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Už po 6-krát sa nám počas vianočného obdobia pred-
stavila skupinka hereckých talentov z chorvátskych 
kultúrnych spolkov z Jaroviec a Čunova, tento rok so 
svojou veselohrou „ŠKULJA VA STJENI“ („Diera v stene“).

pokračovanie na strane 2

POSLEDNÝ 
FAŠIANGOVÝ DEŇ
Ani chladné a nie veľmi prívetivé 
počasie neodradilo Jarovčanov 
zúčastniť sa v posledný fašian-
gový deň fašiangového ...
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LYŽIARSKY VÝCVIK
Prvý deň po vianočných prázdni-
nách sa piataci a šiestaci vybrali 
na lyžiarsky, na Krahule. Cesto-
vali sme 2 hodiny a 30 minút. Po 
príchode nás čakal ...
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KLOBÚK DOLE, SIED-
MACI!

FAŠIANGOVÉ POSE-
DENIE SENIOROV

OBSAH:

Jarovce 7. februára, kedy sa 
konalo fašiangové posedenie 
seniorov, pripomínali krásnu 
zasneženú rozprávkovú krajinu. 
Perinbaba mala celý deň plné 
ruky práce a usilovne natriasala 
svoje biele periny. Seniorov sne-
ženie však vôbec neodradilo a 
do sály Kultúrneho domu prišli 
v hojnom počte. Pozvaní boli 
aj najmladší seniori, ktorí sa 
fašiangového posedenia zúčast-
nili prvýkrát.
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Poviem vám, že títo akční sied-
maci ma raz zničia. Ako učiteľka 
som bola rada, že pôjdeme do 
útulku Slobody zvierat a splníme 
tak náš posledný cieľ, ktorý sme 
si stanovili v Detskom čine roka. 
Ale oni ma prekvapili už asi 56-
krát.
Prišli sme do útulku, kde nás 
privítala milá p. Liptáková. Na 
začiatku nám porozprávala prí-
behy o týraných a zranených 
psíkoch, ktoré pomohli ...

Strana 8

ISSN 1338-8924

STRANA 2 - 3
 ▪ NA ÚVOD
 ▪ VESELOHRA „ŠKULJA VA
  STJENI“
STRANA 4 - 5
 ▪ POSLEDNÝ FAŠIANGOVÝ   
  DEŇ V JAROVCIACH
 ▪ AKO TO ŽIJE NA NOVOM   
  POSCHODÍ ŠKOLY
STRANA 6 - 7
 ▪ LYŽIARSKY VÝCVIK
 ▪ KLOBÚK DOLE, SIEDMACI!
 ▪ 70. VÝROČIE ZALOŽENIA  
  MATERSKEJ ŠKOLY 
  V JAROVCIACH
STRANA 8 - 9
 ▪ AKTIVITY V MC LUSKÁČIK
STRANA 10 - 11
 ▪ DETI NARODENÉ 
  V ROKU 2017

STRANA 12
 ▪ ROKOVANIE MiZ
STRANA 13
 ▪ NOVÉ ULICE
 ▪ INZERCIA
STRANA 14 - 15
 ▪ JAROVCE V STREDOVEKU
STRANA 16
 ▪ FAŠIANGOVÉ POSEDENIE  
  SENIOROV
STRANA 17
 ▪ DUCHOVNÉ SLOVO
 ▪ SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
STRANA 18
 ▪ ČO SA DEJE POD KAPOTOU
 ▪ PRÁVNA PORADŇA
STRANA 19
 ▪ VAŠE 2% Z DANE
STRANA 20
 ▪ ZABAVME SA
 ▪ ŠPORT: FUTBAL

VESELOHRA „ŠKULJA VA STJENI“



Jarovské noviny

2

ktorí si po prvýkrát vyskúšali, 
aké je to stáť na divadelných 
doskách. Herci sa od septem-
bra pravidelne stretávali na 
skúškach, aby mohli najkrajšie 

sviatky v roku obohatiť (divá-
kom) aj o kultúrny zážitok.
Dej veselohry sa odohráva v de-
dine, ktorá chce pred svojím 
kúpaliskom postaviť novú fon-
tánu, ktorú treba vybrať z dvoch 
návrhov: mladého umelca, ktorý 
zhotovil sochu Neptúna a nahej 
morskej panny a pokryteckého 
kúpeľného výboru a ich fontá-
ny jeleňa. Veľkým problémom 
kúpaliska sú však diery v ka-
bínkach na prezliekanie, kto-
rými sa dá ľahko nakúkať do 
tej susednej. Zápletka vzniká, 
keď v novinách vyjde falošný 
inzerát, ktorý ponúka 30 000 € 
tomu, kto nájde neznámu mladú 
ženu s materským znamienkom 

(pokračovanie z prvej strany)

Ochotnícky tím skúsených her-
cov sa tento rok rozrástol o šty-
roch nových, mladých hercov, 

Sloboda slova, ktorú sme si vy-
dobyli v roku 1989 a ktorú sme 
takmer 30 rokov považovali za 
samozrejmosť, dostala facku. 
Človek, ktorý sa nebál hovoriť 
a odhaľoval zamotanú spleť 
chápadiel korupcie a organizo-
vaného zločinu na najvyšších 
miestach, bol umlčaný. Popra-
vený aj so svojou snúbenicou vo 
vlastnom dome. Ten pondelok 
a dni po ňom, v ktoré na svet-
lo vychádzali ďalšie a ďalšie 
súvislosti, si zapamätá azda 
každý z nás.
Informácie, ktoré mal, našťastie 
neodišli s ním a jeho kolegovia 
dokončili prácu za neho. Indície 
dokonca naznačujú, že je toho 
ešte veľa, čo dokončiť nesti-
hol. Dnes sa ozývajú policajti, 
prokurátori a možno pribudnú 
aj ďalší, ktorí sa doteraz báli 
hovoriť. Verme, že tí čestní z nich 
budú vyšetrovať a súdiť, aby 
pravda vyšla na povrch a aby 
boli potrestaní tí, ktorí riadia 
chápadlá chobotnice.
Dnes nikto nevie, ako skončí 
táto napätá situácia a či si slušní 
ľudia v uliciach vybojujú rovna-
kú slušnosť aj na najvyšších 
miestach v politike. Jedno ale 
vieme s istotou už teraz – nech-
ceme prelievanie ďalšej krvi 
a stratu slobody slova. Všetko 
toto sme tu už mali a nespomí-
name na to v dobrom.
Vážme si teda informácie, ktoré 
máme, a nakladajme s nimi 
najlepšie ako vieme. Niektorí 
(by) za ne položili život. Vážme si 
tiež slobodu slova, ktorú máme, 
a nebojme sa ju naplno využívať. 
Informácie sú naša najsilnejšia 
zbraň a mocní sa jej boja.

Jozef Uhler
vydavateľ Jarovských novín 

Na úvod VESELOHRA „ŠKULJA VA STJENI“

Jarovský kultúrny dom bol zaplnený do posledného miesta.

Režisér Štefan Jankovič v úlohe chudobného vdovca Jiveho, Jana 
Nováková ako mladá žena Lu Clairmont s falošným materským 

znamienkom.

Vľavo vdovec Jive a mladý umelec Félix, vpravo členovia kúpeľného výboru so svojimi manželkami.
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Chorvátska. Na pozvanie orga-
nizátora sa zúčastnili na „XXIV. 
dňoch chorvátskeho ľudového 
divadla“ v meste Hercegovac. 
Dvojdňový festival odštartoval 
v piatok večer predstavením 

domácich hereckých talentov 
a divadelným predstavením 
hostí z Bosny a Hercegoviny. 
Ako na správnom festivale, ani 
tu nechýbala zábava v tónoch 
chorvátskej hudby. V sobotu sa 

na diskrétnom mieste. Členo-
via kúpeľného výboru by radi 
rýchlo zbohatli a preto pátrajú 
po neznámej žene. Keď však 
postupne odhalia kto je nezná-
ma žena, nikto nechce byť ten 
čo odhalenie prizná, nakoľko by 
museli priznať, že dotyčnú osobu 
sledovali cez diery v kabínkach 
kúpaliska a ich povesť „sluš-
ných ľudí“, ktorí nechcú dovoliť 
postaviť fontánu nahej morskej 
panny, by bola pošpinená. Preto 
sa všetci s touto informáciou roz-
hodnú podeliť s vdovcom a jeho 
dcérou, od ktorých žiadajú aby 
odhalenie zobrali na seba. Chu-
dobný vdovec Jive však svoje pri-
znanie podmieňuje postavením 
návrhu fontány mladého umelca 
a vydajom svojej dcéry za syna 
bohatých rodičov. V závere však 
vyjde najavo, že hľadaná mladá 
žena Lu, si materské znamienko 
namaľovala čiernou farbou, len 
preto aby sa postavila fontána 
ktorú navrhol mladý umelec, 
ktorý je zároveň jej priateľ.
S predstavením sa ochotnícki 
herci predstavili v decembri 
minulého roku v Devínskej No-
vej Vsi, 27. decembra v Čunove 
a 30. decembra v Jarovciach. 
V januári so svojím predstave-
ním vystúpili aj v Maďarskej obci 
Bezenye. Počas posledného feb-
ruárového víkendu zavítali už po 
druhýkrát herci so svojim pred-
stavením do nám srdcu blízkeho 

herci zúčastnili na divadelnom 
seminári, pod vedením pro-
fesorky herectva, aby ich he-
recké nadanie svojimi radami 
a skúsenosťami zdokonalila. 
Podvečer už so svojim predsta-
vením prišli na rad naše herecké 
talenty, ktoré festival obohatili 
predstavením v gradiščanskom 
chorvátskom jazyku. Nasledo-
valo predstavenie chorvátskej 
menšiny žijúcej v Macedónsku 
a po nich sa predstavili herec-
ké talenty z ostrova Hvar, pod 
vedením režiséra a dramaturga 
Michala Babiaka z Bratislavy.
V poradí už šieste predstavenie 
chorvátskeho ochotníckeho di-
vadla malo veľký úspech, o čom 
svedčí plné hľadisko, hurónsky 
aplauz či hlasný smiech vychá-
dzajúci z obecenstva počas ce-
lého predstavenia. 
Divadelníci úspešne zavŕšili 
svoju sezónu a režisér Štefan 
Jankovič už vyberá a pripravuje 
ďalšiu hru, ktorú naštudujú pre 
svoje publikum na TENTO ROK.

Petra Kotvasová
foto: Petra Kotvasová, 

Andrej Žiak

Hana a Rudi, zaľúbený pár, ktorému rodičia brania 
v láske.

Aj skúsené herečky ochotníckeho divadla majú 
pred prvým predstavením trému.

Mladí Chorváti si po prvýkrát zahrali v divadelnom predstavení.
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POSLEDNÝ FAŠIANGOVÝ DEŇ V JAROVCIACH

biele benátske masky, ktoré 
svoju totožnosť úplne skryli. 
Rovnako prekvapení sme boli, 
že fašiangový sprievod v Jarov-
ciach poctila svojou návštevou aj 
pani Merkelová, reprezentantka 
EÚ. Veselú chasu sprevádzali aj 
Jarovčania bez masiek a ma-
mičky a babičky s detičkami. 
Prvá zástavka bola u chorého 
pána starostu, ktorému sprievod 
zaželal skoré uzdravenie. Nasle-
dovalo zastavenie u pána farára 
Kempa. Pohostil hudobníkov 
a masky bylinkovým likérom na 

zohriatie. Dobre padol, nakoľko 
bolo chladno a začalo aj snežiť. 
Ďalšou zástavkou bola Materská 
a Základná škola. Deti nás už na 
školskom dvore vyčkávali, lebo 
už zdiaľky počuli znieť hudbu. 
Tešili sa pestrým maskám a ve-
selému sprievodu. S maskami si 
spolu aj zanôtili. Masky porozdá-
vali deťom cukríky. Fašiangové 
masky vtrhli na chodby a do 
tried ZŠ a na chvíľu prerušili 
vyučovanie. Deti tiež dostali od 

Ani chladné a nie veľmi prívetivé 
počasie neodradilo Jarovčanov 
zúčastniť sa v posledný fašian-
gový deň fašiangového sprievo-
du. Do Kultúrneho domu prichá-
dzali všakovaké veselé masky, 
niektoré ale na svojom outfite 
museli ešte trochu popracovať. 
Posledné úpravy, doplnky, neja-
ké tie farbičky a hotovo ... Masky 
boli pripravené. Medzičasom 
už aj hudobníci naladili svoje 
hudobné nástroje a pocvičili si 
súhru inštrumentov. Po spoloč-
nom foto sa hudobné nástroje 
už naplno rozohrali a veselé 
pesničky sa ozývali v podaní „fa-
šiangovo“ odetých hudobníkov 
a masiek. Vozidlo Dobrovoľného 
hasičského zboru sa staralo 
o bezpečnosť sprievodu na 
ceste. Sprievod sprevádzal aj tím 
pracovníkov z STV, ktorý priebeh 
fašiangového sprievodu natáčal 
a s niektorými maskami a Jarov-
čanmi postávajúcimi v uliciach 
robili interview. STV natáčala aj 
popoludní na detskom karnevale 
a večer na fašiangovej zábave 
Červeného kríža - pochovávaní 
basy.
Fašiangový sprievod sa pustil 
ulicami obce. Za prívesom s hu-
dobníkmi kráčala tanečnými 
krokmi a vyspevovala si spolu 
s hudobníkmi pestrá paleta ma-
siek. V sprievode kráčali známe 
postavičky Šmolko a Šmoulin-
ka, vyslužilí veteráni - generál 
a vojak, stará baba s metlou, 
Pipi Dlhá pančucha, včelár Pi-
chanda, Španiel so sobrerom na 
oslíkovi, zelený mužíček vyhrá-
vajúci na harmonike, kuriatká, 
dámy ľahších mravov, arabský 
šejk, šašovia, doktor Drakula, 
zelení draci, dve krásne typické 

masiek cukríky a z výnimočnej 
situácie mali radosť. Masky sa 
znovu zaradili za príves a po-
kračovali po vytýčenej trase. Po 
ceste masky ďalej šantili, veselili 
sa, povykrúcali stojacich spolu-
občanov pri domoch, spievali 
s hudobníkmi známe pesničky. 
Na hlavnej ceste zastavovali aj 
osobné autá smerujúce z alebo 
do Rakúska a transparentmi 
v slovenskom, nemeckom a ma-
ďarskom jazyku prosili o malý 
príspevok na večernú fašiangovú 
zábavu. Väčšina vodičov sa po-
bavila a masky vyvolali úsmev 
na ich tvárach. Niektorí Jarov-
čania už pred svojimi domami 
sprievod očakávali a pohostili 
masky výbornými fašiangovými 
fánkami, pagáčikmi, šiškami aj 
pohárikom na zohriatie. Dobre 
padol v tejto zime aj horúci čajík 
od domácich nalievaný z varníc. 
Ešte nasledovalo jedno kolečko 
a trojhodinová trasa sprievodu 
sa pomaly blížila ku koncu. 
Pred KD ešte nasledovali bujaré 
tance všetkých masiek a hlasný 
spev, a tým fašiangový sprievod 
svoje putovanie ulicami Jaroviec 
ukončil. V Kultúrnom dome už 
čakal na masky výborný guláš, 
ktorý všetkým účastníkom sprie-
vodu veľmi chutil. Na guláši si 
pochutnali aj ostatní Jarovčania.
Na karnevalové popoludnie v KD 
sa už tešili detičky predškol-
ského a mladšieho školského 
veku. Rodičia a starí rodičia 
sprevádzali svoje ratolesti, z kto-
rých boli krásne princezné, 
krehké víly, rôzne rozprávkové 
bytosti, chrobáčikovia, myšky. 
Z chlapcov sa stali batmani, 
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sa prizerali a sledovali hru. Tí 
najmenší sa zabávali len tak 
pobehovaním v maskách po 
vyzdobenej sále s visiacimi 
konfetami a farebnými balónmi. 
Karnevalové popoludnie rýchlo 
ubehlo a deti sa so šašom a jeho 
pomocníčkou museli potleskom 
rozlúčiť. Čakala na ne totiž ešte 
tombola. Deti sa na ňu veľmi 
tešili. Nakoniec po tombole deti 
dostali od kultúrnej referentky, 
pani Wolfovej, ešte malý darček, 
a to reflexný prvok - medvedíka, 
pre bezpečnosť na cestách. 
V dobrej nálade sa deti poroz-
chádzali domov.
Po detskom karnevale členky 
SČK už pripravovali sálu na 
večernú fašiangovú zábavu. 
Poupratovali, nachystali stoly 
a bohatú tombolu.
Skupina Meteor začala hneď 
zostra hrať. Veď každú minútu 
do pol noci bolo treba využiť 
a čas sa neúprosne krátil. Na 
pódiu spolu s Meteorom vystú-
pili a vypomáhali aj členovia 
mladších hudobných skupín. 
Tanečný parket bol stále plní 
tancujúcich. Medzi nimi boli 
aj masky zo sprievodu, ale aj 
nové masky. Nálada gradovala. 
Do varu tancujúcich dostalo 
mnoho piesní, ale najmä teraz 
populárna pesnička Hej, sokoly 
a známa Zorica. Chytiť do rúk 
mikrofón pri prvých tónoch jej 
melódie neodolal Miňo Šimek 
a vybehol na pódium. Pieseň 
zaznela v jeho podaní... Uvedo-
mujúc si krátenie fašiangového 
času, predvádzali tancujúci 

pri známych pesničkách rôzne 
tanečné kreácie a vo veľkom 
šantili na parkete. Pani Hlinická, 
predsedníčka SČK, však Me-
teoru dala o polnoci pokyn na 
ukončenie zábavy. Na rad prišla 
ešte tombola, ktorá bola veľmi 
bohatá. Basa sa symbolicky 
na dlhý čas pochovala. Zmĺkli 
hudobné nástroje, fašiangová 

spidermani, šašovia, piráti, 
indiáni , kozmonauti, čertíci ... 
Deti sa výborne bavili a tešili sa 
aj z karnevalových kostýmov, 
ktoré mali oblečené. Zásluhu 
na vynikajúcej zábave mal pre-
dovšetkým moderátor a zabávač 
Západoslovenskej televízie, 
Matej Martinček, ktorý sa tejto 
úlohy výborne zhostil. Okam-
žite sa naladil na deti a vžil 
sa do ich sveta, bol jedným 
z nich. Vystupoval v kostýme 
šaša. Spontánne na deti rea-
goval a zapamätal si všetky ich 
mená. Deti okamžite zapojil do 
interaktívnej hry a zábavy. Do 
hier a súťaží vtiahol aj rodičov 
detí. Pri reprodukovanej hudbe 
spolu tancovali, šantili, hrali 
rôzne hry. Panovala fašiangová 
atmosféra. Deti museli podliezť 
vytvorené prekážky, prechádzali 
„zlatou bránou“, opakovali po 
tanečníkovi tanečné pohyby 
v rytme lambády. Šašo s deťmi 
spoločne šantil a deti počúvali 
jeho povely. Deťom sa veľmi 
páčila súťaž so stíhačkami. 
Deti si stíhačku museli najskôr 
zostrojiť a potom ju po jednom 
púšťali do priestoru. Ostatní ich 
pokrikom posmeľovali a výkony 
odmeňovali potleskom. Všetci 
súťažili s veľkým nasadením. 
Vyhrala stíhačka s najdlhším 
doletom. Súťažili deti všetkých 
vekových kategórii. Veľká zá-
bava bola aj s krúžením okolo 
stoličiek, ktorých bolo o jednu 
menej ako detí. Každé dieťa 
sa snažilo na stoličku posadiť. 
Deti hra veľmi bavila. Ostatné 

zábava sa skončila a do nasle-
dujúceho obdobia do Veľkej 
noci nás teraz čaká striedmejšia 
životospráva a obdobie pôstu... 

Kristína Kernová
foto: Daniel Kontuľ,

Juliána Timková

AKO TO ŽIJE NA NOVOM POSCHODÍ ŠKOLY
telefónov, sa radšej spolu zabaví 
a pritom komunikujú. 
Aj s našimi novými modernými 
schodmi sme už mali veselé 
príhody. Niektorí vyjadrili obavy, 
že im vcucne nohu, keďže sú 
to “divné schody s dierami“. 
Dokonca som zažila malého 
druháčika, ktorý keď išiel hore, 
tak sa tak silno držal zábradlia, 
lebo strach z určitej výšky urobil 
svoje. Dokonca už aj jedna pre-
zúvka mala možnosť preletieť 
cez medzeru o poschodie nižšie. 
Ešte šťastie, že neletel nejaký 
telefón. Dokonca niektorí zažili, 
že sa schody trasú. Ale to sa 
nemôžeme diviť, keď po nich 
občas utekajú ako stádo slo-

níkov. Ale najviac sa smejeme, 
že žiaci neboli zvyknutí šliapať 
toľko schodov a keď úspešne 
dorazia na nové poschodie, 
musia sa normálne vydýchať. 
Niektorí ešte doteraz zlepšujú 
kondičku a musia mať prestávky 
na oddych medzi poschodiami. 
Priznám sa, že aj učiteľským lýt-
kam dávajú tieto schody trochu 
zabrať. Predsa len, pribudlo nám 
22 nových schodov. 
Žiakov uchvátil aj veľký priestor, 
ktorý nové poschodie poskytu-
je. Síce sa im to zdá ešte také 
prázdne a neútulné. Ale aj to 
sa zlepší časom. Nezabudli 
tiež poznamenať, že šatne sú 
krásne, teda ich nové skrinky, 

Konečne nastal ten deň “D“ 
a sprístupnili nové poschodie 
školy. A aké boli prvé dojmy 
a pocity našich žiakov? Pokúsim 
sa vám ich interpretovať, čo 
najlepšie.
Pre niektorých to bol taký ne-
zvyk, že prvé dni zabáčali au-
tomaticky do starej triedy. Iní 
žiaci sa vyjadrili, že to smrdí 
novotou. A to dokonca aj na 
záchodoch. Asi najväčšiu radosť 
mali z hracích stolov – ping-pon-
gového, biliardového a stolného 
futbalu. Máte vidieť, aké preteky 
sa konajú, keď zazvoní na veľkú 
prestávku. Ale viete, čo je fajn? 
Keď vidieť, že väčšina žiakov 
namiesto kukania do svojich 

lebo každý má jednu skrinku, 
čo doteraz nezažili. Len tvrdia, 
že ráno tam je vcelku tlačenica. 
Tiež sa im páči jazyková učebňa, 
kde sú pekné stoly.
Žiaci nezabudli pochváliť aj nové 
záchody, aj keď niektorí ich opí-
sali ako záchody z pumpy. Ale 
prečo, to som sa nedozvedela. 
Samozrejme žiakom neuniknú 
ani detaily a preto vyjadrili aj 
trochu nespokojnosť, keď sa 
objavila prasklinka na stene, 
alebo keď im v nových triedach 
chýbajú veľké obrazovky. Ta-
kže máme ešte čo dolaďovať, 
aby boli naši žiaci maximálne 
spokojní.

Silvia Murgašová
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KLOBÚK DOLE, SIEDMACI!
krátkej prednáške sa už nevedeli 
dočkať, kedy môžu ísť vyvenčiť 
psíkov. To ani netušili, že práve 
ja aj ich triedna pani učiteľka sa 
tak trochu bojíme psov. Pomaly 
sme vytiahli asi 20 psíkov na 
prechádzku. Ja na pravú stranu 
s polovicou triedy a väčšími psa-
mi, p. učiteľka Melikantová na 
ľavú s druhou polovicou žiakov 
a menšími psíkmi. No nebolo 
nám všetko jedno. Nevedeli 
sme, či viac strážiť našich žiakov 
alebo psov, aby sa náhodou 
medzi sebou nepobili. Myslím 
samozrejme psíkov. A k tomu 
ako bonus, dosť snežilo a terén 
bol vcelku náročný. No nejako 
sme to zvládli. Samozrejme, 
vyčerpaní siedmaci museli dobiť 
energiu a plne zásobili drobnými 
aj automat na horúce nápoje 

Poviem vám, že títo akční sied-
maci ma raz zničia. Ako učiteľka 
som bola rada, že pôjdeme do 
útulku Slobody zvierat a splní-
me tak náš posledný cieľ, ktorý 
sme si stanovili v Detskom čine 
roka. Ale oni ma prekvapili už 
asi 56-krát. 
Prišli sme do útulku, kde nás 
privítala milá p. Liptáková. Na 
začiatku nám porozprávala prí-
behy o týraných a zranených 
psíkoch, ktoré pomohli zachrá-
niť. Spomenula, že materiálne 
veci ich síce potešia, ale najviac 
im pomôžu práve peniažky, 
aby mohli psíkom zabezpečiť 
očkovanie, odčervenie alebo 
prípadné operácie, ktoré im za-
chránia život. No to už viac sied-
makom nebolo treba hovoriť. 
Ale k tomu sa vrátim neskôr. Po 

LYŽIARSKY VÝCVIK

neboli každý deň, keď sme 
nemali hry, tak sme sa zabavili 
sami. Vznikali aj nové lásky. 
Žiaľ, nemali dlhé trvanie (asi 5 

hodín aj so spánkom). O 22:00 
sa zhasínali svetlá a prišiel čas 
spánku. Ráno sme mali 30 mi-
nút na umytie, oblečenie. Kým 
sme boli ráno na svahu, Danka 
bodovala izby. Na tretí deň sme 
si urobili menšiu poobedňajšiu 
túru, hore na svah, kde stála 
veľká koliba. Čas ubiehal veľmi 
rýchlo a kým sme sa stihli vyba-

Prvý deň po vianočných prázd-
ninách sa piataci a šiestaci 
vybrali na lyžiarsky, na Krahule. 
Cestovali sme 2 hodiny a 30 
minút. Po príchode nás čakal 
teplý a chutný obed. Po obede 
sme išli na lyže, poniektorí si 
išli požičať lyže, palice a lyžiar-
ky. Mali sme troch inštrukto-
rov, ktorí si nás rozdelili na 3 
skupiny: začiatočníci, pokročilí 
piataci a pokročilí šiestaci. Celý 
týždeň sa všetci usilovali o cenu 
najlepšieho lyžiara zo skupiny. 
Keď sme sa vrátili zo svahu, dali 
sme si sušiť veci a išli na veče-
ru. Po večeri pre nás pripravili 
hry pani riaditeľka, pán učiteľ 
Pastor a pani vychovávateľka 
Danka. Samozrejme, že hry 

liť, tak sme sa mohli zas začať 
baliť. Nikto nechcel ísť domov, 
cesta ubiehala rýchlo ani sme 
sa nenazdali a už nás čakali 
doma šťastní a veselí rodičia. 
V škole sme sa už len rozprávali 
o zážitkoch.

Autori: A. Kubinová 5.A, 
V. Wolfová 6.A

POLÁMANÉ POSTELE
Sme Slováci ako sa patrí,
poznáme už všetci Tatry,
a tak bandu poslali, 
do hornatých  Krahulí.
Na večeru boli slíže,
dlhé, tenké ako lyže,
k tomu čerstvé marhule, 
Ach! Úžasné Krahule.
A polievka z kvasníc k tomu,
zrazu prišlo k tomu zlomu,
3 postele „kaput“ zrazu,
vari z toho Krahulského mrazu.

LÁSKA NA LYŽIACH
Na  lyžiarskom sme sa zblížili,
i nové lásky zažili.
Každá láska sa raz skončí,
iskra už nepreskočí.
Láska časom dohorí,
neprejde už cez hory.
posteľ svoje už si zažila,
a nás už neprežila.
Postele nám praskali,
a  srdcia, pukali.

Autorka: Veronika Wolfová, 6.A

Ani na lyžiarskom nechýbala populárna hra “fľaša”.
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70. VÝROČIE ZALOŽENIA MATERSKEJ ŠKOLY V JAROVCIACH
Všetko, čo naozaj potrebu-
jem vedieť, som sa naučil 
v materskej škole.
Múdrosť nebola na vrchole 
hory zvanej vysoká škola, 
ale na pieskovisku materskej 
školy.
Toto som sa naučil 
So všetkým sa podeľ.
Hraj fér.
Nebi ľudí.
Vráť veci tam, kde si ich na-
šiel.
Upratuj po sebe.
Neber si nič, čo Ti nepatrí.
Ak niekomu ublížiš, povedz 
prepáč. 
Umývaj si ruky pred jedlom.
Splachuj.
          Robert Fulghum, filozof

Predškolská výchova v Jarovciach má dlhú a bohatú históriu. Prešla 
mnohými zmenami. Len úprimná láska k deťom, entuziazmus, fle-
xibilita a zanietenosť pedagógov a školských pracovníkov pomáhali 
prekonávať rôzne prekážky, ktoré za 70 rokov existencie materskej 
školy, život priniesol. 
V Kronike materskej školy z roku 1948, Milada Bubelková, prvá uči-
teľka MŠ v Jarovciach, takto opisuje jej vznik a začiatky:
(Text z kroniky je písaný autenticky s pravopisom z roku 1948)

Sriadenie materskej školy v Jarovciach.
Riaditeľ tunajšej národnej školy podal návrh na školský inšpektorát, Bratisla-
va 2, aby bola v obci Jarovciach popri národnej škole sriadená Materská škola. 
Odôvodňoval to nasledovne. Obec bola ku Slovensku pridelená len minulého roku 
a rodiny sú z väčšej časti chorvati, časť maďarov, ba i nemcov a rodinný príslušníci 
slovensky nevedia, deti tiež nie a na školách je vyučovací jazyk slovenský. Žiactvo 
ťažko chápe slovenský jazyk a prvý ročník národnej školy týmto jazykovým cviče-
ním a jazykovým učením veľmi trpí na učive preberajúcej látky. 
V materskej škole, škole prípravnej pre postupnú školu národnú, by sa deti pripra-
vovaly a oboznamovaly s jazykovými pojmami slovenčiny. A v tomto snadnejšia 
by bola práca jazykového vývoja reči v prvej národnej triede.
Povereníctvo školstva i školský inšpektorát prijal tento návrh a urýchlene ho vy-
bavil v kladnom pomere.

Zadelenie vyučovania.
Dňa 2. septembra 1948 hlásila sa u riaditeľa školy Milada Bubelková. Služobný 
sľub zložila do rúk školského inšpektora. Po ústnom rozhovore s riaditeľom ná-
rodnej školy A. Palackom, menovaná nastúpila miesto! Hneď na druhý deň sa ko-
nala učiteľská porada pre rozdelenie vyučovania. Pre nedostatok miesta v školskej 
budove, bude Materská škola umiestnená v triede 1. postupného ročníka národnej 
školy, lebo inej výhodnej miestnosti nieje v celej obci. Vyučovať sa bude striedavo 
a to: pondelok, utorok a streda Materská škola odpoludnia, národná dopoludnia, 
štvrtok, piatok, sobota – Materská škola dopoludnia, národná popoludní. 
Vyučovanie a čas: predpoludním od 8-12 hod., popoludní od 13-17 hod. 

Budova školy, zariadenie, pomôcky.
Nakoľko obec Jarovce bola pridelená ku Slovensku 15. októbra 1947, školská bu-
dova je ešte stále v plnom prúde opráv. Život detí ohrožený spadnutím škridlí, na-
koľko sa strecha opravovala, dvor neupravený, samé náradie a murárske náčinie, 
nedostatok miesta na dvore, triedy pomerne úzke, nepraktické pre materskú školu. 
Náradie a vnútorné zariadenie z národnej školy – lavice školské, nepraktické. 
Pomôcky žiadne. Treba je tu hodne odvahy a duševnej sily, zmôcť všetky prekážky 
a nedostatky.

Zápis. Započatie vyučovania. 
Dňa 6. septembra 1948 na rozhlásenie bubnovaním, prinášaly matky svoje dietky 
k zápisu do veku od tri až šesť rokov. Zápis previedla učiteľka materskej školy, 
ale zápisné zaťiaľ ešte nevybrala. Nakoľko inej podobnej miestnosti ako je ško-
la v obci neni, zdravotnícke pomocné orgány prevádzaly štepenie detí proti TBC 
v miestnosti školy. Deti týmto boly odstrašené od školy a ani jedna matka svoje 
dieťa nemohla udržať v triede, tobôž nie učiteľka, ktorá im doposiaľ bola nezná-
mou. Bol to veľký ruch a plač a týmto deti znenávidely každého neznámeho muža, 
považujúceho za lekára kričiac: “GRIE INFAT!“
Bola to ťažká situácia rozumieť malým detským srdiečkam prestrašených infajú-
cim doktorom.
Vyučovanie bolo teda preložené na druhý deň – utorok 7. septembra. Rodičia 
privádzaly svoje dietky, ale veľké prekvapenie. Bolo ich pomerne hodne i skrz 
prestrašenie predošlého dňa. Avšak nebolo to bez ťažkostí. Ustarostené detské 
tváričky vyzývavo hľadely k dverám – čakajúc, že sa v nich objaví znovu doktor 
s ihlou v ruke, ktorú nemilosrdne pichne malému školáčkovi. Bolestné pohľady 
vrhali na svoju učiteľku, sťaby prosily, aby mu zabránily prístup, alebo aby ich 
pustila domov. Učiteľka im chcela pomôcť v ich duševnej kríze, prihovárala sa im 
tešiac ich milým slovom. Aký však zistila úbohý stav svojho postavenia, keď prišla 
na veľkú štrbinu, narazila na skalu jazykového nedorozumenia.

Pokračovanie v ďalšom čísle Jarovských novín.
Erika Poropatichová, zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ

nejaké koláčiky a predávať ich 
na Vianočnej akadémii. Ale to 
ešte nebol ten „high level“. Pri-
budli nápady - bude sa podávať 
aj čajík, horúca čokoláda, slané 
slimáčiky a dokonca aj cukrová 
vata. Aby tam prišlo čo najviac 
ľudí, vyrobili malé aj veľké letá-
ky, ktoré dávali buď do schrá-
nok alebo nalepili na vchod 
školy, úrad a neviem, kde ešte. 
Samozrejme, vyrobili aj veľkú 
informačnú tabulu s ponúka-
nými dobrotami, kde nezabudli 
uviesť aj cenu. Samozrejme, 
ceny boli vyššie ako v obchode. 
Ale to preto, že to išlo na dobrú 
vec. Siedmaci okrem stresu 
z nacvičovania akadémie, začali 

mať aj stresy s organizovaním 
celej akcie. Ale keď nastal ten 
deň „D“, veľmi im pomohla ich 
triedna pani učiteľka, ktorá im 
bola veľkou oporou. Dokonca 
uhasila aj menší oheň, ktorý 
spôsobil prístroj na výrobu cuk-
rovej vaty. Vivi, dúfam, že sme 
ti ten prístroj nezničili. 
 Neviem vám opísať tú atmo-
sféru, ktorá tam vtedy bola, 
keďže som tam nemohla byť. 
Ale viete, čo viem určite? Že 
takáto trieda sa objaví na škole 
len veľmi zriedka. Lebo aj keď 
sú veľmi hluční, majú občas 
neporiadok v triede, ale doká-
žu držať pri sebe, pomáhať si 
a spolupracovať ako jeden tím. 

a sladkosti. Ale viete čo bolo 
úžasne? Na recepcii mali malú 
pokladničku, kde niektorí žiaci 
hodili aj svoje posledné centy. 
A tu sa to len začalo...
Ešte sme odtiaľ ani neodišli 
a už plánovali, kedy pôjdu znova 
venčiť. Dokonca, že nech ideme 
v sobotu alebo cez vianočné 
sviatky. Skoro mi zamrzol už 
aj tak premrznutý úsmev. Po-
myslela som si: „Oni asi s tou 
pomocou druhým, nikdy nepre-
stanú.“ A nemýlila som sa. Hneď 
na WhatsApp-e vznikla skupina 
SLOBODA ZVIERAT. A už pomaly 
a iste vymýšľali, ako získať ne-
jaké peniaze pre týchto psíkov. 
No a zrodil sa nápad - napiecť 

A hlavne, chcú pomáhať - či už 
iným ľudom alebo zvieratkám. 
Venovali toľko voľného času, 
materiálnych vecí ostatným, že 
si zaslúžia veľký obdiv a ostatní 
žiaci by si z ich skutkov mali brať 
príklad. Nesmiem zabudnúť, že 
okrem siedmakov sa do tohto 
úžasného projektu zapojila aj 
Janka Diana Kosnáčová z 8.A 
s Veronikou Wolfovou zo 6.A. 
Takže na záver len napíšem, že 
„klobúk dole siedmaci“, máte 
môj obdiv. Len prosím, pekne 
prosím, na chvíľku si dajte pauzu 
od týchto dobrých skutkov. Lebo 
dať vydýchnuť pani učiteľkám, 
sa tiež považuje za dobrý skutok.
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ČO JE NOVÉ V MATERSKOM CENTRE LUSKÁČIK
môžu pozrieť alebo sa zapojiť do 
predstavenia Klaun Pepele a vy-
robiť si veľkonočné dekorácie. 
V apríli bude predstavenie Kuk 
ani Muk, ktoré zahrá Smejko 
a Tanculienka. V máji plánujeme 
zorganizovať športový deň, plný 
športových súťaží, vystúpení 
tanečných skupín, či zaujímavej 
tomboly. Podobný sme robili aj 
minulý rok na detskom ihrisku 
na tému Hľadanie pirátskeho 
pokladu, kde bolo 8 stanovíšť, 
ktoré keď deti zvládli mohli si 
vybrať poklad z truhlice pokla-
dov. Deti si mohli vyrobiť pirátsky 
klobúk, loviť ryby a spoznávať 
ich, preliezť cez pavúčiu sieť, 
či hľadať v „bahne“ indície a i. 
Minulý rok prišlo 42 detí, tento 
rok dúfame, že príde detí viac.

Od februára začali v našom MC 
nové kurzy ako JOGA PRE DETI 
od 3-7 rokov, vedená kvalifiko-
vanou inštruktorkou Monikou 
Pálovou. Joga pre deti je hravá, 
kreatívna, rozprávková. Jednotli-
vé jogové pozície sa prevádzajú 
hravou formou a sú prepájané 
s cvičeniami motoriky prstov, 
chodidiel, očnými cvikmi. Deti 
si tak nenúteným spôsobom 
osvojujú správne dýchacie i po-
hybové návyky. Detská joga učí 

V januári sme podpísali novú 
nájomnú zmluvu na základe, 
ktorej sme mali platiť mesačne 
za prenajaté priestory energie 
165,00 eur/mesačne. Keďže 
naše príjmy nie sú postačujúce 
na to, aby sme dokázali zaplatiť 
náklady na energie na celý rok, 
požiadali sme obec o dotáciu na 
náklady na energie. Ďakujeme 
veľmi pekne všetkým poslan-
com, ktorí navrhli, aby sa nám 
znížili energie a touto formou 
podporili naše materské cen-
trum. Vďaka tomu môže naše 
centrum fungovať a robiť naďa-
lej aktivity pre rodiny s deťmi. 
Bola nám schválená aj dotácia 
na divadielko Klaun Pepele, kto-
rá bude na akcii Popoludnie pre 
deti. Ďakujeme pánovi starostovi 
a všetkým poslancom miestne-
ho zastupiteľstva za doterajšiu 
podporu, ktorú si veľmi vážime. 
Veľmi pekne ďakujeme všetkým, 
ktorí nás podporujú v našich ak-
tivitách či je to formou 2% z dani 
z príjmov, či sponzorskými darmi 
alebo dobrovoľníckou pomocou.

Na najbližšie mesiace sme si 
pre Vás pripravili zaujímavé 
akcie, na ktoré Vás srdečne 
pozývame. V marci nás čaká 
Popoludnie pre deti, kde si deti 

aktívnemu prístupu k životu, zvy-
šuje celkovú kondíciu, podporuje 
sebapoznanie ako i sebadôveru. 
Deti sa naučia vnímať svoje telo, 
počúvať jeho signály. Podporený 
je ich zdravý fyzický aj psychický 
vývoj. Akonáhle deti spoznajú 
jednotlivé cviky, radi preberajú 
časť aktívnej tvorby lekcie, roz-
víjaná je teda aj ich kreativita. 
Ďalším novým kurzom je Power 
Yoga pre mamičky a detičky, 
ktorá je výborným prostriedkom 
ako pravidelne cvičiť, zároveň 
byť k dispozícii dieťaťu, sociali-
zovať sa a v neposlednom rade 
i účinným príkladom rodiča, že 
pohyb by mal byť našou neod-
deliteľnou súčasťou za každých 

okolností a stavu.
Otvorili sme aj nový DIVADELNÝ 
KRÚŽOK pre deti od 3-7 rokov. 
Už sme si stihli s deťmi vyrobiť 
masky, tri domčeky a skúšať 
hrať rozprávku Tri prasiatka. Po-
pritom sa zabávame, skúšame 
hrať rôzne zvieratká, vyjadrovať 
svoje pocity, spievame a tan-
cujeme.
Viac informácií o našich aktivi-
tách a kurzoch nájdete v našom 
programe či na FB MC Luskáčik. 
Tešíme sa na Vás na našich 
akciách či kurzoch!

Text: Jana Turanská 
Foto: Jana Turanská, Marek 

Turanský, Monika Pálová

Takto zvládali piráti preliezť cez pavúčiu sieť pri hľadaní pirátskeho 
pokladu.

Piráti Jožko a Matúško na rybačke. Deti na divadelnom krúžku maľovali tehlový domček.
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Materské centrum Luskáik- miesto pre našich najmenších 
 

• Hera : PONDELKY o 10:00-11:00 h. a ŠTVRTKY o 09:00-10:00 h. Jednorázový 
vstup 1 €. 

• Príležitostne poobedná hera spojená s tvorivými dielami – termíny na FB 
 
PRIPRAVUJEME NASLEDUJÚCE KURZY: 

• 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. Kurz zaína od 05.2.2018 a pozostáva z 8 hodín + 2 náhradné hodiny. 
Kurz bude prebieha v doch 5.2,12.2.,19.2.,26.2.,12.3.,19.3.,26.3,9.4.2018. Cena kurzu 
36€(4,50€/h.). V cene je aj vstup do herniky MC Luskáik pred alebo po hodine 
montessori klubu. Zava pre súrodencov: zava 50% pre druhé diea. Kurzovné je 
potrebné uhradi na prvej hodine. V prípade vonej kapacity je možný jednorazový 
vstup (príspevok 5,50€/hodina), je potrebné sa vopred prihlási mailom. Prvá ukážková 
hodina zdarma 29.1.2018. Prihlášky s menom a vekom dieaa + tel. kontakt, 
preferovaným asom pošlite na info@hraveucenie.com, mob: +421911769777 

• Kurz hravej anglitiny Helen Doron pre deti od 3 mesiacov - 2 rokov. Kurz bude 
v pondelky o 09:15-10:00 h. alebo stredy o 10:15 h.. Baby´s Best Start je 7 kurzov 
v jednom: Anglitina, Rozvíjanie sociálnych návykov, Muzikalita a rytmus, Rozvoj 
mozgových hemisfér, Základy detskej znakovej rei, Rozvoj psychomotorických 
zruností a Rozvoj prípravných itateských zruností. Ukážková hodina zdarma. 
Prihlasujte sa cez mail: jarovce@helendoron.sk alebo na t.. 0908 737 372. 

• Kurz POWER YOGA pre MAMIKY a DETIKY: Utorky 10 – 11 h. Cena kurzu: 
20,- € (s možnosou jednej náhradnej lekcie). Ukážková hodina zdarma: 13.4.2018, 
10.00 h. Zaiatok kurzu: 13.4.2018 (5 lekcií). Športovejší druh jogy s prvkami jemnej 
dynamiky a sily, ktorý buduje krásne pevné, štíhle telo, zvyšuje ohybnos kbov, 
chrbtice i flexibilitu svalstva. Je urená pre mamiky na materskej dovolenke, ktoré 
chcú by aktívne, ale nemajú kam, prípadne nechcú odloži svoje deti. Na túto lekciu si 
ich môžu zobra so sebou, dokonca ich aj zapája do jednotlivých ásan a ich prípadný 
pla i smiech nebude nikoho ruši ani rozptyova. Power Yoga pre mamiky a detiky 
je výborným prostriedkom ako pravidelne cvii, zárove by k dispozícii dieau, 
socializova sa a v neposlednom rade i úinným príkladom rodia, že pohyb by mal by 
našou neoddelitenou súasou za každých okolností a stavu. Je vhodná aj pre vemi 
erstvé mamiky hne po období šestonedelia.  

• Kurz DETSKÁ JOGA 2 až 4 roky (s maminkami): Utorky 9.15 – 10 h, Cena kurzu: 
20,- € (s možnosou jednej náhradnej lekcie). Ukážková hodina zdarma: 8.5.2018, 9.15 
h. Zaiatok kurzu: 8.5.2018 (5 lekcií). Joga pre deti s maminkami na materskej 
dovolenke je prevádzaná za ich asistencie a podpory. Je hravá, kreatívna, rozprávková. 
Jednotlivé jogové pozície sa vykonávajú hravou formou a sú prepájané s cvieniami 
motoriky prstov, chodidiel, onými cvikmi. Deti si tak nenúteným spôsobom osvojujú 
správne dýchacie i pohybové návyky. Detská joga uí aktívnemu prístupu k životu, 
zvyšuje celkovú kondíciu, podporuje sebapoznanie ako i sebadôveru. Deti sa nauia 
vníma svoje telo, poúva jeho signály. Podporený je ich zdravý fyzický aj psychický 
vývoj. 

 

• Kurz DETSKÁ JOGA 3 až 9 rokov : Pondelky 17 – 18 h, Cena kurzu: 20,- € 
(s možnosou jednej náhradnej lekcie). Ukážková hodina: 7.5.2018, 17.00 h Zaiatok 
kurzu: 8.5.2018 (5 lekcií) - Joga pre deti je hravá, kreatívna, rozprávková. Jednotlivé 
jogové pozície sa prevádzajú hravou formou a sú prepájané s cvieniami motoriky 
prstov, chodidiel, onými cvikmi. Deti si tak nenúteným spôsobom osvojujú správne 
dýchacie i pohybové návyky. Detská joga uí aktívnemu prístupu k životu, zvyšuje 
celkovú kondíciu, podporuje sebapoznanie ako i sebadôveru. Deti sa nauia vníma 
svoje telo, poúva jeho signály. Podporený je ich zdravý fyzický aj psychický vývoj. 
Ako náhle deti spoznajú jednotlivé cviky, radi preberajú as aktívnej tvorby lekcie, 
rozvíjaná je teda aj ich kreativita.  

• Hákostreda 17:30 h.– ide o hodinku venovanú hákovaniu, každú párnu stredu. Ak 
radi hákujete a doma na to nie je as, alebo sa to chcete naui a pritom si trošku 
poklábosi- urite prídite! Hákostredy sú otvorené stretnutia, môžete prís kedykovek. 
(21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6.). Hákova budeme Chobotniky pre 
srdiekové detiky a poplatok za materiál je 1 euro. Nemusíte si ni nosi, len dobrú 
náladu. Hotové chobotniky potom pošleme predasne narodeným detikám do 
nemocníc :) Na chobotnikách sa navyše nauíte všetko, o budete potrebova, aby ste 
si mohli potom uhákova hocio iné.  
 
PLÁNUJEME NASLEDUJÚCE AKTIVTY: 

• 06.04.2018 o 10:00 h. – prednáška Ako sa správne stara o zúbky a asná. Hravou 
formou zubárky ukážu na vekých zuboch a s vekou kefkou ako si správne isti zuby 
a detiky si zubnými kefkami budú isti zúbky. Poplatok 8 eur/diea. Diea si odnesie 
2 zubné kefky Curaprox a iné náuné materiály. Prihlasovanie na e-mail. do 20.3.2018 

• 28.4.2018 od 16:00 h. – Koncert Smejko a Tanculienka : Kuk ani Muk v KD 
Jarovce. Úplne nové predstavenie s najobúbenejšími chrobáikmi Smejkom 
a Tanculienkou! Dokonca príde aj ich kamarát motýlik Huncúlik a spolone zahrajú 
nové hity z tretieho DVD Kuk, ani muk! Nebudú chýba pesniky ako Motáik 
Popletáik, Sestriky farbiky, Tri prasiatka, Škaredé káatko, Usmej sa, Ahoj, 
ahoj... ale zaspievajú aj toko žiadaného Boxeristu, Vajce na vandrovke a Babu 
Jagu! Lístky si môžete rezervova cez mail. 

• 13.5.2018 od 15:00 hod. – Športový de na futbalovom ihrisku TJ Jarovce. akajú 
Vás rôzne športové disciplíny, vystúpenie tanených skupín, tombola o zaujímavé ceny, 
oberstvenie. Pre všetky zúastnené deti na športových disciplínach sú pripravené 
odmeny. 
 
Kontakt: Materské centrum Luskáik, Ovocná 17, Jarovce, e-mail: 
mcluskacik@gmail.com, Aktuálne info na facebooku: MC Luskáik 

 

Aj takto deti cvičia jogu hravou formou na kurze jogy pre deti.

Tomáško vyrába masku prasiatka na divadelnom krúžku.
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JAROVSKÉ DETI NARODENÉ V ROKU 2017

Filip Uherčík
Január 2017, 51 cm/3710 g 

rodičia: Filip Uherčík,
Zuzana Uherčíková, rod. Mrázová

Mia Belanová
Máj 2017, 48 cm/3410 g

rodičia: Andrej Belan, 
Daniela Belanová, rod. Kosorinová

Mia Emily Pupáková
Marec 2017, 49 cm/2950 g

rodičia: Jaroslav Pupák,
Sabína Sedláčková

Sebastián Bagala
Apríl 2017, 53 cm/3850 g 

rodičia: Marian Bagala,
Michaela Bagalová, rod. Straková

Lillian Hoffmann
Marec 2017, 49 cm/3280 g
rodičia: František Hoffmann,

Katarína Hoffmann, rod. Novosadová

Jakub Jurík
Január 2017, 50 cm/3480 g 

rodičia: Marek Jurík,
Mária Juríková, rod.Harrerová

Viktória Polakovičová
Jún 2017, 48 cm/2900 g 

rodičia: Vincent Polakovič, Martina 
Polakovičová, rod. Hudačková

Lujza Potančoková
Jún 2017, 45 cm/2910 g 
rodičia: Peter Potančok,

Zuzana Vlčková

Matilda Čižmadiová
Jún 2017, 50 cm/3130 g 
rodičia: Maroš Čižmadia, 

Maja Čižmadia, rod.Hanusová

Viktória Vozárová
Jún 2017, 48 cm/3740 g 

rodičia: Ladislav Vozár,
Jarmila Vozárová, rod. Hybská

Victoria Kramplová
Jún 2017, 50 cm/3350 g 
rodičia: Stanislav Krampl,

Iveta Kramplová, rod. Horváthová

Lukáš Sklenár
Jún 2017, 52 cm/3840 g 

rodičia: Tomáš Sklenár, Veronika 
Sklenárová, rod. Ondrušková

Tadeáš Drugaj
Jún 2017, 50 cm/3360 g 

rodičia: Michal Drugaj,
Denisa Drugajová, rod.Mutalová

Ivan Rohaľ
Február 2017, 50 cm/3400 g 

rodičia: Ivan Rohaľ,
Barbara Rohaľová, rod. Gibódová

Boris Jurák
Máj 2017, 54 cm/3590 g 

rodičia: Peter Jurák,
Ivana Jančárová
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Tamara Šturdíková
Júl 2017, 52 cm/3960 g 

rodičia: Miloš Šturdík, Miriama 
Šturdíková, rod. Pauhofová

Klára Feriancová
Júl 2017, 50 cm/3450 g 
rodičia: Martin Blažíček,

Mária Feriancová

Klára Poľanská 
August 2017, 51 cm/3390 g 

rodičia: Peter Poľanský,
Mária Poľanská, rod. Gombalová

Wanda Sadloňová
September 2017, 52 cm/3550 g

rodičia: Martin Sadloň, 
Petra Wandracseková

Dominik Tesák
August 2017, 51 cm/3550 g

rodičia: Tomáš Tesák,
Martina Tesáková, rod. Bučeková

Marína Rusnáková
August 2017, 49 cm/2920 g 

rodičia: Ján Rusnák,
Lucia Rohaľová

Júlia Donovalová
August 2017, 52 cm/3000 g

rodičia: Martin Donoval,
Alena Donovalová, rod. Dudeková

Kamila Balšanová
Júl 2017, 51 cm/3500 g 

rodičia: Viliam Balšan,
Kamila Balšanová, rod. Bobálová

Oliver Svítek
September 2017, 46 cm/2890 g 
rodičia: Oliver Svítek, Dominika 

Svíteková, rod. Jaboreková

Ema Žiaková
Október 2017, 49 cm/3620 g 
rodičia: Andrej Žiak, Zuzana 
Žiaková, rod. Bankovichová

Daniela Biznárová
December 2017, 52 cm/2950 g 

rodičia: Boris Biznár, 
Petra Biznárová, rod. Salajková

Michal Borbély
December 2017, 47 cm/3290 g 
rodičia: Peter Borbély, Veronika 
Borbélyová, rod. Jankovitsová

Lea Dubová
August 2017, 51 cm/3530 g 

rodičia: Filip Duba,
Lenka Dubová, rod. Granecová

Kristián Mallesich
Júl 2017, 51 cm/3380 g

rodičia: Miroslav Mallesich,
Jana Mallesichová, rod. Muchová

Amália Kaňková
November 2017, 53 cm/3360 g 

rodičia: Peter Kaňka,
Lucia Kováčová
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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
s MŠ schválili.
Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj 
„zákonom roka“ – rozpočtom 
na rok 2018. Návrh rozpočtu 
vzhľadom na vysoké predpo-
kladané investičné náklady 
nezohľadňoval rekonštrukciu 
telocvične v areáli TJ Jarovce. 
Rekonštrukcia bude pravde-
podobne vyžadovať čerpanie 
úverových zdrojov. Rozpočet 
počíta s pokračovaním v rekon-
štrukcii chodníkov v mestskej 
časti vo výške až 80 000 €. Tiež 
počíta s investíciami do údržby 
zelene. Mestská časť plánuje 
aj vybudovanie kamerového 
systému obce. Zastupiteľstvo 
schválilo vyrovnaný rozpočet 
s výškou príjmov aj výdavkov 
1 951 620 €. 
Poslanci dostali aj informáciu 
o výsledkoch kontrol miestnej 
kontrolórky, ktorá kontrolovala 
verejné obstarávanie za rok 
2016, ale aj použitie niektorých 
dotácií. Výhrady mala k dotácii 
udelenej TJ Jarovce v prvom 
polroku 2017. Kontrolórka kon-
štatuje nezrovnalosti a odporúča 
požiadať o vrátenie 1679 €, kto-
ré nezdokladovali a neodporúča 
v ďalšom roku o poskytnutie 
dotácie. Poslanci sa tým ešte 
budú zaoberať a hľadať riešenie.
Ďalej poslanci schválili podmien-
ky verejnej obchodnej súťaže 
na prenájom časti pozemku pri 
starých jasliach o výmere 25 
m2 za účelom prevádzkovania 
stánku rýchleho občerstvenia.
Zastupiteľstvo na návrh starostu 
schválilo návrh na zriadenie 
mimorozpočtového fondu roz-
voja mestskej časti. V ňom sa 
budú kumulovať prostriedky 
pochádzajúce z poplatku za 
rozvoj, ktorí platia stavebníci 
v mestskej časti. Fond môže byť 
použitý len na rozvojové projekty 
mestskej časti ako napríklad 
budovanie zariadení pre deti, 
zdravotníckych, sociálnych, špor-
tových a kultúrnych zariadení, 
parky, úpravu zelene, miestne 
komunikácie, parkovacie plochy, 
verejné osvetlenie a technickú 
infraštruktúru.
Poslanci prerokúvali aj žia-
dosť záhradkárov o predĺže-
nie platnosti nájomnej zmluvy 
k pozemkom využívaným na 
záhradkárske účely. Prednosta 
skonštatoval, že nebola podpí-

December – riadne 
zasadnutie
Na začiatku decembrového 
rokovania sa poslanci vrátili 
k rokovaniu o odpredaji časti 
pozemkov v areáli bývalej Kary 
na Kožušníckej ulici. V septembri 
návrh na odpredaj neschválili 
a vyžiadali si ďalšie znalecké 
posudky. Mali k dispozícii tri 
posudky, podľa ktorých bola 
cena od 282 do 345 tisíc eur. 
Keďže išlo o rozlohu takmer 
10000 m2, rozhodli sa poslanci 
navýšiť cenu na úroveň za akú 
odkupovala NDS pozemky pod 
diaľnicu D4. Schválili kúpnu 
cenu za pozemky vo výške 837 
tisíc eur s podmienkou, že  kúp-
na zmluva bude uzavretá do 30 
dní od udelenia predbežného 
súhlasu primátora, inak uzne-
senie stráca platnosť.
Ďalším bodom rokovania bol 
návrh novely všeobecne záväz-
ného nariadenia o poskytovaní 
sociálnych služieb v mestskej 
časti. Novelou bola zohľadnená 
zmena legislatívy, zreálnená 
výška sadzieb pre poskytovateľa 
a stanovená výška príspevku pre 
prijímateľa.
Poslanci prerokúvali aj štvrtú 
rozpočtovú zmenu, ktorá ob-
sahovala úpravy rozpočtu tak, 
aby sa zreálnilo čerpanie v jed-
notlivých kapitolách ku koncu 
roka 2017. V podobnom duchu 
schválili aj úpravy rozpočtu ZŠ 
s MŠ.
Nasledovalo rokovanie o návrhu 
rozpočtu Základnej školy s ma-
terskou školou na rok 2018. 
Návrh obsahoval aj navýšenie 
mzdových prostriedkov o 4,8% 
nepedagogickým pracovníkom 
materskej školy na celý rok 
a od septembra do konca roka 
zvýšenie mzdy pedagogických 
pracovníkov o 6 %. Dlhšia dis-
kusia prebehla o plánovanej 
nadstavbe MŠ. Poslanci sa obá-
vajú, že škôlka bude musieť byť 
dlhší čas uzavretá a odporúčajú 
zatiaľ rozšíriť len jedáleň. Sta-
rosta navrhol rekonštruovať cez 
prázdniny kuchyňu – odsávanie 
a klimatizáciu, rozšíriť jedáleň 
a napojiť škôlku na kanalizá-
ciu, na ktorú je vypracovaný 
samostatný projekt a je vydané 
právoplatné stavebné povolenie. 
Po diskusii poslanci s menšími 
zmenami návrh rozpočtu ZŠ 

saná nová zmluva so zvýšeným 
nájomným na rok 2017, ale 
nájomné zaplatili podľa starej 
zmluvy a podľa uznesenia by sa 
mala suma vyrovnať. V januári 
je potrebné uzavrieť novú zmlu-
vu. Poslanci uznesením vyzvali 
záhradkárov, aby doplatili neu-
hradené nájomné za rok 2017. 
Zároveň požiadali starostu, aby 
v prípade, ak nájomné nebude 
doplatené, pristúpil k vyprataniu 
neoprávnene užívaného majetku 
a k exekučnému vymáhaniu.

Január – riadne 
zasadnutie
Zastupiteľstvo úvodom rokovalo 
o návrhu novely všeobecne 
záväzného nariadenia o určení 
výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach. Vzhľa-
dom na vysoké náklady bolo 
potrebné upraviť poplatky za 
materskú školu a školský klub 
detí, ktorý sa každoročne rozši-
ruje. Nový poplatok za ŠKD bol 
stanovený na 17 € mesačne a za 
MŠ 30 € mesačne. Susedné 
Rusovce majú tieto poplatky 
vo výške 25 € a 50 € mesačne.
V ďalšom bode poslanci schválili 
plán kontrolnej činnosti miestnej 
kontrolórky mestskej časti Brati-
slava-Jarovce na  I. polrok 2018.
Následne prerokúvali správu 
z kontroly dodržiavania Smer-
nice o používaní služobných 
a súkromných motorových vo-
zidiel a z vyúčtovania spotreby 
pohonných hmôt referentských 
vozidiel a vozidiel DHZ Jarovce 
v roku 2017. Konštatovala, že 
vyúčtovanie spotreby vozidiel 
DHZ nie je predkladané mesač-
ne ako to vyžaduje zákon, ale len 
polročne a navrhla prijať účinné 
opatrenia.
Záhradkári doplatili nájomné, 
tak ako to požadovalo zastupi-
teľstvo a starosta ešte v minu-
lom roku. Vzhľadom na to, že 
mestská časť neplánuje dlho-
dobé využívanie záhradkárskej 
osady na záhradkárske účely, 
schválili poslanci predĺženie 
nájmu len do 31.12.2019.
Zastupiteľstvo na návrh sta-
rostu schválilo aj uzatvorenie 
zmlúv s dvoma opatrovateľskými 
službami, aby mal opatrovaný 
možnosť vybrať si.
Pre MC Luskáčik bola schvá-

lená dotácia vo výške 120 € 
na úhradu výdavkov spojených 
s organizovaním divadelného 
predstavenia pre deti „Divadlo- 
žihadlo“.
Spoločnosť Euronet Sevices 
Slovakia požiadala o prenájom 
priestorov v kultúrnom dome za 
účelom umiestnenia bankoma-
tu. Poslanci schválili pre tento 
účel pôvodný priestor, kde bol 
kedysi bankomat.
Spoločnosť Bjoern, ktorá v mi-
nulom roku žiadala o odkúpenie 
časti pozemkov v areáli bývalej 
Kary na Kožušníckej ulici, po-
žiadala, aby mestská časť zbú-
rala chátrajúcu budovu starej 
škôlky, tiež, aby mestská časť 
opravila cestnú komunikáciu 
na Kožušníckej ulici, po ktorej 
ku nim jazdí až 250 nákladných 
áut denne a ktorej stav je aj 
z toho dôvodu zlý. Tiež požiadali 
o zníženie nájmu za pozemky 
v areáli. Zastupiteľstvo vníma 
tieto žiadosti ako formu pomsty 
za to, že odmietlo lacno predať 
pozemky. Preto žiadostiam ne-
vyhovelo a zaviazalo starostu, 
aby požiadal spoločnosť Bjoern 
o spolufinancovanie opravy 
Kožušníckej ulice. Neschválilo 
ani zníženie nájmu, ktoré nie 
je vysoké a navyše požiada-
lo starostu o návrh nájomnej 
zmluvy s dvojnásobnou výškou 
nájomného.
Poslanci sa opätovne zaobe-
rali aj návrhom na nadstavbu 
materskej školy. Tentoraz išlo 
o postupnú realizáciu rozloženú 
tak, aby nedošlo k dlhodobému 
uzavretiu priestorov. Samot-
nému vyhláseniu verejného 
obstarávania na zhotoviteľa 
bude ešte predchádzať séria ro-
kovaní s odborníkmi, či je možné 
rekonštrukciu stihnúť a ak áno, 
určia sa jednotlivé realizačné 
fázy. Projekt by mal byť reali-
zovaný s finančnou podporou 
z Integrovaného regionálneho 
operačného programu (IROP) 
v rokoch 2018 a 2019.
Na záver poslanci schválili pre-
nájom 25 m2 v areáli starých 
jaslí víťazovi verejnej obchodnej 
súťaže – spoločnosti Kastil Pic-
tures. Priestor by mal slúžiť na 
prevádzkovanie stánku rýchleho 
občerstvenia.

(ju)
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V ČASTI JANTÁR PRIBUDLI NOVÉ ULICE
Bažantnicová
Bylinková
Diamantová
Figová
Fikusová
Františka Schmuckera
Granitová
Chotárna
Ivana Blazeviča
Jantárová
Jazerná
Jozefa Mikisitsa
Koreňová
Kožušnícka
Kôstková

V rámci projektu Jantár II. pri-
budlo v Jarovciach päť nových 
ulíc a ulice Opálová a Zafírová sú 
predĺžené. Nové názvy schválilo 
jarovské miestne zastupiteľtsvo 
v júni 2017 a vo forme vše-
obecne záväzného nariadenia 
ich v marci 2018 schválilo aj 
mestské zastupiteľstvo. Ich 
názvy sú pokračovaním názvov 
podľa nerastov - Topásová, 
Granitová, Tyrkysová, Nefritová 
a Krištáľová ulica.
Celkovo je v Jarovciach už 43 
ulíc s týmito názvami:

Krištáľová
Ladislava Batthyányho
Mandľová
Morušová
Nefritová
Oleandrová
Opálová
Osijecká
Ovocná
Palmová
Pave Vukoviča
Petara Pasicha
Pílová
Plitvická
Pri tehelni

Rastlinná
Repková
Semenárska
Slavónska
Smaragdová
Topásová
Trnková
Tyrkysová
Urbárska
Zadarská
Zafírová
Zamatová
Zeleninová

(ju)

 

16 
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JAROVCE V STREDOVEKU (3. časť)

kráľa Ondreja II. z roku 1208, 
v ktorej potvrdzuje založenie 
benediktínskeho opátstva, ob-
sahovala po tradičnom úvode 
odsek, v ktorom panovník svo-
jou pečaťou a podpisom potvr-
dzuje správnosť ním vydanej 
listiny, deklarujúcou už spomí-
nanú skutočnosť – bez dodat-

kov o darovaní dedín a pôdy 
benediktínskemu opátstvu. 
Vieme, že i v minulosti, pokiaľ 
išlo o nadobudnutie či získanie 
majetku, sa používali rôzne – 

i pokútne spôsoby dokazovania 
oprávnenosti vlastníctva. Boli 
známe prípady falšovania do-
načných listín a nebolo zvlášt-
nosťou falšovať i listiny vydané 

Nepochybujeme o tom, že pô-
vodná listina kráľa Ondreja II., 
ktorou potvrdzuje založenie be-
nediktínskeho opátstva v Lebé-
nyi, existovala. Otáznou sa ale 
stáva skutočnosť, že pôvodná 
listina, ktorá bola vydaná v roku 
1208 (na začiatku trinásteho 
storočia), okrem úvodných for-
mulácií a samotnej podstaty 
listiny – teda potvrdenia o zalo-
žení benediktínskeho opátstva, 
obsahovala aj metáciu. Pre 
vysvetlenie – ide o z latinčiny 
prevzatý výraz pre vymedzenie, 
resp. ohraničenie polohy osady 
a jej chotára. V našom prípade 
ide o časť po úvode a merite 
listiny – potvrdení o založení be-
nediktínskeho opátstva, v kto-
rej sa podrobne popisuje maje-
tok vo forme vlastníctva dedín, 
pôdy a jeho hranice. Práve vlo-
žená metácia, ktorá sa mala na-
chádzať v pôvodnej listine kráľa 
Ondreja II., vzbudzuje podozre-
nie. Táto forma písania listín 
sa totiž na začiatku trinásteho 
storočia, ba ani počas neho vô-
bec nepoužívala. Poznáme ju až 
zo štrnásteho, resp. pätnásteho 
storočia. Tu sa ponúka viacero 
možností. Originálna listina 

Listina kráľa Ľudovíta I.-Veľkého (1326-1382) z roku 1359, 
potvrdzujúca listinu kráľa Ondreja II. z roku 1208

Ondrej II., asi 1177-1235 Kráľ Ondrej II. a kráľovná Gertrúda
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Skutočnosť vyplývajúca z lis-
tiny kráľa Mateja, že pôvodný 
dokument bol spolu s inými 
dokladmi zničený, čo postihlo aj 
samotný benediktínsky kláštor 
sv. Jakuba a osídlenia, ktoré vy-
pálili a zničili Alamani, je vysvet-
lením straty pôvodnej donačnej 
listiny. Potom už len nasledujú 
prosby opátov kláštora o po-
tvrdenie pôvodnej listiny kráľa 
Ondreja II. o povolení k založe-
niu kláštora a – o vlastníctve 
zeme a osád – ktoré zrejme, 
domnievame sa, pôvodná listi-
na neobsahovala. Tieto metácie 

sa vkladali do donačných listín, 
ako sme už spomenuli, neskôr. 
Predstavení kláštora sv. Jakuba 
požiadali aj kráľa Ľudovíta I. 
Veľkého (1326–1382) o po-
tvrdenie pôvodnej – neexistu-
júcej listiny, ktorý im vyhovel. 
Donačnú listinu potvrdil v roku 
1359 v Pécsi (Päťkostolí). To je 
zrejme prvý známy prepis listiny 
kráľa Ondreja II., ktorý sa za-
choval a ktorý aj predkladáme. 
Ďalšie donačné listiny kráľa 
Mateja, Rudolfa II. atď., už iba 
potvrdzujú daný stav a zároveň 
k majetkom patriacim kláštoru, 
na základe žiadosti šikovných 
orodovníkov, pripájajú ďalšie.
Tatárska hrozba sa stala pre 
túto lokalitu skutočnosťou 
v roku 1241. Tatárske hordy 
obsadili Ráb a Mošon a ich 
pozornosti neušli ani okolité 
mestečká a dediny, ktoré vy-
plienili a obyvateľov vyvraždili. 
Tatári pod velením Batu chá-
na, Džingischánovho vnuka, 
prezimovali v tábore pri Wie-
ner Neustadte. 11. decembra 
1241 zomrel vo veku 55 rokov 
Veľký chán Mongolska Ögödei 
(1186–1241), tretí syn Džin-
gischána a od roku 1229 aj 
jeho nástupca, ktorý sa podľa 
dobových správ pri súťaži v pití 
upil k smrti. Súťaživosť, či už 
išlo o zápasenie, pitie, jazdu na 
koni, ženy, či boj, patrilo medzi 
prirodzené činnosti mongol-

ských bojovníkov. Práve úmrtie 
Veľkého chána bolo príčinou 
ukončenia tatárskych výbojov 
v strednej Európe. Batu chán 
sa urýchlene vrátil späť do Mon-
golska, aby sa mohol uchádzať 
o titul Veľkého chána. Na jar 
roku 1242 so svojím vojskom 
z Uhorska odtiahol. Dôsledky 
tatárskeho vpádu boli tragické. 
Polovica obývaných miest bola 
zničená a štvrtina obyvateľstva 
vyvraždená, alebo odvlečená 
do zajatia. Uhorsko doplácalo 
na nejednotnosť a rozhádanosť 
svojich magnátov, ktorí sa spo-
jili až pod hrozbou tatárskeho 
nebezpečenstva, aby sa týmto 
hordám účinne postavili na 
odpor. Keď sa Tatári z územia 
Uhorska stiahli, kráľ Belo IV. 
nechal v rokoch 1242–1252 
vybudovať 44 hradov a opev-
není za účelom účinnej obrany 
v prípade opakovanej tatárskej 
hrozby. Týmito opatreniami, kto-
ré vykonal, si vyslúžil označenie 
druhého zakladateľa Uhor-
ského štátu. Keď v roku 1284 
vpadol mongolský chán Nogaj 
do Uhorska, bola táto invázia 
odrazená práve vďaka opatre-
niam, ktoré vykonal kráľ Belo IV.

(pokračovanie nabudúce)

Juraj Hradský, FINS
foto: archív autora

kráľovskou dvornou kancelá-
riou. Takéto praktiky využívali 
nielen mešťania a šľachta, ale 
neboli cudzie ani cirkevným 
inštitúciám. Spory o vlastníctvo 
nehnuteľného majetku sa tak 
vo viacerých prípadoch dostali 
pred súdy, ktoré rozhodovali 
o oprávnenosti držby práve na 
základe objavenia sa starých 
listín, ktoré potvrdzovali nárok 
vlastníctva tej-ktorej strany. 
Práve na základe „objavenia 
sa starých listín“, ktoré boli 
výtvormi šikovných falzifikáto-
rov. Nuž a príbeh listiny kráľa 
Ondreja II. sa zrejme začal 
úprimnou snahou o potvrdenie 
založenia kláštora Benediktínov 
v Lebényi, a tým aj jeho legali-
zovanie. Ale samotná metácia, 
podľa našej skromnej mienky 
vložená neskôr, resp. ktorá tvo-
rila súčasť celkom inej, novej, 
mladšej listiny – falza, už hovorí 
o niečom inom. O snahe získať 
majetky, tu vo forme vlastníctva 
pôdy a dedín, za každú cenu 
a v tomto úsilí siahnuť i po 
nezákonných prostriedkoch. 
Pôvodnej listiny niet, a tak zo-
stávajú iba domnienky a úvahy, 
na ktorých sa ale nedá stavať 
seriózna historická pravda. 
Môžu azda iba poukázať, či do-
tknúť sa niečoho, čo sa vymyká 
z praktík danej historickej doby 
a podnietiť k zamysleniu sa, 
kde hľadať tú toľkokrát v his-
tórii deformovanú a doráňanú 
pravdu.

Opis listiny z r.1208,G.Fejér, str. 62-63

Kniha I. o stave opátstva sv.Jakuba v Lebény Listina kráľa Mateja z 5.marca 1478
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FAŠIANGOVÉ POSEDENIE SENIOROV

zúčastnili prvýkrát. 
Všetkých prítomných hostí pri-
vítala predsedníčka základnej 
organizácie Červeného kríža, 
pani Hlinická. Privítala aj deti 
a pani učiteľky z Materskej školy 
z Trnkovej, ktoré si pre seniorov 
pripravili kultúrny program a tiež 
hudobnú kapelu Meteor, ktorá 
mala seniorom na fašiangové 
popoludnie zahrať na počúvanie 
a do tanca. S prianím príjemnej 

Jarovce 7. februára, kedy sa 
konalo fašiangové posedenie 
seniorov, pripomínali krásnu 
zasneženú rozprávkovú krajinu. 
Perinbaba mala celý deň plné 
ruky práce a usilovne natriasa-
la svoje biele periny. Seniorov 
sneženie však vôbec neodradilo 
a do sály Kultúrneho domu 
prišli v hojnom počte. Pozvaní 
boli aj najmladší seniori, ktorí 
sa fašiangového posedenia 

zábavy pani Hlinická zahájila 
fašiangové posedenie. Skupi-
na škôlkárov, pod vedením p. 
učiteliek Poropatichovej a Pau-
hofovej, s radosťou recitovala 
veselé básničky o zvieratkách, 
tancovačkách a veselých preká-
račkách. Deti zaspievali známe 
ľudové pesničky, ktoré sa spie-
vajú práve v tomto fašiangovom 
období. Na pódiu si deťúrence 
pri speve podupkávali a zatan-
covali. Klavírne sprevádzanie 
pani učiteľky Pauhofovej len 
umocnil príjemnú atmosféru, 
ktorú deti svojím vystúpením 
vyčarili. Na záver zaželali deti 
veselú zábavu a pesničkou Fa-
šiangy, Turíce, Veľká noc príde 
sa so seniormi rozlúčili. Odme-
nou im bol obrovský potlesk 
všetkých prítomných. Na rad 
prišiel hudobný program skupiny 
Meteor. Už počas prvých tónov 
členky základnej organizácie 
roznášali a rozvážali občerstve-
nie vo forme bohato obložených 
chlebíčkov, slaných tyčiniek 
a pagáčov. Ku kávičke dámy 
ponúkli mramorovú bábovku. 
Súčasťou pohostenia bolo aj 
nealko a víno. Už pri zaznení 

prvých hudobných taktov krás-
nych piesní si seniori spievali 
spolu s kapelou. Panovala dobrá 
nálada. V hudobnej prestávke 
Meteoru sa spevu ujali seniori. 
Harmonika v rukách pána Wa-
renicha a znejúce melódie tiež 
prispeli k dobrej nálade. Seniori 
si veselo nôtili nestarnúce pes-
ničky. Pospomínali si aj na staré 
časy a začiatky hudobnej sku-
piny Melódia. Speváci sa neza-
preli a s radosťou si zaspievali. 
Spievala celá sála. Keď sa svojej 
úlohy znovu zhostil Meteor, tak 
zahral do tanca temperament-
né pesničky. Sála sa naplnila 
tanečníkmi. Na svoje si prišli 
aj single tanečníci tancujúci do 
kruhu. Seniori pri tanci dokonca 
pozabudli aj na boľavé kolená 
... A tak to má byť! Veď ten pocit 
dobrej nálady za to stál ....
Zásluhu na príjemnej atmosfére 
fašiangového posedenia majú 
predovšetkým členky ZO SČK za 
skvelú organizáciu, ale aj dobrá 
hudba skupiny Meteor. Seniori 
odchádzali domov s pocitom 
spokojnosti a dobrej nálady. 

Kristína Kernová
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farby a nový zmysel. Môžeme 
zaspievať: šťastná vina, pre ktorú 
k nám prišiel tak vznešený Vy-
kupiteľ. To, čo nasleduje potom 
si môžete vychutnať na vlastnej 
koži. Výklad sv. omše presahuje 
možnosti tohoto článku. 
Posolstvo Veľkej noci nám dáva 
hlboké presvedčenie, že všetko 
v našom živote sa môže skončiť 
nepredvídateľne dobre, ak to 
ešte nie je dobré, tak to ešte 
neskončilo. To, čo sa nám deje, 
to čoho sme plní, to ešte nie je 
koniec všetkého. Kríž a smrť ne-
majú posledné slovo. Ježiš žije. 
On nám dáva nádej, otvára nové 
perspektívy, vytvára nové príleži-
tosti a možnosti, dáva výnimočné 
a nečakané spôsoby riešenia na-
šich problémov. V Ňom aj hriech 
a vina môžu byť šťastím, ktoré 
nás privádza do náručia Otca. 
Príroda sa prebúdza, prichádza 
jar, vajíčka sú symbolom nového 
života a pre nás nového začiatku. 
Milí čitatelia, nech Kristovo veľ-
konočné svetlo prežiari každú 
temnú časť našich sŕdc, nech 
nám vleje novú nádej a istotu 
v týchto pochybných časoch, aby 
sme znovu v sebe pocítili skutoč-
nú vieru a lásku k Ježišovi, ktorý 
sa pre nás obetoval do krajnosti 
a otvoril nám bránu nebeského 
kráľovstva. Teším sa na plný 
kostol počas Veľkonočnej vigílie 
a verím, že mi dáte za pravdu, že 
je to najkrajšia a najdôležitejšia 
sv. omša celého roka. 

Martin Jarábek
programový riaditeľ Rádia Mária

li, alebo sa hádali 
kto z nich je väčší, 
alebo ho dokon-
ca chceli brániť 
mečom a silou… 
Kde sa nachádza 
naše prežívanie 
viery, kde sa vi-
díme my sami? 
Sme pripravení 
svedč i ť  o  tom, 
že Ježiš žije, aj 
keby nás to malo 
bolieť? Nie, veď 
predsa nie sme 
fanatici, veď nám 
to takto vyhovuje, 
máme pokoj za 
zatvorenými dve-
rami. Lížeme si 
rany, držíme sa 
svojho strachu, 
necítime lásku, 
iba sklamanie a bolesť.
Opakom lásky nie je nenávisť, ale 
ľahostajnosť. Rezignácia nad po-
krokom, osobným rozvojom, stra-
ta dôvery, že tichá a malá práca 
môže niečo vo svete zmeniť. 
A tak radšej jeme kilá práškov 
na spanie, antidepresíva zapíja-
me alkoholom, a mohol by som 
pokračovať ďalej. Potrebujeme 
ešte vôbec nejakého záchrancu, 
spasiteľa? 
Najkrajšia sv. omša v celom litur-
gickom roku je vigília vzkriesenia. 
Môžete namietať, je to najdlhšia 
omša, no to nie omša je dlhá, ale 
naša láska je krátka. Nechápe-
me jej zmysel a symboliku a tak 
nam čas plynie akosi pomalšie. 
Začína sa vonku pred kostolom 
po západe slnka. Lepšie pove-
dané po východe prvej hviezdy, 
lebo vtedy sa pre Židov začína 
nový deň. Kňaz prichádza s veľ-
konočnou sviecou k ohňu, kde 
sa pália bahniatka použité na 
Kvetnú nedeľu, a zvyšky svätých 
olejov. Ten popol sa potom pou-
žíva znovu na popolcovú stredu, 
a takto je všetko spolu prepojené 
a spolu súvisí. Do tmavého kosto-
la vstupuje zapálená veľkonočná 
svieca, postupne sa zapaľujú 
sviečky veriacim, neskôr svetlá. 
Tu zaznieva najkrajší chválo-
spev, ktorý ospevuje sviecu ako 
symbol Krista, dáva svetlo a tým 
sa spaľuje, obetuje, zmenšuje. 
Ospevuje sa Adamov hriech, 
ktorý je dôvodom narodenia 
Krista. Vo svetle zmŕtvychvstania 
zrazu všetko nadobúda nové 

Väčšina dokonca aj kresťanov 
považuje Vianoce za najväčšie 
sviatky v roku, počas polnočnej 
sv. omše vypadávajú ľudia von 
z kostola, ktorý je preplnený vďa-
ka radosti z narodenia Božieho 
dieťaťa. Dokonca príprava na 
Vianoce býva akosi poctivejšia, 
na spoveď prídu aj tzv. ročáci. 
V Taliansku je príslovie: na Viano-
ce so svojimi, na Veľkú noc s kým 
chceš. Na Vianoce sme si akosi 
bližší, viac rozcítení a radostnej-
ší. Pôstne obdobie je poznačené 
smútkom a dlhým rozjímaním 
o krížovej ceste a tak pochopi-
teľne Ježišovo utrpenie neláme 
rekordy v sledovanosti, bolo by 
to morbídne tešiť sa z jeho utr-
penia. 
Často sa stretávam s ľudmi, 
ktorí ako apoštoli sedia uzatvo-
rení do svojich obáv a strachov, 
s negatívnym vnímaním sveta 
a svojho okolia. Mnohí sú ako 
Emauzskí učeníci, ktorí hoci po-
čuli o Ježišovom zmŕtvychvstaní, 
plní sklamania z Boha opúšťajú 
spoločenstvo Cirkvi a vracajú sa 
do mesta hriechu k predošlému 
životu. Niektorí však hľadajú mŕt-
veho Ježiša v prázdnom hrobe 
ako Mária Magdaléna. Jej láska 
ju ženie ešte za tmy, ráno na 
svitaní k Ježišovi. K tomu prázd-
nemu hrobu, ktorý sa niekedy ne-
líši od nášho Jarovského kostola, 
tiež je prázdny. 
Naše mysle často zamotajú ne-
gatívne spomienky, obavy o bu-
dúcnosť a tak nás oberajú o ra-
dosť z prítomnosti. Ježiš kráča 
s Emauzkími, rozpráva sa s nimi, 
vysvetľuje im proroctvá, čo sa 
na neho vzťahovali. No oni ho 
nespoznali, nedokázali uveriť, 
žeby to mohol byť on. Ježiš je 
predsa mŕtvy. Keď som bol ešte 
seminarista, chodievali sme 
často na prechádzky do Sadu 
Janka Kráľa, cestou na Moste 
SNP bol sprejom napísaný text: 
Boh je mŕtvy, Nietsche. Onedlho 
pribudol k nemu ďalší nápis: 
Nietsche je mŕtvy, Boh. Je náš 
Boh mŕtvy, je ticho, mlčí? Kráča-
me po vode k Ježišovi a tu zrazu 
sa topíme ako Peter, lebo vidíme 
vlny, víchor, problémy, ale nevidí-
me Ježiša.
Toľko krát pripravoval Ježiš 
apoštolov na túto najdôležitejšiu 
chvíľu svojho života, snažil sa ich 
pripraviť na svoju obetu a aj na 
zmŕtvychvstanie, no oni buď spa-

Blahoželáme

V mesiacoch január až marec 
2018 sa významných životných ju-
bileí dožili títo naši spoluobčania:

89 rokov
     JANKOVICH Eugen
87 rokov
     ARTNEROVÁ Magdaléna
     WANDRACSEKOVÁ Etela
     SZABOVÁ Rozália 
     ŠINKOVÁ Matilda 
85 rokov
     VISPLOVÁ Mária
80 rokov
     PETERGÁČ Ondrej
     BUCHTOVÁ Zlata
75 rokov
     ROTHOVÁ Agneša
     SALAJKOVÁ Mária
     ŠIMONEKOVÁ Júlia
     DUDÁŠ Ján
70 rokov
     KOŘÍNEK Ján
     KOŘÍNKOVÁ Mária
     WOLFOVÁ Anna
     SOLENSKÁ Dagmar
     HALÁS Ladislav
65 rokov
     STRNISKOVÁ Mária
     WARENICSOVÁ Alžbeta
     HANICOVÁ Lýdia
     BOMBA Ľubomír
     MALESICH Gabriel
     WARENICHOVÁ Mária
     HAÁSZOVÁ Margita
     PAUHOF František
     ŠKODLER Ján
     VLADÁR Pavol

Našim jubilantom prajeme všetko 
len to najlepšie, zdravie, šťastie, 
spokojnosť a veľa životného elánu 
do ďalších rokov života.

NOVÁ PERSPEKTÍVA

Odišli od nás

WARENITS  Jozef 
vo veku 93 rokov

WIŠPEL  Šimon
vo veku 85 rokov

MATEJČÍKOVÁ  Margita
vo veku 93 rokov

Odpočívajte v pokoji !
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Pre niekoho veľmi jednoduchá záležitosť, pre iného nepochopiteľný 
dej. Pravda je však taká, že aj tí, ktorí si myslia, že rozumejú moto-
rom, im vlastne nerozumejú, pretože len tí čo ozaj vedia, dospejú 
k záveru, že nič nevedia. Toľko na úvod tejto komplikovanej témy ☺.
Benzín alebo nafta, ktorú natankujeme do nádrže vozidla v sebe 
ukrýva energiu, ktorú využívame na jazdu. Kým sa však táto ener-
gia dostane z nádrže ku kolesám prebehne síce veľmi rýchla, ale 
komplikovaná cesta. Ako prvé sa táto chemická energia v palive 
zapálením premení v spaľovacom motore na tepelnú energiu. Táto 
tepelná energia sa premieňa na tlakovú. Tlak, ktorý vzniká pôsobí 
na posuvný piest, ktorý sa začne pohybovať a táto tlaková energia je 
teda premenená na mechanickú prácu. Spôsob premeny chemickej 
energie na tepelnú, tlakovú a mechanickú závisí od konkrétneho 
typu motora (2-takt, 4-takt, benzínový, naftový, príp. iný). Každá 
premena energie sa deje s určitou účinnosťou. To znamená, že len 
istá časť chemickej energie z paliva sa premení na tepelnú, istá časť 
z tepelnej sa premení na tlakovú a len istá časť tlakovej sa premení 

na mechanickú. Tam to však ešte z ďaleka nekon-
čí. Takto vytvorená mechanická energia sa ďalej 
prenáša cez prevodový mechanizmus (spojku, pre-
vodovku, diferenciál, kĺby a hriadele) k hnacím ko-
lesám. Tento prenos sa tiež uskutoční iba s určitou 
účinnosťou. Čo myslíte, koľko percent z chemickej 
energie v palive sa premení v spaľovacom motore 
na mechanickú? A koľko percent sa z tejto energie 
dostane až ku kolesám? Pri maximálnej celkovej 
účinnosti, spaľovací motor dokáže premeniť z paliva 
iba okolo 40% energie na mechanickú energiu. Táto 
sa následne s približne 90 percentnou účinnosťou 
dostane ku kolesám vozidla. Teda z celkovej ener-
gie, ktorú sme natankovali, maximálne iba približne 
36% využijeme na pohon vozidla. Ste prekvapení, že 
iba tak málo? Nezabúdajme, že týchto 36% je iba pri 
maximálnej celkovej účinnosti spaľovacieho moto-
ra, teda pri optimálnom zaťažení a otáčkach motora. 
Pri bežnej prevádzke vozidla sa motor ani zďaleka 
nemusí približovať optimálnym podmienkam, pri 
ktorých je maximálna celková účinnosť a premena 
energií v spaľovacom motore sa uskutočňuje ešte 
s oveľa nižšou účinnosťou. Nie je nič výnimočné, ak 
sa celková účinnosť spaľovacieho motora v mest-
skej premávke pohybuje iba okolo 10% a následne 

s účinnosťou 90% sa dostáva ku kolesám. V takomto prípade využi-
jeme iba 9% energie z paliva na jazdu a ostatok odchádza do okolia 
ako teplo a cez výfuk. Inými slovami, pri takomto režime jazdy zo 100 
litrov benzínu alebo nafty iba 9 litrov použijeme na jazdu a 91 litrov 
iba bez úžitku spálime.
Najmä kvôli ekológii sa dnes presadzujú iné alternatívne pohony 
vozidiel, ktoré dokážu spaľovací motor efektívnejšie využívať a op-
timálne zaťažovať – hybridné pohony, prípadne sa spaľovací motor 
nepoužije vôbec – elektromobily. 
A na záver si dovolím jednu vetu, s ktorou mnohí nebudete súhlasiť, 
ale stojím si za ňou. Napriek tomu, že spaľovací motor sa svojou 
charakteristikou (nízka účinnosť, nevhodný priebeh krútiaceho mo-
mentu, potreba veľkého počtu prevodových stupňov) vôbec nehodí 
na pohon vozidiel, nič lepšie sa zatiaľ nevymyslelo.

Juraj Matej

ČO SA DEJE POD KAPOTOU

Dobrý deň pán Tomko,
vlastním byt v bytovom dome. Dostali sme sa do finančných 
problémov a zdravotná poisťovňa aj daňový úrad na nás pros-
tredníctvom exekútorov podali exekúciu. Táto je zapísaná aj na 
liste vlastníctva. Je možné takýto byt rýchlo predať? Ďakujem.

Ďakujem za Vašu otázku. Veľká časť populácie má drvivú väčšinu 
svojho majetku uloženú v nehnuteľnosti, kde býva. Preto exekúcia 
má veľmi negatívny vplyv na pohodu človeka. Každopádne, každá 
situácia je riešiteľná, pokiaľ postupujete s odbornou spôsobilosťou. 
Predať byt aj s exekúciou môže byt ľahšie ako sa zdá. Základom 
riešenia Vašej situácie je nájsť takého budúceho kupujúceho, ktorý 
disponuje hotovosťou minimálne vo výške Vašich záväzkov v spomí-
naných inštitúciách. S budúcim kupujúcim spíšete zmluvu o budúcej 
zmluve (odporúčam, aby jej súčasťou bolo aj finálne znenie kúpnej 
zmluvy, ktoré si vopred dohodnete s budúcim kupujúcim), kde sa 
špecifikujú všetky záväzky, ktoré predávajúci má voči tretím stra-
nám. Po podpise budúci kupujúci uhradí všetky záväzky vyplývajúce 
zo zmluvy o budúcej zmluve. Počká sa na vydanie kvitancie, resp. 

potvrdenia o splatení záväzku od 
spomínaných inštitúcií a podajú 
sa na katastrálnom odbore. Po 
vyčistení listu vlastníctva môžete 
podpísať vopred dohodnutú kúpnu 
zmluvu a požiadať katastrálny 
odbor o zmenu vlastníckych práv. 
Takúto nehnuteľnosť môžete ná-
sledne prefinancovať prostred-
níctvom hypotekárneho úveru. 
Po prevode vlastníckych práv na 
kupujúceho na liste vlastníctva už 
nebude žiadna zmienka o predo-
šlých exekúciách.

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

PRÁVNA PORADŇA REALITNEJ KANCELÁRIE GRAHAMS.SK

Marián Tomko, MBA
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VAŠE 2% Z DANE MÔŽU POMÔCŤ JAROVSKÝM ORGANIZÁCIÁM
Vďaka aktivite ľudí, ktorým nie je ľahostajné kam poputujú 2% z ich daní, získavajú organizácie v Jarovciach nemálo 
prostriedkov na svoju činnosť. Veríme, že ani vám nie je jedno, či sa časť z vašich daní rozpustí v daňovom systéme, 
alebo pôjde priamo na aktivity v našej mestskej časti. Nájdite si aj v tomto roku pár minút času na vyplnenie tlačív, aby 
ste pomohli domácim občianskym združeniam.
Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov
1. Do 15.2.2018 bolo potrebné požiadať zamestnávateľa o vyko-
nanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Veríme, 
že ste tak urobili.
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie 
o zaplatení dane.
3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane 
a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú 
môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli 
dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 
hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali 
dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od 
organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky 
pracovali.
4. Vyberte si jedného prijímateľa, ktorému chcete časť dane venovať.
5. Vyplňte vyhlásenie, spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. 
Predvyplnené vyhlásenie môžete nájsť na http://www.jarovce.sk
6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% 
(3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich 
údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte 
do 30.4.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu 
a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní 
minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové 
priznanie sami:
1. Vyberte si jedného prijímateľa, ktorému chcete časť dane venovať.
2. Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú 
môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli 

dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 
hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali 
dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od 
organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky 
pracovali.
3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky 
na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, 
ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na tejto 
stránke v dolnej časti.
4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% 
(3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich 
údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte 
na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na Váš 
daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte 
daň z príjmov.
5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému 
priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín 
dobrovoľníckej činnosti.
Informácia pre právnické osoby:
Právnické osoby môžu darovať 2% z dane z príjmov len v prí-
pade, že darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na 
verejnoprospešný účel. Ak sa tak nestalo, tak právnická osoba 
môže poukázať len 1% z dane z príjmov.
Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým 
prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa 
je 8 €.
Bližšie informácie o postupe pri darovaní nájdete na www.rozhodni.
sk, alebo sa poraďte so svojím účtovníkom.

Jozef Uhler

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

http://www.jarovce.sk

ÚDAJE POTREBNÉ PRE VYPLNENIE TLAČÍV:

IČO/SID: 42181861 
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodné meno (názov): Telovýchovná jednota Jarovce
Sídlo: Ovocná 17, 851 10 Bratislava - Jarovce

IČO/SID: 17319617/1391
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodné meno (názov): Slovenská rada rodičovských 
združení – Rodičovské združenie pri Materskej škole
Sídlo: Trnková 4, 851 10 Bratislava - Jarovce

IČO/SID: 36075019
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodné meno (názov): Rodičovské združenie pri 
Základnej škole Jarovce
Sídlo: Trnková 1, 851 10 Bratislava - Jarovce

IČO/SID: 42259681 
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Materské centrum Luskáčik
Sídlo: Palmová 1, 851 10 Bratislava - Jarovce

2% pre Materskú školu:

2% pre Telovýchovnú jednotu:

2% pre Materské centrum Luskáčik:

2% pre Základnú školu:

VERITAS
... podporujeme dobré veci

IČO/SID: 42354285 
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodné meno (názov): OZ VERITAS
Sídlo: Zeleninová 25, 851 10 Bratislava - Jarovce

2% pre :
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ŠPORT: FUTBAL  - rozpis zápasov jarnej časti ligy 2017/2018 
kolo de dátum as domáci hostia kolo de dátum as domáci hostia

14 Nedea 18.3.2018 15:00 TJ Jarovce Lokomotív a DNV B 18 Nedea 18.3.2018 12:30 TJ Jarovce MFK Rusov ce

15 Nedea 25.3.2018 15:00 NMŠK 1922 BA TJ Jarovce 19 Sobota 24.3.2018 12:30 TJ Jarovce SFC Kalinkov o

16 Nedea 1.4.2018 16:30 TJ Jarovce FK Dúbrav ka 20 Streda 28.3.2018 15:30 FK Slov an Iv ánka p.D. TJ Jarovce

17 Piatok 6.4.2018 18:30 MŠK Senec TJ Jarovce 34 Streda 4.4.2018 16:30 FK Dúbrav ka TJ Jarovce

18 Nedea 15.4.2018 17:00 TJ Jarovce ŠK Krasany 21 Sobota 7.4.2018 11:00 MŠK Kráov á p./S TJ Jarovce

19 Nedea 22.4.2018 17:00 OŠK Chorv átky  Grob TJ Jarovce 22 Nedea 15.4.2018 14:30 TJ Jarovce ŠK Nov á Dedinka

20 Sobota 28.4.2018 10:30 MŠK Iskra Petržalka TJ Jarovce 33 Streda 18.4.2018 17:00 TJ Jarovce FC Petržalka C

21 Nedea 6.5.2018 17:00 TJ Jarovce ŠK Nov á Dedinka 23 Sobota 21.4.2018 17:00 v oný žreb

22 Nedea 13.5.2018 17:00 FK Vajnory  B TJ Jarovce 24 Nedea 29.4.2018 10:00 PFA ŠTK Šamorín B TJ Jarovce

23 Nedea 20.5.2018 17:00 TJ Jarovce ŠK Igram 32 Utorok 1.5.2018 10:00 NMŠK 1922 BA B TJ Jarovce

24 Nedea 27.5.2018 17:00 TJ Malinov o TJ Jarovce 25 Nedea 6.5.2018 14:30 TJ Jarovce FK Slov an Most p.BA

25 Nedea 3.6.2018 17:30 TJ Jarovce ŠK Danubia Hrubý Šúr 31 Utorok 8.5.2018 14:30 TJ Jarovce MŠK Senec B

26 Nedea 10.6.2018 17:30 ŠKO Miloslav ov TJ Jarovce 26 Nedea 13.5.2018 9:00 MŠK Senec C TJ Jarovce

27 Nedea 20.5.2018 14:30 TJ Jarovce FC Ružinov

28 Sobota 26.5.2018 11:30 MFK Záhorská By strica TJ Jarovce

kolo de dátum as domáci hostia 29 Nedea 3.6.2018 15:00 TJ Jarovce TJ Malinov o

14 Nedea 25.3.2018 9:30 FK Lama TJ Jarovce 30 Sobota 9.6.2018 10:45 FK Lama TJ Jarovce

15 Streda 4.4.2018 16:30 TJ Jarovce FK Dúbrav ka

16 Sobota 7.4.2018 16:30 v oný žreb

17 Nedea 15.4.2018 14:00 ŠKO Miloslav ov TJ Jarovce kolo de dátum as domáci hostia

18 Sobota 21.4.2018 10:30 TJ Jarovce TJ unov o 10 Nedea 8.4.2018 8:30 FC Petržalka B TJ Jarovce

19 Nedea 29.4.2018 14:00 FC Petržalka D TJ Jarovce 11 Nedea 15.4.2018 10:00 TJ Jarovce FK Lama
26 Utorok 1.5.2018 10:30 TJ Jarovce SDM Domino B 12 Sobota 21.4.2018 9:00 FC ŠTK 1914 Šamorín B TJ Jarovce

20 Sobota 5.5.2018 10:30 TJ Jarovce MŠK Senec B 13 Štv rtok 26.4.2018 17:30 ŠK Vrakua TJ Jarovce

25 Utorok 8.5.2018 9:30 ŠK Sv ätý Jur D TJ Jarovce 14 Nedea 6.5.2018 10:00 TJ Jarovce MFK Rusov ce

21 Nedea 13.5.2018 10:00 MFK Záhorská By strica TJ Jarovce 15 Sobota 12.5.2018 15:00 FK Scorpions BA TJ Jarovce

22 Sobota 19.5.2018 10:30 TJ Jarovce FK Vajnory 16 Nedea 20.5.2018 10:00 TJ Jarovce FK Mariathal BA

23 Nedea 27.5.2018 9:30 TJ Rov inka TJ Jarovce 17 Nedea 27.5.2018 15:00 SDM Domino C TJ Jarovce

24 Sobota 2.6.2018 10:30 TJ Jarovce FK Družstev ník Blatné 18 Nedea 3.6.2018 10:00 TJ Jarovce TJ unov o

Prípravka PMA3

V.liga seniori, S5A Starší žiaci SZM

Mladší žiaci MZM B

Ing. Vladislav Poluch, (red)

ZABAVME SA SPOLU
DOPLŇOVAČKA
Vytvor z týchto slov slávny výrok Senecu:
ako, čo, aj, sa, je, byť, žene, že, svojej, krajšie, taký, staneš, 
sebe, drahý, drahým, sám

Základná škola s materskou 
školou, Trnková 1, 

Bratislava – Jarovce
oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa 
na predprimárne vzdelávanie  na 
školský rok 2018/2019 bude v ter-
míne od 21. do 25. mája 2018 v MŠ 
na Trnkovej ul. č.4, v čase od 10:00 do 
12:00, kde budú rodičom, zákonným 
zástupcom oznámené bližšie informácie.

Základná škola s materskou 
školou, Trnková 1, 

Bratislava – Jarovce
oznamuje, že povinný zápis žiakov do 
1. ročníka základnej školy pre školský 

rok 2018/2019 sa uskutoční:
• v piatok 20.4.2018 od 15:00 do 

18:00 
• v sobotu 21.4.2018 od 8:00 do 12:00

Viac info na www.jarovce.sk

SUDOKU

   

  

   

   

    

 

     

   

    


