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Počas uplynulého roka sa stala naša farnosť významným duchovným centrom chor-
vátskych, maďarských, ale i slovenských veriacich z Rakúska, Maďarska, Chorvátska 
a Slovenska. Od 28. augusta 2016 do 21. augusta 2017 hosťovala v našom Kostole 
sv. Mikuláša drevená podobizeň Panny Márie Mariazellskej, ktorá drží v náručí svo-
jho Syna. Táto socha mala v našom kostole špeciálne miesto hneď vedľa hlavného 
oltára.                      pokračovanie na strane 2

HALOOOOOOOOOOOO! 
TU PRVÁÁÁÁCI!
Tak, a sme tu. Kde? No tu, 
v škole... Už tretí týždeň si hrdo 
hovoríme, že sme školáci. A že 
čo to v tej škole robíme? Všeličo.
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PREDĹŽENÝ SEPTEM-
BROVÝ VÍKEND
Predĺžený, tretí septembrový 
víkend v Jarovciach patril tento 
rok už tradične festivalu Podu-
najskej kultúry, Chorvátskym ...
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70. VÝROČIE PRIPO-
JENIA K ČSL. REPUB-
LIKE

MC – ČO SME V LETE 
ZAŽILI A ČO SME PRE 
VÁS PRIPRAVILI

OBSAH:

V lete sme zorganizovali  rodinný 
výlet vláčikom Blaváčikom na 
hrad Devín. I keď nám cestou 
na Devín pršalo, deťom sa výlet 
páčil. Bolo zaujímavé spoznávať 
naše hlavné mesto takýmto ne-
tradičným spôsobom. Na hrade 
Devín sme si pozreli zaujímavé 
pamiatky a vychutnali ...

Strana 15

Ukončenie prvej svetovej voj-
ny v roku 1918 znamenalo aj 
zmluvné usporiadanie hraníc 
jednotlivých štátov. Zánik Ra-
kúsko – Uhorska a ukončenie 
vlády habsburskej monarchie 
dal podnet k vytvoreniu nových 
štátov. Víťazné mocnosti Do-
hody a ich spojenci sa zišli...             
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AKSEN - AKTÍVNY 
SENIOR
Občianske združenie AkSen - 
aktívny senior je samostatným, 
nepolitickým a neziskovým ob-
čianskym združením. Svoje hlav-
né sídlo má v Piešťanoch a svoje 
centrá vo viacerých slovenských 
mestách. V Bratislave  toto spo-
ločenské, kultúrne a vzdeláva-
cie centrum vzniklo v roku 2012. 
Poslaním združenia je ...
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cesia každú prvú nedeľu v me-
siaci a príležitostné podujatia 
organizované pre našu farnosť.
Prebývanie Panny Márie je vždy 
spojené aj s početnými púťami 
veriacich, ktorí si ju prichádzajú 
uctiť poklonou a modlitbou. Inak 
tomu nebolo ani u nás. Počas 
celého roka k nám prichádzali 
početné skupiny pútnikov z blíz-
keho i ďalekého okolia. Mnohí 
z nich k nám dokonca prišli pešo 

a nie z krátkych vzdialeností. 
K programu takmer každej sku-
pinky pútnikov patrila sv. omša 
a procesia, prípadne i modlitba 
litánií. Po skončení duchovného 
programu boli všetci veriaci 
pozvaní na občerstvenie, ktoré 
sa konalo na rôznych miestach 
- v kostolnej záhrade, na fare, 
v kultúrnom dome alebo v Klube 
mladých Chorvátov. 
Za celé toto obdobie navštívilo 
náš kostol spolu 28 skupín pút-
nikov z 54 rôznych dedín a obcí. 
Našich farských slávností bolo 
spolu 11. Slávnostnou proce-
siou si uctilo Pannu Máriu spolu 
okolo 3 000 pútnikov.
V nedeľu 20. augusta sa konala 
v našom kostole slávnostná sv. 
omša ako rozlúčka so sochou 
našej Nebeskej Matky. Po jej 
skončení boli všetci pozvaní 
na obed do kultúrneho domu. 
Hneď na druhý deň opustila 
soška bránu nášho kostola, jej 
dočasný domov a vydala sa so 
skupinkou jarovských pútnikov 

(pokračovanie z prvej strany)

Tradícia putovania tejto sochy 
trvá už niekoľko rokov. Jej zmys-
lom je v prvom rade duchovné 
posilnenie farnosti, do ktorej 
socha prichádza. Z toho dôvodu 
boli naším pravidelným  pro-
gramom – každodenná modlit-
ba k Panne Márii Mariazellskej, 
pravidelné mesačné sv. omše 
na tento úmysel, sviatočná pro-

Už o mesiac nás čakajú jed -
ny z najnudnejších volieb aké 
Slovensko vo svojej novodobej 
histórii zažíva. Voľby do orgánov 
samosprávnych krajov, alebo 
zjednodušene župné voľby. Účasť, 
ktorá sa pohybuje okolo 20%, 
jasne vypovedá o tom, že ľudia 
o tieto voľby nejavia záujem. 
Župy sú im na míle vzdialené 
a väčšinou sa o nich dozveda-
jú vtedy, keď niekde vidia logo 
samosprávneho kraja, súvisiace 
spravidla s nejakou dotáciou.
Župa má veľmi oklieštené kompe-
tencie. Sú nimi stredné školstvo, 
cestovný ruch, sociálne veci, 
zčasti aj zdravotníctvo. O kľúčovej 
kompetencii župy, ktorá denne 
ovplyvňuje naše životy, v predo-
šlých kampaniach nikto nehovoril. 
Je ňou doprava. Táto sa stala v sú-
časnej kampani v bratislavskom 
kraji hlavnou témou a postupne 
sa k nej pridali takmer všetci 
kandidáti na župana.
Práve doprava je to, čím denne 
trpia obyvatelia nášho kraja. Mno-
hí sa vysťahovali z Bratislavy do 
okolitých obcí a dnes trávia denne 
celé hodiny v kolónach. Kraj sa 
rozvíja bez dôrazu na základnú 
dopravnú, ale aj inú infraštruk-
túru, a župa ako hlavný akcionár 
Bratislavskej integrovanej dopravy 
spí. Za ostatné roky je doprava 
zo strany župy opomínaná a ne-
zvládnutá. Pritom existujú mnohé 
návrhy na jej skvalitnenie a župa 
má aj dostatok prostriedkov na ich 
realizáciu, či už sú to jej vlastné 
financie, alebo financie z rôznych 
fondov. Je tu však málo ambície 
a vôle riešiť tak citlivý problém, 
akým doprava bezpochyby je.
Župné voľby budú 4. novembra 
a je dôležité ísť voliť. Spomedzi 
18 kandidátov si každý určite 
vyberie. Župa v skutočnosti nie je 
taká vzdialená, ako by sa mohlo 
zdať a voliť si do nej svojich zá-
stupcov je výsadou demokratickej 
spoločnosti, ktorú dnes máme.

Jozef Uhler
vydavateľ Jarovských novín 

Na úvod ROK S PANNOU MÁRIOU MARIAZELLSKOU 
V JAROVCIACH
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na pešiu púť do Mariazellu. 
Na tradičnej trojdňovej púti 
v Mariazelli  sa naša farnosť 
prezentovala v sobotu 26. 8. na 
večernej sv. omši, ktorú slúžil 
náš p. farár Jozef Kemp a spe-
vom a piesňami sa doprevádzal 
detský a miešaný mužsko-
ženský zbor za hudobnej asis-
tencie hudobníkov na tamburi-
ciach z Jaroviec a Čunova. Na 
sv. omši boli prítomní aj členovia 
Dobrovoľného has ičského 
zboru v Jarovciach. V nedeľu 
27. 8. bola socha Panny Márie 
slávnostne odovzdaná rakúskej 
fare Cogrštof (Zagersdorf). 
Uplynulý rok s Pannou Máriou 
priniesol do našej farnosti veľa 
nových priateľstiev, srdečných 
a vďačných ľudí ,  utuženie 
vzťahov. V našej farnosti veľké 
množstvo dobrovoľníkov, ktorí 
boli ochotní nezištne prispieť 
k tejto udalosti rôznymi spôsob-
mi – prácou, finančným darom, 
modlitbou či akýmkoľvek iným 
spôsobom, za čo im patrí veľká 
vďaka.

Daniela Pauhofová
foto: Jana Kubinová, Petar Tyran
štatistické údaje: Rudolf Streck



Jarovské noviny

4

DRUHÁ PEŠIA PÚŤ DO MARIAZELLU

z Pandrofa a Pamy a mali sme 
pred sebou náročných 42 km. 
Aby cesta ubehla rýchlejšie, ako 
je na púti zvykom modlili sme 
sa ruženec či spievali piesne. 
V tretí, ako sa vraví kritický deň, 
nás čakalo 44 km. Keď sme 
v ten večer došli do cieľa, každý 
jeden z nás už vedel že väčšia 
časť cesty je za nami a sme 
bližšie k nášmu cieľu. Pred-
posledný deň našej púte bol pre 
väčšinu z nás náročný. Ubúdali 
sily a začala sa objavovať únava. 
V piatok ráno prišiel deň, kedy 
bolo pred nami už „len“ 37 km 
a náš cieľ bol na dosah. Posled-
ných 10 km nemalo konca-kraja. 
O 16.00 hodine sme úspešne 
dorazili do cieľa našej päťdňovej 
púte. 
Cesta bola pre nás nielen 
dôkazom našich fyz ických 
schopností, ale aj duchovným 
naplnením pre mnohých z nás 
a obetou za tých, ktorí mnoho 
rokov chodievali do Mariazellu 

V roku 2016 sa vybrali piati 
pútnici peši z Jaroviec do Mari-
azellu, aby spolu s ostatnými 
veriacimi prevzali po prvýkrát 
sochu putujúcej Panny Márie 
Mariazellskej. Táto našla svoj 
domov na jeden rok v Kostole sv. 
Mikuláša v Jarovciach.
Po roku sa dalo dokopy 12 
pútn ikov,  k tor í  sa  rozhod -
li absolvovať cestu dlhú 187 
km, aby sochu putujúcej Panny 
Márie Mariazellskej odovzdali 
ďalšej farnosti. Pútnici sa spolu 
s ostatnými veriacimi v pondelok 
(21.8.) ráno zišli na sv. omši, na 
ktorej sa poslednýkrát spoločne 
pomodlili a poprosili Pannu 
Máriu o šťastnú cestu a príchod 
pútnikov do cieľa. Pútnici vzali 
Pannu Máriu a vydali sa na dlhú 
cestu. A tak sa začala naša 
druhá pešia púť do Mariazellu. 
V prvý deň sme prešli prvých 
33 km, ktoré pre nás neboli 
až tak náročné. Na druhý deň 
ráno sme sa pripojili k pútnikom 

Cestu sme si spríjemňovali aj zbieraním kvetov pre Pannu Máriu.Druhý deň.

Prvý deň spoločnej púte s Pandorfcami.

Spoločná fotka pútnikov, pred odchodom na cestu dlhú 187km.
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a už im to nebolo umožnené.
V e ľ k o u  p o m o c o u  o p r o t i 
minuloročnej púti bol fakt, že 
o naše ťažké batohy a aj o naše 
občerstvenie sa starali dvaja 
dobrovoľníci z Rakúska spolu 
s p. Knotekom Rudolfom a p. 
Pauhofom Jánom a celú trasu 
veľmi dobre naplánoval  Tomáš 
Knotek s p. Tonym Gabrielom 
z Pandorfu. Ďakujeme.
Verím, že aj budúci rok, keď 
sa už naša farnosť nebude  
podieľať  na pr íprave te j to 
púte, nájde sa opäť skupina 
nadšencov a vyznávačov Panny 
Márie, ktorí sa rozhodnú túto púť 
absolvovať.

Petra Kotvasová
Príchod do Mariazellu.

V cieli, pred bazilikou v Mariazelli.

Veľa kilometrov pred nami, s úsmevom na tvári. Miesto pre Mariazellom, kde sa pribíjajú pamätné tabuľky.
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PREDĹŽENÝ SEPTEMBROVÝ VÍKEND V JAROVCIACH SA NIESOL 
V ZNAMENÍ HUDBY A SPOZNÁVANIA VLASTNÝCH DEJÍN

Predĺžený, tretí septembrový 
víkend v Jarovciach patril tento 
rok už tradične festivalu Podu-
najskej kultúry, Chorvátskym 
dňom, ale aj niečomu ojedine-
lému – 70.výročiu pripojenia 
Jaroviec, Rusoviec a Čunova 
k Československu.
Sedemdesiate výročie pripojenia 
troch prihraničných obcí k Čes-
koslovensku priblížil Jarovčanom 
v kultúrnom dome v Jarovciach, 
v prednáške „História pripoje-
nia Jaroviec, Rusoviec a Čunova 
k Československej republike“, 
historik Mgr. Ľuboš Kačírek, 
PhD. z Filozofickej fakulty UK 

v Bratislave. Prítomní mali mož-
nosť spoznať dobové dokumen-
ty a pýtať sa na podrobnosti 
o dôvodoch, príprave i realizácii 
tohto procesu, ktorý sa nezao-
bišiel bez ťažkostí a problémov 
obyvateľov prihraničných obcí 
v tom čase. Na záver nechýbal 
ani umelecký program, o ktorý 
sa postaral domáci Folklórny 
súbor Ljuljanka a Tamburašsky 
orchester Konjic z Čunova. 
V sobotu dominoval v stane 
pred kultúrnym domom program 
4.ročníka Festivalu podunajskej 
kultúry, ktorý pravidelne organi-
zuje Chorvátsky kultúrny zväz 

na Slovensku a Mestská časť 
Bratislava Jarovce. Vznik Eurore-
giónu dunajskej iniciatívy prispel 
k rozvoju spolupráce občian-
skych združení orientovaných na 
menšinové kultúry zo Slovenska 
i Rakúska. Jarovce sa tejto mož-
nosti zhostili veľmi dobre a vďa-
ka festivalu počas Chorvátskych 
dní poskytli už štvrtýkrát priestor 
na prezentáciu výsledkov čin-
nosti jednotlivých folklórnych 
skupín z domova i zahraničia, 
vďaka ktorej sa môžu verejne 
prezentovať jednotlivé národ-
né folklóry (napr.: chorvátsky, 
nemecký, maďarský, rusínsky 
a slovenský). Nadnárodné kultúr-
ne podujatie umožnilo aj tento 
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rok domácim obyvateľom i náv-
števníkom spoznávať rôznorodú 
kultúru a umenie v podunajskom 
regióne. Naša pohraničná obec 
Jarovce, kde ešte dnes príslušní-
ci niektorých spomínaných náro-
dov žijú a dobre spolunažívajú, 
je v tomto zmysle príkladom pre 
iné obce a mestá na Slovensku 
i v zahraničí. Festival umožňuje 
spoznávať a porovnávať spo-
jitosti a rozmanitosti jednot-
livých kultúr prostredníctvom 
folklórnych súborov z domova 
i zahraničia. Tentokrát si mohli 
návštevníci zaujímavého ume-
leckého podujatia vychutnať 
spev, hudbu a tanec súboru Kud 
Koškani z Chorvátska, dynamic-
ký tanec maďarského súboru 
Lajta Neptáncegyesuelet z Mo-
sonmagyarováru, ženský ruský 
zbor Děvčata a folklórny súbor 
Ruthenia. V nedeľnom kultúr-
nom programe sa k účinkujúcim 
súborom pridali aj domáci umel-
ci z folklórneho súboru Luljanka, 
Konjic, Mošonsko-starogradski 
zbor Mosonmagyarovár, TS 
Panonija, TS Čunovski Beča-
ri a Muško Jačkarno Društvo 
z Jaroviec. 
O zábavu po umeleckom progra-
me sa podelil Meteor, Željko 
Krušlin Kruška Latino z Chorvát-
ska, Čunovski Bečari a skupina 
Meteor.
Toh to ročným dvo jdňovým 
programom počas Chorvátskych 
dní Jarovce opäť poskytli domá-
cim obyvateľom i návštevníkom 
obce nevšedný zážitok multikul-
turálneho charakteru, sprostred-
kovaný niekoľkými desiatkami 
účinkujúcich zo štyroch krajín 
Európskej únie.

Dagmar Tkáčová
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Tak, a sme tu. Kde? No tu, v škole... Už tretí týždeň si hrdo hovoríme, 
že sme školáci. 
A že čo to v tej škole robíme? Všeličo. Kreslíme, vyfarbujeme, spie-
vame, rozprávame, opakujeme, vykrikujeme, skáčeme, naháňame 
sa, papkáme dobrú desiatu, hrabeme sa v taškách, školských 
taškách, aby bolo jasné, a aj trošku čítame z obrázkov a nenápadne 
písmenkujeme, .. .A vieme si pripraviť na školskú lavicu písanky a 
peračníky, a rozoznáme obyčajnú ceruzku od farbičiek, a mudrujeme 
nad šlabikárom a matematikou. Aha, a ešte sa tešíme z jednotiek a 
pochvál v žiackej knižke :-)
. . . A nosíme krááááásne školské tašky a v nich okrem školských 
vecí aj nejakú tú hračku, veď najradšej zo všetkého sa predsa hráme 

:-) Inak, škôlka bola teda na hračky lepšia, ale zasa, tu v škole sa 
nemusíme poobede tváriť, že spíme. A nosíme si pitie vo fľašiach a 
tie sú výborné nielen na zahnanie smädu, ale aj na zrýchlenie pani 
učiteľky. Viete akou raketovou rýchlosťou dokáže lietať po triede, 
keď sa niekomu tá fľaša vyleje do tašky a pod stoličku? 
Vraj nás prišlo do školy dosť veľa, toľko veľa, že sa učíme v prvej Á 
a v prvej BÉ. Píše sa to inakšie, ale my to tak voláme. Je pravda, že 
sme niektorí v školskej triede ozajstnej a niektorí v školskej triede 
náhradnej. Ale veď vy to už všetci viete. O krátky čas budeme predsa 
v ozajstnej škole všetci. Potom vám dáme vedieť, čo sme za ten čas 
v prvej triede zažili a možno aj čo sme sa naučili.

Daniela Valoušková 

HALOOOOOOOOOOOO! TU PRVÁÁÁÁCI!

V memorande sa uvádza, že „stáročia 
spolužitia Slovákov a Chorvátov v jed-
nom štáte, spoločná obrana kresťanskej 
Európy, úsilie o dosiahnutie národnej 
emancipácie a národné obrodenie vytvorili 
veľmi silné väzby medzi slovenským a chor-
vátskym národom“, teda naše národy majú 
dlhú históriu intenzívnych vzťahov. Ktoré 
obdobie alebo udalosti by ste zdôraznili?

V každej epoche boli na jednej aj na druhej 
strane osobnosti, ktoré vyčnievali vo vzá-
jomných vzťahoch oboch národov. Občas 
išlo aj o rodinné vzťahy. Napríklad matkou 
slovenského palatína Juraja Turza bola 
Katarína Zrínska, dcéra slávneho chor-
vátskeho turkobijcu. Významná bola pomoc 
chorvátskeho bána Jelačiča Slovákom v ro-
koch 1848-1849, dar Josifa Strossmayera, 
ktorý prispel Matici slovenskej 1000 zlatých, 
za čo sa mu Slováci v Chorvátsku odvďačili 
pomenovaním jednej zo svojich dedín Josi-

fovac. Naopak, k vzniku záhrebského arci-
biskupstva pomohli Slováci Šulek, Alagovič 
a Haulík. Nuž a  biskup Štefan Moyzes, prvý 
predseda Matice slovenskej, ktorý pôsobil 
dlhodobo v Záhrebe, na Uhorskom sneme 
v Bratislave v roku 1847 a 1848 zastupoval 
„farby Chorvátska“, ale obhajoval aj záujmy 
Slovákov po boku Ľudovíta Štúra, poslanca 
za mesto Zvolen. A po smrti Štúra sa postavil 
na čelo slovenského národného hnutia.

Takže podnetom na podpísanie memo-
randa bolo práve tohtoročné 220.výročie 
narodenia Štefana Moyzesa?

Áno, dá sa to tak povedať. Myšlienka memo-
randa vznikla počas návštevy v Záhrebe, kde 
som bol na oslavách 175. výročia Matice 
chorvátskej vo februári tohto roka. Hovo-
rili sme najmä o Štefanovi Moyzesovi, ktorý 
pracoval pre oba národy, slovenský aj chor-
vátsky, takmer súbežne. Zástupcovia chor-

vátskej matice sa podujali, že o tejto osob-
nosti vydajú knihu. Krátko pred podpísaním 
memoranda o spolupráci prezentovali v Uni-
verzitnej knižnici v Bratislave knihu Tragom 
života i rada Stjepana Moysesa u Zagrebu, 
ktorú predstavil jej autor Alojz Jembrih.

SLOVÁKOV A CHORVÁTOV SPÁJA NAJMÄ OSOBNOSŤ 
BISKUPA ŠTEFANA MOYZESA
V Univerzitnej knižnici na pôde bývalého snemu v Bratislave 8. septembra tohto 
roka podpísali Memorandum o spolupráci Matice slovenskej a Matice chorvátskej 
predsedovia oboch inštitúcií. Predseda slovenskej Matice Marián Tkáč je občanom 
Jaroviec, a tak sme sa ho opýtali na dôvody a význam spolupráce týchto dvoch 
národných inštitúcií.
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Vo ľ by  d o  o r g á n ov  s a m o -
správnych krajov budú 4. no-
vembra. V Jarovciach budeme 
okrem predsedu kraja voliť aj 
župných poslancov. Za náš ob-
vod, do ktorého patrí Petržalka, 
Jarovce, Rusovce a Čunovo, 
môže byť zvolených až deväť po-
slancov. Rovnaký počet môžeme 
aj krúžkovať. Jarovských kan-
didátov poznáte, my sme sa 
však porozprávali s kandidátom 
z Petržalky Miroslavom Dragu-
nom, ktorý sa venuje ochrane 
prírody, Jarovce má rád a často 
ich navštevuje.

Miro, si mladý človek. Čo ťa 
vedie ku kandidatúre do kraj-
ského zastupiteľstva?
Mojou hlavnou motiváciou je 
práve to, že som mladý a vní-
mam problémy Bratislavy s ot-
vorenými očami. Okrem veľkých 
tém, ako je doprava, či bývanie 
sú tu aj problémy, ktorým sa 
takmer nik nevenuje a pritom 
významne ovplyvňujú kvalitu 
života v našom meste a celom 
kraji.
Predpokladám, že medzi ne 
patrí hlavne ochrana vody 
a prírody, čo je dlhodobo tvoja 
téma.
Áno, ochrane prírody a vody sa 
venujem už od roku 2012, kedy 
sa nám podarilo zastaviť výstav-
bu ropovodu cez Žitný ostrov, 
ktorý by mohol ohroziť zdroje 
pitnej vody pre desaťtisíce ľudí. 
Vtedy som sa veľa naučil. Hlavne 
to, že ak chce človek niečo 

dosiahnuť pre spoločnosť, musí 
ísť tvrdo za svojim cieľom.
Bratislava je často nepe -
kne vnímaná ako betónová 
džungľa, nie ako priestor, kde 
dominuje príroda.
To je veľký omyl vo vnímaní. 
Bratislava má unikátnu polohu. 
Vďaka Dunaju v jej okolí vznikli 
vzácne lužné lesy, ktoré nám 
môžu závidieť mnohé krajiny 
Európy. Blízkosť Malých Karpát 
zasa predstavuje ideálne miesto 
pre turistiku. Toto všetko tu 
máme, no nevyužívame to tak, 
ako by sme mohli.
Pred niekoľkými rokmi si 
prišiel s projektom vybudovania 
národného parku v Bratislave. 
Je to vôbec reálne?
Áno je. Pozrime sa na susedné 
Rakúsko a Národný park Donau-
Auen. Príroda nepozná hranice 
a je totožná v oboch štátoch. 
Projekt národného parku sa 
po prvý krát objavil už v 70. 
rokoch a ja som ho len oživil. 
Konzultujem s odborníkmi na 
ochranu prírody, krajinotvor-
bu aj so zástupcami Minis -
terstva životného prostredia 
a samosprávy. Ak by sa našla 
dostatočná vôľa, národný park 
v srdci Bratislavy by mohol byť 
do niekoľkých rokov realitou.
Č o  b y  t o  v š a k  p r i n i e s l o 
občanom?
V prvom rade by sa zastavilo 
nezmyselné drancovanie prírody 
v okolí nášho mesta. Vznikli 
by jasné pravidlá pre pohyb 
a činnosť v oblasti lužných lesov 

a obyvatelia by získali hodnotný 
a kultivovaný priestor pre oddych 
a relaxáciu. V neposlednom rade 
by sa pozdvihla aj medzinárodná 
prestíž Bratislavy a jej povesť 
nielen ako mesta pamiatok 
a biznisu, ale aj prírody.
Akú úlohu v  tom zohráva 
vyšší územný celok a jeho 
zastupiteľstvo, do ktorého 
kandiduješ?
Tlak občianskej spoločnosti 
a odborníkov je veľmi dôležitý, 
no rozhodovacie právomoci má 

v rukách samospráva. Už sa 
mi, ako radovému občanovi, 
podarilo dosiahnuť, že kraj 
vyjadril o tento projekt záu-
jem. Ako poslanec môžem túto 
aktivitu posunúť na vyššiu 
úroveň. Spolu s kolegami chcem 
pripraviť konkrétne podklady, 
rokovať so zástupcami štátnych 
orgánov a zahraničnými part-
nermi a hľadať širšiu politickú 
podporu v prospech všetkých 
Bratislavčanov a obyvateľov 
nášho kraja.

NÁRODNÝ PARK V BRATISLAVE JE REÁLNY DO NIEKOĽKÝCH ROKOV

Miro, si mladý človek. Čo ťa vedie ku kandi-
datúre do krajského zastupiteľstva?

Mojou hlavnou motiváciou je práve to, že som 
mladý a vnímam problémy Bratislavy s otvorený-
mi očami. Okrem veľkých tém, ako je doprava, či 
bývanie sú tu aj problémy, ktorým sa takmer nik 
nevenuje a pritom významne ovplyvňujú kvalitu ži-
vota v našom meste a celom kraji. 

Predpokladám, že medzi ne patrí hlavne ochra-
na vody a prírody, čo je dlhodobo tvoja téma. 

Áno, ochrane prírody a vody sa venujem už od roku 
2012, kedy sa nám podarilo zastaviť výstavbu ropo-
vodu cez Žitný ostrov, ktorý by mohol ohroziť zdroje 
pitnej vody pre desaťtisíce ľudí. Vtedy som sa veľa 
naučil. Hlavne to, že ak chce človek niečo dosiahnuť 
pre spoločnosť, musí ísť tvrdo za svojim cieľom.

Bratislava je vnímaná skôr ako betónová džun-
gľa, nie ako priestor, kde dominuje príroda.

To je veľký omyl. Bratislava má unikátnu polohu. 
Vďaka Dunaju v jej okolí vznikli vzácne lužné lesy,
ktoré nám môžu závidieť mnohé krajiny Európy. 
Blízkosť Malých Karpát zasa predstavuje ideálne

miesto pre turistiku. Toto všetko tu máme, no nevy-
užívame to tak, ako by sme mohli.

Pred niekoľkými rokmi si prišiel s  projektom  
vybudovania národného parku v  Bratislave.  
Je to vôbec reálne?

Áno je. Pozrime sa na susedné Rakúsko a Národ-
ný park Donau-Auen. Príroda nepozná hranice a je 
totožná v oboch štátoch. Projekt národného parku 
sa po prvý krát objavil už v 70. rokoch a ja som 
ho len oživil. Konzultujem s odborníkmi na ochra-
nu prírody, krajinotvorbu aj so zástupcami Minister-
stva životného prostredia a samosprávy. Ak by sa 
našla dostatočná vôľa, národný park v srdci Brati-
slavy by mohol byť do niekoľkých rokov realitou.

Čo by to však prinieslo občanom?

V prvom rade by sa zastavilo nezmyselné dranco-
vanie prírody v okolí nášho mesta. Vznikli by jasné 
pravidlá pre pohyb a činnosť v oblasti lužných le-
sov a obyvatelia by získali hodnotný a kultivovaný 
priestor pre oddych a relaxáciu. V neposlednom 
rade by sa pozdvihla aj medzinárodná prestíž 
Bratislavy a jej povesť nielen ako mesta pamiatok  
a biznisu, ale aj prírody.

Akú úlohu v tom zohráva Vyšší územný celok 
a jeho zastupiteľstvo, do ktorého kandiduješ?

Tlak občianskej spoločnosti a odborníkov je veľmi 
dôležitý, no rozhodovacie právomoci má v rukách 
samospráva. Už sa mi, ako radovému občanovi, 
podarilo dosiahnuť, že kraj vyjadril o tento projekt 
záujem. Ako poslanec môžem túto aktivitu po-
sunúť na vyššiu úroveň. Spolu s kolegami chcem 
pripraviť konkrétne podklady, rokovať so zástup-
cami štátnych orgánov a zahraničnými partnermi 
a hľadať širšiu politickú podporu v prospech všet-
kých Bratislavčanov a obyvateľov nášho kraja.

MIROSLAV DRAGUN: 
NáRODNý pARk V BRAtISLAVe 
je ReáLNy DO NIekOľkých ROkOV

MIROSLAV DRAGUN,
 riaditeľ Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja, 

aktivista proti ropovodu cez Žitný ostrov

Vy, aj predseda Matice chorvátskej Stje-
pan Damjanovič ste vyjadrili presvedčenie, 
že Matice sú aj v treťom tisícročí integrál-
nou súčasťou štátnej kultúrnej politiky 
Slovenska a Chorvátska. V čom by mala 
spočívať vaša budúca spolupráca?

Konkrétne projekty dozrejú čoskoro. Zatiaľ 
viem vymenovať oblasti možnej spolupráce 
- vydávanie kníh, audiovizuálnych dokumen-
tov o spoločnej histórii a osobnostiach, ktoré 
by sme mali poznať na obidvoch stranách. 
Ale mohli by sme napríklad rozvinúť aj 
výučbu slovanských jazykov na dobrovoľnej 
báze. Veď ešte v nedávnej minulosti sa 
Slováci s Chorvátmi a inými Slovanmi doro-
zumeli bez sprostredkujúcej angličtiny...
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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
kapacity ZŠ. Poslanci v rámci 
rozpravy súhlasili s čiastočným 
navýšením rozpočtu na nevy-
hnutné veci vo výške 15000 
eur. Zároveň požiadali riaditeľku 
školy, aby sa pokúsila získať 
financie na zariadenie aj z iných 
zdrojov, napríklad rôznych fon-
dov a dotácií.
Zastupi teľstvo rokovalo a j 
o spolufinancovaní projektu 
revitalizácie verejného priestran-
stva – parčíka pred miestnym 
úradom. Na tento účel schválil 
Bratislavský samosprávny kraj 
6300 eur a mestská časť by 
mala prispieť čiastkou 4000 
eur. Po rozprave bola finančná 
spoluúčasť schválená.
V ďalšom bode bola schválená 
dotácia 600 eur na usporiada-
nie jedinej veľkej prázdninovej 
akcie na ihrisku pod názvom 
„Akcia leta“. Tiež bola schvále-
ná dotácia 750 eur na úhradu 
dopravných nákladov športové-
ho podujatia „Európsky turnaj 
futbalových celkov z obcí mimo 
Chorvátska“.
Ďalším dôležitým bodom roko-
vania bol návrh na schválenie 
II. rozpočtovej zmeny rozpočtu 
mestskej časti Bratislava – Ja-
rovce na rok 2017. V priebehu 
roka sa vyskytli nové potreby 

Jún – riadne 
zasadnutie

Starosta predložil poslancom 
na prerokovanie záverečný účet 
Jaroviec za rok 2016. Z úst 
kontrolórky mestskej časti si 
poslanci vypočuli informáciu 
o súlade záverečného účtu 
s ustanoveniami zákona o roz-
počtových pravidlách územnej 
samosprávy. Tiež odporučila 
celoročné hospodárenie bez 
výhrad schváliť. Po diskusii a od-
povediach na položené otázky, 
schválili poslanci záverečný 
účet za rok 2016 s prebytkom 
442271,56 eur, pričom 10% vo 
výške 44227,16 eur presunuli 
do fondu rezerv mestskej časti 
a 398044,40 eur do fondu na 
podporu rozvoja mestskej časti. 
Prebytok bude použitý prioritne 
na financovanie nadstavby zák-
ladnej školy.
Vedenie základnej školy požia-
dalo o zvýšenie rozpočtu pre 
potreby zabezpečenia interié-
rového vybavenia ZŠ po nad-
stavbe. Pani riaditeľka objasnila 
dôvod žiadosti – potreba žalúzií 
na 3.podlaží, potreba zavedenia 
školského rozhlasu na 3.podlaží 
a potreba zakúpenia šatňových 
skriniek v súvislosti s rozšírením 

na financovanie a naopak sa 
ukázalo, že v niektorých častiach 
rozpočtu bude potrebných me-
nej peňazí. Zmeny si vyžiadala 
potreba dovybavenia školskej 
jedálne, revitalizácia parčíka 
pred miestnym úradom, ale 
aj rekonštrukcia chodníkov na 
Mandľovej ulici.
Spoločnosť Bjoern s.r.o., ktorá 
vlastní časť nehnuteľností v prie-
myselnom areáli na Kožušníc-
kej ulici, požiadala o odpredaj 
prebytočných nehnuteľností za 
účelom ďalšieho rozvoja are-
álu. Poslanci tesnou väčšinou 
schválili zámer za účelom vypra-
covania znaleckých posudkov 
na nehnuteľnosti a zároveň 
požiadali starostu o vypracova-
nie návrhu zmluvy s uvedenou 
firmou za účelom zabezpečenia 
rekonštrukcie cestnej komuniká-
cie na Kožušníckej ulici.
Spoločnosť Amélia L+M, s.r.o. 
požiadala o nájom časti neby-
tových priestorov nachádza-
júcich sa v podkroví priestoru 
zdravotného strediska. Priestor 
má slúžiť ako sklad pre ľahké 
potraviny. Zastupiteľstvo schvá-
lilo nájom za podmienky súhlasu 
regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva.
V ďalšom bode schválilo zastu-

piteľstvo žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok na realizáciu 
projektu „Rozšírenie kapacity 
a rekonštrukcia MŠ Jarovce“, 
ktorý by mal byť z väčšej čas-
ti financovaný z Integrované-
ho regionálneho operačného 
programu.
Schválený bol aj nájom časti 
priestorov zrekonštruovaného 
domčeka na ihrisku pre Mater-
ské centrum Luskáčik. 
Rozširovanie Jaroviec si znova 
vyžiadalo pomenovanie no -
vovzniknutých ulíc. Tentoraz 
v časti Jantár II. Zastupiteľstvo 
schválilo nové názvy: Granitová, 
Krištáľová, Nefritová, Topásová 
a Tyrkysová.

(ju)

NADSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

v priebehu letných prázdnin rie-
šili komplikácie, ktoré vyplynuli 
z chýbajúcej pôvodnej projekto-
vej dokumentácie, z chybičiek, 
ktoré sa vyskytli v projekte, ale aj 
z dôvodu zmeny noriem od času 
kedy bol vyhotovený projekt do 
dnešných dní. Inak povedané, 
projektant nevedel, čo presne 
bolo použité na strope hornej 
chodby, ktorý bolo potrebné 

Nadstavba základnej školy je 
najväčším projektom, aký naša 
mestská časť vo svojej novo-
dobej histórii riešila. Podujali 
sme sa na to, lebo vieme, že 
to Jarovce potrebujú. Žiadna 
veľká stavba sa nezaobíde bez 
nepredpokladaných vecí, ktoré 
predlžujú realizáciu. A tak ve-
denie mestskej časti spoločne 
s projektantami a zhotoviteľom 

čiastočne odokryť, kvôli novému 
schodišťu. Samozrejme tam boli 
použité väzníky, ktoré situáciu 
skomplikovali. Ďalším príkladom 
je množstvo a skladba materi-
álu, ktorý bol na streche a bolo 
ho potrebné odstrániť. Takýchto 
vecí tam bolo viac ako sa dalo 
čakať, ale všetko sa vyriešilo.
V septembri, keď začal školský 
rok, nebolo teda ešte použiteľné 

pôvodné horné podlažie školy, 
v ktorom bola väčšina tried. 
Školský rok začal v dočasnom 
režime, kde 5 tried druhého 
stupňa sa vyučovalo v priesto-
roch kultúrneho domu (sála, 
sobášna miestnosť, knižnica,...), 
jedna trieda prvého stupňa 
v Chorvátskom klube a jedna 
v materskej škole. Štyri triedy 
ostali na prízemí základnej školy.
Tento režim by mal v priebehu 
októbra skončiť a deti by sa mali 
vrátiť do svojich tried, keď budú 
dokončené všetky úpravy na 
pôvodnom druhom podlaží školy. 
Dokončovanie nového – tretieho 
podlažia bude pokračovať na-
ďalej. Po ukončení stavebných 
prác nás bude čakať kolaudácia 
a schválenie priestorov na výuč-
bu. Nové priestory by mali byť 
naplno využívané od ďalšieho 
školského roka.

Jozef Uhler
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70. VÝROČIE PRIPOJENIA OBCÍ JAROVCE, RUSOVCE, ČUNOVO K ČSL. REPUBLIKE

pôdy bolo 2 230 jutár, lesy tvorili 
401 jutár, pasienky 134 jutár, 
lúky 23 jutár, záhrady 1 jutro, 
trstiny 1 jutro a výmeru 256 ju-
tár tvorila neúrodná pôda.
Zaujímavý je aj demografic-
ký údaj, z ktorého vyplýva, že 
v obci sa nachádzalo 141 do-
mov. V nich žilo 811 obyvateľov, 
z ktorých Chorvátov bolo 683, 
Maďarov 106, a Nemcov 22. 
Podľa vierovyznania bolo 804 
rímsko - katolíkov, 4 evanjelici 
a 3 židia. Na poštový úrad, že-
lezničnú stanicu a na notársky 
úrad chodili obyvatelia Jaroviec 
do neďalekých Rusoviec. 
Spomenuli sme, že majiteľom 
najväčších pozemkových dielov 
v obci bol gróf Ladislav Baťáni 
– Strattmann, ktorý vlastnil 660 
jutár pôdy. Túto mal do roku 
1936 zmluvne prenajatú žid Ľu-
dovít Popper z Bratislavy.
Nastalo neblahé obdobie, ktoré 
neveštilo nič dobré. Nemec-
ko bolo zachvátené eufóriou 
z národnosocialistických mo-
cenských bubnov, so zvukom 
ktorých sa mala možnosť bez-
prostredne zoznámiť celá Euró-
pa. V roku 1939 sa začala druhá 
svetová vojna, ktorá neobišla 
ani Jarovce. Obec, ako súčasť 
Maďarska, musela znášať dô-
sledky štátnej politickej orientá-
cie. Obec a samozrejme hlavne 
jej obyvatelia. Otcovia i synovia 
boli odvelení do maďarskej 
armády, ktorú nemecké velenie 
poslalo na najnebezpečnejší 
frontový úsek, pre budúcnosť 
Nemecka prioritný a existenčný 
- do Ruska. Z histórie vieme, ako 
sa to všetko skončilo. Porazené 

nemecké a spojenecké voj -
ská zaplatili krutú vojnovú daň 
v podobe mŕtvych, zranených 
a zajatých. Zajatci sa vracali až 
po rokoch a väčšina z nich našla 
svoje anonymné hroby v širokej 
Ruskej zemi.
2. apríla 1945 sa k Jarovciam 
priblížili vojská 2. Ukrajinského 
frontu pod velením maršala Ma-
linovského. Boje trvali dva dni. 
4. apríla 1945 vstúpili sovietske 
vojská do obce.

Po ukončení druhej svetovej 
vojny sa pre obyvateľov Jaro-
viec vlastne nič nezmenilo. Ja-
rovce zostali i naďalej súčas-
ťou Maďarskej republiky. Už 
v máji roku 1945, teda hneď 
po oslobodení, bola založená 
Miestna správna komisia, ktorá 
riešila najpálčivejšie problémy 
v povojnovom živote obce. Boli 
založené miestne organizácie 
Sociálnodemokratickej strany 

Maďarska, Maloroľníckej strany 
Maďarska a Komunistickej stra-
ny Maďarska. V septembri roku 
1945 sa konali voľby, po ktorých 
bola ustanovená komisia na 
rozdelenie pôdy. Bola založená 
aj miestna milícia. Hoci sa život 
v obci pomaly vracal do starých, 
predvojnových koľají, bolo badať 
určitú neistotu. Víťazné mocnos-
ti totiž pripravili návrhy na vojen-
ské reparácie, ktoré do všetkých 
dôsledkov malo niesť Nemecko 
a jeho spojenecké satelity, teda 
aj Maďarsko. Parížska mierová 
konferencia 21 spojeneckých 
štátov, ktoré bojovali v druhej 
svetovej vojne proti nacistické-
mu Nemecku a jeho spojencom 
sa konala 29. júla – 13. ok-
tóbra 1946. Boli vypracované 
mierové zmluvy so spojencami 
Nemecka – Talianskom, Rumun-
skom, Bulharskom, Maďarskom 
a Fínskom. Tieto zmluvy boli 
podpísané v Paríži vo februári 
1947. Konkrétne pre Maďarsko 
to znamenalo stratu územia, 
ktoré si uzurpovalo počas druhej 
svetovej vojny (južné Slovensko). 
K Československej republike 

boli tiež pripojené obce: Jarovce, 
Rusovce a Čunovo, hoci pôvodný 
zámer bol pripojiť aj obce Rajka 
a Bezenye. Oficiálny akt pripoje-
nia sa odohral 15. októbra 1947. 
K tomuto dátumu mali Jarovce 
rozlohu 2 054 ha. Úrodnej pôdy 
bolo 1 607 ha, 10 ha lúk, 1 ha 
záhrad, 79 ha pasienkov a 284 
ha lesov. Žilo tu v 170 domoch 
867 obyvateľov, ktorí chovali 
364 kusov hovädzieho dobytka 
a 143 koní. Veľkostatok Ba-

Ukončenie prvej svetovej voj-
ny v roku 1918 znamenalo aj 
zmluvné usporiadanie hraníc 
jednotlivých štátov. Zánik Ra-
kúsko – Uhorska a ukončenie 
vlády habsburskej monarchie 
dal podnet k vytvoreniu nových 
štátov. Víťazné mocnosti Do-
hody a ich spojenci sa zišli vo 
francúzskom Trianone, zámku 
vo Versailles, kde za prítomnosti 
Maďarska bola 4. júna 1920 
podpísaná Trianonská zmlu-
va. Potvrdila rozpad Rakúsko 
– Uhorska, vznik Maďarska 
a odstúpenie častí bývalého 
Uhorska – Chorvátska, Báčky, 
Sedmohradska, Čiech, Sloven-
ska a Zakarpatskej Ukrajiny. 
Touto zmluvou bolo Maďarsku 
uložené platiť reparácie a ma-
ďarská armáda nesmela dispo-
novať letectvom a tankami. Stav 
armády nesmel prekročiť počet 
35 tisíc mužov. Boli vytýčené 
aj hranice Rakúska, Maďarska 
a novovzniknutého štátu Čes-
ko - Slovenska. Hranica medzi 
Rakúskom, Česko - Slovenskom 
a Maďarskom prechádzala 
v blízkosti Jaroviec, ktoré v tom 
čase ležali na maďarskej strane 
spolu s Rusovcami a Čunovom. 
Patrili do Mošonskej župy, okres 
Rajka. Notársky úrad pre obyva-
teľov Jaroviec bol v Rusovciach. 
Charakter obce sa nezmenil. 
Bola to naďalej poľnohospodár-
ska obec. Menší počet obyva-
teľov sa venoval aj remeslám. 
V povojnovom období bol zazna-
menaný nárast obyvateľstva. 
V roku 1930 bolo v Jarovciach 
845 obyvateľov, z ktorých väčši-
nu tvorili Chorváti. Z písomných 
záznamov, vedených v roku 
1929-1930 vyplýva, že po prvej 
svetovej vojne bolo Jarovciam 
odobratých 37 katastrálnych 
jutár pôdy, ktoré boli pričlene-
né k Česko – Slovensku. Ale 
v prospech Jaroviec sa z pôdy 
patriacej ku Kittsee (Kopčany, 
Rakúsko) pričlenilo 830 ka-
tastrálnych jutár pôdy. V tom ob-
dobí patrila veľká časť Jaroviec 
grófovi Ladislavovi Baťánymu 
– Strattmannovi. Roľníci vtedy 
vlastnili priemerne 25 jutár 
pôdy. Celková rozloha pozem-
kov bola 3 046 jutár, pričom 
majetok obce tvoril 145 jutár. 
Zo záznamov sa dozvedáme aj 
zloženie – skladbu pôdy. Ornej 

Hlavná ulica v Jarovciach, dnes Mandľová.

Besedy na priedomí.
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mi obcami prebehlo pokojnou 
formou. Už v dopoludňajších 
hodinách - pred pol dvanástou – 
sa zišli vzácni hostia na bývalej 
Československo – maďarskej 
hranici pri colnici maďarskej 
finančnej stráže. Predstavitelia 
československej finančnej strá-
že tu symbolicky odstránili hra-
ničný kameň. Tento akt sledova-
li: predseda Slovenskej národnej 
rady Dr. Andrej Lettrich a ďalší 
hostia: Andrej Cvinček, Karol 
Šmidke, Dr. Gustáv Husák, Ru-
dolf Fraštacký, Dr. Matej Josko, 
prof. Jozef Lukačovič, Dr. Emil 
Belluš, Dr. Ivan Štefánik, Dr. 
Jozef Kyselý, Dr. Ferienčík, gene-
rál Michal Širica a veľa ďalších 
hostí. Moderátor tohto význam-
ného podujatia zhromaždeným 
obyvateľom troch obcí povedal: 
„Otváram Vám brány novej vlas-
ti. Želám Vám, aby ste v nej našli 
šťastie, pokoj a blahobyt.“ Oby-
vatelia všetkých troch obcí sa 
zišli na početnej manifestácii na 
námestí v Rusovciach. Po sláv-
nostných prejavoch politických 
predstaviteľov štátu a zástup-
cov jednotlivých obcí sa konala 
prehliadka čestnej jednotky. Už 
v prvý deň po pripojení zástup-
covia Československej Národnej 
banky vymieňali obyvateľom 
maďarské forinty za českoslo-
venské koruny. Ďalšími opatre-
niami boli aj zmeny na poštovom 
úrade, na poštovej správe, kde 
bolo potrebné presmerovať 
telefónne vedenie na vnútornú, 
československú telefonickú sieť, 
takže už v prvý deň bolo mož-
né telefonovanie z poštového 
úradu, ktorý sídlil v Rusovciach. 
V nevyhovujúcom stave boli 

cestné komunikácie, ktoré po-
trebovali opravu. Jediná škola 
v obci, s maďarským vyučova-
cím jazykom, sídlila v nevyhovu-
júcej budove. Nedalo sa v nej 
vyučovať, potrebovala renová-
ciu. Škola bola poštátnená a boli 
sem pridelení slovenskí učitelia. 
Riaditeľom školy sa stal Ale-
xander Palacka, ktorý súčasne 
v obci zastával funkciu vládneho 
komisára. Ďalšou učiteľkou bola 
jeho manželka Ľudmila Palacko-
vá a doplnila ich mladá, začínaj-
úca učiteľka Ďurišová, ktorá sa 
s touto chorvátskou komunitou 
zžila pomerne rýchlo, nakoľko 
ovládala chorvátsky jazyk. Štát 
prispel na kompletnú renováciu 
školskej budovy a zakúpenie 
nového zariadenia do učební. 
Novým vyučovacím jazykom sa 
stala slovenčina. Obyvatelia 
Jaroviec ovládali okrem chorvát-
činy aj maďarský a nemecký 
jazyk. Podobne aj ich deti, kto-
ré sa síce v škole učili iba po 
maďarsky, ale hodiny nábožen-
stva sa vyučovali v chorvátčine. 
Obyvateľom Jaroviec sa otvorili 
nové možnosti zamestnania 
v blízkej Bratislave. Nakoľko vo 
veľkej miere boli zamestnané aj 

ženy, matky, 6. septembra 1948 
bola v obci oficiálne otvorená 
materská škola s celodennou 
starostlivosťou. Obyvatelia obce 
prešli veľkými zmenami, ktoré 
si vynútil akt pripojenia k Čes-
koslovenskej republike. Starší 
obyvatelia sa im prispôsobovali 
ťažšie, kým mladí prijímali tieto 
zmeny s príslovečným mladis-
tvým oduševnením a nadšením. 
Bola to ich budúcnosť, pred kto-
rú boli postavení a už ďalší rok 
– 1948 – ukázal, akým smerom 
sa vlastne bude uberať.
Toto významné výročie sme si 
pripomenuli spoločne s hosťa-
mi z mestských častí Rusovce 
a Čunovo 15. 09. 2017 o 17.00 
hod v Dome kultúry v Jarovciach. 
Prednášku na túto tému pred-
niesol historik Mgr. Ľuboš Kačí-
rek, PhD, z Filozofickej fakulty 
UK v Bratislave. Po prednáške 
nasledoval kultúrny program 
v ktorom vystúpil folklórny sú-
bor Ljuljanka pod vedením Ing. 
Marcely Škodlerovej a Martiny 
Komendovej. 

Juraj Hradský,
foto: Jana Kubinová, 

archív autora

žantnica dostal nového majiteľa 
– Štátne lesy, ktoré ho pretvorili 
na Hospodársky dvor. Do života 
obce a hlavne jej obyvateľov za-
siahol významný fakt, ktorý pod-
statným spôsobom ovplyvnil ich 
budúce smerovanie. Z občanov 
Maďarskej republiky sa zo dňa 
na deň stali občania Českoslo-
venskej republiky. Do takéhoto 
procesu vstupuje veľa význam-
ných faktorov, ktoré podstatným 
spôsobom menia zaužívaný 
život a systém obce a jej obyva-
teľov. Je to zmena národného 
jazyka, sídel úradov a inštitúcií, 
škôl, atď. Toto hektické obdobie 
zmien a prispôsobovanie sa no-
vým podmienkam ešte nebolo 
posledným závažným zásahom, 
ktorý mali obyvatelia Jaroviec 
podstúpiť. Aby tých zmien ne-
bolo málo, o slovo sa prihlásil 
komunistický „Víťazný február 
1948“, ktorý štyridsať jeden 
rokov tvaroval a formoval ľudí 
pre myšlienky socializmu a jeho 
vyššej formy – komunizmu, aby 
sme sa nakoniec v roku 1989 
vrátili tam, kde sa to všetko 
vlastne začalo. Pred rok 1948. 
Vyrovnať štyridsaťjeden ročný 
deficit je veľmi ťažkou úlohou, 
s ktorou sa bude vyrovnávať 
niekoľko generácií. Mladí ľudia, 
ktorým prischlo dedičstvo konca 
štyridsiatych rokov dvadsiateho 
storočia. Dedičstvo, ktoré malo 
svoj základ v nadšení a entu-
ziazme vybudovať niečo nové, 
sociálne spravodlivé, čo malo 
svoj základ v socialistickej rov-
nosti a komunistických ideáloch, 
ktorým sa ale ako prví sprene-
verili tí, ktorí ich presadzovali 
a hlásali. A defraudácia ideí sa 
v histórii neodpúšťa, ba práve 
naopak. Obráti sa proti ich de-
formátorom.
15. október 1947 je významným 
dátumom pre obce Jarovce, Ru-
sovce a Čunovo. Ich pripojenie 
k Československej republike 
naštartovalo celkom novú etapu 
v ich povojnovom vývoji. Od roku 
1947 – 1950 podliehali Jarovce 
Miestnej správnej komisii so síd-
lom v Rusovciach a miestopisne 
boli zaradené do okresu Brati-
slava – okolie. 15. októbra 1947 
v skorých ranných hodinách 
obsadili pričlenené územie prí-
slušníci československej armá-
dy. Už deň predtým ho opustili 
predstavitelia maďarskej štátnej 
moci a preberanie územia s tro-
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Klub mladých Chorvátov Jarovce
Vás srdečne pozýva na

DISKOPLES
ktorý sa uskutoční 14.10.2017

o 20:00 hod. v kultúrnom dome v Jarovciach.

KMH 1999

TEŠÍME SA NA VÁS !!! :)
VSTUPNÉ 5€

 

            

Ukážte Američanom  tradičnú slovenskú pohostinnosť u Vás doma pri večeri. Buďte veľvyslancom slovenských 
tradícii a zvykov. Dovoľte americkým cestovateľom spoznať našu kultúru a spôsob života. Môžete si zlepšiť 
angličtinu a zarobiť si. To všetko v prostredí Vášho domova. 

KTO SME? 
 
Sme americká spoločnosť, ktorá organizuje výletné plavby v období od marca do novembra. Našimi klientmi sú 
americkí seniori, pre ktorých je zaujímavou príležitosťou mať možnosť stráviť s Vami chvíľu v prostredí, kde 
žijete a porozprávať sa pri jedle. Zaujala Vás naša ponuka? 

VY: 

 Bývate v Jarovciach, 
 Hovoríte po anglicky. 
 Môžete privítať na  2 hodiny 6-8 hostí u Vás doma a pohostiť ich domácou večerou (návštevy sú plánované 

vopred, podľa možností hostiteľskej rodiny, je tu možnosť privítať hostí len príležitostne).  
 Ste otvorení, pohostinní a máte vzťah k obci, Bratislave a Slovensku a radi sa rozprávate a rozoberáte 

aktuálne témy.  
 

V prípade Vášho záujmu kontaktujte  

Kornelia: homehostedfamilies@gmail.com  

PRIVÍTAJTE AMERICKÝCH TURISTOV U 
VÁS DOMA
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MATERSKÉ CENTRUM LUSKÁČIK – ČO SME V LETE ZAŽILI A ČO 
SME PRE VÁS PRIPRAVILI

poradila aj mamičkám v niekto-
rých situáciách, v ktorých sme 

V lete sme zorganizovali  rodinný 
výlet vláčikom Blaváčikom na 
hrad Devín. I keď nám cestou 
na Devín pršalo, deťom sa výlet 
páčil. Bolo zaujímavé spoznávať 
naše hlavné mesto takýmto ne-
tradičným spôsobom. Na hrade 
Devín sme si pozreli zaujímavé 
pamiatky a vychutnali výhľady 
na hrad, rieku Dunaj a Mora-
vu. Cestou z hradu Devín nám 
prechádzku skrášlila nádherná 
dúha a naše deti boli z nej 
nadšené, keďže videli dúhu 
prvýkrát. Späť do centra mesta 
sme sa plavili loďou Martin 
a spoznávali Bratislavu z inej 
strany ako sme zvyknutí. Deti 
výskali pri každom moste, pod 
ktorým sme sa plavili a kývali 
ľuďom na iných lodiach.  Z rie-
ky Dunaj bol nádherný výhľad 
na Bratislavský hrad i Dóm sv. 
Martina.  Ak ste ešte nevyskú-
šali takýto výlet, vrelo Vám ho 
odporúčame. 
V auguste sme zorganizovali 
prednášku s MUDr. Ivanou Hú-
dekovou na tému: „Nebojme sa 
doktora“ Ďakujeme MUDr. Ivane 
Húdekovej za skvelú prednášku. 
Deti hravou formou zoznámila 
s rôznymi bacilami a poradila 
deťom ako sa ich zbaviť, čo 
robiť, aby sa nešírili a ako byť 
čo najviac zdravý. Deti sa ak-
tívne zapájali a oboznámili sa 
aj s pomocníkmi, ktoré naše 
telo chránia - vitamínmi a kde 
ich môžeme nájsť. Na záver 
spoločne liečili chorého macka, 
ktorému liečili choré očko, uško, 
hrdielko či ošetrili zranenú nožič-
ku, či ručičku. Každý malý lekár 
dostal aj certifikát na liečenie 
plyšových hračiek. Prednáška 
účel splnila a deti sa prestali báť 
doktorov. Na záver pani doktorka 

si neboli isté. 
Dvere nášho materského 
centra pre Vás a Vaše de-
tičky vo vynovenom a vyčis-
tenom Luskáčiku v nových 
priestoroch v Klubovom 
domčeku v areáli TJ Jarovce 
sme opäť otvorili 18.9.2017.  
Herňa bude otvorená vždy 
v pondelky o 10:00-11:00 h. 
a vo štvrtky o 9:00-10:00 h. 
okrem sviatkov. Pripravená 
je pre Vás aj vynovená her-
nička s guličkovým bazénom 
a kreatívnymi hrami a hrač-
kami aj na báze montessori 
pedagogiky. Niektoré herne 
spestríme aj prednáškami 
na zaujímavé témy. Pripra-
vili sme pre Vás mnoho 
aktivít a kurzov ako je kurz 
Hopsasa tralala – tanco-
vanie a cvičenie s deťmi, 
Angličtinu pre deti Helen Do-
ron pre deti od 3 mesiacov, 

Nemčinu pre deti Hocus&Lotus 
pre deti od 6 mesiacov. Montes-
sori klub, kde deti rozvíjajú svoje 
fyzické a psychické zručnosti 
hravou formou. Pre mamičky, 
ktoré by si chceli zlepšiť svoju 
nemčinu sme pripravili konver-
zácie v nemeckom jazyku za 
účasti detí. Pre všetkých, ktorí 
radi háčkujú alebo by sa chceli 
naučiť sme pripravili každý pár-
ny týždeň otvorené stretnutia 
Háčkostreda – ide o hodinku 
venovanú háčkovaniu, každú 
párnu stredu. Ak radi háčkujete 
a doma na to nie je čas, alebo 
sa to chcete naučiť a pritom si 
trošku poklábosiť – určite príďte! 
Pripravili sme pre Vás i tieto 
aktivity: prednášku o Hovoria-
cich knihách, prednášku Ako si 
správne čistiť zúbky, Stretnutie 
nosiacich mamičiek, Konzultá-
cie s detskou psychologičkou, 
Šarkaniádu, Mikulášske tvorivé 

Deti ošetrovali mackovi zranenia a liečili ho.

Rozlúčka s loďou Prešov, kým sme čakali na našu loď.

Danko sa teší, že vidí sútok riek 
z Devína.

Takto sa deti tešili v prístave, že sa budú  plaviť loďou.
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AKSEN - AKTÍVNY SENIOR
vacieho a športového charak-
teru.  K vzdelávacím aktivitám 
patrí výučba  cudzích  jazykov  
pre začiatočníkov a konverzácie 
pre pokročilejších  v nemeckom 
a anglickom jazyku. Uvažuje sa 
aj s výučbou ruského jazyka. 
Vyhľadávaný je aj tréning pa-
mäte pre aktívnych seniorov pod 
vedením certifikovanej trénerky. 
K športovým aktivitám  patrí 
joga, zdravotné cvičenie, stolný 
tenis, turistika, nordic walking, 
dunajské vychádzky pri Dunaji 
a v Starom meste, na bicykli 
okolo Dunaja a Športiáda. V kul-
túrnych aktivitách je zahrnutý 

Občianske združenie AkSen 
- aktívny senior je samostat-
ným, nepolitickým a neziskovým 
občianskym združením. Svoje 
hlavné sídlo má v Piešťanoch 
a svoje centrá vo viacerých 
slovenských mestách. V Bratisla-
ve  toto spoločenské, kultúrne 
a vzdelávacie centrum vzniklo 
v roku 2012. Poslaním združenia 
je presadzovať záujmy seniorov, 
zvyšovať povedomie o  význame 
aktivít pre seniorov a ich aktívnej 
roli v spoločnosti.  
V školskom roku 2017/2018 
pripravil  AkSen pre seniorov nad 
50 rokov  rôzne aktivity vzdelá-

spev  v speváckom 
zbore, nácvik divadla 
- divadelný krúžok, 
kreatívne dielničky 
- ručné práce, rôzne 
kultúrne podujatia, 
výlety, cestovanie a 
rôzne iné  druhy zá-
bavy. Plánovaný je  aj kurz na 
zdokonalenie sa v prácach s 
PC, počítačových technikách 
v notebookoch a   relaxačné 
kreslenie.  Uvedené aktivity 
budú prebiehať v rôznych kul-
túrnych a vzdelávacích centrách 
ako Komunitné centrum na 
Ovručskej ulici, Staromestské 

centrum kultúry a vzdelávania 
na Gaštanovej, Centrum rodiny 
na Bazovského ulici ... Programy 
budú ešte upresnené. Stačí sa 
len vybrať, prihlásiť sa a aktívne 
využiť voľný čas. Bližšie informá-
cie na tel. čísle 0948 121 344 
u pani Silvie Valovičovej alebo 
Šárky Kocianovej.

Kristína Kernová

pre deti a rodičov v našom MC, 
budeme radi, ak sa pridáte ako 
člen do našej Luskáčikovskej 
rodiny. Ak máte záujem určite 
nám napíšte na mcluskacik@
gmail.com! Členstvo v našom 
MC prináša výhody ako nové 
kamarátky, sebarealizáciu, zľavy 
z kurzov a mnoho iného. Viac 
info mailom. 

Text a foto: Jana Turanská

dielne a Vianočnú besiedku. 
Viac info o našich aktivitách sa 
dozviete v programe, na našom 
facebooku MC Luskáčik alebo 
mailom. A na koniec POZOR 
- Hľadáme dobrovoľníčky do 
herničky, aby sme ju mohli mať 
otvorenú tak, ako ste zvyknutí, 
čiže každý pracovný deň doobe-
da. V prípade, že by ste sa radi 
realizovali počas materskej/rodi-
čovskej dovolenky v rámci aktivít 

Materské centrum Luskáčik- miesto pre našich najmenších 
Vstupné dobrovoľné 

 

 Herňa : PONDELKY o 10:00-11:00 h. a ŠTVRTKY o 09:00-10:00 h. od 18.9.2017 
 Príležitostné poobedná herňa spojená s tvorivými dielňami – termíny na FB 

 
PRIPRAVUJEME NASLEDUJÚCE KURZY: 

 Kurz Hopsasa tralala - Tancovanie a cvičenie hravou formou pre detičky prebieha pre deti od 
12 – 23 mes. ŠTVRTKY od 9:00-10:00 h. a  pre deti od 2 – 3,5 roka od 10:00 – 11:00 h. od 
21.09.2017, nutné prihlásiť sa do 18.09.2017 , cena 30€/ 10 hodín + 1 náhradná + ukážková 
hodina zdarma 21.9., prihlásenie na mcluskacik@gmail.com. Prosím napíšte meno, vek dieťaťa, 
kontakt na rodiča. Viac info e-mailom. 

 Montesorri klub pre deti od 1 – 3 rokov – pondelky o 9:00-09:45 h., 10:00-10:45 h.,11:00-
11:45 h. a pre deti od 3 - 6 rokov, v PONDELKY o 17:00 - 17:45 h. 
Začíname18.9.2017, jesenný kurz pozostáva z 7 hodín, posledná hodina bude 13.11.2017. Cena 
kurzu 28€. Zľava pre súrodencov: zľava 50% pre druhé dieťa. Kurzovné je potrebné uhradiť na 
prvej hodine. V prípade voľnej kapacity je možný jednorazový vstup (príspevok 5€/hodina). Prvá 
ukážková hodina zdarma 18.9.2017. Prihlášky s menom a vekom dieťaťa + tel. kontakt pošlite na 
info@hraveucenie.com 

 Kurz hravej nemčiny Hocus&Lotus pre deti od 18 m - 3 roky: Kurz bude prebiehať UTORKY 
od 9:30-10:30 od 19.09.2017 – 12.12.2017, od januára 2018 bude kurz pokračovať. Jedna 
vyučovacia hodina trvá 40 minút. Cena 48 € /kurz tj. 12+1 prvá ukážková hodina zdarma. Cena za 
kurz do konca roka 2017 + 60 eur materiály, t.j. 6 knižiek, 1DVD, 1CD, tričko (nosia všetci na 
hodine), pexeso, omaľovánka a žiacka knižka. Možná dodatočná zľava a to 5% za každé dieťa nad 
4. Čiže pri piatich deťoch 5%, pri šiestich 10%, pri siedmych 15%, pri ôsmych 20%. Ukážková 
hodina zdarma bude 19.09.2017 o 09:30 h. v MC Luskáčik. Nutné sa vopred prihlásiť na 
mcluskacik@gmail.com do 17.9.2017 do predmetu napíšte Hocus Lotus, Vaše meno a meno a vek 
dieťaťa a telefonický kontakt.  

 Kurz Konverzácia v nemčine pre mamičky/ockov počas ktorej sa môžu Vaše deti hrať v herni – 
UTORKY od 10:30-11:30 od 19.09.2017 – 12.12.2017. Záujemca o kurz by mal ovládať aspoň 
základy NJ. Cena 48€ / kurz, tj. 12 hod. + 1 prvá ukážková hodina zdarma. Ak máte záujem 
prihláste sa do 16.09.2017 na e-mail, napíšte nám Vaše meno a tel. kontakt. 

 Kurz hravej angličtiny Helen Doron pre deti od 3 – 14 mesiacov o 09:00 – 09:45 h - Baby´s 
Best Start je 7 kurzov v jednom: Angličtina, Rozvíjanie sociálnych návykov, Muzikalita a rytmus, 
Rozvoj mozgových hemisfér, Základy detskej znakovej reči, Rozvoj psychomotorických zručností 
a Rozvoj prípravných čitateľských zručností. It´a Baby Dragon pre deti od 15 mesiacov – 3 
rokov od 10:00-10:45 h. v STREDY. It´a Baby Dragon je veselý, hudobný úvod do angličtiny 
pre malé deti  vo veku 15 mesiacov až 3 roky. Kurz trvá 10 mesiacov. Ukážková hodina zdarma 
bude 20.9.2017 o 09:00  a o 10:00 hod. Prihlasujte sa cez mail: jarovce@helendoron.sk do 
18.9.2017. V maili prosím uveďte meno dieťaťa, rodiča, vek dieťaťa a tel. kontakt.  

 

 Háčkostreda – ide o hodinku venovanú háčkovaniu, každú párnu stredu. Ak radi háčkujete a 
doma na to nie je čas, alebo sa to chcete naučiť a pritom si trošku poklábosiť- určite prídite! 
Háčkostredy sú otvorené stretnutia, môžete prísť kedykoľvek. ( 20.9., 4.10., 18.10., 15.11., 29.11., 
13.12., 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6.). Háčkovať budeme 
Chobotničky pre srdiečkové detičky a poplatok za materiál je 1 euro. Nemusíte si nič nosiť, len 
dobrú náladu. Hotové chobotničky potom pošleme predčasne narodeným detičkám do nemocníc :) 
Na chobotničkách sa navyše naučíte všetko, čo budete potrebovať, aby ste si mohli potom 
uháčkovať hocičo iné. Ak máte doma rozrobený nejaký háčkovaný či pletený projekt a nestíhate, 
pokojne si to doneste a pripojte sa ku nám. 
 

PLÁNUJEME NASLEDUJÚCE AKTIVTY: 
 21.9.2017 –  09:00-11:00 h. v herni - Prednáška o Hovoriacich hravých knihách – Knižky si je 

možné aj zakúpiť priamo na prednáške za zvýhodnené ceny. Viac info o knižkách na 
https://hovoriaceknihy.sk 

 5.10.2017 - 09:00-10:00 h v herni - Stretnutie nosiacich mamičiek je stretnutie mamičiek 
zaoberajúcich sa témou nosenia a jeho aktívneho využívania. Dozviete sa všetko o zdravom 
nosení detičiek (nielen novorodencov), ergonomických nosičoch, šatkách, viazaní, úväzoch pod 
vedením poradkýň nosenia. Vzájomne sa podelíte o vaše skúsenosti, vyskúšate rôzne druhy šatiek 
a nosičov. Dostanete odpovede na všetky otázky a problémy, ktoré sa vám pri nosení vynorili.  

 30.10.2017 o 10:00-11:00h.  – prednáška Ako sa správne starať o zúbky a ďasná. Hravou 
formou zubárky ukážu na veľkých zuboch a s veľkou kefkou ako si správne čistiť zuby a detičky 
si zubnými kefkami budú čistiť zúbky.  Poplatok 7 eur/dieťa. Dieťa si odnesie 2 zubné kefky 
Curaprox a iné náučné materiály. Prihlasovanie na e-mail. do 1.10.2017  

 9.11.2017 od 17:30-19:00 h.  – konzultácie s detskou psychologičkou Mgr. Ľubicou 
Tománkovou na témy, ktoré Vás zaujímajú. Potrebné sa prihlásiť sa môžete mailom do 
25.10.2017. Vstupné: dobrovoľné 

 7.10.2017 od 15:00 h. – ŠARKANIÁDA – futbalový štadión TJ Jarovce – prineste si všetko čo 
lieta (šarkany, lietadielká, bublifuky) o 16:30 príde medzi nás aj kúzelník, ktorý vyčaruje deťom 
úsmev na tvári. 

 9.12.2017 od 16:30 h. - Mikulášske tvorivé dielne počas príchodu sv. Mikuláša do Jaroviec 
v KD Jarovce v sobášnej sieni 

 16.12.2017 o 10:00 hod. Vianočná besiedka v MC – budeme mať tvorivé dielne s vianočnou 
témou, zdobenie vianočného stromčeka a vychutnáme si spoločne predvianočný čas. 
Z kapacitných dôvodov je nutné sa dopredu prihlásiť do 10.12.2017. Vstupné: dobrovoľné. 
 

Kontakt: Materské centrum Luskáčik, Ovocná 17, Jarovce, e-mail: mcluskacik@gmail.com, 
Aktuálne info na facebooku: MC Luskáčik 

 

Najväčšiu radosť mali deti, keď mohli mackovi pichnúť injekciu.
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Blahoželáme

V mesiacoch júl až september 
2017 sa významných životných ju-
bileí dožili títo naši spoluobčania:

65 rokov
     CZAFÍKOVÁ Marta
     FRINGEŠ Jaroslav
     KERN Peter
     KORDOŠ Jozef
     LÍŠKA Peter
     VOLNER Štefan
70 rokov
     BIELIK Milan
     BIELIKOVÁ Milada
     KMEŤOVÁ Viera
     LUKEJOVÁ Teresia
     STRECK Rudolf
     ZALKOVÁ Friderika
75 rokov
     ŠMERINGOVÁ Zlatica
80 rokov
     NÉMETHOVÁ Mária
85 rokov
     KALÓCZIOVÁ Rozália
     MRVOVÁ Mária
87 rokov
     MAKÁKOVÁ Magdaléna
90 rokov
     MATUŠKA Peter
     NOVÁKOVÁ Mária 
91 rokov
     ARTNER Štefan
93 rokov
     WOLF Ján
Našim jubilantom prajeme všetko 
len to najlepšie, zdravie, šťastie, 
spokojnosť a veľa životného elánu 
do ďalších rokov života.

Odišli od nás

NÉMETH  Vincent 
vo veku 86 rokov

BEHONOVÁ  Katarína
vo veku 85 rokov

PUHA  Ján
vo veku 68 rokov

WOLFOVÁ  Viera 
vo veku 53 rokov

JANKOVICHOVÁ  Alžbeta 
vo veku 94 rokov

Odpočívajte v pokoji !

mohli počuť dokonca aj sami 
seba. Teraz hľadáme priestory 
pre štúdiá a dobrovoľníkov pre 
prácu v rádiu. Som rád, že far-
níci ma prijali pri mojom návrate 
s radosťou a je pre mňa príjem-
né vrátiť sa na miesto, kde som 
strávil 2 roky.
Začala sa teraz škola, prišli nové 
povinnosti pre nás všetkých, 
nech je tento začiatok príle-
žitosťou na nové rozhodnutie 
k nášmu rozvoju. Milí žiaci uči-
telia sa vám snažia odovzdať to 
najlepšie zo seba, aby ste v bu-
dúcnosti mohli čerpať z poznat-
kov, postojov, zručností dneška. 
Počúvam veľa krát mladých ľudí 
ako sú sklamaní zo školského 
systému a považujú vysoké 
školstvo buď za zbytočné, alebo 
na druhej strane iba za možnosť 
mať prázdne tituly. 
Čas strávený v škole však nie je 
strateným časom ak ho dokáže-
me využiť naplno a ani nevieme 
dnes ako sa nám môže naše 
úsile zísť v budúcnosti. Aj my 
sme mali kopec “zbytočných” 
predmetov, náročných testov, 
nezmyselných otázok. Dnes som 
však za všetko vďačný a viem, 
že vďaka tomu všetkému som 
dnes tým, kým som. Želám 
všetkým nám, aby sme dokázali 
použiť aj kvapky vedomostí na 
budovanie krajšieho a lepšieho 
sveta okolo nás, aby sme sa na-
učili učiť a neprestali nikdy rásť 
v poznaní Božieho stvorenia.

Martin Jarábek, programový 
riaditeľ Rádia Mária

seminári ma predstavení poslali 
na ďalšie štúdiá do Ríma, kde 
som študoval naprv teológiu na 
Lateránskej univerzite a potom 
nadstavbu licenciát na Salezián-
skej univerzite odbor pastorácia 
mládeže a katechéza. Už počas 
rímskych štúdií som pôsobil vo 
viacerých farnostiach počas 
prázdnin: v Blumentáli, Dolnej 
Krupej, Rači, Čároch, Petržalke. 
Po návrate z Ríma som začal 
pôsobiť najprv ako kaplán v Blu-
mentáli a po roku som odišiel na 

dva roky do Šamorína. Tam sme 
mali vo farnosti až 9 kostolov. 
Nasledovala kaplánska prax 
v Petržalke vo farnosti Svätej 
rodiny. Pre chorobu som bol 
dlhšie doma, neskôr ako výpo-
moc v Blumentáli a napokon 
v charite. 
V polovici septembra sme za-
čali vysielať sv. omše z nášho 
kostola sv. Mikuláša cez inter-
net na webovom rádiu: www.
radiomariaslovakia.sk, kde ste 

Milí Jarovčania, 

začal sa školský rok a prváčiko-
via vstúpili do školy s radostným 
očakávaním. Mohli sme vidieť tú 
radosť v ich tvárach a aj my sami 
sme sa tešili na nové vedomosti, 
nové priateľstvá a skúsenosti. 
Prázdniny sú neodvratne za 
nami a my vstupujeme do staro-
-novej skúsenosti tiež s očaká-
vaniami. 
Od 1.7.2017 som sa aj ja mohol 
vrátiť na staronové pôsobisku tu 
v Jarovciach. Pred tromi rokmi 
som vás opúšťal, kedy som tu 
dva roky býval počas svojho 
pôsobenia v Bratislavskej ar-
cidiecéznej charite. Medzi tým 
som pôsobil ako farár na Smo-
linskom, maličkej ale malebnej 
dedinke na Záhorí, iba pár ki-
lometrov od Národnej svätyne 
v Šaštíne. Teraz ma sem však 
nepriviedla choroba ako v minu-
losti a ani pastoračné poslanie 
pre farnosť Jarovce.  Dôvod môj-
ho príchodu je vznik nového Rá-
dia Mária. Pán arcibiskup Mons. 
Stanislav Zvolenský privítal mož-
nosť založenia nového marián-
skeho rádia, ktoré stojí na troch 
pilieroch: katechéza, modlitba, 

osobný rozvoj. Je to neziskový 
projekt, ktorý nevysiela reklamu, 
nevenuje sa politike, ale čisto je 
zameraný na službu veriacim, 
ale taktiež aj neveriacim.
Pochádzam z Rače, čo nie je 
ďaleko od Jaroviec, tie som už 
v detstve poznal vďaka hranič-
nému prechodu do Rakúska. 
Ako seminaristi sme tu mali aj 
koncert a spievali na svadbe. Už 
vtedy sa mi páčil váš kostol. Po 
4 rokoch štúdia v Bratislavskom 

DUCHOVNÉ SLOVO
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Spomínate si na vzorec pre výpočet dráhy voľného pádu? Je to veľmi 
jednoduchý vzorec, s ktorým sa môžeme zahrať. Má nasledovný 
tvar:

V tomto vzorci „s“ znamená dráha voľného pádu, „g“ je gravitačné 
zrýchlenie a „t“ je čas voľného pádu. Ak si z tohto vzorca vyjadríme 
čomu sa rovná čas voľného pádu „t“, tak dostaneme:

Ak by sa predsa len niekomu zdali vzorce komplikované, môžeme 
si ich ešte zjednodušiť. Pre zjednodušenie, ak budeme považovať 
hodnotu gravitačného zrýchlenia „g“ za rovnú 10 m/s2 , tak sa 
nám výpočet výrazne zjednoduší. Všimnime si jednu zaujímavosť, 
dráha, ani čas voľného pádu nezávisí od hmotnosti padajúceho 
telesa, hmotnosť v týchto vzorcoch nevystupuje. Takže je jedno či 
si pre náš experiment vyberieme ťažší alebo ľahší kameň, výsledok 
to neovplyvní. Ak by ste si chceli zmerať napr. výšku plotu či hĺbku 
studne a nemáte poruke meter, postačia aj stopky. Pustíte napr. ka-
meň a odstopujete si čas, odkedy ste ho pustili, kým dopadne. Ak za 
gravitačné zrýchlenie dosadíme pre jednoduchosť hodnotu 10, tak 
vzorec sa nám následne zjednoduší na:

Ak bude kameň padať napr. 2 sekundy, tak dráha padajúceho ka-
meňa je podľa predchádzajúceho vzorca 20 metrov. Teda dráha 
sa rovná približne 5x2x2, čo je 20. Ak by bolo potrebné zmerať čas 
voľného pádu potrebujeme poznať presnú dráhu a výpočet si zjed-
nodušíme taktiež dosadením za gravitačné zrýchlenie hodnotu 10. 
Následne sa nám vzorec zjednoduší na:

Toto sa dá využiť napríklad na určenie svojich reakčných schopností 
a porovnať si ich pri rôznych situáciách, ráno, večer, keď sme chorí 
čí inak unavení. Postačí nám na to jeden asistent, jeden papierový 
meter (napr. z istej predajne nábytku), ktorý si môžeme skrátiť napr. 
na 30 cm, nech nie je zbytočne dlhý a pero so sponou. Na papierový 
meter uviažeme závažie (môžeme pripnúť pero na dierku v metri), 

aby lepšie padal voľným pádom. Asistent uchopí meter za horný 
koniec, vy dáte dva prsty (ukazovák a palec) tesne pri dolný koniec 
metra na hodnotu 0 cm. Asistent meter znenazdajky pustí. Odčítate 
si vzdialenosť na metri  a vypočítate si svoj reakčný čas podľa predo-
šlého vzorca. Možno budete prekvapený aký je reakčný čas dlhý a to 
aj vtedy, keď ste naplno sústredený. Ak nie ste v dobrej psychickej 
kondícií môže sa stať, že tento papierový meter skrátený na 30 cm 
vôbec nechytíte. A teraz si predstavte ako dlho môže trvať reakcia 
nesústredeného vodiča, ktorý musí zareagovať na nepredvídanú 
prekážku na ceste pustením plynového pedálu a stlačením brzdo-
vého pedálu. Je potrebné si dať pozor na dosadzovanie v správnych 
jednotkách. Ak chcete, aby vám čas vyšiel v sekundách, je potrebné 
vzdialenosť dosadiť v metroch.

Juraj Matej

AKO ZMERAŤ HĹBKU STUDNE

Dobrý deň pán Tomko,
prenajímam rodinný dom v Jarovciach. Čítal som na internete 
a videl v televízii, že nájomca môže previesť dom na seba aj 
bez môjho súhlasu. Ako sa môžem brániť, aby to nepreviedol na 
niekoho iného a ja by som prišiel o dom? Ďakujem.

Ďakujeme za Vašu otázku. Keď ste vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú 
prenajímate, nájomca podľa zákona nemá možnosť túto nehnuteľnosť 
previesť na seba zákonným spôsobom. Nájomná zmluva uzavretá či 
už podľa Občianskeho zákona alebo Zákona o krátkodobom nájme 
takúto možnosť nedáva. Ak by sa niekto o takéto niečo pokúsil, 
tak sa dopustí trestného činu. Zabrániť takémuto konaniu môžete 
napríklad zriadením vecného bremena práva dožitia, resp. doživot-
ného práva užívania v prospech Vás. Vecné bremená sú upravené 
v § 151 n) a nasledujúcich ustanoveniach Občianskeho zákonníka 
č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Nájomca sa môže vydávať za Vás 
ako za vlastníka nehnuteľnosti a keď presvedčí notára alebo advo-
káta, môže dôjsť k prevodu na nájomcu alebo inú tretiu osobu. Keď 
bude na nehnuteľnosti vecné bremeno právo dožitia, tak to budú 

mať výrazne komplikovanejšie. 
Podľa § 151 p) ods. 4 Občian-
skeho zákonníka platí, že vecné 
bremeno platí pokiaľ ste nažive. 
Čiže ak by sa nájomca pokúšal 
previesť na seba alebo inú tretiu 
osobu vlastníctvo k rodinnému 
domu, musel by najprv predložiť 
Váš úmrtný list alebo Váš súhlas 
s výmazom vecného bremena. 
Zriadenie vecného bremena nie 
je komplikovaný ani finančne ná-
kladný proces. V prípade záujmu 
nás, prosím, kontaktujte a radi 
Vám s jeho zriadením pomôžeme. 
V prípade nejasností Vám radi 
poradíme s Vašimi otázkami na 
www.grahams.sk.

Marián Tomko, MBA (www.grahams.sk)

PRÁVNA PORADŇA REALITNEJ KANCELÁRIE GRAHAMS.SK

Marián Tomko, MBA

.sk

Ako zmerať hĺbku studne 
 

Spomínate si na vzorec pre výpočet dráhy voľného pádu? Je to veľmi jednoduchý vzorec, 
s ktorým sa môžeme zahrať. Má nasledovný tvar: 

𝑠𝑠 = 1
2𝑔𝑔. 𝑡𝑡

2 

V tomto vzorci „s“ znamená dráha voľného pádu, „g“ je gravitačné zrýchlenie a „t“ je čas 
voľného pádu. Ak si z tohto vzorca vyjadríme čomu sa rovná čas voľného pádu „t“, tak 
dostaneme: 

𝑡𝑡 = √2𝑠𝑠𝑔𝑔  

Ak by sa predsa len niekomu zdali vzorce komplikované, môžeme si ich ešte zjednodušiť. Pre 
zjednodušenie, ak budeme považovať hodnotu gravitačného zrýchlenia „g“ za rovnú 10 m/s2 , 
tak sa nám výpočet výrazne zjednoduší. Všimnime si jednu zaujímavosť, dráha, ani čas voľného 
pádu nezávisí od hmotnosti padajúceho telesa, hmotnosť v týchto vzorcoch nevystupuje. Takže 
je jedno či si pre náš experiment vyberieme ťažší alebo ľahší kameň, výsledok to neovplyvní. 
Ak by ste si chceli zmerať napr. výšku plotu či hĺbku studne a nemáte poruke meter, postačia 
aj stopky. Pustíte napr. kameň a odstopujete si čas, odkedy ste ho pustili, kým dopadne. Ak za 
gravitačné zrýchlenie dosadíme pre jednoduchosť hodnotu 10, tak vzorec sa nám následne 
zjednoduší na: 

𝑠𝑠 = 5. 𝑡𝑡2 

Ak bude kameň padať napr. 2 sekundy, tak dráha padajúceho kameňa je podľa 
predchádzajúceho vzorca 20 metrov. Teda dráha sa rovná približne 5x2x2, čo je 20. Ak by bolo 
potrebné zmerať čas voľného pádu potrebujeme poznať presnú dráhu a výpočet si 
zjednodušíme taktiež dosadením za gravitačné zrýchlenie hodnotu 10. Následne sa nám vzorec 
zjednoduší na: 

𝑡𝑡 = √𝑠𝑠5 

Toto sa dá využiť napríklad na určenie svojich reakčných schopností a porovnať si ich pri 
rôznych situáciách, ráno, večer, keď sme chorí čí inak unavení. Postačí nám na to jeden asistent, 
jeden papierový meter (napr. z istej predajne nábytku), ktorý si môžeme skrátiť napr. na 30cm, 
nech nie je zbytočne dlhý a pero so sponou. Na papierový meter uviažeme závažie (môžeme 
pripnúť pero na dierku v metri), aby lepšie padal voľným pádom. Asistent uchopí meter za 
horný koniec, vy dáte dva prsty (ukazovák a palec) tesne pri dolný koniec metra na hodnotu 0 
cm. Asistent meter znenazdajky pustí. Odčítate si vzdialenosť na metri  a vypočítate si svoj 
reakčný čas podľa predošlého vzorca. Možno budete prekvapený aký je reakčný čas dlhý a to 
aj vtedy, keď ste naplno sústredený. Ak nie ste v dobrej psychickej kondícií môže sa stať, že 
tento papierový meter skrátený na 30 cm vôbec nechytíte. A teraz si predstavte ako dlho môže 
trvať reakcia nesústredeného vodiča, ktorý musí zareagovať na nepredvídanú prekážku na ceste 
pustením plynového pedálu a stlačením brzdového pedálu. Je potrebné si dať pozor na 
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Spomínate si na vzorec pre výpočet dráhy voľného pádu? Je to veľmi jednoduchý vzorec, 
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Absolútnym víťazom 29. roč-
níka tradičného Gala festivalu 
detských spevákov v strednom 
Portugalsku, v meste Figueira 
da Foz v „Dome UMENIA“ sa 
stal talentovaný 10 ročný žiak 
z Jaroviec Samuel Szabó. Na 
medzinárodnú súťaž ho pripra-
vila a sprevádzala etnologička 
a hlasová pedagogička Mgr. 
Mária Straková. Odprezentoval 
sa s tradičnou ľudovou piesňou 
„Mám ja od Trenčína“, pri ktorej 
predviedol hru na slovenský 
ľudový nástroj - drumbľu. Zaslú-
žené ovácie za jeho excelentný 
výkon boli čarovné - nadchol nie-
len odbornú porotu, ale získal si 
i publikum.

14 konkurenčných piesní spie-
vali účastníci vo veku od 7 do 10 
rokov z rôznych krajín, vrátane 
Kapverd, Číny, Grécka, Estón-
ska, Slovenska, Nórska, Poľska 
a celého Portugalska: Corroios , 
Figueira da Foz, Paços de Ferrei-
ra, Azory a Madeira.

Súťažiaci predviedli svoj talent 
za doprovodu speváckeho zboru 
a umeleckého orchestra v réžii 
maestra Rui Lúcio.

Porota bola zložená: Sansão 
Coelho - novinár a predseda 
poroty; André Sardet - uznávaný 
spevák v Portugalsku; Carla Ber-
nardino - učiteľka spevu vokál-
nej techniky „Escola de Artes“; 
Paula Duarte -koordinátorka 
Inštitútu pre vzdelávanie detí; 
Joaquim Martins - talentovaný 
študent Konzervatória hudby 
„David de Sousa“.

Cesta a účasť na súťaži bola 
uskutočnená za pomoci a ini-
ciatívy: usporiadatelia festivalu 
Figueira da Foz, Veľvyslanectvo 
SR v Lisabone, Ministerstvo 
zahraničných vecí SR, Slávik 
Slovenska, Tradícia v súčasnos-
ti, ArtFX, Doprastav, Kissinger, 
mcpower.sk, OZ Veritas, DFS 
Čunovský kŕdeľ.

Nádherné zážitky z gala progra-
mu súťaže natáčala Portugalská 
televízia. Tešíme sa čochvíľa na 
jej spracovanie.

Srdečná vďaka patrí všetkým, 
ktorí nás podporujú!
S úctou

Mária Straková, Samuel Szabó

SVETOVÝ ÚSPECH 
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ŠPORT: FUTBAL, rozpis zápasov jesennej časti ligy 2017/2018
kolo de dátum as domáci hostia výsledok

1 Nedea 13.8.2017 17:30 Lokomotíva DNV B TJ Jarovce 1:2
2 Nedea 20.8.2017 17:00 TJ Jarovce NMŠK 1922 BA 5:1
3 Nedea 27.8.2017 17:00 FK Dúbravka TJ Jarovce 2:0
4 Nedea 3.9.2017 17:00 TJ Jarovce MŠK Senec 2:2
5 Sobota 9.9.2017 10:30 ŠK Krasany TJ Jarovce 2:2
6 Streda 1.11.2017 13:30 TJ Jarovce OŠK Chorvátky Grob
7 Sobota 23.9.2017 10:30 TJ Jarovce MŠK Iskra Petržalka 3:4
8 Nedea 1.10.2017 15:30 ŠK Nová Dedinka TJ Jarovce

9 Nedea 8.10.2017 15:30 TJ Jarovce FK Vajnory B
10 Nedea 15.10.2017 15:00 ŠK Igram TJ Jarovce

11 Nedea 22.10.2017 15:00 TJ Jarovce TJ Malinovo
12 Nedea 29.10.2017 14:00 ŠK Danubia Hrubý Šúr TJ Jarovce

13 Nedea 5.11.2017 13:30 TJ Jarovce ŠKO Miloslavov

kolo de dátum as domáci hostia výsledok
2 Štvrtok 21.9.2017 17:00 FK Dúbravka TJ Jarovce 2:5
3 Utorok 29.8.2017 14:30 voný žreb
4 Sobota 2.9.2017 10:30 TJ Jarovce ŠKO Miloslavov 2:3
1 Streda 6.9.2017 17:00 TJ Jarovce FK Lama 4:2
5 Sobota 9.9.2017 10:30 TJ unovo TJ Jarovce 0:11
6 Sobota 16.9.2017 10:30 TJ Jarovce FC Petržalka D 10:4
7 Sobota 23.9.2017 12:00 MŠK Senec B TJ Jarovce

8 Sobota 30.9.2017 10:30 TJ Jarovce MFK Záhorská Bystrica
9 Nedea 8.10.2017 9:00 FK Vajnory TJ Jarovce

10 Sobota 14.10.2017 10:30 TJ Jarovce TJ Rovinka
11 Nedea 22.10.2017 10:30 FK Družstevník Blatné TJ Jarovce

12 Sobota 28.10.2017 10:30 TJ Jarovce ŠK Svätý Jur D
13 Nedea 5.11.2017 14:00 SDM Domino B TJ Jarovce

kolo de dátum as domáci hostia výsledok
2 Streda 13.9.2017 18:00 SFC Kalinkovo TJ Jarovce 4:2
3 Streda 1.11.2017 10:00 FK Slovan Ivánka p.D. TJ Jarovce

4 Nedea 3.9.2017 14:30 TJ Jarovce MŠK Králová p.Senci 8:1
1 Streda 6.9.2017 17:00 MFK Rusovce TJ Jarovce 4:2
5 Nedea 10.9.2017 10:00 ŠK Nová Dedinka TJ Jarovce 1:8
6 Sobota 16.9.2017 15:00 voný žreb

17 Streda 25.10.2017 15:30 TJ Jarovce FK Dúbravka
7 Sobota 11.11.2017 10:00 TJ Jarovce PFA ŠTK Šamorín B
16 Streda 27.9.2017 16:00 FC Petržalka C TJ Jarovce

8 Nedea 1.10.2017 10:00 FK Slovan Most TJ Jarovce

9 Nedea 8.10.2017 13:00 TJ Jarovce MŠK Senec C
15 Streda 11.10.2017 15:30 TJ Jarovce NMŠK 1922 BA B
10 Sobota 14.10.2017 9:30 FC Ružinov TJ Jarovce

14 Streda 18.10.2017 15:00 MŠK Senec B TJ Jarovce

11 Nedea 22.10.2017 12:30 TJ Jarovce MFK Záhorská Bystrica
12 Nedea 29.10.2017 10:00 TJ Malinovo TJ Jarovce

13 Nedea 5.11.2017 11:00 TJ Jarovce FK Lama

kolo de dátum as domáci hostia výsledok
1 Nedea 3.9.2017 10:00 TJ Jarovce FC Petržalka B 13:4
2 Sobota 9.9.2017 9:30 FK Lama TJ Jarovce 1:12
3 Nedea 17.9.2017 10:00 TJ Jarovce FC ŠTK 1914 Šamorín 13:0
4 Nedea 24.9.2017 10:00 TJ Jarovce ŠK Vrakua 3:9
5 Nedea 1.10.2017 10:00 MFK Rusovce TJ Jarovce

6 Nedea 8.10.2017 10:00 TJ Jarovce FK Scorpions BA
7 Sobota 14.10.2017 10:00 FK Mariathal BA TJ Jarovce

8 Nedea 22.10.2017 10:00 TJ Jarovce SDM Domino C
9 Nedea 29.10.2017 11:00 TJ unovo TJ Jarovce

V.liga seniori, S5A

Mladší žiaci, MZM

Prípravka PMA3



Starší žiaci, SZM
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10 Nedea 15.10.2017 15:00 ŠK Igram TJ Jarovce

11 Nedea 22.10.2017 15:00 TJ Jarovce TJ Malinovo
12 Nedea 29.10.2017 14:00 ŠK Danubia Hrubý Šúr TJ Jarovce

13 Nedea 5.11.2017 13:30 TJ Jarovce ŠKO Miloslavov

kolo de dátum as domáci hostia výsledok
2 Štvrtok 21.9.2017 17:00 FK Dúbravka TJ Jarovce 2:5
3 Utorok 29.8.2017 14:30 voný žreb
4 Sobota 2.9.2017 10:30 TJ Jarovce ŠKO Miloslavov 2:3
1 Streda 6.9.2017 17:00 TJ Jarovce FK Lama 4:2
5 Sobota 9.9.2017 10:30 TJ unovo TJ Jarovce 0:11
6 Sobota 16.9.2017 10:30 TJ Jarovce FC Petržalka D 10:4
7 Sobota 23.9.2017 12:00 MŠK Senec B TJ Jarovce

8 Sobota 30.9.2017 10:30 TJ Jarovce MFK Záhorská Bystrica
9 Nedea 8.10.2017 9:00 FK Vajnory TJ Jarovce

10 Sobota 14.10.2017 10:30 TJ Jarovce TJ Rovinka
11 Nedea 22.10.2017 10:30 FK Družstevník Blatné TJ Jarovce

12 Sobota 28.10.2017 10:30 TJ Jarovce ŠK Svätý Jur D
13 Nedea 5.11.2017 14:00 SDM Domino B TJ Jarovce

kolo de dátum as domáci hostia výsledok
2 Streda 13.9.2017 18:00 SFC Kalinkovo TJ Jarovce 4:2
3 Streda 1.11.2017 10:00 FK Slovan Ivánka p.D. TJ Jarovce

4 Nedea 3.9.2017 14:30 TJ Jarovce MŠK Králová p.Senci 8:1
1 Streda 6.9.2017 17:00 MFK Rusovce TJ Jarovce 4:2
5 Nedea 10.9.2017 10:00 ŠK Nová Dedinka TJ Jarovce 1:8
6 Sobota 16.9.2017 15:00 voný žreb

17 Streda 25.10.2017 15:30 TJ Jarovce FK Dúbravka
7 Sobota 11.11.2017 10:00 TJ Jarovce PFA ŠTK Šamorín B
16 Streda 27.9.2017 16:00 FC Petržalka C TJ Jarovce

8 Nedea 1.10.2017 10:00 FK Slovan Most TJ Jarovce

9 Nedea 8.10.2017 13:00 TJ Jarovce MŠK Senec C
15 Streda 11.10.2017 15:30 TJ Jarovce NMŠK 1922 BA B
10 Sobota 14.10.2017 9:30 FC Ružinov TJ Jarovce

14 Streda 18.10.2017 15:00 MŠK Senec B TJ Jarovce

11 Nedea 22.10.2017 12:30 TJ Jarovce MFK Záhorská Bystrica
12 Nedea 29.10.2017 10:00 TJ Malinovo TJ Jarovce

13 Nedea 5.11.2017 11:00 TJ Jarovce FK Lama

kolo de dátum as domáci hostia výsledok
1 Nedea 3.9.2017 10:00 TJ Jarovce FC Petržalka B 13:4
2 Sobota 9.9.2017 9:30 FK Lama TJ Jarovce 1:12
3 Nedea 17.9.2017 10:00 TJ Jarovce FC ŠTK 1914 Šamorín 13:0
4 Nedea 24.9.2017 10:00 TJ Jarovce ŠK Vrakua 3:9
5 Nedea 1.10.2017 10:00 MFK Rusovce TJ Jarovce

6 Nedea 8.10.2017 10:00 TJ Jarovce FK Scorpions BA
7 Sobota 14.10.2017 10:00 FK Mariathal BA TJ Jarovce

8 Nedea 22.10.2017 10:00 TJ Jarovce SDM Domino C
9 Nedea 29.10.2017 11:00 TJ unovo TJ Jarovce

V.liga seniori, S5A

Mladší žiaci, MZM

Prípravka PMA3



Starší žiaci, SZM

Ing. Vladislav Poluch, (red)

SUDOKU

ZABAVME SA SPOLU LODNÝ REBRÍK
Neďaleko od brehu kotví loď. Tá má rebrík (začínajúci aj 
končiaci priečkou), ktorého spodná priečka sa dotýka vody. 
Vzdialenosť medzi jednotlivými priečkami je 20 cm a dĺžka 
rebríka je 180 cm. Príliv vody zdvíha vodu rýchlosťou 15 
cm za hodinu.
Za aký dlhý čas bude voda na tretej priečke zhora?

  

   

  

  

   

  

  

   

  

FUBUKI
Vyskúšajte si číslené kombinácie v číselnom hlavolame. 
Použite len čísla od 1 po 9 a dosaďte do prázdnych 
štvorcov tak, aby platili rovnice.

ŽIAROVKY
Nachádzaš sa v miestnosti s 3 vypínačmi. Vo vedľajšej 
miestnosti sú 3 vypnuté klasické žiarovky v stolných 
lampách, každý vypínač patrí k nejakej žiarovke. Z jednej 
miestnosti do druhej nevidno. Ako zistíš, ktorý vypínač patrí 
ku ktorej žiarovke, ak do miestnosti so žiarovkami smieš 
vstúpiť iba raz?

    

   

    

   

     

   

    


