petržalka - Sv. Jur
9. kolo      9./10. 10.  Sv. Jur - Pl. Štvrtok
10. kolo  16./17. 10.  Kráľová - Sv. Jur
11. kolo  23./24. 10.  Sv. Jur - Čunovo
12. kolo  30./31. 10.  Stupava - Sv. Jur
13. kolo    6./7. 11.  Sv. Jur - Sl. Grob

Vydáva: I. Svätojurská a.s., Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
šéfredaktor: Michal Zeliska, redakčná rada: Mgr. Andrea Hranická, Ria Achbergerová. Náklad: 1000 ks. 

Číslo reg.: OŠaK5/1317/11-12/1997, grafické spracovanie: Michal Zeliska 

INZERCIA

Nová sezóna vo vyššej lige

Premeny malokarpatského regiónu
Fotografická súťaž

Nezisková organizácia AINo-
va zo Svätého Jura v spolu-
práci s nadáciou Tatra banky 
vyhlasuje fotografickú súťaž 
Premeny malokarpatského 
regiónu. Zapojiť sa môžete 
zaslaním dvojice fotografií 
zobrazujúcich to isté miesto 
s odstupom času. Základom 
takejto dvojice je staršia ale-
bo historická fotografia, ku 
ktorej je potrebné zhotoviť 

totožný záber zo súčasnosti. 
Prihlásené práce budú súťažiť 
o hodnotné ceny. Súťažiaci 
budú môcť získať ocenenie 
v jednej z nasledujúcich kate-
górií: autor s najväčším poč-
tom fotografií, technicky naj-
kvalitnejšia dvojica fotografií,
výnimočne objavná dvojica 
fotografií, ocenenie verejnos-
ti. Viac info: www.ainova.sk

Svätojurskí futbalisti opäť vybehli na trávniky. Po 
prvenstve v minulej sezóne začali v polovici augusta 
bojovať o pozíciu v tabuľke III. ligy.

● V dňoch od 29. - do 31.8.10  
bude z dôvodu nakrúcania 
TV filmu UZAVRETÁ ul. 
Prostredná v časti od fontány 
po kruhový objazd

● Mestská knižnica z dôvodu 
revízie mení otváracie hodi-
ny: Pon. 12-18 hod, Ut. 8 - 
12 hod, Str. zatvorené, Štv. 8 
- 12 hod, Pia. 8 -12 hod.

● Academia Istropolitana 
Nova ponúka záujemcom 38 
hodinový kurz Tvorba a ma-
nažment projektov, ktorý sa 
uskutoční vo Svätom Jure 20. 

- 24. septembra 2010. Kurz je 
akreditovaný MŠ SR a účast-
níci získajú certifikát o jeho 
absolvovaní.

K R ÁT K E  S P R ÁV Y


