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Medzinárodný (u nás „jarovský“ ☺) deň detí je 
sviatok detí, ktorý sa oslavuje vo viac ako v 21 
krajinách sveta. Ináč to nebolo ani v Jarovciach. 
2. júna – krásnu slnečnú sobotu - sme na futbalovom 
ihrisku pripravili pre naše deťúrence bohatý program. 
S cieľom spraviť im radosť a pripraviť mnoho nových 
zážitkov, na nich čakalo veľké množstvo rôznych atrakcií.  

pokračovanie na strane 2
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JE MAMIČKY A BABIČKY
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a starým mamám. Tento krásny 
sviatok - Deň matiek - oslavuje-
me ...       Strana 4

KONCESIONÁR DIAĽNICE 
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Keď sa 14. októbra 2016 v kul-
túrnom dome Jarovce slávnost-
ne krstila pesnička Vybrané 
slová, jej hlavnému protagonis-
tovi, autorovi hudby a spevákovi 
Miňovi Šimekovi už vtedy bolo 
jasné, že to nezostane iba pri...
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malým bežcom odovzdávali 
miestni poslanci vrátane pána 
starostu. 
V zadnej časti futbalového ih-
riska naši poľovníci pripravili 
strieľanie zo vzduchovky na 
terč. Táto aktivita zaujala deti 

vo všetkých vekových kategóri-
ách. Veľký záujem o strieľanie 
mali tento rok aj rodičia. 
Skupina historického šermu Boj-
ník z Bojníc predviedla deťom 
svoje umenie formou historic-
kých scénok. Člen SHŠ – TOSTA-
BUR – p. Achs zaujal prítomných 
malým delom, ktorým odštarto-
val detské behy. Zároveň pred-
stavil chladné zbrane a šerm. 
Záujemcovia si mohli zastrieľať 
z luku, kuše, vyskúšať si vržnicu 
(nože, sekery) a zabaviť sa na 
rytierskom trenažéri. 
Jarovskí hasiči pre deti prichys-
tali striekanie vodou na terče. 
Táto disciplína má každý rok 

(pokračovanie z prvej strany)

Podujatie bolo, ako po iné roky, 
zorganizované pod záštitou Ko-
misie kultúry a športu, pána 
starostu a miestnych poslan-
cov, v spolupráci s DHZ Jarovce, 
Jarovskou poľovníckou spoloč-
nosťou a TJ Jarovce, s podporou 
viacerých sponzorov. 
O 14 - tej hodine bol napláno-
vaný začiatok osláv, ale deti, 
plné očakávania, prichádzali 
na ihrisko už oveľa skôr. Ma-
lých aj veľkých privítal náš ob-
ľúbený moderátor Miňo Šimek. 
Celý priebeh akcie fotografiami 
zdokumentoval Jozef Uhler a na 
kameru zachytil, kameraman 
všetkých akcií v našej dedine, 
Denis Németh. 
Prvým bodom programu tohto-
ročných osláv bol 4. ročník 
úspešnej akcie „Detské behy“. 
Tieto behy patria medzi najobľú-
benejšiu aktivitu detí a každým 
rokom sa ich zúčastňuje väčší 
počet nadšencov. Súťažilo sa v 
6 kategóriách - od najstarších 
po najmladšie ročníky. Z každej 
kategórie boli prvé dievča a prvý 
chlapec ocenení zlatou soškou 
bežkyne a bežca. Tento rok však 
boli v niektorých kategóriách až 
dve prvé miesta. Všetci ostatní 
súťažiaci boli ocenení zlatými 
medailami s logom MDD. Ceny 

Aktuálne držíte v rukách 35. vy-
danie Jarovských novín. Niekedy 
je v nich venovaná pozornosť aj 
“negatívnym témam” - tentokrát 
podozreniam, ktoré vrhajú zlé 
svetlo na začínajúcu výstavbu 
diaľnice D4/R7. Indície na-
značujú, že šetrenie staviteľov 
môže mať vážny dopad nielen 
na kvalitu života nás Jarovčanov, 
ale môže napáchať aj vážne 
ekologické škody. Na prípad 
som upozornil aj médiá a pevne 
verím, že sa veci pohnú v náš 
prospech  (viac na strane 10).
Sme síce malá,  a le rýchlo 
rozvíjajúca sa mestská časť. 
Rastieme, dôkazom čoho je 
aj pribúdajúci počet malých 
škôlkarov, ktorých máme dnes 
problém umiestniť v priestoroch 
škôlky. O to dôležitejšie je brániť 
záujmy obyvateľov Jaroviec, 
nielen dnešných ale aj budúce 
generácie.
Na tomto mieste by som Vám 
rád oznámil, že som priprave-
ný ochrane a rozvoju Jaroviec 
venovať všetku svoju energiu 
a budem sa v jesenných voľbách 
uchádzať o vašu podporu ako 
kandidát na starostu Jaroviec. 
Som presvedčený, že Jarovce 
sa vedia posunúť ďalej vpred, 
svižným a dynamickým tempom.
Koniec koncov, “prekážky” si 
mnohokrát staviame len sami. 
Tak ako to bolo kedysi aj s na-
šimi obecnými novinami. Všetci 
na zastupiteľstve, kam som sa 
chodil pozerať na rokovania, 
chceli, aby noviny boli. Nuž ale 
nikto sa toho nechytil. Tak som 
ich začal na vlastné náklady 
vydávať ja a dnes vďaka Vašej 
priazni a podpore mnohých 
nadšencov vychádzajú už de-
viaty rok.

Ďakujem Vám.

Jozef Uhler
vydavateľ Jarovských novín 

Na úvod „JAROVSKÝ“ DEŇ DETÍ
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tzv. workoutové cvičenie - deťom 
ukázal Michal Wolf. Jedná sa 
o cvičenie na rozvoj fyzickej sily, 
zručností a spevnenie celého 
tela. Aj obyvatelia našej dedi-
ny majú možnosť zacvičiť si na 
workoutovom ihrisku, ktoré sa 
nachádza na trávnatej ploche za 
miestnymi potravinami.  
V rámci programu sa mohli deti 
aj vyšantiť na skákacom hrade 
a povoziť na koníkoch. Občer-
stvenie bolo nachystané v po-
dobe hot-dogov, jabĺčok a me-
lónov, slaných tyčiniek, dobrôt 
vo forme cukríkov, pukancov a 
cukrovej vaty. Pitný režim bol 
zabezpečený minerálkami a vi-
neou. Ako darček deti dostali 

obľúbené bublifuky.
Poďakovanie za zorganizovanie 
tohtoročných jarovských osláv 
patrí Mestskej časti Bratislava 
- Jarovce, miestnym poslancom 
a pánovi starostovi, členom Ko-
misie kultúry a športu, občian-
skemu združeniu Veritas, Šimek 
Production, členom Jarovskej 
poľovníckej spoločnosti a DHZ 

u malých nadšencov veľký 
úspech. Na hasičskom aute zá-
ujemcov previezli ulicami našej 
dediny. 
Miňo Šimek mal, ako každý rok, 
pre deti pripravené prekvapenie. 
Tento rok to boli herci zo zná-
meho seriálu Policajti v akcii. 
Deti dostávali podpisy od Gabiky 
Csinovej, Juraja Predmerského 
a Jozefa Antálka.
Tomáš Langerman so svojimi 
chlapcami predviedol exhibíciu 
Unicycle a Le Parkour. Akrobati 
preskakovali na zemi ležiacich 
dobrovoľníkov, vrátane nášho 
pána starostu a Riša Szaba. 
Ocenení boli veľkým potleskom. 
Cvičenie s vlastnou váhou tela – 

Jarovce, Telovýchovnej jednote 
Jarovce a Bufetu Štadión, spon-
zorom BORRO, ExtremeGang, 
DELIA, ako aj dobrovoľníkom, 
ktorí boli ochotní zabezpečiť pre 
naše deti krásne podujatie. 

Marcela Škodlerová
foto: Jozef Uhler
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ŠKÔLKARI POTEŠILI SVOJE MAMIČKY A BABIČKY

Sála praskala vo švíkoch. Všetky 
miesta na sedenie boli obsa-
dené, plné boli aj bočné uličky 
a aj stoly pri stenách slúžili na 
sedenie. Nikto si nechcel nechať 
ujsť vystúpenie tých najmenších.

Ako prví nastúpili tí najmenší 
- rybičky. Recitovali, spievali 
a veľmi sa snažili potešiť svoje 
mamy - najdôležitejšie osoby 
v ich živote. Mamám venovali 
pesničku o kvete tulipáne. Pri 

Druhá májová nedeľa v kalendá-
ri je venovaná všetkým mamám 
a starým mamám. Tento krásny 
sviatok - Deň matiek - osla-
vujeme na Slovensku už od 
roku 1923, a to zásluhou Alice 
Masarykovej, dcéry vtedajšieho 
československého prezidenta T. 
G. Masaryka. Deň matiek oslavu-
jú aj v mnohých iných krajinách 
na celom svete. V tento deň 
vyjadrujeme úctu, poďakovanie 
všetkým mamám za ich starost-
livosť, obetavosť a lásku. Pri 
príležitosti tohto sviatku si deti 
Materskej školy na Trnkovej 
pripravili, spolu s pani učiteľ-
kami, bohatý kultúrny program 
pre svoje mamičky. Program sa 
konal v Kultúrnom dome. Pri 
tejto krásnej akcii im boli nápo-
mocní aj miestni poslanci, pán 
Uhler a pán Husár. Obaja mali 
plnú náruč žiarivých červených, 
žltých a ružových klincov. Každú 
mamičku a babičku páni pri 
vstupe privítali krásnym kve-
tom. Pán Uhler oficiálne otvoril 
kultúrny program MŠ, privítal 
všetkých prítomných hostí v 
sále a zaželal príjemný kultúrny 
zážitok. Škôlkari už netrpezlivo 
čakali na svoj výstup, kedy budú 
môcť predviesť program, ktorý 
si s pani učiteľkami nacvičili. 

tancoch My sme malé semien-
ka a Tancuj, tancuj vykrúcaj 
ich obecenstvo povzbudzova-
lo potleskom. Aj druhá trieda 
detičiek - myšiek sa vyznávala 
z lásky k mamičkám. Dievčatká 
s veľkými mašľami vo vlasoch si 
na pódiu zatancovali a zaspievali 
známu nestarnúcu českú pieseň 
Holky z naší školky. Tu už nechý-
bala ani skutočná tanečná cho-
reografia. Deti veselo tancovali 
a spievali. Zazneli rôzne vinše 
a vyznania mamám - Mamička, 
prijmi božtek na líčka, Ty si naše 
slniečko... Obecenstvo dosta-
la do varu talianska rytmická 
pesnička Mamma Maria, kde 
chlapci tancovali s dievčencami 
v pároch. Publikum tlieskalo do 
rytmu pesničky a deti ukázali, 
čo je v nich skryté... Na pódium 
nastúpili sovičky. Vyobliekané 
dievčence a chlapci v širokých 
nohaviciach recitovali básničky 
pre svoje drahé mamy a venovali 
im veľkú sladkú voňavú kyticu za 
ich lásku a starostlivosť. Spievali 
o pokladoch - o svojich mamách 
a o dnešnej veľkej slávnosti. 
Tancovali a veselili sa na pódiu. 
Pripravili si aj scénku o Medov-
níkovom domčeku - o Jankovi 
a Marienke a zlej Babe Jage. 
Predviedli nám doslova rocko-
vú rozprávku, pri ktorej veselo 
šantili na pódiu. Celé obecen-
stvo v sále nadšene tlieskalo. 
Roztancovali sa aj ostatné deti 
v sále a chceli sa k nim pridať. 
Moderná tanečná kreácia sa 
im veľmi páčila. Nechýbali v nej 
dokonca ani akrobatické prvky 
ako mlynské kolo. Účinkujú-
ce deti sa do rozprávky úplne 
vžili. Odmenené boli detičky 
búrlivým potleskom. Ako po-
slední predviedli svoj program 
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Na záver pán Uhler ešte poďa-
koval deťom a pani učiteľkám 
za pekné vystúpenie a bohatý 
kultúrny program a zaželal všet-
kým krásny Deň matiek.

Kristína Kernová
foto: Jozef Uhler

včeličky. Dievčatká v slušivých 
sukničkách recitovali básničky 
o sviatku všetkých mamičiek, 
spievali o kvietkoch, ktoré im 
darujú... Predviedli tiež rôzne 
tančeky a hrali sa na maminy 
s bábikami v náručí. Pri tónoch 
klavíra, na ktorom hrala pani 
učiteľka, si spievali - Haja - haja 
hajušky je deň všetkých mám... 
Chlapcov už bábiky veľmi neba-
vili, a preto vyzvali dievčence do 
tanca. Zaznela známa pieseň 
skupiny ABBA Mamma mia , 
ktorá znovu rozprúdila krv v obe-
censtve. Všetci diváci v hľadisku 
im tlieskali do taktu. Mamám 
nakoniec ešte zaželali, aby im 
radosť v očiach svietila po celý 
rok. Veselým tancom a úsmevom 
na rozžiarených tvárach svoj 
program pre mamičky a babičky 
ukončili. Rozžiarené tváre zostali 
aj všetkým divákom v publiku po 
skončení vystúpenia detičiek.
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detailov trval tímu Simekproduc-
tion takmer 4 mesiace. 
Taktiež nebolo ľahké zabezpečiť 
tento projekt po finančnej strán-
ke. K tomu, aby celá tour mohla 
vôbec odštartovať na prvých šty-
roch základných školách, značne 
pomohli finančné prostriedky 
poskytnuté z Nadačného fondu 
poradenskej spoločnosti PwC 

v Nadácii Pontis. Celý projekt sa 
podobne ako v roku 2016, opäť 
realizuje pod záštitou občianske-
ho združenia Veritas z Jaroviec.
Napokon sa však podarilo všet-
ko zabezpečiť a tak sa skvelý 
nápad stal skutočnosťou! 
Premiéra predstavenia KID-
S2KIDS Vybrané slová sa konala 
15. februára 2018 na základnej 

Keď sa 14. októbra 2016 v kul-
túrnom dome Jarovce slávnostne 
krstila pesnička Vybrané slová, 
jej hlavnému protagonistovi, au-
torovi hudby a spevákovi Miňovi 
Šimekovi už vtedy bolo jasné, že 
to nezostane iba pri „pesničke 
na web-kanáli youtube“. Už vte-
dy sa „pohrával s myšlienkou“ 
o hudobnom predstavení/tour, 
ktoré by motivovalo deti zák-
ladných škôl efektívne sa učiť 
vybrané slová prostredníctvom 
pesničky. 
Z myšlienky sa po nejakom čase 
vyvinul koncept predstavenia 
s poučnou témou. Aj napriek 
pracovnému vyťaženiu a rôznym 
iným projektom, na ktorých sa 
Miňo podieľal, sa mu v roku 
2017 podarilo pripraviť osnovu, 
hudbu aj scenár. Hra je o dvoch 
študentkách, jedna je „bifľoška“ 
a tej druhej sa učiť nechce, tak 
si radšej lakuje nechty, češe 
vlasy a učeniu sa všemožne 
vyhýba. Herecké obsadenie 
nebol žiadny problém: „Mal 
som v tom celkom jasno, ktoré 
2 kolegyne sa do tých úloh ho-
dia, a obe súhlasili.“ vraví Miňo. 
Úlohu bifľošky Lenky teda hrá 
Lenka Machciniková, parádnicu 
Sáru stvárňuje Sara Polyaková 
a úlohu učiteľa hrá Miňo. Ná-
cvik samotného predstavenia, 
choreografie a generálky trvali 
takmer 2 mesiace. Príprava 
scény, techniky, propagačných 
materiálov, harmonogram celej 
tour i vystúpení ako i doladenie 

škole Jarovce, ktorá je „kolískou“ 
pesničky ale i „základňou“ sa-
motného Miňa Šimeka. Zhruba 
na hodinu sa školská telocvičňa 
premenila na divadlo. Jasot detí 
bolo počuť hneď ako sa objavili 
na scéne herci.
Miňo v predstavení stavil na 
interakciu s detským publikom, 
čo sa páčilo najmä prvákom 
a druhákom, ktorí reagovali na 
všetky podnety hercov. Predsta-
venie je obohatené súťažami 
detí, čo značne oživuje celý 
dej. Z telocvične bolo občas 
počuť riadny krik a jasot, keď 
deti povzbudzovali svojich sú-
ťažiacich spolužiakov. Samotné 
scény hercov sú často veľmi 

KIDS2KIDS TOUR – VYBRANÉ SLOVÁ ODŠTARTOVALA NA ZŠ JAROVCE

VERITAS
... podporujeme dobré veci
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Po úspešnom štarte v Jarovciach 
pokračovala ,,KIDS2KIDS Tour“ 
do ďalších základných škôl na 
Slovensku. Následne sa usku-
točnili predstavenia na školách 
na Myjave, v Prešove, v Rusov-
ciach ako aj na ďalších školách 
v Bratislave. „Ak správne rátam 
tak predstavenie do dnešného 
dňa videlo takmer 1000 detí, 
ktoré si odniesli zážitok, CD-čko 
s pesničkou ale aj podpis-karty 
s autogramom.” vraví Miňo 
a dodáva: „Ale určite nekon-
číme, lebo je neustály záujem 
o predstavenie zo strany škôl, 
žiakov ale i samotných rodičov.“ 

Na celom projekte ,,KIDS2KIDS 
Tour“ sa opäť stretla skvelá 
par tia ľudí. “Denis Németh 
s kamerou bol s nami na takmer 
každom predstavení a urobil 
nám neskutočne dobré videá. 
S prípravou scény a vizuálom 
predstavenia nám pomohla 
Silvia Knotek. Kamarát a kole-
ga Peťo Osvald, ktorý je našim 
technikom a zvukárom vždy 
zabezpečil aby sme mali aj 
kvalitu ozvučenia predstavenia 
v každej hale či telocvični.” 
uvádza Miňo a dodáva, že chce 
poďakovať všetkým, ktorí s celou 
tour pomohli.
“Tešíme sa z úspechu tohto 
predstavenia a už teraz vieme 
potvrdiť, že sa vidíme aj v budú-
com školskom roku. Vždy cítime 

vtipné a celý dej má humorný 
podtón pretkaný komunikáciou 
s deťmi, čo z neho robí netradič-
ne zábavné predstavenie pre 
žiakov základných škôl. V hre 
odznejú 3 piesne, pričom pilotná 
o vybraných slovách zaznie na 
záver, a herci sa ju snažia naučiť 
aj prítomné deti. V Jarovciach sa 
to dokonale podarilo, k hlavným 
protagonistom projektu sa deti 
ihneď pridali a tak spievala „celá 
telocvičňa“. Melodickú pieseň 
s jednoduchým no poučným 
textom sa rýchlo naučí naozaj 
každý. U nás v Jarovciach si ju 
spievajú dokonca už i škôlkari.

veľkú hrdosť, keď sa môžeme 
pochváliť, že prichádzame z Ja-
roviec, kde celá táto myšlienka 
vznikla.” dodáva na záver Miňo. 
Prajeme predstaveniu Vybrané 
slová veľa úspechov a spokoj-
ných poslucháčov. Veríme, že 
zásadným spôsobom pomôže 
vo vzdelávaní jednej z najťažších 
častí gramatiky slovenského 
jazyka.
Videoklip Vybrané slová ako 
aj krátke videá a spoty z pred-
stavení po základných školách 
si môžete pozrieť na kanáli 
Youtube pod názvom „Vybrané 
slovíčka“ alebo “vybrané slová- 
kids2kids”.

Zuzana Harrerová

•  mliečna alebo horká čokoláda 
priamo z Belgicka

•  individuálny prístup 
pri tvorbe grafického návrhu

•  originálne darčeková balenia

•  využitie pri rôznych príležitostiach:
 • narodeniny
 • svadba
 • Vianoce
 • narodenie dieťaťa...

•  špeciálne ponuky pre firmy

•  osobitný prístup

+421 908 789 099
amelia@ameliaschokolade.sk
www.ameliaschokolade.sk
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JAROVCE V STREDOVEKU (4. časť)

usporiadaných, prekrytých hne-
dou, sypkou zemou, ktorá 
smerom ku dnu objektu prechá-
dzala do čiernej a mastnejšej, 
celkovo kompaktnejšej. Nachá-
dzalo sa tu aj niekoľko stredo-
vekých črepov a klincov pochá-
dzajúcich zrejme z rakiev. Po 
vybratí obsahu kostnice bola vo 
východnej časti odkrytá ďalšia 
vrstva o hrúbke asi 10 cm, kto-
rou sa bolo možné dostať pod 
základovú škáru objektu. Kom-
plexné odkrytie vonkajšej steny 
neumožňovala blízkosť okoli-
tých hrobov. Bolo to možné iba 
zo severnej strany od chodníka, 
kde bola urobená sonda o roz-
meroch 200x70 cm, pričom 
dlhšia strana viedla popri von-
kajšom murive. Cieľom bolo 
odkrytie rozhrania lícovanej 
a nelícovanej časti muriva 
a v profile sondy zistiť úroveň 
deštrukčnej vrstvy. Sonda bola 
vedená do hĺbky 90 cm, nakoľ-
ko technické príčiny neumožňo-
vali väčšie prehĺbenie. Odkrytá 
kruhová kamenná architektúra 
mala vonkajší priemer 370 cm, 
vnútorný 240 cm. Hrúbka steny 
kolísala medzi 60–65 cm. Ak by 
sme merali od najvyššie docho-
vaného bodu objektu v jeho se-
verozápadnej časti, murivo sia-
halo do hĺbky 150 cm, kým 
v južnej časti bola horná úroveň 
deštrukciou asi o 20 cm zníže-
ná. Celá vnútorná stena bola lí-
covaná. Severozápadný seg-
ment mal v hornej časti vo 
vnútornej stene malý otvor, kto-

rý siahal približne 54 cm do 
hmoty muriva. Otvor sa zo svet-
losti 32 cm rozširoval až na 60 
cm smerom von, ale so spádom 
do vnútra stavby. Rozdiel vo 
výške bol 20 cm. Nakoľko sa 
nezachovala horná časť so za-
klenutím (záverom), pôvodnú 
výšku otvoru sa nepodarilo zis-
tiť. Už spomínanou sondou po-
pri severnom vonkajšom múre 
bola v dĺžke 200 cm odkrytá lí-
covaná časť muriva a horná, 
nelícovaná vrstva. I tu nedovolili 
technické podmienky prehĺbiť 
sondu pod 70 cm. Na odkrytom 
mieste siahala lícovaná časť 
muriva iba do hĺbky 10–12 cm 
od zachovanej hornej úrovne 
stavby, teda presne do roviny 
vyššej (hlbšej v masíve múru) 
plošiny vnútorného otvoru. To 
znamená, že stavitelia objektu 
nelícovali vonkajšiu stenu ob-
jektu do výšky 140 cm. Na vte-
dajšej úrovni povrchu bol situo-
vaný aj vnútorný otvor, ktorý 
slúžil zrejme ako kapsa pre 
väzbový trám muriva a prievlek 
pre strop dlážky. Na druhej stra-
ne bolo zachované murivo až 
o 20 cm nižšie, a tak sa stopy 
predpokladaného symetricky 
situovaného otvoru nezachova-
li. Podlaha teda stála približne 
na úrovni pôvodnej nivelity teré-
nu. V profile sondy bola zároveň 
overená aj pôvodná úroveň te-
rénu a zistená hrúbka deštrukč-
nej vrstvy. Nachádzala sa cca 
20 cm od súčasného povrchu 
a dosahovala hrúbku 10 cm. 

V čase, keď sa tento objekt sta-
val, bola úroveň povrchu asi 
o 30 cm nižšie, ako je tomu 
dnes, čo zodpovedá aj rozhra-
niu lícovaného a nelícovaného 
muriva. Toto sa skladalo z prise-
kávaných lomových kameňov, 
ktoré boli spájané kompaktnou 
kvalitnou maltou použitím riad-
kovej techniky. Horná časť, kto-
rá bola deštruovaná v rôznej 
výške zároveň ukázala, že na 
dvoch úrovniach bolo celé muri-
vo vodorovne zarovnávané mal-
tou, takže ďalší rad kameňov sa 
kládol na vyhladenú maltovú 
vrstvu vo výškach 120 a 140 
cm, čiže na výške dolnej a hor-
nej plošiny spádu otvoru. Vodo-
rovné zarovnávanie muriva vo 
výške 140 cm malo vlastne vte-
dajšiu úroveň nivelity terénu. 
Nad touto úrovňou stála nad-
zemná časť budovy, ktorá sa 
nezachovala. Drobné kúsky 
omietky je možné nájsť na se-
ver od kostnice až do vzdiale-
nosti cca 30 m. Zatiaľ však nie 
je známe, či ide o stopy už zmie-
nenej deštrukcie. To by objasnil 
až ďalší výskum. Preskúmaný 
murovaný kruhový objekt bolo 
možné funkčne zaradiť na zák-
lade nálezov v jeho vnútornej 
výplni. V hornej severozápadnej 
časti sa nachádzala už spomí-
naná čierna hrncovitá nádoba. 
Hoci ľudské kosti neboli anato-
micky usporiadané, podľa spô-
sobu ich uloženia môžeme kon-
štatovať ,  že iš lo  o  p ietne 
uloženie ľudských pozostatkov. 

Odchod Tatárov v roku 1242 
nepriniesol vytúžený pokoj pre 
obyvateľov Bratislavy a okolia. 
Rakúsky vojvoda Fridrich II. Ba-
benberg Bojovný (†1246) so 
svojím vojskom napadol brati-
slavskú, šopronskú a mošon-
skú župu, do ktorej patrili aj 
obce Ban (Jarovce) a blízky 
Wruzwar, Uruzwar (Rusovce). Po 
tatárskych vpádoch a pustošení 
spôsobenom vojskom vojvodu 
Fridricha II. Bojovného postihla 
Uhorsko ďalšia rana v podobe 
morovej epidémie, ktorá zúrila v 
Európe od roku 1348. V rokoch 
1409–1410 zasiahla aj územie 
Burgenlandu a neobišla ani Ja-
rovce a okolie. Túto kataklizmu 
pripomína objav stredovekého 
karnera, podzemnej stredove-
kej kamennej architektúry na 
miestnom cintoríne, ktorý mož-
no považovať za mimoriadne 
dôležitý aj z toho dôvodu, že ar-
cheologické nálezy, na základe 
ktorých by bolo možné podrob-
nejšie zdokumentovať a doplniť 
históriu obce, nie sú veľmi po-
četné. O tomto kamennom mu-
rive sa vedelo už v minulosti, 
nakoľko naň narážali obyvatelia 
Jaroviec pri kopaní hrobov pre 
zosnulých. Kamene sa vybrať 
nedali, preto výkopy orientovali 
okolo malej vyvýšeniny, aby sa 
murivu vyhli. Vznikol tu voľný 
priestor, čo neskôr umožnilo re-
konštruovať pôvodnú situáciu 
z čias vzniku tejto stavby a zistiť 
aj deštrukčnú vrstvu. Počas vy-
rovnávania terénu pre budova-
nie asfaltového chodníka bolo 
murivo natoľko odkryté, že sa 
objavila jeho vnútorná výplň 
v podobe ľudských kostí a čier-
nej hrncovitej nádoby. Nakoľko 
chodník mal prekryť približne 
polovicu plochy nálezu, bolo 
rozhodnuté pristúpiť k záchran-
nému archeologickému výsku-
mu, ktorý viedol Dr. Vladimír 
Turčan zo SNM –Archeologické-
ho múzea. Skúmaná plocha 
bola začistená do hĺbky 40 cm, 
pričom bolo zistené, že ide 
o spodnú časť kruhovej kamen-
nej architektúry, ktorá bola vy-
budovaná z pritesávaných lo-
mových kameňov spájaných 
maltou. Slúžila na uloženie ľud-
ských kostí, anatomicky ne-

Obete moru 14.stor.
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pravidelných trojuholníkov. Ako 
materiál bola na vyhotovenie 
nádoby použitá kvalitná jemná 
hlina, ktorá bola dobre vypále-
ná. Vo vrstve zeme, ktorá pre-
krývala kostnicu, sa nachádzali 
črepy z 15.–17. storočia a želez-
né klince z rakiev. Medzi týmito 
črepmi sa našlo aj dno nádoby 
sivočiernej farby s priemerom 
9,6 cm, rovnaké, ako popísaná 
nádoba nájdená v hornej časti 
kostnice. Ďalšie črepy sa našli 
v hĺbke 100–130 cm a obsahu-
jú fragmenty datované do 15. 
storočia. Ide o spodné časti ná-
dob, telá nádob a jeden von vy-

tiahnutý okraj pravdepodobne 
z hrncovitej nádoby. V tejto vrs-
tve sa našli aj ďalšie klince. 
Medzi antropologickým materi-
álom sa nachádzal aj zlomok 
čelovej kosti dieťaťa, ktorý ob-
sahoval obidva tubera frontália 
s kúskom vencového šva sutura 
– coronális v ľavej hornej časti, 
pokrytý na vnútornej strane ze-
lenou patinou vytvorenou prav-
depodobne bronzom, ktorý sa 

do lebečnej dutiny dostal až po 
uvoľnení tkaniva cez niektorý 
z očných otvorov.
Vráťme sa ešte k nálezu ná-
doby, ktorá sa nachádzala 
v hornej časti karnera. Patrí ku 
kvalitnému hrnčiarskemu tova-
ru, ktorý sa koncom 15. a na 
začiatku 16. storočia dostával 
do podunajských miest obcho-
dom z dielní vo Viedni, Pasove, 
Tullne a Riede. Boli to predo-
všetkým džbány, hrnce, zásob-
nice a tégliky ozdobené pri ústí 
kolkom, alebo jednoduchými 
rytými znakmi. Hrnčiarsky tovar 
takejto kvality bol prístupný iba 

majetnejším vrstvám obyvateľ-
stva, nakoľko jeho cena bola 
vysoká. Preto sa s ním nestretá-
vame na dedinských sídliskách. 
Výrobky takejto kvality niesli 
vždy značku výrobcu – kolok, 
kým iný bežne vyrábaný prístup-
ný hrnčiarsky tovar sa takýmto 
spôsobom označovať nesmel. 
Známe archeologické nálezy 
z Bratislavy svedčia o tom, že 
kovovosivú keramiku s kolkami 

vyrábali aj domáci hrnčiari, ale 
nakoľko nedisponovali dostat-
kom kvalitnej hliny, väčšia časť 
potreby sa riešila dovozom. 
Nález stredovekého karnera 
hovorí však aj niečo iné. Na 
základe svedectva skromných 
písomných prameňov, ktoré sa 
viažu k dejinám obce, by sa 
dalo predpokladať, že Jarovce 
nepatrili počtom obyvateľstva 
k väčším a významnejším osíd-
leniam. Práve nález karnera 
a keramiky hovorí o niečom 
inom. Ak sa do Jaroviec dostal 
kvalitný a drahý hrnčiarsky to-
var, ktorý sa vyskytoval iba v ag-
lomeráciách väčšieho charak-
teru, možno predpokladať, že 
v tom období obec patrila medzi 
väčšie a významnejšie. Až uda-
losti odohrávajúce sa koncom 
15. storočia (morová epidémia, 
vojny) mali za následok značné 
zníženie počtu obyvateľov. Dô-
kazom je aj karner plný pietne 
uložených ľudských kostí, na 
ktorých sa našla akoby symbo-
licky uložená nádoba z prelomu 
15. a 16. storočia. Nevieme, 
kde sa v čase stavby karnera 
nachádzal kostol a cintorín. 
Starý cintorín a neskorobaroko-
vý kostol z rokov 1764–1765 sa 
nachádzali na opačnom konci 
osady. Dnešný cintorín, kde 
bol odkrytý aj karner, sa začal 
používať až neskôr. Najstaršie 
hroby, ktoré dnes môžeme 
identifikovať, pochádzajú z po-
lovice 19. storočia. Nakoľko 
vieme, že karner sa staval ako 
súčasť kostolného komplexu, 
v Jarovciach sa takáto stavba 
v okolí nálezu zatiaľ nezisti-
la. Inou otázkou je, prečo bol 
cintorín v polovici 19. storočia 
situovaný práve do lokality, kde 
bol neskôr zaznamenaný nález 
karnera. Azda v tom zohrala 
svoju úlohu aj ústna tradícia, 
ktorou si obyvatelia pripomínali 
dávnu pietnosť tohto miesta 
a nový cintorín sa rozhodli zria-
diť práve tu.

(pokračovanie nabudúce)

Juraj Hradský, FINS
foto: archív autora

V strede sa nachádzali lopatky 
a panvy, popri stene lebky a me-
dzi nimi boli poukladané dlhé 
kosti. Takýto spôsob uloženia 
ľudských kostí v kostnici (karne-
ri) nie je bežný a na území Slo-
venska je výnimočný. Podobný 
karner sa zachoval v základoch 
chrámu sv. Martina v Bratisla-
ve. Z 12. storočia je známa 
kostnica, ktorú vykopali na bra-
tislavskej hradnej plošine. Ďalší 
karner poznáme zo Štvrtku na 
Ostrove a z obdobia pred tatár-
skym vpádom zasa z Banskej 
Štiavnice. Stredoveké karnery 
sa stavali väčšinou mimo nášho 
územia, v Maďarsku, v Ra-
kúsku, predovšetkým v Hornom 
Štajersku a Korutánsku a na-
chádzame ich aj na území 
Čiech. Stavanie karnerov súvi-
selo so zastúpením nemecky 
hovoriaceho obyvateľstva na 
tom-ktorom území. Tu je záro-
veň súvislosť s karnerom nájde-
ným v Jarovciach. Na tomto 
území totiž až do spomínanej 
morovej epidémie a vojenských 
stretnutí koncom 15. storočia 
žilo po nemecky hovoriace oby-
vateľstvo s etnickými a kultúr-
nymi väzbami na Horné Podu-
najsko. Zmena nastala až po 
príchode Chorvátov nielen do 
Jaroviec, ale aj do celej oblasti. 
A tu sa dostáva do popredia 
nielen dôležitosť datovania 
vzniku karneru, ale zároveň aj 
doby, keď prestal plniť svoju 
funkciu. Prvá časť – datovanie 
vzniku karneru – nie je doteraz 
uspokojivo doložená. Problé-
mom je izolovanosť stavby, pre 
ktorú nie je možné archeologic-
ky ani architektonicky obdobie 
vzniku presnejšie vymedziť. 
Druhá časť – v ktorom období 
prestal karner plniť svoju funk-
ciu, bola zodpovedaná. Umožni-
li to nálezy črepového materiálu 
vo výplni a hlavne nádoba, kto-
rá bola uložená v hornej časti. 
Je to hrncovitá nádoba sivočier-
nej farby, vysoká 21,2 cm s rov-
ným dnom o priemere 12,4 cm. 
Má vajcovité telo s gambovite 
von vytiahnutým ústím o prie-
mere 18 cm. Telo nádoby bolo 
v hornej časti zdobené jemnými 
obvodovými ryhami. Na ústí sa 
nachádzajú dva symetricky po-
ložené kolky, ktoré sú vytvorené 
zo siedmich nerovnakých ne-

Kópia nádoby zo stredovekého karnera.
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KONCESIONÁR DIAĽNICE D4/R7 MENÍ PROJEKT. JAROVCIAM 
CHCE ZOBRAŤ CYKLOCHODNÍK, OHROZENÁ JE AJ PITNÁ VODA.

prostredie (tzv. EIA).
Najväčšie obavy spôsobujú po-
dozrenia, že výstavba diaľnice 
v našom katastri je navyše aj 
súčasťou biznisu s odpadom.
S Radovanom Jenčíkom, poslan-
com mestského zastupiteľstva 
za mestskú časť Rusovce, sa 
nám podarilo získať objednávku, 
podľa ktorej si subdodávateľská 
firma Vassal EKO, ktorá je v Bra-
tislave spomínaná v kauzách 
s odpadom, objednáva materiál 
do lokality výstavby diaľnice 
v Jarovciach. Podľa tejto ob-
jednávky sa má priviezť na 
stavbu diaľnice až 100 000 ton 
recyklovaného kameniva (t. j. 
približne 10 000 nákladných 
áut). Recyklované kamenivo 

Obchvat Bratislavy – 27 kilo-
metrový úsek diaľnice D4 a 32 
kilometrov rýchlostnej cesty 
R7 – buduje združenie firiem na 
čele so španielskou spoločnos-
ťou Cintra. Tender za pôvodných 
4,3 miliardy eur nakoniec vyhra-
lo konzorcium firiem s ponukou 
1,7 miliardy eur. Keďže ponúklo 
tak nízku sumu, musí zákonite 
niekde šetriť.
Šetrenie v našej mestskej časti 
spočíva v tom, že koncesionár 
plánuje vybudovať približne 400 
metrový úsek na sedem až desať 
metrov vysokých betónových 
múroch, ktoré plánuje vyplniť 
zeminou. Pôvodný plán počítal 
s diaľnicou vybudovanou na py-
lónoch, teda oporných stĺpoch, 
podobným riešením, aké dnes 
môžeme vidieť napríklad na 
rýchlostnej ceste R1 (Pribina) 
alebo nad centrom Považskej 
Bystrice.
Ak sa to stane, nebude to len 
estetický problém.
Do Jaroviec by už nemohol viesť 
cyklochodník, ktorým by sa 
Jarovce napojili na hrádzu - me-
dzinárodnú cyklotrasu Eurovelo, 
keďže ten mal ísť práve popri 
diaľnici a v rámci stavby D4 sa 
mala vybudovať najproblematic-
kejšia časť – preklenutie cesty 
Petržalka – Rusovce (štátna 
cesta I/2). Na cyklochodníku 
sa pritom naša mestská časť 
záväzne dohodla so staviteľom 
diaľnice a bol súčasťou projektu, 
na ktorý je vydané právoplatné 
stavebné povolenie. Navrhovaná 
zmena stavby počíta s tým, že 
cyklochodník bude skrátený 
o 240 m a teda bude končiť pri 
dunajskej hrádzi.
Keďže sa estakádne riešenie 
mení na násyp medzi betó-
novými múrmi, tie musia byť 
zapustené hlboko v zemi, čím sa 
môže narušiť tok podzemných 
vôd a zároveň vznikne prekážka 
nad zemou, ktorá obmedzí priro-
dzený pohyb zvierat. Pri riešení 
na estakáde táto prekážka pod 
zemou, či nad ňou neexistovala 
a toto riešenie prešlo aj posu-
dzovaním vplyvov na životné 

má byť zložené z betónového 
recyklátu s podielom škváry. 
Týchto 100 000 ton má byť len 
začiatok, pretože v zmluve sa 
uvádza až 300 000 ton.
Škvára sa pritom nemôže použí-
vať na stavbách od roku 1983, 
pretože obsahuje nebezpečné 
látky, ako napríklad najťažší zo 
vzácnych plynov radón. Radón 
je rádioaktívny a jeho presa-
kovanie do podzemných vôd 
by mohlo spôsobiť ekologickú 
katastrofu, keďže kúsok od 
výstavby diaľnice v Čunove sa 
nachádza najväčšia zásobáreň 
pitnej vody pre Bratislavu a Zá-
horie a podzemné vody prúdia 
v smere na juh, teda na Jarovce, 
Rusovce a Čunovo.

Ako sme vysvetlili aj na tlačovej 
besede s novinármi dňa 30. 
mája, pre spracovanie škváry 
platia prísne pravidlá. Máme 
však obavy, že koncesionár 
namiesto jej spracovania škvá-
ru len zmieša s iným inertným 
materiálom a nasype ju pod 
diaľnicu do spomínaných betó-
nových múrov, na ktorých má 
stáť diaľnica.
Budúce správanie koncesionára 
naznačuje už jeho súčasné sprá-
vanie, keď dočasne spevňuje 
Jarovské rameno tým, že tam 
sype stavebný odpad. Pôvodne 
mala byť časť ramena zasypaná 
lámaným kameňom, ktorý by sa 
po dokončení stavby vybagroval 
a použil znova na inej stavbe.
Ministerstvo dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky potvrdilo, 
že koncesionár pripravuje zmeny 
stavby pred dokončením. Pod-
ľa hovorkyne Karolíny Duckej 
však musí „dodržať minimálne 
technické štandardy, ktoré boli 
nastavené v súťaži a musí spĺňať 
aj všetky zákonné predpoklady“. 
Práve dodržiavanie len minimál-
nych technických štandardov je 
problematické. Mestská časť Ja-
rovce trvá na výstavbe diaľnice 

Avizované zmeny pri výstavbe obchvatu Bratislavy (D4 a R7) v našom katastri môžu priniesť ekologickú katastrofu. Výstavba 
prechádza za pochodu zmenami, ktoré síce šetria peniaze štátu, ale na úkor kvality. Mestská časť Jarovce môže na tieto 
zmeny doplatiť najviac.

Poslanci Jozef Uhler a Radovan Jenčík na tlačovom brífingu.

Takto mala vyzerať diaľnica D4 podľa pôvodného projektu (vizualizácia: DOPRAVOPROJEKT, a.s.).
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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
výdavky spojené s prevádzkou 
a činnosťou športového klubu.
Zastupiteľstvo schválilo aj ma-
jetkovoprávne vysporiadanie 
pozemku pod chodníkom v kri-
žovatke ulíc Jazerná-Zeleninová, 
spočívajúce v zámene pozemkov 
o rozlohách 38 m2 za 39 m2 
s fyzickou osobou.
Vlastník rodinného domu na 
Oleandrovej ulici požiadal o od-
kúpenie alebo nájom časti obec-
ného pozemku o rozlohe 50 m2 
za účelom rozšírenia záhradky. 
Vzhľadom na to, že mestská 
časť má s dotknutým pozem-
kom plány na vysporiadanie 
pozemkov pod komunikácia-
mi, poslanci zamietli predaj 
a schválili nájom s trojmesačnou 
výpovednou lehotou.
V ďalšom bode poslanci zamietli 
žiadosť o odkúpenie pozemku 
o rozlohe 2000 m2 na konci Pal-
movej ulice. Na tomto pozemku 
by mala byť v budúcnosti zrea-
lizovaná križovatka ako súčasť 
obchvatu Jaroviec.
Poslanci sa zaoberali aj prvou 
rozpočtovou zmenou, ktorá re-
flektuje zámery mestskej časti 
v roku 2018 a upravuje položky 
súvisiace s poskytnutými do-
táciami.
Zastupiteľstvo uznesením po-
žiadalo starostu o prerokovanie 
možnosti vybudovať chodník 
medzi ulicou Františka Schmuc-
kera a Zafírovou ulicou v časti 
Jantár. Obyvatelia severnej časti 
Jaroviec sa dožadujú chodníka, 
pretože tým smerom majú bližšie 
autobusovú zastávku aj pre-
dajňu potravín. Starosta bude 
na základe uznesenia rokovať 
s majiteľom pozemku.

Marec – riadne 
zasadnutie
Prostredníctvom zástupcu sta-
rostu požiadal mestský poslanec 
Ján Hrčka o zaradenie bodu 
týkajúceho sa zmeny Štatútu 
hlavného mesta. Poslanci bod 
zaradili a udelili mu slovo. Pán 
Hrčka informoval MiZ o navr-
hovanej zmene  Štatútu hlav-
ného mesta SR, ktorú odoslal 
v septembri 2017 elektronicky 
na Miestny úrad, ktorá sa týka 
prerozdelenia financií medzi 
mesto a mestské časti a po-
žiadal prijať uznesenie, že MiZ 
berie na vedomie návrh zmeny 
štatútu. Vzhľadom na to, že 
zmena by bola v prospech zvý-
šenia príjmu Jaroviec, poslanci 
nemali pripomienky a uznesenie 
schválili.
V ďalších bodoch schválilo za-
stupiteľstvo prenájom domu 
kultúry pre nácviky tanečného 
súboru Ljuljanka a aj pre ná-
cviky hudobnej skupiny Meteor 
za symbolické nájomné 12 € 
na rok. 
Podobne schválili poslanci aj 
zníženie nájomného pre mater-
ské centrum Luskáčik v domče-
ku na ihrisku na necelých 300 
€ na rok.
Bola prerokovaná aj žiadosť DHZ 
o poskytnutie dotácie vo výške  
2 000 € s účelovým viazaním na 
nákup materiálneho vybavenia 
družstva mužov a nového druž-
stva žiakov.
Podobne boli schválené aj do-
tácie 500 € pre Združenie tech-
nických a športových činností na 
nákup materiálového vybavenia 
pre deti a mládež a 9000 € pre 
TJ Jarovce na úhradu výdavkov 
spojených s údržbou zelene a na 

Apríl – riadne 
zasadnutie
Prerokovanie žiadosti Chorvát-
skeho kultúrneho zväzu o do-
táciu bolo prvým pracovným 
bodom rokovania aprílového 
zastupiteľstva. Poslanci schválili 
1500 € na materiálové vybave-
nie našich detských folklórnych 
súborov Ljuljanka a Tamburica 
Konjic. Ďalších 1500 € im po-
skytli na sústredenie v Chorvát-
sku.
Aj Chorus Cantilena, podobne 
ako ostatné jarovské zosku-
penia, používa na svoj nácvik 
priestory domu kultúry. Zastu-
piteľstvo im rovnako ako os-
tatným schválilo ďalšie využí-
vanie priestorov za symbolické 
nájomné.
Mestské časti Jarovce, Rusovce 
a Čunovo majú ako jediné brati-
slavské mestské časti spoločný 
stavebný úrad, ktorý malým 
mestským častiam šetrí financie 
a zabezpečuje lepšiu odbornosť 
personálu. Tak ako každý rok, aj 
teraz prerokúvalo zastupiteľstvo 
vyúčtovanie nákladov na činnosť 
spoločného stavebného úradu. 
Zaujímavosťou je, že Jarovce 
mali v roku 2017 najviac vyda-
ných stavebných povolení, až 70, 
kým Rusovce mali 31 a Čunovo 
14. Okrem toho bolo v Jarov-
ciach vydaných 31 kolaudačných 
rozhodnutí, 24 územných a dve 
rozhodnutia o odstránení stavby.
Medzi materskou školou a areá-
lom bývalej Kary na Kožušníckej 
ulici vyrástla pred rokmi nová 
štvrť, ktorá nie je dopravne do-
končená. V budúcnosti by odtiaľ 
mala viesť cesta práve ku škole 
a škôlke. Poslanci schválili zá-
mer spolupráce mestskej časti 

a majiteľov 
o k o l i t ý c h 
pozemkov, 
k t o r ý  m á 
toto za cieľ.
Primátor po-
žiadal zastupiteľstvá mestských 
častí o vyjadrenie sa k návrhu 
dodatku Štatútu mesta týkajú-
ceho sa tzv. solidarity mestských 
častí. Každoročne bojovali štyri 
veľké mestské časti, ktoré sa 
vzdávali časti svojich príjmov 
v prospech siedmych malých 
mestských častí. Medzi malé 
mestské časti patria aj Jarov-
ce. Ak by sa solidarita zrušila, 
Jarovce by prišli o cca 300 tisíc 
eur ročne. Primátor navrhol 
nový systém, podľa ktorého by 
náklady na solidaritu s malými 
mestskými časťami neznášali 
štyri veľké, ale magistrát. Jarov-
ské zastupiteľstvo tento návrh 
víta a schválilo ho.
V ďalšom riešili poslanci nájom-
né zmluvy týkajúce sa budúcich 
priestorov lekárne, ktorá by mala 
byť v priestoroch zdravotného 
strediska na Mandľovej ulici. 
Uznesením bolo schválené ná-
jomné 60 m2 za 25 €/m2/rok.
Na záver informoval starosta 
poslancov o plánovaných ne-
gatívnych zmenách vo výstavbe 
diaľnice D4 v našom katastri. 
Tiež informoval o tom, že mest-
ská časť má pripravený projekt 
nadstavby materskej školy, kto-
rý si však vyžiada približne 6 
mesačnú odstávku. Poslanci 
nesúhlasili s dlhou odstávkou 
a chcú hľadať riešenie ako roz-
šíriť kapacity škôlky bez výraznej 
odstávky.

(ju)

ústupky z našej strany už nie sú 
na mieste, keďže kompromisy 
sme spravili pri prvých rokova-
niach s ministerstvom. Pôvodne 
sme žiadali, aby koncesionár 
postavil cyklochodník pozdĺž 
celej diaľnice až po hranicu naj-
bližšej obývanej časti Jaroviec. 
Ustúpili sme a súhlasili sme, že 
koncesionár cyklochodníkom len 
preklenie cestu, ktorú my potiah-
neme do našej mestskej časti.
Už prebehlo aj rokovanie zástup-
cov Jaroviec s koncesionárom 
a projektantmi, ktorých sme sa 
snažili presvedčiť, aby sa vrátili 

tak, ako bolo vydané stavebné 
rozhodnutie. Prioritou je pre 
Jarovčanov zabezpečiť optimum 
a nie minimum.
Ministerstvo tiež prostredníc-
tvom hovorkyne vyzýva Jarovce 
na kompromisy: „starostovia 
nemôžu donekonečna blokovať 
stavbu odvolaniami, pretože 
ľudia v regióne túto cestu po-
trebujú, samozrejme aj cyk-
lochodníky, ale nemôžu stáť 
v neustálych zápchach. Čiže 
je to na dohode, kompromise 
starostov a koncesionára“. Som 
však presvedčený, že ďalšie 

k pôvodnému projektu. Nemáme 
však pocit, že nám chcú vyjsť 
v ústrety. Ich cieľom je ekono-
mická optimalizácia, inak pove-
dané šetrenie. Naše námietky 
sme zaslali aj písomne. Budeme 
požadovať aby dotknuté staveb-
né objekty boli realizované pod-
ľa právoplatného stavebného 
povolenia a tiež aby sa v prípade 
zásadných zmien urobilo nové 
posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie. Sme presvedčení, že 
avizované zmeny nie sú drobné, 
ale ide o zmeny zásadného 
charakteru s vážnymi dopadmi 

nielen na životné prostredie, ale 
aj na budúcu dopravnú situáciu 
v okolí Jaroviec.
Zároveň sme spoločne s mojim 
kolegom mestským poslancom 
Radovanom Jenčíkom vyzvali 
ministra životného prostredia 
SR, aby sa týmito podozreniami 
vážne zaoberal. Ďalšie dianie 
budeme pozorne sledovať a spo-
ločnými silami sa pokúsime 
zabrániť negatívnym zmenám.

Jozef Uhler, 
zástupca starostu a poslanec 

mestského zastupiteľstva
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JARNÉ AKTIVITY MATERSKÉHO CENTRA LUSKÁČIK

ktorý vykúzlil deťom i dospelým 
úsmev na tvári. Potom sa nám 
predstavili dievčatá zo ZŠ Jarov-
ce - z Benidance a zatancovali 

Predposledný deň jarných prázd-
nin sme deťom zorganizovali 
Popoludnie pre deti. Zavítal 
k nám Klaun Pepele so svojím 
cirkusom. Deti naučil žonglovať 
a spolu s ním si aj zaspievali 
a zahrali obľúbené detské pes-
ničky. Klaun Pepele sa deťom 
páčil a nasmiali sa na ňom 
nielen deti, ale aj dospelí. Po 
predstavení sme si na veľkonoč-
ných tvorivých dielňach zdobili 
vajíčka trblietkami a nálepkami. 
Vyrábali sme si ovečky, kuriatka 
a zajačikov a veľkonočné po-
zdravy. Pre deti sme pripravili 
čajík a občerstvenie. Ďakujeme 
spoločnosti Sunarka, že pre deti 
darovala výživy na túto akciu 
a obci za dotáciu na divadelné 
predstavenie.
28. apríla sme zorganizovali 
Koncert Smejko a Tanculien-
ka: Kuk ani Muk v kultúrnom 
dome. Úplne nové predstavenie 
s najobľúbenejšími chrobáčik-
mi Smejkom a Tanculienkou! 
Dokonca prišiel aj ich kama-
rát motýlik Huncúlik, ktorý si 
s deťmi aj zatancoval. Spoločne 
zahrali pesničky ako Motáčik 
Popletáčik, Sestričky farbičky, 
Tri prasiatka, Škaredé káčatko, 
Usmej sa, Ahoj, ahoj. Niektoré 
deti si spolu so Smejkom a Tan-
culienkou zahrali a zaspievali 
rozprávky Vajce na vandrovke 
a Tri prasiatka. Koncert bol 
vypredaný a zúčastnilo sa ho 
180 ľudí z toho 81 detí. 
Tento rok sme sa rozhodli osláviť 
deň matiek športovo a zorgani-
zovali sme Detský športový deň. 
Program začal kúzelník Ivan, 

nám. Šikovná trénerka z Benití-
mu roztancovala deti na taneč-
nom workshope. Pri registrácii 
deti dostali kartičky, na ktoré 

zbierali pečiatky za splnené 
športové úlohy. Deti sa zahrali 
s maxiloptou, preskákali a pre-
liezli rôzne prekážky, zahrali sa 
s padákom či skúsili boxovať. Za 
odmenu dostali zlatú medailu, 
corny tyčinku, sunarku, minerál-
ku a nanuk. Počasie nám prialo 
a slniečko nádherne svietilo. 
Prvýkrát sme zaznamenali veľkú 
účasť detí. Nahlásilo sa až 102 
detí. Veľmi pekne ďakujeme 
sponzorom a partnerom športo-
vého dňa: Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislava za grant: 
„Športový deň pre deti a mlá-
dež“, CALOS s.r.o. za prenájom 
pódia a ozvučenia, OZ Veritas 
za finančnú podporu, Bufet 
štadión za minerálky pre deti, 
spoločnosti Sunárek a Corny 
za občerstvenie, Benitímu za 
realizáciu športových aktivít, 
kúzelníkovi Ivanovi za skvelú 
šou a TJ Jarovce za poskytnutie 
futbalového štadiónu.
V marci sme si požiadali o grant 
Hlavné mesto SR Bratislava na 
Športový deň a aktivity v MC. 
Bol nám schválený grant „Špor-
tový deň pre deti a mládež“ 
v hodnote 1000,00 Eur. Grant 
sme použili prevažne na zor-
ganizovanie športového dňa. 
Konkrétne na prenájom pódia 
na vystúpenie detí, tanečný 
workshop, športové hry, ktoré 
zabezpečil Benitím, vystúpenie 
kúzelníka a na športové potreby 
na cvičenie v MC. Ďakujeme veľ-
mi pekne magistrátu Hlavnému 
mesto SR Bratislava za podporu 
našich aktivít.

Na predstavení Kuk ani muk deti hrali rozprávku Išlo vajce na vandrovku.

Deti si zahrali spolu so Smejkom a Tanculienkou rozprávku Tri 
prasiatka.”

Klaun Pepele pozval do svojho cirkusu deti, ktoré si s ním zaspievali a zahrali na hudobných 
nástrojoch.
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ich študenti zubného lekárstva.
V prípade záujmu sa prihlasujte 
na e-mail: mcluskacik@gmail.
com najneskôr do 09.06.2018! 

Pláujeme:
14.6.2018 o 17:00 h. Milí rodi-
čia a detičky pozývame Vás na 
školenie s témou: Starostlivosť 
o detské zúbky a súvislosť so 
stravovacími návykmi. Ško-
lenie trvá jednu hodinu. 30 
minút je venovaných teoretickej 
prezentácii, ďalších 30 minút 
praktickému nácviku. Školenie 
prebieha hravou formou a je 
vhodné pre deti od 2 rokov.
Cena školenia je 8 eur/ dieťa. 
Rodič s viac ako 1 dieťaťom, za-
platí za každé ďalšie len 4 eura. 
V cene poplatku je zahrnuté 
• Zubná kefka • Medzizubná 
kefka • Šablička (špáradlo 
a zubná niť v jednom) • Ces-
tovné balenie zubnej pasty • 
Detskú zubnú kefku (ak je na 
školení aj dieťa) • Motivačné 
materiály: leták Detské zúbky, 
kartičky s nálepkami na pravi-
delné čistenie zúbkov, pexeso 
pre deti od 3 rokov. Školenia 
sú vedené zábavne a pútavo, 
no zároveň odborne – robia 

Kurzy: 
Kurz Hopsasa tralala – tanco-
vanie a cvičenie s deťmi od 1 -3 
r. – otvorené hodiny do konca 
júna, od septembra začne nový 

kurz. 
Joga pre deti od 3 – 9 rokov 
v pondelky o 17:00 h a o 18:00 
powerjoga pre mamy pri futba-
lovom ihrisku pred MC počas 
júna, júla a augusta otvorené 
hodiny. 

Od septembra otvárame opäť 
kurzy:
Montessori klub pre deti od 1-3 
r., kurz Hopsasa tralala, Joga pre 
deti od 2-4 r. a 3-9 r., Power joga 
pre mamičky s deťmi, Angličtina 
Helen Doron pre deti od 3 me-
siacov do 2 rokov. 
Viac informácii o kurzoch a pri-
hlásenie na mcluskacik@gmail.
com. Aktuálne informácie o ak-
tivitách, kurzoch na facebooku: 
MC Luskáčik

Text: Jana Turanská 
Foto: Jana Turanská, 

Lászlo Juhász

Tanečné vystúpenie dievčat z Benidance.
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70. VÝROČIE ZALOŽENIA MATERSKEJ ŠKOLY V JAROVCIACH (ČASŤ 2)

Z kroniky Materskej školy v Jarovciach– pokračovanie.
(Text z kroniky je písaný autenticky s pravopisom z roku 1948)

Deti darmo hľadely na učiteľku a ona márne ich hladila svojim milým slovom. 
Len kde tu jedno zachytilo odzvuk jej slova“ Deti však čo? „Nikto nič. Jazyko-
vá ťažkosť. Však dali sa uhľadiť pohľadmi, obava mizla, čielka sa narovnávaly 
a očká začaly pracovať funkciou svojej detskosti. Zmizol plač na detskej tvári 
zablisknul prvý úsmev venovaný učiteľke. Úsmev krásny, radostný, úsmev poro-
zumenia. Učiteľka akoby si podala ruku duševne s malým dievčatkom, tak padaly 
ich pohľady do seba. Opravdu malá Marienka Jaboreková stávala sa tlmočníčkou, 
prenášala slová učiteľky v detský jazyk.

Deti začínajú vnímať svoju novú reč.
„Postupne, pomaly a s trpezlivosťou dôjdeš najďalej!“ dávala si učiteľka za heslo 
každého dňa vstupujúc do triedy medzi malých žiačkov už menej bojazlivejších, 
zdraviac svoju učitelicu.. Ale ešte vždy ráno na začiatku vyučovania bol plač, kto-
rý sa ale snadnejšie prekonával, lebo mohlo tu už pomáhať pritúlenie, pohľadenie, 
ba aj milé slovo a dôvera dietok k učiteľke rástla . Deti otváraly svoje slovníky 
a jazykovú činnosť a s jasotom daly sa do opakovania slov za učiteľkou. Slovo 
k slovu, úsmev k úsmevu, tak sa rodila naša prvá riekanka, ktorú deti roznášaly 
po celej dedinke. „Lipo –be?“pýtali sa ľudia jeden druhého, obdivujúc deti za ich 
rýchle pochopenie nového jazyka. Zrodila sa prvá riekanka a malba jej slov zaryla 
sa hlboko v pamäť malých.

„Bola jedna babička, predávala jabĺčka,
nemohla ich predať, musela ich rozdať.“

Mizli z očú slzy, z tvári zmizol tieň smútku a očká začali sa naplňovať úsmevmi 
šťastia a radosti. Nad čím však? Čo ich pripútavalo? Slová ktorým málo rozume-
ly? Hračkám ktoré nemaly? Nie, bola to láska, ktorá sa zrodila v slzách každého 
malého stvoreniatka. Slzou lásky bol zmytý smútok. Láska, ktorú im vštepujú 
rodičia. Láska ku škole, čo znamenalo, že majú radi svoju novú vlasť, svoju domo-
vinu, svoje nové školy. Z Materskej školy stával sa nový domov. Dom útulnosti 
pre najmenších. 
24.11.1948 došiel zriaďovací dekrét. Za riaditeľku školy bola poverená Ľudmila 
Palacková učiteľka I. postupného ročníka národnej školy.
Deti nezvládaly ešte slovenčinu, výrazy nových slov boly ešte veľmi ďaleké a cu-
dzie, rozprávky ešte nevnímaly a ich obrazotvornosť je ešte slabá a nesprevádzaná 
fantáziou, nakoľko nevedia pochopiť práve význam slov. Ťažko bolo udržať deti 
štyri hodiny za sebou v škole. Ako malé šidlá vrtily sa v lavici stále majúc na jazy-
ku slová: „Griemo domom.“ Nebolo sa na čom diviť. , keď nemaly zábavku prime-
ranú svojmu veku, nemali hračky, ktorým by boly venovali celú svoju pozornosť. 
Zato však maly rady kruhové hry a spevy s rytmickými ohybmi. 
Poverená riaditeľka školy Ľ. Palacková dostala od školského inšpektorátu II 

v Bratislave 5.000 .-Kčs na zakúpenie hračiek. Aké veľké nadšenie a radosť pre-
biehala celou triedou, keď ich učiteľka priniesla. Na druhý deň sa zvečšil počet 
dietok, došly takmer všetky. Nik nechcel ísť viac domov, ba dochádzaly ku svojej 
učiteľke, ťahajúc ju za sukňu a hovoriac: „Ja negriem domom.“
Na rodičovskom sdružení sa rodičia dohodli s členmi učiteľského sboru, že každý 
rodič dá nejakú korunku na zakúpenie bábkového divadla, čo je tiež veľkou po-
môckou ku výchove dietok.
Dňa 18. januára 1949, dostala riaditeľka školy prípis o zaslanom vnútornom 
zariadení pre Materskú školu v Jarovciach. Na druhý deň uč. MŠ z Bratislavy 
Nového mesta – nákladným autom ČSD priviezla nábytok. K zariadeniu patrila 
jedna štvordielna, jedna trojdielna skriňa, jedna polica, vešiak pre učiteľku, stôl, 
bedňa na drevo, stavebnica a veľká tabula. Stoličky a stolíky pre deti, ako i vešia-
ky a stolička pre učiteľku nedošly. Učiteľka stále, keď chce sedieť, sedí na bedne 
od dreva.
Sme v pokrokovom socialistickom štáte a všade sa plánuje, buduje pre krajší za-
jtrajšok. Preto i my MŠ v Jarovciach sme sa rozhodli k zapojeniu sa do práce 5 RP 
, ktorý sme si vytýčili:

Päťročný plán – RP
Národnej a Materskej školy v Jarovciach.

1. Budeme dbať o to, aby sme dokonale poznali 
kraj v ktorom žijeme a nadobudneme si čím viac 
vedomostí v našej novej vlasti ČSR.
2. Školská mládež bude vychádzať iniciatívne pre 
skrášľovanie okolia školy a obce.
3. Vyhotoví podrobný plán na vysadenie ovocných stromkov pri škole a školskej 
záhrade, ktorý aj prevedie. ..
4. Zriadime okrasnú kvetinovú záhradu na školskom dvore, sami budeme kvety 
pestovať. 
5. Našetríme toľko peňazí, aby každoročne mohol 4. a 5. ročník celý i s chudobný-
mi žiakmi usporiadať výlet po našej vlasti.ČSR.
6. Vybudujeme si vlastné bábkové divadlo.
7. Každý mesiac zahráme 2 bábkové divadelné predstavenia.
8. Postavíme si v škole javisko.
9. Zahráme každoročne aspoň jedno divadelné predstavenie tak, aby sme mohli ísť 
s ním aj na zájazd.
10. Nadobudneme si rádioaparát pre počúvanie 
11. Pričiníme sa, aby škola mala telefón
12. Žiaci sa zúčastnia pri zbere lesných plodín
13. Naša pracovná brigáda bude pomáhať vždy a všade!
14. Žiaci 3 – 5. ročníka prečítajú každoročne aspoň 5 slovenských kníh
15. Musíme mať taký prospech, že nebude opakovať ani jeden žiak!

     Päťročnici úspech!

Rodičovské sdruženie.
Dňa 12. marca 1949 zišli sa rodičia detí Národnej i Materskej školy na rodičov-
ské sdruženie. Hlavným bodom bolo prevádzanie stravovacej akcie. Jeden rodič si 
prial, aby stravovacia akcia bola zastavená, iní nie. Rodičom sa uvarila aj káva, 
ochutnali konzervy, všetky jedlá a pokrmy, ktoré sa deťom dávajú i vitamín, rybí 
olej, proti ktorému sa stavajú. Po vysvetlení zdravotnom – uznali, ba sami tvrdili, 
že je to zdravé, len má to odpornú chuť. Priznali sa, že sami deťom zanedbalosťou 
odoberali chuť, aby to nejedly, keď im to nechutí. Chyba ! Deťom treba tvrdiť 
pravdu - zdravotný účinok a ony idú za príkladom, ich dušičky sa dajú ovplyvniť.
Potom na rodičovskom sdružení bola prečítaná prednáška – „ Týždeň proti alko-
holu“ riaditeľom Národnej školy, A. Palackom... Po skončení rodičovského sdru-
ženia, bola malá ukážka z bábkového divadla. Rodičom sa veľmi páčila, čo bolo 
zjavne vidieť na predstavení, že každý rodič poslal svoje dieťa do „pimprtheátru“.

Deň matiek.
S veľkou radosťou a nadšením prijaly deti oznámenie, že usporiadame veľký deň 
matiek na ihrisku, kde budú hrať divadielko a prednášať riekanky pre svoje ma-
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mičky. Ich pozornosť uchvátilo divadielko spracované podľa Hviezdoslavovej 
básne :“Jar“ Každé jedno sledovalo slová vyriekávané učiteľkou, aby si pre seba 
čo najviac zachytilo. Deň matiek vzbudzoval pozornosť celej obce. Ruch na škol-
skom dvore bol hneď po obede. Srdiečka, koníky, bábiky, kočiariky a hlavne samé 
drobné deti hmýrili sa po hlavnej ulici v sprievode s krikom a doprovodom hudby. 
Celý sprievod tiahol na futbalové ihrisko, kde bolo postavené javisko, tiež šiatre 
pre limonádu a rybolov. Krik rozliehal sa široko ďaleko. Štebot malých utíchol 
a program začal. Pán riaditeľ Palacka mal preslov ku rodičom a matkám. Hudba 
pestrila program. Pri riekankách malých, nejednej matke vypadla slza, keď naj-
mänšie ratoliestky a najnovšie údy rodinky prednášaly pravou slovenčinou báseň 
drahej mamičke, ktorá potom ľúbala na jej zmozolatené ruky. Divadielko vyznelo 
veľmi pekne. V deťoch zrkadlila sa ich čistá duša – smerujúca k matkinej obe-
tavosti. A po programe nasledovala najväčšia zábava a radosť pre najmenších, 
ktorí si kúpili lístky na rybolov. Hodili udicu a ťahali. „Gliedaj Anna, ja jimam 
granátky, ja lutku, ja rybu“ – Radostný smiech končil večer o ôsmej, keď všetci šli 
na divadlo, rozprávku: „Janko – sirota“. Takto vyvrcholil deň, krásny deň matiek 

na ktorý budeme dlho spomínať. 
Dňa 21.júna boli pozvaní rodičia detí Materskej školy na usporiadanie dňa det-
skej radosti, rozlúčkový deň. Ushodlo sa, že rodičia napečú zákusky, urobí sa 
sbierka a z nej sa nakúpia drobnosti pre deti.

Deň detskej radosti 29.jún 1949
Rozlúčkový i veselý deň, ktorý zostal ozvenou deťom na Materskú školu.
Ráno, učiteľka s deťmi išla do kostola, aby tak zahájený bol deň detskej radosti. 
Skoro popoludní nastal na školskom dvore ruch strojenia sa do sprievodu obcou. 
Vztýčený transparent „RADOSŤ DEŤOM“ urobili žiaci z 5 triedy a farebné 
stužky 4 dievčence z Materskej školy. Pod bránou stál chlapček s kolobežkou a za 
ním húf kuriatok – ovodákov. Prešlo sa dedinou späť na školský dvor. Potlesk – 
krik prichádza dážď. Oj, či sa hnevá na nás Pán Boh? Deti boli veľmi odhodlané 
a maly dobrú náladu. Ukázali rodičom svoju celoročnú prácu. Každý prednášal. 
Od najmenšieho a najmladšieho až po najstaršieho. Po programe nasledovalo 
podávanie cukroviniek, limonády. Usmiate tváre a žiarivé očká hľadely spoza 
malých stolíkov. Cítili sa akoby boli na svadbe. A potom nasledovalo vyplnenie 
detskej radosti: „Ťahanie mačky vo vreci.“ „Jej, gliedajte p. uč. ja jimam ovo, ja 
ovo, ja nisam jimal myš ali froš.“ Myška vo vreci mala úspech. Potom sa rodičom 
predviedlo niekoľko kruhových hier, deťom sa rozdali cukríky a nasledovala roz-
lúčka s deťmi, ktoré odchádzajú z Materskej školy do „Veľkej! do prvej triedy. 
Štrnásť zakalených očiek slzami – ale zároveň štrnásť radostných tvári, dívalo sa 
na učiteľku, ktorá sa s nimi lúčila. Každé dostalo knihu s venovaním na pamiat-
ku. A tak každé spokojné, veselé i smutné odchádzalo so svojou matkou – zo dňa 
detskej radosti.

„Ťažko je rozlúčiť sa s tými,
ktorí nám boli blízkymi.... Dovidenie prváci!

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

VYČERPÁVAJÚCI, ALE ÚSPEŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
za oknom, podarilo sa nám zrea-
lizovať množstvo aktivít, projek-
tov, súťaží a inovácií. Medzi tie 
významnejšie jednoznačne patrí 
ukončenie trojročnej spolupráce 
škôl Erasmus + pod názvom 
Head in the clouds . Naši učite-
lia navštívili v tomto školskom 
roku školy v Grécku, Bulharsku 
a v Slovinsku, kde načerpali 
inšpirácie v oblasti rozvoja príro-
dovednej gramotnosti a zdieľali 
skúsenosti z praxe s kolegami 
v zahraničí. Za mimoriadny 
úspech považujeme získanie 
1.miesta spomedzi 700 škôl 
EÚ, ktoré sa zapojili do projektov 
eTwinning 2018. Vďaka patrí 
p.učiteľke Murgašovej a našim 
bývalým žiakom. Ocenenie si 
žiaci prevzali osobne v Českej 
republike, pani učiteľka poces-
tuje na jeseň na slávnostné 
odovzdávanie do Varšavy. Pri 
projektoch EÚ ešte chvíľku zo-
staneme. Keďže s rozrastajúcou 
sa školou nám narastajú aj počty 
žiakov s ťažkosťami v učení, či 
správaní, bolo našou veľkou 
prioritou venovať čas a energiu  
tejto oblasti. Som naozaj veľmi 

Školský rok 2017/2018 sa nám 
čochvíľa končí a musím úprimne 
povedať, že patril k tým nároč-
ným. Mám pocit, že sme dni 
do prázdnin odpočítavali skôr 
ako žiaci :)
To, čo ho jednoznačne poznačilo 
najviac, bola nadstavba budovy 
školy. Chcem sa na tomto mieste 
poďakovať všetkým zamest-
nancom, žiakom a rodičom. 
Ďakujem, že napriek tomu, že 
sme takmer celý prvý polrok 
pracovali a učili sa v zhoršených, 
provizórnych podmienkach, boli 
ste ústretoví, pozitívne naladení 
a maximálne tolerantní. Toto 
obdobie prinieslo so sebou aj 
množstvo menších a väčších 
problémov, ktoré sú verím za 
nami a my sa už spoločne tešíme 
z nových priestorov a možností 
ktoré ponúkajú. Dúfame, že 
nám kapacitne na pár rokov 
postačia. I keď 62 žiakov, ktorí 
prišli na zápis do 1. ročníka, nám 
naznačuje skôr opak.
Napriek tomu, že rekonštrukcia 
priniesla bohatý program sám 
o sebe, veď nie vždy majú žiaci 
možnosť sledovať stavbu priamo 

rada, že projekt „Cez prekážky“ 
sa stal úspešným, a tak od apríla 
vďaka Operačnému program 
Ľudské zdroje financovaného 
z prostriedkov EÚ sme mohli 
zamestnať na škole školskú 
psychologičku a špeciálnu pe-
dagogičku. Za tri mesiace, ktoré 
u nás pôsobia sa oboznámili 
s prostredím a s problémami, 
s ktorými sa stretávame, spo-
znali našich žiakov ZŠ a deti 
v MŠ, začali s nimi skupino-
vo a individuálne pracovať a 
už teraz plánujeme spoločne 
preventívne programy „šité na 
mieru“ pre jednotlivé kolektívy, 
ktoré spustíme od septembra.
Keďže máme množstvo plánov, 
uchádzame sa o ďalšie dva pro-
jekty financované z prostriedkov 
EÚ. Držte nám palce, ak sa 
zadarí, do zahraničia pocestujú 
tentokrát nielen pedagógovia, 
ale aj žiaci!
Okrem tých „nehmotných“ úspe-
chov by som rada poďakovala 
za jeden veľmi hmotný :)
Ďakujeme zaň všetkým prispie-
vateľom 2% pre našu ZŠ. Na 
školskom dvore pribudlo vďaka 

Vašej štedrosti lanové ihrisko, 
z ktorého sa tešia hlavne žiaci 
1. stupňa. Pre tých väčších by 
sme radi v tomto roku zakúpili 
z 2% elektronické čítačky kníh 
s viacerými zaujímavými e-kniha-
mi, či komiksami v slovenskom 
a anglickom jazyku. 
K tým hmotným radostiam patrí 
aj nová keramická pec, ktorá 
od tohto školského roku robí 
radosť 84 žiakom navštevujúcim 
keramický krúžok. Súčasťou 
rekonštrukcie školy je aj vytvo-
renie odbornej učebne (dielne) 
v pivničných priestoroch. Po do-
končení vykurovania a interiéro-
vého vybavenia, ju plánujeme od 
septembra naplno využívať ako 
učebňu výtvarnej výchovy, ale 
aj školskú a keramickú dielňu. 
Aj vďaka zapojeniu školy do pro-
jektu OLOmánia navštívili naši 
žiaci bezplatne bratislavskú ZOO 
a na vlastné oči videli spôsob 
recyklácie PET fliaš v General 
Plastics v Kolárove. Medzi naj-
obľúbenejšie exkurzie patria 
u žiakov interaktívne vedecké 
výstavy a laboratóriá. Okrem 
pravidelnej návštevy vedeckého 
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spolužiakov historické divadlo 
s vlastnoručne vyrobenými rek-
vizitami, veríme že inšpirovali aj 
iné triedy a už teraz sa tešíme 
na to, čo vymyslia na budúci 
školský rok!
Veľké zážitky si odnášajú aj žiaci 
5. a 6. ročníka z lyžiarskeho 
výcviku v stredisku Krahule. 
Viacerí prekonali samých seba 
a za týždeň pod vedením in-
štruktorov dokázali to, čomu 
ani sami neverili. 
Veľké emócie prežívali aj naši 
druháci počas týždňa strávené-
ho v škole v prírode, z ktorého 
sa len nedávno vrátili. Viacerí 
strávili po prvý krát noc mimo 
domu bez rodičov, ale za nás 
učiteľov musím povedať, že boli 
úžasní a tento pobyt pomohol 
celému kolektívu.
Naši najmenší prváci majú za 
sebou prvý rok a predstavte 
si, že väčšina z nich sa stále 
do školy teší. Aj keď prázdniny 
sú prázdniny! Svoj prvý rok za-
končujú športovo - plaveckým 
výcvikom. Tak im držme palce, 
aby sa okrem čítania a písania 
naučili aj plávať :)
Zo športových hier sa na našej 
škole jednoznačne teší najväč-
šej obľube futbal. Pravidelne 
sa zúčastňujeme futbalových 
súťaží a tak ani tento rok sme 
nemohli chýbať na McDonald´s 
Cupe, Penalte, či Mikulášskom 
derby. Ako každý rok aj súťaž 

centra Atlantis v Leviciach, či 
chemických pokusov KIDS LAB 
sme navštívili aj novootvorené 
Centrum vedy Aurélium v Brati-
slave a môžeme ho všetkým len 
odporúčať. 
V rámci vyučovania dopravnej vý-
chovy a v spolupráci s mestskou 
políciu absolvovali žiaci 1.stup-
ňa vzdelávanie na dopravnom 
ihrisku a navštívili divadelné 
predstavenie „Semafórik“. Star-
ší žiaci navštívili viacero múzeí 
v Bratislave a historické centrum 
mesta. Spoznávali ho nielen 
v rámci vyučovania, ale aj počas 
podujatia Noc múzeí a galérií. 
Takmer celá škola navštívila 
viaceré tanečné a divadelné 
predstavenia, niektoré dokonca 
v anglickom jazyku. 
Najväčšiu radosť však máme 
vtedy, keď sú iniciatívni naši 
žiaci a venujú svoj čas a schop-
nosti správnym smerom. Svedčí 
o tom aj užšia nominácia žiakov 
7.ročníka na Detský čin roka 
v kategórií Dobrý nápad. Okrem 
toho, sa tento rok rozhodli hneď 
po návšteve útulku pre zvieratá 
nájsť spôsob, ako im pomôcť 
finančne. Zorganizovali tak po-
čas Vianočnej akadémie školy 
benefičný stánok s vlastnými 
výrobkami a občerstvením. Vý-
ťažok venovali práve spomína-
nému útulku. 
Obdiv majú aj ôsmaci, ktorí našli 
odvahu a nacvičili pre svojich 

Gerulata Cup 2017– integrované 
hry v stolnom tenise sa neobišli 
bez našej účasti. 
Vyčerpávajúci rok je za nami, 
prajem všetkým našim žiakom 
počas leta veľa oddychu a neza-
budnuteľných zážitkov. Dávajte 
si na seba pozor! Vidíme sa 
s úsmevom opäť v septembri.

Mgr. Eva Ondrášeková

Radosť nám robia aj výsledky 
našich žiakov v celoštátnych 
meraniach a súťažiach:

TESTOVANIE 5
MAT - 79% (Slovensko 64,7%)
SJL - 76,7% (Slovensko 62,8%)

TESTOVANIE 9
MAT – 72,5% (Slovensko 55,9 %)
SJL – 74,8% (Slovensko 63%)

UMIESTNENIE NAŠICH ŽIAKOV V SÚŤAŽIACH

Slávik Slovenska
Samuel Szabó, 5.A  2. miesto – okresné kolo

Matematická olympiáda
Vivien V. Vaculíkovám, 7.A 3. miesto  – obvodné kolo

Geografická olympiáda
Jozef Uhler, 7.A  1. miesto – obvodné kolo
Jozef Uhler, 7.A  1. miesto  – krajské kolo

Hviezdoslavov Kubín
Tereza Klapková, 2.B 2. miesto - I. kategória - poézia
Martin Vašíček, 5.A 3. miesto - II. kategória - poézia
Kristína Škodlerová,7.A 3. miesto - III. kategória - próza

Pytagoriáda
Michal Vašíček, 3.A 1. miesto – okresné kolo

Nemecká olympiáda
Šimon Bárta, 7.A  3. miesto – okresné kolo

Technická olympiáda 
Jozef Uhler, 7.A  1. miesto – obvodné kolo

Názov školy Ulica Zriaďovateľ PÚŠ ‐ SJL PÚŠ ‐ MAT

CZŠ Narnia, Beňadická Beňadická 38 Cirkev, cirkev. spoločenstvo 63,1% 71,1% ZŠ s MŠ Trnková, Jarovce 72,5% SZŠ pre intelektovo nadaných, Znievska 77,3%

ZŠ Budatínska Budatínska 61 Obec, mesto 61,4% 51,9% CZŠ Narnia, Beňadická 71,1% ZŠ Nobelovo námestie 76,2%

ZŠ Černyševského Černyševského 8 Obec, mesto 67,0% 47,3% SZŠ pre intelektovo nadaných, Znievska 70,0% ZŠ s MŠ Trnková, Jarovce 74,8%

ZŠ Dudova Dudova 2 Obec, mesto 67,7% 56,6% ZŠ Pankúchova 67,9% ZŠ Pankúchova 70,0%

SŠ Svätej Rodiny, ZŠ Gercenova Gercenova 10 Cirkev, cirkev. spoločenstvo 68,0% 46,3% ZŠ Nobelovo námestie 60,5% ZŠ Gessayova 68,9%

ZŠ Gessayova Gessayova 2 Obec, mesto 68,9% 52,9% ZŠ Dudova 56,6% SŠ Svätej Rodiny, ZŠ Gercenova 68,0%

ZŠ Holíčska Holíčska 50 Obec, mesto 61,2% 54,8% ZŠ Holíčska 54,8% ZŠ Dudova 67,7%

ZŠ Lachova Lachova 1 Obec, mesto 59,3% 45,2% ZŠ Turnianska 54,2% ZŠ Černyševského 67,0%

SZŠ franc.‐slovenská s medzinár. programom, M.  M. Curie Sklodowskej 1 Občianske združenie, nezisková org 52,0% 32,5% ZŠI pre žiakov s NKS 53,6% ZŠ Turnianska 65,6%

ZŠ Nobelovo námestie Nobelovo námestie 6 Obec, mesto 76,2% 60,5% ZŠ Gessayova 52,9% ZŠ Prokofievova 65,2%

ZŠ Pankúchova Pankúchova 4 Obec, mesto 70,0% 67,9% ZŠ Tupolevova 52,8% CZŠ Narnia, Beňadická 63,1%

ZŠ Prokofievova Prokofievova 5 Obec, mesto 65,2% 51,9% ZŠ Budatínska 51,9% ZŠ Budatínska 61,4%

ZŠ s MŠ Trnková, Jarovce Trnková 1 Obec, mesto 74,8% 72,5% ZŠ Prokofievova 51,9% ZŠ Holíčska 61,2%

ZŠ Tupolevova Tupolevova 20 Obec, mesto 60,3% 52,8% ZŠ Černyševského 47,3% ZŠ Tupolevova 60,3%

ZŠ Turnianska Turnianska 10 Obec, mesto 65,6% 54,2% SŠ Svätej Rodiny, ZŠ Gercenova 46,3% ZŠ Lachova 59,3%

ZŠI pre žiakov s NKS Vlastenecké námestie 1 Odbor školstva OÚ 56,7% 53,6% ZŠ Lachova 45,2% ZŠ s MŠ Vývojová, Rusovce 59,1%

ZŠ s MŠ Vývojová, Rusovce Vývojová 228 Obec, mesto 59,1% 44,6% ZŠ s MŠ Vývojová, Rusovce 44,6% ZŠI pre žiakov s NKS 56,7%

SZŠ pre intelektovo nadaných, Znievska Znievska 2 Súkromník 77,3% 70,0% SZŠ franc.‐slovenská s medzinár. programom, M. Curie Sklodowskej 32,5% SZŠ franc.‐slovenská s medzinár. programom, M. Curie Sklodowskej 52,0%

Testovanie deviatakov ‐ Matematika Testovanie deviatakov ‐ Slovenský jazyk a literatúra

VÝSLEDKY TESTOVANIA DEVIATAKOV V POROVNANÍ S INÝMI ŠKOLAMI V OKRESE BRATISLAVA 5
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chce rozlievať aj v nás. Je veľa 
spôsobov ako aj naše srdce 
môže byť potupené, pokorené 
a otvorené. Často počúvame 
iných a ich príbehy o ranenom 
srdci, Ježišove rany však už ne-
bolia, sú oslávené. Jeho rany nás 
uzdravili a aj my môžeme čerpať 
silu z jeho zmŕtvychvstania. Ne-
odpustenie a hnev nám bránia 
v slobode, je to v podstate tresta-
nie svojho zdravia pre cudziu 
zlobu alebo hlúposť. 

Exupéry píše, že skutočné veci 
môžeme vidieť iba očami srd-
ca. Naučme sa teda mať srdce 
otvorené, a predsa nezlomené. 
Pozerajme na veci, udalosti, 
iných ľudí z iného uhlu pohľadu. 
Očami matky, ktorá nepočíta 
svoje utrpenia, starosti, námahu 
a často aj bez dostatočnej vďač-
nosti sa vie stále rozdať celá. 
To, čo darujeme, nám potom už 
nikdy viac nebude chýbať. Keď 
niekto začne zívať, tak zvyčajne 
nakazí svoje okolie zívaním. Keď 
sa malé dieťa usmeje, vyčaruje 
úsmevy na všetkých v okolí. 
Darovať lásku môže síce niečo 
stáť, je to obeta, občas milovať 
bolí, no nemilovať a neodpúšťať 
je slepá cesta bez zmyslu, nikam 
to nevedie. 

Evanjeliá nás vedú aj k láske 
k nepriateľom. Niečo nemysli-
teľné, ba priam až nemožné pre 
pochopenie. Milovať tých, čo 
si zaslúžia presný opak je však 
výsledkom uvedomenia si, že aj 
my sme boli milovaní ešte vtedy, 
keď sme boli Božími nepriateľmi. 
Milujeme preto, že sme boli milo-
vaní prví.

Martin Jarábek
programový riaditeľ Rádia Mária

Kým voda nás umýva zvonku 
a očisťuje, Kristova krv nás na-
pĺňa zvnútra a tým posväcuje 
a premieňa. 

Neveriaci Tomáš chce vložiť 
ruku do Ježišovho otvoreného 
boku. Zmŕtvychvstalý Pán nesie 
na sebe znaky svojho umučenia 
a tým sa napĺňa proroctvo: do 
svojich dlaní som si ťa vryl, a tvo-
je meno je zapísané v mojom 
srdci. Bez diskusie teda máme 
otvorený prístup k najhlbším 
prejavom Božej lásky. Už nikto 
nemôže pochybovať o tom, že ho 
Boh miluje. 

Jedna legenda hovorí o za-
milovanom chlapcovi, ktorý bol 
odhodlaný dokázať svoju lásku 
tým najextrémnejším spôsobom. 
Jeho milovaná si vypýtala ako 
dôkaz jeho lásky, aby jej priniesol 
srdce svojej matky. Nešťastný 
chlapec ako niesol na tácke 
srdce svojej matky, tak sa potkol 
a spadol. Matkino srdce mu vy-
padlo na zem, a vtedy počul jej 
hlas: “Syn môj, neublížil si si?” 
Matka nepozerala na zlo, ktoré 
bolo na nej spáchané, a to je 
skutočný prejav lásky.

Pravá láska nehľadá svoje po-
tešenie, alebo naplnenie nezmy-
selného rozmaru. Túži po šťastí 
a naplnení toho druhého. Je to 
láska dávajúca, objímajúca, od-
púšťajúca. Nechce smrť hriešni-
ka, ale aby sa obrátil a žil večným 
životom. Preto nás k nemu Duch 
svätý vedie a pozýva. 

Počas tohoto mesiaca máme 
teda možnosť preniknúť viac do 
hĺbky poznania Božej lásky, vylia-
tej z prebodnutého Ježišovho srd-
ca. Mnohí vnímajú náboženstvo 
ako súhrn príkazov a zákazov, 
a pritom by sme možno viac mali 
pochopiť veľkosť lásky, ktorá sa 

Milí čitatelia, v mesiaci jún 
sa slávi sviatok Ježišovho srdca 
a tak sa vždy počas celého me-
siaca naša pozornosť upriamuje 
na Božie srdce. Boh je duch, no 
v Ježišovi prijal ľudské telo a teda 
má ľudské srdce, ktoré chápe 
naše bolesti aj radosti.

Vo Svätom písme sa výraz 
srdce nachádza 419 krát. Ho-
vorí sa tam o zatvrdnutom srdci 
faraóna, ktorý nechcel prepustiť 
Izraelitov z otroctva, o zatvrdnutí 
srdca samotných Izraelitov, ktorí 
oplakávali istú minulosť a obávali 
sa neistej budúcnosti. Nájdeme 
tam veľa rôznych pohľadov na 
to, čo srdce pre nás predstavuje. 
Hovoríme o vyliatí srdca, keď zve-
rujeme niekomu svoje myšlienky. 
Srdce môže byť zlomené negatív-
nou udalosťou, stratou človeka 
alebo lásky. Spomína sa srdce 
odklonené, vystrašené, pokore-
né, veselé, utrápené, oddané, 
radostné, zmätené, zhnusené, 
múdre, falošné, zvrátené, svárli-
vé, a pod.

Dnes už vieme, že srdce je iba 
sval, no napriek tomu ostáva pre 
nás symbolom lásky, hoci sym-
bolické srdce má celkom iný tvar 
ako to ľudské. Viac ho vnímame 
ako centrum citov, pocitov, ho-
voríme, že nás pichá pri srdci, 
alebo bolí nás z niečoho srdce. 
Pre Izraelitov bolo srdce centrum 
myšlienok, uvažovania, a pokla-
dali ho za stred človeka, z neho 
vychádzali neprávosti a centrum 
emócií videli v obličkách. 

V Ríme som mal profesora, 
ktorý bol po transplantácii srdca 
a tak sa mu kolegovia smiali, že 
nemá kňazské srdce, lebo mal 
srdce mladého dievčaťa. Výmena 
tohto životne dôležitého orgánu 
však nespôsobila u neho zmenu 
osobnosti, a tak naďalej mal 
srdce kňaza, oddané a slúžiace.

Boh nám dokázal svoju lásku 
tým, že nám daroval to najvzác-
nejšie, čo mohol. Poslal svojho 
Syna, aby nás nie súdil, ale vykú-
pil. Dôkazom jeho bezhraničnej 
lásky bolo to, že sa Ježiš úplne 
odovzdal do rúk človeka, a človek 
ho odsúdil na potupnú smrť na 
kríži. Akoby nestačila smrť ukri-
žovaním, bičovanie, ktoré samo 
o sebe má smrteľné následky, 
ba dokonca mu vojak prebodol 
bok a z jeho otvoreného srdca 
vytiekla krv a voda. Dva symboly 
sviatostí, Eucharistie a krstu. 

V mesiacoch apríl až jún 2018 sa 
významných životných jubileí doži-
li títo naši spoluobčania:

89 rokov
     TREUEROVÁ Anna
87 rokov
     LÉVAI Jitka
86 rokov
     IRÓVÁ Hedviga

80 rokov
     VALLOVÁ Terézia
     VAŇOVÁ Mária
75 rokov
     HARRER Pavol
     PALACKA Milan
     ILONOVÁ Mária
     POLUCH Vladislav
70 rokov
     MORSKÁ Margita
     MORVAY Ondrej
     SCHIESLEROVÁ Mária
     BLAHO Rudolf
     SVITKOVÁ Mária
     FODRAN Peter
     ŠVARC Peter
     VENCELÍKOVÁ Mária

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

OTVORENÉ SRDCE

Odišli od nás

ARTNER  Štefan 
vo veku 91 rokov

KARÁCSONYIOVÁ  Terézia
vo veku 89 rokov

PAUHOFOVÁ  Mária
vo veku 61 rokov

TEREŠOVÁ  Mária
vo veku 62 rokov

Odpočívajte v pokoji !

Blahoželáme
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Keď som si kupoval bicykel, predavač mi 
neustále prízvukoval jeho vysoký brzdný 
účinok. Opýtal som sa, koľko percentný je 
ten brzdný účinok? Otázka ho evidentne 
zaskočila, ale po chvíli odpovedal: 100%! 
Čo to je 100% brzdný účinok? Poďme na 
to postupne, niektoré faktory zjednoduší-
me, niektoré zanedbáme, ale v princípe by 
sme si to mohli vyjadriť nasledovne: 
Ako som už v jednom z predošlých článkov 
písal, brzdná sila Fb je vlastne trecia sila 
Ft, ktorá je závislá od zvislého zaťaženia, 
teda od hmotnosti bicykla a bicyklistu 
„m“, od gravitačného zrýchlenia „g“ a od 
súčiniteľa trenia medzi kolesami a cestou 
„μ“, skrátka od šmykľavosti cesty. Pre zjed-
nodušenie, pri dokonale šmykľavej ceste 
je súčiniteľ trenia 0 a pri dokonale drsnej 
ceste má hodnotu 1. Brzdnú silu, ktorú 
máme s daným bicyklom na danej ceste 
k dispozícií, by sme si mohli podľa tohto 
vyjadriť nasledovne:

Je potrebné si uvedomiť, že nepíšem o sile 
vyvinutej v brzdách, ale o reálnej brzdnej 
sile medzi kolesom a cestou, ktorou sa 
brzdí bicykel. Brzdná sila, ktorú reálne 
prenášame na cestu sa rovná zotrvačnej sile. Táto zotrvačná sila je 
závislá od hmotnosti bicykla s bicyklistom a od aktuálneho spoma-
lenia „a“ teda:

Keďže vieme, že brzdná sila je zároveň rovná trecej sile, môžeme 
dať tieto sily do rovnováhy:

Ak si z tejto rovnice vyjadríme súčiniteľ 
trenia, dostávame:

Vidíme, že súčiniteľ trenia by dosiahol 
hodnotu 1 iba pri rovnakom spomalení 
ako je gravitačné zrýchlenie. To znamená, 
že pre maximálnu treciu silu, akú je mož-
né dosiahnuť potrebujeme spomalenie 
a=g. Brzdný účinok „Bu“ by sme mohli 
vyjadriť ako pomer medzi skutočným 
spomalením a gravitačným zrýchlením. 
Týmto získame vedomosť o tom, do akej 
miery využívame skutočné spomalenie 
v porovnaní s maximálne možným. Ak si 
tento posledný vzťah vynásobíme číslom 
100, získame túto informáciu v percen-
tách:

Stopercentný brzdný účinok by podľa toh-
to bol iba v prípade, ak by sa spomalenie 
bicykla rovnalo gravitačnému zrýchleniu, 
ale je otázne, či sa takéto spomalenie dá 

dosiahnuť na cyklistických cestách. Aj keby som mal tie najlepšie 
brzdy na svete, na poľných a lesných cestách, kde bicykel najviac 
používam, brzdný účinok bicykla môže byť odhadom do 50%, z dô-
vodu nízkeho súčiniteľa trenia (šmykľavosť cesty) a tým pádom 
aj nízkeho dosahovaného spomalenia. Na suchej asfaltovej ceste 
(napr. v lete na hrádzi) môže brzdný účinok dosahovať hodnoty okolo 
80 – 90 %. Aby sme dosiahli spomalenie väčšie ako 1g, teda viac 
ako 100%, museli by sme naraziť, trecia sila nás k vyšším hodnotách 
totiž nepustí.

Juraj Matej

BRZDNÝ ÚČINOK BICYKLA

Dobrý deň pán Tomko,
v médiách som zachytila informáciu, že od 1. júla sa niečo mení 
v poskytovaní hypoték. Chcem si kúpiť byt, čo mám urobiť, aby 
sa ma tá zmena nedotkla? Ďakujem za reakciu.

Ďakujem za veľmi aktuálnu otázku. O 1. júla sa opätovne menia 
podmienky poskytovania hypotekárnych úverov na základe opatrení 
Národnej Banky Slovenska. Zadlženosť domácností rástla najrých-
lejšie v rámci EÚ práve na Slovensku. Od roku 2009 sa zadlženosť 
domácností u nás zdvojnásobila, keď sme boli na chvoste štátov 
v rámci EÚ. V roku 2014 sme predbehli Česko a Poľsko  v podiele 
úverov domácností na HDP. Najmä z tohto dôvodu sa NBS rozhodla 
od 1. júla prijať opatrenia na stabilizáciu trhu s hypotékami, ktoré 
sa budú týkať len nových úverov po tomto dátume a teda opatrenia 
nebudú retroaktívne. Hlavná zmena sa bude týkať úverového limitu, 
ktorý bude môcť byť maximálne 8-násobok čistého ročného príjmu 
žiadateľa o úver. Navyše 100%-né úvery nadobro skončili. Úvery 
sa budú poskytovať maximálne do 90% hodnoty nehnuteľnosti. 
Pre lepšie vysvetlenie uvediem príklad. Po 1. júli pri čistom príjme 
1.000 Eur mesačne, bude ročný príjem žiadateľa 12.000 Eur ročne 
x 8, čiže úverový limit bude 96.000 Eur, čo v Bratislave nepostačuje 

ani na kúpu priemerného 2-izbo-
vého bytu v štandardnej lokalite. 
V iných krajinách v rámci EÚ sa 
prijali podobné opatrenia avšak 
ešte prísnejšie, napr. Nórsko má 
tento limit založený na 6 alebo 
7-násobku čistého ročného príjmu, 
Veľká Británia alebo Írsko 4,5 až 
5-násobok čistého príjmu. Záve-
rom dodávam, že ak sa chystáte 
v blízkej budúcnosti kúpiť nehnu-
teľnosť, požiadajte banku o úver 
čím skôr, optimálne do konca júna, 
podpíšte úverovú zmluvu a získa-
te obdobie aspoň 6 mesiacov (v 
závislosti od konkrétnej banky) na 
nájdenie vhodnej nehnuteľnosti.

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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ĎALŠIA ÚSPEŠNÁ SEZÓNA MLADÝCH NÁDEJÍ

ešte nehrá oficiálnu súťaž, patrí 
tiež veľká pochvala. Pravidelné 
tréningy, priateľské zápasy a tur-
naje dávajú našim najmladším 
futbalistom veľa skúseností 
a zručností, ktoré budú potre-
bovať vo vyšších kategóriách. 
Na veľkú radosť nás všetkých 
dokázalo družstvo predprípravky 
vyhrať domáci turnaj v konku-
rencii šiestich mužstiev a aj 
turnaj u sesedov v Rusovciach. 
Ďalšie turnaje na nich čakajú 
v najbližších týždňoch. 
Ďalší rok je za nami a my mô-
žeme začať bilancovať. Nielen 

Do sezóny 2017/2018 sme 
vstupovali s piatimi družstvami 
v kategóriách: predprípravka-
-U9, prípravka-U11, mladší žiaci 
U-13, starší žiaci U-15 a seniori. 
V kategórii starší žiaci sme sa 
spojili s FK Scorpions a vytvorili 
tak konkurencieschopné druž-
stvo, ktoré patrilo v súťaži medzi 
najlepšie. Konečné piate miesto 
zo 17 súťažiacich je veľkým 
pozitívom, na ktorom si môže 
družstvo zakladať do budúcej 
sezóny, v ktorej už bude hrať 
kategóriu mladší dorast-U17.
Družstvo mladších žiakov odo-
hralo svoju najlepšiu sezónu, 
keď sa umiestnilo na siedmom 
mieste. So 40 bodmi a 101 stre-
lenými gólmi si chlapci utvorili 
doterajšie maximum. Výborná 
bola hlavne jarná časť, v ktorej  
družstvo prehralo iba tri razy, 
z toho jediný krát na domácej 
pôde. Veľká časť týchto hráčov 
bude tvoriť základ budúcoročné-
ho družstva starších žiakov-U15.
Družstvo prípravky už tradične 
patrí medzi najlepšie vo svojej 
kategórií. Ani tento súťažný 
ročník tomu nebolo inak. Ako 
obhajcovia titulu opäť bojovali 
o prvenstvo až do posledného 
zápasu. Napokon skončili na 
druhom mieste s rovnakým 
počtom bodov ako víťaz. V náš 
neprospech rozhodlo horšie 
skóre. Pätnásť víťazstiev a iba tri 
prehry sú naozaj výborná vizitka.
Družstvu predprípravky, ktoré 

umiestnenie v tabuľkách a skóre 
ale hlavne to ako sme s mláde-
žou dokázali pracovať. Opäť sme 
sa posunuli o krok vpred. Veď 
tento rok sme pracovali s viac 
ako 70 deťmi, čo poriadne pre-
verilo naše organizačné schop-
nosti. Stále je čo zlepšovať, veď 
nasledujúca sezóna je tu čo 
nevidieť. Prvý krát sa budeme 
pripravovať aj na týždennom 
sústredení v Nemšovej, kde nás 
čakajú výborné podmienky na 
tréning aj regeneráciu. Po pár 
týždňovej zaslúženej prestávke a 
oddychu sa pustíme do práce už 

so šiestimi družstvami a verím, 
že na začiatku školského roku si 
ku nám opäť nájdu cestu nové 
talenty. 
Touto cestou sa chcem poďako-
vať všetkým, ktorí sa akokoľvek 
starajú o fungovanie mládež-
níckeho futbalu v Jarovciach. 
Vedenie klubu, tréneri, asistenti, 
rodičia a predovšetkým samotní 
hráči si zaslúžia pochvalu za to, 
že vkladajú do tejto krásnej hry 
to čo je najdôležitejšie – srdce.

Michal Kmotorka, 
tréner mladších žiakov

Ing. Vladislav Poluch, (red)

ZABAVME SA SPOLU
MREŽOVNÍK
Tentoraz máte pred sebou mrežovník ako magický obraz. 
Má 27 polí. Do každého políčka treba umiestniť číslo od 1 
do 27, tak aby sa neopakovali.
Vašou úlohou je čísla uložiť tak, že súčet vo vodorovných 
líniách bude v každom riadku 126 a vo zvislých líniách 
v každom stĺpci 42.
Dokážete to?

SUDOKU
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ŠPORT: FUTBAL, výsledné tabuľky sezóny 2017/2018

poradie družstvo Z V R P skóre body poradie družstvo Z V R P skóre body
1 MŠK Senec 26 20 4 2 101:27 64 1 SFC Kalinkovo 32 30 0 2 202:28 90
2 ŠK Nová Dedinka 26 18 4 4 68:36 58 2 MŠK Senec B 32 29 1 2 201:30 88
3 FK Dúbravka 26 19 2 5 100:41 53-6 3 MFK Rusovce 32 27 1 4 157:29 82
4 TJ Malinovo 26 15 2 9 64:47 47 4 FC Petržalka C 32 24 2 6 223:37 74
5 TJ Jarovce Bratislava 26 13 8 5 81:45 47 5 TJ Jarovce Bratislava 32 22 2 8 105:57 68
6 ŠK Krasňany Bratislava 26 11 5 10 58:69 38 6 TJ Malinovo 32 14 6 12 106:81 48
7 MŠK Iskra Petržalka 26 11 2 13 50:51 35 7 MŠK Kráľová pri Senci 32 15 3 14 77:89 48
8 ŠK Igram 26 10 3 13 50:67 33 8 FC Ružinov Bratislava 32 13 4 15 68:94 43
9 ŠKO Miloslavov 26 11 0 15 48:60 33 9 FK Lamač Bratislava 32 12 2 18 59:99 38
10 Lokomotíva Devínska Nová26 9 3 14 61:70 30 10 FK Slovan Ivanka pri Duna 32 11 4 17 89:94 37
11 FK ŠK DANUBIA HRUBÝ Š26 8 3 15 60:83 27 11 FK Dúbravka 32 10 3 19 65:127 33
12 FK Vajnory B 26 8 3 15 60:80 27 12 ŠK Nová Dedinka 32 9 4 19 77:109 31
13 OŠK Chorvátsky Grob 26 6 3 17 34:72 21 13 MFK Záhorská Bystrica 32 7 5 20 42:100 26
14 NMŠK 1922 Bratislava 26 2 0 24 25:112 0-6 14 PFA ŠTK Šamorín B 32 7 4 21 65:147 25

15 NMŠK 1922 Bratislava B 32 7 3 22 37:175 24
16 MŠK Senec C 32 6 2 24 39:173 20

poradie družstvo Z V R P skóre body 17 FK Slovan Most pri Bratisla32 6 0 26 44:187 18
1 FK Vajnory 24 18 3 3 102:29 57
2 FK Družstevník Blatné 24 18 3 3 103:36 57
3 ŠKO Miloslavov 24 17 5 2 74:24 56 poradie družstvo Z V R P skóre body
4 MFK Záhorská Bystrica 24 15 2 7 85:49 47 1 FK Scorpions Bratislava 18 15 0 3 130:45 45
5 MŠK Senec B 24 15 2 7 67:36 47 2 TJ Jarovce Bratislava 18 15 0 3 122:46 45
6 TJ Rovinka 24 13 4 7 76:61 43 3 ŠK Vrakuňa Bratislava 18 14 1 3 141:27 43
7 TJ Jarovce Bratislava 24 12 4 8 101:63 40 4 MFK Rusovce 18 12 1 5 101:47 37
8 FK Lamač Bratislava 24 8 7 9 35:26 31 5 FK Lamač Bratislava 18 9 0 9 96:76 27
9 FK Dúbravka 24 7 4 13 46:67 25 6 TJ Čunovo 18 6 3 9 47:47 21
10 SDM Domino B 24 6 1 17 41:103 19 7 FK MARIATHAL BRATISLA18 6 1 11 55:76 19
11 ŠK Svätý Jur D 24 3 4 17 30:90 13 8 SDM Domino C 18 6 0 12 58:97 18
12 FC Petržalka D 24 2 0 22 23:102 6 9 FC ŠTK 1914 Šamorín B 18 3 0 15 32:117 9
13 TJ Čunovo 24 1 3 20 10:107 6 10 FC Petržalka B 18 1 0 17 28:232 3

Starší žiaci SZM

Prípravka U11 PMA3

V.liga seniori S5A

Mladší žiaci MZM B

ZŠ s MŠ v Jarovciach prijme
s nástupom od 1.9.2018 na plný, prípadne skrátený 

úväzok zamestnancov na nasledujúce pozície:

► Kuchárka ŠJ - 678 €
► Pomocná kuchárka ŠJ - 607 €
► Vychovávateľka ŠKD - od 630 € (v závislosti od praxe a vzdelania)
► Učiteľka MŠ - od 630 € (v závislosti od praxe a vzdelania)

Svoj životopis môžete zasielať na zsjarovce@gmail.com. Bližšie informácie 
osobne u riaditeľky školy, prípadne telefonicky na tel.č. 02/62860332
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