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Svätý Mikuláš, patrón nášho kostola, privítal do našej dediny v sobotu 5. de-
cembra 2015. Program bol prichystaný najskôr pre menšie deti - škôlkarov. 
O štvrtej začalo premietanie rozprávok vo veľkej sále kultúrneho domu. Na 
veľkom plátne si malí návštevníci pozreli vianočné Disney rozprávky a mnohé iné. 
Plná sála detí svedčila o tom, že „malé jarovské kino“ sa všetkým veľmi páčilo.  

pokračovanie na strane 2

VIANOČNÉ POSEDENIE 
SENIOROV
Vianočné posedenie seniorov 
zorganizovali členovia Komisie 
kultúry a starosta našej mest-
skej časti vo štvrtok 10. decem-
bra 2015.        Strana 5

MAJSTERKY EURÓPY 
V SHOW DANCE
Ninka Komendová a Maška 
Machačová tancujú v tanečnom 
súbore Haló Haló od septembra 
2012. Klub modernej gymnasti-
ky Danubia vznikol...     Strana 8

PIATACKY MONITOR 
OČAMI PIATAČKY

ČO SME PRE VÁS 
UROBILI V ROKU 
2015?
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Čosi sme vám pred voľbami 
sľúbili. Prešiel rok, vy sa pýtate, 
čo sme splnili a my veľmi radi 
odpovieme. Sú veci, ktoré sú už 
dnes viditeľné, ale i veci, ktorých 
príprava je náročnejšia a skôr 
ako budú výsledky viditeľné, je 
potrebné urobiť mnoho ...
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V septembri sme sa my, tohto-
roční piataci dozvedeli o celo-
slovenskom testovaní piatakov. 
Trénovali sme na to celé tri 
mesiace. Pani učiteľka Fremlová 
a pani učiteľka Šefčíková nám 
pomáhali pripravovať sa na náš 
veľký deň. Keď prišiel ten deň, 
kedy sa mal písať monitor ...
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NOVÁ FARSKÁ RADA
Na podnet p. farára Jozefa Kem-
pa sa posledný septembrový týž-
deň uskutočnili v našom kostole 
voľby do farskej rady. Farská 
rada je pomocný orgán farára, 
ktorý mu pomáha v záležitos-
tiach týkajúcich sa celej farnosti 
prostredníctvom názorov, skú-
seností a odborných rád, ktoré 
tak slúžia na rozvoj celej farnosti 
(podľa Štatútu FER).

Strana 17
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boli v pätách. 
Svätý Mikuláš sa deťom priho-
voril z pódia, aby ich mal všet-
ky pod dohľadom a deti naňho 
tiež dobre videli. Vyzval ich, aby 
sa odvážili prísť k nemu na pó-
dium zarecitovať básničky ale-
bo zaspievať pesničky. Deti boli 
nedočkavé, ktoré z nich bude 
rýchlejšie pri mikrofóne, aby 
mohli predviesť, čo všetko si 
pre Svätého Mikuláša pripravili. 
Za odmenu dostali od anjelov 
mikulášsky balíček plný lahod-

ných maškŕt. Čerti, na rozdiel 
od anjelov, museli zostať sedieť 
dolu pod pódiom.
Starším deťom, školákom, po-
rozdávali mikulášske balíčky 
anjeli a pomáhali im aj čerti. 
Tí mali pripravené veľké vrecia 
pre neposlušné deti. V prípade 
jarovských detí, našťastie, tie 
vrecia zostali prázdne. Po roz-
daní darčekov sa Svätý Mikuláš 
so všetkými rozlúčil a poprial im 
krásne vianočné sviatky.    
Deti si tiež mohli vyskúšať tvo-
rivé dielne, ktoré pre nich v so-
bášnej sieni pripravilo Materské 
centrum Luskáčik. Na výber bolo 
z viacerých možností: ozdobo-
vanie medovníkov, vytváranie 
vianočných pohľadníc, maľo-
vanie rukami.  
Pre všetkých prítomných hostí 
bolo pred kultúrnym domom pri-
pravené bohaté občerstvenie. 
Nechýbala cigánska, koláče, 
lahodné varené vínko, čaj a iné 
dobroty. Okrem občerstvenia 
boli prichystané aj vianočné trhy, 
ktoré v predvianočnom čase 
pripravili šikovné jarovské deti. 
Na predaj boli rôzne svietniky, 
vianočné gule, ikebany, vence, 
uháčkované ozdoby, ako aj via-
nočné ozdoby z látky, medovní-
ky, sušené jabĺčka a množstvo 
všelijakých drobností a ozdôb. 
Tohtoročné privítanie Svätého 
Mikuláša v našej obci bolo krás-
nym spestrením adventu, kedy 
všetci spomalili, započúvali sa 
do vianočných kolied a užívali si 
pohodu predvianočného času. 

Marcela Škodlerová
foto: Jozef Uhler

(pokračovanie z prvej strany)

Ďalším prekvapením pre deti 
bol príchod moderátora celého 
podujatia, Jarovčanom známeho 
a obľúbeného, Miňa Šimeka. 
Na úvod všetky deti pozdravil 
a srdečne privítal. Spolu s deťmi 
privolali do sály dlho očakáva-
ného Svätého Mikuláša. Všetky 
detské očká žiarili šťastím a ne-
dočkavosťou. Svätého Mikuláša 
sprevádzali jeho verní pomocní-
ci, anjeli. Hrôzostrašní čerti im 

MIKULÁŠ „V NOVOM ŠATE“

Akoby to bolo len nedávno, 
keď som na tomto mieste písal 
o piatom výročí našich novín, 
či v televízii pozeral novoročný 
príhovor nového prezidenta. Od-
vtedy však prešlo 12 mesiacov. 
Rok ubehol a to veľmi rýchlo.
Tempo dnešnej doby je až príliš 
vysoké a my máme pocit, že sme 
sa celý rok ani nezastavili. V hla-
ve sa mi však vynárajú udalosti, 
ktoré ma donútili zastaviť sa. 
Chvíľami zastal čas a vôbec sa 
nehýbal. V tých momentoch ne- 
existoval dôvod, pre ktorý by som 
sa ponáhľal. Boli to udalosti, 
keď ľudia odchádzali. Nezabud-
nem na jedno októbrové ráno, 
keď som nevedel spať a zobudil 
som sa skôr ako som chcel. Na 
telefóne svietila správa, že Ivan 
je už v nebi. Neprešla ani hodina 
a prišla ďalšia podobná. Ďalší 
kamarát odišiel náhle, navonok 
zdravý. Zastavil sa čas a bol som 
celý deň ako bez duše. Vtedy 
čas neletel. V hlave sa mi vyná-
rali otázky, na ktoré nepoznám 
odpoveď. Prečo práve oni? Kto 
bude ďalší? Kto bude doma chý-
bať pri štedrovečernom stole?
Práve Vianoce sú sviatkami, 
keď môžeme spomaliť s ľuďmi, 
ktorí sú nám blízki. Nájdime si 
čas jeden na druhého, pretože 
nikdy nevieme, či nám v ďalšom 
roku bude doprianá ich prítom-
nosť.  A v srdci si zaspomínajme 
na tých, ktorú už nemôžu byť 
s nami.
Spoločné príjemne strávené 
chvíle nám iste pomôžu pre-
konať momenty, keď sa čas 
zastaví.

Želám vám príjemne prežité 
vianočné sviatky a úspešný 

rok 2016.

Jozef Uhler
vydavateľ Jarovských novín 

Na úvod

Pomocníci Sv. Mikuláša.

Moderátor Miňo s nedočkavými deťmi.

Dlho očakávaný príchod Sv. Mikuláša. Deti prezrádzali svoje priania.
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PREHĽAD PLESOVEJ SEZÓNY V JAROVCIACH

16.1.2016 Ples športovcov
       (vstupenky 0903 254 148)
23.1.2016 Poľovnícky ples
       (vstupenky 0903 215 942, po 6. januári)
30.1.2016 Chorvátsky ples
       (vstupenky 0903 935 402)
6.2.2016 Hasičský ples
       (vstupenky 0903 178 066)
9.2.2016 Fašiangová zábava Červeného kríža
       (vstupné dobrovoľné)Časť organizačného tímu.

Jarovský vianočný bazár.

Tvorivé dielne MC Luskáčik.

Mikulášovi pomáhali aj anjeli. Mikulášky balíček potešil každé dieťa.

Ozdobovanie medovníkov a maľovanie pohľadníc.

O občerstvenie bolo postarané.
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VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

V tohtoročnom predvianočnom 
čase bola v Jarovciach založená 
nová tradícia – Vianočné tvori-
vé dielne. Nápad zorganizovať 
takéto niečo, vznikol pri pláno-
vaní osláv Sv. Mikuláša, patróna 
Jaroviec. Príprava a realizácia 
tejto akcie bola pod záštitou 
vedúcich Detského folklórneho 
súboru Ljuljanka - Martiny Ko-
mendovej a Marcely Škodlerovej, 
ako aj pani Martiny Polákovej, 
pani Martiny Hlinickej a pani 
Moniky Plankenauerovej, v spo-
lupráci s Komisiou kultúry, ako 
aj s podporou starostu našej 
mestskej časti.
„Škriatkovské dielne“ boli po 
niekoľko víkendov vytvorené 

v miestnom kultúrnom dome. 
Deti maľovali na surové drevo, 
z ktorého potom vytvárali sviet-
niky, vianočné ozdoby a obrázky. 
Konáre stromov nastrihali do 
tvaru vianočného stromu, kto-
rý následne ozdobili rôznymi 

flitrami, reťazami a guličkami. 
Z flísovej látky deťmi ušitých per-
níkových človiečikov, stromčeky, 
mikulášske čižmy, hviezdy, so-
bov, doozdobovali kusmi látok, 
stužiek, ako aj gombíkmi. Na 
z cesta vykrojených anjelikov, 
rybičky, kométy maľovali tempe-
rovými farbami. Niektorí si trúfli 
aj na prácu s lepiacou pištoľou. 
Deti sa pri zvuku chorvátskych 
vianočných kolied, okrem zába-
vy, naučili vytvárať aj všelijaké 
nové veci, z čoho boli nadšené. 
Maminy „malých škriatkov“ vy-
tvárali svietniky zo starých po-
hárov, nádherné vianočné gule 
a zvončeky, uháčkovali ozdôbky 
v tvare malých stromčekov a an-
jelikov, vyrobili úžasné vence 
a vianočné stromy z cestovín, 
ako aj klasické vence a ikebany, 
upiekli medovníky a iné dob-

roty. V kultúrnom dome vládla 
príjemná predvianočná atmo-
sféra a pohoda, ktorá všetkých 
pomocníkov pripravila na naj-
krajšie sviatky v roku. 
Vyrobené výzdoby deti predávali 
v rámci vianočných trhov, ktoré 
boli usporiadané v sobotu 5. 
decembra 2015 v priestoroch 
kultúrneho domu, pri príležitos-
ti osláv Mikuláša v našej obci.  
Za získané peniažky z predaja 
pôjdu malí pomocníci na spo-
ločný výlet. Veľká vďaka patrí aj 
všetkým mamičkám a babičkám, 
ktoré pri tejto našej novej tradícii 
pomohli, ako aj Občianskemu 
združeniu Veritas za finančnú 
podporu.

Marcela Škodlerová
foto: Jozef Uhler

VIANOČNÉ POSEDENIE SENIOROV
Vianočné posedenie seniorov 
zorganizovali členovia Komisie 
kultúry a starosta našej mest-
skej časti vo štvrtok 10. decem-
bra 2015. Našich spoluobčanov 
vo veku od 65 rokov je dokopy 
244. Pozvanie na podujatie pri-
jalo 153 seniorov. Po vstupe do 
vestibulu kultúrneho domu sa 
hostia podpísali do Pamätnej 
knihy. 
Pohostenie bolo prichystané na 
dvanástu hodinu v sále kultúr-
neho domu, ktorá bola vyzdo-
bená vo vianočnom duchu, s 
množstvom žiariacich sviečok 
na stoloch, parapetách okien 
a aj pódiu. Vianočné podujatie 
svojim príhovorom otvoril sta-
rosta Pavel Škodler. Prítomných 
hostí privítal a v krátkosti ich 
oboznámil s počtom tento rok 
narodených jarovských detí, koľ-
ko bolo uskutočnených sobášov, 
aký máme počet dôchodcov. 
Kultúrny program si pripravili 

predškoláci z našej materskej 
škôlky. Pod vedením ich pani 
učiteľky Ľubky Horváthovej 

zaspievali vianočné pesničky 
a básničky, zatancovali krátky 
tanček.   

Po chutnom obede, ktorý pre 
všetkých pripravili Jaro Tomas so 
svojím synom, nasledoval záku-
sok s kávou. Obsluhu hostí mali 
na starosti žiaci zo Súkromnej 
hotelovej akadémie v Šamorí-
ne. Do tanca hrala najmladšia 
jarovská kapela Delivery. V sále 
kultúrneho domu vládla príjem-
ná vianočná atmosféra a všetci 
hostia sa medzi sebou dobre 
bavili. Pri odchode dostali od 
pána starostu, ako každý rok, 
malý vianočný darček, ktorý 
všetkých potešil. 
Poďakovanie, okrem členom 
Komisie kultúry, starostovi, 
úradníčkam z miestneho úradu, 
kuchárom, patrí aj pani poštár-
kam Alenke Ďurdiakovej a Ivetke 
Husárovej, ktoré pomohli pri roz-
nášaní pozvánok na tohtoročné 
Vianočné posedenie seniorov.        

(jn)



Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

5

7. ROČNÍK SÚŤAŽE VO VARENÍ GULÁŠU

Dobrý deň, predávam byt a kupujúci chce, aby som im podpísal 
okrem kúpnej zmluvy aj záložné zmluvy. Je to v poriadku? 

Záložné zmluvy sa podpisujú vždy, keď si kupujúci berie hypotekárny, 
prípadne spotrebný úver na kúpu nehnuteľnosti. Záložná zmluva slúži 
na vykrytie pohľadávky banky v prípade nesplácania hypotekárneho 
úveru. Ak dlžník neplní záväzky vyplývajúce z úverovej zmluvy, banka 
môže siahnuť na nehnuteľnosť, ktorá je predmetom pohľadávky 
uvedenej v záložnej zmluve. Záložná zmluva sa vkladá na okresný 
úrad - katastrálny odbor, ktorý vyznačí záložne právo prostredníc-
tvom ťarchy na liste vlastníctva danej nehnuteľnosti. Čiže chápem 
Vašu obavu, že do podpisu kúpnej zmluvy Vám hrozí určité riziko. 
Každopádne by som Vám odporučil najprv podpísať kúpnu zmluvu 
pred podpisom záložnej zmluvy a žiadne riziko Vám nehrozí. Takže 
vo vašom prípade by som odporučil nasledovný postup: schválenie 
si kúpnej zmluvy a jej následný podpis u notára alebo advokáta, 
podpisy predávajúcich na kúpnych zmluvách musia byť overené, 
podpisy kupujúcich nemusia. Zoberte podpísané kúpne zmluvy 
do banky a podpíšte záložné. Následne zmluvy treba odniesť na 
okresný úrad - katastrálny odbor a podať v poradí vždy prvé záložné 
zmluvy (záložné právo musí najprv vzniknúť, aby mala banka vykrytú 

svoju pohľadávku a až následne 
sa prevádzajú vlastnícke práva 
na nehnuteľnosť) a potom kúpne 
zmluvy. Banka po vzniku plomby 
prebiehajúceho konania na zápis 
záložných zmlúv uvoľní financie na 
účet predávajúceho resp. podľa 
špecifikácie platobných podmie-
nok v kúpnej zmluve. Každopádne, 
pre Vašu konkrétnu záležitosť by 
som odporučil tento postup. Sa-
mozrejme, ak sa zmenia okolnosti, 
prípadne banka si určí špecifické 
podmienky čerpania úveru, postup 
podpisov zmlúv môže byť iný.

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

Víťazi: Mário Németh, Zoltán Buchta 
a Daniel NémethDruhé miesto Ľuboš Štekl.Tretie miesto Ján Novák ml. a Dávid Kejdana.
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prvostupniari sa postrašili per-
fektnými maskami na karnevale. 
Deň jabĺk nám priniesol kopec 
nápadov, ako sa stravovať trošku 
zdravšie a pritom veľmi chutne. 
Po jednohubkách zo 150 rožkov 
sa len tak zaprášilo. Ďakujeme 
veľkým dievčatám za pomoc pri 
ich natieraní a pani učiteľkám za 
prípravu chutných nátierok.
Aj v súťažiach sa nám darilo – 
v stolnotenisovej súťaži Gerulata 
Cup sme získali celkové prven-
stvo a pekné umiestnenie máme 
aj v Technickej olympiáde, kde 

sa naši žiaci umiestnili na 1. a 2. 
mieste. Šiestaci a siedmaci sa 
zapojili aj do internetovej súťaže 
i Bobor, ktorej cieľom je podporiť 
informačné a komunikačné tech-
nológie u žiakov.
Veľkou skúškou úspešne prešli 
naši piataci, ktorí majú za sebou 
Testovanie 5 z matematiky a slo-
venského jazyka. Všetci sme im 
držali palce a zvládli to výborne.
V októbri prebehlo prvé projek-
tové stretnutie Erasmus + vo 
Francúzsku, ktorého sa zúčastnili 
p. učiteľky Murgašová a Ondráše-

ková. Na jar roku 2016 privítame 
učiteľov z partnerských škôl 
z ôsmich krajín Európy my.

Tak a teraz už máme v hlave len 
Vianoce ...a ročnú uzávierku :o)))
Želám Vám aj nám všetkým krás-
ne sviatky, aby sa nám podarilo 
poriadne si oddýchnuť a nabrať 
novú energiu do nadchádzajúce-
ho roka.

Eva Ondrášeková, 
riaditeľka ZŠ s MŠ

Prvý školský štvrťrok nám ubehol 
veľmi rýchlo. Pre 22 tohtoroč-
ných prváčikov to bolo obdobie 
očakávaní. Veríme, že aj vďaka 
prístupu pani učiteliek sa stala 
škola miestom, ktoré majú radi. 
151 žiakov školy, ktorí tento rok 
zasadli do školských lavíc, už 
dávno zabudlo na letné prázdni-
ny a určite sa tešia na tie „Vianoč-
né“, ktoré začnú 23. decembra 
a budú trvať do 10. januára.
Od začiatku roka sa toho v škole 
udialo veľa. Hneď v septem-
bri sme využili pekné počasie 
a zorganizovali na škole účelové 
cvičenie spojené s požiarnym po-
plachom. Žiaci školy videli a mali 
možnosť vyskúšať si hasenie po-
žiaru, ošetrovanie drobných rán, 
navštívili strelnicu v Jarovciach. 
Za účasti členov Červeného kríža 
si vyskúšali na figuríne základy 
resuscitácie. 
V rámci otvorenia štvrtého roč-
níka OLOmpiády navštívili všetci 
žiaci školy ZOO v Bratislave. 
Aj tento rok sa spolu s Vašou 
pomocou pokúsime zabojovať 
o popredné miesta v súťaži.
Aby sme sa neučili len v budove 
školy, piataci a šiestaci navštívili 
výstavu ilustrácií BIB, štvrtáci po-
zreli, čo zaujímavé sa o vode do-
zvedia v Detskom múzeu, tretiaci 
v historickom centre Bratislavy. 
Šiestaci až deviataci boli na an-
glickom divadelnom predstavení 
Americký sen.
Keďže na našej škole nemáme 
chemické laboratórium, mimo-
riadne zaujímavá a prínosná 
bola pre šiestakov a siedmakov 
možnosť vyskúšať si niektoré 
chemické pokusy v laboratóriu vo 
Vlčom Hrdle.
Aj doma sa diali fajn veci. Pri-
šlo za nami krásne divadielko 
s tvorivými dielňami O Guľkovi 
Bombuľkovi pre deti z ŠKD, 

NAŠA VAŠA ŠKOLA

Ako Guľko Bombuľko zavítal do ŠKD. Partnerská škola vo Francúzsku.

...mňam...

Obnovujeme zdroje energie.

Účelové cvičenie.A nyní se přesvědčíme, zdali je přítomen hliník...
Pohár za celkové prvestvo 

v súťaži Gerulata CUP 2015
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PIATACKY MONITOR OČAMI PIATAČKY
V septembri sme sa my, tohto-
roční piataci dozvedeli o celo-
slovenskom testovaní piatakov. 
Trénovali sme na to celé tri me-
siace. Pani učiteľka Fremlová 
a pani učiteľka Šefčíková nám 
pomáhali pripravovať sa na náš 
veľký deň. Keď prišiel ten deň, 
kedy sa mal písať monitor zo slo-
venčiny a z matematiky, všetci 
sme boli napätí ako traky. Hroz-
nový cukor a čokoláda, prípadne 
Magnézium, nám pomáhali dať 
sa dokopy a ukľudniť sa. 
Prebiehalo to takto: Rozdelili nás 
do dvoch skupín podľa abece-
dy, na laviciach boli mená nás 
a našich ostatných spolužiakov. 
Skupina číslo 1 bola v 9.A a sku-
pina číslo 2 bola v 5.A. Prestáv-
ka bola v 8.A. Vďaka nám mal 
celý druhý stupeň veget. Rozdali 
nám odpoveďové hárky a testy 
s otázkami. Mali sme 60 minút 
na to, aby sme celý test vyplnili 
čo najlepšie.
Zakázané predmety: kalkulačka, 
ťaháky, pravítko, mobil a iná lite-
ratúra, v ktorej by sme mohli hľa-
dať odpovede na otázky v teste.
Pre väčšinu z nás to bolo vďa-
ka usilovnému pripravovaniu 
brnkačka. Výsledky dorazia až 

dakedy v januári alebo v decem-
bri. Vyčkávame a možno, kým tie 
výsledky dorazia, aj zabudneme 
na to, že sme nejaký monitor vô-
bec písali. Tešíme sa na monitor 
ďalších tried, aby sme si aj my 
mohli užiť riaditeľské voľno. ☺
Monitor sa konal v stredu 
25.11.2015

Napísala piatačka, ktorá na 
vlastnej koži zažila monitor.

Kristína Škodlerová

roku to bolo o to zaujímavejšie, 
že na náš dvor pribudlo krásne, 
novovybudované dopravné ihris-
ko. Na jeho slávnostné otvorenie, 

sme chceli všetko pripraviť.
Brigáda sa konala 7. novembra 
2015. Od 8:00 hod. prichádzali 
rodičia. Zišlo sa ich 21. So za-
mestnancami ZŠ s MŠ vyhra-
bávali lístie, dosádzali kvety do 
kvetináčov, vykopávali staré 
suché kríky, ktoré ohrozovali bez-
pečnosť detí pri pobyte vonku, 
zametali chodníky a pomohli pri 
výmene nových skriniek do tried 
a skladov, ktoré daroval ZŠ s MŠ 
pán J. Janek.
Počasie nám prialo a robota 
nám išla odruky. Prišli pomôcť aj 
deti a starí rodičia. V príjemnej 

pracovnej atmosfére s malým ob-
čerstvením, ktoré doplnili aj ma-
mičky, prešlo celé dopoludnie. 
Keď začali prvé dažďové kvapky 
kropiť chodníky a pohrabané 
záhony, poslední brigádnici už 
opúšťali krásne upravený areál.
Ďakujem všetkým, ktorí nám po-
mohli zveľadiť a upraviť náš dvor, 
aby deti v krásnom a čistom pro-
stredí mohli realizovať zaujímavé 
aktivity pri pobyte vonku. 

Erika Poropatichová
zástupkyňa pre MŠ

Stáva sa to postupne tradíciou, 
že každý rok organizujeme bri-
gádu v areáli materskej školy 
v Bratislave Jarovciach. V tomto 

BRIGÁDA V AREÁLI MATERSKEJ ŠKOLY

EVA ONDRÁŠEKOVÁ - NOVÁ RIADITEĽKA
V lete 2015 sa na základe výzvy 
rady školy a vedenia mestskej 
časti vzdala bývalá riaditeľka 
základnej školy s materskou ško-
lou Viera Zavřelová svojej funk-
cie. Starosta Jaroviec dočasne 
poveril riadením školy učiteľku 
Evu Ondrášekovú. Začiatkom 
novembra prebehlo nové výbe-
rové konanie na funkciu riadi-
teľa školy. Doň sa prihlásili dve 
uchádzačky. Rada školy spolu 
so zástupcami Štátnej školskej 
inšpekcie a Okresného úradu 
rozhodla o tom, že novou riadi-
teľkou sa od 1. decembra stane 
Eva Ondrášeková.
Mgr. Eva Ondrášeková (32) 
vyštudovala učiteľstvo pre 1. 
stupeň základnej školy na Pe-
dagogickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. Na 
našej ZŠ učí od roku 2006 ako 
učiteľka pre 1. stupeň a angličti-
nu. V rámci svojej pedagogickej 
praxe absolvovala doplňujúce 
vzdelanie pre výučbu angličtiny, 
informatickej výchovy, etickej 
výchovy, ale aj kurzy zamerané 
na riešenie konfliktov v škole. 
Pôsobí ako koordinátorka medzi-
národných projektov, do ktorých 
sa naša škola zapája. Ide najmä 

o projekty medzinárodnej spo-
lupráce, vďaka ktorým získava 
naša škola financie z rôznych 
fondov a žiaci spolu s učiteľmi 
môžu cestovať a spoznávať kul-
túru výučby aj v iných štátoch 
Európy. 
Jej víziou je vytvorenie úspešnej 
školy zvýšením kvality výchovy 
a vzdelávania. Ako riaditeľka sa 
chce venovať aj marketingovým 
aktivitám zameraným na zlep-
šenie postavenia školy a tiež 
sociálnym a rozvojovým cieľom 
školy, škôlky, školského klubu 
aj školskej jedálne.
V osobnom živote sa venuje ke-
ramike, turistike a cestovaniu.

Jozef Uhler,
predseda Rady školy

PREHĽAD ŠKOLSKÝCH 
PRÁDZNIN V ZŠ S MŠ 

TRNKOVÁ

23.12.-7.1. vianočné prázd-
niny (materská škola je cez 
Vianoce zavretá od 23.12. 
do 6.1.)
8.1. riaditeľské voľno ZŠ
1.2. polročné prázdniny
20.2.-28.2. jarné prázdniny
24.3.-29.3. veľkonočné prá- 
zdniny
1.7.-4.9. letné prázdniny
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V JAROVCIACH KONCERTOVALA SKUPINA FRAGILE

dokáže zaobísť bez hudobných 
nástrojov. Speváci spustia na-
raz každý svoj part a vylúdia 
nezvyčajné tóny s geniálnym 
výsledným efektom. Tak to bolo 
aj na vystúpení v Jarovciach. 
Braňo Kostka sa vtipným spô-
sobom ujal sprievodného slova. 

V piatok 30. októbra sme v Ja-
rovciach v kultúrnom dome 
mali možnosť navštíviť koncert 
známej bratislavskej vokálnej 
skupiny Fragile pod vedením 
umeleckého šéfa Branislava 
Kostku. O vystúpenie tohto hu-
dobného telesa a cappella bol 
veľký záujem. Celá spoločenská 
miestnosť Kultúrneho domu sa 
naplnila a premenila na koncert-
nú sieň. Kapela Fragile pritiahla 
širokú masu návštevníkov všet-
kých vekových kategórií. Vypočuť 
si vokálnu skupinu naživo prišli 
aj starostovia so susedných obcí 
- z Kittsee, Pamy a samozrejme 
starosta z Jaroviec.
Táto nezvyčajná vokálna skupi-
na vznikla v roku 2004 v Brati-
slave pod taktovkou B. Kostku. 
Ostatní členovia tejto kapely sú 
známe osobnosti z televíznych 
obrazoviek a Radošinského 
naivného divadla - Helena Kraj-
čiová, Soňa Norisová, Svetlana 
Rymarenko, Jana Golisová, Ka-
mil Mikulčík, Viliam Czontos, 
Slávo Kočecký. V Jarovciach 
hrali v oklieštenej zostave bez 
Norisovej a Mikulčíka. Skupina 
Fragile prináša žáner, ktorý sa 

Prekáračky s ostatnými členmi 
kapely rozosmievali celé obe-
censtvo. Na pódiu zneli nám 
známe skladby z domácej a za-
hraničnej tvorby. V ich repertoári 
zazneli aj skladby Richarda Mül-
lera. Pri nevšednom prevedení 
známej skladby Po schodoch 

v podaní hlasov zožala kapela 
veľký aplauz. Diváci tlieskali 
do taktu a spontánne reagovali 
na vykúzlené tóny. Pri známych 
skladbách britskej skupiny Que-
en sa dostali prítomní do varu. 
Náležite to aj aplaudovaním 
a spontánnymi súhlasnými vý-
krikmi dali najavo. Úspech zo-
žala aj známa skladba Stand by 
me v prevedení rokov 40-tych, 
80-tych a 90-tych. Publikum sa 
dobre bavilo. Vládla vynikajúca 
atmosféra. 
Protagonisti vokálnej skupiny 
Fragile rozžiarili tváre Jarov-
čanov. Odchádzali sme z kon-
certu spokojní a v dobrej ná-
lade. Skupina Fragile naplnila 
naše predstavy o dobrej hudbe 
a príjemne strávenom večeri. 
Ostáva nám dúfať, že takýchto 
kultúrnych podujatí v našom 
kultúrnom dome bude ešte viac. 
Záujem občanov o podobné 
podujatia v Jarovciach určite 
je. V neposlednom rade aj do-
máce prostredie je výhodou, 
že kultúru máme tak povediac 
„pod nosom“ a nemusíme za 
ňou cestovať do mesta.

Kristína Kernová

MAJSTERKY EURÓPY V SHOW DANCE

záštitou Medzinárodnej tanečnej 
organizácie. Na súťaži sa zúčast-
nilo 17 krajín a niekoľko stoviek 
tanečníkov. Tanečný súbor Haló 
Haló získal dva najcennejšie 
tituly v detskej vekovej kategó-
rii chlapčenské sólo a detská 
formácia. V detskej formácii, 
okrem šikovných dievčat - Ninky 
a Mašky, tancovalo ešte ďalších 
19 detí. Výhra tanečníkov bola 
zaslúžená, pretože sa poctivo 
pripravovali celý uplynulý rok, 

Ninka Komendová a Maška 
Machačová tancujú v tanečnom 
súbore Haló Haló od septembra 
2012. Klub modernej gymnasti-
ky Danubia vznikol v roku 1990 
a jeho súčasťou je od roku 
1997 tanečný súbor Haló Haló. 
Počas svojej existencie dosiahol 
množstvo významných ocenení, 
je mnohonásobným Majstrom 
Slovenska, Majstrom Európy 
a 6 násobným Majstrom Sveta 
v Show Dance. 
Deti sa v prevažnej časti venujú 
Show Dance – modernému 
tancu, v ktorom svojím pohy-
bom vyjadrujú určitý príbeh. 
Pri stvárňovaní deja sa používa 
gymnastika, akrobacia, balet, 
scénicky tanec a mnohé iné. 
Tancuje sólista, duo, skupina 
alebo formácia. Deti poctivo tré-
nujú päť až šesťkrát do týždňa. 
Začiatkom októbra sa Ninka 
s Maškou zúčastnili Majstrov-
stiev Európy v Show Dance 
v anglickom Gibraltare. Podu-
jatie bolo zorganizované pod 

ako aj počas prázd-
nin.   
Koncom novembra 
sa nadané deti z tanečného 
súboru Haló Haló, pod vedením 
ich trénerky Eriky Brandnerovej, 
zúčastnili na Majstrovstvách 
sveta Show Dance. Súťaž sa 
uskutočnila v meste Riesa, 
v Nemecku. 
Posledné tohtoročné vystúpenie 
absolvujú tanečníci 5. decembra 
2015 vo Viedni. Medzi sviatkami 

si trošku oddýchnu, aby sa v bu-
dúcom roku plní síl začali pri-
pravovať na ďalšie Majstrovstvá 
Slovenska, Majstrovstvá Európy 
a nakoniec Majstrovstvá Sveta 
v Show Dance. Ninke a Maške 
držíme palce a prajeme im veľa 
úspechov a radosti z tancovania. 

(jn)

Maška Machatsová a Ninka Komendová.
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TIP NA NÁVŠTEVU DANUBIANY V ČUNOVE 

Pohľad na majestátny Dunaj, 
vodné vtáctvo, hlavne pri západe 
slnka, je skutočným zážitkom. 
Pri troche fantázie ako by sme 
sa zrazu ocitli pri Jadranskom 
pobreží ...
Aktuálne v Danubiane vystavujú 
obrazy rakúskeho umelca Chris-
tiana Ludwiga Attersee a foto-
grafie francúzskeho fotografa 
Roberta Doisneaua. Výstava 
prezentuje výber 70 snímok 
z jeho fotoateliéru. Doisneau 
sa narodil v roku 1912 na pred-
mestí Paríža. Je jedným z naj-
významnejších predstaviteľov 
humanistickej fotografie. Jeho 
fotografie nám približujú život 
obyčajných ľudí v predvojnovom, 
vojnovom a povojnovom Paríži. 
Inšpiráciou sú hlavne šantiace 
deti v neradostnej dobe, žijúce 
v chudobe, ale zároveň tešiace 
sa zo života. Na svojich potul-
kách zachytáva život obyvateľov 
z predmestia, ich každodenný 
rytmus života, prácu remesel-
níkov, ich sny, momenty radosti 
v ťažkých časoch. Na výstave 
môžeme vidieť aj humoristické 
fotografie zobrazujúce Pabla 

V našom susedstve, v Čunove, 
sa nachádza jedno z najroman-
tickejších múzeí moderného 
umenia v Európe - Danubiana 
Meulensteen Art Museum. Za-
ložili ho v roku 2000 holand-
ský zberateľ a podporovateľ 
umenia Gerard Meulensteen 
a slovenský galerista Vincent 
Polakovič. Počas existencie 
múzea sa v ňom uskutočnili 
desiatky výstav najprestížnej-
ších osobností slovenskej, eu-
rópskej a svetovej výtvarnej 
scény. Jedinečná poloha tohto 
múzea nachádzajúceho sa na 
rozhraní troch štátov poskytuje 
návštevníkom neopakovateľné 
pohľady nielen na vystavované 
výtvarné umenie, ale aj okolitú 
prírodu dunajského polostrova. 
Priľahlý park Danubiany na 
polostrove je lemovaný rôznymi 
skulptúrami známych osobností 
moderného sochárstva. Sloven-
sko reprezentuje Jozef Jankovič, 
Vladimír Kompánek a Rudolf 
Uher. Z polostrova umenia sa 
nám ponúka nevšedná panorá-
ma s výhľadom na naše mesto 
s obrovskou vodnou plochou. 

Picassa s rohlíkmi. Fotografie 
Doisneaua obleteli celý svet. Do 
roku 1994, kedy fotograf zomrel, 
bol fotoaparát jeho nerozlučným 
spoločníkom.
Druhým vystavovateľom je sú-
časný rakúsky univerzálny tvorca 
Christian Ludwig Atersse. Svoju 
retrospektívnu výstavu prezentu-
je pri príležitosti 75. narodenín 
pod názvom „Lode pre nevestu“. 
Tento predstaviteľ európskeho 
pop-artu je bratislavským ro-
dákom. Narodil sa v roku 1940 
v Bratislave. Jeho rodičia vlast-
nili meštiansky dom Na suchom 
mýte s potravinami Modrá guľa 
(ako dieťa som v potravinách 
často nakupovala), teraz tam 
stoja budovy Slovenskej spori-
teľne a prázdna bývalá centrála 
SLSP s náhornou reštauráciou 
Modrá guľa. Rodina sa v roku 
1944 vysťahovala do Rakúska. 
Tam sa Ch. Ludwig preslávil ako 
výtvarník, ale aj ako hudobník, 
spisovateľ, dizajnér, scéno -
graf, filmár a úspešný rakúsky 
jachtár. Odtiaľ pramení aj jeho 
pseudonym Atterssee. Ludwig 
Atterssee je považovaný za jed-
ného z najvýznamnejších pred-
staviteľov predmetnej maľby 
v Európe posledných 50 rokov. 
V roku 2005 mu udelili Rakúsky 
čestný kríž za vedu a umenie I. 
triedy. Do roku 2009 pôsobil ako 
profesor maľby, animovaného 
filmu a tapisérie na Univerzite 

úžitkového umenia vo Vied-
ni. Na výstave môžeme vidieť 
niekoľko jeho veľkoplošných 
pestrých obrazov s tematikou 
vody s erotickým podtónom. 
K hlavným dielam patrí obraz 
Lode pre nevestu (názov vý-
stavy), Krížová hra a Vodné 
oko. Ludwig Attersee mal viac 
ako 500 samostatných výstav 
v mnohých krajinách Európy 
a USA. Výstava potrvá do konca 
februára.
V neposlednom rade treba 
spomenúť aj stálu expozíciu 
výtvarných diel našich výtvar-
níkov (Cipar, Paštéta, Pollag, 
Frešo, Bojňanský, Teren, Síkora) 
a zahraničných umelcov. Samo-
statnú miestnosť má významný 
slovenský výtvarník Ivan Pavle. 
Vidieť môžeme úžasné veľ -
korozmerné diela s biblickou 
tematikou „Neveriaci Tomáš“. 
Návštevu múzea Danubiana 
odporúčajú po veľkorysej pre-
stavbe v roku 2013 aj najpre-
stížnejšie svetové bedekre a so-
ciálne portály. Svedčí o tom 
aj bohatá účasť zahraničných 
návštevníkov. My, Jarovčania, 
máme možnosť navštíviť galériu 
priamym spojom na konečnej 
autobusu č. 90. Spoj chodí raz 
za hodinu. Vstupné je 8 €, pre 
dôchodcov 4 €.

Kristína Kernová

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

Miestny úrad Jarovce  02/62860178
Stavebný úrad Rusovce   02/68207018
MUDr. Roman Rutkovský   02/43294648
Základná škola Jarovce   02/62860332
Materská škola Jarovce  02/62860365
Farský úrad    02/62860359
Mestská polícia Jarovce  0911 921 703
Polícia Rusovce   02/62859723
Nahlásenie nefunkčného   02/63810151
  verejného osvetlenia  
Jednotné číslo - požiar,   112
  pohotovosť, polícia  
Hasiči     150
Záchranná služba   155, 16 155
Polícia     158
Linka záchrany (poradenstvo 0850/11 13 13
  pri záchrane života a prvej
  pomoci)     
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7. VEČER FOLKLÓRU CHORVÁTOV NA SLOVENSKU

níkmi, o čom prítomných hostí 
v krátkosti poinformoval historik 
Dr. Jozef Klačka. 
Medzi účinkujúcimi nechýbal 
spevácky zbor Rosica z Devín-
skej Novej Vsi, detský folklórny 
súbor Grbarčieta a mužský zbor 
Ravnica z Devínskej Novej Vsi, 
miestny spevácky zbor Dúbra-
vanka. Z Jaroviec sa predstavili 
Mužský spevácky zbor a detský 
folklórny súbor Ljuljanka, ktorý 
hraním na tamburice sprevádza-
li deti z Tamburice Konjic, taktiež 
z Jaroviec a Čunova. Jedným zo 
zahraničných hostí tohto večera 

bol súbor Hatsko kolo z Neudor-
fu. Z Maďarska (Petrovo Selo) 
zavítal súbor HKD Gradišće. 
Na konci celého programu všetci 
účinkujúci, spolu s tamburášmi, 
zaspievali známu chorvátsku 
pesničku Nedirajte mi ravnicu. 
Večer venovaný chorvátskej 
kultúre bol príjemným začiat-
kom víkendu a dúfame, že o rok 
sa všetci znovu stretneme na 
ďalšom ročníku večera folklóru 
Chorvátov žijúcich na Sloven-
sku.      

Marcela Škodlerová

Chorvátsky kultúrny zväz na Slo-
vensku, v spolupráci s Miestnym 
úradom Dúbravka a Úradom 
vlády Slovenskej republiky, pod 
záštitou Úradu pre Chorvátov ži-
júcich mimo Chorvátska a Veľvy-
slanectva Chorvátskej republiky, 
zorganizoval dňa 13. novembra 
2015 tradičný 7. večer folklóru 
Chorvátov na Slovensku. Pod-
ujatie sa uskutočnilo v dome 
kultúry mestskej časti Bratislava 
– Dúbravka. 
Po slávnostnom otvorení tohto 
podujatia hostí privítal staros-
ta Dúbravky Martin Zaťovič, 
predseda Chorvátskeho kul-
túrneho zväzu na Slovensku 
Radoslav Jankovič, zástupca 
Úradu pre Chorvátov žijúcich 
mimo Chorvátska Milan Bošnjak 
a Ankica Vlašić v mene Veľvysla-
nectva. Dúbravka bola pôvodne 
založená chorvátskymi osad-

CHORVÁTSKY KULTÚRNY ZVÄZ NA SLOVENSKU
nymi orgánmi, inštitúciami na 
Slovensku a v Chorvátsku, ako 
aj spolupráca s chorvátskymi 
inštitúciami vo svete. 
V oblasti chorvátskej kultúry 
a folklóru sme v tomto roku, 
v spolupráci  s dedinskými 
chorvátskymi spoločenstvami, 
zorganizovali mnoho verejných 
prezentácii chorvátskeho folkló-
ru: Chorvátske dni v jednotlivých 
chorvátskych dedinách na Slo-
vensku (Chorvátsky Grob, Ja-
rovce, Čunovo a Devínska Nová 
Ves), 27. Festival Chorvátskej 
kultúry v Devínskej Novej Vsi, 
3. Festival Dobro došli v Brati-
slave, projekt „Po staza naših 
starih 2015“ (Chorvátsky Grob, 

Bratislava, Devínska Nová Ves), 
„Sajam gradišćanskih Hrvatov“ 
v Bratislave, 2. Festival Dunaj-
skej kultúry v Jarovciach, Večer 
folklórnych národnostných men-
šín na Slovensku v Jarovciach, 
Večer Chorvátov v Dúbravke 
a mnohé iné.
Okrem prezentácie chorvátskej 
kultúry a folklóru na Slovensku, 
reprezentovali niektoré naše 
družstvá aj v zahraničí: vystúpe-
nie Malej Chorvatanky z Chorvát-
skeho Grobu na detskom fes-
tivale v Ivanci v Chorvátsku, 
vystúpenie TS Čunovskih beća-
rov, Tamburice Konjic a DFS Ljul-
janka na podujatí Lipovljanski 
susreti 2015 v Chorvátsku, DFS 

Grbarčjeta z Devínskej Novej 
Vsi sa prezentovali v Prahe, kla-
pa Ravnica z Devínskej Novej 
Vsi na Festivale skupín vo Vul-
kaprodrštofe v Rakúsku, pred-
stavenie Chorvatanky z Chorvát-
skeho Grobu na Chorvátskych 
hodoch vo Viedni, a mnoho ďal-
ších vystúpení. 
Počas roka sú organizované rôz-
ne sústredenia folklórnych sú-
borov z Jaroviec a Čunova (Tam-
burica Konjic, DFS Ljuljanka, TS 
Čunovski bećari), na jar to bolo 
sústredenie vo Vrútkach, folklór-
ne družstvo Črip a DFS Grbar-
čjeta sa zúčastnili sústredenia 
v Modre. Všetky tieto akcie boli 
zamerané na spopularizovanie 

Chorvátska komunita na Sloven-
sku aj v roku 2015 realizovala 
množstvo projektov a aktivít, 
ktoré sa pravidelne opakujú. 
Naša činnosť je rozdelená do 
troch hlavných skupín, a to:
• prezentácia chorvátskej kul-
túry a folklóru pre verejnosť, 
ich podpora prostredníctvom 
jednotlivých chorvátskych kul-
túrnych spoločností,
• chorvátska literatúra, rozvoj 
a výučba chorvátskeho jazy -
ka na Slovensku, prezentácia 
chorvátskej histórie, divadelné 
predstavenia v chorvátskom ja-
zyku,
• spolupráca a oficiálne stretnu-
tia so štátnymi a samospráv-

DFS Ljuljanka

Tamburica Konjic
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V priebehu tohto roka sme zor-
ganizovali, v spolupráci s Mú-
zeom chorvátskej kultúry na 
Slovensku v Devínskej Novej 
Vsi, výstavu „Hrvatski Jandrof 
i Jandrofci.“ Táto výstava pred-
stavila históriu, kultúru a zvyky 
chorvátskej komunity v Jarov-
ciach. V nasledujúcich rokoch 
budú na výstave prezentované 
aj ďalšie tri chorvátske dediny 
na Slovensku. 
Chorvátska divadelná skupina 
aj v tomto roku, už po štvrtýkrát, 
naštudovala chorvátske divadel-
né predstavenie. Na konci roka 
sa môžeme tešiť na predsta-
venie „Stara ljubav ne hrjavi.“ 
Začiatkom leta sa táto divadelná 
skupina s predstavením Dvojník 
zúčastnila na festivale chorvát-
skych amatérskych divadelných 
skupín - „21. Dane hrvatskoch 
pučkog teatra“ v Hercegovci. 
Všetky tieto aktivity sú organizo-

vané veľkým počtom aktívnych 
členov, bez ktorých pomoci by 
neboli naše podujatia na takej 
vysokej úrovni. Toto je tá časť, 
ktorá je málo prezentovaná, ale 
je potrebné ju spomenúť. Do 
tejto skupiny patria aj oficiálne 
rokovania, návštevy, stretnutia, 
s cieľom posilniť naše inštitu-
cionálne postavenie, a tým aj 
naše chorvátske spoločenstvo. 
Je potrebné spomenúť činnosť 
vo Výbore národných menšín 
pri Úrade vlády Slovenskej re-
publiky, činnosť v Rade vlá-
dy Chorvátskej republiky pre 
Chorvátov mimo Chorvátskej re-
publiky, stretnutia v Riadiacom 
výbore „gradišćanskih“ Chorvá-
tov, stretnutia Grantových ko-
misií pre chorvátsku menšinu 
pri Úrade vlády Slovenskej re-
publiky, spolupráca so štátnymi, 
samosprávnymi orgánmi a inšti-
túciami. Obzvlášť treba spome-

núť stretnutia s prezidentkou 
Chorvátskej republiky Kolindou 
Grabar Kitarović, so zástupcami 
chorvátskej a slovenskej vlády, 
ako aj starostami a zástupcami 
chorvátskych inštitúcií v zahra-
ničí. 
Na koniec mi dovoľte poďakovať 
sa našim členom, folkloristom 
a aktivistom, bez ktorých by ne-
bolo zorganizované také množ-
stvo podujatí. Dúfam, že aj keď 
nebolo možné spomenúť všetky 
naše aktivity, každý si nájde as-
poň jedno podujatie, na ktorom 
sa zúčastnil a pomohol. Ešte raz 
všetkým veľká vďaka, „Bog pla-
ti“ za Vašu pomoc a do budúce-
ho roku Vám želám veľa zdravia, 
šťastia a Božieho požehnania. 

Radoslav Jankovič, predseda 
Chorvátskeho kultúrneho zväzu 

na Slovensku       

chorvátskej kultúry a folklóru 
pre mládež a deti.
Chorvátska literatúra bola rozví-
janá prostredníctvom časopisu 
Chorvátska Rosa, ktorý už tri-
násty rok podporuje chorvátsku 
kultúru a folklór, jazyk a histó-
riu Chorvátska na Slovensku, 
aj v zahraničí. Rozvoj a výučba 
chorvátskeho jazyka detí a mlá-
deže boli v našich obciach or-
ganizované s finančnou pod-
porou Ministerstva školstva 
a vedy Chorvátskej republiky. 
Jedinečnou akciou je jazyko-
vý pobyt pre deti v Chorvátsku, 
ktorý sa už dlhé roky organizu-
je v Detskom tábore v Karlovci 
v Selcoch. Tieto činnosti, ktorý-
mi stále viac a viac pracujeme 
na posilnení jazykovej znalosti 
členov chorvátskej komunity, 
sú dôležité a nevyhnutné na 
prežitie chorvátskej kultúry na 
Slovensku. 

NÁVŠTEVA PREZIDENTKY CHORVÁTSKA NA SLOVENSKU

Ing. Radoslav Jankovič. Nechý-
bali ani starosta mestskej časti 
Devínska Nová ves Milan Jam-
bor a starosta Jaroviec Ing. Pavel 
Škodler. Prezidentka vstúpila do 
priestorov múzea za zvuku tam-
buríc TS Čunovski bećari. 
Predseda CHKZS oboznámil 
prezidentku o aktivitách toh-
to spolku, ktorého súčasťou sú 
mestská časť Jarovce, Čunovo, 
Devínska Nová Ves a Chorvátsky 
Grob. Poukázal na všetky čin-
nosti a každoročné podujatia or-
ganizované členmi jednotlivých 
chorvátskych družstiev. 
Nasledovalo vystúpenie Klapy 
Ravnica z Devínskej Novej Vsi, 

s ktorou si prezidentka zaspieva-
la známu chorvátsku pesničku 
Vilo moja. TS Čunovski bećari sa 
vzácnej návšteve taktiež pred-
stavili so svojim repertoárom. 
Zahrali pieseň Nedirajte mi rav-
nicu, Croatio iz duše te ljubim, 
Od onde smo mi. 
Po prehliadke múzea sa Kolinda 
Grabar – Kitarović predsedovi 
CHKZS poďakovala za vrúcne 
prijatie a s pozvanými hosťami 
sa rozlúčila. Návšteva prezident-
ky Chorvátska bola pre všetkých 
prítomných neopísateľným zážit-
kom a pozitívna energia, ktorá 
z nej vyžaruje, zanechala na tvá-
rach hostí úsmev.

(jn)
Dňa 9. decembra 2015 navští-
vila Slovensko chorvátska pre-
zidentka Kolinda Grabar – Ki-
tarović. Na oficiálnu návštevu 
ju pozval prezident Slovenska 
Andrej Kiska. V Bratislave ju pri-
vítali aj predseda parlamentu 
Peter Pellegrini, predseda vlády 
SR Róbert Fico a minister za-
hraničných vecí a európskych 
záležitostí SR Miroslav Lajčák.
V rámci dvojdňovej návštevy Slo-
venska prezidentka navštívila 
Múzeum kultúry Chorvátov na 
Slovensku. V priestoroch mú-
zea ju srdečne privítal predseda 
Chorvátskeho kultúrneho zväzu 
na Slovensku (ďalej CHKZS) – 

TS Čunovski bećari a chorvátska prezidentka Kolinda Grabar-Kitarović.

Vystúpenie TS Čunovski bećari v Devínskej Novej Vsi.
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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Zastupiteľstvo prerokúvalo aj 
návrh riešenia lokality v blízkosti 
Kožušníckej ulice. Investor na-
vrhol dobudovanie chýbajúcej 
cesty spájajúcej Trnkovú ulicu 
s Kožušníckou, s podmienkou 
finančnej účasti mestskej časti. 
Skôr ako sa dobuduje chýbajúci 
úsek, požadujú poslanci splne-
nie starého záväzku investora 
na dobudovanie dopravného 
značenia v tejto lokalite.
V bode rôzne požiadali poslanci 
starostu o overenie predpokla-
danej hodnoty zákazky na nad-
stavbu základnej školy a o prí-
pravu verejného obstarávania 
na projektovú dokumentáciu 
nadstavby.
Starosta informoval zastupi-
teľstvo o tom, že Slovenská 
sporiteľňa vypovedala zmluvu 
a jediný bankomat v Jarovciach 
zruší k 31.1.2016.

November – riadne za-
sadnutie
Úvodom rokovania sa zastupi-
teľstvo zaoberalo vyradením 
starých stoličiek v kultúrnom 
dome, ktoré boli v priebehu leta 
nahradené novými.

Október – riadne zasad-
nutie
Októbrové rokovanie zastu -
piteľstva riešilo v úvodných 
pracovných bodoch požiadavky 
základnej školy. Schválená bola 
výmena okien na školskej telo-
cvični, ktoré boli v havarijnom 
stave. Starosta informoval aj 
o havárii obehového čerpadla 
v základnej škole. Poslanci 
ďalej rozhodli o tom, že výučba 
Základnej umeleckej školy na 
Daliborovom námestí, bude 
naďalej prebiehať v priestoroch 
našej základnej školy tak, aby 
naši žiaci nemuseli cestovať do 
Petržalky. Schválili teda nájom 
priestorov za týmto účelom do 
konca roka 2020.
Na programe bola aj druhá 
zmena rozpočtu. Táto reflekto-
vala očakávanú zmenu príjmov 
mestskej časti, či už z dôvodu 
zmeny financovania projektu 
Elektronizácia bratislavskej 
samosprávy, alebo z dôvodu zís-
kania dotácií na rekonštrukciu 
chodníka na Jantárovej ulici. Vo 
výdavkovej časti rozpočtu došlo 
ku zmenám na základe očakáva-
ného reálneho čerpania.

Riešila sa aj tretia úprava roz-
počtu. Dôvodov bolo viacero. 
Očakávané daňové príjmy klesli 
o 20000 €, zohľadnili sa aj vy-
súťažené ceny na výmenu okien 
v školskej telocvični a rekon-
štrukciu chodníka na Jantárovej 
ulici. Ďalej bolo potrebné znížiť 
investíciu do kultúrno spoločen-
skej haly v areáli ihriska, keďže 
projektová príprava trvala dlhšie 
ako sa predpokladalo a samotná 
rekonštrukcia v tomto kalendá-
rom roku už neprebehne. Mest-
ská časť bude však potrebovať 
financie na prekrytie financova-
nia elektronizácie samosprávy, 
pretože refundáciu z eurofondov 
dostane až v budúcom roku.
Poslanci schválili zámer spraco-
vania PHSR (Programu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja) 
mestskej časti pre roky 2016-
2020. Tento program vyžaduje 
platná legislatíva a zároveň je 
užitočný pre nastavenie rozpoč-
tov a priorít v ďalších rokoch.
Zastupiteľstvo prerokúvalo aj 
žiadosti o dotáciu pre kultú-
ru a šport. Schválilo dotáciu 
na zakúpenie slávnostného 
mužského kroja aj na nahráva-

nie CD k 25. výročiu založenia 
mužského speváckeho spolku. 
Žiadosť o dotáciu športu v Ja-
rovciach pre rok 2016 poslanci 
prerokovali a požiadali starostu 
o jej zapracovanie do návrhu 
rozpočtu na rok 2016.
Ďalším bodom rokovania bolo 
stanovisko k investičnému zá-
meru „Hotel so službami“. Podľa 
predbežného návrhu poslanci 
usúdili, že dominantnou funk-
ciou hotela bude kasíno. Hotel 
má stáť v blízkosti dnešnej 
strelnice a teda v pešej dostup-
nosti z Jaroviec. Zastupiteľstvo 
rozhodlo, že neodporučí vydanie 
kladného stanoviska k tomuto 
investičnému zámeru.
V bode rôzne informoval staros-
ta, že spoločnosť Eurowater je 
ochotná zaplatiť merač rýchlosti 
na Jantárovej ulici. Diskusia bola 
aj o možnosti prijať prednostu 
mestskej časti na čiastočný 
úväzok. Riešila sa aj proble-
matika nelegálnych skládok, 
najmä v okolí Bažantnice. Po-
slanci zvažovali aj výmenu časti 
pôvodného plota na cintoríne 
v roku 2016.

stromy zachová a architekti našli 
vhodné riešenie na posunutie 
časti chodníka.
Najvhodnejším konštrukčným 
riešením sa ukázalo vybudovať 
chodník zo zámkovej dlažby 
uloženej medzi obrubníky. Vy-
tvorením betónového žľabu na 
jednej strane chodníka, ktorý 
vyúsťuje do systému uličných 
vpustí napojených do drená-
že, sa odvedie dažďová voda. 
V celom priebehu chodníka sa 
počas realizácie prihliadalo na 
existujúce vjazdy a vstupy do 
dvorov.
Celková dĺžka novej časti chod-
níka je 220 m a práce na ňom 
trvali 6 týždňov. Z vysúťaže-
nej ceny 29 428.29 Eur, bolo 
25 000 Eur poskytnutých z Brati-
slavského samosprávneho kraja.

Richard Szabó, poslanec MČ 
Bratislava - Jarovce

Jantárová ulica je vstupnou brá-
nou do mestskej časti Bratislava 
- Jarovce v smere z Petržalky. 
Starý chodník na tejto ulici bol 
už veľmi dlhú dobu v kritickom 
stave a jeho rekonštrukcia sa 
stala nevyhnutnosťou.
Pôvodná konštrukcia chodníka 
bola tvorená betónovými kocka-
mi uloženými v štrkovom lôžku, 
ktoré boli miestami prekryté lia-
tym asfaltom. Pukliny a praskliny 
vzniknuté od koreňov stromov 
boli v niektorých miestach už 
pre chodcov neprekonateľné. Pri 
riešení a vypracovaní projektovej 
dokumentácie na rekonštrukciu 
chodníka bolo dôležité a nutné 
prihliadať na  dodržanie šírko-
vého a výškového usporiadania, 
miestnych pomerov umiestnenia 
vstupov k jednotlivým rodinným 
domom, ako aj riešenie prob-
lémov s dažďovou vodou. Aj 
napriek tomu, že práve korene 
stromov spôsobili vážne po-
škodenie pôvodného chodníka, 
vedenie Jaroviec sa rozhodlo, že 

NÁKLADY NA NOVÝ CHODNÍK NA JANTÁROVEJ ZAPLATIL Z VÄČŠEJ ČASTI BSK

Chodník na Jantárovej pred rekonštrukciou (hore) a po nej (dole).
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VERITAS.
Na jeho slávnostnom otvorení 
sa zúčastnili okrem zástupcov 

Jaroviec aj riaditeľka školy Eva 
Ondrášeková s učiteľkami z MŠ, 
zástupcovia mestskej i štátnej 

polície, rodičia a v neposlednom 
rade deti, ktorým ihrisko bude 
slúžiť. Dopravné ihrisko výrazne 
pomôže deťom v praktickej 
dopravnej výchove, za ktorou 
už nebudú musieť cestovať do 
iných mestských častí.
Keďže v susedstve materskej 
školy je aj základná škola, budú 
ho môcť využívať aj školáci, 
napríklad v rámci predmetu 
dopravná výchova. Je určené 
najmä pre bicykle, kolobežky 
a chodcov, kde sa deti v rámci 
pohybu a zábavnou formou nau-
čia pravidlám cestnej premávky. 
Po dobudovaní detského do-
pravného ihriska poskytuje dvor 
materskej školy už takmer všet-
ky pohybové aktivity. Nachádza-
jú sa tam preliezky, pieskovisko, 
šmykľavka, altánok, amfiteáter 
s odpruženým povrchom aj voľ-
ná zelená plocha.

Jozef Uhler

V areáli Materskej školy pribudlo 
nové detské dopravné ihrisko. 
Zároveň sa vyznačil aj priechod 
pre chodcov medzi základnou 
školou a materskou školou, 
kade žiaci ZŠ chodia na obedy 
do jedálne, ktorá je v areáli 
škôlky.
Realizácia výstavby detského 
dopravného ihriska stála celko-
vo 6500 Eur, z toho 939 Eurami 
prispel Bratislavský samospráv-
ny kraj, 3000 Eurami sa podieľal 
sponzor a zvyšok prefinancovala 
mestská časť. Dopravné zna-
čenie bolo financované z pros-
triedkov občianskeho združenia 

BANKA TVRDÍ, ŽE 
BANKOMAT V JAROV-
CIACH JE NERENTA-
BILNÝ
Pred štyrmi rokmi vypovedala 
zmluvu na umiestnenie banko-
matu v Jarovciach Tatra banka. 
Od júna 2016 je pri kultúrnom 
dome umiestnený bankomat 
Slovenskej Sporiteľne. Táto však 
na jeseň vypovedala zmluvu, 
pretože bankomat v Jarovciach 
je pre nich údajne nerentabilný. 
Jeho prevádzku ukončí ku koncu 
januára 2016.
Mestská časť oslovila všetky 
veľké banky, žiaľ neúspešne. Aj 
napriek tomu, že v Rusovciach 
sa uživia dva bankomaty, Jarov-
čania ten svoj zrejme používajú 
menej a banky nemajú záujem. 
V prípade, že sa zástupcom 
mestskej časti nepodarí pre-
svedčiť žiadnu banku, budeme 
od februára bez bankomatu.

VYNOVENÝ AMFITE-
ÁTER V MATERSKEJ 
ŠKOLE
V čase, keď sa v prednej časti 
dvora materskej školy otváralo 
dopravné ihrisko, prebiehali do-
končovacie práce na amfiteátri 
v jeho zadnej časti.
Dlhodobo nevyužívaná betónová 
„vaňa“, lemovaná po okrajoch 
schodíkmi, sa vďaka spoločnej 
investícii rodičovského združe-
nia a mestskej časti Jarovce pre-
menila na športovo-rekreačnou 
plochu s pružným povrchom. 
Rekonštrukcia pozostávala z od-
vodnenia celej plochy a uloženia 
pružného povrchu. Deti tak majú 
zabezpečený pohyb v každej 
časti dvora.

ŠKOLSKÁ TELOCVIČ-
ŇA SA DOČKALA 
NOVÝCH OKIEN
V uplynulých rokoch postupne 
prebehla výmena okien v trie-
dach, kabinetoch a neskôr aj 
na chodbách základnej školy. 
Chýbala ešte telocvičňa. Okná 
mali už viac ako 30 rokov a ich 
stav bol žalostný. Poslanci Ja-
roviec na jeseň rozhodli o ich 
urýchlenej výmene.
Nové okná zabezpečia nielen 
tepelnú pohodu a dostatok svet-
la, ale aj jednoduchšie vetranie, 
pretože sú ovládané elektricky. 
Čoskoro pribudne k oknám aj 
ochranná sieť, ktorá ochráni 
sklá pred loptami.

JEDÁLEŇ VYDÁVA 
VIAC AKO 250 OBE-
DOV DENNE AJ VĎA-
KA NOVÝM SPOTRE-
BIČOM
Kuchárky v našej školskej jedál-
ni sa snažia variť stále lepšie 
a lepšie. O tom, že sa im to darí, 

svedčí aj rastúci počet stravní-
kov, nielen medzi deťmi, ale aj 
tzv. externých stravníkov, ktorý-
mi sú najmä seniori z Jaroviec.
Po vymaľovaní priestorov kuchy-
ne a jedálne, prišlo na rad aj 
zariadenie kuchyne. Popraskané 
platne sporáku a stará umývač-
ka už pri rastúcom počte jedál 
nedokázali plniť svoju funkciu. 
Mestská časť Jarovce požiadala 
o dotáciu Bratislavský samo-
správny kraj, ktorý poskytol na 
vybavenie kuchyne 4000 Eur. 
Druhú polovicu zaplatili Jarovce 
a dnes sa kuchyňa môže pýšiť 
novým veľkým a kvalitným spo-
rákom, profesionálnou rýchlou-
mývačkou riadu a novým drezom 
so sprchou.
Okrem toho v priebehu roka 
zafinancovala mestská časť aj 
výmenu menších spotrebičov 
a pomôcok v kuchyni.
Je  to  významným krokom 
k tomu, aby sa kuchárky mohli 
naplno venovať príprave dobrých 
jedál bez obavy o to, či budú 
spotrebiče funkčné.

(ju)

VERITAS
... podporujeme dobré veci

OTVORILI SME DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO
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javila najmä v kultúrnom dome. 
V lete sme vymenili čelo javiska 
a schody na javisko. V sále 
pribudli nové stoličky. Zabez-
pečili sme úplnú rekonštrukciu 
vestibulu, baru, dámskych aj 
pánskych toaliet. Máme nové 
tapacírované dvere  do sály 
a nové osvetlenie. Pritom došlo 
aj k čiastočnej úprave kúrenia 
a plynofikácie kuchyne.
V areáli materskej školy sme vy-
budovali detské dopravné ihris-
ko a nepoužívaný amfiteáter sa 
premenil na športovo-rekreačnú 
plochu s pružným povrchom.
Vymaľovala sa školská kuchyňa 
a jedáleň. V jedálni sme vyme-
nili staré spotrebiče za nové 
a to znova s využitím externých 
finančných zdrojov. Telocvičňa 
základnej školy sa dočkala no-
vých okien.
Brigádnicky sme pomohli pri 
nátere plota kostolnej záhrady 
a zabezpečili sme obnovu lavi-
čiek pred domom smútku.
Pripravujeme verejné obstaráva-
nie na nadstavbu základnej ško-
ly. V mestskom zastupiteľstve 
sa nám podarilo presadiť, aby 
mesto previedlo budovu starých 
jaslí do vlastníctva Jaroviec. 
Teraz hľadáme partnera na spo-
lufinancovanie jej rekonštrukcie.
Máme pripravenú projektovú 
dokumentáciu na rekonštrukciu 
starej telocvične v areáli futba-
lového ihriska, ktorá by sa mala 
premeniť na športovo-kultúrnu 
halu. Ak sa všetko podarí, na jar 
začneme so stavebnými práca-
mi. V tomto roku sme spoločne 
s aktívnou mládežou vyčistili 

interiér aj okolie budovy.
Jarovciam dlhodobo chýbajú 
cyklochodníky. My riešime na-
raz dva. Cyklochodník medzi 
Jarovcami a Rusovcami riešime 
spoločne so zástupcami Ruso-
viec. Máme vypracovanú štúdiu 
na trasovanie cyklochodníka 
a snažíme sa o získanie súhlasu 
vlastníka pozemku. Druhý cyk-
lochodník, ktorý by mal spájať 
Jarovce s dunajskou hrádzou je 
výrazne komplikovanejší a rieši-
me ho spoločne s mestom a Ná-
rodnou diaľničnou spoločnosťou. 
Mestské zastupiteľstvo nám 
pred pár dňami schválilo finan-
cie na projektovú dokumentá-
ciu pre tento cyklochodník.
Snažíme sa docieliť reguláciu 
výstavby v blízkosti Kožušníckej 
ulice. Priebežne rokujeme s maji-
teľmi pozemkov a hľadáme mož-
nosti na to, aby sme mohli začať 
obstarávať územný plán zóny.
Podarilo sa nám dospieť k doho-
de s majiteľmi pozemkov medzi 
Oleandrovou a Trnkovou ulicou 
(pri škole) a našli sme riešenie 
na vhodné vedenie budúcej 
cesty.
Naopak tomu bolo v prípade, keď 
si fyzická osoba odkúpila poze-
mok pod cestou k záhradkárskej 
osade a chcela zakázať prejazd 
ľuďom, ktorí ju desiatky rokov 
využívali. Tu sa nám k dohode 
nepodarilo dospieť a tak sme 
použili všetky zákonné prostried-
ky a dosiahli sme zápis ťarchy 
do listu vlastníctva majiteľa 
pozemku.
Pokročili sme aj v riešení pro-
tihlukovej steny na diaľnici D2. 

Národná diaľničná spoločnosť 
už obstaráva dokumentáciu pre 
stavebné povolenie na túto pro-
tihlukovú stenu. Jej celková dĺžka 
by mala byť 1742 m.
Organizovali sme Deň detí, prí-
chod Sv. Mikuláša a pomáhali 
sme aj pri organizácií iných kul-
túrnych podujatí v Jarovciach.
Každej organizácii, ktorá u nás 
pôsobí sme poskytli pomocnú 
ruku. Väčšina z nich pomoc s ra-
dosťou prijala. 
Iste ste si počas roka všimli, že 
sa snažíme hľadať financie aj 
inde ako len v kase mestskej čas-
ti. V tomto roku nám najviac po-
mohol Bratislavský samosprávny 
kraj, ktorý nám pomohol s finan-
covaním chodníka na Jantárovej 
vo výške 25000 Eur, na detské 
dopravné ihrisko nám poskytol 
939 Eur, na spotrebiče v školskej 
jedálni nám poslali 4000 € a na 
Chorvátske dni, ktoré sme spo-
luorganizovali v septembri, nám 
župa poskytla dotáciu 2900 €. 
Aj touto cestou im za finančnú 
pomoc ďakujeme.
Poďakovanie patrí aj všetkým 
aktívnym Jarovčanom, ktorí nám 
počas roka ochotne pomáhali.
Vecí, ktoré sme pre vás urobili 
v roku 2015 bolo dosť. Venovali 
sme tomu veľa času a budeme 
radi, ak to oceníte. Aj v budúcom 
roku sa budeme snažiť pokra-
čovať v nastúpenom tempe. 
Ďakujeme za dôveru, ktorú ste 
nám v ostatných komunálnych 
voľbách prejavili a tešíme sa na 
budúcoročný odpočet.

Jozef Uhler,  
v mene starostu a poslancov 

miestneho zastupiteľstva

Vážení Jarovčania,

čosi sme vám pred voľbami 
sľúbili. Prešiel rok, vy sa pýtate, 
čo sme splnili a my veľmi radi 
odpovieme. Sú veci, ktoré sú už 
dnes viditeľné, ale i veci, ktorých 
príprava je náročnejšia a skôr 
ako budú výsledky viditeľné, je 
potrebné urobiť mnoho adminis-
tratívnej práce.
Sľúbili sme 1000 metrov chodní-
kov a v prvom roku sme naplnili 
takmer štvrtinu. Podarilo sa zre-
konštruovať úsek chodníka dlhý 
220 m na Jantárovej ulici. Väčši-
nu nákladov sme prefinancovali 
z externých zdrojov, čím šetríme 
naše vlastné prostriedky, ktoré 
môžeme investovať do ďalších 
aktivít.
Na Trnkovej ulici v blízkosti školy 
sme zabezpečili rozšírenie vo-
zovky v časti, kde sa protiidúce 
autá nedokázali vyhnúť. Okraj 
cesty bol rozšírený o „zatrávňo-
vačky“, ktoré zabezpečia spev-
nený okraj a zároveň aj odvod 
dažďovej vody.
Medzi školou a škôlkou máme 
prechod pre chodcov. Neeste-
tické a nebezpečné kamene po 
okraji zelených plôch sme na-
hradili „biskupskými klobúkmi“ 
s erbom Jaroviec. Je to estetické 
a funkčné riešenie na oddelenie 
komunikácií od zelených plôch. 
Nové značenie v križovatke 
Morušová-Urbárska-Jazerná 
s vyznačením hlavnej a vedľaj-
ších ciest pomohlo k zvýšeniu 
bezpečnosti.
Naša starostlivosť o obecné bu-
dovy v spojení s kultúrou sa pre-

ČO SME PRE VÁS UROBILI V ROKU 2015?

JAROVCE VYHRALI BOWLINGOVÝ TURNAJ MESTSKÝCH ČASTÍ
V rámci projektu Vianočná Petr-
žalka 2015 sa konal aj tur-
naj mestských častí Bratislavy 
v bowlingu. Miestom turnaja 
bolo Petržalské bowlingové cen-
trum na Tupolevovej ulici. Každú 
mestskú časť zastupovali štyria 
hráči vybraní spomedzi poslan-
cov a zamestnancov úradu. 
V niektorých tímoch hrali aj 
starostovia. Jarovce zastupoval 
starosta Pavel Škodler a traja 
poslanci miestneho zastupi-
teľstva – Marcela Škodlerová, 
Richard Szabó a Jozef Uhler.
Starosta Petržalky Vladimír Ba-
jan pri otváraní podujatia vtipne 

podotkol, že sa hrá len o druhé 
miesto, pretože prvé má Petr-
žalka isté. Hralo sa na tri kolá 
a Jarovce boli už po prvom kole 
na druhom mieste a po druhom 
kole sa prebojovali na prvé 
miesto, ktoré si udržali do konca 
turnaja.
S 1153 bodmi sme sa stali pre-
kvapením turnaja. V tesnom zá-
vese za nami skončila Dúbravka 
s 1149 bodmi nasledovaná fa-
vorizovanou Petržalkou s 1138 
bodmi. Súťaž jednotlivcov vyhral 
náš starosta Pavel Škodler, ktorý 
sa s 380 bodmi stal absolútnym 
víťazom turnaja.
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PREHISTÓRIA JAROVIEC A BLÍZKEHO OKOLIA (1/2)

od praveku. Ďalším významným 
prvkom, ktorý nezanedbateľ-
nou mierou ovplyvňoval život 
a následný rozvoj tejto lokality, 
bola prítomnosť Bratislavy, ako 
historického mestského centra. 
Obec sa tak ocitla na trase ob-
chodných ciest, ktoré smerovali 
do Bratislavy, ale aj opačným 
smerom.
K osídleniu tejto lokality pri-
chádzalo v mladšej kamennej 
dobe (neolit) v 5. až 4. tisícročí 
pred Kr. Práve z tohto obdobia 
sú archeologicky doložené prvé 
roľnícke osady, ktorých nálezy 
sú v Podunajskej nížine pomer-
ne početné. Bola to historická 
epocha vo vývoji ľudskej spo-
ločnosti, ktorá vlastne posunula 
a obohatila dovtedajšie znalosti 
predchádzajúcich období – pa-
leolitu a mezolitu, predstavitelia 
ktorých svoje prežitie orientovali 
na zber a lov, o produktívne poľ-
nohospodárstvo. Je to historická 
etapa, v ktorej človek víťazne 
vstupuje do procesu podmaňo-

vania si prírody, ktorú donútil, 
aby mu poskytla potrebné statky 
pre život. Koristnícka poloha je 
potláčaná do úzadia a do po-
predia vystupuje cieľavedomá 
snaha o získanie základných 
prostriedkov obživy, ktoré kryje 
pestovaním obilnín a chovom 
domácich zvierat. Tieto atribúty 
zároveň podnietili populačný 
rast, ktorého prirodzeným dô-
sledkom bola rozsiahla neoli-
tická kolonizácia a zároveň aj 
extenzívne hospodárstvo. Práve 
od tohto obdobia zaznamenáva-
me trvalé osídlenie krajiny.
Termín neolit sa používa od 
roku 1865 (J. Lubbock) a mal 
pôvodne vyjadriť nový prvok 
technického charakteru vo vý-
robe: nahradenie štiepaných 
nástrojov brúsenými a vznik 
hrnčiarstva. Až neskôr, najmä 
po druhej svetovej vojne, sa 
ukázalo, že neolitickej civilizácii 
treba pripísať rozsiahle obdobie 
spočívajúce už na poľnohospo-
dárskej výrobe a chove dobytka. 

Nepoznali však ešte vypaľovanú 
keramiku, a aj preto sa nazýva 
predkeramickým (akeramickým) 
obdobím. Neolit sa vyznačuje 
už značnou aglomeráciou oby-
vateľstva v stálych sídliskách, 
často chránených mohutnou 
fortifikáciou, chovom kôz, oviec, 
pestovaním obilovín, ktorých 
prebytky sa uschovávali v silách. 
V neolite boli domestikované už 
takmer všetky základné druhy 
úžitkových zvierat. Medzi prvými 
boli ovca, koza a pes, neskôr 
ošípaná a hovädzí dobytok. Kôň 
ale musel počkať až na obdobie 
eneolitu (neskorá kamenná 
doba), ktorý vypĺňal časový úsek 
medzi neolitom a bronzovou do-
bou. Končil sa okolo roku 2000 
pred Kr.
Z prelomu 3. a 2. tisícročia 
pred Kr. sú známe osídlenia 
na vyvýšeninách devínskeho 
a bratislavského masívu, na 
ktorých neskôr vznikli známe 
pevnosti, hrady, ktorých úlohou 
bola ochrana priľahlej lokality 
a obchodných ciest.
Prvým dokladom o osídlení úze-
mia, na ktorom dnes stojí obec 
Jarovce, je nález dvoch menších 
kamenných úštepov atypického 
tvaru, na základe ktorého ich 
nie je možné presne identifiko-
vať a zaradiť do konkrétneho 
obdobia. Preto je ich zaradenie 
pomerne široké: paleolit – ne-
olit. Tieto úštepy boli objavené 
pracovníkmi Archeologického 
ústavu pri prieskume trasy auto-
strádového privádzača. Nachá-
dzali sa v lokalite západne od 
obce pri colnici. Archeologické 
výskumy lokalizujú najstaršiu 
osadu do oblasti Horné Seno-
kosy. Je doložená početnými 
nálezmi drobných črepov, ktoré 
sa dostávali na povrch hlavne po 
hlbokej orbe. Práve početnosť 
fragmentov, ktorých poškodenie 
nedovoľuje zrekonštruovať tvar 
jednotlivých nádob nasvedčuje, 
že tu v druhom tisícročí pred Kr. 
mohlo stáť sídlisko.
Nástup bronzovej doby (2000–
700 pred Kr.) a jej priebeh je na 
území Bratislavy a jej okolia zdo-
kumentovaný oveľa bohatšie, 
ako obdobia predchádzajúce.
(pokračovanie nabudúce)

Juraj Hradský
foto: archív autora

Keď sme sa rozhodli že budeme 
v našom časopise predstavo-
vať históriu Jaroviec, prvotným 
zámerom bolo poukázať na nie-
koľko zaujímavostí bez zámeru 
pojať históriu chronologicky. 
Nebolo to zrejme správne roz-
hodnutie a tak pokračujeme 
tým, čím sme mali v skutočnosti 
začať – PREHISTÓRIOU.
Stred obce sa nachádza v nad-
morskej výške 135 m, kým 
v chotári výška koliduje v rozpätí 
134–136 m nad morom. Obec 
sa rozprestiera v Podunajskej 
nížine na pravom agradačnom 
vale (agradácia – celkové zlep-
šenie pôdnych vlastností vzhľa-
dom na ich úrodnosť) Dunaja. 
Prevažne odlesnený rovinný 
chotár tvoria treťohorné vápni-
té íly a piesky, miestami štrky, 
s nánosmi riečnych usadenín. 
Lužný les sa nachádza iba v se-
verovýchodnej časti chotára. Mi-
moriadnou výhodou tejto lokality 
bola výnimočná geografická po-
loha, ktorú zhodnocovali nielen 
vynikajúce pôdne vlastnosti, 
ale bolo to aj drevo, dôležitá 
surovina, ktorá slúžila nielen na 
budovanie príbytkov, ale aj ako 
zdroj tepla. Najväčším bonu-
som ale bol mohutný vodný tok 
rieky Dunaj a jeho rozvetvený 
systém ramien. Tieto danosti 
boli základným predpokladom 
k osídľovaniu tohto územia už 

Gombíky z bratislavského hradiska.

Kamenné úštepy (ilustr. obrázok).

Keltský meč - rukoväť v podobe 
boha Taranisa.
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POSEDENIE S JUBILANTAMI

privítal starosta 
Pavel Škodler, 
a následne aj 
predseda Komi-
sie kultúry Juraj 
Hradský. Kul -
túrny program 
pripravil i  deti 
z  m i e s t n e j 
škôlky, pod ve-
dením učiteľky 
Alice Pauhofo-
vej. Zarecitova-
li a zaspievali 
známe sloven-
ské básničky 

Druhý novembrový štvrtok patril 
jubilantom v našej obci. V tomto 
polroku 2015 bolo pozvaných 
21 oslávencov vo vekovom roz-
pätí od 70 rokov, po najstaršiu 
jubilantku vo veku 96 rokov. Pri 
príležitosti osláv boli pozvané aj 
dva manželské páry, ktoré oslá-
vili 50. výročie sobáša. Medzi 
hosťami bolo 14 žien a 10 mu-
žov. Jedna zo žien oslávila tento 
rok okrúhle životné jubileum 
a zároveň aj 50. výročie sobáša. 
Posedenie bolo prichystané v so-
bášnej sieni kultúrneho domu. 
Po podpísaní sa do Pamätnej 
knihy a obdarovaní prítomných 
dám kvetinou, všetkých hostí 

a pesničky, a odzneli aj pesničky 
v chorvátskom a maďarskom 
jazyku.  
Pohostenie bolo pripravené 
na dvanástu hodinu, formou 
obedu, po ktorom nasledovala 
káva so zákuskom. Oslávenci 
sa mohli ponúknuť aj dobrým 
slovenským vínkom. Hostina 
prebiehala v príjemnej atmo-
sfére. Pri odchode dostali všetci 
prítomní od pána starostu malú 
pozornosť vo forme finančného 
príspevku.

Marcela Škodlerová

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ V JAROVCIACH
takže fašiangová zábava bola 
už 17. februára 2015. Do tanca 
hrala obľúbená jarovská kape-
la Meteor. Plná sála ľudí bola 
dôkazom toho, že v tradícii sa 
oplatí pokračovať aj o rok.
V priebehu roka navštevujú člen-
ky výboru SČK jubilantov vo veku 
od 75 rokov. Tohto roku bolo 
z členov SČK až 77 jubilantov. 
Zároveň individuálne navštevujú 
starých a chorých členov svojho 
spolku.
V septembri bol pre členov SČK 
zorganizovaný výlet na Moravu. 
Výletníci navštívili najznámejšiu 
priepasť Moravského krasu 
– Priepasť Macocha, ktorá je 
súčasťou jaskynného systému 
Punkevní jaskyňa. Jedná sa 
o najväčšiu priepasť svojho dru-
hu v Českej republike a v stred-
nej Európe, pričom je viac než 
138,5 metrov hlboká. Ďalšou za-
stávkou bola návšteva Jaskyne 
Balcarka v Ostrově u Macochy. 

Svojou výzdobou 
patrí k najbohatšej 
jaskyni Moravské-
ho krasu. Výlet bol 
ukončený návšte-
vou Chrámu Mena 
Panny Márie v mes-
te Křtiny, ktorý je, s 
výškou 73 metrov, 
najvyššou stavbou 
tohto mesta. Kostol 
bol vybudovaný v ro-
koch 1718 – 1750.
Spoločnosť Kaufland Sloven-
ská republika, v. o. s. sa stala 
významným partnerom Sloven-
ského Červeného kríža a vznikol 
projekt Pomáhame potravinami. 
SČK má v organizovaní charita-
tívnych potravinových zbierok 
dlhoročnú tradíciu. Návštevníci 
prevádzok Kaufland mohli daro-
vať rôzne druhy potravín podľa 
svojho uváženia a možností. Vy-
zbierané potraviny putovali naj-
mä mnohopočetným rodinám, 

Slovenský Červený kríž (ďalej 
len SČK) bol v Jarovciach založe-
ný v 50. rokoch. Zakladateľkou 
tohto spolku bola pani Klára 
Jankovitsová, ktorá dlhé roky 
pôsobila ako jeho predsedkyňa. 
V súčasnosti má jeho činnosť 
na starosti 7 členný výbor, na 
čele s pani Andulou Hlinickou. 
Ďalšími členkami výboru sú Albí-
na Melicharová, Mária Puhová, 
Jana Nováková, Zuzana Haršá-
nyiová, Alena Ďurdiaková a Iveta 
Husárová. Aktuálny počet členov 
miestneho SČK je 296. 
Vo februári tohto roku pripravili 
členky výboru posedenie pre 
našich dôchodcov. Prekvapením 
pre hostí bolo vystúpenie detí 
z našej škôlky, ktoré si pripravili 
bohatý program plný pesničiek 
a riekaniek. 
Poslednú zábavu fašiangovej 
sezóny organizuje každý rok 
SČK. Aj tento rok to nebolo ináč. 
Tohtoročný Fašiang bol krátky, 

sociálne slabším občanom, 
seniorom. Tento rok boli aj v Ja-
rovciach obdarovaní 10 občania, 
ktorým členky miestneho SČK 
odniesli potravinové balíky.
Celému výboru jarovského Slo-
venského Červeného kríža patrí 
za ich dlhoročnú prácu a úsilie 
veľká vďaka. Do ďalších rokov 
im prajeme veľa nových nápa-
dov a tešíme sa na Fašiangovú 
zábavu 2016. 
 

(jn)
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V mesiacoch október až de-
cember 2015 sa významných 
životných jubileí dožili títo naši 
spoluobčania:

65 rokov
       ŠKULTÉTY Jozef
       VEREBOVÁ Eva

70 rokov
       WOLF Štefan
       NAGYOVÁ Božena
       BARTOLITSOVÁ Lýdia

75 rokov
       BOGNÁROVÁ Mária

85 rokov
       PAUHOF Mikuláš

86 rokov
       KUTÁK Vavrinec

87 rokov
       KARÁCSONYIOVÁ Terézia

89 rokov
       JESZENKOVITS Viliam

90 rokov
       PALKOVIČOVÁ Irena

96 rokov
       NOVÁKOVÁ Alžbeta

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

Blahoželáme

Odišli od nás

HARRER  František 
vo veku 75 rokov

ČABRÁK Ivan 
vo veku 75 rokov

Odpočívajte v pokoji !

NOVÁ FARSKÁ RADA
Farská rada sa bude stretávať 
niekoľkokrát ročne, aby riešila 
pastoračné, ekonomické a or-
ganizačné záležitosti ohľadom 
našej farnosti.
Významnými záležitosťami, kto-
rým bude v najbližšom čase 
venovať svoju pozornosť sú: 
vybudovanie sociálneho zaria-
denia pri kostole, oprava zvonov 
a taktiež bude uvažovať nad 
možnosťami skrášlenia kostol-
nej záhrady.

Členmi farskej rady sú:
Jozef Kemp – farár, 
František Harrer, 

Radoslav Jankovič, 
Andrej Klapka, 
Tomáš Knotek, 
Edita Knoteková, 
Zuzana Kotvasová, 
Ján Németh st., 
Zuzana Nováková, 
Alžbeta Pauhofová, 
Daniela Pauhofová,
Ján Pauhof st., 
Jozef Radovich, 
Štefan Róth, 
Rudolf Streck, 
František Treuer, 
Ján Warenich.

Daniela Pauhofová

Na podnet p. farára Jozefa Kem-
pa sa posledný septembrový týž-
deň uskutočnili v našom kostole 
voľby do farskej rady. Farská 
rada je pomocný orgán farára, 
ktorý mu pomáha v záležitos-
tiach týkajúcich sa celej farnosti 
prostredníctvom názorov, skú-
seností a odborných rád, ktoré 
tak slúžia na rozvoj celej farnosti 
(podľa Štatútu FER). 
Svojich zástupcov si  mohol zvo-
liť každý veriaci napísaním ma-
ximálne 15 mien na kandidátnu 
listinu. Farníci, ktorí dosiahli naj-
vyšší počet hlasov tak vytvorili 
novú farskú radu.

čo nazhromaždil, nadobúda 
dojem, že už nič nepotrebuje, že 
Boh mu už nemá čo ponúknuť. 
Boh nám ale ponúka mnoho, 
nie iba svoje priateľstvo, ale aj 
svoje otcovstvo, teda najužší 
vzťah, ktorý je medzi človekom 
a Bohom možný. Táto najužšia 
väzba môže zásadným spô -
sobom ovplyvniť náš život. Pri 
všetkej našej ohraničenosti je tu 
stále možnosť nebyť uprostred 
tohto sveta najmocnejším alebo 
najúspešnejším, ale byť Božím. 
Patriť tomu, v kom nie je žiadne 
zlo, tomu kto je „pravé svetlo“. 
Byť spojený s tým, komu záleží 
na všetkých ľuďoch. Je to veľká 
príležitosť. Nám sa Kristus na-
rodil, ale bude to pre nás niečo 
znamenať iba vtedy, keď ho sku-
točne za svojho prijmeme. 
Prajem Vám požehnané sviatky 
Narodenia Pána a Šťastný Nový 
rok 2016!

Jozef Kemp, farár

Charles Robert Darwin, anglic-
ký prírodovedec (1809-1882), 
veľký obľúbenec ateistov, o ate-
izme vyhlásil: „Keďže nevieme 
pochopiť, že tento nádherný svet 
vznikol náhodou, potom práve 
táto nemožnosť vysvetlenia sa 
mi zdá byť hlavným argumentom 
v prospech existencie Boha“. Na 
Vianoce ide v podstate o uzna-
nie našej viery v Boha, ktorý nás 
osvecuje. 
Boh existuje a prišiel medzi nás 
ako svetlo. Na svete je mnoho 
udalostí, o niektorých z nich vie-
me a iba máloktoré sa nás pria-
mo dotýkajú. Na svete sa rodí 
mnoho ľudí, s väčšinou z nich 
sa nestretneme a iba niektorí 
z nich ovplyvnia náš život. Pred 
dvetisíc rokmi sa v Palestíne 
narodil niekto, o kom evanjelium 
stručne hovorí: „Dnes sa vám 
v Dávidovom meste narodil Spa-
siteľ, Kristus Pán“ (Lk 2, 11). 
Teda „vám sa narodil“ a s tým 
sa treba stotožniť. Neplatilo 
to iba pre pastierov, ktorým to 
anjel priamo povedal. Nám sa 
narodil Spasiteľ, Ježiš. Nám tak 
isto ako pastierom pred tými 
dvomi tisícročiami. Pretože taký 
je Boh, je pre nás, pre ľudí, nie 
je proti nám a nie je ani mimo 
nás. Posiela svojho Syna pre 
nás, hriešnych ľudí. A dnes tak 
isto ako v čase jeho narodenia 
najmocnejší, najrozumnejší 
a najbohatší o neho nejavia záu-
jem. Ak sa stane človek bohatým 
svojimi schopnosťami, pocitom 
svojej významnosti alebo tým, 

V živote nás ľudí je veľa ťažkých 
chvíľ, ale tie najťažšie chvíle sú 
tam, kde človeku chýba svetlo, 
kde nevie skutočným svetlom 
prežiariť všetko ťažké, čo život 
prináša. A práve Vianoce nás 
všetkých pozývajú otvoriť sa pre 
pravé svetlo. 
Istý kazateľ spomína príbeh star-
šieho pána, ktorý bol celý život 
poštárom, ešte ako mladý prišiel 
o oboch rodičov a zostal sám. 
Svet bol pre neho len akýmsi 
nešťastným miestom. Nechcelo 
sa mu žiť, prakticky iba prežíval. 
Hovorí takto: „Raz pred Vianoca-
mi som triedil listy a našiel som 
obálku bez adresy. Keď som ju 
otvoril, vo vnútri bolo detskou 
rukou napísané: „Milý Ježiško, 
dones mi prosím koníka“. Pri 
tom bola ešte poznámka: „Pro-
sím ťa, daj mi ho do kôlne vedľa 
krčmy, kde bývame, aby mi ho 
nikto neodniesol“. O nedlho som 
kúpil koníka a odniesol do kôl-
ne. Na Štedrý deň som si sadol 
do krčmy k oknu a pozeral som 
sa, čo sa bude diať. Až večer sa 
otvorili dvere na dome. Vyšiel 
malý chlapec a s ním jeho star-
šia sestra. Keď chlapec zbadal 
koníka, skríkol: „Povedal som ti, 
ver, že tam bude“. Nikdy pred-
tým som nemal taký dobrý pocit 
z vykonaného skutku, chlapcovi 
som urobil radosť a tento pocit 
zmenil radikálne môj život, začal 
som vnímať moju existenciu ako 
príležitosť na rozdávanie lásky. 
Prestal som sa zaoberať nešťas-
tím, ktoré ma v živote stretlo“. 

„PRAVÉ SVETLO, KTORÉ OSVECUJE KAŽDÉHO ČLOVEKA, 
PRIŠLO NA SVET“ (JN 1, 9)
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AKTIVITY MATERSKÉHO CENTRA LUSKÁČIK
podporíte v súťaži o vybavenie 
pre naše MC v hodnote 300 €. 
S kartou Rodinný pas získavate 
okrem zľavy v našom MC zľavy 
u poskytovateľov z oblasti kultú-
ry, športu, turizmu, cestovného 
ruchu, rekreácie, nákupov i os-
tatných služieb. U súkromných 
subjektov sú zľavy najčastejšie 
vo výške 7-20%, u príspevkových 
organizácií až 50%. Rodinný pas 
ponúka rodinám zľavy a výhody 
nielen v Bratislavskom samo-
správnom kraji, ale aj u partne-
rov projektu v Dolnom Rakúsku, 
Burgenlande a v Trnavskom 
samosprávnom kraji. 
Na našej facebookovej stránke 
sme vytvorili uzatvorenú skupi-
nu Detské oblečenie Jarovce 
pre všetky maminy z Jaroviec, 
teda susedky - na tomto mieste 
si môžete vzájomne predávať 
či zamieňať nosené oblečenie, 
obuv a ostatné potreby po svo-
jich deťoch. Prečo nevyužiť to, 
že sme blízko seba a môžeme si 
vecičky priamo osobne prezrieť, 
vyskúšať či vzájomne zameniť. 
Ak máte záujem pridať sa, len 
nám napíšte správu na fb. 
Desiateho októbra poobede 
sme opäť zorganizovali šarka-
niádu, súčasťou ktorej bol aj 
bublifukový pochod. Vyrobili 
sme domáci bublifuk a robili 
takmer 2-metrové bubliny. Vy-
skúšali si ho nielen deti, ale 
i dospelí. Pre všetky deti sme 
mali prichystané občerstvenie, 
ktoré nám zabezpečilo Pohostin-
stvo Bufet štadión. Šarkaniády 
sa zúčastnilo približne 24 rodín. 
Ďakujeme všetkým účastníkom 
a v neposlednom rade Pohos-
tinstvu Bufet štadión za skvelé 
občerstvenie a TJ Jarovce za 
prenajatie priestorov. 
Na Mikuláša sme pripravili pre 

deti divadielko o mačičke Mar-
garí Margarú, po ktorom deti 
dostali aj sladkú odmenu. Po-
obede sme v kultúrnom dome 
Jarovce počas príchodu sv. Mi-
kuláša pripravili pre deti tvorivé 
dielne: vyrábali sme obrázky 
servítkovou metódou, vianočné 
pohľadnice, zdobili medovníčky. 
Zorganizovali sme aj  predajnú 
výstavu detských kníh v an-
glickom jazyku pre najmenšie 
deti a predškolákov. Ďakujeme 
Kultúrnej komisii miestneho 
úradu za f inančnú podporu 
tvorivých dielní.  12. Decembra 
sme zorganizovali  Vianočnú 
besiedku počas, ktorej sme 
si v predvianočnej atmosfére 
vyrábali ozdoby na stromček 
a zdobili medovníčky. Detičky 
čakali pod vianočným stromče-
kom i darčeky.
Aj  tento rok sme podporil i 
charitatívnou zbierkou rodiny 
v núdzi. Vyzbierané oblečenie 
a obuv už poputovali k novým 
majiteľom v Krízovom centre pre 
týrané ženy a deti Brána do živo-
ta do charitatívneho centra Vin-
centa de Paul. Zimné oblečenie 
pomôže aj rodinám utečencov 
na Chorvátsko-srbskej hranici. 
V mene všetkých príjemcov zo 
srdca ďakujeme všetkým, čo do 

Začiatok jesene sme sa rozhodli 
osláviť a prvýkrát zorganizo-
vať deň otvorených dverí. Pre 
všetkých sme prichystali ob-
čerstvenie a pripravili zdarma 
ukážkovú hodinu kurzu Hopsasa 
tralala - tancovania pre najmen-
šie deti už od 10 mesiacov – 4 
rokov. Nasledovali tvorivé dielne 
a voľne prístupná herňa pre 
deti. Oboznámili sme rodičov 
s novinkami v našom MC. Pre 
najmenšie deti od 1 roka robíme 
každý druhý týždeň senzorické 
tvorivé dielne, pre škôlkarov 
každý druhý pondelok poobede 
robíme tvorivé dielne, kde sme 
si vyrezávali napríklad tekvice, 
či vyrábali zvieratkový stojan na 
perá a i. Vďaka financiám získa-
ných z 2% z dani z príjmu sme 
tento rok raz do mesiaca k nám 
zavolali detskú psychologičku 
na besedu, ktorá poradila na-
šim mamám pri problémoch vo 
výchove detí. V septembri sme 
zorganizovali kurz prvej pomoci 
zameraný na deti. Od decembra 
sme zorganizovali kurz jogy pre 
mamičky. Ak máte záujem sa 
pridať, prihláste sa na e-mail.
Stali sme sa súčasťou projektu 
Bratislavského samosprávneho 
kraja na podporu rodín s malý-
mi deťmi a cestovného ruchu 
v našom kraji - projektu Rodinné 
pasy. Rodinné pasy sú zľavové 
karty pre rodiny s deťmi do 18 
rokov, BSK ich vydáva zadarmo. 
Registrovať sa môžete nielen 
vyplnením registrácie v MC, 
ale je možné zaregistrovať sa 
aj elektronicky na http://www.
rodinne-pasy.sk/sk/registracia.
php. Nezabudnite vybrať koló- 
nku s názvom nášho centra: MC 
Luskáčik Jarovce. Ak sa zaregis-
trujete, získate 10% zľavu  na 
všetky naše kurzy a navyše nás 

zbierky prispeli a tešíme sa, že 
sa dobrá vec opäť podarila.
Naďalej pokračujeme v charita-
tívnej zbierke plastových vrch-
náčikov z PET fliaš pre Sabinku 
Fajnorovú, vďaka ktorým získa 
peniaze na finančne náročnú 
rehabilitáciu. Sabinka je 2 ročné 
dievčatko, má hypotóniu – zní-
žené svalové napätie a hydroce-
phalus. Vyzbierali sme zatiaľ 4 
vrecia, ktoré sme už odovzdali. 
Vrchnáčiky môžete priniesť po-
čas otváracích hodín.
Čo plánujeme v roku 2016 
v januári:
Herňa bude v novom roku opäť 
otvorená od 12.1.2016 utorky 
a štvrtky od 10:00 – 11:00 hod.
Nový kurz Hopsasa tralala –cvi-
čenie pre deti  vo veku od 1 – 3 
rokov
Od 13.1.2016– 5.3.2016 –  
Kurz bude prebiehať v stredy 
v čase od 10:00-11:00 hod. 
Záujemcovia nech sa prihlásia 
do 5.1.2016.
Prednášku: „Prečo je škôlka 
pre dieťa dôležitá a ako vybrať 
tú správnu“. Ak máte doma 
dieťa, ktoré by malo budúci rok 
nastúpiť do materskej školy či 
jaslí, zorganizujeme túto bez-
platnú prednášku. Viac info na 
fb. Prosíme záujemcov nech sa 
prihlasujú do 5.1.2016.
Viac informácii o našich aktivi-
tách nájdete na facebookovej 
stránke MC Luskáčik.
Ďakujeme všetkým za podporu 
aj tým čo sa nás opäť v budú-
com roku rozhodnú podporiť 2% 
z dane z príjmu.
Všetkým prajeme šťastné a ve-
selé Vianoce v kruhu rodiny!

Kolektív Materského centra 
LuskáčikHráme sa na muzikantov na kurze hopsasa tralala.

Aj takéto bubliny sme robili počas šarkaniády.

Hľadáme poklady ukryté v piesku.
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ZABAVME SA SPOLU

ŠPORT: FUTBAL, Rozpis zápasov jesennej časti ligy 2015/2016
kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok Poradie Družstvo Zápasy V R P Skóre Body

1 Nedeľa 16.8.2015 10:30 FC Petržalka akadémia TJ Jarovce 2:3 1 NMŠK 1922 Bratislava 13 9 2 2 42:18 29
2 Nedeľa 23.8.2015 17:00 TJ Jarovce ŠK Nová Dedinka 1:1 2 FA Bratislava 13 8 5 0 27:10 29
3 Nedeľa 30.8.2015 17:00 ŠK Danubia TJ Jarovce 2:1 3 FC Petržalka akadémia 13 9 0 4 42:21 27
4 Nedeľa 6.9.2015 16:30 TJ Jarovce FK Dúbravka 5:0 4 FK ŠK Danubia Hrubý Šúr 13 8 3 2 33:19 27
5 Sobota 12.9.2015 16:30 ŠKO Miloslavov TJ Jarovce 0:2 5 ŠK Igram 13 8 2 3 27:17 26
6 Nedeľa 20.9.2015 16:00 TJ Jarovce SDM Domino (B) 4:0 6 TJ Jarovce 13 7 2 4 32:15 23
7 Nedeľa 27.9.2015 16:00 TJ Malinovo TJ Jarovce 1:0 7 TJ Malinovo 13 6 3 4 18:15 21
8 Nedeľa 4.10.2015 15:30 FKM Karlova Ves TJ Jarovce 2:4 8 FKM Karlova Ves 13 5 1 7 34:30 16
9 Nedeľa 11.10.2015 15:30 TJ Jarovce ŠK Igram 1:3 9 ŠKO Miloslavov 13 4 4 5 25:25 16
10 Nedeľa 18.10.2015 15:00 OŠK Chorvátsky Grob TJ Jarovce 2:0 10 FK Dúbravka 13 5 0 8 38:48 15
11 Nedeľa 25.10.2015 14:00 TJ Jarovce NMŠK 1922 Bratislava 6:1 11 ŠK Nová Dedinka 13 3 4 6 21:29 13
12 Nedeľa 1.11.2015 13:30 ŠK Čataj TJ Jarovce 1:5 12 OŠK Chorvátsky Grob 13 3 1 9 17:27 10
13 Nedeľa 8.11.2015 13:30 TJ Jarovce FA Bratislava 0:0 13 SDM Domino Bratislava 13 1 2 10 8:47 5

14 ŠK Čataj ‐ FK 13 0 1 12 11:54 1

kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok
2 Nedeľa 23.8.2015 15:00 TJ Jarovce FK Lamač 0:1 Poradie Družstvo Zápasy V R P Skóre Body
3 Štvrtok 8.10.2015 17:00 ŠK Tomášov TJ Jarovce 5:3 1 SFC Kalinkovo 12 10 1 1 84:16 31
1 Streda 2.9.2015 17:00 FK Vajnory TJ Jarovce 1:8 2 ŠK Nová Dedinka 12 9 1 2 44:15 28
4 Nedeľa 6.9.2015 14:30 TJ Jarovce SDM Domino (B) 1:3 3 FK Rača 12 7 3 2 75:14 24
5 Sobota 12.9.2015 11:00 ŠK Nová Dedinka TJ Jarovce 2:2 4 FA Bratislava 12 5 6 1 65:12 21
6 Sobota 19.9.2015 12:30 FK Rača (B) TJ Jarovce 8:3 5 SDM Domino Bratislava 12 6 1 5 51:33 19
7 Nedeľa 27.9.2015 14:00 TJ Jarovce SFC Kalinkovo 1:5 6 TJ Jarovce 12 5 2 5 45:29 17
8 Nedeľa 4.10.2015 10:00 FA Bratislava TJ Jarovce 1:1 7 FK Lamač 12 5 1 6 24:28 16
9 Nedeľa 11.10.2015 13:30 TJ Jarovce ŠK Čataj 3:0 8 ŠK Tomášov 12 4 1 7 38:39 13
10 Nedeľa 18.10.2015 13:00 TJ Jarovce FK Vajnory 15:0 9 ŠK Čataj - FK 12 1 0 11 12:103 3
11 Nedeľa 25.10.2015 10:30 FK Lamač TJ Jarovce 3:4 10 FK Vajnory 12 0 0 12 4:153 0
12 Nedeľa 1.11.2015 11:30 TJ Jarovce ŠK Tomášov 4:0

Poradie Družstvo Zápasy V R P Skóre Body
kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok 1 FK Lamač 8 6 1 1 61:9 19

1 Nedeľa 30.8.2015 10:00 TJ Jarovce SDM Domino (B) 4:2 2 MŠK Iskra Petržalka 9 6 1 2 42:24 19
2 Sobota 5.9.2015 9:30 FK Lamač TJ Jarovce 1:2 3 TJ Jarovce 9 5 0 4 39:28 15
3 Nedeľa 13.9.2015 10:00 TJ Jarovce TJ Čunovo 1:4 4 FK Vajnory 9 5 0 4 57:53 15
4 Nedeľa 20.9.2015 voľný žreb 5 TJ Čunovo 9 5 0 4 29:31 15
5 Sobota 26.9.2015 9:00 FK Vajnory TJ Jarovce 2:11 6 SDM Domino Bratislava 8 2 0 6 40:47 6
6 Nedeľa 4.10.2015 10:00 TJ Jarovce MŠK Iskra Petržalka (B) 2:3 7 FK Mariathal Bratislava 8 0 0 8 5:81 0
7 Sobota 10.10.2015 10:30 FK Mariathal TJ Jarovce 0:8
8 Nedeľa 18.10.2015 15:00 SDM Domino (B) TJ Jarovce 8:11
9 Nedeľa 25.10.2015 10:00 TJ Jarovce FK Lamač 0:7
10 Nedeľa 8.11.2015 12:00 TJ Čunovo TJ Jarovce 1:0

Rozpis zápasov a umiestnenie po jesennej časti ligy 2015/2016
V.liga seniori, S5A

Mladší žiaci, MZM B

Prípravka PMA3

V.liga seniori, S5A

Mladší žiaci, MZM B

Prípravka PMA3

  



  

   

   

   

  



  

SUDOKU

Chlapci hrajú guľky. Kamaráti odbehli, 
lebo niečo videli. Kde sú a čo videli?
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