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Ani neviem, koľkokrát mi predtým v hlave vzbĺkol nápad natočiť niečo o našich 
tradíciách. Avšak čo je v hlave, to sa nepočíta! Našťastie prišlo zadanie zo školy 
z predmetu dokumentárna tvorba. Znelo veľmi jednoducho. Urobte svoj vlastný doku-
ment. Téma je voľná...

pokračovanie na strane 2

JOZEF WARENITS: 
MUSÍME SA POSLÚCHAŤ
Jozef Warentis nedávno oslá-
vil životné jubileum 90 rokov. 
S manželkou Vilmou sú najstar-
ším žijúcim párom v Jarovciach.
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SAMKO SZABÓ SO 
SĽUKOM NA VIANOČNOM 
KONCERTE
Vianočný koncert SĽUK-u plný 
kolied a vianočných piesní priblí-
žil divákom  neopakovateľnú ...
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FAŠIANGY AJ PRE 
SENIOROV

KUS HISTÓRIE UPRO-
STRED JAROVIEC

OBSAH:

Pätníky, míľniky, kilometrovníky, 
medzníky – prechádzame okolo 
nich vlastne denne bez toho, 
aby sme si uvedomili ich histo-
rický, kultúrny, spoločenský ale 
i politický význam. Majú dlhú 
históriu. Ich počiatky môžeme 
datovať do obdobia Rímskeho 
impéria, ktoré vzniklo dobytím 
Talianska. 
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Len nedávno dozneli krásne 
zimné vianočné sviatky a prí-
chodom Troch kráľov nastalo 
ďalšie obdobie charakteristické 
svojou veselosťou, zábavou, 
hodovaním - fašiangy. Tak ako 
aj po ostatné roky, usporiadala 
3. februára Miestna organizácia 
Slovenského zväzu Červeného 
kríža aj v tomto roku ...
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DOBROVOĽNÉ 
HASIČSKÉ ZBORY V 
BRATISLAVE DOSTALI 
NOVÉ VOZIDLÁ
Koncom februára odovzdal 
minister vnútra Robert Kaliňák 
sedem nových hasičských au-
tomobilov pre dobrovoľné ha-
sičské zbory (DHZ) v Bratislave. 
Kľúče od nových vozidiel, ktoré 
poskytujú základnú techniku ...
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mestrálnej práce. Dokument, 
ktorý zachytával tradície v Ja-
rovciach od Vianoc po Veľkú 
noc. Na akademickej pôde Pa-
neurópskej vysokej školy zožal 
úspech v podobe prvého miesta 
na festivale tvorivosti v kategórii 
dokumentárny film do 40 minút. 
Neskôr však prišiel pocit povin-
nosti odprezentovať film tým, 
ktorí sa vo filme nájdu a pre 
ktorých vlastne tento dokument 
vznikol. Pre občanov Jaroviec. 
Avšak nedalo sa to uskutočniť 
hneď. Bolo potrebné dotočiť 
ďalšie tradície a udalosti. Tie 
sa dokumentovali až do začiatku 
decembra 2014. Samozrejme 
strih videa sa nezačal po ofi-
ciálnom konci nakrúcania, ale 
oveľa skôr. Vrcholil dva mesiace 

pred premiérou. 
21. decembra sa uskutočnila 
premiéra dokumentárneho filmu 
o Jarovciach - Naše selo. Pre-
behla viac ako úspešne. Hojná 
účasť v obecenstve, akú kultúrny 
dom dlho nezažil, si na obrov-
skom plátne prebehla tradičný 
jarovský rok. Za týmto výsledkom 
stálo mnoho ľudí. Aktéri, ktorí 
stáli pred kamerou, ba niekedy 
aj za ňou. Výpomoc v podobe 
zapožičania literatúry o histórii 
našej obce, hudobná stránka 
filmu, organizačná pomoc pri 
chystaní premiéry a občerstve-
nia, výroba DVD médií a kalendá-
rov. A to všetko je len v skratke. 
Osobne to vidím s odstupom 
času ako malý zázrak. A pocit, 
ktorý som zažil po záverečných 

titulkoch by som želal 
zažiť každému :)
Na záver prajem tomu-
to filmu, nech zreje ako 
víno. Dal som do toho to 
najlepšie čo som vedel, 
s nádejou, že všetko, čo 
je tam zachytené, raz 
bude vzácny „poklad“ 
pre budúce generácie.

Denis Németh
foto: Richard Szabó

(pokračovanie z úvodnej strany)

Bol mesiac november a ja som 
hneď vedel o čom môj semes-
trálny film bude. Začali hodiny 
konzultácii a pedagógovia najprv 
neboli moc nadšení. Báli sa. 
Nevedeli si predstaviť finálny 
výsledok a zrazu bolo pred via-
nočnými sviatkami a museli mi 
podpisovať papiere k prenájmu 
techniky. Inak povedané, bol 
to pre mňa začiatok natáčania 
filmu. Zbehlo sa to všetko tak 
rýchlo a zrazu som stál v strede 
nášho kostola, s rozloženým sta-
tívom a kamerou na polnočnej 
omši. Cítil som sa veľmi ner-
vózne...
Film s minutážou necelých 30 
minút. To bolo výsledkom se-

AKO VZNIKOL FILM O NAŠICH TRADÍCIÁCH

Zaparkoval som a pozrel na 
auto pred sebou. Zaujalo ma 
evidenčné číslo a podvedome 
som sa usmial. Stál som za 
autom s evidenčným číslom 
z okresu Šala, kde bolo napí-
sané SA-USMEJ. Uvedomil som 
si, že to skutočne zafungovalo. 
Znova som sa usmial a povedal 
som si, že majiteľ auta je určite 
optimista. Priplatil si evidenčné 
číslo vozidla a spôsobuje ním 
úsmev na tvári. Prišlo mi to od 
neho milé.
Je to niečo podobné, ako keď 
ráno do práce príde kolega, ktorý 
si spieva či popiskuje a hneď 
viem, že jeho deň začal dobre. 
Niekedy je to nákazlivé v tom 
najlepšom slova zmysle. Jeden 
dobre naladený človek urobí 
dobrú náladu všetkým ostatným. 
Všetci máme niekedy dobrú 
a niekedy aj horšiu náladu, 
kolísanie je úplne prirodzené. 
Práve vtedy keď sme veselí, mali 
by sme to vysielať aj navonok. 
Rozveselíme ostatných a oni 
nám to vrátia práve vtedy, keď 
to budeme potrebovať.
Jar je tiež takým veselým časom, 
keď nám príroda vštepuje dob-
rú náladu v podobe množstva 
nových životov v našej flóre aj 
faune. Príroda nám naznačuje, 
že je tu nový začiatok a ukazuje 
svoju energiu. Slnko intenzívnej-
šie prehrieva zem a okolo nás 
sa rozlieha vtáčí spev. Rána 
prichádzajú skôr a sú krajšie. 
Všetko sa sfarbuje do zelena. 
Akoby nám príroda hovorila 
SA-USMEJ.

Jozef Uhler
vydavateľ Jarovských novín 

Na úvod

Moderátor večera spolu s autorom a štyrmi krstnými rodičmi DVD Naše Selo (zľava): Milan Šimek (mo-
derátor), Mária Némethová, Denis Németh (autor), Tomáš a Lucia Sklenárovci, Daniela Pauhofová.

Takúto plnú sálu kultúrneho domu Jarovčania už dávno nezažili. VERITAS
... podporujeme dobré veci

SPONZOR
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divákov nielen na koncertoch, 
ale i za televíznymi obrazovkami 
Slovenskej televízie v priamom 
prenose v rámci projektu Slo-
vensko 2014 ADVENT. Je úžasné 
sledovať Samkov talent, ktorý 
svojou húževnatosťou a praco-
vitosťou posúva svoje hranice 
k profesionálom. Ako jediný zo 
Slovenska reprezentoval ume-
nie, ktoré vychádza z našich ko-
reňov a tradícií, za doprovodu ľu-
dového orchestra SĽUK-u a jeho 
ženskej speváckej skupiny. 

Samuel Szabó  – sa narodil 
6.10.2006 v Bratislave. Po-
chádza z Jaroviec a k piesni sa 
dostal cez svoju starú mamu, 
Máriu Schieslerovú, ktorá s ním 
od malička spieva. V roku 2011 
spravil konkurz do DFS Čunov-
ský kŕdeľ, kde sa začal obozna-
movať cez pieseň, tanec a diva-
delnú hru s ľudovými tradíciami. 
Hlasová pedagogička a ume-
lecká vedúca z DFS Čunovský 
kŕdeľ Mgr. Mária Straková si 
všimla jeho spevácky talent, 

ktorý u neho rozvíja naďalej na 
hodinách spevu.

Opýtali sme sa priamo Samka: 

Aký to bol zážitok vystupo-
vať s profesionálnym telesom 
SĽUK-u pred kamerami?
Bol to super zážitok spievať a vy-
stupovať so SĽUKom. Kamery mi 
nevadlili.
Koľko hodín v týždni sa venuješ 
spevu?
Každý deň si niečo zaspievam. 
Niekedy dlhšie, niekedy kratšie.
Hráš aj na nejaký hudoboný 
nástroj?
Áno, hrám na klavír.
Máš nejaký spevácky vzor?
Zatiaľ nemám žiadny vzor.

Ďakujeme Samkovi Szabóvi za 
krátky rozhovor a želáme veľa 
úspechov v jeho speváckom 
úsilí.

Foto: Zdenko Hanout

Vianočný koncert SĽUK-u plný 
kolied a vianočných piesní pri-
blížil divákom neopakovateľ-
nú atmosféru tradičných Via-
noc v troch mestách: Viedeň 
– 14.11.2014 Františkánsky 
kostol, Levice – 16.12.2014 
s y n a g ó g a  a  B r a t i s l av a  – 
18.12.2014 Dóm svätého Mar-
tina, v ktorých zahviezdil mladý 
talentovaný sólista Samuel Sza-
bó z Jaroviec. V kompozícii tra-
dičných piesni mladý interpret 
svojim čarovným hláskom oslovil 

SAMKO SZABÓ SO SĽUKOM NA VIANOČNOM KONCERTE

a zaspievali veselé pesničky. 
Dozvedeli sme sa z nich ako 
pokapala na salaši slanina, ako 
išla sova na tanec, o východných 
dievčatách a o potrebe mať 
teplý kožúšok v tomto obdo-
bí. Okrem slovenských pesni-
čiek zaspievali aj po chorvátsky 
a po maďarsky. Za pesničku Az 
a szép zožali detičky najväčší 
potlesk. Vystúpenie sa všetkým 
veľmi páčilo, čo vyjadrili seniori 
veľkým aplauzom. Členky MO 
ČK sa šikovne zhostili úlohy 
hostiteliek už počas vystúpenia 
detičiek. Obratne poroznášali 
bohaté občerstvenie a obslúžili 
prítomných seniorov. Na sto-
loch rozvoniavali chutné sladké 
a slané dobroty. Nechýbalo ani 
vínečko, či už varené, alebo v tej 
prírodnej forme. Všetci prítomní 
sa výborne cítili a bavili.
Po vystúpení detičiek dostala 
priestor živá hudba. Tento rok 

sa o dobrú zábavu seniorov 
postarala jarovská omladina 
- hudobná skupina Delivery, 
v zložení Daniel Németh bicie, 
Denis Novák saxofón, Matej 
Wispl varhany, Zoltán Buchta 
basgitara. Táto mladá hudobná 
formácia už nacvičuje spolu 
nejaký ten rôčik. Ako hudobná 
kapela sa prezentovali už na 
hodoch na štadióne, hrali na 
mládežníckych tanečných zá-
bavách, kde vystupovali ešte 
pod menom Mladí heceri. Vidieť 
a počuť sme ich mohli tiež ako 
predskokanov na pokatarínskej 
Silent Disco párty. Títo mladí ta-
lentovaní chlapci hrali teraz pre 
seniorov. V ich bohatom reper-
toári zazneli známe slovenské, 
české, chorvátske a maďarské 
ľudové piesne, populárne šlágre 
a staré anglické beatlesovky. 
Pri ich Ribaroch, Nedirajte mi 
ravnicu, Sve je ona meni a iných 

známych melódiách si seniori 
pospevovali spolu s muzikantmi. 
Podaktorí si aj v rytme valčíka či 
rezkej polky zatancovali, hlav-
ne pri dámskej volenke. Ženy 
vykrútili aj pána starostu Škod-
lera. Pri stoloch panovala dobrá 
nálada, družné debaty a dobrá 
zábava. MO ČK sa akcia pre 
dôchodcov vydarila. Prispela k 
tomu príjemná atmosféra, dobrá 
hudba a v neposlednom rade 
vôľa a snaha členiek MO ČK 
zorganizovať aj pre dôchodcov 
fašiangové posedenie.

Jarovskí dôchodcovia na fašian-
govom stretnutí pookriali, zaba-
vili sa, posedeli si s priateľmi, 
susedmi. S vďakou sa už tešia 
na budúci rok, na opätovné fa-
šiangové stretnutie seniorov.

Kristína Kernová

Len nedávno dozneli krásne 
zimné vianočné sviatky a prí-
chodom Troch kráľov nastalo 
ďalšie obdobie charakteristické 
svojou veselosťou, zábavou, 
hodovaním - fašiangy. Tak ako 
aj po ostatné roky, usporiadala 
3. februára Miestna organizácia 
Slovenského zväzu Červeného 
kríža aj v tomto roku fašiangové 
posedenie pre našich seniorov.

Predsedníčka ZO ČK Jaroviec, 
pani Anna Hlinická, privítala 
všetkých pozvaných prítomných 
seniorov a osobitne nových 
čerstvých dôchodcov a zaželala 
všetkým skôr narodeným hos-
ťom príjemnú zábavu. Fašian-
gové popoludňajšie posedenie 
spestrilo vystúpenie detičiek 
z Materskej škôlky na Trnkovej 
pod vedením pani učiteľky Alice 
Pauhofovej. Detičky s radosťou 
recitovali naučené básničky 

FAŠIANGY AJ PRE SENIOROV

Máte aj vy vo svojom 
okolí talentované dieťa? 
Ozvite sa nám na číslo 

0905617305, alebo 
e-mailom na adresu 

redakcia@jarovskeno-
viny.sk
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Milí Jarovčania,
práve držíte v rukách jarné číslo 
Jarovských novín s „Okienkom do 
činnosti školy“.
Uvediem ho slovami velikána 
Edisona: “Tri hlavné veci, ktorých 
je treba, aby sa dosiahlo čoho-
koľvek, čo za to stojí, sú: práca, 
vytrvalosť a zdravý rozum.“ 
Po vianočných prázdninách 
nastali trochu hektickejšie dni 
v školských laviciach, pretože sa 
blížil termín polročného hodno-
tenia prospechu a správania. Vy-
meškaných bolo 6 707 osprave-
dlnených hodín, čo je v priemere 
na žiaka 47,5 hodiny. Neosprave-
dlnených hodín bolo 0. Viac ako 
polovica našich žiakov prospela 
s vyznamenaním (86 žiakov), 
ďalších 21 žiakov prospelo veľmi 
dobre a 33 žiakov skončilo polrok 
s hodnotením „prospel“. Nepro-
spel len jeden žiak.
Dvaja žiaci dostali pokarhanie 
triednym učiteľom a nikto nedo-
stal pokarhanie riaditeľom školy, 
ani zníženú známku zo správa-
nia. Naopak pochvalu triedneho 
učiteľa si odnieslo domov 43 
žiakov a pochvalu riaditeľa školy 
až 8 žiakov.

Zaviedli sme Minimálny preven-
tívny program, čo je názov reali-
zácie komplexného dlhodobého 

programu prevencie sociálnych 
patologických javov v spolupráci 
s políciou. Cieľom programu je 
predchádzať rizikovým javom 
v správaní žiakov našej školy 
a rozpoznanie včasnej interven-
cie, napr. týranie, kyberšikana, 
domáce násilie atď... formou 
prednášok, besied a reálneho 
zúčastnenia sa na súdnych po-
jednávaniach s touto tematikou.

NOVINKY:

• Zápis žiakov do 1. ročníka sa 
uskutočnil 13. a 14. februára 
2014. Zapísalo sa 46 nových 
prváčikov s predpokladom, že sa 
očakávajú ďalšie prihlásené deti, 
ktoré z dôvodu ochorenia neprišli 
na zápis. Trieda bola vkusne a es-
teticky pripravená aj s darčekmi. 

• V spolupráci s MŠ mali škôlkari 
v 1. ročníku dve otvorené hodiny, 
a to matematiku a čítanie, s ná-
slednou návštevou MŠ s progra-
mom.

• Prihlášky žiakov do stredných 
škôl pripravila výchovná porad-
kyňa. Na talentové skúšky, je 
prihlásených 8 žiakov.

• Vytvorili sa pracovné emailové 
adresy pre vyučujúcich pre lepšiu 
komunikáciu a kontakt s rodičmi 
(uvedené sú na webovej stránke 
školy).

• Škola si na diaľku adoptovala 
dieťa Faridullaha (UNICEF) – 
zo získaných peňazí z projektu 
Olompiáda poskytneme finančné 
prostriedky na jeho základné 
vzdelanie.

• Riaditeľstvo školy plánuje do 
budúcnosti zamestnať špeciál-
neho pedagóga pre žiakov s po-
ruchami učenia a logopedickú 
starostlivosť pre deti v MŠ.

• Žiakov pripravujeme na budú-
ce štúdium ,a tak sme sa rozhodli 
navštíviť Detské mesto povola-
ní na druhej strane Bratislavy 
v Bory Mall. Exkurzia bola taká 
zaujímavá, že sme ju zopakovali 
aj s ďalšími triedami.

• Dramatický krúžok si vo V-
-klube pozrel malé divadelné 
predstavenie PUF a MUF.

ŠKOLSKÉ OKIENKO

Reprezentácia žiakov za 1. polrok (súťaže a olympiády)

•	 9.A Bárta Matej, Boško Marco, 1. miesto, okresné 
kolo, 2. miesto, krajské kolo, technická olympiáda

•	 9.A Bárta Matej, 1. miesto, okresné kolo,  
3. miesto, krajské kolo, nemecký jazyk

•	 6.A Bártová Tereza, 1. miesto, okresné kolo,  
5. miesto, krajské kolo, nemecký jazyk

•	 6.A Zemeš Martin, úspešný riešiteľ, okresné kolo, 
matematika

•	 9.A Bárta Matej, 4. miesto, okresné kolo, matema-
tika

•	 5.A Moško Šimon, úspešný riešiteľ, okresné kolo, 
geografia

Zápis do 1. ročníka.
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• Múzeum dopravy zaujalo naj-
mä chlapcov a pri príležitosti 
výročia Jozefa Murgaša si pozreli 
jeho unikátne vynálezy v Avione.

• Aj v marci nás čakajú krásne 
podujatia. Deti sa tešia na jarné 
prázdniny a „druhostupniari“ idú 
na lyžovačku do Jasnej.

Keďže sa nachádzame v krás-
nom prostredí a hovoríme si EKO-
škola zapojili sme sa do týchto 
aktivít: 

OLOMPIÁDA - dostať do povedo-
mia žiakov a pedagógov systema-
tické zapájanie témy správneho 

nakladania s odpadmi, triedenia 
a následnej recyklácie komunál-
neho odpadu.
MODRÁ ŠKOLA - systematické 
budovanie pozitívneho vzťahu 
mladých ľudí k pitnej vode ako 
produktu, ktorý má svoju hodno-
tu rovnako ako každý iný produkt 
potrebný pre život človeka.
HRAVO ŽI ZDRAVO - pracovať 
na zmene stravovacích zvykov 
žiakov s dôrazom na správnu 
skladbu jedálnička a správny 
stravovací režim a dosiahnuť tak 
zdravý životný štýl.
ENERGIA ZBLÍZKA - naučiť žia-
kov o energetike a elektrickej 
energii, hľadaní alternatívnych 

zdrojov energie, bezpečnom za-
obchádzaní a šetrení s elektric-
kou energiou.
KLUB Stromu života – SADE-
NIČKY - formou programov envi-
ronmentálnej výchovy poskytnúť 
zaujímavé informácie z tejto 
oblasti, rôzne úlohy, ktoré majú 
v žiakoch prebudiť skryté schop-
nosti a rozvinúť zručnosti potreb-
né na to, aby dokázali chrániť 
a zveľaďovať hodnoty a prostre-
die, ktorého sú súčasťou.
ENVIROTÁZNIKY - celoslovenská 

vedomostná súťaž pre žiakov II. 
stupňa ZŠ.

Deň učiteľov si pripomenieme 
28. marca. Možno by bol J. A. 
Komenský prekvapený, že sa 
jeho myšlienky stávajú stále ak-
tuálnejšie.

Všetkým čitateľom prajem slneč-
né predjarné dni.

Viera Zavřelová, 
riaditeľka ZŠ s MŠ

S p. učiteľkou z MŠ: návšteva škôlkarov v 1. triede.

Fašiangový sprievod v škole s našimi žiakmi.

Fašiangový sprievod v škole s našimi žiakmi. Víťazi technickej olympiády na súťaži.

Chemické pokusy vo Vlčom hrdle (Slovnaft). Žiaci 8. ročníka.

Chemické pokusy vo Vlčom hrdle (Slovnaft). Žiaci 8. ročníka.
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CHORVÁTSKA VESELOHRA DVOJAK = ZÁRUKA DOBREJ ZÁBAVY!
s k o m  p r o s t r e d í 
a opisoval problémy 
každodenného rodin-
ného života, vzťahov 
a ďalších všedných 
problémov. Motívom 
zápletky bola jedna 
vydajachtivá žena, 
ktorá uverila prejave-
ným citom ženatého 
a podguráženého 
muža. Muž toto nedo-
rozumenie vyriešil so 
značnou mierou ná-
hodných humorných 
situácií spôsobom 
jemu vlastným – a to, 
že si vymyslel svoje dvojča, ktoré 
údajne zomrelo a preto si ho vy-

dajachtivá žena nemôže zobrať 
za muža. Žena sa však zariadi 
po svojom a ešte počas smútku 

za údajne zosnulým nápadní-
kom si nájde ešte bohatšieho 
a pre ňu vhodnejšieho partnera.

Vianočné obdobie so sebou 
už tradične prinieslo premiéru 
amatérskeho chorvátskeho di-
vadelného predstavenia. Jeho 
aktérmi boli obyvatelia Jaroviec 
a Čunova, ktorých počet sa roz-
rástol o ďalších troch členov 
na 12.
V sobotu, 27. decembra sa sála 
kultúrneho domu v Jarovciach 
opäť zaplnila do posledného 
miesta. Dôvodom bolo nové 
predstavenie veselohry Dvojak 
(Dvojča). Rovnako ako vlani, zá-
pletka divadelnej hry sľubovala 
množstvo komických situácií, na 
ktorých sa bavili nielen diváci, 
ale aj samotní aktéri. 
Dej hry sa odohrával v dedin-

V predstavení nechýba zaujímavá zápletka.

O komické situácie nebola núdza. “Herečky” svoje úlohy stvárnili dôveryhodne.



Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

7

Hlavný hrdina dopadne inak. 
Spolu s priateľom ich pod -
vod vlastné manželky odhalia 
a doma musia preto „sekať dob-
rotu“. 
Na záver sa všetci udobria na 

zásnubách vydajachtivej ženy 
s boháčom a tešia sa na svadob-
nú veselicu. 
Túto hru naši divadelníci do-
teraz prezentovali v Čunove, 
v Devínskej Novej Vsi, v Maďar-

skej Bezenye, koncom februára 
v chorvátskom meste Hercego-
vac a plánované je aj vystúpe-
nie v rakúskom Burgenlande. Aj 
koncom tohto roka sa môžeme 
tešiť na ďalšiu, v poradí už 4. 

premiéru chorvátskej veselohry 
v ich podaní. 

Text: Zuzana Bankovichová
Foto: Andrej Žiak

Aktéri nacvičovali veselohru niekoľko mesiacov.

DUCHOVNÉ SLOVO: TEŠIŤ SA ZO ŽIVOTA?!
dôležitosti a „pohoršenia“ a za-
smiať sa nad tým všetkým, ba 
i nad sebou samým a priniesť do 
svojho prostredia optimizmus, 
radosť a dobrú náladu. 
Spomínam si na rozprávanie 
zážitku z „perónu“ – vlakového 
nástupišťa. Teta sa rozhodla 
ísť so synovcami na výlet do 
neďalekých Čiech. Nabalili kufre 
podľa veku a veľkosti. Teta mala 
dvojnásobne veľký kufor, lepšie 
dva kufre, každý do jednej ruky, 
nakoľko sa okrem výletu  vraca-
la do svojho mestečka. Nuž, ces-
tovali až do Bratislavy. Tam bolo 
treba prestúpiť na rýchlik do 
Prahy. Vlak pomaly spomaľoval 
a vchádzal na prvú koľaj lemova-
nú mnohými a mnohými ľuďmi, 
prázdninármi a dobrodruhmi... 
Keď brzdy doškrípali, otvorili sa 
dreve a pomaly po troch scho-
díkoch sa vystupovalo. A práve, 
keď  bolo najväčšie ticho a teta 
pristála oboma nohami na peró-
ne, zdvihla oba kufre do svojich 
tenkých rúk, práve vtedy sa ozval 
známy dunivý zvuk pripomínajú-

ci Napoleonove delá a chcejúci 
roztrhnúť nohavice, zrejme vý-
sledok chlebíčkov s paštekou 
alebo bez paštiky... Zahanbenie 
by sa dalo krájať, ale nie u du-
chaplnej tety, tá zvolala: „No 
tak chlapci, či sa nehanbíte!“ 
A všetci  okolostojaci sa schuti 
zasmiali. Tento príklad je možno 
trochu hrubý, ale praktický. Veď 
kto sa dnes teší zo života? Chuť 
do života je niečo iné ako po-
vrchná chvíľková zábava. To je 
neustály optimistický a radostný 
postoj. To znamená byť na koni, 
v sedle života a nenechať sa 
zhodiť a pošliapať. Je to ale aj 
umenie a snaha žiť v prítomnom 
okamihu, žiť so zapojením všet-
kých zmyslov, vnímať to, čo sa 
práve deje. Umenie byť prítomný 
si však vyžaduje obozretne sa 
zbavovať vplyvu množstva vnú-
torných hlasov, ktoré odo mňa 
jednostaj niečo chcú alebo ma 
ženú tým či oným smerom. Je 
to i povzniesť sa nad mentalitu, 
ľudské ohľady, krútiace sa hla-
vy, či ohováračské šomranie... 

Poznáme ľudí, ktorí stále majú 
nad čím lamentovať.  Keď sa ich 
spýtate na počasie tak je buď 
príliš horúco, alebo príliš chlad-
no, príliš sucho, alebo priveľa 
prší. A to nie je len počasie. To je 
aj práca, aj rodina, aj obchod, či 
trhovište... Nikdy nie sú spokoj-
ní. Nie je to dobré. Do života sa 
nám chtiac či nechtiac vkráda 
šero a my predsa túžime po sln-
ku a kráse. Príčina našej nespo-
kojnosti? Hoci túžime po svetle 
a kráse, obraciame svoj zrak 
do tmy a chaosu, zamotávame 
sa do všetkého ako netopier do 
vlasov. Múdry je ten, kto dokáže 
v každej chvíli a situácií nájsť 
niečo dobré a tešiť sa z toho. 
Ten, kto dokáže za to dobro po-
ďakovať  a podeliť sa oň s inými 
ľuďmi. Sú vo svete ešte i teraz 
hľadači zlata a pokladov, my 
môžeme byť tiež hľadačmi dob-
ra a svetla. Najlepšie na tom je 
aj tak ten, kto je v tomto ešte 
ďalej, kto sa vie aj v zdanlivo 
nepríjemnej a ťažkej chvíli po-
vzniesť ponad všeobecnú rovinu 

Prítomnému okamihu sa môžem 
odovzdať iba vtedy, keď zane-
chám každú túžbu po vlastnení, 
keď dokážem zabudnúť a odpú-
tať sa od seba. Predovšetkým 
by sme sa mali zbaviť ustavičnej 
otázky: Čo mi to prinesie? Ako sa 
pri tom budem cítiť? Iba ten, kto 
zabúda na seba, dokáže zakúsiť 
číru prítomnosť a pocítiť pri tom 
potešenie. Keď ho táto radosť 
a optimizmus preniká, tak po-
tom sa stáva požehnaním i pre 
tých, ktorí sú okolo neho, práve 
tým svojím dobrom a radosťou, 
ktorú prináša aj do svojho pro-
stredia.
V Bretónsku niekedy používali 
delá na rozháňanie dažďových 
mrakov. My by sme, vďaka vnú-
tornej sile a optimizmu, ktorý 
nám dobrý pán Boh ponúka, 
mali rozháňať v našom prostredí 
mraky napätia, pesimizmu a ne-
správneho smútku. 

Mário Orbán, farár
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KUS HISTÓRIE UPROSTRED JAROVIEC
kmeňov začiatkom piateho stor. 
po Kr. V roku 410 to boli Vizigóti 
pod vedením Alaricha, 451 Huni 
pod vedením Atilu, 455 Vandali 
vedení Geiserichom a v roku 
568 Longobardi vedení svojim 
kráľom Alboínom. 
Expanzívna politika Rímskej ríše 
zanechala v Európe svoje dedič-
stvo okrem iného aj v podobe 
ciest a ich súčastí – pätníkov, 
míľnikov, kilometrovníkov či 
medzníkov. Na ukážku prikladá-
me fotografiu repliky rímskeho 
míľnika ktorý pochádza z Bavor-
ska - označuje cestu Claudia Au-
gusta. Priblížme si ale jednotlivé 
druhy týchto cestných súčastí. 
Pätníky sú kamenné kvádre, 
ktoré sa v minulosti osádzali 
pozdĺž ciest. Spravidla bývali 
nabielené. História pätníkov sia-
ha do starorímskeho obdobia. 
Po celom Rímskom impériu sa 
budovali cestné siete hlavne 
pre vojenské účely, aby sa légie 
mohli rýchlejšie presúvať na 
určité miesta. Odhaduje sa, 
že dĺžka cestných komunikácií 
v celom impériu dosahovala 
160 – 300 tisíc km. Pätníky boli 
osádzané popri cestách, aby 
umožňovali vojakom, ale aj ďal-
ším užívateľom ciest pohodlne 
nasadnúť a zosadnúť z koňa. 
Treba zároveň pripomenúť že 
strmene, pomocou ktorých na 
kone nasadáme dnes, sa v Euró-
pe objavili až koncom 6. storočia 
n.l. Pätníky teda pôvodne slúžili 
ako pomôcka pre ľahšie nasad-

nutie a zosadnu-
tie z koňa a v ne-
skoršom období 
vymedzovali okraj 
cesty. Táto definícia 
osvetľuje funkciu 
pätníkov. Ak sa za-
myslíme nad výz-
namom slova „pät-
ník“ – napovedá 
nám, že základ je 
odvodený od slova 
– päta. Pätník bol 
pri nasadaní jazdca 
na koňa oporou pre 
– pätu.
Pokiaľ ide o míľ-
niky, tie sa taktiež 
stavali pri okrajoch 
c ies t ,  avšak  so 
zámerom určovať 
vzdialenosť, preto 
na nich nachádza-
me číselné údaje 
o vzdialenosti v mí-
ľach, alebo neskôr 
v kilometroch, čo 
boli tzv. kilometrov-
níky. Tvarovo po-
dobné sú aj medz-
níky, ktoré slúžili 
pre viditeľné označenie miest, 
ktoré boli niečím dôležité, ale-
bo označovali významné body 
v krajine. Ide o pôvodne kamen-
ný, či neskôr betónový objekt 
z časti zasadený do zeme. Má 
tvar kvádra, niekedy ihlana so 
skoseným hrotom, prípadne so 
zaoblenou hornou časťou. Sú 
na ňom vytesané doplňujúce 

nápisy, čísla.
 Na našom, jarovskom kilomet-
rovníku je vytesaný údaj: 192 
km – čo označuje vzdialenosť 
z Jaroviec do Budapešti. Iste 
je orientovaný na toto mesto, 
nakoľko Jarovce, ako i Brati-
slava samotná, boli súčasťou 
Uhorska a Budapešť bola v čase 
osadenia kilometrovníka jeho 

Pätníky, míľniky, kilometrovníky, 
medzníky – prechádzame okolo 
nich vlastne denne bez toho, 
aby sme si uvedomili ich histo-
rický, kultúrny, spoločenský ale 
i politický význam. Majú dlhú 
históriu. Ich počiatky môžeme 
datovať do obdobia Rímskeho 
impéria, ktoré vzniklo dobytím 
Talianska. V rokoch 264 – 133 
pred Kr. nasledovalo dobytie 
Stredomoria, odštartované tro-
mi Púnskymi vojnami, ktorými 
bolo dobyté fenické Kartágo, 
ktoré dovtedy ovládalo západné 
Stredomorie. V štyroch mace-
dónskych vojnách získal Rím 
Macedóniu, podmanil si tiež 
Ilýrske kráľovstvo, dobyl Pádsku 
nížinu i Grécko. Moci Ríma ne-
odolali ani Dalmatínci a v roku 
133 pred Kr. bolo zavŕšené 
ovládnutie Stredomoria, keď 
grécky kráľ z Pergamonu Attalos 
odkázal v závete svoju krajinu 
Rímu.
Od 3. stor. po Kr. sa začína pre-
javovať kríza Rímskej ríše, ktorá 
nasledovala po období krutých 
občianskych vojen a povstaní. 
Vojsko, ktoré bránilo Limes 
Romanus – hranicu impéria, 
ktorá sa rozkladala pozdĺž riek 
Dunaj a Rýn, spotrebovalo veľa 
finančných prostriedkov a budo-
vanie hraničných línií a pevností, 
ako aj cestných komunikácií, si 
vyžadovalo veľa ekonomickej 
energie štátu. Konečný pád 
Rímskeho impéria dokonali 
vojenské nájazdy barbarských 

Replika rímskeho míľnika v Bavorsku, cesta 
Klaudia Augusta
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viazaná na Budapešť zostala 
v platnosti. Vek kilometrovníka 
ale môžeme posúdiť aj podľa 
podobných, ktoré boli osádzané 
pri cestách práve koncom 19. 
a začiatkom 20. storočia.
V dolnej časti kilometrovníka, 
pod číslom 192 sa nachádza 
číslo 1 v kartuši. Ide o označenie 
cesty. Na ďalšej strane je vytesa-
né číslo 192 a pod ním – km. Na 
nasledujúcej strane sa opakuje 

údaj z prvej strany kým posledná 
strana kilometrovníka je čistá, 
bez údajov.
Jarovský kilometrovník sa na-
chádza pri ceste pred Miestnym 
úradom. Jeho rozmery: výška 
nad zemou: 650 mm, šírka pri 
päte: 270 mm, šírka hornej 
časti: 240 mm. Pri plánova-
nom skrášlení priestoru pred 
Miestnym úradom by bolo mož-
no vhodné zvážiť umiestnenie 

kilometrovníka do tejto plochy. 
Nevieme ako hlboko je osa-
dený, preto bude potrebné ho 
opatrne vybrať, ošetriť a už ho 
neosádzať do zeme, ale postaviť 
ho na betónovú pätku. Zachová 
sa tak pre ďalšie generácie his-
torická pamiatka, ktorých žiaľ 
v Jarovciach – aspoň zatiaľ, veľa 
nemáme. 

Text a foto: Juraj Hradský

hlavným mestom. Vek tohto 
kilometrovníka môžeme datovať 
do konca 19. storočia. Po roku 
1918 vznikla Česko – slovenská 
republika a takéto kilometrovní-
ky už bývali orientované na hlav-
né mestá v rámci vzniknutých 
republík. Hoci – aj tu nemusí byť 
odhad správny, nakoľko Jarovce, 
Rusovce i Čunovo pripadli po 
povojnovom usporiadaní Ma-
ďarsku, čiže vzdialenosť v km 

DOBROVOĽNÉ HASIČSKÉ ZBORY V BRATISLAVE DOSTALI NOVÉ 
VOZIDLÁ 

Miestom odovzda-
nia automobilov 
bolo parkovisko 
pod hradom De-
vín. Práve Devín 
je miestom, kde 
sa pri protipovod-
ňových zásahoch 
stretávajú DHZ 
z celej Bratisla-
vy.  Pro jekt  mi -
nisterstva vnút -
r a  C e l o p l o š n é 
rozmiestnenie síl 
a prostriedkov ha-
sičských jednotiek 
sa snaží zmeniť to, 
že dobrovoľné ha-
sičské zbory boli 

napriek svojej práci a zásluhám 
dlhodobo mimo finančných zdro-
jov a tokov. Dobrovoľné hasičské 
zbory dostanú v priebehu roka 
viac ako 1000 kusov hasičskej 
techniky.
Starostka mestskej časti Devín 
Ľubica Kolková sa v mene všet-
kých starostov a dobrovoľných 
hasičských zborov poďakovala 
za nové vozidlá. „Dnešným ak-
tom bolo priznané, že dobrovoľ-
ní hasiči sú dôležití, že ich potre-
bujeme,“ povedala Kolková.

Text: TASR, Jozef Uhler
Foto: Jozef Uhler

Kľúče od nových vozidiel, ktoré 
poskytujú základnú techniku pri 
hasičskom zásahu a umožňujú 
prepravu menšieho hasičského 
družstva, odovzdal minister sta-
rostom a členom dobrovoľných 
hasičských zborov mestských 
častí Dúbravka, Podunajské Bis-
kupice, Devín, Čunovo, Záhor-
ská Bystrica, Jarovce a Devínska 
Nová Ves. Cena jedného vozidla 
je približne 115.000 eur bez 
DPH. Okrem nových vozidiel do-
stanú dobrovoľní hasiči tiež zá-
kladnú protipovodňovú bariéru 
i protipovodňové balíčky, teda 
prívesné vozíky, v ktorých bude 
kalové, ponorné a plávajúce čer-
padlo i osvetlenie. Dobrovoľné 
hasičské zbory v Dúbravke a De-
víne dostanú tiež veľkokapacit-
né cisterny.

Koncom februára odovzdal minister vnútra Robert Kaliňák sedem nových hasičských automobilov pre dobrovoľné 
hasičské zbory (DHZ) v Bratislave.

Minister vnútra SR Robert Kaliňák odovzdal pod hradom Devín kľúče od nového 
hasičského vozidla do rúk starostu Jaroviec Pavla Škodlera.
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DETI NARODENÉ V ROKU 2014

Alexandra Juríková
Január 2014, 49 cm/3200 g 

rodičia: Marek Jurík,
Mária Juríková, rod.Harrerová

Eduard Filo
Marec 2014, 50 cm/3370 g

rodičia: Ladislav Filo, 
Klára Filová, rod. Šátková

Adam Andrejco
Január 2014, 50 cm/2930 g

rodičia: Štefan Andrejco,
Zuzana Andrejcová Ferusová

Karin Španková
Február 2014, 49 cm/3870 g 

rodičia: Milan Španko,
Miroslava Cehláriková

Jakub Tóth
Február 2014, 49 cm/3050 g

rodičia: Róbert Tóth,
Daniela Tóthová, rod. Račková

Ján Burda
Január 2014, 50 cm/3030 g 

rodičia: Samo Burda,
Petra Bajnoková

Adam Borbély
Marec 2014, 50 cm/3370 g 

rodičia: Peter Borbély, Veronika 
Borbélyová, rod. Jankovitsová

Vanessa Baji
Máj 2014, 48 cm/2710 g 

rodičia: Dénes Baji,
Nikola Baji, rod.Horáčková

Stanislav Šebák
Júl 2014, 56 cm/4660 g 
rodičia: Stanislav Šebák, 

Zuzana Šebáková, rod. Behonová

Hana Uherčíková
September 2014, 48 cm/2810 g 

rodičia: Filip Uherčík,
Zuzana Mrázová

Radovan Čechovič
September 2014, 50 cm/2930 g 

rodičia: Boris Čechovič,
Ivana Čechovičová

Ema Sofia Turanská
Október 2014, 48 cm/2300 g 

rodičia: Marek Turanský,
Jana Turanská, rod. Kaderičová

Amélia Harrerová
Október 2014, 46 cm/2710 g 

rodičia: František Harrer,
Zuzana Harrerová, rod. Vareničová

Oliver Komenda
Október 2014, 53 cm/4000 g 

rodičia: Oliver Komenda,
Martina Komendová, rod. Lahučká

2014
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FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD A DETSKÝ KARNEVAL

foto: Pavol Klučka, Tomáš Sklenár

Lara Springfield
 November 2014, 53 cm/4080 g 

rodičia: Ivan Springfield,
Michaela Szõcsová

Tara Machatsová
November 2014, 49 cm/2910 g 

rodičia: Martin Machats,
Alexandra Machatsová

Mathias Hoffmann
December 2014, 51 cm/3580 g 

rodičia: František Hoffmann,
Katarína Hoffmann rod. Novosadová
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približne 5-tisíc EUR. O uznesení 
informovali miestni poslanci Jo-
zef Uhler (SIEŤ) a Richard Szabó 
(nezávislý), ktorý je predsedom 
Komisie územného plánovania, 
výstavby, dopravy a životného 
prostredia.
Ušetrené peniaze by podľa Sza-
ba mohli putovať na čistotu 

Poslanci miestneho zastupiteľ-
stva mestskej časti Bratislava 
- Jarovce nebudú počas roka 
2015 poberať za službu verej-
nosti žiadne odmeny. Na os-
tatnom zastupiteľstve schválili 
uznesenie, podľa ktorého zosta-
nú peniaze v kase mestskej čas-
ti. Miestny úrad tak ročne ušetrí 

a poriadok v mestskej časti. 
„Zo všetkých mestských častí 
Bratislavy máme najmenšie 
odmeny, ale pokiaľ to spočítame 
a investujeme do čistoty v Jarov-
ciach, môžeme tým potešiť všet-
kých našich obyvateľov,“ doplnil 
Uhler, ktorý s iniciatívou prišiel 
a zároveň sa vzdal aj odmien za 

vykonávanie funkcie zástupcu 
starostu MČ Bratislava – Jarov-
ce. Miestni poslanci chcú podľa 
Szaba týmto krokom inšpiro-
vať aj zastupiteľstvá ostatných 
mestských častí.

Michal Lukáč

na odbornosť, aktivity v minu-
losti a znalosť mestskej časti 
u jednotlivých uchádzačov, sa 
poslanci rozhodli, že medzi seba 
prizvú všetkých prihlásených 
občanov.
Jednotlivé pracovné komisie 
miestneho zastupiteľstva boli 
rozšírené o nasledovných čle-
nov.

Komisia finančná, podnikateľ-
ských aktivít a správy majetku

Takmer mesiac sa mohli Jarov-
čania prihlasovať za členov ko-
misií miestneho zastupiteľstva. 
Verejná výzva bola aktivitou no-
vozvolených poslancov, ktorých 
cieľom je otvoriť zastupiteľstvo 
a jeho rozhodovanie verejnosti. 
O prácu v komisiách prejavilo 
záujem 13 občanov mestskej 
časti. 
O ich členstve rozhodovalo za-
stupiteľstvo na riadnom feb-
ruárovom rokovaní. Vzhľadom 

Martina Komendová, Mgr. Jana 
Vrbová

Komisia kultúry, voľného času, 
vzdelávania, mládeže, športu, 
sociálnych vecí a zdravotníctva
Ing. Viera Jaboreková, Alica Pau-
hofová, Adriana Tesáková, Mgr. 
Soňa Vašíčková, Terézia Wolfová

Komisia územného plánovania, 
výstavby, dopravy a životného 
prostredia

Ing. arch. Michal Czafík, PhD., 
Ing. Ladislav Filo, p. Zuzana 
Meszárošová, p. Marián Wolf, p. 
Pavol Židek, p. Štefan Židek

Komisie miestneho zastupi-
teľstva sú poradné, iniciatívne 
a kontrolné orgány, podieľajú sa 
na príprave uznesení a materiá-
lov na rokovanie miestneho za-
stupiteľstva v súlade s kompe-
tenciami a hlavným zameraním 
ich činnosti.

JAROVSKÍ POSLANCI SA VZDALI ODMIEN

KOMISIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA POSILNILI AKTÍVNI OBČANIA

Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
náciu. Súčasné zastupiteľstvo 
vzhľadom na to, že máme nové 
vedenie školy, vyhovelo protestu 
prokurátora a zaviazalo sa, že 
do 30 dní zabezpečí odstráne-
nie diskriminačných častí zo 
všeobecne záväzných nariadení.
Ďalším bodom rokovania bola 
žiadosť o finančnú dotáciu Te-
lovýchovnej jednoty Jarovce za 
účelom zabezpečenia funkčné-
ho športového areálu a špor-
tovej prípravy a Chorvátskeho 
kultúrneho zväzu na Slovensku 
na tvorivé dielne a sústredenie 
pre naše folklórne súbory. Po-
slanci rozhodli, že o schválení 
dotácií budú rokovať po tom, 
ako bude schválený rozpočet 
mestskej časti.
Štvorročné funkčné obdobie 
Rady školy pri Základnej škole 
s materskou školou na Trnko-
vej ulici končí a zastupiteľstvo 
rozhodovalo o nových členoch 
rady, ktorí budú zastupovať 
zriaďovateľa, teda mestskú 
časť. Do Rady školy schválili 
Alicu Pauhofovú, Teréziu Wol-
fovú, Jozefa Uhlera a Marcelu 
Škodlerovú. Prví traja z nich boli 
členmi Rady školy aj v uplynulom 
funkčnom období.
Poslanec Jozef Uhler navrhol do 
programu rokovania zaradiť aj 

Január – riadne zasad-
nutie
Januárové zastupiteľstvo otvoril 
starosta informáciou o vymeno-
vaní svojho zástupcu. Stal sa 
ním opäť Jozef Uhler, ktorý bol 
zástupcom starostu aj v rokoch 
2013 a 2014.
Ďalším bodom rokovania bolo 
schválenie zľavy na nájom sály 
kultúrneho domu za účelom cvi-
čenia zumby. Poslanci schválili 
znížené nájomné vo výške 5 €/
hodinu.
Mestská časť dostala protest 
prokurátora proti VZN o prijí-
maní detí do materskej školy 
a aj proti VZN o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských 
zariadeniach. Tieto nariadenia 
prijalo zastupiteľstvo v roku 
2014 z dôvodu vysokého počtu 
detí, ktoré boli prihlásené do 
materskej školy, pričom mnohé 
z nich boli špekulatívne prihláse-
né na trvalý pobyt v Jarovciach, 
pričom u nás vôbec nebývali. 
Zastupiteľstvo na to reagovalo 
tak, že zvýhodnilo tých, ktorí 
mali v Jarovciach trvalý pobyt 
minimálne 1 rok. Rodičia z iných 
mestských častí podali podnet 
na prokuratúru, ktorá nadobudla 
presvedčenie, že ide o diskrimi-

bod o vzdaní sa odmien poslan-
cov pre rok 2015. Informoval 
starostu a prítomných obča-
nov, že po vzájomnej dohode 
poslancov, sa rozhodli vzdať sa 
odmien a ponechať ich v roz-
počte mestskej časti za účelom 
zvýšenia čistoty v Jarovciach. 
Uhler zároveň informoval, že 
sa vzdáva aj odmeny zástupcu 
starostu. Poslanci tento návrh 
jednomyseľne schválili.
Zúčastnení občania sa v rámci 
bodu rôzne informovali o prijí-
maní detí do materskej školy 
a výške poplatkov.

Február – riadne zasad-
nutie
Rokovanie začalo diskusiou 
o rozpočte Obecného hasičské-
ho zboru a nasledovalo rokova-
nie o samotnom rozpočte mest-
skej časti na rok 2015. Jarovce 
budú v roku 2015 hospodáriť 
s financiami vo výške 1 269 806 
€. Najviac peňazí pôjde do škol-
stva. Ide o čiastku 539 000 €. 
Najväčším projektom pre tento 
rok by mala byť rekonštrukcia 
schátranej telocvične v areáli 
TJ, ktorá by sa mala stať špor-
tovo-kultúrnym stánkom Jaro-
viec. Zmien by sa mal dočkať 
aj kultúrny dom, v ktorom sa 

plánuje rekonštrukcia toaliet, 
vestibulu a výmena mobiliáru. 
Rekonštrukcie chodníkov sú na-
plánované na Jantárovej a časti 
Mandľovej ulice. V tomto roku by 
mala prebehnúť aj prvá etapa 
budovania systému vsakovacích 
vpustí. Jarovce plánujú v roku 
2015 aj významné kapitálové 
investície, ako napríklad pro-
jektovú prípravu cyklochodníka 
prepájajúceho Jarovce s Rusov-
cami, projekt nadstavby budovy 
základnej školy, workoutové 
ihrisko, či elektronizáciu samo-
správy, na ktorú bude mestská 
časť čerpať eurofondy.
O finančnú podporu vo výške 
100 € a prenájom sály kultúr-
neho domu na akciu popoludnie 
deťom požiadalo Materské cen-
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Ako si predstavujete spoluprácu mest-
skej časti s organizáciami pôsobiaci-
mi na jej území?

Odpovedá Marcela Škodlerová: 
V Jarovciach máme široké spektrum záuj-
mových organizácií a občianskych združení, 
ktoré sa zaoberajú napríklad rozvojom 
našich detí, kultúrou, umeleckou činnosťou 
(tancom, spevom, hraním na rôzne hudob-
né nástroje), športom, podporou rôznych 
záujmových činností (poľovníctvo, rybárstvo, 
hasiči). 
Niektoré z nich pravidelne spolupracujú 
so starostom našej mestskej časti, ako aj 
s nami poslancami, či už pri organizovaní 
spoločenských podujatí, kultúrnych festiva-
lov, rozvojom vzdelávania a športového živo-
ta, pomocou pri realizovaní rôznych súťaží. 
Zo strany obce sú podporované vo forme 
finančných prostriedkov alebo nefinančnou 
podporou, a to v podobe bezplatného pre-
nájmu obecného priestoru alebo materiál-
nym vybavením.
Myslím si, že nevyhnutným predpokladom 
pre funkčnú a úspešnú spoluprácu samo-
správy obce s organizáciami pôsobiacimi na 
jej území, je samozrejme vzájomná komuni-
kácia, spoločná vízia potrebná k napĺňaniu 
spoločných cieľov a zámerov.  Širším zapája-
ním občanov do diania v obci zabezpečíme 

jej zveľaďovanie a šírenie dobrého mena.
Chcela by som týmto vyzvať zástupcov všet-
kých záujmových organizácií a občianskych 
združení, ktoré pôsobia v Jarovciach, aby 
sa na nás poslancov, ako aj pána starostu, 
obrátili so svojimi nápadmi, návrhmi na 
zlepšenie niektorých aktivít a činností, s po-
žiadavkami o pomoc, či už finančnú alebo 
nefinančnú. Radi im pomôžeme podporou 
ich verejnoprospešných aktivít, ako aj dobro-
voľníckej činnosti.

Športom číslo jedna je v Jarovciach 
futbal. Plánujete podporiť aj iné druhy 
športu?

Odpovedá Juraj Hegyi: Nie je to len 
v Jarovciach, ale futbal je určite najrozšíre-
nejším športom na celom Slovensku. 
Okrem TJ Jarovce pôsobí v Jarovciach ešte 
jedno futbalové mužstvo, ktoré hrá Bratislav-
skú ligu malého futbalu Družstevník Jarovce. 
Nemôžeme však zabúdať aj na ostatné 
športy a oddiely v Jarovciach, ako napríklad 
veľmi úspešný Dobrovoľný hasičský zbor Ja-
rovce, ktorý našu mestskú časť reprezentuje 
na súťažiach dobrovoľných hasičov už dlhé 
roky. Okrem toho, hokejbalové mužstvo Jolly 
Jokers Jarovce alebo Združenie technických 
a športových činností – strelnica, ktorá 

vytvára podmienky na výcvik detí, mládeže 
a dospelých v oblasti športovej streľby.
V minulosti mestská časť podporovala naj-
mä tieto športové aktivity, resp. iba športové 
kluby a organizácie, ktoré požiadali o pod-
poru.
V tomto volebnom období sme sa so všet-
kými poslancami zhodli na tom, že podporu 
športu ako takého na našom území musíme 
rozšíriť. V prvom rade sprístupniť pre všet-
kých obyvateľov Jaroviec, bez ohľadu na to, 
či tu bývajú rok alebo 50 rokov a obnoviť 
existujúce plochy určené na šport a rekre-
áciu, spadajúce pod našu mestskú časť. 
V blízkej dobe pribudne Street workoutové 
ihrisko, ktoré bude verejne prístupné a bude 
slúžiť na posilňovanie s vlastnou váhou. 
Plánujeme znova vrátiť život aj schátranej 
budove v areáli ihriska, z ktorej sa opäť sta-
ne v prvom rade telocvičňa, ktorá by mala 
slúžiť na rôzne športové účely, ako napríklad 
bedminton, volejbal, basketbal, stolný tenis, 
posilňovanie, gymnastika, aerobik... ale 
samozrejme aj futbal. V druhom rade by 
tento zrekonštruovaný priestor mohol slúžiť 
aj na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. 
Všetko samozrejme závisí od finančnej ná-
ročnosti celého projektu. Preto, ak sa nájdu 
dobrí ľudia, ktorí by akýmkoľvek spôsobom 
vedeli prispieť svojou troškou k realizácii 
tohto projektu, budeme vďační za každú 
pomoc, či už finančnú, materiálnu alebo 
vybavením pri zariaďovaní telocvične. Téma 
cyklochodníkov je veľmi obľúbená a často 
prezentovaná v médiách. Ich realizácia však 
už taká jednoduchá nie je. Snahou nášho 
zastupiteľstva je samozrejme aj budovanie 
cyklochodníkov a napojiť našu mestskú časť 
už na niektoré existujúce medzinárodné 
trasy. Táto téma je však zatiaľ ešte témou 
viacerých rokovaní a v prvom rade je po-
trebné získať pozemky a povolenia na ich 
realizáciu.

Sme otvorení rôznym vašim návrhom 
a nápadom, ktoré by ste chceli, aby sme 

zrealizovali.
poslanci@jarovce.sk

PÝTAME SA JAROVSKÝCH POSLANCOV

Eur na 25 Eur mesačne.
Poslanci sa zaoberali aj žiados-
ťou o súhlas s prevádzkovaním 
automatu stávkovej kancelárie 
na území mestskej časti. Požia-
dala o to spoločnosť SYNOTtip 
známa premnoženými herňami 
v Českej Republike a v ostatnom 
čase aj na Slovensku. Umiestne-
nie ďalšieho automatu na území 
Jaroviec poslanci jednomyseľne 
neschválili.
Zastupiteľstvo prerokovalo aj 
správu o výsledkoch kontrol 
miestnej kontrolórky a plán 

trum Luskáčik. Zastupiteľstvo 
žiadosť schválilo.
V ďalšom bode schválili po-
slanci nové VZN o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských 
zariadeniach, ktoré muselo 
upraviť po proteste prokurátora. 
Vzhľadom na vysoké predpokla-
dané náklady, ktoré si vyžiadajú 
investície do priestorov školy, 
došlo k úprave poplatku za škol-
ský klub detí z pôvodných 15 Eur 
na 17 Eur mesačne a poplatku 
za dieťa v Materskej škole z 21 

kontrol na prvý polrok 2015.
Ďalším bodom bolo schválenie 
neposlancov do pracovných ko-
misií miestneho zastupiteľstva. 
Jednomyseľne bolo rozhodnuté, 
že šancu dostanú všetci, ktorí 
prejavili záujem a tak poslanci 
schválili celkovo 13 ďalších 
členov v troch komisiách.
V bode rôzne požiadala pani 
riaditeľka školy Viera Zavřelo-
vá o dovybavenie zariadenia 
školskej jedálne a školského 
klubu detí. Zároveň informo-
vala aj o potrebe špeciálneho 

pedagóga. Poslankyňa Marcela 
Škodlerová vyslovila nesúhlas 
so 6 týždňovým prerušením 
prevádzky materskej školy. Pani 
riaditeľka to zdôvodnila čerpa-
ním dovolenky zamestnancov, 
ktorí majú nárok na 9 týždňov 
dovolenky. Predseda stavebnej 
komisie Richard Szabó požiadal 
pani riaditeľku o dokumentáciu 
na dopravné ihrisko, ktoré sa 
plánuje vybudovať v areáli ma-
terskej školy.
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FOTOSPOMIENKA NA PLESOVÚ SEZÓNU
POĽOVNÍCKY PLES 10.1.2015

PLES ŠPORTOVCOV 31.1.2015
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Foto: Ivan Miškai, Martin Wolf, ml. (Poľovnícky ples), Petar Tyran (Chor-
vátsky ples), Jozef Uhler (Ples športovcov a Zábava Červeného kríža), 

Patrik Husár (Hasičský ples)

CHORVÁTSKY PLES 7.2.2015

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA ČERVENÉHO 
KRÍŽA 17.2.2015

HASIČSKÝ PLES 14.2.2015
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JOZEF WARENITS: MUSÍME SA POSLÚCHAŤ

Keď sme boli malí, sme v lete 
aj v maštali spávali, dali sme si 
tam slamu, ako posteľ. A stále 
sme behali bosí, aj futbal sme 
hrali bosí, koľkokrát sme mali 
prsty modré.
Ako ste doma hovorili?
Len po chorvátsky. 
Bola vtedy škola povinná?
Áno, keď sme mali 6 rokov, 
išli sme do školy. Škola je už 
zbúraná, ale chodili sme všetci, 
každý deň, musel chodiť každý. 
Hovorili sme po chorvátsky do 
tretej triedy, a potom sme za-

čali po maďarsky. Po maďarsky 
sme sa učili, ale nerozumeli 
sme zo začiatku nič. Učiteľ bol 
omamin krstný, bol z Rakúska, 
z Burgerlandu, čo bolo ešte tiež 
Maďarsko, až po vojne to pri-
padlo Rakúsku. Zápis do školy 
bol 1 pengő.
Čo ste sa v škole učili?
Ako dnes, čítanie, písanie, ma-
tematiku. V prvej triede sme sa 
učili abecedu ukazovaním na 
prstoch! Každé písmeno malo 
svoj znak. Bolo to zaujímavé. 
Mali sme chorvátsky šlabikár, 
i = igla, u = ure a tak. Do školy sa 
chodilo 6 dní, v stredu a v sobo-

Narodili ste sa pred 90 rokmi, 
v roku 1925. Vtedy sa rodilo 
doma. Viete niečo o tom, ako 
ste sa narodili?
…no bol som tam, keď som sa 
narodil. ☺ Všetky deti sa doma 
rodili. Aj naše deti sa všetky 
doma narodili okrem najmlad-
šieho, Pištu.
Koľko vás bolo súrodencov?
Bolo nás osem. Šesť  chlapcov 
a dve dievčatá, ja som bol tretí. 
Nie ako teraz, každý má svoju 
izbu, všetci v jednej izbe a vždy 
sme sa zmestili, aj starí rodičia. 

tu len doobeda, to bolo ako opa-
kovanie. Ostatné dni boli dlhšie, 
išli sme sa domov naobedovať 
a zase naspäť do školy. V škole 
sme mali vypísané aj kto miniš-
troval. Každý deň sme museli ísť 
na omšu, potom do školy.
A čo po škole?
Všetko sme robili, doma, v do-
mácnosti, čo bolo treba. Mali 
sme kravy, svine, kone, všetko 
bolo treba pripraviť. Strúhať 
repu, slamu pripraviť, zvieratá 
opatriť.
Keď ste dospievali, bola vojna. 
Vy ste boli vo vojne?
Áno, bol som. Od 4. januára do 
15. mája 1945 a potom sme 
utiekli. Výcvik sme už mali za 
sebou. Boli sme pri Viedni, aj pri 
Berlíne. Vždy prišli a spýtali sa, 
kto pôjde na front dobrovoľne. 
Boli aj takí čo išli. Dostali sme 
odmenu ak niekto zničil tank 
pancierovou päsťou.
Po vojne ste sa ženili, neboli to 
ľahké časy.
Chceli sme sa brať hneď v 45.-
tom, ale krstná nedovolila, tak 
potom až rok po vojne. Za jednu 
kačicu som dostal oblek, išli 
sme ho zobrať do Viedne. Za 1 
chlieb som dostal úplne nové 
topánky. Tam boli hladní, ne-
mali čo jesť, my sme mali doma 
múku a základné veci. Zabili 
sme sviňu na svadobnú hostinu. 
Víno som z Rakúska doviezol 
za zemiaky, liter vína za 4 kilo 
zemiakov. Bál som sa, aby ma 
hraničiari nechytili.

Jozef Warentis nedávno oslávil životné jubileum 90 rokov. S manželkou Vilmou sú najstarším žijúcim párom v Jarovciach. 
Vo februári uplynulo od ich sobáša už 69 rokov. V rozhovore s jubilantom sme sa vrátili do jeho mladosti.

Manželia Warenitsovci so svojimi pravnúčatami. Spoločne s deťmi, ktoré v ťažkej dobe vychovávali.
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V mesiacoch január až marec 
2015 sa významných životných 
jubileí dožili títo naši spoluob-
čania:

70 rokov
       ŠVARCOVÁ Edita
       BADIAROVÁ Jana

75 rokov
       CSÓKOVÁ Helena
       MARKO Stanislav
       NOVÁKOVÁ Priska

80 rokov
       SCHMÖGER Ján
       VAJAS Viliam

85 rokov
       ŠKODLEROVÁ Gertrúda

86 rokov
       VINCLER Andrej
       JANKOVICH Eugen

90 rokov
       WARENITS Jozef 

91 rokov
       KARÁCSONY Jozef 
       NOVÁKOVÁ Mária

Našim jubi lantom prajeme 
všetko len to najlepšie, zdravie, 
šťastie, spokojnosť a veľa život-
ného elánu do ďalších rokov 
života.

Blahoželáme

Odišli od nás

PETROVÁ  Nina 
vo veku 93 rokov

FOGLOVÁ  Eva 
vo veku 62 rokov

Odpočívajte v pokoji !

Poznáte ľudí, ktorí boli zajatí ruskou armádou 
a odvlečení do Ruska? Máte o tom dokumenty 

a fotografie? Ozvite sa nám na číslo 0905617305.

Kde bola svadba?
Svadba bola doma, zmestili 
sme sa, možno 45 ľudí v tomto 
dome. Veď sme nemali toľko 
skriní, jedna skriňa a šublot sa 
vyhodil von a mali sme miesto. 
Aj tancovať bolo kde. Pamätám 
si, že jeden nám nosil víno, že 
chce prísť na svadbu, tak nám 
dá aj víno zadarmo. Ale ho chytili 
na hraniciach, a ani na svadbe 
nebol, ani víno nedoniesol.
Asi bolo ťažké založiť rodinu po 
vojne, však?
Každému bolo ťažko, ale čo už! 
Mali sme 3 kone, kravy, voly 
a všetko nám zobrali vojaci čo 
prechádzali dedinou. Nemci, 
Rusi, každý niečo.
A bol v Jarovciach obchod?
Bol, ale nikde nič, ani v obcho-
de, ani v krčme...
Kde ste pracovali?
Boli sme súkromníci. Až v roku 
1952 sme išli do družstva. Všet-
ko sme robili ručne alebo s koň-
mi. Žali sme ručne. V družstve 
som robil ja a babka (svokra). 
Robilo sa na jednotky. Za jed-
notku sme dostali 3 kilo obilia 
a napríklad 5 korún. S babkou 
sme zarobili za rok napríklad 60 
metrákov obilia. Potom sme to 
predali, aby sme mali aj nejaké 
peniaze. Neskôr sme dostali 
aj 8 korún na jednotku, potom 
12. Nerobilo sa na hodiny, ale 
na úlohu, normu za to sme mali 
jednotky. Orali sme, okopávali, 

ženy boli pri sviniach, neskôr 
som na traktore jazdil. Niekedy 
som išiel ráno ďatelinu hrabať 
aj o tretej-štvrtej ráno a okolo 
9-10 ráno som už išiel domov si 
ľahnúť. Ale nikto nás nenaháňal, 
mali sme kľud.
Cítili ste sa vtedy bezpečne?
Nikto sa nebál, aj keď som 
niekedy prišiel nadránom do-
mov, vždy sme si mohli nechať 
odomknuté, teraz ani okno ne-
necháme otvorené.
Ako vyzerali Jarovce?
Mandľová, Jantárová. Po vojne 
sa začalo viac stavať. Na hrani-
ciach do Rakúska boli hraničiari, 
ale ani pušku nemali. ☺ Bol 
tu vždy obchod, aj 3 obchody, 
pekár, niekoľko mäsiarov, aj 

2 krčmy.
Kedy ste sa začali učiť po slo-
vensky?
No kedy? Ani teraz neviem dob-
re. ☺ Koľkokrát čítam noviny 
a nerozumiem niektorým slo-
vám. Miešame všetko dokopy.
Čo ste najčastejšie jedli?
Zemiaky, kapustu, chlieb, svine, 
hlavne údené mäso, chladničky 
a mrazničky neboli, takže sa mu-
selo údiť. Na hody aj kurence, 
keďže trvalo dlhšie kým dorastú, 
nie ako teraz, keď ich kŕmia 
zmeskami. Na Vianoce bola 
klobása. ☺ Mali sme aj veľa 
ovocných stromov, veľké stromy. 
Mali sme čo sme potrebovali, aj 
keď toho nebolo veľa.
A čo ste robievali po večeroch?
Karty hrali ... pri petrolejke, ženy 
perie drápali, hocičo. Mali sme 
kľud.
Koľko máte vnúčat a pravnú-
čat?
Vždy je veselo, vnúčat máme 
13, pravnúčat 15. Stále sa stre-
távame a tešíme keď nás prídu 
pozrieť.
S manželkou Vilmou ste spolu 
69 rokov. Poraďte, ako sa dá 
zvládnuť toľko rokov spolu?
No musíme sa poslúchať. Jeden 
druhého! ☺ To je všetko.

Do ďalších rokov spoločného 
života želáme manželom Wa-
renitsovcom veľa zdravia, sily 

a radosti z potomkov.

Dedko, babka a vnúčatá.
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KOMU DÁTE 2% Z VAŠICH DANÍ?
Vďaka aktivite ľudí, ktorým nie je ľahostajné kam poputujú 2% z ich daní, získavajú organizácie v Jarovciach nemálo 
prostriedkov na svoju činnosť. Veríme, že ani vám nie je jedno, či sa časť z vašich daní rozpustí v daňovom systéme, 
alebo pôjde priamo na aktivity v našej mestskej časti. Nájdite si aj v tomto roku pár minút času na vyplnenie tlačív, aby 
ste pomohli domácim občianskym združeniam.
Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov
1. Do 15.2.2015 bolo potrebné požiadať zamestnávateľa o vyko-
nanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Veríme, 
že ste tak urobili.
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie 
o zaplatení dane.
3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane 
a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú 
môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2014 neboli 
dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 
hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2014 odpracovali 
dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od 
organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky 
pracovali.
4. Vyberte si jedného prijímateľa, ktorému chcete časť dane venovať.
5. Vyplňte vyhlásenie, spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. 
Predvyplnené vyhlásenie môžete nájsť na http://www.jarovce.
sk/dvepercenta
6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte 
do 30.4.2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu 
a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní 
minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby 
previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové 
priznanie sami:
1. Vyberte si jedného prijímateľa, ktorému chcete časť dane venovať.
2. Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú 
môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2014 neboli 

dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 
hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali 
dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od 
organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky 
pracovali.
3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky 
na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, 
ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na tejto 
stránke v dolnej časti.
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte 
na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2015) na Váš 
daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte 
daň z príjmov.
5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému 
priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín 
dobrovoľníckej činnosti.
6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok 
má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste 
poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Informácia pre právnické osoby:
Právnické osoby môžu darovať 2% z dane z príjmov len v prí-
pade, že darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na 
verejnoprospešný účel. Ak sa tak nestalo, tak právnická osoba 
môže poukázať len 1,5% z dane z príjmov.
Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým 
prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa 
je 8 €.
Bližšie informácie o postupe pri darovaní nájdete na www.rozhodni.
sk, alebo sa poraďte so svojím účtovníkom.

Jozef Uhler

Vyplnené tlačivá si môžete stiahnuť aj  
z webovej stránky Jaroviec na adrese 

http://www.jarovce.sk/dvepercenta

ÚDAJE POTREBNÉ PRE VYPLNENIE TLAČÍV:

Obchodné	meno	(názov):	Telovýchovná jednota Jarovce
Sídlo:	85110 Bratislava - Jarovce, Ovocná 17
Právna	forma:	Občianske	združenie
Identifikačné	číslo	prijímateľa	(IČO/SID):	42181861

Obchodné	meno	(názov):	Slovenská rada rodičovských 
združení – Rodičovské združenie pri Materskej škole
Sídlo:	85110 Bratislava, Trnková 4
Právna	forma:	Občianske združenie
Identifikačné	číslo	prijímateľa	(IČO/SID):	17319617/1391

Obchodné	meno	(názov):	OZ VERITAS
Sídlo:	85110 Bratislava, Zeleninová 25
Právna	forma:	Občianske združenie
Identifikačné	číslo	prijímateľa	(IČO/SID):	42354285

Obchodné	meno	(názov):	Materské centrum Luskáčik
Sídlo:	85110 Bratislava - Jarovce, Palmová 1
Právna	forma:	Občianske združenie
Identifikačné	číslo	prijímateľa	(IČO/SID):	42259681

V tomto roku sa nepodarilo zaregistrovať našej základnej škole 
a nemôže prijímať 2% z dane. Pomocnú ruku jej podalo naše 
občianske združenie VERITAS, ktoré poskytlo svoju registráciu pre 
tento účel a získané prostriedky použije na financovanie aktivít 
základnej školy.

Tomáš Sklenár, predseda správnej rady OZ VERITAS

2% pre Materskú školu:

2% pre Telovýchovnú jednotu:

2% pre Materské centrum Luskáčik:

2% pre Základnú školu: VERITAS
... podporujeme dobré veci
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Materské centrum Luskáik- miesto pre našich najmenších 
Vstupné dobrovoné 

• Hera : Utorky a štvrtky od 10:00 – 11:00 hod. 

• Poobedná hera aj pre škôlkarov: 26.3. od 17:00 – 18:00 hod. 

• Kurz Hopsasa tralala - Tancovanie a cvienie hravou formou pre detiky v herni 

prebieha stredy o 10.00 h., cena 2 €/hodina , prihlásenie na mcluskacik@gmail.com 

• Tvorivé dielne poas herne:  

16.04.2015 – vyrábame vrtuku 
21.04.2015 – dielnika pre najmenšie deti 
26.05.2014 – dielnika pre najmenšie deti 
18.06.2014 – vyrábame darek pre otecka 

príspevok na materiál  1€/diea 

• Podporné skupiny dojiacich matiek sú príjemnými stretnutiami rovnako 

zmýšajúcich žien (a detí). Chceme doji o najdlhšie a vychutnávame si túto krásnu 

možnos by s našimi deúrencami v tak blízkom spojení. Ale tiež nás obas prepadnú 

pochybnosti, i robíme veci správne. Alebo sa nieo nedarí a potrebujeme to prebra s 

niekým, kto nám rozumie. Stretávame sa vždy posledný štvrtok v mesiaci poas 

herne 26.3., 30.4.,28.5. a 25.6. od 10:00 – 11:00 h. 

Pripravujeme nasledujúce kurzy: 
• Popôrodná joga - Chcete by opä vo forme po pôrode? Prihláste sa ím skôr na 

popôrodnú jogu. Materské centrum Luskáik Vám ponúka zdarma cvienie pre 

mamiky po pôrode tzv. popôrodnú jogu na spevnenie panvového dna, brucha a 

chrbta. Cvienie bude prebieha od nového roku 1-2x do týžda štvrtok podveer                

(po 18.00 hod.), prípadne v nedeu podveer. Záujemkyne sa prosím prihlasujte na    

e-mail: mcluskacik@gmail.com a nechajte na seba tel. kontakt alebo osobne v MC. 

• Stretnutie s detskou psychologikou Mgr. Lubicou Tománkovou – Potrebujete 

poradi v oblasti výchovy? Ako správne reagova ak Vám diea vzdoruje? Ako 

pripravi staršie diea na príchod súrodenca a akým chybám sa vyvarova, aby mali 

súrodenci krásny láskyplný vzah?  Stretnutie sa bude kona len v prípade záväzného 

prihlásenia minimálne 6 záujemcov. Prihlási sa môžete osobne v MC, mailom, alebo 

sms na t... 0902 129866. V prípade záujmu sa bude opakova vždy tretí pondelok 

v mesiaci od 17:30-19:00 h. 20.4., 18.5.2015. Vstupné: dobrovoné 
 

Plánujeme nasledujúce akcie:  

28.3.2015 – Popoludnie pre deti – v Kultúrnom dome Jarovce bude pre Vás 

pripravené  o 15:30 h. bábkové divadlo Makile: „Lienka a vekononé vajíko“ a 

16:30 h. vekononé tvorivé dielne. 

16.5.2015 – Oslava da matiek – od 15:30 h.  aká Vás zábavné rodinné popoludnie: 

vozenie na minicrosse, rôzne športové disciplíny, tvorivé dielne, tombola a iné. 

2.6. 2015 – De detí v MC Luskáik – zábava a šantenie v MC 
30.6.2014 – Výlet ku koníkom – jazdenie na koníkoch, kmenie koníkov a zajaikov 

v PD Rusovce                 
Kontakt: Zdravotné stredisko Jarovce, Mandová 40, Jarovce, vchod zo zadnej strany budovy,  

1. posch., mob. 0902 129 866, www.jarovce.sk, Aktuálne info na facebooku: MC Luskáik. 

FOTOSPOMIENKY NA VYDARENÉ MIKULÁŠSKE A VIANOČNÉ AK-
CIE V MATERSKOM CENTRE. 

Chceli by sme sa touto cestou poďakovať adventnému spolku ja-
rovských žien za finančný príspevok, vďaka ktorému sme mohli 
potešiť deti novými hračkami do našej herničky. Rovnako vopred 
ďakujeme všetkým, ktorí sa nás rozhodnú podporiť darovaním 2% 
dane, vďaka ktorým budeme môcť aj tento rok prinášať pre deti 
a rodičov zaujímavé aktivity. Tlačivo a ďalšie info nájdete na stránke 
www.jarovce.sk v sekcii Materské centrum Luskáčik.

Dobrý deň, chcela by som kúpiť dom v Jarovciach. Mám byt 
s úverom. Čo mám urobiť? Ďakujem. 

Pri Vašej otázke budem vychádzať z predpokladu, že Vaša finančná 
situácia a bonita umožňuje zobrať dostatočný úver, ktorým dofinancu-
jete rozdiel medzi cenou Vášho bytu a hodnotou domu v Jarovciach. 
Väčšina ľudí si najprv hľadá novú nehnuteľnosť a následne začne 
predávať svoju. Postup je však taký, že po nájdení vysnívaného domu 
budete musieť zložiť zálohu na nový dom s tým, že Vám predávajúci 
počká 1 – 3 mesiace na podpis kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej 
ceny. Následne začnete predávať Váš byt. Môže sa však stať, že sa 
Vám to nepodarí a termín podpisu kúpnej zmluvy sa blíži. Málokedy 
je predávajúci ochotný predĺžiť lehotu a preto Vám teoreticky hrozí, 
že prídete o zloženú zálohu, ktorá je nevratná. Preto by som tento 
postup odporúčal zvážiť. Odporúčame skôr nasledovný postup. 
Začnete predávať Váš byt a začnete hľadať Váš vysnívaný dom 
v Jarovciach. Väčšinou sa dajú lehoty trochu natiahnuť, najmä ak 
aj kupec bude mať úver ako máte Vy. Budete musieť riešiť vypraco-
vanie znaleckých posudkov, Vy na nový dom a kupec na Váš dom. 
Taktiež bude treba požiadať banku o predčasné splatenie úveru, 
aby tá uvoľnila ťarchu v prospech kupujúceho. Celý tento proces 

môže trvať od jedného do šies-
tich mesiacov a každý krok treba 
svedomite naplánovať.  Takže keď 
nájdete kupca, zložíte zálohu na 
dom a kupec zloží zálohu na byt, 
požiadate banku o predčasné spla-
tenie úveru. Kupec požiada o úver. 
Po vyplatení Vášho úveru kupcom, 
požiadate o úver a vyplatíte kúpnu 
cenu za dom. Odovzdáte byt kup-
covi a následne sa presťahujete 
do nového domu v Jarovciach. Pri 
tomto procese môže vzniknúť a 
vzniká veľa problémov, preto Vám 
odporúčam tento postup konzul-
tovať s realitným odborníkom.

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky 
týkajúce sa realít, ktoré prosím 
zasielajte na tomko@grahams.sk. Autor Marián Tomko, MBA

PRÁVNA PORADŇA REALITNEJ KANCELÁRIE GRAHAMS.SK

Marián Tomko, MBA

.sk
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kolo de dátum as domáci hostia
14 Nedea 15.3.2015 15:00 TJ Jarovce SDM Domino (B)
15 Sobota 21.3.2015 10:30 ŠK Krasany TJ Jarovce

16 Nedea 29.3.2015 16:00 TJ Jarovce ŠK Štart Nepo. 1947 (B)
17 Nedea 5.4.2015 16:00 TJ Slávia Ekonóm TJ Jarovce

18 Nedea 12.4.2015 16:00 TJ Jarovce FC Volkswagen
19 Sobota 18.4.2015 16:30 FA Bratislava TJ Jarovce

20 Nedea 26.4.2015 16:30 TJ Jarovce FK The Dragons
21 Nedea 3.5.2015 17:00 FKM Karlova Ves TJ Jarovce

22 Nedea 10.5.2015 17:00 TJ Jarovce FC Petržalka akadémia
23 Nedea 17.5.2015 17:00 SDM Domino (B) TJ Jarovce

24 Nedea 24.5.2015 17:00 TJ Jarovce ŠK Krasany
25 Nedea 31.5.2015 17:00 ŠK Štart Nepo. 1947 (B) TJ Jarovce

26 Nedea 7.6.2015 17:00 TJ Jarovce TJ Slávia Ekonóm
27 Sobota 13.6.2015 17:00 FC Volkswagen TJ Jarovce

kolo de dátum as domáci hostia
11 Sobota 28.3.2015 16:00 TJ Družstevník Závod TJ Jarovce

12 Nedea 5.4.2015 13:30 TJ Jarovce ŠK Plavecký Štvrtok
13 Sobota 11.4.2015 16:00 TJ Záhoran Jakubov TJ Jarovce

14 Nedea 19.4.2015 14:00 TJ Jarovce FK Lama
16 Nedea 3.5.2015 14:30 ŠK Láb TJ Jarovce

17 Nedea 10.5.2015 14:30 TJ Jarovce FK Jablonové
18 Nedea 17.5.2015 14:30 TJ Jarovce TJ Družstevník Závod
19 Sobota 23.5.2015 14:30 ŠK Plavecký Štvrtok TJ Jarovce

20 Nedea 31.5.2015 14:30 TJ Jarovce TJ Záhoran Jakubov
21 Nedea 7.6.2015 11:30 FK Lama TJ Jarovce

V.liga seniori, S5M

IV.liga dorast, SD4VA

Rozpis zápasov jarnej asti ligy 2014/2015

kolo de dátum as domáci hostia
16 Nedea 15.3.2015 11:00 TJ Jarovce FC Petržalka akadémia
17 Sobota 21.3.2015 10:00 ŠK Hargašova Z. Bystr. TJ Jarovce

18 Nedea 29.3.2015 11:00 TJ Jarovce FK Vajnory
20 Sobota 11.4.2015 9:00 FK Raa (B) TJ Jarovce

21 Sobota 18.4.2015 12:30 MFK Podun. Biskupice TJ Jarovce

22 Nedea 26.4.2015 11:00 TJ Jarovce FK Dúbravka
19 Streda 29.4.2015 17:00 FK Lama TJ Jarovce

23 Sobota 2.5.2015 11:00 ŠKP INTER Dúbravka (A) TJ Jarovce

24 Nedea 10.5.2015 11:00 TJ Jarovce ŠK Slovan - žiaky
30 Streda 13.5.2015 17:30 MŠK Iskra Petržalka TJ Jarovce

26 Nedea 24.5.2015 11:00 TJ Jarovce SDM Domino (B)
27 Sobota 30.5.2015 11:00 TJ Rovinka TJ Jarovce

28 Nedea 7.6.2015 11:00 TJ Jarovce ŠKP INTER Dúbravka (B)
29 Nedea 14.6.2015 11:00 TJ Jarovce FK Scorpions

kolo de dátum as domáci hostia
10 Štvrtok 9.4.2015 16:45 FK Inter (B) TJ Jarovce

11 Štvrtok 16.4.2015 17:00 ŠKP INTER Dúbravka TJ Jarovce

12 Nedea 26.4.2015 9:30 TJ Jarovce TJ unovo
13 Sobota 2.5.2015 9:00 Futb. akadémia FTVŠ TJ Jarovce

14 Nedea 10.5.2015 9:30 TJ Jarovce MFK Rusovce
15 Sobota 16.5.2015 9:00 FK Vajnory TJ Jarovce

16 Nedea 24.5.2015 9:30 TJ Jarovce FK Dúbravka
17 Nedea 31.5.2015 11:00 ŠK Danubia TJ Jarovce

18 Nedea 7.6.2015 9:30 TJ Jarovce FK Lama

Mladší žiaci, MZM

Prípravka PMA3

ŠPORT: FUTBAL - rozpis zápasov jarnej časti ligy 2014/2015

Ing. Vladislav Poluch

ZABAVME SA SPOLU
Neľutuj čas pre zábavu. Veď zábava ti prináša dva bonusy. Jeden, 
že si vyriešil a druhý, že robíš niečo pre uzdravenie mozgu.

ZATÚLANÉ ZAJAČIKY
Mamičke zajačici sa stratili dvaja zajačikovia. Pomôžte im nájsť 
cestu k mamičke. 

TAJNIČKA
Viete, ktoré hodnoty v živote sú na prvom mieste? Ak neviete a 
poznáte Slovensko, zistíte to tak, že z názvov doplníte prvé pís-
meno do tajničky.

1. Pohorie na severe Slovenska.
2. Vodná priehrada na severe Slovenska.
3. Recitačné preteky sa konali v ... (Hviezdoslav)
4. Rieka vlievajúca sa do Dunaja, ktorá tvorí časť hranice s Ma-
ďarskom.
5. Obec v okrese Topoľčany.
6. Poľovnícky kaštieľ blízko Banskej Štiavnice.

    

   

  

 

   

   

  

 

   

NÁSOBILKA
Ak poznáte násobilku, tak viete, ktoré čísla sú deliteľné 12. Vy-
značte ich!

23, 12, 24, 162, 60, 250, 48, 144, 526, 244


