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Píše sa rok 1945. Zvony na jarovskom kostole oznamu-
jú Kristovo zmŕtvychvstanie, možno nik ani netuší, že 
to patrí k ich posledným spoločným úderom. Prichádza 
Veľkonočný pondelok a z veže schádza nemecký vojak, 
sadá na bicykel a odchádza preč. Za krátko na to počuť 
výbuch, čím sa splnil rozkaz – „Zničiť vežu!” Zvony ležia 
na zemi, dva zo štyroch sú poškodené.

pokračovanie na strane 2

AKO SA SIEDMI STATOČNÍ 
NA VANDROVKU VYBRALI
Rok sa s rokom zišiel, leto sa tiež 
už chýlilo ku koncu, ale zopár Ja-
rovčanov malo ešte pred sebou 
jednu dôležitú úlohu, na ktorú sa 
poctivo...       Strana 4

70. VÝROČIE ZALOŽENIA 
MATERSKEJ ŠKOLY
V roku 1949 bola Materská 
škola umiestnená na farskom 
úrade. Priestory nevyhovovali a 
31.januára 1950 ju zatvorili.
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zyńského sídliacej v poľskom 
Przemyśli, spoločnosti s dl-
hodobou tradíciou, ktorá sa 
venuje zvonárskemu umeniu 
od roku 1808.  Rodina Felczy-
ńskych  považuje zaobstaranie 
nových zvonov vo farnostiach 
za významnú udalosť a pozýva 
farníkov, aby boli prítomní pri 
samotnom odlievaní ich zvo-
nov. Inak to nebolo ani v našom 
prípade a veľmi radi sme prijali 
ich pozvanie byť súčasťou „na-
rodenia“ našich zvonov. Aj keď 
oznámenie termínu odlievania 
zvonov sme dostali tak pove-

diac na poslednú chvíľu, urobili 
sme maximum, aby sme mohli 
zvládnuť vyše 600 km cestu do 
Przemyślu a byť tak prítomní pri 
tomto jedinečnom akte.  Dňa 12. 
júna 2018 sa teda osemčlen-
ná skupina jarovských farníkov 
vrátane pána farára vydala na 
dlhšiu cestu, ktorá však nikomu 
neprekážala, keďže cieľom bol 
zážitok, ktorý sa len tak nevidí 
každý deň. Cesta ubiehala po-
merne rýchlo a dobrú náladu 
nepokazilo ani daždivé poča-
sie. Ubytovali sme sa v krásnom 
zámku w Krasiczynie, vzdiale-
nom 8 km od Przemyślu a po 
dobrej večeri zaľahli, ja osobne, 
s myšlienkou, aby bolo skoro 
ráno :). Na druhý deň nás už 
o 10.00 hod. v zvonárskej diel-
ni čakal súčasný majiteľ, Piotr 
Olszewski, ktorý nás previedol 
celou ich dielňou a priblížil nám 
celý proces vzniku zvonov – od 
tvorby grafických návrhov až po 
konečnú úpravu zvonov, napr. pri 
našich zvonoch mal byť kov po 
odliatí dôkladne čistený a tva-
rovaný, aby si ponechal vzhľad 
prírodného bronzu. Taktiež sa 
nám pochválil, že najväčší zvon, 

(pokračovanie z prvej strany)

13-ročný Róbert stojí opodiaľ 
a v tichosti sleduje ako prach 
dopadá na zem. Možno prá-
ve táto spomienka z mladosti 
vrytá do jeho srdca sa časom 
zmenila na túžbu nechať vyro-
biť nový zvon ako poďakovanie 
za možnosť, že sa spolu s jeho 
manželkou Alžbetou mohol vrátiť 
do Jaroviec po tom, ako z nich 
boli vysťahovaní. Ich spoločné 
úsilie s  p. farárom Mons. prof. 
ThDr. Jozefom Krupom, PhD. 
však nevyšlo a zvon sa žiaľ ne-
podaril zadovážiť počas života 
ani jedného z manželov. 
O pár rokov neskôr...
V roku 2016 sa ich dcéra zdô-
verila tunajšiemu p. farárovi 
ICDr. JUDr. Jozefovi Kempovi, 
PhD. o sne rodičov darovať ja-
rovskému kostolu nový zvon. 
K nebohým darcom jedného 
zvona, Alžbete a Róbertovi Jan-
kovichovým, sa pridala rodina 
Grebečiová spolu s nebohým 
Matejom Bartolichom a zosnu-
lou rodinou Treuerovou ako dar-
covia druhého zvona. 
Výroba zvonov bola zverená 
Zvonárskej dielne Jána Felc-

Kandidátne listiny sú odovzdané 
a dnes už vieme, kto bude v na-
šej mestskej časti súťažiť o post 
starostu a kto má záujem o prácu 
poslanca. Byť dobrým staros-
tom znamená vzdať sa súkromia 
a voľného času, pretože dobrý 
starosta je tu pre vás 24 hodín 
denne, 7 dní v týždni. Byť dobrým 
poslancom zas znamená chodiť 
s otvorenými očami a načúvať 
potrebám ľudí aj na úkor svojho 
voľného času. Pretože len vďaka 
tomu môžu byť poslanci starostovi 
oporou a dopĺňať jeho názor, za 
predpokladu, že on im pozorne 
načúva. Verím, že takéto dobré 
vedenie si zaslúži a zvolí aj naša 
mestská časť Jarovce.
Hoci by sa na prvý pohľad mohlo 
zdať, že poslaneckých kandidátov 
je málo – o sedem miest sa uchá-
dza len desať kandidátov, čo je 
najmenej za posledných 12 rokov 
– ja to vidím skôr pozitívne. V roku 
2006 bola totiž v Jarovciach na-
pätá situácia. O miesto poslanca 
súťažilo až 31 uchádzačov a voľby 
pripomínali boj klanov a záujmov. 
Dnes ľudia prejavujú omnoho viac 
spokojnosti. Poslanci navzájom, 
ale i so starostom, sa snažili hľa-
dať riešenia a nezhody išli bokom. 
Podarilo sa urobiť množstvo vecí 
a je to vidieť. Spokojnosť cítim aj 
dnes, kedy sa zdá, že sa na kandi-
dátne listiny podarilo združiť ľudí, 
ktorí pôsobia v rôznych oblastiach 
spoločenského a profesijného ži-
vota, a ktorí dôstojne reprezentujú 
jednotlivé záujmové a kultúrne 
združenia v Jarovciach. Zároveň 
mnohí z nich už počas spoločného 
zberu podpisov demonštrovali 
záujem o spoluprácu. 
Ostáva nám veriť, že Jarovčania 
k voľbám pôjdu a dajú dobrým 
kandidátom silný mandát na štyri 
roky, aby naša mestská časť bola 
v pevných rukách a rozvíjala sa 
dynamicky tak, že nebude len 
miestom pre naše domy, ale hlav-
ne príjemným domovom.

Jozef Uhler
vydavateľ Jarovských novín 

Na úvod KOSTOL SV. MIKULÁŠA DOSTAL NOVÉ ZVONY
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mohli tešiť z prítomnosti nových 
zvonov v našej farnosti. Men-
ší 500 kg zvon si nesie meno 
Zvon Preblahoslavenej Panny 
Márie. V jeho prednej časti je 
vyobrazená putujúca mariaze-
llská Panna Mária s Ježišom, 
pod ktorou je v chorvátskom 
jazyku úryvok piesne „Rajská 
diva“ spolu s uvedením darcov 
tohto zvona. Z druhej strany zvo-
nu je erb našej obce. Väčší 700 
kg zvon, Zvon sv. Mikuláša, má 
v prednej časti vyobrazený erb 
rodu grófa Jankovicha s textom 
poďakovania sa darcov Panne 
Márii. Na druhej strane je zo-
brazený jarovský kostol s jeho 
pôvodnou vežou a modlitbou 
k sv. Mikulášovi, patrónovi na-
šej obce. 

Na hodovú nedeľu bola naplá-
novaná slávnosť ich posvätenia. 
Sv. omšu celebroval eisenstadt-
ský biskup mons. dr. Egidije 
Živković. Jeho slová, nielen 
v kázni, boli pre farníkov veľ-
kým povzbudením vo viere. Aj 
touto cestou sa mu chceme ešte 
raz poďakovať, že si našiel čas 
a svojou prítomnosťou pozdvihol 
slávnostný charakter sv. omši. 
Zároveň veľké ďakujem patrí ja-
rovskej mužskej speváckej sku-
pine - Muško jačkarno društvo, 
mládežníckemu speváckemu 
zboru, detskému súboru Ljul-
janka ako aj ženám spievajúcim 
v našom kostole, ktorí svojimi 
piesňami prispeli k sláveniu sv. 
omše. V neposlednom rade ďa-
kujeme hasičom Dobrovoľného 

ktorý odlievali v ich dielni vážil 
10 ton; pri tejto informácii som 
sa len musela pousmiať, že od-
lievanie nášho 700 kg a 500 kg 
zvona musí byť pre nich malina. 
Nastal čas odlievania. Ja som 
žiaľ spolu s Alžbetkou musela 
byť ďalej, keďže sa pri odlievaní 
vylučujú látky, ktoré by mohli byť 
pre ňu škodlivé. V modlitbe som 
sa však pripojila k modlitbám p. 
farára a ďalších veriacich, ktorí 
boli priamymi svedkami tečúcej 
zliatiny medi a cínu, ktorá v zemi 
formuje zvon. Možno pre nie-
koho nič zvláštne, pre druhých 
však radostný okamih zhmot-
nenia dlhodobej túžby Róberta 
a Alžbety, ktorí v tej chvíli isto 
prežívali veľkú radosť v nebi...
...koncom augusta sme sa už 

hasičského zboru Bratislava – 
Jarovce, ktorí počas sv. omše 
držali čestnú stráž.
„Posledné slávnostné amen“, 
posledné slávnostné tóny piesní 
utíchli... teraz si už len počkať 
na prvý hlasný hlahol nových 
zvonov, na moment, keď pre-
niknú nebesia a ohlásia Božiu 
slávu... budú svedkami či už tých 
krásnych, alebo tých vážnych 
momentov nášho života, našej 
farnosti a možno v ich hlase 
budúce generácie aj započujú 
ich krásny, jedinečný príbeh... 

Silvia Knotek
foto: Andrej Žiak
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AKO SA SIEDMI STATOČNÍ NA VANDROVKU VYBRALI

kejto pevnej ruke sme sa dostali 
každý deň do cieľa v presne 
určený čas. 
Zrána sa išlo vždy dobre - čer-
stvé sily po spánku a prijemný 
chládok - vedeli sme, že keď 
slnko ukáže svoju pravú silu, tak 
nám naopak síl ubudne. I preto 
sme sa zrána snažili spraviť čo 
najviac kilometrov. 
Na prvej zastávke sme si dali 
jedno veľké zoznamovacie koleč-
ko - každý sa predstavil a priznal 
sa, koľko krát už absolvoval 
púť do Mariazellu. Naši rakúski 
kamaráti sa môžu pochváliť 
peknými číslami - najviac pútí 
mala Mia – 21-krát, najstarší 
člen výpravy 81-ročný Franczi 
– 17-krát a rád by sa ešte dožil 
20-teho výročia. Myslím, že ešte 
máme čo dobiehať, ale tak do 
80-tky času dosť. 
Cesta nám nie vždy ubiehala 
rýchlo, hlavne keď sme neustále 
sledovali počet odchodených 
kilometrov. Po 20 km, ktoré 
sme mali v ten deň okolo 14.00 
hod., vám náladu nepozdvihla 
ani myšlienka, že musíte spraviť 
ešte ďalších 23 km. Keď sme 
vládali, tak sme sa modlili svätý 
ruženec a spievali sme - vtedy 
naozaj ten čas predsa šiel trošku 
rýchlejšie.
Počas prestávok sa o plné bru-
chá starali naše sprievodné 
vozidlá. Takisto pravidelný pitný 
režim sme nemohli zanedbávať. 
Prestávku každý prežíval iným 
spôsobom - niekto masíroval 

nohy, niekto si ich natieral alpou, 
niekto lepil náplaste, prepicho-
val pľuzgiere, iní si fixovali kot-
níky či si dávali svoju medicínu. 
Hlavne, aby nám to pomohlo. 
Minimálne sme aspoň našu 
hlavu presvedčili, že to funguje. 
„Eine Minute! Kreuz forne/Kríž 
dopredu. Marsch!!“ A opäť sa 
môže vyraziť. Nárok na ďašiu 
prestávku sme mali až po 7 km. 
V ten deň sme došli do Horn-
steinu približne o 18.30 hod. 
Poďakovali sme sa v kostole 
a „utekali“ (v rámci možností) 
na penzión. Sprcha, večerné 
regeneračno - ošetrovacie ritu-
ály nôh, trocha naplniť žalúdok 

Pondelok 20. augusta nastal ten 
veľký deň, keď sme sa všetci 
zišli na rannej svätej omši, kde 
sa s nami naši blízki rozlúčili 
a slávnostne nás odprevadili. Zo-
pár vytrvalcov na bicykli s nami 
zašlo až do Pamy, kde nás čakal 
obed. Po ňom sme už ostali iba 
7 statoční. Náš cieľ v ten deň 
bol Parndorf a približne 28 km. 
I napriek horúčave sa išlo veľmi 
dobre, veď v prvý deň sme si 
ani žiadne zaváhanie nemohli 
dovoliť. Pred 18-tou hodinou 
sme prišli do Parndorfu, kde 
nás domáci privítali s teplou 
večerou, po ktorej si nás rozdelili 
na nocľah. V posteli sme ležali 
už o 20.30 hod., veď čo iné by 
ste chceli robiť, keď viete, že vás 
nasledujúci deň čaká budíček 
o 3.45 hod., keďže sa musí-
te dostaviť na raňajky o 4:15 
hod. (ak teda nechcete zostať 
hladní). Potom bola svätá omša 
a následne odchod. Skupina 
pútnikov sa trošku rozrástla 
- pridalo sa k nám približne 
ďalších 40 ľudí z obcí (Pama, 
Parndorf, Neudorf a Viedne). 
I preto disciplína bola viac než 
žiaduca, veď ako ináč sa dá 
ukorigovať také veľké množstvo 
ľudí. I preto bol naším veliteľom 
vyslúžilý vojak Toni Gabriel. 
Jeho povely: „Doprava!“, „Do 
dvojradu!“, „Pomalšie!“, „Fünf 
Minuten!“ (počas prestávok), 
„Marsch!“ nám prišli viac než 
prirodzené a veľmi rýchlo sme 
si na ne zvykli. Veď i vďaka ta-

a opäť sme sa tešili na posteľ. 
Vedeli sme, že nasledujúci deň 
bude krutý. 
V stredu ráno nám nebolo moc 
do reči, čakalo nás 45 km, aby 
sme sa dostali do Grünbachu. 
Opäť raňajky, svätá omša a hor 
sa na dobrodružstvo. V ten deň 
bolo opäť veľmi horúco a cesta 
po rozpálenej asfaltke nám moc 
nepomáhala. Počas dňa sme 
mali obed vo vojenských kasár-
ňach, kde nás obsluhovali mladí 
študenti - vojaci. Zasýtili sme 
naše prázdne žalúdky a hoci 
sa s plným žalúdkom rozbie-
ha o čosi ťažšie, nemali sme 
moc na výber. Navečer sa terén 

Rok sa s rokom zišiel, leto sa tiež už chýlilo ku koncu, ale zopár Jarovčanov malo ešte pred sebou jednu dôležitú úlohu, na kto-
rú sa poctivo už dlhšiu dobu, vďaka tréningom, pripravovali. No možno nie až tak poctivo, ale isté je, že určite sa na ňu všetci 
tešili. Veď kto už by sa len netešil na päťdňové putovanie, kde hlavným cieľom je dôjsť po vlastných a bez väčšej psychickej 
i fyzickej ujmy do Mariazellu v Rakúsku.
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aby sme dosiahli predposledné 
miesto nášho putovania, de-
dinku Nasswald, kde sme mali 
absolvovať večernú svätú omšu 
v evanjelickom kostole.
Posledné ráno sa nelíšilo priveľ-
mi od tých predchádzajúcich, 
ale predsa bolo vo vzduchu 
cítiť mierne napätie. Hoci nám 
ručička na hodinách pri vstá-
vaní ukazovala čas 4.30 hod., 
nemohli sme si dovoliť zbytočné 
vylihovanie v teplej posteli. 

Odchod bol naplánovaný na 
5.30 hod. a ten sme predsa 
nemohli zmeškať. V ten deň nás 
čakalo 37 km. I vzduch v týchto 
končinách bol sviežejší, niektorí 
po prvý krát v týždni siahli po 
dlhých nohaviciach a teplejších 
nepremokavých bundách. A to 
sme ani len netušili, ako tie 
bundy budeme poobede potre-
bovať. Hoci, asi by nám ani tie 
nepomohli. Ale o tom neskôr :)
O 5.30 hod. sme sa všetci zhro-
maždili, aby sme dostali poky-
ny na posledný deň. Tie boli 
jasné, najbližšia prestávka je 
o 3 hodiny, takže treba si šetriť 
vodu. Opäť sme svižným krokom 
vyrazili. Svižným dovtedy, kým 
sme nenarazili na dlhý nekon-
čiaci sa strmý kopec, prevýšenie 
700 m. Nie som si istá, či je to 
v turistickej terminológii dosť, 
ale odovzdali sme tam snáď 
všetko. Tu sa skupinka trošku 
dotrhala, keďže si každý zvolil 
svoje tempo. Kopec pokračoval 
i lesnou cestičkou, ktorú lemo-
vali rôzne kríže a tabuľky od 
mnohých pútnikov, ktorí tiež ako 
my, sa odhodlali na putovanie. 
Na vrchole kopca sme si zvolili 
strom, kde sme pribili našu 
tabuľku s menami. Uvidíme, či 
k nej pribudnú ďalšie jarovské 
tabuľky v ďalších rokoch. Vyze-
ralo to tak, že stúpanie sa už 
zmiernilo a nasledoval ďalší 
kopec. Tento krát smerom dole. 
Pre niektorých tiež žiadna výhra, 

trošku zmenil, poľné a asfaltové 
cesty nahradili lesné chodníčky, 
kde sme prechádzali popri ska-
lách po drevených lavičkách. 
Narazili sme i na partiu pútnikov 
zo Zagersdorfu, ktorí putovali 
i s putujúcou soškou Panny 
Márii Mariazellskej, pri ktorej 
sme nabrali ďalšie sily a stihli 
sa odfotiť. Posledné kilometre 
sme museli zvládnuť po asfaltke 
a vytúžený cieľ sme dosiahli oko-
lo 19:30 hod. Ani náročný deň, 
horúčavy a kilometre v nohách 
nepoznačilo našu dobrú náladu 
a neodradili nás od dobrej zá-
bavy so spevom a tancom. Veď 
sme vedeli, že nás čakajú už len 
dva dni, pričom štvrtok to bolo 
„iba“ 32 km. Po tých 45-tich to 
už bola pre nás malina. Teda 
aspoň sme si to mysleli. 
Ale vo štvrtok nás čakali kopce, 
prevýšenie 600 metrov, kde 
bola možnosť vybrať si z dvoch 
trás - jedna náročnejšia, ale zato 
kratšia a zaujímavejšia popri 
vodopádoch, druhá - nie toľko 
strmá, ale zato trošku dlhšia. 
Každý si vybral takú, na akú sa 
cítil. Obed na pastvine bol pre 
nás miestom stretnutia, počas 
ktorého sme mali dosť dlhý čas 
na regeneráciu. Pre tých šikov-
nejších, ktorí prišli ako prví, to 
bola dva a pól hodinová pauza, 
opozdilci sa museli uskromniť 
s kratším odpočinkom. Po ňom 
sme plnou parou vpred vyrazili, 

pre mňa konkrétne, to bolo vy-
kúpenie, keďže som srdce cítila 
až niekde v krku. Pod kopcom 
sme mali krátku prestávku, po-
čas ktorej každý prichádzajúci 
pútnik obdržal veľký potlesk. 
Všetci sme sa počkali a vydali 
sme sa ďalej. Tu trebalo už 
viac opatrnosti. Dostávali sme 
sa na hlavné ťahy, kde sme sa 
nemohli moc potrhať a kráčali 
sme vo dvojrade. Hoci slniečko 
vykúkalo a bolo príjemne teplo, 
naše hlavy sa čoraz viac upie-
rali k nebu (a neboli to žiadne 
modlitby vzhľadom na blížiace 
sa pútnické miesto). Dôvodom 
boli hromy, ktoré sa niesli v po-
zadí a zmrákajúca sa obloha. 
Verili sme, že nás to obíde. 
Ale bohužiaľ, naše prosby sa 
nesplnili. Po obedňajšej pauze 
začali kvapkať prvé kvapky. Tie 
nám ale stále neprekážali. Obá-
vam sa, že našimi rečami sme 
to trošku zariekli a o pár minút 
prišla hotová prietrž mračien, 
ktorej sa nedalo vyhnúť. A tak 
nám neostávalo nič iné ako ísť 
ďalej, hoci i v premočených 
bundách, v plávajúcich nohách 
v topánkach. Presne tak, ako 
keby ste skočili do jazera a roz-
hodli sa ísť len tak 15 km na 
prechádzku. Hoci počasie nám 
neprialo, stále sme neklesali na 
duchu, v skupinkách sa ozývali 
výbuchy smiechu a radosti. 
Počas posledných kilometrov 
nás obiehali už i naši známi 
a rodiny z Jaroviec. So slzami 
v očiach nám kývali a snažili sa 
s nami súcitiť.
Vstup do Mariazellu býva ako 
inak veľmi dojímavý. Náš veliteľ 
Toni každému osobne pogratulo-
val hneď po tom, ako sme prešli 
cez bránu, pri ktorej sme si 
každý vyriekli nejaké naše tajné 
prianie. Následne ani jedno oko 
neostalo suché - buď sa lesklo 
od šťastia, od dojatia, a pravdu 
povediac i od bolesti, predsa 
sme si počas týždňa neraz siahli 
i na dno našich síl. Nasledovali 
veľké gratulácie, objatia, výkriky 
šťastia od našich spolupútnikov. 
Vyzeralo to tak, že i počasie sa 
umúdrilo, prezliekli sme sa do 
suchých vecí a zoradili sme sa, 
aby sme sa spoločne dostali 
do baziliky, kde nás čakali naši 
rodinní príslušníci. Ale aby nám 
nebolo ľúto, že sme suchí, opäť 
sa spustil dážď. Ale ani to nás 
neodradilo od spevov k Panne 
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“STÁLE DOBRÍ” BUDÚ V SEPTEMBRI OPÄŤ ROZDÁVAŤ RADOSŤ 

z Múzea mesta Bratislava bude 
informovať o akciách múzea 
a o špeciálnom programe, ktorý 
organizuje pri príležitosti 
150. výročia jeho založenia. Tí, 
ktorí budú mať záujem o rozšíre-
nie svojich vedomostí v rôznych 
zaujímavých odboroch budú sa 
môcť priamo na mieste nielen 
informovať, ale aj prihlásiť do 
populárnej univerzity tretieho 
veku. 
Povestnou čerešničkou na šľa-
hačke bude večerná talk show 
„Na slovíčko“. Tento raz sa na 
slovíčko zastaví aj Norika Be-
ňačková. Šarmantná hlásateľka 
sa s nami podelí o svoje životné 
príbehy a skúsenosti. Jedineč-
nú atmosféru umocní harfový 
koncert v podaní  absolventa 
Viedenskej univerzity v hre na 

Očakávané interaktívne po -
poludnie pre Bratislavčanov 
v najlepšom veku Radosť byť 
seniorom sa blíži. Nezisková 
organizácia STÁLE DOBRÍ už 23. 
septembra o 16.00 hod. v hoteli 
Carlton privíta aktívnych senio-
rov. Opäť pripravila zaujímavý 
program, v ktorom seniori nájdu 
cenné informácie a praktické 
rady a stretnú sa so svojimi zná-
mymi a priateľmi. „Septembrové 
podujatie nadviaže na úspešnú 
aprílovú premiéru, ktorá si na-
šich seniorov získala a tešila sa 
vysokej návštevnosti. Pripravili 
sme zaujímavý program plný 
užitočných rád, zábavy, ale aj 
informácií kde a ako tráviť zmys-
luplne voľný čas. A, samozrejme, 
opäť sme pripravili talk show 
so známymi  osobnosťami,“ 
približuje septembrovú akciu 
projektová manažérka Soňa 
Deglovičová. 
A na čo sa môžete tešiť? Známy 
a vyhľadávaný športový lekár 
Pavel Malovič poskytne informá-
cie ako sa športom a zdravým 
pohybom udržiavať v kondícii. 
Dozviete sa niečo aj o Nordic 
walkingu, ktorému sa začína 
venovať čoraz viac seniorov. 
Informácie ako na chôdzu s „pa-
ličkami“ a ako nám prospieva 
tento druh pohybu, získate od 
predsedníčky Slovenskej asoci-
ácie Nordic walkingu Lucie Oko-
ličányovej. Pani Beáta Husová 

harfu a úspešného sólistu ale 
aj člena významných hudob-
ných telies Michala Matejčíka. 
Programom bude sprevádzať 
Iveta Malachovská, ktorá je am-
basádorkou podujatia. „Srdečne 
pozývam všetkých aktívnych 
a iniciatívnych seniorov užiť si 
spolu s nami pohodové a in-
špiratívne popoludnie. Príďte 
si v sprievode svojich blízkych 
oddýchnuť, zabaviť sa, či  na-
čerpať cenné rady. Alebo využiť 
príležitosť stretnúť sa s priateľmi 
a povedať si, ako radi sa vidíte,“ 
pozýva Iveta Malachovská. 
Nezisková organizácia STÁLE 
DOBRÍ dlhodobo pripravuje 
pre bratislavských seniorov 
pestrý zoznam podujatí. Spája 
ľudí nad 60 rokov, ktorí vní-
majú svoj vek pozitívne a chcú 

byť aktívni aj v dôchodkovom 
veku. Vytvára priestor pre ich 
voľný čas a pravidelne pre nich 
pripravuje kultúrne, športové, 
vzdelávacie a spoločenské ak-
cie. Medzi najobľúbenejšie patrí 
Tančiareň, literárne, či hudobné 
večery. Vyhľadávanými sú aj 
komentované prehliadky výstav 
v Slovenskej národnej galérii, 
prehliadky mesta s výkladom, 
či poznávacie vychádzky do 
prírody. V spolupráci s Domom 
Quo Vadis organizuje aj pravi-
delné prednášky lekárov a iných 
odborníkov na rôzne užitočné 
témy týkajúce sa seniorov. 
Viac informácií nájdete 
na www.staledobri.sk

Zmena programu je vyhradená.

a každodenné sväté omše. A ta-
kisto veľké ďakujem ostatným 
mojim spolupútnikom - tete 
Mice, Pištovi/Štefanovi, Silvii, 
Petre - za spoločne strávený 
čas, za všetky rozhovory, pri 
ktorých nám čas ubiehal rýchlej-
šie počas putovania na nekon-
čiacich sa poľných cestách, za 
zábavu, smiechy a za zážitky na 
celý život. Presne také zážitky, 
o ktorých raz budeme rozprávať 
našim vnúčatám. 
A nakoniec ďakujeme všetkým 
našim blízkym nielen v Jarov-
ciach, ktorí na nás počas týždňa 
v modlitbách mysleli. I vy ste boli 
v našich modlitbách. 

Dovidenia o rok!!!

Ingrid Šimek

Márii a šťastných úsmevov. Spo-
ločne sme vkročili do baziliky, 
kde nás privítal domáci pán fa-
rár/Michael Staberl, poďakovali 
sme za spoločne strávený čas 
a tešili sme sa na teplý kúpeľ. 
Verím, že pre nás všetkých to 
bol týždeň plný zážitkov, nových 
priateľstiev a duchovnej posily. 
Na záver by som chcela vysloviť 
zopár úprimných „Ďakujem“. 
Ďakujeme nášmu sprievodnému 
vozidlu a jeho šoférovi pánovi 
Rudolfovi Knotekovi, že mal 
s nami trpezlivosť počas pre-
stávok a vždy s ochotou nám 
so všetkým pomohol. Ďakujeme 
Tomimu Knotekovi za celkovú 
organizáciu jarovskej skupinky 
a komunikáciu s rakúskym tí-
mom. Ďakujeme pánovi farárovi 
za duchovnú stránku počas púte 
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VÁCLAV MIKA: JAROVCE NESMÚ DOPLÁCAŤ NA STAVBU DIAĽNICE D4

nevyužitá šanca. Preto sú pre 
naše mesto z môjho pohľadu 
najpodstatnejšie nielen kon-
krétne riešenia pre udržateľnú 
dopravu, starostlivosť o zeleň, 
podporu mladých rodín a zvýše-
nie kvality života seniorov, ale aj 
princípy, na ktorých môj program 
stojí – udržateľnosť, realizo-
vateľnosť, financie, slušnosť, 
transparentnosť a spolupráca. 
Tá je kľúčová nielen na úrovni 
mesta a mestských častí, ale aj 
župy. Je dôležité si uvedomiť, že 
nie ľudia sú tu pre mesto, ale 
mesto je tu pre ľudí. 

Boľavou otázkou u nás v Ja-
rovciach je neexistujúci cyklo 
– chodník, ak by ste sa stali 
primátorom dočkáme sa ko-
nečne? 

Mám v Jarovciach dobrých zná-
mych, ktorí sa práve na tento 
problém roky sťažujú. Viem, že 
presun z Jaroviec na bicykli je 
miestami boj o život. Nehovoriac 
o strachu o deti, ktoré nemôžu 
ísť samé bez dozoru, aj keď už 
na to majú vek, keďže praktic-
ky bicyklujú po hlavnej ceste. 
V mojom programe sme detailne 
rozpracovali aj kapitolu o atrak-
tívnej a udržateľnej doprave. Ak 
v novembrových voľbách uspe-
jem, zasadím sa o rozširovanie 
nemotorovej dopravy s dôrazom 
na budovanie dopravných, sta-
vebne oddelených cyklotrás 
popri hlavných mestských ra-
diálach. Musíme analyzovať aj 
možnosti stavebne oddelených 
cyklotrás do mestských častí, 

Prečo ste sa rozhodli kandido-
vať na primátora Bratislavy? 
Po mojom pôsobení súkromnom 
sektore a v RTVS som neriešil 
žiadnu dilemu.  Už pôsobenie 
vo verejnoprávnej inštitúcii bola 
verejná služba takže moje roz-
hodnutie bolo prakticky jasné. 
Naše hlavné mesto bola moja 
jediná voľba, keďže chcem 
pracovať pre ľudí a priamo za-
bojovať o ich dôveru. 

Čo môže od Vás Bratislava 
čakať? 
Myslím si, že Bratislave chýba 
dobrý hospodár,  človek ktorý 
stojí v čele procesov. Nášmu 
mestu chýba aj spolupráca na 
viacerých úrovniach, a tiež po-
riadok. Ponúkam svoju životnú 
skúsenosť, ale aj môj príbeh. 
Pracoval som ako manažér 
v súkromnom aj vo verejnom 
sektore, ktorý nielen riadi, ale 
aj spája a organizuje v prospech 
ľudí. Som presvedčený, že pri-
mátor nie je neobmedzený vlád-
ca. Naopak, je to človek, ktorý 
má mestu a jeho obyvateľom 
slúžiť. O tom svedčia aj pracov-
né výsledky mojich tímov, keď 
som si kolegov dokázal získať 
a zapáliť pre vec. 

Kto tvorí Váš tím? 
Môj tím je celá Bratislava. Len 
spoluprácou všetkých môžeme 
pomôcť nášmu mestu, rozhýbať 
ho, aby sa nám tu lepšie žilo. 
Mám to šťastie, že som obklo-
pený veľmi šikovnými a zodpo-
vednými kolegami a poznám 
mnoho múdrych ľudí, ktorí mi 
nezištne ponúkli svoje vedo-
mosti a skúsenosti, s ktorými 
denne spolupracujem v tejto 
prvej etape kandidatúry. Veľa 
diskutujem aj s odborníkmi na 
kľúčové problémy Bratislavy, 
ako je doprava, zeleň, parko-
vanie, ale aj školstvo, či pomoc 
seniorom. 

Aké sú kľúčové časti Vášho 
programu? 
Budúci primátor podľa mňa 
musí vedieť, čo je potrebné 
spraviť od prvého dňa. Navyše, 
4 roky nie sú dlhý čas a kaž-
dý jeden premárnený deň je 

ktoré sú ďalej od centra, ako 
sú aj Jarovce. 

Aký je Váš názor na výstavbu 
diaľničného obchvatu v našej 
mestskej časti. 
Túto tému prirodzene pozor-
ne sledujem. Treba priznať, 
že diaľnica D4 je pre Brati -
slavu podstatným krokom. No 
systémové riešenia dopravy 
v Bratislave musia na seba 
nadväzovať a dopĺňať sa. Avšak 
niektoré informácie o priebehu 
stavebných prác človek prijíma 
so zdvihnutým obočím. Jarovce 
nesmú na túto činnosť doplácať 
a preto v prípade môjho úspechu 
budem hľadať riešenia, ktoré 
eliminujú negatívne dopady tejto 
stavby na Vašu mestskú časť.  

Novembrové komunálne voľby nám pripomína množstvo usmiatych tvárí z reklám popri cestách, či internetu. Jedným z kan-
didátov na post primátora Bratislavy je Václav Mika - bývalý generálny riaditeľ verejnoprávnej RTVS, ktorý predtým úspešne 
riadil rádio Expres a Televíziu Markíza. Za svoje pôsobenie v RTVS získal titul manažér roka 2017, teraz sa rozhodol zabojovať 
o dôveru ľudí a hovorí, že naše mesto je to hlavné.

Objednávateľ: Václav Mika, Bratislava, Dodávateľ: KNOWLIMITS s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava, IČO: 50125923
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JÁN MRVA: BOJOVNÍK ZA LEPŠIU BRATISLAVU

skej časti Vajnory a som ním 
až doteraz. 

Ako sa dajú skúsenosti geode-
ta využiť v komunálnej politike? 
Tieto profesi jné vedomosti 
a skúsenosti sa mi výborne 
hodili  do funkcie starostu. 
Vedel som pomôcť kolegom  
s majetkovým vysporiadaním 
pozemkov, ako aj so samotným 
projektovaním a budovaním 
našich investičných zámerov.  
Rozumiem problematike vyspo-
riadania verejných priestorov či 
právnym vzťahom k cestám či 
iným majetkovým veciam. Mesto 
by malo realizovať dôslednú 
inventarizáciu majetku mesta 
a mestských častí. Bohužiaľ, 
magistrát má v tejto oblasti 
veľké nedostatky.  

Pán Mrva, 12 rokov ste sta-
rostom mestskej časti Vajnory 
a niekoľko rokov aj mestským 
poslancom. Ako zvládate ži-
vot politika a zároveň rodinný 
život? 
Spočiatku bolo zložité skĺbiť túto 
prácu s rodinným životom, ale 
dnes už mám rutinu. Našťastie 
mám tolerantnú a milujúcu 
rodinu. Zvykli si, že som v práci  
dlho do noci takmer každý deň.  
Práca verejného činiteľa je už 
taká. Stále je potrebné niečo 
riešiť, organizovať, plánovať, 
rozhodovať... Viete, ak vám 
obyvatelia dajú viac ako 70 % 

hlasov, je to aj zaväzujúce voči 
nim. 

Ktoré úspechy v úlohe starostu 
si najviac ceníte? 
S mojimi spolupracovníkmi sa 
nám vo Vajnoroch podarilo nie-
koľko skvelých vecí, na ktoré 
som hrdý. Postavili sme úplne 
nový Dom kultúry, kde našli svoj 
domov aj voľnočasové aktivity.  
Revitalizovali sme  Park pod 
lipami, osadili lavičky, urobili 
zastrešené pódium, zabudo-
vali fitnes prvky, petangové 
aj detské ihrisko. Vybudovali 
sme osvetlené multifunkčné 
športové ihrisko. Hygienik nám 
hrozil zavretím škôlky, tak sme 
hľadali riešenie a postavili sme 
novú pre 125 škôlkarov a ešte 
sme dobudovali nad základnou 
školou ďalšiu pre 88 detí.  Zre-
konštruovali sme ZŠ, zmoderni-
zovali učebne, obnovili kuchyňu, 
jedáleň a rozšírili školu o ďalších 
5 tried. 

Ste vášnivý športovec a rád 
bicyklujete...
Možno sa to „mimobratislavča-
nom“ nezdá, ale my tu máme 
nádherné časti. Malé Karpaty, 
ktoré sú súčasťou hlavného 
mesta, nám závidia aj iné sve-
tové metropoly. Čím ďalej, tým 
viac ľudí športuje a cyklistika sa 
stala veľmi obľúbená. Škoda, že 
hlavné mesto robí pre cyklistov 
tak málo. My sme vo Vajno-

Z ktorej časti Bratislavy po-
chádzate? 
Ako väčšina Bratislavčanom 
v mojom veku som sa narodil 
na Zochovej, ale inak vo Vaj-
noroch. Neskôr sme s rodičmi 
žili dokonca až na 5 rôznych 
miestach v 5 rôznym mestských 
častiach. Najviac som si užil 
Petržalku, kde som aj 12 rokov 
hrával futbal za Matadorku. 
A dnes som opäť vo Vajnoroch.

Máte krásnu rodinu. Kde ste 
stretli svoju manželku? 
Andrea je moja vysokoškolská 
láska. Študovali sme na Sloven-
skej technickej univerzite odbor 
geodézie a kartografie. Chodili 
sme spolu po celom meste 
v rámci vysokoškolskej praxe 
na merania a už sme od seba 
neodišli. Po vysokej škole sme 
sa zobrali v Modrom kostolíku 
a som s ňou šťastne ženatý 
už 27 rokov. Máme tri krásne  
deti a dokonca už aj jedného 
vnúčika. Som nesmierne rád, 
že rodina mi pomáha a podpo-
ruje ma. 

Kam viedli vaše kroky po štú-
diu?
Dlhé roky som pracoval ako ze-
memerač a  neskôr som inicioval 
aj usporiadanie pozemkového 
vlastníctva na celom území SR  
a ochranu práv nezistených 
vlastníkov. Od roku 2006 som 
bol zvolený za starostu mest-

roch vybudovali 31 km nových 
cyklotrás. JuRaVa, ktorá spája 
Vajnory, Raču a Svätý Jur, má 
28 km. Dnes pokračujeme vo 
výstavbe JuRaVa II v smere do 
Ivanky pri Dunaji k Malému Du-
naju. Postavili sme aj mestskú 
cyklotrasu Rendez ako prototyp 
jednosmernej cyklotrasy.

V novembri  idete zabojovať 
o post primátora hlavného 
mesta. Čo by mal o Vás Bra-
tislavčan vedieť a čo sú Vaše 
prednosti?
Som svojský, húževnatý, vytrva-
lý, neodbytný, ale slušný. Snažím 
sa robiť veci v záujme verejnosti, 
v záujme lepšej budúcnosti, 
lepšieho života v Bratislave. 
Nie som v spojení so žiadnym 
developerom ani s finančnou 
skupinou. Neprestávam po pr-
vom neúspechu v presadzovaní 
verejného záujmu, ale pokraču-
jem vytrvalo ďalej. Preto verejný 
záujem je moje poslanie a nie 
fráza.
Hľadám cesty, ako spájať a nie 
rozdeľovať, a to vrátane mest-
ských častí a mesta. 
Mám rád vytrvalostný beh a bi-
cyklovanie, rád si zahrám futbal 
a hokej. V mladosti som zvažoval 
aj povolanie archeológa, preto 
dodnes som ostal fanúšikom 
histórie a filozofie. 

www.janmrva.sk

Už o necelé dva mesiace sa opäť postavíme k volebným urnám a budeme mať možnosť voliť svojho primátora. Boje medzi 
kandidátmi sú v plnom prúde a jedno z mien, ktoré rezonuje u mnohých z nás je rodák z hlavného mesta Ján Mrva. Trikrát 
po sebe mu obyvatelia mestskej časti Vajnory dali dôveru a zvolili ho za svojho starostu. Naposledy získal až  73,7 % hlasov. 
V súčasnosti sa uchádza o post primátora. Aký vlastne je Ján Mrva?

PRAVÝ PRIMÁTOR 
PRE BRATISLAVU

KANDIDÁT NA PRIMÁTORA
JÁN MRVA
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N MRVA

B
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R

V
Á

WWW.JANMRVA.SK
Objednávateľ: Mayer/McCann Erickson, s. r. o., Dúbravská cesta 2, 841 05  Bratislava, IČO 31 374 093, Dodávateľ: Jozef Uhler, Bratislava

JRJ_07679_kandidat_Mrva_184x80.indd   1 11/09/2018   09:15
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IVO NESROVNAL: VERÍM, ŽE ČOSKORO PRIPOJÍME BEZPEČNOU 
CYKLOTRASOU AJ JAROVCE

o návštevu alebo kontrolný deň 
na stavenisku D4/R7. Aj tu sa 
ukazuje, že aktívnejšiu úlohu 
musí zohrať štát, lebo mesto 
naozaj nemá páky a účinné ná-
stroje na to, aby odkontrolovalo 
alebo sankcionovalo použitie 
materiálov, ktoré škodia život-
nému prostrediu, či posudzovalo 
nadmerné negatívne dopadu 
faunu a flóru, ako bolo aj v prípa-
de medializovaného podozrenia 
ohľadom Jaroveckého ramena. 
O to viac, že všetko je v blízkosti 
chráneného územia Európskeho 
významu Natura 2000.

Už máme za sebou pár dní pre-
vádzky bikesharingu, ako ste 
spokojný s jeho prevádzkou?

Teší ma pozitívny ohlas vo verej-
nosti na tento projekt, Bratislavu 
naozaj zaplavilo množstvo žltých 
bicyklov, videl som ich veľa aj na 
dunajskej hrádzi. Máme takmer 
10 tisíc registrácií, ešte väčšie 
množstvo jázd. Verím, že tento 
priaznivý ohlas pre alternatívnu 
dopravu bude mať pozitívny 
vplyv aj na výsledky rokovaní 
s majiteľmi pozemkov pod plá-
novanými cyklotrasami, kde 
často nevieme nájsť spoločnú 
reč a posunúť tak cyklistickú 
infraštruktúru ďalej. Chceme 
rozširovať počet staníc bikesha-
ringu aj do ďalších mestských 
častí, ďalej smerom od mes-
ta a som si vedomý, že na to 
musí nadväzovať aj výstavba 

Témou jesene v Bratislave je 
výstavba obchvatu D4/R7, vy 
sám ste často upozorňoval na 
slabú informovanosť verejnosti 
a potrebu prijať opatrenia na 
zmiernenie negatívnych dopa-
dov na plynulosť dopravy. Ako 
sa vám v tom darí, čo je v tomto 
procese nové?
Téme sa podrobne venujeme od 
roku 2017. Už na výjazdovom 
zasadnutí vlády som žiadal nad 
rámec svojich kompetencií prijať 
viaceré opatrenia na zmiernenie 
negatívnych dopadov. Žiadali 
sme štát a železnice o posilne-
nie prímestských vlakov, čo už 
je realitou. Podobná požiadavka 
išla na župu ohľadom autobu-
sových spojov, zhotoviteľa - mi-
nisterstvo sme žiadali o presné 
harmonogramy a informačnú 
kampaň, ako aj zriadenie postu 
štátneho splnomocnenca celého 
projektu, ktorý zásadným spôso-
bom bude vplývať na plynulosť 
dopravy najbližších 5 rokov. 
Chceme aj záchytné parkoviská, 
ale v prípade obchvatu D4/R7 si 
musíme uvedomiť, že ide o zá- 
chytné parkoviská pred líniou 
stavby. Ak nám tieto autá upcha-
jú mesto, nič tým nevyriešime.

Je už toto všetko teda realitou?
Najmä zo strany zhotoviteľa 
by som očakával ústretovejší 
prístup. Sám hovorí, že ide o in-
fraštruktúrny projekt, ktorý ak-
tuálne v Európe nemá obdobu. 
Informovanie verejnosti tomu 
nezodpovedá. Sami sme sa 
snažili byť iniciatívni, no ani ako 
primátor som nepochodil s tým, 
keď som sa ešte na jar uchádzal 

cyklotrás. Tento rok odovzdá-
me cyklotrasu na Starohájskej 
naprieč Petržalkou a verím, že 
čoskoro pripojíme bezpečnou 
cyklotrasou aj Jarovce.

Z čoho má primátor Bratislavy 
aktuálne najväčšiu radosť?
Hlavne z toho, že sa konečne 
po rokoch darí skrášľovať ve-
rejné priestranstvá. Otvorili 
sme zrekonštruované Trnavské 
mýto, Landererov park, pokra-
čujeme v revitalizácii Námestia 
slobody, konečne sme sa pohli 
na Kamennom. Podarilo sa mi 
docieliť, že sa štát konečne za-
čal zaoberať Hlavnou stanicou, 
ktorá je dlhodobou hanbou Bra-
tislavy. Pokračujeme vo veľkých 
projektoch zveľaďovania verej-
ných priestranstiev. V Bratislave 
sme otvorili zrekonštruované 
Trnavské mýto. Teším sa ale aj 
viacerým menším projektom 
v malých mestských častiach 
ako sú Jarovce. Tu hlavné mesto 
urobilo napríklad nový priechod 
pre chodcov na Palmovej ulici 
pri kostole vrátane dobudovania 
časti chodníka. Osvetlilo pre-
chod na Jantárovej pri hasičskej 
zbrojnici. Opravilo povrch vozov-
ky na Ovocnej ulici a na október 
chystá opravu celého úseku až 
po Rusovce. Pripravuje sa aj 
modernizácia zastávky MHD 
v Jarovciach.

Primátor Ivo Nesrovnal pri návšteve Jaroviec so zástupcami mestskej časti.

Ovocná ulica počas opravy povrchu.
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IVETA PLŠEKOVÁ: SPRAVODLIVOSŤ PRE BRATISLAVČANOV
na odstránenie tejto nespravod-
livosti, a teda aj dostatočného 
financovania Bratislavy, ako 
hlavného mesta SR.

To je dôvod, prečo ste sa roz-
hodli kandidovať?
Nedokážem sa pozerať na ne-
spravodlivosť, kvôli ktorej pri-
chádzame my, Bratislavčania, 
o milióny eur, na základe takej 
triviálnej hlúposti, ako je zlé 
sčítanie obyvateľstva.
Ja to zmením. Ako primátorka 
Bratislavy budem mať na to aj 
kompetencie. Chcem Bratislav-
čanom vrátiť spravodlivosť. 

Kedže tieto peniaze chcete 
Bratislavčanom získať späť, 
zrejme už aj viete, na čo by 
sa využili? 
Peniaze by mali slúžiť na rozvojo-
vé projekty Bratislavy. Za týchto 
16 miliónov eur by sme mohli 
postaviť 30 veľkých zelených  
detských ihrísk. Do tejto sumy 
sa vojde 42 sídliskových špor-
tovísk s basketbalovými košmi, 
s obľúbenými workoutovými zó-
nami, volejbalovými ihriskami či 
lezeckými  a tenisovými stenami. 

Za 16 miliónov eur môžeme mať 
aj 30 nových parkov a miest na 
oddych, nové bežecké trasy na 
sídliskách, či zóny pre mladých.

Ste úspešná lekárka. V Petržal-
ke máte vlastnú ambulanciu. 
Napriek tomu kandidujete aj 
na post primátorky Bratislavy. 
Prečo si myslíte, že tieto dve 
profesie dokážete prepojiť?
Ako lekárka denne liečim ľudí, 
ktorí sa mi sťažujú na zlé životné 
prostredie, na prašnosť, hluk, 
problémy so spánkom, vysoký 
tlak. Liečim už tretiu generáciu 
Bratislavčanov. Poznám nielen 
ich zdravotný stav, ale aj to, čo 
ich trápi. Ale ako lekár to nedo-
kážem zmeniť. V komunálnej 
politike nie som žiadny nováčik 
a nepotrebujem mesiace na 
to, aby som sa v problematike 
zorientovala. Viem, čo potrebuje 
naše mesto, a viem, čo potre-
bujú Bratislavčania. Chcem, 
aby sme my a naše deti žili 
v zdravej Bratislave. A urobím 
pre to všetko. Som lekárka a my, 
lekári, boj o svojho pacienta 
nikdy nevzdávame. Bratislava 
je už roky chorá. Je načase ju 

V uliciach nášho hlavného 
mesta sa objavili heslá a výzvy 
burcujúce na Spravodlivosť pre 
Bratislavčanov. Za touto výzvou 
stojíte Vy. Čoho presne sa týka?
Na Bratislave je roky páchaná 
nespravodlivosť, pred ktorou 
kompetentní zatvárajú oči. Naše 
hlavné mesto ročne prichádza 
o viac ako 16 000 000 eur 
z dôvodu nesprávneho sčíta-
nia obyvateľstva z roku 2011. 
Z výsledkov sčítania sa 10 rokov 
vypočítava výška príjmu mesta 
z podielových daní, ktorá je naj-
dôležitejšou príjmovou položkou 
v rozpočte Bratislavy. Za 10 
rokov tak Bratislava príde o viac 
než 160 000 000 eur, ktoré by 
mohli byť využité v jej prospech 
a v prospech Bratislavčanov. 
Preto som iniciovala založenie 
webovej stránky spravodlivost-
prebratislavcanov.sk, kde ľudia 
nájdu aj možnosť podpísať pe-
tíciu, na základe ktorej by sa 
týmto problémom mala začala 
urýchlene zaoberať vláda, minis-
terstvo financií, Štatistický úrad 
SR a Národná rada SR. Aby boli 
okamžite prijaté právne úpravy 

uzdraviť.

Je niečo, čo by ste chceli dodať 
na záver?
Čím viac z vás, Bratislavčania, 
sa o tejto mojej vízii dozvie, tým 
lepšie. Nenechajte ďalej naše 
mesto prichádzať o peniaze, 
ktoré majú slúžiť na jeho rozvoj 
a lepší život jeho obyvateľov.  
Podporte petíciu za spravodli-
vosť pre Bratislavčanov. Rozšírte 
opodstatnenosť mojej kandida-
túry medzi vašich známych. Sle-
dujte moje verejné vystúpenia, 
diskusie, moje webové stránky 
a sociálne siete, kde sa dozviete 
najnovšie informácie z prebie-
hajúcej kampane a Petícii, ktorú 
sme spustili. Podporiť ju môže 
na internete alebo písomne 
každý Bratislavčan.  Za každú 
vašu prejavenú podporu, za 
vašu dôveru a sympatie vám 
úprimne a zo srdca ďakujem. 
Spolu to dokážeme!

http://www.spravodlivostpre-
bratislavcanov.sk/

https://www.peticie.com/peti-
cia_za_spravodlivost_pre_bra-
tislavcanov

kandidátka na primátorku Bratislavy

Objednávateľ: MUDr. Iveta Plšeková, Mlynarovičova 10, 851 03 Bratislava, Dodávateľ: PERRY MEDIA s.r.o. Šafárikovo námestie 7,811 02 Bratislava IČO: 50564366
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Problémy dopravy, parkovania a prehustenej výstavby vyrieši 
iba primátor, ktorý má v poslancoch svoj tím a spolupracuje 
s nimi. Matúš Vallo so 76 odborníkmi 2 roky pripravoval 
najkomplexnejšiu knihu riešení pre Bratislavu – Plán Bratislava.  
V jeho Team Vallo kandiduje na poslancov skupina odborníkov,  
s ktorými sa bude sústrediť iba na realizáciu svojho plánu. Matúš 
Vallo je Bratislavčan s dobrým tímom a plánom.

Bratislavčan
s dobrým tímom
a plánom
Nezávislý kandidát na primátora Bratislavy
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CHORVÁTSKE DNI - 5. FESTIVAL PODUNAJSKEJ KULTÚRY

Detský folklórny súbor Čunovský kŕdeľ

Sólistka 
Terezka Klapková

Detský folklórny súbor Čunovský kŕdeľ

Starostovia podpisujú dohodu 
o spolupráci medzi Jarovcami 

a chorvátskym Vinodolskou općinouDychová hudba Musikverein Kittsee Folklórny súbor Szőttes

Hudobná skupina TIĆ z Chorvátska Mužský zbor Mužaci Moravia

Tamburašski orkestar Kud “Dr. Antun Barac” Večerná zábava - do tanca hrali Čunovski bećari

Moderátorka večera 
Zuzana Žiaková
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CHORVÁTSKE DNI - 16. FESTIVAL ZBOROV

Detský folklórny súbor Ljuljanka a Miniljuljanka
Zbor “Mali Dunaj” (Kemlja/Kimle)

Tamburašski orkestar Konjic

Tamburašski orkestar Konjic

Muško Jačkarno Društvo - mužský spevácky zbor Jarovce

Kud “Mičevec” (Velka Gorica)

Muško Jačkarno Društvo - mužský spevácky zbor Jarovce

Do tanca hrala skupina Melódia
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JAROVCE V STREDOVEKU (5. časť)

nicu a začleniť objekt do pred-
pokladaného väčšieho sakrál-
neho architektonického celku. 
Ale i doteraz získané poznatky 
významne prispeli k obohateniu 
poznania stredovekých dejín Ja-
roviec a západného Zadunajska 
vôbec. Súvisia zároveň s prob-
lematikou začiatkov chorvát-
skeho osídlenia nielen v tomto 
regióne, ale i v strednej Európe. 
Hoci Mestská správa pamiat-
kovej starostlivosti a ochrany 
prírody v Bratislave pripravila 
zámer na ochranu karnera 
a jeho prezentáciu verejnosti, 
dnes je situácia celkom iná. 
Jedna z mála stredovekých 
pamiatok nachádzajúcich sa 
v Jarovciach, ktorá by priťahova-
la pozornosť domácich i zahra-

ničných záujemcov, bola pred 
ich zrakmi ukrytá, verme, že iba 
dočasne, zámkovou dlažbou.
V prvej polovici 15. storočia 
vtiahol do Uhorska nemecký 
cisár Fridrich III. Kráľ Matej Kor-
vín ho po bojoch prinútil územie 
Uhorska opustiť. Rozhodujúce 
boje sa odohrali práve v hranič-
nom území Slovenska, Maďar-
ska a Rakúska. Dôsledky týchto 
bojov, ako aj morová epidémia, 
sa zrejme podpísali na zániku 
dediny Ban, z ktorej zostala iba 
spustošená osada. Táto spolu 
s okolím patrila hradnému pan-
stvu Magyaróvár (Maďarsko), 
ktorého majiteľmi v 15. storočí 
boli grófi zo Sv. Jura a Pezinka.
Na vzdialenosť dvoch výstrelov 
pušky od kopčianskeho hradu 
(Kittsee), čo môžeme lokali-
zovať približne do jarovského 
chotára, táboril Ján Huňady 
(okolo rokov 1407–1456), sed-

mohradský vojvoda a v rokoch 
1446–1452 gubernátor Uhor-
ska. Na jeseň, v októbri roku 
1448, viedol početnú výpra-
vu proti Turkom. Skončila sa 
katastrofálnou porážkou na 
Kosovom poli a sám Huňady 
z tohto boja ledva vyviazol. Kráľ 
Ladislav V. ho vymenoval za 
dedičného grófa sedmohrad-
skej Bistrice. Kráľ Ladislav V. 
bol mladistvý panovník, hračka 
v rukách svojich ambicióznych 
radcov. V Rakúsku si získal 
jeho dôveru strýko Ulrich Celj-
ský. V Uhorsku mu vyrástol 
nepodceniteľný protihráč v Já-
novi Huňadym, ktorý bol medzi 
ľudom výnimočne obľúbený 
vďaka svojim fenomenálnym 
úspechom v bojoch s Turkami. 
Každá strana si chcela získať 
dôveru cisára a kráľa Ladisla-
va V. Keďže na strane Ulricha 
Celjského stáli rodinné zväzky 

Karner (kostnica) bol samostat-
nou centrálnou stavbou s kru-
hovým, polygonálnym, alebo 
kvadratickým pôdorysom. Jeho 
podzemná časť bola určená 
na uloženie kostí zo zrušených 
hrobov. Tieto stavby boli rozší-
rené v 12. a najmä v 13. storočí 
v hornom Podunajsku. Prvá 
kaplnka, ktorá slúžila ako kar-
ner, bola kaplnka sv. Michala vo 
Fulde (Rakúsko), vybudovaná 
v prvej polovici 9. storočia.
Nález stredovekého karnera 
v Jarovciach poskytol cenné 
historické a archeologické po-
znatky. Žiaľ, technické dôvody 
neumožňujú priamo v blízkosti 
nálezu realizovať rozsiahlejší te-
rénny výskum, ktorý by pomohol 
presnejšie datovať spodnú hra-

Ján Huňady cca 1407-1408 (11.8.1456).

Matej Korvín 1440 - 1490.
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plánov súperiacich uhorských 
magnátskych zoskupení a pa-
novníckych dvorov. Protivníci 
na čele s palatínom Mikulášom 
Gorjanským (Garaiom) ho do-
konca odsúdili na trest smrti 
a prepadnutie všetkých ma-
jetkov. Mateja si napokon vzal 
kráľ Ladislav V. (Pohrobok) ako 
rukojemníka do Viedne a potom 
do Prahy. Po kráľovej smrti sta-
rostlivosť nad ním prevzal český 
gubernátor Juraj Poděbradský. 
Ten aj podporil silnú skupinu 
uhorských šľachticov, ktorí 
navrhli zvoliť Mateja za kráľa. 
Zaistil zároveň súhlas svojho 
švagra a odporcu Huňadyov-
cov, sedmohradského vojvodu 
Mikuláša Ujlakiho. 1. januára 
roku 1458, za prítomnosti 15 
tisícového vojska pod velením 
Michala Siládiho, Matejovho 
strýka, jednomyseľnou voľbou 
na volebnom zhromaždení bol 
Matej Huňady, ako 15-ročný, 
zvolený za kráľa Uhorska. Jeho 
strýkovi Siládimu zároveň od-
súhlasili regentstvo po dobu 
5 rokov. Juraj Poděbradský ho 
zasnúbil so svojou dcérou Ka-
tarínou a za výkupné 50 tisíc 
zlatých ho 5. februára 1458 
vydal uhorským stavom. 29. 
marca 1464 bol v Székesfe-
hérvári korunovaný za uhorské-

ho kráľa. Už v roku 1458, na 
novom sneme, prinútil strýka 
vzdať sa tútorstva (regentstva) 
a do najvyšších funkcií vyme-
noval svojich stúpencov z radov 
nižšej a strednej šľachty. 15. 
storočie sa nenieslo iba v zna-
mení nepokojov a mocenských 
bojov, ktoré v najväčšej miere 
pociťoval jednoduchý ľud, či 
už to boli verbovačky a odvody 
chlapov a mladých mužov do 
vojska, alebo škody, spôsobené 
drancovaním, pálením a niče-
ním obydlí, dedín, a následne 
poľnohospodárskych plodín 
a dobytka. Začiatkom 15. sto-
ročia (1409–1410) rozprestrela 
nad týmto územím svoje krídla 
čierna smrť – mor. Morová 
epidémia spôsobila viac škôd, 
ako nepokoje a vojenské kon-
flikty, ktoré jej predchádzali. 
Je pravdepodobné, že v tomto 

období spustošená dedina Ban 
zanikla, alebo sa zachovala 
v podobe bezvýznamnej osady, 
v ktorej žilo niekoľko obyvate-
ľov, ktorých postupne pribúda-
lo. Už koncom 15. storočia bola 
zrejme obec znova zaľudnená. 
Vyplýva to z informácie ktorá 
hovorí o tom, že Jarovce a oko-
lie sa stali súčasťou vojenských 
strategických plánov tureckého 
vojska. Sultán Soliman Kanúni 
(1495–1566) v roku 1529 pri 
prvom obliehaní Viedne obyva-
teľstvo Jaroviec zväčša pobil 
a rozohnal. Po morovej epidémii 
to bolo v krátkom čase druhé 
spustošenie obce. Vo vyľudne-
nej a opustenej dedine sa okolo 
roku 1540 usadili Chorváti. 
V roku 1542 mali Jarovce 13 
usadlostí. Nešťastie ale nedalo 
na seba dlho čakať. Už o deväť 
rokov (1551) vnikol požiar, kto-
rý zničil takmer všetky domy. 
Ľudia si usadlosti znova vybu-
dovali a v nasledujúcich rokoch 
vzrástol aj počet obyvateľov. 
Tragické údery prichádzali ďa-
lej, akoby chcel osud chorvát-
skym prisťahovalcom naznačiť, 
že novú zem si musia najskôr 
zaslúžiť. A to nielen tým, že na 
nej nechajú svoje mozole a pot, 
ale aj svoju krv.
Toto chorvátske obyvateľstvo 
v roku 1683 znova doplatilo na 
vojenskú rozpínavosť Turkov. 
Pri druhom útoku na Viedeň 
bolo vyvraždené a tí šťastnejší 
sa zachránili útekom. Obec ale 
Chorváti znova osídlili a žijú tu 
až do súčasnosti.

Juraj Hradský, FINS
foto: archív autora

s kráľom, bol v značnej výhode 
a stal sa tak hlavným kapitá-
nom Uhorska. Na uhorské štát-
ne záujmy ale nemal takmer 
žiadny vplyv.
Huňadyho postavenie medzi 
uhorskou šľachtou bolo neotra-
siteľné. Nedá sa presne kvali-
fikovať, aké úmysly mal Ulrich 
Celjský pozvaním Huňadyho 
na stretnutie v Kittsee v roku 
1455. S ozbrojencami obsadil 
Starý hrad v Kittsee, kým Ján 
Huňady pritiahol s dvetisíc 
jazdcami z Budapešti cez Győr 
a Mosonmagyarovár a utáboril 
sa, ako sme už uviedli, na vzdia-
lenosť dvoch výstrelov pušky od 
Kittsee – v jarovskom chotári 
pod holým nebom. Keďže za 
pozvaním na stretnutie tušil 
úklady Ulricha Celjského, zrušil 
svoj tábor a odtiahol, nedal sa 
vlákať do pasce. Aj následné 
pozvanie na vyjednávanie do 
Viedne so zárukou slobodného 
odchodu stroskotalo. Ján Huňa-
dy si to rozmyslel na hranici pri 
Bergu. Táto nezdravá politická 
atmosféra sa čoskoro zmenila. 
Na uhorský trón nastúpil Matej 
Korvín.
Matej I. Korvín (Mathias Cor-
vinus, Mátyás Hunyady) sa 
narodil v 23. februára v roku 
1443 v rumunskom meste Cluj 
(Kluž, Sedmohradsko). Jeho 
otcom bol Ján Huňady, mocný 
veľmož, gubernátor, ktorého 
poveril snem v roku 1446 sprá-
vou Uhorska. Matkou Mateja I. 
bola Alžbeta, rodená Siladiová. 
Mal brata Ladislava, ktorému 
osud určil tragickú úlohu. Do-
stal sa do konfliktu s Hlavným 
kapitánom Uhorska veľmožom 
Ulrichom Celjským, s ktorým 
sa nepohodol už jeho otec. 
Ladislav Huňady očakával, že 
po otcovej smrti pripadne táto 
funkcia jemu. Už sme spo -
menuli, že Ulrich Celjský bol 
kráľov strýko a radca, a tak 
voľba bola jednoznačná. Kon-
flikt sa skončil smrťou Ulricha 
Celjského v Belehrade, na čo 
dal kráľ Ladislava Huňadyho 
uväzniť a krátko nato ho po-
pravili. V marci roku 1457 bol 
sťatý pod Budínskym hradom. 
V tom čase, začiatkom marca 
1457, uväznili aj Mateja, ktorý 
po otcovej smrti žil s matkou 
v Temešvári. Stal sa objektom Turecké vojsko, jazda.

Pečať Ulricha Celjského.

Erb Jána Huňadyho.
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MATERSKÉ CENTRUM LUSKÁČIK OPÄŤ OTVÁRA DVERE PRE 
VŠETKÝCH

grantu hlavného mesta sme 
kúpili nové pomôcky na cvičenie, 
ktoré pomôžu deťom, aby nemali 
ploché nohy. Tieto pomôcky sa 
budú používať na kurze Hopsasa 
tralala. Takže sa majú na čo 
deti tešiť. Viac info o kurzoch 
je v programe.
Pre mamičky nových škôlkárov, 
ktorí sa ťažko lúčia s mamičkou 
či majú iné problémy v škôlke 
sa môžu tešiť na konzultácie 
s detskou psychologičkou na 
tému Adaptácia dieťaťa v ma-
terskej škole.

Po letných prázdninách opäť 
otvárame dvere pre všetky deti 
a rodičov. V herni sa môžu deti 
pohrať s edukatívnymi hračka-
mi, montesori hračkami, vyjašiť 
v guličkovom bazéne a mamičky 
si popritom môžu dať dobrú 
kávičku či čajík, ktorý máme 
v našej kuchynke k dispozícii. 
Od septembra otvárame opäť 
kurz Hopsasa tralala, nový ve-
decký krúžok Malý Výskumník, 
Montesorri klub, Kurz hravej 
angličtiny Helen Doron, Detskú 
jogu a Háčkostredu. Vďaka 

Hľadáme nových dobrovoľníkov 
a členov MC. Chcete realizovať 
svoje nápady a robiť rôzne akti-
vity pre deti či rodičov, či pomôcť 
s propagáciou MC, organizo-
vaním a realizáciou akcií MC? 
Pridajte sa medzi nás členov 
MC. Hľadáme akčných ľudí, ktorí 
by sa chceli zapojiť do aktivít 
MC. Okrem dobrého pocitu, že 
robíte niečo zmysluplné, získate 
ako člen aj íné výhody ako napr. 
20% zľavu na kurzy organizo-
vané MC, vstup pre deti členov 
zdarma na platené akcie MC 

a iné. V prípade záujmu o člen-
stvo v MC Luskáčik napíšte na 
mcluskacik@gmail.com. Tešíme 
sa na každého nového člena 
našej luskáčikovej rodiny. 
Hľadáme  š ikovné lektorky 
(môžu byť aj študentky), ktoré 
by viedli v MC pravidelné (1xtýž-
denne, cca 45 min) aktivity pre 
najmenších spolu s rodičmi - so 
zameraním na pohyb, rozvojové 
programy a pod. Od septembra 
2018.

Jana Turanská 

Materské centrum Luskáčik - miesto pre našich najmenších

• Herňa : PONDELKY o 09:30-11:30 h. a ŠTVRTKY o 09:30-10:30. 
Jednorázový vstup 1 €.
• Príležitostne poobedná herňa spojená s tvorivými dielňami – 
termíny na FB.

PRIPRAVUJEME NASLEDUJÚCE KURZY:
• Kurz Hopsasa tralala pre deti od 1,5-3 rokov – utorky o 09:15-
10:00. Kurz Hopsasa tralala je tancovanie a cvičenie hravou formou 
pre detičky, 45 minút je tancovanie a cvičenie a ďalších 30 minút 
je pre tanečníkov otvorená hernička. Kurz je zameraný na cvičenie 
detí spolu s rodičom za vedenia inštruktorky. Súčasťou je aj cvičenie 
na fit loptách, chôdza po nerovnom povrchu, na zlepšenie klenby  
plochých nôh u detí. Deti prirodzene rozvíjajú pohyblivosť, koordi-
náciu pohybov, rovnováhu, orientáciu v priestore, lepšie spoznávajú 
svoje telo. Na zlepšenie cvičenia a zavedenie nových cvikov máme 
nové pomôcky na cvičenie zamerané aj na posilnenie plochých nôh. 
Kurz začína 18.9.2018 a pozostáva z 5 hodín + 1 náhradná hodina 
cena kurzu 25 €/ (5€/h.). V cene je aj vstup do herničky MC Luskáčik 
po hodine. Kurzovné je potrebné uhradiť na prvej hodine. V prípa-
de voľnej kapacity je možný jednorazový vstup (príspevok 5€/h.), 
je potrebné sa vopred prihlásiť mailom. Ukážková hodina zdarma 
11.9.2018. Prihlášky s menom a vekom dieťaťa + tel. kontakt pošlite 
na mcluskacik@gmail.com. 
• Vedecký krúžok Malý výskumník – pre deti od 4-8 rokov – utorky 
o 17:30-18:30 h.
Kurz začína 25.9.2018 a pozostáva zo 5 hodín. Cena kurzu je 25 € 
(5€/h.). Zľava pre súrodencov: zľava 50% pre druhé dieťa. Kurzovné 
je potrebné uhradiť na prvej hodine. V prípade voľnej kapacity je 
možný jednorazový vstup (príspevok 6€/hodina), je potrebné sa 
vopred prihlásiť mailom. Prvá ukážková hodina 18.9.2018 Prihlášky 
s menom a vekom dieťaťa + tel. kontakt.
• Klub šikovných ručičiek pre deti od 1-4 rokov – stredy o 10:00-
11:00. Budeme tvoriť z rôznych materiálov. Kurz začína 19.9.2018.
Cena kurzu je 16 €/4h.. V cene je aj vstup do herničky MC Luskáčik 
po hodine. V prípade voľnej kapacity je možný jednorazový vstup 
(5€/h), je potrebné sa vopred prihlásiť mailom.
• Montesorri klub pre deti od 1 – 3 rokov – pondelky o 9:00-09:45, 
10:00-10:45, 11:00-11:45.
Kurz začína od 17.9.2018 a pozostáva z 5 hodín + 1 náhradná 
hodina. Cena kurzu 25€(5€/h.). V cene je aj vstup do herničky MC 
Luskáčik pred alebo po hodine montessori klubu. Zľava pre súro-
dencov: zľava 50% pre druhé dieťa. Kurzovné je potrebné uhradiť na 
prvej hodine. V prípade voľnej kapacity je možný jednorazový vstup 
(príspevok 5,50€/hodina), je potrebné sa vopred prihlásiť mailom. 
Prvá ukážková hodina zdarma 10.9. 2018. Prihlášky s menom a ve-

kom dieťaťa + tel. kontakt, preferovaným časom pošlite na info@
hraveucenie.com, mob: +421911769777.
• Kurz hravej angličtiny Helen Doron pre deti od 3 mesiacov - 
2 rokov - štvrtky o 09:30-10:00. Päťmesačný kurz (20 hodín) počas 
ktorého si detičky osvoja okolo 250 slov naučia sa 12 pesničiek 
a získajú lásku k anglickému jazyku. Baby´s Best Start je 7 kurzov 
v jednom: Angličtina, Rozvíjanie sociálnych návykov, Muzikalita 
a rytmus, Rozvoj mozgových hemisfér, Základy detskej znakovej 
reči, Rozvoj psychomotorických zručností a Rozvoj prípravných či-
tateľských zručností. Ukážková hodina zdarma 20.9.2018. V cene 
kurzu je aj vstup do herničky MC Luskáčik pred alebo po hodine. 
Prihlášky s menom a vekom dieťaťa + tel. kontakt pošlite na jarovce@
helendoron.sk alebo na t.č. 0908 737 372.
• Kurz DETSKÁ JOGA 3 až 9 rokov: Pondelky 17:00 – 18:00, Cena 
kurzu: 20,- € + 1 náhradná h.. Ukážková hodina: 24.9.2018, 17.00 
h  Začiatok kurzu: 1.10.2018 (5 lekcií) - Joga pre deti je hravá, kre-
atívna, rozprávková. Jednotlivé 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 pohybové návyky. 
• Klub šikovných rúk pre deti od 4-9 rokov – každú druhú stre-
du o 17:00-18:00 h. (19.9., 3.10.,17.10.,31.10.) – Budeme tvoriť 
z rôznych materiálov a vyrábať krásne veci. Cena kurzu je 16 €/4 h. 
V prípade voľnej kapacity je možný jednorazový vstup (5€/h), je 
potrebné sa vopred prihlásiť mailom.
• Háčkostreda 17:30 – ide o hodinku venovanú háčkovaniu, každú 
druhú stredu. Ak radi háčkujete, štrikujete alebo máte rozpracovaný 
iný projekt a doma na to nie je čas, alebo sa to chcete naučiť niečo 
nové a pritom si trošku poklábosiť- určite prídite! Ak vydržia Vaše 
deti hrať sa v herničke a nechajú maminku chvíľu tvoriť, sú vítané! 
Háčkostredy sú otvorené stretnutia, môžete prísť kedykoľvek (26.9., 
10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12..). Tí čo nemajú rozpra-
covaný projekt môžu háčkovať chobotničky pre srdiečkové detičky 
a poplatok za materiál je 1 eur. Háčkovať budeme Chobotničky pre 
srdiečkové detičky a poplatok za materiál je 1 euro. Nemusíte si 
nič nosiť, len dobrú náladu. Hotové chobotničky potom pošleme 
predčasne narodeným detičkám do nemocníc :)  

PLÁNUJEME NASLEDUJÚCE AKTIVTY:
• 6.10.2018 od 15:00 h. Šarkaniáda - futbalový štadión TJ Jarov-
ce – prineste si všetko čo lieta (šarkany, lietadielká, bublifuky) 
o 16:00 príde medzi nás aj šašo, ktorý vyčaruje deťom úsmev na 
tvári. Vstup zdarma.

Kontakt: Materské centrum Luskáčik, Ovocná 17, Jarovce, e-mail: 
mcluskacik@gmail.com,   Aktuálne info na facebooku: MC Luskáčik
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HĽADÁME NOVÉ VŔBY!
Dobrovoľnícka skupina Vŕba  sa venuje onkologicky chorým pacien-
tom v Onkologickom ústave sv. Alžbety a v Národnom onkologickom 
ústave, kde chorých navštevujú ľudia ochotní venovať im časť svojho 
voľného času, svojej energie i milé slovo. 
Čo konkrétne dobrovoľníci a dobrovoľníčky robia? Raz za týždeň 
v daný deň pravidelne prichádzajú do jedného z ústavov a realizujú 
rôzne činnosti. 
V poobedných hodinách niektorí navštevujú hospitalizovaných 
pacientov a ponúkajú im možnosť zahrať si spoločenské hry,  vedú 
tvorivé dielne alebo len tak stráviť spolu čas pri rozhovore, či v tichu. 
(Infostrentnutie 15.10. 2018)
Ďalšia aktivita je vhodná pre ľudí, ktorí majú čas hlavne doobeda. Je 
to činnosť roznášania káv a čajov pacientom, ktorí čakajú na vyšetrenia pred ambulanciami. Takto im svojou prítomnosťou a dobrou 
kávou vedia spríjemniť chvíle dlhého čakania.
DS Vŕba pravidelne prijíma nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, a tak dopĺňa svoje rady. Ak by Vás táto dobrovoľnícka ponuka 
zaujala, prečítajte si nasledujúce podmienky, ktoré je nutné spĺňať a kontaktujte koordinátorku dobrovoľníkov:

• minimálny vek: 20 rokov
• dostatok voľného času – max. 3 hodiny týždenne na pravidelnej 
báze
• záujemca/kyňa netrpí onkologickým a iným chronickým ochorením
• účasť na celodennom školení v sobotu (27.10.2018 -platí len pre 
uchádzačov o sprevádzanie)
• účasť na školení (13.9  od17:00-19:00 – platí pre uchádzačov 
o službu roznášania káv a čajov)
• záujemca/kyňa v minulosti netrpel onkologickým a iným chronic-
kým ochorením (pri podávaní nápojov neplatí)
• záujemca/kyňa ani nikto z jeho blízkych príbuzných a známych 
netrpí žiadnym vážnym chronickým ochorením
• v priebehu posledných 2-3 rokov nezomrel nikto z blízkych prí-
buzných a známych záujemcu/kyne

Ak Vás niektorá z dobrovoľnických ponúk zaujala, pozývame Vás na INFOSTRETNUTE do zasadačky Onkologického ústavu sv. Alžbety, 
Heydukova 10, Bratislava: Sprevádzanie hospitalizovaných pacientov 15.10. o 17.10

V prípade záujmu o dobrovoľníctvo kontaktujte prosím koordinátorku dobrovoľníkov na: koordinatorka@dsvrba.sk alebo na telefónnom 
čísle 0948 100 539.  Viac informácii o našej činnosti nájdete na stránke www.dsvrba.sk.

KURZY HELEN DORON
Helen Doron English je jedinečná 
medzinárodne úspešná metóda 
výučby angličtiny pre deti od 3 
mesiacov do 19 rokov. Učíme 
v malých skupinkách výlučne 
v angličtine. Počas roka si deti 
angličtinu obľúbia a veľmi rýchlo 
napredujú. Deti nasávajú jazyk s 
ľahkosťou a prirodzene pomocou 
zábavných činností, hudby a hier.
V tomto školskom roku otvárame 
tieto kurzy:
Baby‘s best start (3 mes. - 2 roky)
It‘s a baby dragon (2 - 3 roky)
Fun with Flupe (3 - 6 rokov)
Jump with Joey (6 - 9 rokov)

Prihláste sa na nezáväznú ukáž-
kovú hodinu jarovce@helendoron.
sk alebo 0908 73 73 72.
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70. VÝROČIE ZALOŽENIA MATERSKEJ ŠKOLY V JAROVCIACH (ČASŤ 3)
Z kroniky Materskej školy v Jarovciach– pokračovanie.

V roku 1949 bola Materská škola umiestnená na farskom úrade. 
Priestory nevyhovovali a 31.januára 1950 ju zatvorili. 16.marca bola 
upravená jedna miestnosť fary a opäť sa začala prevádzka pre 36 
detí národnosti chorvátskej, maďarskej a nemeckej. Výchova sa 
niesla v duchu plnenia záväzkov“ IX. sjazdu KSS.“ Nacvičili programy 
ku Dňu Československej armády a deti s pani učiteľkou Filoménou 
Kotáskovou celý týždeň oslavovali narodeniny p. prezidenta Klemen-
ta Gottwalda.
Rok 1951/52 bola výchova detí vedená v socialistickom duchu, prí-
prave na život v komunistickej spoločnosti. Výchova k práci sa rea-
lizovala formou hry. Hra obsahovala znaky socializmu ako brigády, 
súťaženie... Deťom sa čítali rozprávky z prostredia továrni, baníctva, 
pohraničia v ktorom žili, aby mali realistický pohľad na svet. 
Škola nadviazala družbu s PS útvarom, čím si upevňovali lásku 
k vlasti. Zapájali sa do budovateľského života v obci kultúrnym 
programom, brigádami, agitáciou a výzdobou. 
Učiteľke v práci pomáhala aj pestúnka pani Alžbeta Bartoličová, 
o ktorej kronikárka píše:“...svoju prácu si vykonávala s radosťou a sve-
domite. Do práce prichádzala včas.“...
V rámci socializácie dediny, bolo založené JRD 3.typu, ktoré zdarne 
rozvíjalo svoju činnosť. „Škola pomáhala mladému družstvu tým, že 
vystupovali na rôznych kultúrnych vystúpeniach, čím dodávali chuť 
a elán družstevníkom do ďalšej práce. „
„Dobrou socialistickou výchovou vychovávame nového človeka, ktorý sa 
ešte aktívnejšie zapojí do boja za vybudovanie socializmu a za udržanie 
svetového mieru,“ F. Kotásková, riaditeľka školy,
Od roku 1952 do roku 1961, nie sú žiadne písomné záznamy v kro-
nike. 
1.IX.1961 pokračuje v zápisoch súdružka Krčová Božena neskôr 
Hrádeková, ktorá vystriedala súdružku Ruth Javorovú. Škola bola 
umiestnená v národnej škole. V starej budove. Neskôr, sa materská 
škola presťahovala do samostatnej budovy v dedine. Tieto priestory 
boli malé a dvor bol spoločný so susedmi, ktorý tam chovali sliepky 
a prasiatka. Materskú školu navštevovalo 30 detí. Súdružka riadi-
teľka pripravovala programy na rôzne akcie a život detí obohatila aj 
o výlet do ZOO a Lunaparku v Bratislave.
1.novembra 1960 uznesenie vlády schválilo zásady pre vymeriava-
nie poplatkov za starostlivosť poskytnutú v MŠ.

Školký rok 1962/63 učiteľku Alžbetu Knotkovú vystriedala učiteľka 
Zlatica Vaňková. Počet detí sa nezmenil, nakoľko priestory ostali rov-
naké. Bojovali s ťažkosťami, ktoré im robil spoločný školský dvor. „Po 
dvore neustále behá veľa sliepok, chová sa tam prasiatko, zajace. Susedia 
si sťažujú na krik detí. Toto všetko narúšalo našu prácu.“ uvádza v kro-
nike súdružka riaditeľka.
Od založenia školskej jedálne, pred 12 rokmi, funkciu kuchárky vy-
konávala veľmi svedomito súdružka Kirschnerová Alžbeta. Vedela 
veľmi dobre hospodáriť s potravinami, v lete zavárala ovocie pre 

deti, starostlivo odkladala zeleninu na zimu a pod. Deti ju mali veľmi 
radi, lebo okrem chutného jedla často s nimi špásovala. Oni jej za 
odmenu zarecitovali básničku: 
 Kuchár.
 Varí, pečie smaží, robotu má veľkú veru,
 nevyberaj, všetko pojedz, na obed i na večeru.
Okrem založenia ZRPŠ, sa 
v kronike spomína oslava 
MDŽ a Dňa učiteľov, celo-
denný výlet do lesa z príleži-
tosti dňa detí a veľký dôraz 
sa kládol na výchovu ku ko-
lektivizmu. Kým na začiatku 
sa deti hrali samostatne, 
postupne ich učiteľky viedli k 
spoločným hrám a zábavám. 
Konštatuje sa, že deti , kto-
ré prišli do MŠ v septembri, 
rozprávali chorvátsky, ma-
ďarsky, alebo nemecky. Na 
konci roka všetky deti ovlá-
dali slovenský jazyk.
Súdružka riaditeľka každý 
rok pripravovala s deťmi 
program na slávnosť prícho-
du zimy, oslavu MDŽ, zápis 
novonarodených detí.. Spo-
mínajú sa aj ochorenia detí, ktoré sa v kolektíve veľmi rýchlo rozšírili: 
zápal pľúc, ovčie kiahne, dizentéria a 18.10.1964 žltačka.
Zariadenie v MŠ sa postupne dopĺňalo. Deky z domu vymenili za 
biele deky, ktoré nakúpili z fondu ZRPŠ. Navliekli ich do obliečok 

a deti boli šťastné, že majú všetci rovnaké prikrývky na postieľkach. 
Tak ako každý rok aj MŠ v Jarovciach prijala záväzky k 20. výročiu 
oslobodenia našej vlasti. 
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Školský rok 1965/66 začal v prerobených priestoroch kasárni. V pre-
vádzke boli 2 triedy. Riaditeľkou bola súdružka Hrádeková Božena, 
2 kvalifikované učiteľky: Kočíšková Ľudmila , Mojžišová Anna a 1 ne-
kvalifikovaná Kabátová Anna.
V ďalších rokoch došlo k častému striedaniu učiteliek, z dôvodu ma-
terstva. Niektoré pobudli len krátky čas a deti to ťažko znášali. Aj MŠ 
sa dotkli zmeny v našej spoločnosti. Od 1. septembra 1967 každú 
párnu sobotu, bola škola zatvorená. Okrem rubeoly, ktorá postihla 
viac ako polovičku detí z počtu 44, dochádzka detí bola znížená aj 
z dôvodu nepriaznivého počasia počas zimných mesiacov. 
Školský rok ukončili: riaditeľka B. Hrádeková, učiteľky I.Štefániová, 
Z. Slobodová, M. Bieliková
upratovačka M. Nevidzanská, Kuchárka J. Róthová a kurička A. Tre-
uerová. Z materiálneho vybavenia bola zariadená kuchyňa, dokúpili 
sa záclony, rolety a diaprojektor na premietanie diapozitívov. Na dvor 
sa dokúpili húpačky.
Za roky 1970 -73 nemáme záznamy.

Roky 1974 -1978 sa niesli v duchu budovania socializmu. Post riadi-
teľky sa nezmenil. Nastúpili nové učiteľky M. Kellerová, Ľ. Šmidáková 
a T. Truhelková. Školníčkou bola súdružka Karácsonyová Eva, ktorú 
1.04.1978 vy striedala súdružka V. Bombová..Hlavná kuchárka: sú-
družka J. Róthová a A. Radovichová, ktorá vystriedala A. Treuerovú.

Väčší dôraz sa kládol na ídeovo-politické vzdelávanie, ktorého sa 
učiteľky museli povinne zúčastňovať. Kreativita mladých pedagogi-
čiek sa odrážala na úrovni programov, na snahe obohacovať výchov-
no – vzdelávací proces o rôzne zaujímavé aktivity, návšteva doprav-
ného ihriska v Bratislave, Návšteva Slavína, ZOO, spolupráca so ZDŠ 
spolupráca s PS útvarom a iné. Rozširovali materiálne vybavenie MŠ 
o svojpomocne zhotovené pomôcky. Zapájali sa do diania obce a pl-
nili vytýčené záväzky na počesť XV. zjazdu KSČ.

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

ODIŠLI ZO ŠKÔLKY, PRIŠLI DO ŠKOLY

Návrh grafiky na tablo: Kamila Kapustová/Alena Klimešová, foto: Kamila Kapustová, asistencia pri foto: Alena Klimešová, grafická úprava: Michaela Bakytová
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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Poslanci odporučili starostovi, 
aby mestská časť hľadala iné 
riešenie. Napríklad rozdelením 
na dve časti, pričom dve trie-
dy by sa financovali z fondov 
a zvyšok z vlastných zdrojov. 
Tak by ostali voľné triedy pre na-
sledujúce roky. Pôvodný zámer 
zastupiteľstvo neodsúhlasilo.
Ďalším bodom bola druhá roz-
počtová zmena pre rok 2018. 
Zmeny v rozpočte sa týkali na-
príklad pasportu cintorína pre 
grafické zobrazenie a vyhľadáva-
nie hrobových miest, novej web 
stránky, zakúpenia úžitkového 
vozidla (valníka), vytvorenia 5. 
triedy MŠ, ale i dotácií na šport. 
Po menších úpravách poslanci 
zmenu schválili.
Poslanci schvaľovali aj plán kon-
trolnej činnosti miestnej kon-
trolórky na 2. polrok. Tiež sa 
zaoberali aj kontrolou povinného 
zverejňovania dokumentov, kde 
kontrolórka našla pochybenia 
a konštatovala nesprávne a ne-
úplné zverejňovanie.
Pre volebné obdobie 2018-2022 
odsúhlasilo zastupiteľstvo rov-
naký počet poslancov, ako majú 
Jarovce teraz, teda 7. Podľa poč-
tu obyvateľov môžeme mať 7-9 
poslancov.
Bolo schválené premietanie 
letného kina na verejných 
priestranstvách, ale i dotácia 

Jún – riadne zasadnutie
Zastupiteľstvo každoročne 
schvaľuje záverečný účet a roz-
počtové hospodárenie mestskej 
časti. Po diskusii schválili po-
slanci hospodárenie mestskej 
časti, ktorá hospodárila s pre-
bytkom viac ako 381 000 €. De-
sať percent prebytku presunuli 
do rezervného fondu a zvyšok 
do fondu na podporu rozvoja 
mestskej časti. Tento je účelovo 
viazaný na kapitálové výdavky.
Nasledovalo prerokovanie žia-
dosti ZŠ s MŠ o úpravu rozpočtu. 
Úprava rozpočtu reflektovala 
čerpanie financií z medzinárod-
ného grantu „Cez prekážky“, do-
financovania projektu ERASMUS 
a vytvorenia integrovanej triedy 
pre hendikepovaného žiaka. Za-
stupiteľstvo požiadalo starostu, 
aby financie na pozíciu asisten-
ta učiteľa žiadal od Okresného 
úradu Bratislava, pretože ide 
o sociálnu úlohu štátu.
Najdlhšia diskusia vznikla pri 
bode o rekonštrukcii starých 
jaslí, tak aby tam vznikli nové 
triedy materskej školy. Problém 
bol v tom, že ak by mestská 
časť čerpala z fondov financie 
napríklad na 6 nových tried, tak 
hneď po otvorení by sa triedy 
museli zaplniť novými deťmi. 
O rok neskôr by už nebolo voľ-
né miesto pre deti z Jaroviec. 

800 € na „Akciu leta“, ktorá sa 
konala 28.7.2018.
Na záver schválili poslanci aj 
dotáciu pre TJ Jarovce na druhý 
polrok 2018 vo výške 6000 €.

August – mimoriadne za-
sadnutie
Prvým bodom rokovania bola žia-
dosť Chorvátskeho kultúrneho 
zväzu na Slovensku o spoluprá-
cu mestskej časti pri organizo-
vaní 5. Festivalu podunajskej 
kultúry a chorvátskych dní 
v Jarovciach. Toto sa už stalo 
dobrým zvykom a poslanci žia-
dosť schválili. Mestská časť tak 
zabezpečí „zázemie“ a žiadateľ 
zabezpečí organizačné veci a vy-
stupujúcich.
Nasledujúcim bodom bolo 
schválenie dohody o medziná-
rodnej spolupráci mestskej časti 
a chorvátskej obce Vinodolska 
opčina. Dohoda obsahuje vý-
menné kultúrno-spoločenské 
a voľnočasové aktivity občanov 
a občianskych združení na úze-
mí zmluvných strán. K podpísa-
niu dohody došlo počas Chorvát-
skych dní  14. septembra.
Tretím bodom mimoriadneho 
rokovania bolo vyčlenenie nákla-
dov na realizáciu nevyhnutných 
opráv a údržbu v objekte mater-
skej školy. Počas stavebných 
úprav, ktorými sa škôlka v lete 

rozširovalo 
o piatu trie-
du, došlo aj 
k rozšíreniu 
pr ies torov 
j e d á l n e 
a oprave havarijného stavu ka-
nalizačného potrubia. Zvýšené 
náklady zastupiteľstvo odsú-
hlasilo.
Najdôležitejším bodom rokova-
nia bola tretia rozpočtová zmena 
pre rok 2018. Rozpočtová zme-
na reflektovala zvýšené príjmy 
Jaroviec z dôvodu čerpania dotá-
cií, zvýšených účelovo viazaných 
príjmov na krytie prenesených 
výkonov štátnej správy, ale i za-
pojenie rezervného fondu na 
krytie havarijného stavu kana-
lizácie v MŠ. Tiež obsahovalo 
spresnenie výdavkov súvisiacich 
s externým stavebným dozorom 
súvisiacim s rozšírením kapacít 
MŠ, ale i so zaradením novona-
dobunutého úžitkového vozidla 
do majetku Jaroviec.
Na záver starosta s poslancami 
preberali problémy súvisiace 
s výstavbou diaľnice D4 a sta-
vebnými prácami, na ktoré zho-
toviteľ zatiaľ nemá stavebné 
povolenie a aj napriek tomu ich 
realizuje.

(ju)

chopil, že iba prekonávaním ťaž-
kostí sa stávame dosť silnými na 
to, aby sme mohli uskutočňovať 
naše sny. 
Každý dôležitý úspech sa v živo-
te získava cez veľké úsilie a nad-
šenie. Príbeh o motýľovi je aktu-

Malý motýľ, ktorému roľník po-
mohol vyjsť z kukly, nedokázal 
nadobudnúť dostatočne silné 
svaly na vyvažovanie sa pri lieta-
ní, takže aj napriek mnohým po-
kusom ostal na zemi, nedokázal 
vzlietnuť a iba sa tak ťahal v nie-
koľko centimetrovej vzdialenosti 
od kukly. Motýľ sa stal neschop-
ným robiť to, pre čo sa narodil: 
nedokázal lietať... To, čo roľník 
vykonal ako skutok vychádzajúci 
z jeho nežnosti, milosrdenstva 
a snahy pomôcť motýľovi, sa 
stalo pre motýľa osudným. Ak by 
sa sám motýľ s námahou vyslo-
bodzoval cez úzky otvor kukly, 
vyvinul by nevyhnutné úsilie na 
posilnenie svojich krídel a mohol 
by lietať. 
Roľník svojou nerozumnou ľú-
tosťou a pomocou prakticky 
pripravil motýľa o život. Až vtedy 
si uvedomil svoju chybu a po-

Milí priatelia, 

na konci dňa plného namáha-
vej práce si oddychoval roľník 
v tieni stromu a všimol si pri 
tom kuklu motýľa. Kukla bola 
celkom uzavretá okrem úzke-
ho otvoru na prednej strane. 
Zvedavý roľník pozoroval cez 
otvor v kukle malého motýľa, 
ako sa tam hýbal a snažil sa zo 
všetkých svojich síl vytiahnuť sa 
z kukly. Roľník dlho pozoroval hr-
dinské úsilie malého motýľa, ale 
napriek veľkej snahe motýľa, 
jeho vyslobodzovanie sa z kukly 
zdalo sa byť roľníkovi veľmi po-
malé a príliš namáhavé. A tak 
sa roľník „zľutoval“ nad malým 
motýľom, vytiahol nôž z vrecka 
a opatrne narezal otvor na kuk-
le, aby sa motýľ mohol vyslobo-
diť bez akejkoľvek námahy. 
Tu sa prihodilo niečo zvláštne. 

álny predovšetkým pre Vás, milí 
mladí priatelia, v tomto mesiaci, 
na začiatku školského či akade-
mického roka, teda na začiatku 
obdobia práce, prekonávania 
prekážok, na začiatku obdobia 
úspechov ale aj sklamaní. Každý 
jeden, kto sa posadí do školskej 
lavice, je podobný tomu motýľovi 
z príbehu, úspech bude mať iba 
vtedy, keď sám vyvinie maximál-
ne úsilie o realizáciu svojho sna. 
Prajem Vám, milí žiaci a žiačky, 
študenti a študentky, aby Pán 
Boh stál pri Vašom úsilí v ško-
lách, aby Vás požehnával a uká-
zal Vám, že cesta k úspechu 
vedie cez tvrdú prácu.

Jozef Kemp, farár
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V mesiacoch júl až september 
2018 sa významných životných ju-
bileí dožili títo naši spoluobčania:

94 rokov
     WOLF Ján
91 rokov
     NOVÁKOVÁ Mária
88 rokov
     MAKÁKOVÁ Magdaléna
86 rokov
     MRVOVÁ Mária
     KALÓCZIOVÁ Rozália
85 rokov
     WARENITSOVÁ Oľga

80 rokov
     STRECK František
75 rokov
     VANKOVÁ Zlatica
     PAUHOF Šimon
     BARTOLITS František
70 rokov
     JANKOVICHOVÁ Brigita 
     PAUHOFOVÁ Vilma 
     ROTMAN Pavel 
     HEGYI Ladislav 
     GÉCI Bohuslav 
65 rokov
     HRADSKÝ Juraj 
     ZUKALOVÁ Ida 
     JABOREK Štefan 

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

Odišli od nás

ROTHOVÁ  Agneša 
vo veku 74 rokov

VARGA  Františak
vo veku 69 rokov

SCHMÖGER  Ján
vo veku 83 rokov

WISPL  Silvester
vo veku 54 rokov

Odpočívajte v pokoji !

Blahoželáme

Odišiel dobrý muzikant, odišiel dobrý človek....

Nečakane a priskoro odišiel po krátkej ťažkej chorobe Náš najbližší...
...a kamarát, priateľ, muzikant, spevák, člen hudobnej kapely „METEOR“

Silvester Wispl
nás opustil 18. 8. 2018 vo veku 54 rokov.

Vzácny muzikant, ktorý svojím charizmatickým spevom
takmer 40 rokov rozveseľoval ľudí na rôznych zábavných podujatiach.

Vložil do muziky svoje srdce i dušu....
Jeho predčasným  odchodom sme všetci posmutneli....

Odpočívaj v pokoji Milý  Siky.
S úctou a vďakou sa lúčia

najbližšia rodina, kamaráti zo skupiny Meteor, Delivery, Brilliance, 
Melódia a Mondeo.

P.S. V tvojom kalendári stále svietia akcie, na ktorých si nás chcel potešiť.
Ostávaš v našich srdciach, mysliach, spomienkach......
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Cukráreň PELA na Smaragdovej 7,
Bratislava - obytný komplex Jantár ponúka

lahôdkové majonézové šaláty
a nátierky

Príďte ochutnať ... od 10.00 - 21.00
tel.č. 0904 666 444, 0902 434 233

mail: atypbau@gmail.com

Mať čas je v dnešnej dobe veľmi vzácne, všetci sa kamsi ponáhľame 
a nič nestíhame, času je akosi málo. Väčšina z nás by istotne chcela 
ušetriť pár minúť času. Čas nás ovláda a má veľkú váhu aj vo fyzike. 
Tu mi napadá jedna krásna myšlienka, ktorej možno všetci nepocho-
píte (možno  časom): Keby som mal premárniť päťdesiattri minút, 
šiel by som celkom pomaličky k studničke...povedal Malý princ.
Ak idem pešo z domu do obchodu, trvá mi to asi 5 minút. Na bicykli 
sa dostanem do cukrárne za 10 minút, pešo by mi to trvalo možno aj 
20 minút. Ak by som chcel (ale nechcem, z úcty k môjmu autu), tak 
dosiahnem s autom zrýchlenie z 0 na 100 za menej ako 10 sekúnd. 
Viete si teraz predstaviť ako ďaleko je od môjho domu vzdialený 
obchod a ako rýchlo sa dostanem do cukrárne? A aké by som mo-
hol s autom dosiahnuť zrýchlenie? Určite áno, však som to tu teraz 
napísal. Ale zvláštne je, že vzdialenosť, ktorú si viete predstaviť som 
vyjadril v minútach. Rýchlosť, ktorú si tiež viete predstaviť som tiež 
vyjadril v minútach a zrýchlenie auta je tiež jasné, hoci som teraz ne-
použil minúty, ale sekundy. Všetky tri veličiny si vieme predstaviť aj 
keď použijeme pre všetky ako fyzikálnu jednotku čas. Čas je mocný 
čarodej, ktorý nelieči len všetky rany, ale dokáže zázraky aj vo fyzike.

Dráha, rýchlosť a zrýchlenie, tri fyzikálne veličiny, ktoré spája čas. 
Prejdená dráha sa  vyjadruje v dĺžkovej miere a nie v časovej, teda 
v metroch (m), či kilometroch (km). Rýchlosť sa vyjadruje najčastej-
šie v kilometroch za hodinu (km/h), resp. metroch za sekundu (m/s). 
A zrýchlenie vieme fyzikálne vyjadriť v metroch za sekundu na druhú 
(m/s2) To, ako sa naša dráha mení v závislosti na čase vyjadruje 
rýchlosť a ako sa mení rýchlosť  v čase je vyjadrené zrýchlením. Takto 
to možno bude jasnejšie: zmena dráhy za čas je rýchlosť a zmena 
rýchlosti za čas je zrýchlenie. Celkom jednoduché, neviem prečo to 
na vysokej škole učia ako „derivácia dráhy podľa času je rýchlosť 
a derivácia rýchlosti podľa času je zrýchlenie, resp. druhá derivácia 
dráhy podľa času je zrýchlenie“. Teda viem, je to presnejšie. 
Ak by sa Malý princ dostal aj na takúto planétu, celkom isto by znovu 
povedal: „dospelí, sú rozhodne až neuveriteľne čudní“. A možno 
som už aj ja trochu ako tí dospelí, tiež starnem. A viete čím to je? 
Časom ☺

Juraj Matej

ČAS

Dobrý deň, chcem si kúpiť byt ale sú drahé. Bol mi ponúknutý 
apartmán namiesto bytu. Aký je rozdiel medzi apartmánom 
a bytom? Ďakujem.

Ďakujem za otázku, ktorú rieši väčšina ľudí, keď zistia za aké ceny 
sa momentálne predávajú nehnuteľnosti v Bratislave. V princípe 
existujú bytové a nebytové priestory. Apartmán alebo ateliér sú 
viacmenej marketingové názvy developerov na zmäkčenie faktu, že 
kupujete nebytový priestor. Cenový rozdiel medzi bytovým a nebyto-
vým priestorom sa pohybuje  cca od 15 do 20 %. Táto nižšia cena 
má však svoje nevýhody. Prvým je komplikovanejšie financovanie 
kúpy takého priestoru. Keďže sa jedná o priestor, ktorý neslúži 
na bývanie, banky Vám na jeho kúpu poskytnú hypotéku, ale tá 
bude mať úplne iné parametre. Okrem vyššej úrokovej sadzby sa 
maximálna doba splácania takejto hypotéky pohybuje od 8 do 20 
rokov. Navyše banka poskytne maximálne 60 až 70 % hodnoty zo 
znaleckého posudku. Tým pádom buď budete mať vlastné zdroje 
v objeme niekoľko desiatok tisíc Eur alebo ten rozdiel prefinancujete 
spotrebným prípadne iným úverom, kde sú však úrokové sadzby 
niekoľko násobne vyššie ako pri bežných hypotekárnych úveroch. 
Ak však predáte inú nehnuteľnosť a máte dostatok financií na 
kúpu bez úveru, tieto nevýhody sa Vás netýkajú. Ďalšou nevýho-

dou kúpy nebytového priestoru 
je fakt, že v takomto priestore 
nemôžte mať evidovaný trvalý 
pobyt. Táto nevýhoda sa týka 
väčšiny záujemcov, ktorí nemajú 
ešte zriadený pobyt v Bratislave 
a potrebujú ho niekde mať. Ako 
alternatíva im slúžia rôzne spoloč-
nosti, ktoré poskytujú zriadenie 
trvalého pobytu v nehnuteľnosti, 
ktorú vlastnia za odplatu. K záve-
ru by som povedal, že v prípade 
kúpy nebytového priestoru môžte 
ušetriť rádovo desiatky tisíc Eur, 
ak máte dostatok financií na 
jeho kúpu a nepotrebujete riešiť 
zriadenie trvalého pobytu.

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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Ing. Vladislav Poluch, (red)

ZABAVME SA SPOLU POHÁRE A LYŽICE
Máme štyri poháre a tri lyžice. Úlohou je, aby ste všetko 
poukladali tak, aby sa poháre navzájom nedotýkali, ale 
lyžice sa navzájom dotýkali. Poznáte riešenie?

SUDOKU

8 2 9

3 7

7 4 9 3 5

1 4

5 8 9

1 2 3

6 5 2

7 9 8

3 5

FUTBAL: rozpis zápasov jesennej časti ligy 2018/2019
kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok

1 Nedeľa 12.8.2018 17:00 ŠKO Miloslavov TJ Jarovce 1:3 1 Sobota 25.8.2018 9:00 FKM Devínska Nová Ves TJ Jarovce 4:0
2 Streda 29.8.2018 17:00 TJ Jarovce Lokomotíva DNV B 6:1 2 Nedeľa 2.9.2018 10:00 TJ Jarovce TJ Malinovo 2:3
3 Nedeľa 26.8.2018 17:00 OŠK Chorvátky Grob TJ Jarovce 1:4 12 Streda 5.9.2018 17:00 MŠK Iskra Petržalka TJ Jarovce 2:0
4 Nedeľa 2.9.2018 17:00 TJ Jarovce FK Dúbravka 1:2 3 Nedeľa 9.9.2018 14:30 FC Petržalka D TJ Jarovce 3:5
5 Sobota 8.9.2018 10:30 MŠK Iskra Petržalka TJ Jarovce 0:4 4 Nedeľa 16.9.2018 9:30 TJ Rovinka TJ Jarovce 4:1
6 Nedeľa 16.9.2018 16:00 ŠK Nová Dedinka TJ Jarovce 3:3 13 Streda 19.9.2018 16:00 TJ Jarovce MFK Záhorská Bystrica
7 Sobota 22.9.2018 16:00 TJ Jarovce MKF Slovan Záh. Bystrica 5 Nedeľa 23.9.2018 10:00 TJ Jarovce MŠK Senec C
8 Nedeľa 30.9.2018 16:00 ŠK Hamuliakovo TJ Jarovce 14 Streda 26.9.2018 16:00 NMŠK 1922 Bratislava B TJ Jarovce

9 Nedeľa 7.10.2018 15:30 TJ Jarovce ŠK Igram 6 Sobota 29.9.2018 10:00 FK Mariathal Bratislava TJ Jarovce

10 Nedeľa 14.10.2018 15:30 TJ Malinovo TJ Jarovce 7 Nedeľa 7.10.2018 10:00 TJ Jarovce FK Slovan Ivanka pri Dunaji
11 Nedeľa 21.10.2018 15:00 TJ Jarovce FK ŠK Danubia Hrubý Šúr 15 Streda 10.10.2018 15:00 TJ Jarovce SFC Kalinkovo
12 Sobota 27.10.2018 10:30 ŠK Krasňany Bratislava TJ Jarovce 8 Sobota 13.10.2018 8:30 SDM Domino D TJ Jarovce

13 Nedeľa 4.11.2018 13:30 TJ Jarovce MŠK Kráľová pri Senci 9 Nedeľa 21.10.2018 10:00 TJ Jarovce FA Lafranconi FTVŠ UK
10 Nedeľa 28.10.2018 11:00 FC Ružinov Bratislava TJ Jarovce

11 Nedeľa 4.11.2018 10:00 TJ Jarovce ŠK Tomášov

kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok

1 Sobota 1.9.2018 14:00 Lokomotíva DNV TJ Jarovce 2:9 kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok

2 Nedeľa 9.9.2018 14:00 FK Rača Bratislava B TJ Jarovce 5:1 1 Sobota 25.8.2018 17:00 FC Stupava(odstúpené) TJ Jarovce 0:0
3 Sobota 15.9.2018 10:00 TJ Jarovce SDM Domino C 4:2 2 Sobota 1.9.2018 10:00 TJ Jarovce SDM Domino B 7:0
4 Nedeľa 23.9.2018 11:00 TJ Čunovo TJ Jarovce 14 Streda 5.9.2018 17:00 TJ Jarovce NMŠK 1922 Bratislava B 7:0
5 Sobota 29.9.2018 10:00 TJ Jarovce FKM Devínska Nová Ves 3 Nedeľa 9.9.2018 14:00 ŠKO Miloslavov TJ Jarovce 0:2
6 Nedeľa 7.10.2018 10:00 MFK Rusovce TJ Jarovce 4 Sobota 15.9.2018 12:00 TJ Jarovce FK Vajnory 5:2
7 Sobota 13.10.2018 10:00 TJ Jarovce FK Lamač Bratislava 5 Nedeľa 23.9.2018 12:00 NMŠK 1922 Bratislava B TJ Jarovce

8 Sobota 20.10.2018 10:00 TJ Jarovce Lokomotíva DNV 12 Streda 26.9.2018 16:00 TJ Jarovce ŠKO Miloslavov
9 Sobota 27.10.2018 10:00 TJ Jarovce FK Rača Bratislava B 6 Sobota 29.9.2018 12:00 TJ Jarovce  FK Družstevník Blatné
10 Nedeľa 4.11.2018 14:00 SDM Domino C TJ Jarovce 7 Sobota 6.10.2018 11:00 FK Dúbravka TJ Jarovce

13 Streda 10.10.2018 15:30 FK Vajnory TJ Jarovce

8 Sobota 13.10.2018 13:00 MŠK Senec B TJ Jarovce

kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok 9 Sobota 20.10.2018 12:00 TJ Jarovce FK Slovan Ivanka pri Dunaji
1 Nedeľa 26.8.2018 14:35 TJ Jarovce FC Petržalka B 0:6 10 Sobota 27.10.2018 11:00 TJ Jarovce FC Stupava(odstúpené)
3 Nedeľa 2.9.2018 13:30 TJ Jarovce NMŠK 1922 Bratislava 2:9 11 Nedeľa 4.11.2018 14:30 SDM Domino B TJ Jarovce

4 Nedeľa 9.9.2018 15:30 FC Stupava TJ Jarovce 2:1
2 Streda 12.9.2018 16:30 FK Dúbravka TJ Jarovce 4:3
5 Nedeľa 16.9.2018 13:30 TJ Jarovce SDM Domino B 0:7
6 Nedeľa 23.9.2018 13:00 FC Ružinov Bratislava TJ Jarovce

8 Nedeľa 7.10.2018 13:00 TJ Jarovce MFK Rusovce
9 Sobota 13.10.2018 9:00 Lokomotíva DNV TJ Jarovce

10 Sobota 20.10.2018 15:30 FC Petržalka B TJ Jarovce

11 Sobota 27.10.2018 11:30 TJ Jarovce FK Dúbravka
12 Nedeľa 4.11.2018 10:00  NMŠK 1922 Bratislava TJ Jarovce

13 Sobota 10.11.2018 11:00 TJ Jarovce FC Stupava

Prípravka PMA3 U11

V.liga seniori S5A

Starší žiaci SZM B

Mladší žiaci MZM A

Mladší dorast MD3R U17

PRE BYSTRÉ HLAVIČKY
Z čísel 1 až 9 si vyberte päť. Dve z nich, ktoré idú po sebe, 
umocnite a všetko spolu sčítajte. Vo výsledku sa budú na-
chádzať dve rovanké číslice.
Napríklad: 
Vyberiete si 2, 3, 4, 5, 9. Spočítame 2+3+(4x4)+(5x5)+9=55
Skúste nájsť čo najviac riešení.
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Vás pozýva na diskusiu s kandidátmi na 
primátora Bratislavy

dňa 18. októbra 2018 o 17:30 
v sále kultúrneho domu v Jarovciach 

 Účasť potvrdili: Václav MIKA
     Ján MRVA
     Ivo NESROVNAL
     Iveta PLŠEKOVÁ
     Matúš VALLO


