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VOĽBY do orgánov  
samosprávy obcí 

a voľby do orgánov 
samosprávnych krajov  
konané v rovnaký deň  

a v rovnakom čase  
v roku 2022 

Predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. 
z. vyhlásil voľby do orgánov samo-

správy obcí a voľby do orgánov sa-
mosprávnych krajov a určil deň ich 
konania na sobotu 29. októbra 
2022 od 07.00 h do 20.00 h.

Volič môže voliť len v obci svojho tr-
valého pobytu vo volebnom okrsku, v 
ktorého zozname voličov je zapísaný. 
Volič je povinný po príchode do vo-
lebnej miestnosti preukázať okrskovej 
volebnej komisii svoju totožnosť pred-
ložením občianskeho preukazu alebo 
dokladu o pobyte pre cudzinca.
Viac informácií pre voliča získate na 
webovej stránke: https://www.minv.
sk/?volby-selfgov22 

Pozývame Vás na tradičnú

3.9.2022 
 o 15.00 hod.

na ihrisku v Jakubove
ATRAKCIE
nafukovacia šmýkačka, detský svet pre najmenších, 
prekážková dráha spartan, trampolína bungee,
 
OBČERSTVENIE
guláš, pečienky, palacinky, cukrová vata, pivo, kofola...

PROGRAM
Futbalové zápasy: A mužstvo Jakubov
                          Mládežnícke mužstvá  
16.00-19.00: Fotobox  
21.30: Ohňová show ARTEFUEGO

                     Hudba: BLACKBAND od 19.00 hod.

Rozlúcku s letomv

Lepšia orientácia
pre návštevníkov obce

Pre lepšiu orientáciu 
v našej obci sme na-
inštalovali 5 informač-
ných smerových tabúl, 
ktoré navigujú návštev-
níkov na najdôležitejšie 
miesta v Jakubove.
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INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH

Počet obyvateľov ku dňu 30.6.2022 :    
                                               1767              
Počet narodených:     9       
Počet zomrelých:      11        
Počet prihlásených:    28   
Počet odhlásených:   15    

Š TAT I S T I K A

Nový archív
Obec rekonštruuje budovu vo dvore obecného úradu, aby 
mohla slúžiť ako archív pre spisy na agendu jednotlivých čin-
ností vykonávaných pracovníkmi obce. Vymenili sa vstupné 
dvere, položila sa nová podlaha, elektrické rozvody, vymaľo-
vali steny, opravila strecha.

Kultúrny dom
Vďaka dotácií od Nadácie EPH vo výške 5 000 € ideme vy-
budovať v KD bezbariérové WC a vymeníme všetky dvere, 
ktoré sú vo vstupnej chodbe za drevené.

Prejazd pri COOP Jednota
Bratislavský samosprávny kraj nám prispel sumou 13 146 € 
na odvodnenie parkoviska a trhového miesta pri zdravotnom 
stredisku ako aj prejazdovej cesty pri COOP Jednote. Od-
vodnenie bude zabezpečené drenážnou trubkou, ktorá bude 
stiahnutá do existujúcej priekopy za Steinar pubom.

Kapacita kanalizácie
Na základe oznámenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 
musíme riešiť rozšírenie kapacity kanalizačného výtlačného 
potrubia do obce Kostolište a odtiaľ do ČOV v Malackách. 
V súčasnosti je čerpadlo v čerpacej stanici do Kostolišťa 
vyťažené na 100% a potrubím so súčasným priemerom sa 
nedá prepraviť viac splaškov. Na základe spoločných stret-
nutí starostov Jakubova, Kostolišťa a predstaviteľov BVS sa 
snažíme nájsť možnosti financovania rozšírenia výtlačného 
potrubia. Pokiaľ nebude rozšírenie zrealizované, BVS nebu-
de nové prípojky na nové vetvy povoľovať.

Zelená stena ZŠ
Ministerstvo životného prostredia nám oznámilo, že obec Ja-
kubov bola úspešná s projektom vybudovania zelenej steny 
na budove ZŠ a schválilo nám sumu 188 690,68 € na jej 
vybudovanie. Zeleň bude na stene školy od jedálne po telo-
cvičňu. Pomôže nám znížiť prehrievanie budovy v horúcich 
letných mesiacoch a zlepší estetický dojem, nakoľko zamu-
rované okná, ktoré špatili pohľad na budovu školy budú pre-
kryté zelenou stenou.

Tienenie v KD
Do kultúrneho domu sme počas mesiaca jún dali ušiť a zave-
siť zatemňovacie závesy, z dôvodu, aby sa najmä v letných 
mesiacoch zabránilo prieniku slnečných lúčov a tepla do sály, 
v zime naopak, aby čiastočne zabránili úniku tepla von. Nové 
závesy priestor zároveň skrášlili a zútulnili.
 

Atletická dráha
V najbližšej dobe vybudujeme atletickú dráhu pri telocvični 
ZŠ. Na výstavbu sme získali nenávratný finančný príspevok 
vo výške 36 100 € od Pôdohospodárskej platobnej agentú-
ry. Dráha bude slúžiť žiakom našej školy a v poobedňajších 
hodinách pri dodržiavaní podmienok užívania všetkým oby-
vateľom obce.

Obec zakúpila nové kolobežky, ktoré už sú k dispozí-
cii deťom na ihrisku.

Rekonštrukcia vodárne
V mesiacoch júl, august sa nám konečne podarilo za-
bezpečiť rekonštrukciu zdroja pitnej vody. Po zrealizo-
vaní 215 000 € investícii a predchádzajúcej výmene 
elektrolyzéra za 40 000 € by sme už nemali mať problé-
my so zásobovaním pitnou vodou v letných mesiacoch. 
Máme odsúhlasený sekundový odber v špičke sezóny 
až 6,5l/s, oproti 3,5l/s, ktorý sme mali doteraz. Tiež sa 
vymení celé zariadenie na úpravu vody. Okrem toho 
bude k dispozícii stále i menší zdroj vody z vedľajšej 
studne s možnosťou využitia do 1,5l/s.

Očkovanie v našej obci
Vďaka mobilnej výjazdovej jednotke Bratislavského samo-
správneho kraja obec Jakubov zabezpečila ďalšie kolo oč-
kovania proti ochoreniu COVID-19, ktoré sa uskutočnilo 
14.02.2022 v kultúrnom dome.
Občania sa mohli dať zaočkovať 1., 2., aj 3. dávkou vakcíny 
od Pfizer/BionTech. Aj vďaka tomu zažívame návrat k bežné-
mu životu, k takému, na ktorý sme boli zvyknutí pred pandé-
miou.
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Oslavy 1. mája
Po uvoľnení opatrení sa mohli uskutočniť oslavy 1. mája na ihrisku, kde si občania ale i návštevníci obce mohli pochutiť 
na tradičnej cigánskej pečienke, kofole, pivku a deti sa mohli zabaviť na kolotočoch.
Tj Záhoran odohrala futbalový zápas. Jakubovčania opäť strávili jedno príjemné nedeľné popoludnie.

Kúpanie aj relax...
Obec Jakubov po dvojročnej 
prestávke zorganizovala 2. 
júna 2022 tradičný zájazd pre 
dôchodcov do Dunajskej Stre-
dy.
Kúpanie v Thermalparku aj 
odvoz autobusom bolo pre 
dôchodcov bezplatné, nakoľ-
ko vstupenky uhradila v plnej 
výške obec a autobus spon-
zorsky poskytla spoločnosť 
Saturtransport.
Veríme, že našim dôchodcom 
termálna voda prospela a zre-
generovali.
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Deti, budúcnosť ekológie
Áno vraví sa, odpad má mať svoje miesto. V na-

šej obci je to zberný dvor. Občania miesto a čas 
odberu odpadu poznajú a môžeme uznať, že ne-
spĺňa svoju funkciu nie len na poriadok a čistotu v 
domácnostiach, ale zároveň aj v našej obci.
Už odpradávna bola sobota dňom poriadku na 

dedine, mladé dievčatá sa priam predháňali v čis-
tote pred svojimi domami a mali pritom pomocní-
kov, mládencov pri ťažšie vykonateľných prácach. 
Odpad žiaľ bol zväčša likvidovaný spálením alebo 
zakopaním. No prišiel zberný dvor-riešiteľ problé-
mu odpadu.
Uvádzam záznam návštevníkov - občanov a ich 

rodinných príslušníkov. V roku 2021 priniesli od-
pad (soboty) 1340 krát odpad do veľkokapacitných 
kontajnerov. Milá je skutočnosť, že niektorí rodičia 
prichádzajú so svojimi deťmi. Je nám radosťou 
ako tie drobce už poznajú rozdielnosť odpadu a 
jeho triedenie. Som presvedčený, že deti sú ozaj 
naša budúcnosť.

T.U.

Kam s polystyrénom? 
Polystyrén je bežne používaným materiálom, s kto-

rým sa stretávame na každom rohu. Pomáha pri ochra-
ne výrobkov, ako súčasť balenia elektroniky, či kreh-
kých predmetov, roky sa využíva v stavebníctve. Aby 
polystyrén neskončil ako odpad na skládkach, vznikajú 
prvé firmy na spracovanie stavebného polystyrénu, kde 
polystyrén dokážu očistiť od nečistôt. Takto očistený 
polystyrén je následne použiteľný pre ďalšiu výrobu. 

Najjednoduchšie sa recyklujú obaly zo spotrebičov 
bez nečistôt, resp. iba s minimálnym znečistením. To 
znamená, že z obalov treba najskôr odstrániť plastové 
alebo papierové štítky, nálepky, lepiace pásky a pod.

 Zberný dvor: obaly z televízorov, chladničiek, práčok 
možno odovzdať na zbernom dvore

Kam s polystyrénom zo stavby?
Odrezky a zvyšky zo zatepľovania nie je dovolené 
vhadzovať do žltých kontajnerov určených na plasty, je 
potrebné ich odniesť na zberný dvor. Dôležité je zbaviť 
polystyrén zvyškov malty, lepidla, stierky, tmelu a iných 
nečistôt, pretože recyklovať sa môže iba čistý polysty-
rén.  

Upozornenie !
Upozorňujeme Vás na výskyt nepovolených 
odpadov v zberných vreciach na plast, kde 
sa nachádzajú zložky komunálneho odpadu. 
V prípade, že pracovníci obecného úradu pri 
zbere  takýto odpad nájdu, nebude Vám vrece 
odobrané.    
Upozorňujeme Vás, že do plastu nepatrí  po-
lámaný, znečistený záhradný nábytok, vedrá, 
poškodené bazény, šmykľavky,  stavebný po-
lystyrén, hračky... Tento iný druh plastu musíte 
odovzdať na zbernom dvore v čase otváracích 
hodín. 
Pri použití vlastných vriec na plast, Vás žiada-
me o používanie priehľadných vriec, z dôvodu, 
aby bol viditeľný obsah, inak Vám vrece nebu-
de odobraté. 

Autor článkov, pán Urbánek je správcom zberného dvora a dô-
sledne dohliada na ukladanie odpadov, mapuje a spoznáva ob-
čanov  a je akýmsi navigátorom a často aj radcom. Nielenže 
vám poradí, kde čo máte uložiť, ale častokrát aj poradí, kde čo 
môžete nájsť. Ľudia na dedine sú častokrát domáci majstri a ku-
tili, no a kde môžete pohľadať práve súčiastku, kus kovu, staré 
pánty do dverí, poličku, drôt, koncovku, kábel, motor, štokrlík, 
staršie vedro, kanvičku, stolík či stoličku do dielne....ak nie práve 
na zbernom dvore? 
Čo jeden nepotrebuje, iný práve hľadá...

Zberný dvor nie je len o odhadzovaní nepotrebného, ale aj re-
cyklovaní, znovuupotrebení, opravení a prispôsobení si predme-
tov, aby nám ešte poslúžili.

Plamienok, či plameň
Začínam tak netradične už z toho dôvodu, že nie 
som najmladší. Radi si pospomíname, pritom sa 
aj niečo dozvieme a oživujeme vzťahy typické 
dedinskému životu. Tu sme sa poväčšine narodili, 
prežili najkrajšie dni, roky života. Pri stretnutiach 
sa najčastejšie rozhovor začína: A už si dokončil 
tú záhradu? Ako ti to rastie? Záhradka nám dáva 
zabrať v tom dobrom slova zmysle. Na jar vy-
mýšľame projekty čo bude nové a čo ponecháme 
po starom. Nejeden záhradkár študuje literatú-
ru, a tak si doplňuje svoje vedomosti a neraz ich 
vie uplatniť pri dennodennej činnosti. Svojou usi-
lovnou prácou na záhrade vieme nahradiť aj fit-
ko. Je to relax, je to záľuba, je to tradícia života 
na dedine. Dávajme si však pri práci v záhrade 
pozor! V minulosti, pamätníci si určite spomenú, 
na vypaľovanie na záhradách, bolo dymu aj hádky 
medzi susedmi. Naše žienky museli častejšie 
umývať okná. Spomínam to preto, že vypaľovanie 
a dymenie by malo byť minulosťou. Áno, máme 
zberný dvor, tam sa toho zmestí až-až. Dovezené 
smeti majú význam čistoty, poriadku a zavádzania 
nových návykov spolunažívania. Nedá sa prehlia-
dnuť pohyb prítomných na zbernom dvore a jeho 
okolí. Ako prichádzajú na víkend pomôcť svojim 
rodičom či starým rodičom ich príbuzní. Verte aj tu 
vznikajú náhodné stretnutia plné emócií, či veľa-
vravných a dôverných rozhovorov. Je to úžasné! 
Možno si aj poradíme s plamienkom či dymom 
a môžeme si nažívať v krajšom prostredí.

T.U.
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ČO KAM PATRÍ?  
JE TO JEDNODUCHÉ...

PLAsTY (žLTÉ VRECiA)
Patrí sem: stlačené fľaše od nápojov, rastlinných olejov, číre 

a farebné fólie, tašky, vrecká, obaly a fľašky od kozmetických 
a čistiacich prípravkov, plastové vrecká od mlieka, prepravky z 
fliaš, obaly zo sladkostí, tégliky z jogurtov, polystyrén, penový 
polystyrén, poháriky z automatov, vodoinštalačné a elektroin-
štalačné rúrky, plastové okná, plastový nábytok, hračky a pod. 
viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych vý-
robkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov, 
konzervy, oceľové plechovky od nápojov, kovové vrchnáky z fliaš 
a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble 
(bez bužírky), obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, 
hliníkové viečka, klince, sponky, spinky, staré kľúče, zámky.

Polystyrén (napr. výstuž z krabice s elektronikou): patrí do 
žltého vreca (malé množstvo) a na zberný dvor.

Nepatrí sem: znečistené plasty i polystyrén chemikáliami, zvy-
škami jedál a biologickým odpadom, viacvrstvové obaly od kávy, 
vreckových polievok, pudingov, práškového cukru, korenín, na-
nukov, kakaového prášku, viacvrstvové obaly, podlahové kryti-
ny, guma, molitan, hrubo znečistené kovy zvyškami jedla, farieb 
a rôznych chemických látok.  

Obaly z masla a črievko zo syru: sú kombinované obaly 
a navyše aj zamastené, takže sú nerecyklovateľné. Patria do 
zmesového odpadu. 

Jednorazové žiletky: do zmesového odpadu. Nakoľko je to 
kombinovaný materiál ( plast, kov, guma) čiže je to nerecyklova-
teľný výrobok. 

Plastové hračky, stoličky: nepatria do plastov, patria do zme-
sového odpadu.  

sKLO (ZELENá NáDOBA)                                                     
Patrí sem: neznečistené sklenené fľaše a sklenené obaly 

z nápojov, potravín, sklenené črepy a pod.
Nepatrí sem: keramika, porcelán, zrkadlá, drôtené a lepené 

sklo, tabuľové sklo, sklo s obsahom chemických látok a pod. 
Zrkadlo: patrí do zmesového odpadu (malé množstvo) alebo 

na zberný dvor. Nie je to klasické sklo, keďže je zo zadnej strany 
potiahnuté neoddeliteľnou reflexnou vrstvou.

 

PAPiER (MODRá NáDOBA)                                                   
Patria sem: noviny, časopisy, reklamné letáky, katalógy, 

zošity, plagáty, baliaci papier, vlnitá a hladká lepenka, kartóny, 
škatule, knihy bez väzby, kancelársky papier, bločky z obchodov, 
lístky z kina, z dopravy, staré pohľadnice, listy, obálky (bez 
plastových okienok), malé kúsky po strihaní papiera, papierové 
vrecká od múky, cukru, papier od potravín, plagáty, krepový 
papier, skartovaný papier,... 

Rolky od toaletného papiera a krabice od vajíčok: Dlho pla-
tilo, že tento odpad nepatrí do modrého kontajnera. Avšak súčas-
né technológie už umožňujú bezproblémovú recykláciu aj tohoto 
druhu papiera. Takže smelo hádžte do modrého kontajnera!

Krabica od pizze: patrí do zmesového odpadu alebo do 
kompostu, keďže ide o silne znečistený papier mastnotou a v 
kontajneri by mohol začať aj plesnivieť a znehodnotiť všetko 
okolo. Môžete prípadne hodiť viečko do kontajneru na papier, ak 
sa pizze nedotýkalo a je čisté.

Nepatria sem: mokrý, mastný alebo znečistený papier, 
asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické po-
treby, alobal, celofán, papier na pečenie, tetrapaky (viacvrstvové 
obaly),...

Použité papierové vreckovky, kuchynské utierky a servít-
ky: sú znečistené a preto patria do zmesového odpadu alebo do 
kompostu. Nie je možné ich recyklovať.

Pokladničné bločky: pozor na bločky z termopapiera. Termo-
papier nie je vhodný na recykláciu, keďže obsahuje plnidlá, ktoré 
bránia jeho rozkladaniu. Taktiež obsahuje celú radu nebezpeč-
ných chemikálií, a preto sa neodporúča ani jeho kompostovanie. 
Patrí teda do zmesového odpadu. 

TExTiL
Patria sem: čisté a suché odevy a textil, prikrývky, deky, po-

steľná bielizeň, topánky zviazané v pároch, čiapky...
Nepatria sem: mokrý, špinavý opotrebovaný textil a obuv
Upozornenie: veci do kontajnerov vkladajte zabalené v plasto-

vých vreciach, resp. taškách, predíde sa tak ich znehodnoteniu. 

KUCHYNsKý ODPAD
Patria sem: kávové a čajové zvyšky, starý chlieb, papierové 

vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, 
nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky 
pokrmov a potravín...

Nepatrí sem: tekuté zvyšky jedál, oleje, kosti, cigaretové ohor-
ky...

ELEKTROsPOTREBiČE 
Zbiera sa: káble, čierna aj biela elektroniky, domáce 

elektrospotrebiče (chladničky, práčky, počítače, televízory, fény, 
telefóny...) elektronické hračky

Nezbiera sa: žiarovky, CD, DVD a iný odpad

PNEUMATiKY
Miesto zberu: všade, kde je možné ich kúpiť a VO VŠETKÝCH 

PNEUSERVISOCH podľa §71 zákona č. 79/2015 o odpadoch je 
každý distribútor pneumatík povinný zabezpečiť na svojich pre-
daných miestach spätný zber odpadových pneumatík bez ohľa-
du na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatiky na trh, 
po celú prevádzkovú dobu. Bezplatne.

ZMEsOVý KOMUNáLNY ODPAD
Patrí sem: len zmesové komunálne odpady, ktoré nemožno 

ďalej triediť (jednorazové detské plienky, použité hygienické po-
treby, vrecká z vysávačov, opotrebovaný textil a obuv...)

Nepatrí sem: do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek 
stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo...), 
papier, plasty, kovy a sklo – zložky triedeného systému zberu, 
biologicky rozložiteľný odpad, nebezpečné odpady (lieky, pesti-
cídy, farby, riedidlá, motorové oleje, batéria, akumulátory, žiariv-
ky, neónové trubice...) elektroniku, pneumatiky...

LiEKY
Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho 

odpadu ani do vôd odvádzaných v rámci kanalizácie. Je potreb-
né ich odovzdať do lekární!

ČO DO KANALiZáCiE NEPATRÍ?
Kvôli nedbanlivosti niektorých občanov pracovníci obecné-

ho úradu strávili už niekoľko dní a hodín pri čistení čerpadiel, 
preto Vás žiadame, aby ste do verejnej kanalizácie nehádzali:  
Hygienické potreby – vlhčené utierky, tampóny, vložky, plienky, 
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obrúsky a podobne – tento odpad spôsobuje upchávanie čerpa-
diel

Chemické látky a ropné produkty – farby, riedidlá, lieky, sad-
ru, lepidlá, motorové oleje a rôzne iné chemikálie – tento odpad 
v kanalizácii môže spôsobiť rôzne chemické reakcie

Biologický odpad – potraviny, neskonzumované jedlá, šupky, 
kosti, potravinárske tuky, oleje, masti, trávu, záhradný odpad 

Nerozpustné materiály – plasty, obaly, kamene, gumu, kovy, 
plechovky, handry a podobne – upchávajú kanalizáciu, vytvárajú 
rôzne bariéry a prekážky 

Uvedené veci občania často z nevedomosti, nezodpovednosti, 
ľahostajnosti či pohodlnosti vypúšťajú, vhadzujú  do kanalizácie 
bez toho, aby sa ďalej zamysleli nad dôsledkami svojho konania. 
Nielenže ohrozujú funkčnosť svojich kanalizačných prípojok, ale 
aj funkčnosť celej siete verejnej kanalizácie. Zbytočne zvyšujú 
náklady na prevádzku kanalizácie tým, že sa musia odstraňovať 
rôzne havarijné stavy. 

Preto Vás vyzývame, aby ste do kanalizácie vypúšťali výlučne 
odpadové vody po použití WC, sprchy, vane, vody z prania, umý-
vania riadu. iné do kanalizácie nepatrí. 

Kompostovanie
Kompostovanie nie je hádzanie bioodpadu na jednu kopu. 
Treba dodržiavať niekoľko základných pravidiel:

1) správna veľkosť kompostovaného materiálu: 
Čím je kompostovaný materiál menší, tým sa rýchlejšie rozloží. 
Má totiž väčšiu plochu, na ktorú môžu mikroorganizmy pôsobiť. 
Ideálna veľkosť je približne ako veľkosť palca na ruke.

2) správne zloženie kompostovaného materiálu: 
Mäkké, šťavnaté a zelené dusíkaté látky (pokosená tráva, 
kuchynský biologický odpad, trus…) musíme zmiešavať so 
suchšími uhlíkatými látkami (drevná štiepka, piliny, hobliny, 
lístie, slama, papier…) aby sa predišlo hnilobným procesom. 
Zjednodušene môžeme povedať, že keď pridáte do komposté-
ra 5-litrové vedierko kuchynského odpadu, mali by ste primie-
šať aj 5-litrové vedierko suchého odpadu. Je dobré si urobiť zá-
soby týchto suchých materiálov na celý rok v čase ich hojného 
výskytu (napr. vo veľkých vreciach).

3) Dostatočný prístup vzduchu:  
Kompostovanie je aeróbny proces, teda potrebuje prístup vzdu-
chu. Čím sú kompostované častice menšie, tým je medzi nimi 
menej dutiniek, kde sa môže udržať vzduch. Bez neho však 
kompost iba hnije a zapácha. Preto je nutné kompost preko-
pávať, ideálne aspoň raz za tri mesiace (vidlami a lopatou, 
prípadne špeciálnym vrtákom, tzv. prekopávačom kompostu). 
Prekopávaním urýchľujete proces rozkladu.

4) Dostatočná vlhkosť: 
Ak je kompost príliš suchý, celý proces sa spomaľuje alebo až 
zastavuje. Ak je príliš vlhký, dochádza k nežiaducemu hnilob-
nému procesu, niekedy až k skysnutiu kompostu, čo sa prejaví 
zápachom. Pri pokročilejšom rozklade sa dá optimálna vlhkosť 
zistiť jednoduchým spôsobom: hrsť kompostovacieho materiálu 
sa stisne v ruke, pričom by sa medzi prstami malo objaviť len 
niekoľko kvapiek tekutiny. Po roztvorení ruky by mal materiál 
zostať pohromade.

Aké odpady sa dajú kompostovať?
Kompostovať sa v podstate dajú všetky rastlinné zvyšky. Urči-
te vynechajte akékoľvek živočíšne produkty (mliečne výrobky, 
mäso, kosti, ryby a jedlá z nich vyrobené). 

Do kompostu patria:
o Všetky rastlinné zvyšky z prípravy jedál

o Usadenina z kávy

o Šupky z južného ovocia (banány, pomaranče, citróny): 
môžu obsahovať zvyšky pesticídov, tie sa však počas 
rozkladu odbúrajú

o Zvyšky varenej stravy v malom množstve: varená stra-
va vo väčšom množstve môže prilákať zvieratá. Ne-

bezpečný je aj vysoký obsah soli v týchto biologických 
odpadoch, ktoré negatívne ovplyvňujú rast rastlín a pri 
obsahu vyššom ako 1 % sa stáva kritickým

o Škrupiny z vajíčok

o Potraviny po záručnej lehote, zvädnuté kytice, opotre-
bovaná zemina z kvetináčov, vlasy, zvyšky vlny

o Použité papierové vreckovky a kuchynské utierky, 
mastná krabica z pizze: kvôli znečisteniu sa už nedajú 
zrecyklovať, ale skompostovať áno

o Rolky z toaletného papiera či krabice od vajec (dajú sa 
však aj recyklovať)

o Popol z pece: v obmedzenom množstve môžete pri-
dať aj čistý drevný popol, ak pálené drevo nebolo im-
pregnované či inak chemicky ošetrené

o Výkaly zo zvierat, ktoré nekonzumujú mäso (ostatné 
môžu byť napadnuté patogénmi a byť nebezpečné pre 
človeka)

Do kompostu nepatria:

o Živočíšne produkty a výrobky z nich (mäso, kosti, 
mliečne výrobky)

o Chorobami napadnuté časti rastlín

o Rastliny s vyzretými semenami a rozmnožujúce sa ko-
reňovou sústavou

o Varené jedlá vo veľkom množstve

A ako viete, že je váš kompost hotový?
Rýchlosť vzniku kompostu je závislá od kvality surovinovej 
skladby a dodržiavania základných podmienok kompostovania. 
V praxi je možné vyrobiť kompost v rozmedzí od 3 mesiacov 
do 2 rokov od založenia kompostu. Zrelý kompost by mal mať 
tmavohnedú hrudkovitú konzistenciu a voňať ako les. Ideálne 
je urobiť aj test klíčivosti. Stačí naplniť plytkú misku preosiatym 
navlhčeným kompostom a vysiať do neho rýchlo klíčiace sem-
ienka (žerucha, fazuľa) a zakryť fóliou, aby sa pod ňou udržala 
vlhkosť. Ak po 3 až 4 dňoch väčšina semien vyklíči, kompost 
už neobsahuje žiadne látky škodlivé pre rastliny a môžeme ho 
použiť.

Čo s vytvoreným kompostom?
Predpokladané množstvo vyprodukovaného kompostu tvorí 
približne 1/3 z celkovej hmotnosti kompostovaného biologické-
ho odpadu. Ak nemáte záhradku, môžete ho použiť aj do kveti-
náčov na balkóne, do predzáhradky pred panelákom alebo ho 
len tak nasypať k stromom a kríkom v okolí. Prípadne kontaktuj-
te komunitné záhrady či drobných záhradkárov v okolí – určite 
si ho radi prídu vyzdvihnúť.

Zdroj: zerowasteslovakia.sk 
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Rybárske preteky  
pre dospelých 14. mája 2022

Po dvojročnej pauze z dôvodu  pandemických opatrení 
sa opäť 14.5.2022 uskutočnili rybárske preteky pre do-
spelých. Po prvý krát sa výbor dohodol a preteky usporia-
dal na Štrkovisku II. (Stará Štrkovňa). Štartovné lístky sa 
predávali vopred s veľkým záujmom. Zabojovať o najviac 
šupináčov sa prišlo popasovať 78 súťažiacich. Štartovný 

výstrel zaznel o 7:00 hodine ráno. Po dvoch hodinách mali 
súťažiaci  už niekoľko kusov ulovených kaprov. Občerstve-
nie bolo pripravené pre pretekárov ako aj pre verejnosť, 
ktorá prišla povzbudzovať. Po ôsmich hodinách bolo mi-
moriadne úspešne ukončené pretekanie s počtom 226 ks 
ulovených kaprov z čoho bolo privlastnených len 30 ks. 
Výbor vyhodnotil preteky ako úspešné a v ďalšom období 
by chcel pokračovať v tomto revíre. Za úlohu si výbor dáva 
pripraviť viac štartovných miest, pretože prvý ročník bol 
obmedzený počtom.

Rybárske preteky  
pre deti  
4. júna 2022
Rybárske zápolenie bolo opäť pri-
pravené aj pre menších súťažiacich 
od 3-15 rokov. Preteky sa znova ko-
nali na PRUXE ako po minulé roky 
a v spojení s MDD bola účasť súťa-
žiacich mimoriadne vysoká s počtom 
56 detí. Teší nás, že každým rokom 
malí rybári pribúdajú. Pri štarte dostali 
súťažiaci štartovný balíček s pitným 
režimom, občerstvením a malým dar-
čekom. Počas štvorhodinovej súťa-
že sa mohli ďalej posilniť grilovaným 
špekáčikom a nápojom zdarma, kto-
rý deťom mimoriadne chutil. Počasie 
aj napriek niekoľkým obavám bola 
k rybárom naklonená. Horšie to bolo 
s počtom ulovených rýb. Počas ce-
lého preteku, ktorý trval 4 hodiny od 
8:00-12:00 hod. boli ulovené len 4 
ks bodovaných rýb. Vďaka štedros-
ti sponzorov, ktorej sa veľmi tešíme 
a za ktorú sme mimoriadne vďační 
neodišlo ani jedno dieťa bez ocene-
nia. Úsmev a radosť detí nás napĺňa 
v pokračovaní do ďalšieho obdobia.
V roku 2022 prajeme rybárom veľa 
úlovkov. 

Petrov zdar.
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Zaujímavosti z materskej školy
Mám básničku  na jazýčku...
Okrem výchovy  a vzdelávania materská škola ponúka 
deťom množstvo zaujímavých aktivít, ktoré rozvíjajú  ich 
potenciál a nadanie, rozširujú ich obzor poznania.

Peknou akciou v mesiaci marec bola recitačná súťaž- 
„Mám básničku na jazýčku“. Staršie deti sa za pomoci 
svojich rodičov  naučili v domácom prostredí básničky, 
s ktorými potom pred svojimi kamarátmi vystúpili. Cieľom 
tejto aktivity bolo zapojiť rodičov do spoločného čítania 
a tak spoločne vytvárať pozitívny vzťah ku knihám. Súťa-
žou v recitovaní sme objavili malých recitátorov, ktorí sa 
báseň dokázali nielen naučiť, ale ju aj pochopiť, precítiť 
a pekne predniesť.

Deň matiek
S teplými lúčmi  jarného slniečka ožila aj naša škôlka. Ko-
nečne po dvoch  rokoch epidemiologických opatrení, sme 
sa mohli vrátiť k tradičným besiedkam. Svojim mamičkám 
deti zaspievali a zatancovali na školskom dvore. Bolo to 
pre niektoré deti prvé vystúpenie, o to viac sa naň tešili. 
Mamičky žiarili šťastím, tatinovia boli pyšní na svoje diet-
ky. Sem-tam sa objavila aj slzička.  Takéto emócie a zážit-
ky sú veľmi silné , hlavne vtedy ak si ich prežijeme priamo 
a nielen on-line cez telefón. 

Plavecký výcvik
Po dvoch rokov sa naše deti zúčastnili plaveckého výcvi-
ku v Plaveckej akadémii v Devínskej Novej Vsi. Okrem 
plávania a skákania do vody, sa detičky vždy po kúpaní 
aj saunovali. Na výcviku sa podaktorí naučili aj plávať, čo 
iste využijú teraz v lete.

Bosonohá olympiáda
Novou aktivitou v mater-

skej škole bola bosonohá 
olympiáda. Jej cieľom  bolo 
podporiť súťaživosť a hra-
vosť detí. Niektoré cvičenia 
prebiehali na boso , čím sme 
podporili správny vývin cho-
didiel a držanie tela, a tiež 
rozvoj motorických svalov 
na chodidlách. Cvičenie na 
boso bolo pre deti zaujímavé 
a prebieha aj počas ranných 
cvičení.

Návšteva z lesa
17.mája nás navštívili pracovníci z vojenských lesov. Pri-
niesli so sebou množstvo materiálu z lesa- vetvičky, les-
né plody, parohy a iné zaujímavosti. Deťom porozprávali 
o živote zvierat v lese, o rastlinách a stromoch. Cieľom 
bolo upevniť vzťah detí k prírode, prostredníctvom nových 
nepoznaných informácií o prírode. Pre deti to bol úžasný 
zážitok držať v rukách obrovské  jelenie parohy ,  plody 
lesných stromov, vidieť chrobáky, ktoré žijú v machu a pod 
lístím. Na záver stretnutia si vyrobili drevené prívesky 
a dostali sme aj  krásny darček, v podobe troch borovíc, 
ktoré sme si zasadili.

Rozlúčková slávnosť
Predškoláci v modrých čiapočkách a so školskými taška-
mi sa rozlúčili so škôlkou, ktorá im bola tri roky druhým 
domovom. Našli si tu nových kamarátov, naučili sa veľa 
vecí- cvičiť, kresliť, počítať, spievať....  Všetko , čo sa 
v materskej škole naučili , im bude v ďalšom  živote veľkou 
pomôckou. Mnohé informácie a zručnosti, ktoré tu získali, 
majú v sebe uložené na celý život – pozdraviť, poďakovať, 
viazať mašličku, jesť príborom...

Už sa tešia do školy, preto im prajeme, aby sa im v škole 
páčilo, aby ich učenie zaujalo, aby ich výsledky boli hod-
notené len hviezdičkami, alebo slniečkom. 

Cez prázdniny si oddýchnu, načerpajú  nové sily a v sep-
tembri  už so svojimi rodičmi a taškou na pleciach pôjdu na 
inú adresu, než je tá, do ktorej chodili doposiaľ.

Naši predškoláci sa rozlúčili so škôlkou a slávnostne 
vystavili svoje tablo na obecnom úrade.
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UDiALO sA V šKOLE JANUáR- JúN 2022
Aj keď nás neminul čas kovidový, 
podarilo sa nám v škole zrealizovať 
zopár výborných školských aktivít

Lyžiarsky výcvik- výborné zname-
nie-konečne po dvoch rokoch
Prebehol v krásnom prostredí Níz-
kych Tatier v oblasti Krpáčovo pre 
37 žiakov 5-9.ročníka a bez prob-
lémov. Všetky fotografie, aktivity 
a spomienky nájdete na FB/zsjaku-
bov a IG/zsjakubov

Tradičné čítacie popo-
ludnia družinárov v kniž-
nici
Družinárom k knižnici čítajú rôzne 
príbehy v mesiaci knihy vždy ich starší 
spolužiaci. S pani vychovávateľkami 
sa potom deti v ŠKD o prečítaných 
príbehoch rozprávajú a obľúbené časti 
z prečítaných príbehov si deti nakreslia.

1.apríl- Pyžamový deň - 
Pyjama Day - PD - sme 
si riadne užili 
Všetci „pyžamáči“ - deti, učitelia a 
učiteľky, aj pani upratovačky a kuchár-
ky-  zobrali túto výzvu veľmi vážne, teda 
o pyžamové nápady nebola núdza. Tento 
deň sme spojili aj s environmentálnymi 
aktivitami ku Dňu vody.

Praktický seminár na 
BBC Micro:bit s dopln-
kami ElecrowBasicKit 
PV apríli 2022 starší žiaci programovali 
micro:bity s lektormi organizácie Aj Ty v IT.  
Žiaci, ktorí prejavili záujem, sa 1.apríla 
mohli zapojiť do praktického semináru 
na BBC Micro:bit s doplnkami Elecrow-
BasicKit pod vedením lektora Sama a p. 
Lenky Gondoľovej z AjTyVIT. V prostredí 
micro:bit za 3 hodiny žiaci zvládli princípy 
fungovania elektrických obvodov, vytvo-
renie elektrických obvodov a ich úspešné 
naprogramovanie v prostredí MakeCode. 
Praktický seminár zorganizoval a pripravil 
R. Szekula, učiteľ informatiky. Ďakujeme 
za podporu Aj Ty v IT a tešíme sa na po-
kračovanie.

Zápis predškolákov do 
1.ročníka na 2022/2023
12.04.2022 sme v prvej triede zapísali 
budúcich žiačikov. Prváčikov previedli k 
školou  naši absolventi - deviataci. Budúci 
prváčikovia preukázali p.učiteľkám svoje 

zručnosti a za svoju prácu získali drobnú 
odmenu a ozdobili si vlastný rámik na 
pamätnú fotografiu zo zápisu. Počet 
prvákov na šk.rok 2022/23 nie je ustále-
ný, počet žiadostí na zapísanie prvákov 
do našej školy sa neustále mení, kvôli 
situácii s covid, zvýšenému populačnému 
rastu, sťahovaniu obyvateľov a stavebné-
mu „boomu“ v našej obci a na okolí. 

stolnotenisový veľko-
nočný turnaj
V apríli sme konečne športovali aj hro-
madne, 13.04. nás rozhýbal stolnoteniso-
vý veľkonočný turnaj. Ďakujeme hlav-
nému spoluorganizátorovi Športovému 
klubu stolného tenisu Jakubov za ceny, 
tlieskame všetkým odvážnym hráčom, 
hráčkam a gratulujeme víťazom. 

Aktívny Deň Zeme 
v škole a ŠKD
22.04. sme slávnostne ukončili me-
siac venovaný environmentálnym 
aktivitám ku Dňu Zeme. Aj deti z ŠKD 
priložili ruku k dielu,  aby aktívne chrá-
nili našu planétu Zem a vyčistili od 
odpadkov blízke okolie našej školy. 

MDD- Rozprávkový les
Deň detí sme oslávili putovaním tra-
dičným Rozprávkovým lesom. Deti 
sprevádzali rozprávkové bytosti, ktoré 
skvelo predviedli deviataci. Triedy lúštili 
záhady schovaného pokladu.  Popo-
ludní bolo MDD aj v šKD -športovo-
-súťaživé popoludnie, zábava, medaily, 
sladkosti a k tomu chutná pizza, ktorú 
si vychutnali naši klubáci ako zaslúže-
nú odmenu za športové zápolenie.

Netradičná júnová NOC 
v knižnici 

Ďalšiu skvelú akciu – Noc v knižnici, 
ktorú nebolo možné minulý rok zo zná-
mych dôvodov zrealizovať, sme odvážne 
zrealizovali v júni. Noc v knižnici strávili 
naši prváci a druháci pri tradičných ľu-
dových rozprávkach, čítaní a tancovaní.  
A môžeme hrdo zhodnotiť, že  zážitkové 
učenie aj netradičné spanie v triede sa 
podarilo. Naši druhostupniari strávili noc 
v knižnici pri čítaní príbehu z gréckej my-
tológie, kreslení animovaného príbehu na 
pokračovanie a vyrábaním spomienko-
vých tričiek na Noc v knižnici.

Reprezentovali školu:
Programovací tím Zš 
Jakubov Jakubovskí Roboti 
sa stali celoslovenskými 
víťazmi Olympiá-
dy v programovaní 
Do pilotného ročníku ENTER Olympiády 
v programovaní sa zapojil aj náš 3-členný 
tím Jakubovskí roboti z 8.A Marek, Adrián 
a Tomáš a vyhrali v celoslovenskom 
kole 1.miesto za základné školy spo-
medzi 43 základných a stredných škôl. 
Chlapci predstavili projekt, ktorý pomáha 
asistentom znevýhodnených študentov. 
Porota mu udelila prvé miesto spome-
dzi všetkých základných škôl. „Náš pán 
učiteľ nám povedal o reálnom probléme, 
ktorý majú asistenti a študenti na Mokro-
hájskej a my sme sa ho snažili vyriešiť. 
Na projekte sme pracovali v trojici asi 
dva mesiace,“ povedal Adrián, člen tímu, 
ktorý svoje zariadenie testoval aj v reál-
nej prevádzke. Viac info na: https://www.
skolske.sk/clanok/59169/telekom-ocenil-
-najlepsich-studentov-vprogramovani

športové tímy 
a jednotlivci
Atletika: Michaela Kováčiková- víťazka 
krajského kola v 4-boji zároveň získala 
výborné 5. miesto v celoslovenskom kole 
Školský šport v 4-boji.  
Futbal: starší žiaci – víťazi Turnaja 
priateľstva, víťazi OK malý futbal a 6.
miesto krajské kolo malý futbal.

Naše úspešné projekty:
Projekt – Cez micro:bity spoznáme 
svet sme uskutočnili vďaka finančnej 
podpore nadačného fondu v Nadácii 
Pontis. Projekt bol realizovaný s cieľom 
repojiť STEM vzdelávanie so soft-skills a 
humanizáciou u žiakov, formou vytvárania 
aplikácii s microbitmi pre osoby s 
telesným a sluchovým postihnutím s 
využitím metódy storytelling. Projekt 
posilnil záujem dievčat (najmä v 4.ročníku 
ZŠ) o informatiku a programovanie 
formou zapojenia do aktivít organizácie 
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AjTyVIT. Posilnil kooperatívnu a 
rovesnícku výučbu formou aktivít „žiaci 
učia žiakov“ najmä na 1.stupni ZŠ. 
Projekt sme začali realizovať 02/2022 
a ukončili sme ho 06/2022 
Získané finančné prostriedky boli použité 
na zakúpenie sád micro:bitov pre žiakov.

Projekt – sPPravmeTo  
pod názvom:  
Fotografuj kreatívne, zdieľaj 
bezpečne 

sme uskutočnili vďaka finančnej podpore 
NADÁCIE SPP. Projekt bol určený pre 
žiakov ZŠ Jakubov s cieľom zvýšiť 
kvalitu vzdelávania informatiky, mediálnej 
výchovy, a vizuálnej gramotnosti pria-
mou formou tvorby, úpravy, interpretácie 
a interaktívneho využitia fotografie ako 
dôležitého digitálneho média Generácie 
Z.

Základná škola poskytla žiakom 
možnosť zážitkového vzdelávania, 
získavania zručností a učenia cez foto-
grafickú a grafickú tvorbu, interaktivitu, 
interpretáciu vlastných žiackych doku-
mentárnych fotografií a ich prezentáciu 
prostredníctvom žiackej fotografickej 
výstavy „ Jakubov známy-neznámy#4“. 

Škola žiakom poskytla možnosť získať 
zručnosť prezentovať vlastné fotografie 
na vernisáži výstavy. Projekt žiakom 
sprostredkoval zvyšovanie úrovne z 
vizuálnej gramotnosti a fotografickej 
bezpečnosti formou workshopov s lek-
torom a osobnosťou slovenskej doku-
mentárnej fotografie Andrejom Lojanom, 
víťazom Slovak Press Photo, ktorý 
zaštítil aj žiacku fotografickú vernisáž ako 
odborný garant. Zámerom projektu bolo 
zvyšovať rozvoj a formovanie aktívnych 
zručností žiakov a rozvoj kreativity v 
oblasti spracovania informácii získaných 
z digitálnych zdrojov. Žiaci zvýšili úroveň 
svojich interaktívnych zručností cez 
priamu tvorbu, úpravu, kritické myslenie 
a hodnotenie vlastných fotografií a ich 
prezentáciu F2F na vernisáži výstavy 
s účasťou verejnosti. Žiaci sa naučili rozli-
šovať znaky kyberšikany a kyberstalkingu 
a akceptovať ochranu súkromia jednotliv-
ca pri získaní a zdieľaní fotografií. Projekt 
sme začali realizovať 01/2022 a ukončili 
sme ho 06/2022 
Získané finančné prostriedky boli pou-
žité na lektorské hodiny, tlač žiackych 
fotografií a nákup rámov, do ktorých sa 

žiaci naučili vlastné fotografie rámovať.

Projekt: „spolu múdrejší“
Projekt bol realizovaný vďaka výzve 
Ministerstva školstva, vedy výskumu a 
športu SR z Plánu obnovy a odolnosti SR 
financovaného Európskou úniou NextGe-
nerationEU 
Cieľom bolo podporiť žiakov, ktorí sa 
mohli do projektu prihlásiť a zabojovať 
na  vyrovnávaní rozdielov vo svojich 
vedomostiach, zručnostiach a spôso-
bilostiach. Prostredníctvom naplnenia 
tohto čiastkového cieľa sa zabezpečilo 
naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým 
je zmierňovanie dopadov pandémie 
vo vzdelávaní na základných školách 
ako aj zmiernenie negatívneho dopadu 
pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov. 
Začiatok 01/2022, koniec 06/2022. 

 Žiaci  ZŠ Jakubov sa v mesiacoch máj, jún zúčastnili aj škol-
ského športového projektu " Škola v pohybe" organizovaného 
Ministerstvom školstva.

Žiaci našej školy súťažili v 2 športoch - malom futbale a atletike.
V malom futbale reprezentovali žiaci: Drdúl Peter, Drkušič Sa-

muel, Kalakaj Dominik, Peller Martin, Polák Patrik, Pristach Pe-
ter, Pútik Samuel, Šimek Tomáš a Zemko Filip.

V okresnom kole naši žiaci vyhrali všetkých 6 zápasov a su-
verénne postúpili do krajského kola. V Krajskom kole s našim 
žiakom darilo troch menej a po 1 remíze a 3 prehrách skončili 
na 6 mieste.

V atletickej časti ktorú tvoril atletický 4boj – beh na 60 metrov, 
skok do diaľky, hod raketkou a beh na 600 metrov, našu školu re-
prezentovali: Kováčiková Michaela, Pajpachová Alexia, Navara 
Tobias a Pútik Samuel.

V okresnom kole sa najviac darilo Michaele Kováčikovej ktorá 

po zisku 1 striebornej, 1 bronzovej medaile obsadila celkovo 2 
miesto a postúpila do krajského kola.

V krajskom kole sa Michaele darilo ešte viac a po zisku 1 zlatej 
a 2 strieborných medailí sa stala celkovou víťazkou krajského 
kola.

Vďaka tomuto víťazstvu postúpila do celoštátneho SUPERFI-
NÁLE ktoré sa konalo v X-BIONIC Sphere v Šamoríne.

Tu sa Michaele opäť veľmi dobre darilo zlepšiť svoje osobné 
výkony a vytvoriť si až 3 osobné rekordy. V jednotlivých disciplí-
nach obsadila 3, 4, 6 a 7 miesto. V celovom hodnotení obsadila 
nádherné 5 miesto.

Ďakujeme našim žiakom za krásnu reprezentáciu našej školy 
a obce a veríme, že v ďalšom ročníku sa pridajú aj ďalší žiaci aj 
v iných disciplínach.

MK.

Zš Jakubov v sUPERFiNáLE školského športu
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Deň krivých zrkadiel v Jakubove
Deň krivých zrkadiel je dňom ľudí s mentálnym postihnutím.
Ľudia s mentálnym postihnutím vyzerajú neraz inak, neznamená 
to však, že sú horší.
Vy, obyvatelia Jakubova, poznáte nás – ľudí s hendikepom, 
z Domu Svitania. Stretáme sa denne a sme vám za vašu pod-
poru vďační.

Tohtoročný Deň krivých zrkadiel sme strávili s vami:
s úžasnými detičkami a pani učiteľkami v škôlke
s milými dámami na obecnom úrade, na pošte, v obchode
s ústretovým pánom vodičom autobusu
s mnohými z vás, ktorých sme stretli v uliciach Jakubova

Obdarovali sme vás krásnym výrobkom z našich dielní. Poroz-
právali sme sa, odfotili sa spolu, potešili sme sa príjemne stráve-
ným spoločným chvíľam. 

Ďakujeme vám za to, že sme v tom spolu, že môžeme žiť s vami, 
nie vedľa vás.

Víťazi turnaja priateľstva v Záhorskej Vsi starší žiaci 

6. miesto na krajskom kole malý futbal BFZ

Víťazi okresného kola mladší žiaci malý futbal BFZ

šPORT


