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Na Slovensku sa zimné mesiace január až marec už 
tradične nesú vo fašiangovom duchu. Sprevádzané sú 
zábavami, ľudovými veselicami, bálmi, maškarnými 
sprievodmi a hlavne rôznymi plesmi. Tie sa usporadúva-
jú vo všetkých slovenských mestách, mestečkách i na 
dedinách. Jarovce nie sú výnimkou, práve naopak, plesy 
aj fašiangový sprievod masiek sú dlhoročnou tradíciou.

pokračovanie na strane 2

HASIČŠKÝ ŠPORT - 
VÝSLEDKY ÚSPECHY 2018
V tomto roku sme začali ako po 
minulé roky prípravou v zimných 
mesiacoch. Zúčastňovali sme sa 
tréningov v atletickej hale Elán 
vedenými ...      Strana 16

JUNIORSKÍ MAJSTRI SR 
V RYBOLOVNEJ TECHNIKE
Ešte ste o tom nepočuli? V rámci 
súťaží slovenského rybárskeho 
zväzu sa usporadúvajú súťaže 
v športovom rybárstve. 
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INFO OD STAROSTU: 
MOJICH PRVÝCH STO 
DNÍ

OD PARKOVANIA 
K PARKOVANIU
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Nastal čas, aby som sa k Vám 
- našim občanom v mene miest-
neho zastupiteľstva a starostu 
mestskej časti prihovoril týmto 
písaným slovom. V prvom rade 
ďakujem za prejavenú dôveru, 
ktorú ste mne i ostatným poslan-
com vložili do rúk v posledných 
komunálnych voľbách.          
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Je tomu už sto dní, čo som na-
stúpil do úradu ako váš nový 
starosta Jaroviec. Bývalý pán 
starosta Pavel Škodler mi úrad 
odovzdal úplne vzorne tak, aby 
som sa čo najrýchlejšie zorien-
toval v aktuálnom stave úradu. 
Aj touto cestou mu chcem ...
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(pokračovanie z prvej strany)

V Jarovciach sa ako prvý z plesov 
uskutočnil v januári Poľovnícky 
ples. Poľovníkom sa o dobrú zá-
bavu a hudbu postarala známa 
skupina Brilliance. Začiatok feb-
ruára odštartoval po dvojročnej 
pauze Ples športovcov. Organi-
zátori - športovci vítali hostí už 
v hale malým prípitkom. Pán 
Roštár, prezident Telovýchovnej 
jednoty, privítal všetkých prítom-
ných hostí a otvoril Ples špor-
tovcov. Do tanca hrala najmlad-
šia jarovská skupina Delivery. 
Pánovi starostovi s manželkou 
pripadla na plese milá úloha, 
a to prvý tanec plesu - klasický 
valčík. Napokon sa k páru pri-
pojili aj ostatní prítomní. Ples 

sa niesol v príjemnej atmosfére, 
všade vládla dobrá nálada, o čo 
sa v nemalej miere postarali 
aj mládenci zo skupiny Delive-
ry. Svižne hrali známe melódie 
všetkých žánrov. Plný parket 
tancujúcich svedčil o výbornej 
zábave. Mnohým účastníkom 
plesu sa ušlo z bohatej tomboly 
športovcov... Hudba znela do 
skorých ranných hodín.

Chorvátsky ples, organizovaný 
Klubom mladých Chorvátov, sa 
niesol tento rok v znamení 30. 
jubilea. Mladý krojovaný párik 
Chorvátov vítal prichádzajúcich 
hostí plesu voňavým bylinným 
likérom a drobnou pozornosťou 
pre dámy - zrkadielkom. Celá 

sála bola slávnostne vyzdobená 
a ladená do biela. Dvojica Da-
niela Pauhofová a Ján Németh 
ml. srdečne z pódia privítali prí-
tomné dámy a pánov. Špeciálne 
privítali vzácnych hostí z Veľvy-
slanectva Chorvátskej republiky, 
a to splnomocnenú minister-
ku Ljerku Brdovčák a Tihanu 
Bohač, ďalej pána Jankoviča, 
predsedu Chorvátskeho kultúr-
neho zväzu na Slovensku, pána 
Strecka, predsedu Chorvátskeho 
kultúrneho zväzu v Jarovciach, 
s manželkami, učiteľa chorvát-
skeho jazyka Tonija Milanovića 
s manželkou a pána starostu 
Uhlera s manželkou. Kultúrnou 
vložkou plesu bolo vystúpenie 
folklórnej chorvátskej skupiny 
Kolo-Slavuj z Viedne. Za hu-
dobného sprievodu tradičných 
hudobných nástrojov zaznelo 
niekoľko chorvátskych pesničiek 
v podaní súboru. Umeleckým 
zážitkom boli veselé ľudové tan-
ce početnej folklórnej skupiny 
„gradiščanských“ Chorvátov. 
O hudobnú zábavu večera sa po-
starali a do tanca hrali, rakúska 
skupina PAX a Čunovski Bećari, 
mladá čunovsko-jarovská hu-
dobná formácia. Hudobné skupi-
ny sa na pódiu striedali. Manže-
lia Jankovičovci prvým valčíkom 
už tradične otvorili ples. Po celý 
čas zneli sálou ľubozvučné me-
lódie chorvátskych piesní, ale 
aj moderné rockové a popové 
skladby skupiny PAX. Príjemný 
hlas speváčky z PAXu vhodne do-
pĺňal a spestril vystúpenie kape-
ly. Čunovskich Bećarov privítali 
hostia silným potleskom. Mladí 
tamburaši s temperamentom 
spustili svoj hudobný repertoár, 
struny ich hudobných nástrojov 
vyludzovali rezké melódie. Hos-
tia sa výborne zabávali. Mladí 
Chorváti sa na čas stali aj ši-

V Jarovciach máme množstvo 
zvykov, ktoré tu pretrvávajú už 
stáročia a odovzdávajú sa z ge-
nerácie na generáciu. Latinské 
slovo traditio sa používa v rôznych 
formách v mnohých jazykoch 
a jeho význam je „odovzdanie“ 
alebo „zvyk“. Tradíciou je aj kaž-
doročný posledný fašiang, ktorý 
sa v iných častiach Slovenska 
nazýva aj sviatkom pochováva-
nia basy. Fašiangy sú obdobím 
od Troch kráľov až do polnoci 
pred Popolcovou stredou (alebo 
škaredou stredou). 
Náš posledný fašiang prežil už 
mnoho generácií v nezmenenej 
podobe. Dopoludnia sprievod 
v maskách po dedine, ktorý je 
určený najmä deťom v škole, 
kde sa ich návšteve veľmi tešia, 
tiež seniorom, ktorí sú doma 
a pripravia pre „účinkujúcich“ 
pohostenie. Ak vyjde počasie, tak 
je to príjemná zábava aj pre sa-
motných aktérov – ľudí v maskách 
a muzikantov na voze, ktorý ťahá 
traktor (v minulosti to bol kôň). 
Popoludní čaká na deti idúce zo 
školy karneval v Kultúrnom dome 
a večer je zábava, ktorá konči 
odbitím polnoci.
V tomto roku sa ozvali hlasy, 
ktoré by chceli presunúť sprievod 
v maskách na popoludnie, alebo 
na iný deň. Premýšľam, čo by to 
spôsobilo. Nebol by karneval pre 
deti? Ak by to bolo cez víkend, deti 
v škole by nemali zážitok z masiek 
v škole? Či nebodaj by posledná 
zábava končila v iný deň? To by 
už nebola tradícia, ale novodobý 
zvyk. Presne to urobili Rusovčania 
a Čunovčania a už to nie je ono.
Je to raz za rok a kto naozaj veľ-
mi chce, čas si nájde a z práce 
sa uvoľní. Preto prosím berme 
s pokorou to najlepšie z múdrosti 
našich predkov a s otvorenou 
mysľou prijímajme všetko nové 
a neznáme. Zachováme tak tra-
dície, ktoré pretrvali počas ge-
nerácií a možno vytvoríme nové 
zvyky, ktoré si uchovajú naše deti 
a ich deti.

Jozef Uhler
vydavateľ Jarovskch novín

Na úvod ZAČIATOK ROKA V ZNAMENÍ PLESOV A ZÁBAV
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kovnými čašníkmi a podávali 
slávnostnú večeru, bravčovú 
panenku a kuracie prsia s baby 
zemiakmi a dusenou zeleninou, 
priamo vo veľkej sále. Počas 
plesu bol k dispozícii aj fotomat 
s obsluhou. Vzniknuté veselé fo-
tografie pobavili všetkých hostí. 
Nápis na nich - 30. Hrvatski bal 
- Hrvatski Jandrof - 16.2.2019 
- bude určite každému peknou 
spomienkou na tento jubilej-
ný ples. Vo vstupnej hale sme 
mohli sledovať aj videoprojekciu 
konaných chorvátskych plesov 
v Jarovciach. Návštevníci si vi-
deá pozerali so záujmom, ale aj 

s pobavením. Veď mnohí sa na 
obrazovke spoznali... Po polnoci 
sa hostia už tešili na bohatú 
tombolu. Výhier bolo neúrekom 
... Čerešničkou na torte bol ešte 
slávnostný prípitok proseccom 
pri príležitosti 30. jubilejného 
plesu. Následne ešte hodnú 
chvíľu zabávala prítomných 
skupina PAX. Na záver sa ešte 
svojich inštrumentov chopili Ču-
novski Bećari, ktorí hrali v plnom 
nasadení do ranných hodín ...

Začiatkom marca sa uskutočnil 
ples organizovaný Dobrovoľným 
hasičským zborom. Prichádza-

júcich hostí vítali „vyštafírova-
ní“ hasiči a prvýkrát aj hasičky, 
v slušivých hasičských unifor-
mách. Mladé devy zas ponúkali 
prípitok. Predseda DHZ, pán Ži-
dek, mal krátky príhovor, všet-
kých na plese privítal, osobitne 
pána Maásza, najstaršieho za-
slúžilého člena DHZ. Vyzdvihol, 
že keby sa hasičský ples konal 
v Jarovciach každým rokom, mo-
hol by to byť v poradí už ich 130. 
ples. Do tanca hrala omladená 
skupina Meteor. Kapela predsta-
vila nového člena kapely, Miška 
Knoteka, ktorý do kapely veľmi 
dobre zapadol. Meteor rozšíril 
svoj hudobný repertoár a zahral 
veľa nových piesní. Skladbou od 
skupiny OMEGA poslali pozdrav 
aj do neba ... Pri výbornej hudbe 

panovala celý večer aj veľmi 
dobrá nálada. Na pódiu čakalo 
na hostí množstvo tombolových 
cien. Na každom stole v sále 
skončilo niekoľko výhier... Po 
tombole hasiči DHZ zaspievali 
spoločne ich hymnickú pieseň - 
Na kráľovej holi. Hasiči a hasičky 
vtiahli postupne do spevu a na 
parkete vytvorenom kruhu aj 
ostatných sediacich hostí. Vese-
lá zábava pokračovala naďalej 
v plnom prúde. Hymnická pieseň 
zaznela na záver plesu ešte raz 
a zmesou piesní na počúvanie 
ukončil Meteor veselú hasičskú 
fašiangovú zábavu.
 
V posledný fašiangový deň sa 
v hale kultúrneho domu zišli 
masky a hudobníci. Prišlo 39 
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masiek a 10 hudobníkov. Pestrá 
paleta masiek vyrazila po Jarov-
ciach za traktorom s vlečkou, na 
ktorej sedeli vyhrávajúci hudob-
níci. Masky prišli z rôznych častí 
sveta. Za sprievodu hudby si 
vykračovali Mexičania v sombre-
rách, Škóti s povestnými kiltami, 
Američania v zastúpení prezi-
denta Donalda Trampa a ne-
smrteľného Elvisa Presleyho, 
gejša z krajiny vychádzajúceho 
slnka - Japonska. Slovensko 
reprezentoval známy hokejis-
ta Gáborík. V kostýme Škóta 
s červenou károvanou čiapkou 
a v typickom kilte sa objavil aj 
náš pán starosta. Medzi mas-
kami v sprievode pochodovali aj 
šľachtic, dvorná dáma, hrbatá 
malá ježibaba, ako aj stará stri-
ga s vypúlenými očami a dlhým 
nosom, rôzni šašovia, námor-
ník, deratizér, dámy pochybných 
mravov, policajt, väzeň, divý 
vták, somár a iné rozprávkové 
bytosti. Vtipnými maskami bol aj 
kečup a smajlík. Veselá hudba a 
spev sprievodu znel ulicami Ja-
roviec. O bezpečnosť na ceste sa 
staral Dobrovoľný hasičský zbor. 
Pestré masky potešili detičky 
v škôlke a v škole, kde spôsobili 
malý, ale vítaný rozruch. Niektorí 

Jarovčania pred svojimi domami 
už očakávali fašiangový sprie-
vod a pohostili masky rôznymi 
dobrotami. Masky pred domom 
čakajúcich Jarovčanov povykrú-
cali. Tentokrát masky vtrhli aj 
do Miestneho úradu a priniesli 
všetkým do úradu fašiangovú 
náladu. Masky ukončili svoje 
veselé šantenie spoločným tan-
com a spevom Tancuj, tancuj 
vykrúcaj, pod réžiou samotného 
Elvisa. Masky čakal v kultúrnom 
dome výborný guláš, na ktorom 
si všetci pochutnali.

Fašiangové popoludnie v sále 
kultúrneho domu patrilo naj-
menším deťom a školákom. 
Detičky v maskách od výmys-
lu sveta šantili vo vyzdobenej 
sále. Už len pocit byť prezlečený 
v nejakej maske spôsobil de-
ťom radosť. O zábavu pre deti 
sa postaral animátor Maťko. 
Vymýšľal pre ne rôzne zábav-
né činnosti, ktoré deti po ňom 
opakovali. Aj stoličkovú hra deti 
zaujala. Do tanca sa pripojili aj 
mamičky a šantili spolu s malými 
maskami v sále. Úspech mal aj 
kačací tanec. Najväčšiu radosť 
mali ale deti z bohatej tomboly. 
Pre výhry utekali k žrebujúcemu 

Maťovi s rýchlosťou strely. Po 
skončení tomboly dostali ešte 
tí najmenší a predškoláci od 
pani Škodlerovej, Pauhofovej 
a Wolfovej bublifuky, školáci zas 
pexeso s autíčkami. Úsmevy sa 
zračili na každej detskej tvá-
ričke. Deti z fašiangovej zába-
vy odchádzali veľmi spokojné 
a v dobrej nálade.

Sála musela byť rýchlo poupra-
tovaná a pripravená na ďalšie 
podujatie. Členky Červeného 
kríža prestreli stoly obrusmi, 
nachystali tombolu. Posledná 
fašiangová zábava mohla začať. 
O zábavu sa postarala skupina 
Meteor. Opäť predstavila svojho 
nového kolegu a piesňami Tam 
u nebeských bran od Michala 
Tučného a Knockin‘ on the He-
aven‘s Door od Erica Claptona 
si pripomenuli kolegu Silvestra 
Vispla, ktorý už nie je medzi 
nimi... Zaspievali aj jeho obľú-
benú skladbu, ktorú on spieva-
val - Gyóngyhajú Lány od Omegy. 
Večer sa ale niesol v znamení 
veselosti a bujarosti. Čas do pol-
noci sa ale rýchlo krátil a všetci 

ho chceli využiť do poslednej 
sekundy. Záver už tradične patril 
temperamentným, hlavne cigán-
skym piesňam. Predsedníčka ČK 
s ostatnými členkami ale už stáli 
pripravené pod pódiom. Posun-
kom pani Hlinická naznačila, že 
radovánkam je koniec. Skupina 
Meteor sa rozlúčila. Záver patril 
ešte žrebovaniu tombolových 
cien. Po ukončení zlosovania 
sa predsedníčka ČK všetkým 
poďakovala za účasť. So slovami 
„dovidenia o rok“ sa rozlúčila. 
 
Fašiangy utorkovou zábavou 
ukončili svoje dlhé veselé zimné 
vládnutie. Nás teraz čaká ďal-
šie, nemenej krásne obdobie, 
prebudenie sa prírody a príchod 
voňavej jari. Popolcovou stredou 
nastáva pre kresťanov obdobie 
pôstu, vnútornej očisty, stíšenie 
sa, čím možno znovu načerpať 
nové potrebné fyzické a dušev-
né sily.

Kristína Kernová
foto: Pavol Klučka, 

Mário Németh, Petar Tyran
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Je tomu už sto dní, čo som na-
stúpil do úradu ako váš nový 
starosta Jaroviec. Bývalý pán 
starosta Pavel Škodler mi úrad 
odovzdal úplne vzorne tak, aby 
som sa čo najrýchlejšie zorien-
toval v aktuálnom stave úra-
du. Aj touto cestou mu chcem 
poďakovať za hladký priebeh 
odovzdania.
V prvých dňoch som cítil mierne 
napätie medzi zamestnancami 
úradu. Veď aj napriek tomu, 
že ma všetci dlhé roky pozna-
li, nevedeli čo majú odo mňa 
očakávať ako od ich šéfa. Možno 
čakali, že budem na ich miesta 
dosádzať svojich ľudí, ale ne-
stalo sa. Už pred voľbami som 
písal, že si vážim historickú pa-
mäť zamestnancov a nemienim 
robiť čistky. Každý dostal šancu 
a dnes už aj oni vedia, že s nimi 
na úrade počítam aj v budúcnos-
ti. Musel som však upraviť výšky 
niektorých úväzkov a od mája 
ruším jedno pracovné miesto, 
pretože som presvedčený, že ho 
nepotrebujeme. Bude nás teda 
na úrade o jedného menej. Dnes 
je už napätie len v spomienkach 
a na našom miestnom úrade 
vládne takmer vždy dobrá ná-
lada. Viem to aj od vás, ktorí mi 
hovoríte, že sa pri vybavovaní na 
úrade cítite príjemne.
Človek by si povedal, že čo už 
taký úrad môže robiť. Občas 
nejaké stavebné povolenie, 
overenie listín, sem tam neja-
ká žiadosť, či prihlásenie po-
bytu. Nuž raz, keď budem mať 
veľa času skúsim vymenovať 
najčastejšie veci, ktoré u nás 
na úrade robíme a kým som 
nebol starostom, netušil som 
o nich. Nie naši obyvatelia, ale 
samotný štát nás zahŕňa množ-
stvom povinností a byrokraciou. 
Naši zamestnanci sú však na 
to zvyknutí a už som si zvykol 
aj ja. Ani frmoly, ktoré mávame 
počas stránkových dní nám však 
nezabránia mať dobrú náladu, 
ktorá nám pomáha v tom, aby 
sme k ľudom boli milí a ústreto-
ví. A ak máme občas svoj deň, 
prosím odpustite nám to. Sme 
len z mäsa a kostí.
Zvolili ste ma na základe mojej 
predošlej práce a programu, kto-
rý som vám ponúkol. Od prvé-
ho dňa v úrade sa snažím, aby 

som vaše očakávania a moje 
sľuby naplnil. Použijem futba-
lovú terminológiu keď napíšem, 
že v mnohých veciach som už 
urobil prvý výkop, v niektorých aj 
viac. Sú veci, ktorých realizácia 
trvá dlhé roky a práve s nimi 
som začal čo najskôr. V tomto 
článku len veľmi stručne spo-
meniem niektoré z vecí, ktoré 
som počas mojich prvých dní 
v úrade rozbehol vďaka dobrej 
spolupráce so zamestnancami 
úradu a s poslancami, ktorí hľa-
dajú riešenia ako veci urobiť čo 
najlepšie. Nebudem sa podrob-
ne venovať financovaniu. To sa 
dočítate v ďalších článkoch, keď 
budem podrobnejšie informovať 
o projektoch, v ktorých sa nám 
podarilo pohnúť vpred.

Pracujeme už na 
troch cyklotrasách 
Chýbajúce cyklotrasy boli naj-
častejšie zaznievajúcim prob-
lémom v lete 2018, keď som 
sa s vami stretával pri zbieraní 
podpisov na moju kandidatúru. 
Zadal som na spracovanie štú-
diu realizovateľnosti cyklotrasy 
Jarovce – Kittsee o dĺžke 4000 
m. Táto by mala viesť od miest-
neho úradu po Mandľovej až 
úplne dozadu, kde by sa na kon-
ci Palmovej ulice pripojila k Pal-
movej ulici a cez dva diaľničné 
nadjazdy by popri ceste viedla 
až k železničnej stanici v Kitt-
see. Je to veľmi komplikovaná 
cyklotrasa, pretože križuje dve 
diaľnice a nadjazdy bude po-
trebné rozšíriť, alebo vybudovať 
nové samostatné pre cyklotrasu.
Cyklotrasa do Rusoviec bola už 
v minulom volebnom období na 
spadnutie, ale príprava zasta-
la, kvôli nekonaniu stavebného 
úradu v Petržalke. Dnes sú už 
potrebné súhlasy exspirované a 
sme tam kde pred piatimi rok-
mi. Mala to byť cyklotrasa od 
stojiska kontajnerov Študjenac 
k polícii Rusovce cez pole. Mala 
viesť cez pozemok Slovenského 
pozemkového fondu. Nezavrhu-
jem ju a preto som SPF požiadal 
o predĺženie súhlasu s vedením 
cyklotrasy po ich pozemku.
Trasovanie popri ceste do Ruso-
viec kedysi vyzeralo ako nemož-
né, ale zázraky sa dejú a s pro-

jektantami som našiel spôsob 
ako to urobiť bez komplikácií 
s obrovským množstvom maji-
teľov. Ak sa všetko podarí, tak 
budeme mať cyklotrasu do Ruso-
viec v roku 2020 a to najkratšou 
cestou a úplne bezpečne po 
samostatnom cyklochodníku. 
Netvrdím, že nevznikne kompli-
kácia, ale toto je moja srdcovka 
a urobím maximum preto, aby to 
vyšlo. Každopádne projektanti 
už kreslia.
Treťou cyklotrasou je naša 
vnútorná trasa v Jarovciach. 
Mala by spájať Jarovské jazero 
so školou. Trasa by mala viesť 
cez Jazernú, Zeleninovú, Ovoc-
nú, popred Kultúrny dom, po 
Trnkovej až ku škole. Na ňu by 
sa mohli v budúcnosti napájať 
ďalšie cyklotrasy z ostatných 
ulíc v Jarovciach. V najbližších 
dňoch prebehne geodetické za-
meranie trasy a potom budú na 
rade projektanti.
Mám v hlave aj štvrtú cyklotrasu 
a priebežne sa ňou zaoberám, 
ale keďže je najkomplikovanej-
šia kvôli vlastníckym vzťahom, 
nechám si ju zatiaľ pre seba. 
Ak bude reálna, dám vám určite 
k nej viac informácií.

Nová škôlka
Keď som v roku 2010 začal po-
slancovať, bolo nás v Jarovciach 
1455. Dnes je nás o 1000 viac. 
To všetko sa odráža aj v škole 
a škôlke. V roku 2010 sme mali 
v škôlke dve triedy, v škole de-
väť a boli tri školské kluby detí 
(oddelenia družiny). Dnes máme 
v škôlke päť tried, v škole 12  
a 6 školských klubov detí. Ak 
by sme od septembra otvorili 
v škôlke dve nové triedy, určite 
by boli plné. Nemôžeme si však 
dovoliť otvoriť žiadnu novú trie-
du, pretože kapacity budovy sú 
už vyčerpané. Potrebujeme novú 
škôlku. V susedstve sa nám po-
núka chátrajúca budova starých 
jaslí. Dal som vypracovať static-
ký posudok, ktorý preukázal, že 
skelet budovy je pevný a „zdr-
ží“ dokonca aj ďalšie podlažie. 
Preto som zadal vypracovanie 
štúdie realizovateľnosti na novú 
materskú školu v tejto budove, 
ktorá by mohla mať 8 až 9 tried. 
Tam by sme presťahovali celú 

škôlku a pôvodnú budovu škôl-
ky by sme zrekonštruovali tak, 
aby tam vznikli ďalšie triedy pre 
školu. Dve muchy jednou ranou. 
Nie je to lacné riešenie, ale kto 
sa bojí, nech nejde do lesa.

Dovybavenie škol-
skej kuchyne
Keď sme pri škole, tak spome-
niem aj to, že s narastajúcim 
množstvom stravníkov musíme 
riešiť aj kapacitu kuchyne. Na 
to, aby kuchárky stíhali variť pre 
približne 400 stravníkov, musí-
me dokúpiť vybavenie kuchyne 
a konvektomat, ktorý umožní 
efektívnu prípravu viacerých 
jedál naraz a veľmi šetrí čas. 
Už máme na to vyčlenené pro-
striedky v rozpočte a urobil som 
verejné obstarávanie, pri kto-
rom sme dospeli k cene, ktorá 
je o 20% nižšia ako pôvodné 
ponuky.

Kanalizácia v ZŠ
Stará žumpa pri škole je v ne-
vyhovujúcom stave a musíme 
urgentne zabezpečiť napojenie 
na kanalizáciu. Projekt bol uro-
bený ešte v minulom roku. Dal 
som ho upraviť tak, aby sme ju 
viedli cez čo najmenej cudzích 
pozemkov a v najbližších dňoch 
vyhlásim verejné obstarávanie 
na dodávateľa.

Vysporiadavanie po-
zemkov pod školou
Pod školou máme viacero po-
zemkov vo vlastníctve súkro-
míkov, ktorých pozemky boli 
zabraté začiatkom 80-tych 
rokov a vysporiadanie nebolo 
dotiahnuté. Môžeme ich kúpiť, 
zameniť, platiť nájomné alebo 
zriadiť vecné bremeno. Zámeny 
nepripadajú do úvahy, lebo ne-
máme také pozemky, ktoré by 
vlastníkom vyhovovali. Aj kvôli 
kanalizácii sme urýchlene začali 
s postupným riešením problému. 
K dnešnému dňu máme uzav-
reté zmluvy s majiteľmi troch 
pozemkov. Ostatné nás čakajú 
a verím, že aj ďalší majitelia 
pristúpia k uzavretiu zmlúv za 
rovnakých podmienok. Takto bu-
deme mať férový vzťah a nemu-
síme to riešiť na súdoch. Veď za 

INFO OD STAROSTU: MOJICH PRVÝCH STO DNÍ
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tento zdedený problém nemôže 
nik z nás.

Zimná údržba
Doteraz sa o chodníky počas 
zimy museli starať majitelia 
priľahlých nehnuteľností. Po-
čas tejto zimy už bol v platnosti 
nový zákon, kde táto povinnosť 
pripadla na obec. Vďaka šikov-
ným pracovníkom našej mest-
skej časti, ktorí makali deň-noc, 
sme mali chodníky v najlepšom 
stave zo všetkých mestských 
častí Bratislavy. Pri stretnutí sta-
rostov som bol na to hrdý. Tiež 
sa aktívne zapojili mnohí Jarov-
čania, ktorí tak ako v minulosti, 
pokračovali v čistení priestran-
stva pred svojim domom. Nebola 
to ich povinnosť, ale robili to, 
lebo im nie je ľahostajné, čo 
je za ich plotom. Patrí im za to 
veľká vďaka.

Lekáreň
V Jarovciach dlhodobo chýba 
lekáreň. Po tom ako poslanci 
na februárovom zastupiteľstve 
schválili nájom, podpísal som 
nájomnú zmluvu, vďaka kto-
rej v Jarovciach čoskoro vznik-
ne pobočka verejnej lekárne. 
Bude v priestoroch zdravotného 
strediska na Mandľovej ulici. 
Otváracie hodiny bude mať pri-
spôsobené praktickej lekárke. 
V súčasnosti lekárnici už vyba-
vujú potrebné povolenia a podľa 
ich slov by mali do troch-štyroch 
mesiacov lekáreň otvoriť.

Multifunkčné ihrisko
Po dohode so športovcami som 
dal vypracovať projektovú do-
kumentáciu na multifunkčné 
ihrisko. Malo by sa nachádzať 
v areáli futbalového štadióna 
vedľa súčasného hokejbalového 
ihriska. Zároveň som požiadal 
Vládu SR o pridelenie dotácie 
na vybudovanie ihriska. Vláda na 
tento účel poskytuje cca 35000 
€. Ak ich dostaneme, ihrisko 
vybudujeme.

Parčík na Kôstkovej
Na Kôstovej ulici je parčík, kto-
rý ľudia takmer nevyužívajú. 
V rámci dotačnej schémy Bra-
tislavského kraja som požia-
dal o dotáciu na vodozádržné 
opatrenia spojené s revitalizá-
ciou jazierka. Projekt spracoval 

môj vicestarosta Michal Czafík. 
Podľa predbežných informácií 
dotáciu získame. V parku by 
mala vzniknúť dažďová záhrada, 
ktorá sa po daždi naplní vodou 
a vďaka vsakovaciemu systé-
mu umiestnenému pod zemou 
nám pomôže zvládať prívalové 
dažde. Tak spojíme príjemné 
s užitočným a okrem toho, že 
vznikne pekný park pre ľudí aj 
s lavičkami, nebude po daždi 
zaplavená časť Kôstkovej ulice.

Rozšírenie kamero-
vého systému
V Jarovciach už máme tri kamery 
napojené na mestskú políciu. Je 
to na vjazdoch z Kittsee a z Ru-
soviec a tiež v centrálnej križo-
vatke. Z dotácie Ministerstva 
vnútra chceme vybudovať ďal-
šie kamerové body – križovatka 
a parkovisko pri škole, križo-
vatka a parkovisko pred Jarov-
ským dvorom a vjazd z mesta. Ak 
získame dotáciu, budeme mať 
už šesť kamier, ktoré pomôžu 
bezpečnosti v našej mestskej 
časti.

Verejná wifi
V rámci projektu WiFi4EU Euóp-
skej komisie sme vyhrali 15000 
€ na vybudovanie verejnej wifi. 
Tá bude zadarmo, bez použí-
vania reklamy a bez zbierania 
osobných údajov. Miesta bez-
platnej wifi budú zahŕňať ve-
rejné priestranstvá a budovy. 
Vysielače plánujeme umiestniť 
napríklad na detské ihriská, fut-
balové ihrisko, zdravotné stre-
disko, kultúrny dom či miestny 
úrad. Sieť treba vybudovať do 
18 mesiacov.

Rozšírenie verejné-
ho osvetlenia
V Jarovciach nám chýba verejné 
osvetlenie na časti Trnkovej a na 
konci Mandľovej ulice. Ešte chý-
ba aj na iných dvoch uliciach, ale 
tam nemáme verejné pozemky, 
na ktoré by sme mohli umiestniť 
stožiare. Trnkovú a Mandľovú 
vieme osvetliť umiestnením sto-
žiarov na pozemky magistrátu. 
Ak všetko dobre pôjde tieto dve 
ulice osvetlíme ešte v tomto 
roku. Mojim cieľom je zohnať 
zánovné stožiare, ktoré na iných 
miestach likvidujú, kvôli posunu 
a rozširovaniam komunikácií. 

Ušetrili by sme tak väčšinu ná-
kladov na vybudovanie.

Rekonštrukcia Kul-
túrneho domu
Na leto pripravujeme rekon-
štrukciu Kultúrneho domu. 
Brúsenie parkiet, vymaľovanie, 
renovácia zadného vchodu na 
javisko, prerobenie elektriny, 
nové ozvučenie, vzduchotechni-
ka a výmena vchodových dverí. 
Preto bude časť leta Kultúrny 
dom uzavretý. V uplynulých týž-
dňoch sme robili novú izoláciu 
strechy na zníženej časti budovy 
(starý úrad, archív, sobáška) 
a po siedmych rokoch sme za-
bezpečili umytie okien na sále, 
čo robili horolezci zlaňovacou 
technikou.

Poriadok na stojis-
ku kontajnerov
Od začiatku marca je znova 
otvorené stojisko kontajnerov. 
Odvoz odpadu zo stojiska nás 
každoročne stojí cca 27000 
€. Je to tak drahé aj preto, že 
namiesto triedeného odpadu 
sa v kontajneroch nachádza aj 
zmesový a komunálny odpad. 
Za takýto kontajner zaplatíme 
omnoho viac ako za triedený. Na 
to, aby sme znížili náklady a boli 
viac ekologickí, som prijal prís-
nejšie opatrenia na fungovanie 
stojiska. Na stojisku sú počas 
otváracích hodín dvaja pracov-
níci, aby vás usmernili a poradili 
vám. Stojisko je určené len pre 
obyvateľov s trvalým pobytom 
v Jarovciach. Pripravte sa na to, 
že ak vás pracovníci nebudú po-
znať, vyzvú vás na preukázanie 
trvalého pobytu. V areáli môžu 
byť v jednom čase maximálne 
traja návštevníci, aby nevznikal 
chaos a vyhadzovanie odpadu 
do nesprávnych kontajnerov. Na 
stojisko nepatria pneumatiky, 
elektrospotrebiče, autobatérie, 
železo, farby, oleje a chemikálie. 
Môžete tam nechať drobný sta-
vebný odpad, objemový odpad 
(rozdelený na drevo, kov, plasty, 
textil, ...), drevený odpad, zele-
ný odpad (tráva, listy, konáre), 
papier, lepenky, nápojové obaly, 
sklo a plasty.
Chcel by som všetkých poprosiť 
aj o udržiavanie poriadku okolo 
zberných hniezd na separovaný 
odpad rozmiestnených po mest-

skej časti. Ak je kontajner plný, 
nenechávajte odpad položený 
vedľa, lebo často ho rozfúka 
vietor. Skúste využiť iné hniezdo 
alebo prineste odpad o pár dní 
neskôr. Plasty sú odvážané kaž-
dý piatok a pondelok a papier 
každý piatok a utorok. Dbajte 
prosím aj na to, aby ste kon-
tajnery zatvorili. Zabránite tak 
rozfúkaniu odpadu po okolí. 

Orientačný systém na 
úrade
Ak ste predtým prišli na miestny 
úrad, museli ste doslova strčiť 
hlavu do každých dverí, aby ste 
zistili kam máte ísť. Teraz nájde-
te informácie hneď po príchode 
na veľkej tabuli a do správnych 
dverí vás odnavigujú stropné 
visačky. Je to drobnosť, ktorá 
vám môže spríjemniť návštevu 
nášho úradu.

Pokuty a penále
Pravidlá musia platiť pre kaž-
dého. Preto sa snažím o to, aby 
veci fungovali podľa zákonov 
a noriem. Kto ich poruší, čaká 
ho sankcia. Ak začnete stavať 
bez stavebného povolenia, musí 
vám byť jasné, že nasleduje 
pokuta. Takýchto prípadov je 
mnoho, a toto uvádzam jeden 
z tých vážnejších priestupkov. 
Ak meškáte s platbou, úrad 
musí zo zákona vyrúbiť penále 
(ak presahuje 3€). Tak sme už 
v tomto roku vyrúbili penále za 
tisíce eur, lebo „hriešnikov“ bolo 
naozaj veľa. Toto sú veci, ku 
ktorým pristupujem prísne a to 
bez ohľadu na to, či sa poznáme 
alebo nepoznáme a či si tykáme 
alebo nie. Pravidlá nám pomôžu 
mať korektné vzťahy a poriadok 
v mestskej časti.

Nuž takýchto bolo mojich pr-
vých sto dní v úrade. Mal som 
ešte zopár poznámok, čo som 
vám chcel napísať, ale nech-
cem vás zaťažovať množstvom 
textu. Priebežne vás informujem 
prostredníctvom sociálnej siete 
facebook a ďalší súhrn informá-
cií nájdete v nasledujúcom čísle 
Jarovských novín.

Jozef Uhler, starosta
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70. VÝROČIE ZALOŽENIA MATERSKEJ ŠKOLY V JAROVCIACH (ČASŤ 5)
V ďalších rokoch boli v prevádzke 3 triedy. Menili sa pedagogickí 
zamestnanci i ostatní zamestnanci školy. V školskom roku 1988/89 
sa pre nízky počet detí, otvorili len 2 triedy. Riaditeľkou MŠ bola sú-
družka B. Hrádeková a učiteľky: J. Zalková, M. Kellerová – Vychovalá 
a E. Poropatichová. Školníčka s. V. Bombová. Kuchárky s. G. Borbé-
lyiová a A. Hlinická. Okrem úloh vyplývajúcich z Programu výchovnej 
práce v jasliach a materskej škole, obohacovali sme pobyt detí v MŠ 
o rôzne aktivity a oslavy, Deda Mráza, Dňa Československej armády, 
posedanie s dôchodcami, návšteva JRD, mesiac ZČSSP, Fašiangové 
popoludnie, MDŽ, spolupráca so ZŠ a s ČSČK.

Od Čukotky niečo svieti Dedo Mráz na sánkach letí...

Priestranný dvor MŠ nám poskytol priestor na pohybové aktivity, sú-
ťaže, pikniky v prírode ale aj kúpanie v bazéne, ktoré bolo pre deti 
veľmi atraktívne.

Výchovno - vzdelávací proces sa realizoval plnením úloh z jednotli-
vých výchovných zložiek. V matematických predstavách sme sa zao-
berali množinami. Deti odôvodňovali prečo uvedený prvok do mno-
žiny patrí a prečo nie. Keď som sa Miška pýtala: „Prečo si neprišiel 

do množiny detí, ktoré majú obuté papučky?“ Odpoveď znela:“ Vieš 
súdružka učiteľka. Ja som bol u ortopéda a ten mi povedal. Žiadne 
papučky, ale topánky s ortopedickou vložkou.“ Dnes ľutujem, že som 
si všetky tie krásne výroky detí nezapisovala. Určite by boli na jednu 
knihu. V našej MŠ sa konali otvorené hodiny pre riaditeľky i učiteľky 
z celého Bratislavského obvodu. Odbornosť a profesionalitu pedago-
gických zamestnancov vysoko hodnotili všetci prítomní. Budova MŠ 
bola v zlom technickom stave. V decembri pretiekol strop v druhej 
triede, ráno po príchode boli mokré ležadlá. V júni prasklo potrubie 
v umyvárni. Veľmi sme sa tešili, že pre nás chystajú nové , krásne 
a účelné priestory. 
1.9.1989 slávnostne otvorili spoločné zariadenie Jasle a Materskú 
školu v Bratislave – Jarovciach, ktoré navštevovalo spolu 72 detí.

o

Od 24. novembra 1991 našlo u nás nový domov na krátky čas, 64 
detí a 6 pedagógov z Osijeku. Boli to deti vo veku 10 -11 rokov. Deti 
z našej MŠ trávili s nimi spoločné chvíle naplnené rôznymi aktivitami 
na školskom dvore a v Kultúrnom dome v Jarovciach. Vznikli nové 
priateľstvá a lúčenie bolo ťažké.

6. mája 1996 nám oznámila vedúca odboru školstva, že sa musíme 
z priestorov našej krásnej materskej školy vysťahovať z dôvodu na-
rušenej statiky budovy. Na dva týždne nás prichýlili v Rusovciach .
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Denne nás prevážali autobusom a deti to prežívali ako rekreáciu. 
Najmä , keď s deťmi z Rusoviec navštívili bábkové divadlo a spo-
ločne absolvovali výlet do Botanickej záhrady. Ostatní zamestnan-
ci MŠ zatiaľ pripravovali priestory vo vedľajšej budove. Dve triedy 
v jednom spoločnom priestore predelenom zasúvacími dverami sa 
stali herňou, pracovňou i spálňou pre 42 detí. Školská jedáleň bola 
presťahovaná do kuchyne kultúrneho domu v Jarovciach. Materskej 
škole odtiaľ dovážali stravu a deti a zamestnanci ZŠ sa stravova-
li v kultúrnom dome. Po vypracovaní nového statického posudku, 
ktorý potvrdil že statika MŠ nie je narušená, opravili praskliny na 
priečkach a my sme sa opäť vrátili do našej MŠ.
V školskom roku 1998/1999 sme spoločne s našimi hosťami z Mi-
nisterstva školstva SR, odboru školstva, zástupcami obce, sponzor-
mi, riaditeľmi MŠ i ZŠ, bývalými i vtedajšími zamestnancami mater-
skej školy, rodičmi i prvými škôlkarmi, ktorí sa spomínajú v kronike 
v deň otvorenia ,oslávili 50. výročie založenia MŠ v Jarovciach. Stretli 
sa tam 3 generácie a my sme porovnávali, spomínali ale aj plánovali 
budúcnosť MŠ. Krásne a priestranné triedy, samostatné spálne, veľ-
kú telocvičňu, vlastnú kuchyňu s jedálňou, nám veru pani riaditeľky 
z okolitých MŠ aj závideli.

Aj keď prevádzka MŠ nebola bezproblémová, 11 krát nám prasklo 
vodovodné potrubie pod jedálňou a halou, zatekal strop v triedach, 
praskali priečky. Vždy sme sa snažili tieto problémy so zriaďovate-
ľom promptne riešiť, aby deti v bezpečnom a príjemnom prostredí 
aktívne trávili svoj pobyt v MŠ. 
Po nežnej revolúcii v nasledujúcich rokoch zriaďovateľom MŠ sa stá-
va Miestny úrad MČ v Bratislave Jarovciach. Miestne zastupiteľstvo 
dňom 1.04.2004 zriadilo Základnú školu s materskou školou , ako 
rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou. Riaditeľom školy bol 
Mgr. Ľubomír Tancer. Spoločné zariadenie prinieslo nové problémy, 
ale aj nové výzvy. Zapojili sme sa do projektov školy ako asociova-
ný partner a spoločnými aktivitami so ZŠ sme rozvíjali spoluprácu 
a vytvárali optimálne podmienky na prípravu a vstup dieťaťa do ZŠ. 
V prevádzke boli 2 triedy. Zmenou organizačnej štruktúry E. Poro-
patichová – riaditeľka MŠ, prešla výberovým konaním na funkciu 
zástupkyne pre MŠ. Nastúpili nové pani učiteľky: A. Pauhofová, 
D. Freyová a A. Klimešová. Zmena nastala aj v personále kuchyne. 
Pani M. Puhovú vystriedala p. J Halásová. Post školníčky sa nezme-
nil. Naďalej u nás pracovala pani V. Bombová. 
 Kuričom MŠ bol p. Z. Zalka. Ideálne priestory v materskej škole nám 
umožňovali rozvíjať rôzne aktivity nad rámec výchovno-vzdelávacích 
úloh vyplývajúcich z Programu výchovy a vzdelávania detí v mater-
ských školách. Rozvinuli sme bohatú krúžkovú činnosť – výtvarnú, 
tanečnú, hudobnú. Deti sa zúčastnili plaveckého výcviku, začali sme 
pravidelne navštevovať knižnicu, rozšírili sme spoluprácu so Základ-

nou umeleckou školou -zaradením hudobných koncertov. Organizo-
vali sme výlety na Kačín, na Ranč v Modre, na Devín, na Bratislavský 
hrad. Ponúkli sme deťom výučbu Anglického a Nemeckého jazyka. 
Deti navštevovali folklórny krúžok Čunovský kŕdel.

Takto sme si nôtili a tancovali...
1.2.2009 sme v spolupráci s obcou a dolnorakúskou vládou rozbehli 
projekt Interkulturálneho vzdelávania detí a dospelých, kde sme 
získali finančné prostriedky na výučbu nemeckého jazyka, na vzde-
lávanie pedagogických zamestnancov na rozvíjanie cezhraničnej 
spolupráce s materskými školami v Dolnom Rakúsku. Deti z MŠ so 
svojimi učiteľmi navštívili MŠ Berg, archeologický park Carnuntum 
a cezhraničný výlet na zámok Schloss Orth an der Donau. Bol to veľ-
mi úspešný projekt na ktorom sa okrem pána riaditeľa ZŠ s MŠ, Mgr. 
Ľ. Tancera a zamestnancov MŠ, významne angažoval aj pán starosta 
Ing. Pavel Škodler. Mestskej časti Bratislava–Jarovce udelili Víťazný 
projekt EUREGIO za inováciu 2009, za mimoriadnu angažovanosť, 
za dlhodobé zlepšenie cezhraničnej spolupráce. 

Návšteva materskej školy v Bergu.
Pokračovanie v ďalšom čísle Jarovských novín.

Erika Poropatichová, zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ
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4000 € ročne. Nájomca Slovak 
Telekom toto zvýšenie odmietol. 
Poslanci poverili starostu ďalším 
rokovaním s nájomcom o cene 
a požiadali ho o predloženie 
výsledku rokovania na ďalšie 
rokovanie zastupiteľstva.
Starosta predložil poslancom 
na opätovné schválenie členov 
komisií miestneho zastupiteľ-
stva, pretože v pôvodnom uzne-
sení chýbal jasne vymedzený 
začiatok funkčného obdobia. 
Na poslanecký návrh zároveň 
do finančnej komisie pribudla 
nová členka – Petra Grofič.
Miestny úrad opäť dostal žiadosť 
o odkúpenie pozemku, na kto-
rom kedysi stála stará škola. Ta-
kúto žiadosť je potrebné prero-
kovať v zastupiteľstve a starosta 
ju poslancom predložil s tým, 
že ide o strategický pozemok 
a odporučil žiadosť neschváliť. 
Poslanci sa zhodli na dôležitosti 
pozemku pre Jarovce a žiadosť 
jednomyseľne neschválili.
V bode „rôzne“ prebehla disku-
sia o výške nájomného v zdravot-
nom stredisku, zimnej údržbe, 
bezpečnosti chodcov, problé-
moch na stojisku kontajnerov  
a starosta informoval o nástra-
hách projektu „Triangel“. Sta-
rosta tiež informoval poslancov, 
že by rád pred každým zastupi-
teľstvom zvolal pracovné roko-
vanie, na ktorom ozrejmí po-
slancom detaily predkladaných 
návrhov. Bolo tomu tak aj pred 
týmto rokovaním.

Január – mimoriadne za-
sadnutie
Miestna kontrolórka predložila 
zastupiteľstvu správu o kontrol-
nej činnosti za rok 2018 ako 
aj plán kontrol na prvý polrok 
2019. Plán kontrol vypracovala 
už podľa požiadaviek nového 
zastupiteľstva. Kontrolovať bude 
dotácie, inventarizáciu majetku 
v hasičskej zbrojnici, vybera-

December – riadne zasad-
nutie
Prvé riadne rokovanie novozvo-
leného zastupiteľstva Jaroviec 
zvolal starosta ešte pred Via-
nocami najmä preto, že bolo 
potrebné prerokovať a schváliť 
rozpočet, aby sa mestská časť 
nedostala v januári do rozpoč-
tového provizória.
V súvislosti s rozpočtom sa naj-
skôr rokovalo o štvrtej zmene 
rozpočtu na rok 2018. Cieľom 
bolo upraviť príjmy a výdavky 
tak, aby sa čo najviac priblížili 
očakávanej skutočnosti. Poslan-
ci jednomyseľne podporili túto 
zmenu rozpočtu.
Následne rokovalo zastupiteľ-
stvo o rozpočte na rok 2019, 
ktorý pripravovalo ešte predošlé 
vedenie mestskej časti. Tento 
rozpočet nereflektoval priority 
novozvoleného starostu a po-
slancov mestskej časti a spo-
ločne sa dohodli na tom, že 
v tejto fáze ho poslanci schvália 
s drobnými zmenami tak, aby 
mestská časť nebola od janu-
ára v rozpočtovom provizóriu. 
Zároveň bude môcť miestny úrad 
pristúpiť ku zvýšeniu miezd za-
mestnancov o cca 10 %, ktoré 
ustanovuje nový zákon a tiež 
bude môcť starosta začať pra-
covať na niektorých rozvojových 
projektoch. Do rozpočtu sa tak 
dostali financie napríklad na 
vodozádržné opatrenia alebo na 
prípravu projektovej dokumen-
tácie na cyklotrasy. Starosta sa 
spoločne s poslancami zhodli na 
tom, že v marci budú schvaľovať 
prvú zmenu rozpočtu, v ktorom 
už budú premietnuté ich pri-
ority. Rozpočet na rok 2019 
bol poslancami jednomyseľne 
schválený.
V októbri 2018 schválilo miest-
ne zastupiteľstvo zvýšenie ná-
jomného za pozemok pod vy-
sielačom Slovak Telekom na 
kožušníckej ulici z 3000 € na 

nie poplatkov v školskej jedál-
ni, zverejňovanie zmlúv, faktúr 
a objednávok mestskej časti 
a opatrenia, ktoré bolo potrebné 
vykonať na základe predošlých 
kontrol. Poslanci plán kontrolnej 
činnosti schválili.
Zastupiteľstvo podporilo dobrý 
zvyk z minulosti a odobrilo vy-
užívanie priestorov kultúrneho 
domu za symbolické nájomné 
12 € na rok pre aktívne orga-
nizácie, ktoré v Jarovciach pô-
sobia. Išlo o detský folklórny 
súbor Ljuljanka, hudobnú sku-
pinu Meteor a spevácky súbor 
Chorus Cantilena.
Podobným spôsobom podporilo 
aj fungovanie materského cen-
tra Luskáčik, ktorému schváli-
lo prenájom časti nebytových 
priestorov v žltom domčeku 
na ihrisku s ročným nájomným 
vo výške cien energií za jeden 
mesiac.
Starosta predložil na schválenie 
aj novú výšku nájomného pre 
pani lekárku v zdravotnom stre-
disku. Pôvodne mala nájomné 
1 € ročne. Keďže sa jej lekárska 
prax v Jarovciach už stabilizova-
la, starosta s ňou dohodol, že 
bude prispievať na energie vo 
výške cca ¼ nákladov. Podobné 
nájomné navrhol starosta aj pre 
záujemcu o zriadenie pobočky 
verejnej lekárne v priestoroch 
vedľa lekárky. Nový žiadateľ bol 
prítomný na zastupiteľstve a vy-
svetlil poslancom svoje ďalšie 
kroky, ak mu nájom schvália. 
Poslanci privítali možnosť mať 
v mestskej časti pobočku le-
kárne a nájom jednomyseľne 
schválili.
Po rokovaní starostu so Slovak 
Telekomom sa zastupiteľstvo 
opätovne vrátilo k nájomnému 
za pozemok pod vysielačom 
a schválilo kompromisné ná-
jomné vo výške 3300 € ročne. 
O tom, či nájomca ponuku pri-
jal bude starosta informovať 

poslancov ihneď po vyjadrení 
Slovak Telekomu.
Dobrovoľný hasičský zbor po-
žiadal o vyčlenenie financií 
v rozpočte MČ na zabezpeče-
nie športových aktivít družstiev 
žiakov a mužov a na zabezpe-
čenie spoločenských kultúrnych 
podujatí. Poslanci uznesením 
požiadali starostu o zapraco-
vanie dotácií do rozpočtu s tým, 
že o každú jednu z dotácií bude 
musieť DHZ ešte požiadať a až 
potom sa budú môcť čerpať.
Starosta informoval poslancov 
o nutnosti výstavby kanalizač-
nej prípojky pre základnú školu. 
Táto dnes využíva žumpu, ktorá 
nie je v dobrom stave. Háčik je 
v tom, že pozemky pod školou 
nie sú vysporiadané a patria sú-
kromným majiteľom zväčša z Ja-
roviec. Nie je možné ich obísť, 
tak poslanci súhlasili s nájmom 
pozemku pre účely vybudova-
nia kanalizačnej prípojky a tiež 
pre účely využívania pozemkov 
ako školského dvora. Starosta 
informoval, že má záujem na 
korektnom vzťahu s majiteľmi 
pozemkov a ak to finančná si-
tuácia dovolí, chcel by uzavrieť 
nájomné zmluvy postupne so 
všetkými majiteľmi dotknutých 
pozemkov.
Zastupiteľstvo ďalej prerokúvalo 
písomnú informáciu starostu 
o príprave projektov na získanie 
externých zdrojov financovania 
rozvojových programov Jaroviec. 
Ide o revitalizáciu parčíka na 
Kôstkovej ulici, kamerový sys-
tém obce a multifunkčné ihrisko. 
Tiež ich informoval o posune 
v oblasti budovania cyklochod-
níkov, kde pracuje najmä na 
prepojení Jaroviec s Rusovcami 
a Kittsee.
V bode „rôzne“ sa diskutovalo 
najmä o nutnosti údržby a čias-
točnej rekonštrukcie sály Kultúr-
neho domu.

Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Page 1 of 1
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VAŠE 2% Z DANE MÔŽU POMÔCŤ JAROVSKÝM ORGANIZÁCIÁM
Vďaka aktivite ľudí, ktorým nie je ľahostajné kam poputujú 2% z ich daní, získavajú organizácie v Jarovciach nemálo 
prostriedkov na svoju činnosť. Veríme, že ani vám nie je jedno, či sa časť z vašich daní rozpustí v daňovom systéme, 
alebo pôjde priamo na aktivity v našej mestskej časti. Nájdite si aj v tomto roku pár minút času na vyplnenie tlačív, aby 
ste pomohli domácim občianskym združeniam.
Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov
1. Do 15.2.2019 bolo potrebné požiadať zamestnávateľa o vyko-
nanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Veríme, 
že ste tak urobili.
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie 
o zaplatení dane.
3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane 
a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú 
môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli 
dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 
hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali 
dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od 
organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky 
pracovali.
4. Vyberte si jedného prijímateľa, ktorému chcete časť dane venovať.
5. Vyplňte vyhlásenie, spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. 
Predvyplnené vyhlásenie môžete nájsť na http://www.jarovce.sk
6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% 
(3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich 
údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte 
do 30.4.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu 
a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní 
minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové 
priznanie sami:
1. Vyberte si jedného prijímateľa, ktorému chcete časť dane venovať.
2. Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú 
môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli 

dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 
hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali 
dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od 
organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky 
pracovali.
3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky 
na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. 
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete 
na tejto stránke v dolnej časti.
4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% 
(3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich 
údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte 
na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na Váš 
daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte 
daň z príjmov.
5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému 
priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín 
dobrovoľníckej činnosti.
Informácia pre právnické osoby:
Právnické osoby môžu darovať 2% z dane z príjmov len v prí-
pade, že darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na 
verejnoprospešný účel. Ak sa tak nestalo, tak právnická osoba 
môže poukázať len 1% z dane z príjmov.
Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým 
prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa 
je 8 €.
Bližšie informácie o postupe pri darovaní nájdete na www.rozhodni.
sk, alebo sa poraďte so svojím účtovníkom.

Jozef Uhler

Vyplnené tlačivá si môžete stiahnuť aj z webovej 
stránky Jaroviec na adrese http://www.jarovce.skÚDAJE POTREBNÉ PRE VYPLNENIE TLAČÍV:

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

IČO/SID: 173196171391
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodné meno (názov): Slovenská rada rodičovských 
združení – Rodičovské združenie pri Materskej škole
Sídlo: Trnková 4, 851 10 Bratislava - Jarovce

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

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

2% pre Materskú školu:

2% pre Telovýchovnú jednotu:

2% pre Materské centrum Luskáčik:

2% pre Základnú školu:

VERITAS
... podporujeme dobré veci

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

2% pre :

IČO/SID: 001774740101 
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodné meno (názov): Dobrovoľný hasičský zbor 
Bratislava-Jarovce
Sídlo: Jantárová 19, 851 10 Bratislava - Jarovce

2% pre Dobrovoľný hasičský zbor:
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Richard Zjavka
Január 2018, 48 cm/3240 g 

rodičia: Miroslav Zjavka, 
Katarína Zjavková, rod. Nováková

Leo Miklúš
Marec 2018, 49 cm/3710 g 

rodičia: Marcel Miklúš, 
Dagmar Miklúšová, rod. Ptáčková

Matúš Baran
Február 2018, 51 cm/3680 g 

rodičia: Jozef Baran, 
Monika Struháriková

Magdaléna Plesníková
Marec 2018, 47 cm/3230 g 

rodičia: Martin Plesník, 
Martina Plesníková, rod. Ertlová

Michaela Vatrtová
Marec 2018, 51 cm/3360 g 

rodičia: Tomáš Vatrt, 
Katarína Vatrtová, rod. Tóthová

Diana Buchtová
Január 2018, 49 cm/3500 g 

rodičia: Libor Jantolák, 
Natália Buchtová

Marcel Tomko
Apríl 2018, 49 cm/3430 g 

rodičia: Marián Tomko, 
Jana Svitková

Filip Lukáč
Apríl 2018, 48 cm/2800 g 

rodičia: Filip Lukáč, 
Jarmila Lukáčová

Viktória Krištofová
Máj 2018, 46 cm/2810 g 

rodičia: Štefan Krištof, 
Katarína Krištofová, rod. Heretíková

Michal Varga
Máj 2018, 54 cm/3770 g 

rodičia: Pavol Varga, 
Nikola Klučková

Sofia Slivová
Jún 2018, 50 cm/4000 g 

rodičia: Peter Sliva, 
Kristína Demeterová

Jakub Tichý
Júl 2018, 54 cm/4070 g 

rodičia: Martin Tichý, 
Veronika Wolfová

Matej Pavlík
Február 2018, 51 cm/3410 g 

rodičia: Vladimír Pavlík, 
Andrea Vašeková, rod. Vašeková

Ela Szilágyi
Marec 2018, 50 cm/3620 g 

rodičia: Michal Szilágyi, 
Eva Szilágyi, rod. Nováková

JAROVSKÉ DETI NARODENÉ 

V ROKU 2018
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JAROVSKÉ DETI NARODENÉ 

V ROKU 2018 Emily Clavel
August 2018, 49 cm/3350 g 

rodičia: Benoit Clavel, 
Paula Clavel, rod. Nürnbergerová

Dávid Kvasnica
August 2018, 52 cm/3890 g 

rodičia: Martin Kvasnica, 
Jana Kvasnicová, rod. Vetešková

Ela Beňová
August 2018, 53 cm/3880 g 

rodičia: Andrej Beňa, 
Lea Beňová, rod. Bimbová

Patrícia Hanáková 
September 2018, 49 cm/3090 g 

rodičia: Róbert Hanák, 
Zdenka Wenhardtová

Sarah Géciová
December 2018, 50 cm/3280 g 

rodičia: Richard Géci, 
Silvia Lőrinczová

Tatiana Staňová
September 2018, 49 cm/3300 g 

rodičia: Martin Staňo, 
Miroslava Staňová, rod. Ehnová

Teo Badura
November 2018, 51 cm/3150 g 
rodičia: Michal Badura, Miroslava 

Badurová, rod. Koľbíková

Dominik Szűcs
Október 2018, 46 cm/2760 g 

rodičia: Tibor Szücs, Viktória Szüc-
sová Ferancová, rod. Klepochová

Samuel Andrejco
August 2018, 49 cm/3760 g 

rodičia: Štefan Andrejco, 
Zuzana Andrejcová Ferusová

Matej Haršányi
December 2018, 52 cm/3420 g 

rodičia: Vladimír Haršányi, 
Veronika Navrátilová

Tobias Tonhajzer
December 2018, 52 cm/3180 g 

rodičia: Martin Tonhajzer, Karolína 
Tonhajzerová, rod. Karácsonyiová

Juliana Zukalová
September 2018, 48 cm/2890 g 

rodičia: Vladimír Zukal, 
Katarína Zukalová, rod. Kupčová

Ela Gerhátová
August 2018, 47 cm/2800 g 

rodičia: Igor Gerhát, 
Zuzana Gerhátová, rod.Glozmeková
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Nastal čas, aby som sa k Vám - našim ob-
čanom v mene miestneho zastupiteľstva 
a starostu mestskej časti prihovoril týmto 
písaným slovom. V prvom rade ďakujem 
za prejavenú dôveru, ktorú ste mne i ostat-
ným poslancom vložili do rúk v posledných 
komunálnych voľbách. Mali sme niekoľko 
sľubov, a myslím si, že prišiel čas, aby sme 
ich postupne začali napĺňať. Ciele sme si 
stanovili podľa Vašich požiadaviek, pretože 
sme Vás pozorne počúvali. Priznám sa, 
máme ich ako kolektív veľa, nebudem však 
populistický, nie je mi to vôbec blízke.
Medzi výrazný problém dnes bezpochyby 
patrí parkovanie na verejných priestran-
stvách a chodníkoch v prostredí našej obce. 
Určite ste si všimli, že na viacerých uliciach 
zaberajú automobily parkujúce na chod-
níkoch jeho plochu, čo spôsobuje mnohé 
kolízne problémy: autá bránia ľuďom v pe-
šom pohybe, bránia matkám s kočíkmi, či 
deťmi, zamedzujú plynulej zimnej údržbe, 
bránia v núdzových prípadoch sanitkám 
či ostatným zložkám pri obsluhe územia, 

bránia smetiarom vyprázdňovať smetné 
nádoby a pod.. 
Chodník je v zákone definovaný „ako ko-
munikácia alebo časť cesty určená pre 
chodcov, ktorá je spravidla oddelená od 
komunikácie obrubníkom alebo iným spô-
sobom. Iní účastníci cestnej premávky než 
chodci nesmú chodník používať; to neplatí... 
ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri 

ktorom ostane voľná šírka chodníka najme-
nej 1,5 m.”( Zákon č. 8/2009 Z. z. - Zákon 
o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov). A práve tu narážame 
na výrazný problém! Ak sa pozrieme na 
naše chodníky, takmer na všetkých stoja 
autá majiteľov priľahlých rodinných domov, 
ktoré tento zákon vo veľkej miere nedodr-
žujú. Našou prvotnou snahou je aj formou 

OD PARKOVANIA K PARKOVANIU

TIP NA NÁVŠTEVU VÝSTAVY 100 ROKOV LODIARSTVA 
V ČESKOSLOVENSKU

Múzeum dopravy, nachádzajú-
ce sa v priestoroch koľajiska 
parostrojnej železnice z 19. 
storočia, otvorila popri stálej 
expozícii, výstavu 100 rokov 
lodiarstva v Československu 
s podtitulom Storočnica stavby 
lodí na Slovensku. Výstava zauj-
me všetky vekové kategórie, ale 
hlavne deti, ktoré očaria makety 
a modely lodí, ktoré plávali po 
Dunaji. Dozvieme sa veľa zaují-
mavostí ako vznikalo lodiarstvo 
u nás, ako vznikala moderná 
priemyselná stavba lodí v Ko-
márne a opraváreň a stavba lodí 
v Bratislave. Lode sa stavali pre 
domáci aj zahraničný trh. Okrem 
riečnych osobných a náklad-
ných lodí sa v Komárne stavali 
aj námorné lode. Dodávali sa 

napríklad pre Čínu, Veľkú Bri-
tániu, Južnú Afriku. Na výstave 
môžeme vidieť modely riečnych 
remorkérov vyrábaných hlavne 
pre bývalý ZSSR - 104 kusov, 
osobné kabínové lode OL 400, 
800 a MOL 1575, najväčšiu 
u nás postavenú loď tohto typu 
Valerian Kujbyšev o dĺžke 136 
metrov pre 400 ľudí. Ďalej sú 
tu makety vlečného remorkéra 
Bratislava z roku 1923, prvého 
motorového bočnokolesového 
remorkéra na Dunaji z roku 
1932, motorové tankové lode 
a iné. Pri exponátoch sú zobraze-
né aj fotografické dokumentácie 
stavieb lodí, dobové fotografie 
povodia Dunaja, a tým aj starej 
Bratislavy. Vystavené sú aj min-
ce razené pri príležitosti 200. 

výročia plavby prvého parníka 
na Dunaji v Bratislave. Výstava 
potrvá do konca augusta.
Okrem spomínanej výstavy pote-
ší deti aj dospelých stála expo-
zícia, ktorá sa prezentuje zbier-
kami osobných a nákladných 
vozidiel, krásnych oldtimerov, 
bicyklov, motoriek a mopedov 
s podrobnými technickými para-
metrami. Nájdeme tu prototypy 
áut a motoriek vyrábané u nás 
v medzivojnovom období, vo-
jenské vozidlá... Deti poteší aj 
zbierka „angličákov“ a rôznych 
hračiek - vozidiel. Spestrením 
výstavy sú aj predmety bež-
nej potreby minulého storočia 
a športového oblečenia. Detský 
kútik si tu nájdu aj tí najmenší ...

Jedna hala je venovaná len 
signálnej a zabezpečovacej 
železničiarskej technike. Vidíme 
tu železničiarske uniformy z mi-
nulého storočia, staré sedadlá 
z čakárne, dobové okienko na 
predaj cestovných lístkov, staré 
staničné hodiny, lavice, výhybky, 
rampy a mnoho iných zaujíma-
vostí a fotografií. Ešte zostáva 
pozrieť vonkajší priestor múzea, 
koľajisko, kde sú odstavené par-
né, elektrické a motorové rušne 
a nákladné vagóny. Pozrieť si 
vystavované exponáty stoja za 
návštevu Dopravného múzea 
pre malých aj veľkých. 

Kristína Kernová

Na viacerých uliciach zaberajú autá celú šírku chodníka, čím vytláčajú chodcov na cestu.
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APRÍL PRINESIE ZÁBAVNÝ 
VEČER - RADOSŤ BYŤ SENIOROM

Nezisková organizácia STÁLE DOBRÍ pozýva Bratislavčanov v najlep-
šom veku na ďalší zo série zábavných večerov RADOSŤ BYŤ SENIO-
ROM. V elegantnom prostredí hotela Carlton ich v nedeľu, 14. apríla 
o 16.00 hod., čaká program s atraktívnymi hosťami a užitočnými 
informáciami. Večer moderuje ambasádorka podujatia Iveta Mala-
chovská.
Program otvorí prednáška MUDr. Viliama Dobiáša, dlhoročného pre-
zidenta Slovenského Červeného kríža, uznávaného odborníka v ob-
lasti medicíny a záchranárstva. Módna žurnalistka Dana Lapšanská 
sa podelí o rady ako jednoducho a s nápadom vytvoriť zo starého 
oblečenia nové módne a praktické kúsky. Nezostane však len pri 
slovách, predstaví aj originálnu kolekciu z prešitého oblečenia. Za 
ňou stojí štýlový second hand NOSENE, ktorý z predaja noseného 
oblečenia pomáha obetiam domáceho násilia. Čo s hodnotným sta-
rožitným predmetom, ktorý máte doma, alebo ako získať vysnívanú 
starožitnosť do svojej zbierky, poradí historik umenia Július Barczi. 
Porozpráva o aukciách umeleckých diel a starožitností a priblíži aj 
spoluprácu s filmármi pri historických produkciách.
Večer pre seniorov vyvrcholí talk show „Na slovíčko“. Na pár slov 
sa tento raz zastaví scenáristka, režisérka a spisovateľka Mariana 
Čengel-Solčanská, autorka aktuálneho knižného hitu Generál M. R. 
Štefánik, režisérka filmu Únos, či Legenda o Cypriánovi. Spoločnosť 
jej bude robiť hokejová legenda Jožko Golonka. „Večer ponúka prí-
jemné ľudské prepojenia, zážitky, silné príbehy. Témy sme vyberali 
tak, aby zaujali a okrem zábavy priniesli aj využiteľné informácie,“ 
približuje koncept večera jeho autorka Soňa Deglovičová. 
Zábavný program RADOSŤ BYŤ SENIOROM šíri posolstvo organizá-
tora, že hoci seniori nie sú najmladší, sú STÁLE DOBRÍ. Pre aktív-
nych seniorov pripravujú kultúrne, vzdelávacie a športové aktivity. 
Z bohatej ponuky si veľkú popularitu získala „Tančiareň“, či literárne 
a hudobné večery v Berlinke. Vyhľadávanými sú aj komentované 
prehliadky aktuálnych výstav v Slovenskej národnej galérii, prehliad-
ky mesta s výkladom, ale aj poznávacie vychádzky do prírody a po-
pulárny nordic walking. V spolupráci s Domom Quo Vadis organizuje 
pravidelné prednášky lekárov a iných odborníkov na rôzne užitočné 
témy týkajúce sa seniorov. 
Viac sa dozviete na www.staledobri.sk a na facebookovej stránke 
STÁLE DOBRÍ.
Zmena programu vyhradená.

Zmena programu vyhradená.

Radosť 
byť 
seniorom

Hotel Carlton
Bratislava

14. apríl | 16:00 

Ambasádorka, moderátorka podujatia: Iveta Malachovská

PROGRAM: 

Zaujímavé prednášky
• Prvá  pomoc / Užitočné rady pri záchrane života   
• Záchrana starého oblečenia / Udržateľnosť módy
• Čo so starožitnosťami ?

V cene je občerstvenie aj tombola.

VSTUPENKA 7 €  ( V predaji online, alebo v hlavnej pokladni SNG, nám. Ľ.Štúra )

Hostia
• Mariana Čengel Solčanská
• Jozef Golonka
• Špeciálny hudobný hosť

poster_stale_dobri_a5_2019_program.indd   1 06.02.19   13:39

tejto publikačnej osvety prispieť k tomu, 
aby ste svojich „štvorkolesových miláčikov“ 
parkovali vo svojich vlastných dvoroch, po-
kiaľ Vám to situácia umožňuje. Berte to 
prosím z našej strany ako osvetu, nie ako 
formu, ktorou chceme uplatniť sankcie pre 
porušenia zákona.
Dnes je už takmer pravidlom, že pri nových 
stavebných povoleniach príslušné dotknuté 
orgány v rámci územných a stavebných 

konaní určujú investorovi zabezpečiť mini-
málne tri parkovacie miesta na vlastných 
pozemkoch, čo považujeme za správne. 
A sľubujem Vám v zastúpení starostu, že 
to i budeme vyžadovať. Chápem aj opačné 
názory, v minulosti to nemuselo byť! Ale 
veľa z Vás túto možnosť napriek tomu má, 
stačí len prekonať svoju vlastnú pohodlnosť 
a lenivosť, vystúpiť z auta, otvoriť si bránu 
a odparkovať auto vo svojom dvore. Týchto 

pár krokov naviac nám obyvateľom zabez-
pečí nielen uvoľnenie chodníkov, ale predo-
všetkým Vám vlastníkom zníženie kriminality 
páchanej na vašich autách. Vďaka patrí aj 
minulému vedeniu našej obce, vybudovali 
sa mnohé nové chodníky práve pre Vás, 
ľudí! V ich budovaniu budeme prirodzene 
pokračovať i na ostatných uliciach, ale iba 
vtedy ak budú slúžiť pešiakom, nie autám. 
Viacerí obdivujeme ako žijú a parkujú re-
zidenti v Rakúsku či v Maďarsku, ale uve-
domme si, že my máme rovnaký potenciál 
na našich uliciach, a som presvedčený, že 
sme minimálne rovnako inteligentní a chá-
paví. Verím že spoločne nájdeme cestu, ako 
problematiku parkovania recipročne riešiť. 
Berte prosím tento môj podnet smerom 
k Vám ako impulz, ktorým chceme robiť 
osvetu proti parkovaniu na chodníkoch. 
Myslím si, že ak ho spoločne obmedzíme, 
zlepšíme tak vzájomnú bezpečnosť a ply-
nulosť nielen pešieho pohybu. Náš každo-
denný život potom bude v našej obci krajší, 
bezpečnejší a lepší.

Michal Czafík
zástupca starostu

Ilustračné foto
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V tomto roku sme začali ako po minulé roky 
prípravou v zimných mesiacoch. Zúčastňo-
vali sme sa tréningov v atletickej hale Elán 
vedenými bežeckými trénermi. Járnú prípra-
vu sme pokračovali na futbalovom štadióne 
TJ Jarovce. Zvlášť by sme chceli poďakovať 
za túto možnosť, trénovať v tomto areáli aj 
na úkor futbalových tréningov. Vždy sme 
dokázali nájsť spoločnú reč a nikdy nám 
nebolo povedané nie. Dobré vzťahy medzi 
organizáciami sú to najlepšie, čo môže byť.
Ešte pred ligovou sezónou sme sa zúčastnili 
pár pohárových súťaží, kde sme zdokonalo-
vali detaily. Ligová sezóna odštartovala v júni 
na súťaži v Sládkovičove. Súťaž nedopadla 
podľa našich predstáv, čo nás motivovalo 
trénovať ešte viac. Naším ženám sa ale 
podarilo umiestniť na 1. mieste, čo nás 
veľmi potešilo.  
Zmena prišla na domácej pôde pódiovým 
umiestnením oboch tímov. Súťaž sa konala 
23. júna na štadióne TJ Jarovce. Na súťaži sa 
zúčastnilo 24 družstiev, z toho 7 ženských 
družstiev. Príprava na súťaž začala už v pia-
tok. Chceme poďakovať každému, kto priložil 
ruku k dielu aj sponzorom podujatia. Nebolo 
to jednoduché. Súťaž prebehla najlepšie ako 
mohla, dobré ohlasy prichádzali zo všetkých 
strán. Naša radosť sa preniesla aj do výsled-
kov ďalších kôl. Najväčšia radosť prišla na 
súťaži v Šenkviciach u našich dlhoročných 

rivalov. Podarilo sa nám prekonať aktuálny 
ligový rekord s časom 13.57 sekundy. 
Počas sezóny sme sa zúčastnili aj iných 
pohárových súťaží, kde sme dosahovali 
dobré výsledky, bohužial našim ženám sa 
nedarilo podľa ich predstáv, ale nevzdávali 
sa a trénovali ďalej. Ich cieľom bolo sa 
umiestniť na pódiovom mieste. 
Pred predposledným kolom sa družstvo 
mužov držalo na 3. mieste v ligovej tabuľke. 
Aj napriek trénovaniu a úsiliu prišlo zavá-
hanie, ktoré nás posunulo na 4. miesto za 
družstvo Kyselice. Na finále v Orechovej 
Potôni sa aj napriek našej snahe poradie 
v ligovej tabuľke nezmenilo. Koncové ligové 
umiestnenie družstva mužov – 4. miesto, 
družstvo žien takisto 4. miesto.
To najlepšie prišlo na záver sezóny na 
najväčšej medzinárodnej súťaži v Českej 
republike v Širokom Doli. Najlepšie tímy 
zo Slovenska a Česka si zmerali svoje sily. 
Zúčastnilo sa 146 mužských a 50 žen-
ských družstiev. Družstvu mužov sa po-
darilo umiestniť na 12. mieste, najlepšie 
umiestnenie medzi slovenskými mužstvami. 
Družstvo žien po rozpojení polospojok svoj 
útok nedokončilo. Ubytovanie na tejto súťaži 
nám z dotácie zabezpečila mestská časť 
Bratislava – Jarovce.
Na posezónnej ligovej schôdzi sme sa dozve-
deli bodovanie ligových kôl. Naša súťaž bola 

obodovaná najlepším 
možným výsledkom 
spomedzi všetkých 
súťaží. Bol dohodnutý 
ligový kalendár na rok 
2019, naša súťaž sa 
bude konať 22. júna 
2019 na štadióne TJ 
Jarovce. 
Začala nám aj zimná 
príprava na sezónu 
2019, čakajú nás aj 
majstrovstvá Sloven-
ska, ktoré sa uspora-
dúvajú každé 2 roky 

a budeme sa snažiť dostať sa na ne.
Za naše výborné podmienky vďačíme ve-
deniu mestskej časti, pánovi starostovi, 
zastupiteľstvu a výboru DHZ Jarovce.

Kalendár súťaží ZSHL 2019:
8.6. 13:00 Sládkovičovo
22.6. 15:00 Jarovce
29.6. 22:00 Šenkvice
13.7. 16:00 Pata
20.7. 22:00 Dvorníky
3.8. 13:00 Kyselica
10.8. 21:00 Pavlice
17.8. 15:00 Hrnčiarovce nad Parnou
24.8. 21:00 Lúka nad Váhom
7.9. 13:00 Voderady
14.9. 14:00 Orechová Potôň

HASIČŠKÝ ŠPORT V JAROVCIACH VÝSLEDKY A ÚSPECHY V ROKU 2018
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Milí Jarovčania radi by sme vám porozprávali 
o „Našom“ občianskom združení. Hlavným 
cieľom nášho OZ je usporadúvanie kultúr-
nych, spoločenských a športových podujatí 
a zároveň audiovizuálne zaznamenávanie 
týchto udalostí. Naše OZ oficiálne existuje 
od marca 2018. No vráťme sa o 10 rokov 
dozadu do roku 2008. Alebo ešte skôr do 
roku 2005. V tomto období prichádzali na 
trh prvé telefóny s kamerou a práve tento 
moment bol zlomový ako vo svete, tak aj 
u nás v Jarovciach. Začali sme totiž nakrúcať 
prvé príbehy inšpirované naším okolím. Prvý 
takýto mobil sa dostal aj do našej partie. 
Skúšali sme prvé nahrávky a veľmi nás to 
bavilo. Prvé videá sme nakrúcali krátke, 
keďže kapacita mobilu bola malá. Medzi 
prvými hercami bola hlavne naša partia. 
Toto boli úplne prvé začiatky, ktoré máme 
dodnes označené ako prvé pokusy filmového 
tvorenia, ktoré nás ovplyvnilo natoľko, že 
sme začali nakrúcať na digitálny fotoaparát 
a neskôr na domácu video kameru. 
Dátum 26. marec 2008 je kľúčovým dátu-
mom, ktorý považujeme za oficiálny míľnik 
prvého premietania, nášho prvého filmu 
Súboj Legiend. Film trval 1 hodinu a 20 
minút. Bol to náš prvý amatérsky celovečer-
ný hraný film. Hralo v ňom cca 15 ľudí. 
Hneď o rok sa nám podarilo nakrútiť 
pokračovanie Krvavý zoznam, ktorý trval 
1 hodinu 50 minút a dodnes je našimi 
rovesníkmi a fanúšikmi označovaní za 
klasiku a základný kameň našej tvorby. 
Neskôr sme pracovali na menších klipoch 
a videách z dovoleniek a zo sústredení. 
Ďalší zlom prišiel v roku 2012, kedy sa 
nám podarilo opäť naštartovať filmovú 
sériu trilógiou G- B – Gengoši, ktorý bol 
akousi satirou na mládež, ktorá vyrastala 
na dedine a riešila problémy vkusu a 
miestneho dedinského rebríčka obľú-
benosti. Po tejto amatérskej trilógií sa nám 
v roku 2014 podarilo nakrútiť dokumentárny 
film o našej obci – Naše Selo, ktorý zachy-
táva tradície a zvyky v našej obci, ktorá 
ma korene v chorvátskej kultúre. Toto bol 
ďalší dôležitý míľnik, ktorý ovplyvnil našu 
tvorbu. Od tohto filmu nás začali vnímať 
všetci občania, ktorí žijú v našom okolí. 
Každým rokom vznikajú nové projekty, či 
už ide o klipy, videá, vianočné anekdoty 
či rôzne spolupráce. Našou doménou sú 
aj eventy - udalosti v Jarovciach. V rámci 
našej komunity sa každoročne môžete tešiť 
na Akciu leta, ktorá si po 9 rokoch získala 
svoje miesto v kalendári spoločenských 
udalostí aj vďaka TJ Jarovce. Taktiež sme 
v spolupráci so Simekproduction ozvláštnili 
sviatok sv. Mikuláša, ktorého okrem anjelov 
už po druhýkrát sprevádzali aj Krampusi. 
Letné kino je súčasťou teplých letných ve-
čerov, ktoré vzniklo v rámci Klubu mladých 

Chorvátov, no úzko spolupracuje s našou 
komunitou, ktorá sa stará o technické za-
bezpečenie. Naše OZ funguje oficiálne prvý 
rok, no budovali sme ho 10 rokov od roku 
2008. Pri hľadaní názvu bolo dôležité aby 
naše OZ bolo odlišné od iných a zároveň 
sa prepojilo s prácou, ktorú sme budovali 
10 rokov.
Vytvárali sme „z ničoho niečo“, väčšinou bez 
finančných prostriedkov. OZ Nprodukt - tento 
názov vznikol tak, aby mohol zastrešiť prácu 
Nás všetkých, oz je naše - jarovské, je natur 
(prirodzené) a je nové. Tieto všetky slová 
definujú toto občianske združenie. Písme-

no N sa skladá z troch paličiek, ktorá má 
každá svoj význam – minulosť, prítomnosť 
a budúcnosť. Zároveň máme motto, ktoré 
znie nasledovne: TraditioN is the most im-
portant - Tradícia je najdôležitejšia. Preto 
sa snažíme všetky zvyky, tradície, udalosti 
i dobré nápady oceniť a zaznamenať pre 
budúce generácie. OZ nadväzuje na naše 
projekty z Produkcie N, ktorá ma motto 
„Tvoríme a rozprávame príbehy“. Už máme 
vypracovaný celý harmonogram - plán na 
rok 2019. Dúfame, že sa väčšina z plánov 
splní. Už teraz sa môžete tešiť na tradičné 
udalosti ako sú Akcia leta a Noc Krampusov, 
taktiež chceme pridať jednu udalosť v máji, 
ku ktorej už máme aj pesničku. Čo sa týka 
audiovízie pracujeme hlavne na celovečer-
nom dokumentárnom filme o našom kostole, 
ktorý je zasvätený svätému Mikulášovi. 
Rozbiehame tiež projekt Jarovskej TV, ktorá 
je v rannom – výskumnom štádiu. Ak však 

budete chcieť, aby sa video z vašej akcie 
objavilo v Jarovskej TV - kontaktujte nás, 
začíname tento rok a všetky podujatia je 
ťažké ustriehnuť, preto je dobré na seba 
upozorniť. Zároveň chceme priniesť letný 
kurz pre malých filmových nadšencov. Tiež 
sme v štádiu príprav krátkych filmov, no 
všetko sú zatiaľ, len slová na papieri. No 
myslím, že v priebehu 10- tich rokov sme 
dokázali, že je na nás spoľah a snažíme sa 
vždy dodržať slovo. Na tom sú postavené 
náše hodnoty, ktoré definujú našu komu-
nitu. Došli sme nakoniec 10 ročnej cesty, 
aby sme mohli započať novú s bohatými 

skúsenosťami, kontaktmi, s dlhým inven-
tárom vyrobených videí, filmov, projektov 
a novými spoluprácami a výzvami. Stojí 
pred nami mnoho, no s dobrou dávkou 
entuziazmu a dobrými ľuďmi v okolí sa dá 
dosiahnuť veľa. Toho sme boli už neraz 
svedkami. Momentálne sme pripravení 
a veríme, že ste aj vy, aby sme sa mohli 
posunúť zas o stupienok vyššie. Tajne 
dúfame, že tento rok by mohol byť pre-
lomový no k tomu potrebujeme pomoc 
všetkých tých, ktorým sme pomohli my. 
Ak by ste nás chceli podporiť alebo sa 
stať našimi partnermi, kontaktujte nás 

na príslušných sociálnych sieťach alebo na 
e-maili oznprodukt@gmail.com. Zároveň nás 
môžete podporiť finančne, aby sme mohli 
investovať do novej techniky, ktorá každým 
dňom napreduje. Žiaľ o 2% z vašich daní 
sa nemôžeme ešte tento rok uchádzať. 
Ďakujeme však všetkým, ktorí nám po-
mohli a pomôžu akoukoľvek formou. Našimi 
hlavnými obmedzeniami sú čas a finančné 
prostriedky. Preto sme za každú podporu 
vďační, či už na sociálnych sieťach alebo 
podporu ktorú prejavujete na verejných pod-
ujatiach. Našim cieľom je spájať - spájame 
ľudí , spájame združenia, spájame obce, 
spájame národy, spájame jazyky, spájame 
kultúry, spájame históriu, spájame príbehy. 
Spojme sa všetci pre niečo, čo tu ostane po 
nás všetkých, odkaz pre budúce generácie.
Ďakujeme

celý Tím OZ Nprodukt

OBČIANSKE ZDRUŽENIE NPRODUKT – „NÁŠ“ PRODUKT
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PRÍCHOD CHORVÁTOV (2. časť)
vala veľkú pozornosť a záujem 
niekoľkých tisícok divákov, ktorí 
prichádzali zo širokého okolia. 
Medzi nimi nechýbali ani na 
cisárskom dvore vo Viedni akre-
ditovaní diplomati zahraničných 
mocností. Po ukončení pre-
hliadky sa cisár Leopold I. vrátil 
do Viedne a hlavné velenie 
vojska zveril vojvodcovi Karolovi 
Lotrinskému. Na prehliadke 
sa zúčastnilo cisárske vojsko 
v počte 32 400 mužov. K tomu 
ešte treba pripočítať 6000 mu-
žov oddielov uhorskej milície 
pod priamym velením palatína 
Pavla Esterházyho, ktoré tvorili 
prevažne husári. Teda spolu 
cca 40 000 mužov. Po slávnej 
prehliadke bolo vojsko roz-
miestnené okolo rábskej pev-
nosti (Győr), aby zabránilo jej 
obsadeniu tureckým vojskom. 
Turci ale obranu prelomili a 26. 
júna 1683 pevnosť dobyli. Bol 

to však iba čiastkový úspech, 
nakoľko Viedeň sa im obsadiť 
nepodarilo, ba práve naopak.
Pre veľkú početnosť tureckých 
vojsk nemohol vojvodca Karol 
Lotrinský využiť frontálny útok. 
Dňa 3. júla dorazila cisárska 
jazda do Deutsch-Jahrndorfu. 
Nadporučík Heister (neskôr 
generál, ktorý porazil Františka 
Rákociho v bitke pri Trnave 26. 
decembra 1704) zostal v Móva-
ri, aby pozoroval pohyb nepria-
teľského vojska. V okolí mesta 
dochádzalo k vojenským potýč-
kam a stretom medzi súperiaci-
mi vojenskými oddielmi. Hlavné 
vojenské sily Turkov vyrazili 
z Győru a ešte v ten deň – 8. 
júla, obsadili Móvár, kde cisár-
ske vojská zanechali veľké zá-

soby potravín a munície. Už iba 
správa o približovaní tureckého 
vojska vyvolala u bezbranných 
obyvateľov obcí v okolí Móváru 
a Neziderského jazera panický 
strach. V celom šírom okolí ho-
reli dediny a ako píše kronikár – 
noc sa premenila na deň. Ľudia 
nevedeli, čo robiť, či sa skryť, 
zutekať, alebo zostať vo svo-
jich domovoch. 11. 6. dosiahli 
turecké vojská oblasť Zurndorf 
– Nickelsdorf, 12. 6. obsadili 
Petronell, 13. 6. Regelsbrunn 
a 14. 6. zaujali pozície južne 
od Viedne. Predstavenstvá 
obcí sa snažili o spoluprácu 
s Thökölyho vzbúrencami, ktorí 
im vydávali prostredníctvom 
svojich komisárov tzv.: „Protek-
tiones“ – schutzbrief – teda Súčasťou uhorského vojska, 

ktorému velil palatín Pavol 
Esterházy, bolo aj 1000 mužov 
vyzbrojených kopijami. Táto, 
na vtedajšie časy neobvyklá 
vojenská prehliadka vzbudzo-

Palatín Pavol Esterházy

František Rákoci II. Cisár Leopold I., 1640-1705
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Nás ale zaujíma, odkiaľ sem 
predkovia dnešných obyva-
teľov Jaroviec prišli. Pomôže 
nám práca I. Pavičića, ktorý sa 
venoval výskumu nárečí. Na 
základe svojej dlhoročnej bá-
dateľskej práce predpokladá, 
že v šopronskej, mošonskej 
a bratislavskej župe sa usadili 
Chorváti dorozumievajúci sa 
čakavským nárečím. Podľa 
I. Pavičića ide o jazyk, ktorým 
na začiatku 16. storočia hovo-
rili v oblastiach medzi riekami 
Kupou a Unou a ďalej medzi 
riekou Zrmanja a Jadranským 
morom. Dnes sa s čakavským 
nárečím stretneme v Dalmácii 
– tzv. chorvátskom prímorí a na 
Istrii. Medzi chorvátskym oby-
vateľstvom žijúcim už niekoľko 
storočí v mošonskej župe sa 
traduje, že ich predkovia sem 
prišli z územia Bosny – z osady 
Podzvizdz a Vrnograč. Na zákla-
de výskumu jazykov etnických 
slovanských skupín, ktoré sa 
usídlili na území Burgenlandu 

(Gradišće), v oblasti medzi 
Bratislavou a Neziderským jaze-
rom, možno konštatovať, že sa 
tu usídlili Haci, čiže obyvatelia 
z hati – stepi. Sem zaraďujeme 
aj Chorvátov, ktorí sa usadili 
v Jarovciach a Čunove. Parn-
dorf (Rakúsko) je považovaný 
za najväčšie slovanské mesto 
v tejto hackej oblasti. Západná 
časť tohto regiónu dodnes tvorí 
najhustejšiu a národnostne naj-
súvislejšiu chorvátsku jazykovú 
oblasť.
V priebehu 18. storočia do toh-
to priestoru prichádzajú Nemci 
a Maďari, ktorých početnosť 
ale nenarušila dominantnosť 
chorvátskeho etnika, ktoré 
tvorilo 2/3 obyvateľov obce. 
Nemecké obyvateľstvo sem 
dosídlil v roku 1781 panovník 
Jozef II. Aké bolo percentuálne 
zastúpenie chorvátskeho oby-
vateľstva v Jarovciach sa dozve-
dáme z kanonických vizitácií:

Rok Percentuálny podiel
1715 77,1%
1720 73,7%
1880 87,6%
1890 86,5%
1900 79,3%
1910 80,0%

1920 67,8%
1930 59,4%
1961 59,7%
1970 48,0%
1991 27,3%

V roku 1720 mala obec 53 
daňovníkov. V roku 1787 tu 
bolo postavených 72 domov, 
v ktorých žilo 597 obyvate-
ľov. Zaujímavý údaj pochádza 
z roku 1828, v ktorom sa počet 
domov znížil na 66 a obyvateľov 
taktiež ubudlo – 584. Živili sa 
poľnohospodárstvom, cho -
vom dobytka a oviec. Chorváti 
boli vyhľadávaní ako vychýrení 
furmani v Mošonskej stolici. 
Prevážali seno a poľnohos-
podárske produkty na trhy do 
Viedne. Tieto trhy zásobovali aj 
Chorvátky, ktoré boli šikovnými 
trhovníčkami. Na viedenských 
trhoch predávali hlavne cibuľu. 
Koncom osemnásteho storočia 
pracovali v Jarovciach i tkáči. 
Známa bola rodina Šteková, 
otec a syn Ján.

(pokračovanie nabudúce)

Juraj Hradský, FINS
foto: archív autora

akési ochranné listy. Ako vieme 
z histórie, turecký útok pod 
Viedňou stroskotal. Vojvoda 
Karol Lotrinský 12. septembra 
1683 uštedril Turkom drvivú po-
rážku. Odvtedy vznikla tradícia 
zvoniť na výročie tohto veľkého 
víťazstva na všetkých zvonoch 
katolíckych kostolov v celej 
ríši. Veliteľ tureckých vojsk 
vezír Kara Mustafa dostal bez-
prostredne po bitke od sultána 
Sülejmana II. Kanúniho zvlášt-
ny darček – hodvábnu stuhu. 
Sultán ju posielal neúspešným 
veliteľom vojsk po prehratých 
bitkách, aby sa na ňu obesili.
Začiatkom 16. storočia znovu 
osídlili zničenú obec Jarovce 
chorvátski kolonisti. Svedčí 
o tom aj názov z roku 1522 
– HORWATHFALU. Dokonca 
z kanonických vizitácií z rokov 
1659, 1663 a 1674, ktoré sa 
nachádzajú v mestskom archí-
ve v Mosonymagyarovári, sa 
dozvedáme, že obec Jarovce 
označujú ako čisto chorvátsku. 

Veľkovezír Kara Mustafa, veliteľ tureckých vojsk pod Viedňou 1683

Jozef II., 1741-1790
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ČO SME SPOLU ZAŽILI A ČO NÁS ČAKÁ 
V MATERSKOM CENTRE LUSKÁČIK

mu sa prihláste na mcluskacik@
gmail.com. Plánujeme zorgani-
zovať aj burzu jarných a letných 
detských vecí 13. apríla. Záu-
jemcov o predaj prosíme, aby sa 
prihlasovali na náš mail. Pred 
veľkou nocou 6.4. sme pre Vás 
opäť pripravili  Popoludnie pre 
deti v KD. O 16:00 h. bude báb-
kové divadlo Kocúr v čižmách, 
o 17:00 hod. veľkonočné tvorivé 
dielne. Pre veľký záujem 18. 
mája plánujeme opäť športový 
deň pre deti. Pozrite si bližšie 
náš program a nechajte sa in-
špirovať, radi Vás medzi sebou 
privítame. 
Keďže niektoré z nás už nastu-
pujú do práce, a nebudú môcť 
naďalej viesť krúžky, tak hľadá-
me aktívnych ľudí, mamičky či 
študentky, ktoré by chceli robiť 
kurzy v našom MC pre deti či 
rodičov a dobrovoľníkov, ktorí 
by pomohli pri organizovaní 
akcií, či otváraním herne.  Pri-
hlasovanie na kurzy/workshopy/
akcie je možné na mcluskacik@
gmail.com

Minulý rok sme krásne zakončili 
vianočnou besiedkou, ktorú 
sme prvýkrát zorganizovali v kul-
túrnom dome. Pre návštevníkov 
sme pripravili čajík a občerstve-
nie. Besiedka začala úžasným 
divadelným predstavením Zajko 
Lajko, ktoré zahralo divadlo Ži-
hadlo. Deti sa mohli zapojiť do 
predstavenia a aj si zaspievať. 
Po divadielku sme si spoločne 
vyrábali vianočné pohľadnice. 
Ďakujeme všetkým návštevní-
kom, ktorí prišli a strávili s nami 
predvianočné chvíle. V novom 
roku sme otvorili opäť kurzy ako 
Montessori klub, kurz Hopsasa 
tralala, Vedecký krúžok a Klub 
šikovných ručičiek. 27. mar-
ca plánujeme zorganizovať 
workshop na tému: Ako zvlád-
nuť emócie dieťaťa. Prednášku 
bude robiť 8-násobná mama 
Nika Mačinská, ktorá vydala aj 
knihu: „Ako dať deťom to, čo 
naozaj potrebujú.“ a bola oce-
nená ako blogerka roka 2018. 
Viac informácii nájdete na www.
dennikmamy.sk. V prípade záuj-

Materské centrum Luskáčik - miesto pre našich naj-
menších

• Herňa: PONDELKY o 09:30-11:00 a ŠTVRTKY o 09:30-10:30. 
Jednorázový vstup 1 €.

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. Kurz začína 26.3.2019 a pozostáva z 4 hodín 
(do 16.4.), cena kurzu 20€ (5€/h). V cene je aj vstup do herničky MC 
Luskáčik po hodine. Kurzovné je potrebné uhradiť na prvej hodine. 
V prípade voľnej kapacity je možný jednorazový vstup (príspevok 
6€/h.), je potrebné sa vopred prihlásiť mailom. Prihlášky s menom 
a vekom dieťaťa + tel. kontakt pošlite na mcluskacik@gmail.com.

• Klub šikovných ručičiek pre deti od 1-4 rokov – štvrtky o 09:30-
10:30 h. Budeme tvoriť z rôznych materiálov, maľovať, modelovať, 
tvoriť s plastelínou. Kurz začína 7.3.2019. Kurz bude pozostávať 
z otvorených hodín, tzn. že sa bude platiť len za hodinu 5 eur, na 
ktorú sa prihlásite a ktorej sa zúčastnite. V cene je aj vstup do 
herničky MC Luskáčik po hodine. Je potrebné sa vopred prihlásiť. 
Prihlášky s menom a vekom dieťaťa + tel. kontakt posielajte na 
mcluskacik@gmail.com alebo formou sms na t.č. 0902 129 866. 
Hodina bude zrealizovaná, len v prípade že sa nazbierajú minimálne 
3 záujemci. O realizácii hodiny budete deň vopred informovaný sms.

• Montesorri klub pre deti od 1 – 3 rokov – pondelky o 8:45-
09:30 h., 09:45-10:30 h. Kurz začína od 4.3.2019 a pozostáva 

z 5 hodín + 1 náhradná hodina. Cena 5€/h. V cene je aj vstup do 
herničky MC Luskáčik pred alebo po hodine montessori klubu. 
Zľava pre súrodencov: zľava 50% pre druhé dieťa. Kurzovné je 
potrebné uhradiť na prvej hodine. V prípade voľnej kapacity je 
možný jednorazový vstup (príspevok 5,50€/hodina), je potrebné 
sa vopred prihlásiť mailom. Prihlášky s menom a vekom dieťaťa 
+ tel. kontakt, preferovaným časom pošlite na info@hraveucenie.
com, mob: +421911769777.

• 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 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 (13.3., 
27.3., 10.4., 24.4.2019). Poplatok za materiál je 1 eur. Nemusíte 
si nič nosiť, len dobrú náladu.

PLÁNUJEME NASLEDUJÚCE AKTIVTY:
• 27.3.2019 9:30-11:30 Workshop Ako zvládnuť emócie dieťaťa. 
Cena 10 eur/os. Prednášajúca Nika Mačinská. Prihlasovanie na 
mcluskacik@gmail.com. Viac info: www.dennikmamy.sk
• 6.4. 2019 o 16:00 h. – Popoludnie pre deti v KD Jarovce. O 16:00 
h. bábkové divadlo Kocúr v čižmách o 17:00 hod. – veľkonočné 
tvorivé dielne. Vstup voľný.
• 13.4.2019 od 09:00-12:00 h. – burza detských vecí v KD Jarovce, 
prihlasovanie predávajúcich na mcluskacik@gmail.com
• 18.5.2019 od 15:00 hod. – Športový deň na futbalovom ihrisku 
TJ Jarovce. Čakajú Vás rôzne športové disciplíny, zaujímavé ceny, 
občerstvenie. Pre všetky zaregistrované deti, ktoré sa zúčastnili 
na športových disciplínach sú pripravené odmeny. Registračný 
poplatok 4 eur/ dieťa. Dieťa môžete prihlásiť na mcluskacik@
gmail.com do 6.5.2019. 

Materské centrum Luskáčik srdečne pozýva detičky a rodičov 
i starých rodičov na akciu 

Popoludnie pre deti 

v sobotu 6.4.2019  v Kultúrnom dome Jarovce 

 
 
 

   
 
 
 

            16:00 h. - Bábkové divadlo Kocúr v čižmách 

 
     
 
 
 
 
                        17:00 h. – Veľkonočné tvorivé dielne 
 
                                                                         Vstup: Zdarma 
 

Hlavný partneri a sponzori:    Miestny úrad Jarovce 
 
Materské centrum Luskáčik si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových 
akcií organizovaných Materským centrom Luskáčik sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, 
ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách materského centra. Účasťou na týchto 
podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho 
zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí Materského centra Luskáčik 
a v periodiku Jarovské noviny, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach, v súlade s 
§ 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 
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mov fyzickej osoby k dispozícii 
v MC a na www.jarovce.sk. Mô-
žete nám dokumenty od zamest-
návateľa aj doniesť do MC a my 
ich odnesieme za Vás na DÚ, 
ak ich prinesiete najneskôr do 
22.4.2019. Vďaka Vášmu dobré-
mu srdcu budeme môcť v tomto 
roku ľahšie existovať. Keďže ne-
máme pravidelný príjem a naším 
hlavným príjmom sú 2% z dane 
z príjmov, budeme Vám vďač-
ní ak nás podporíte. Peniaze 
by sme využili na náklady na 
energie, na pomôcky na kurzy, 
na divadielka, na zaplatenie 
prenájmu, kúzelníka na športový 
deň, zabezpečenie trénerov 
na športový deň, odmeny pre 
zúčastnené deti, na kúzelníka 
na šarkaniáde a na ďalšie naše 
akcie. Vďaka týmto peniazom 
môžeme väčšinu našich akcií 
robiť zdarma alebo len za mini-
málne poplatky a robiť deťom 
radosť. ĎAKUJEME VÁM veľmi 
pekne za akúkoľvek podporu!
Kolektív MC

Text a foto: Jana Turanská

našich akciách Popoludnie pre 
deti, Športový deň, Vianočná 
besiedka, zorganizovať koncert 
Smejko a Tanculienka a materiál 
na kurzy organizované v MC.  
Budeme Vám veľmi vďační, ak 
sa opäť rozhodnete podporiť 
naše MC. Pre tých čo sa rozhodli 
podporiť naše Materské centrum 
Luskáčik formou darovania 2% 
z dani z príjmu bude aktuálne 
tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 
podielu zaplatenej dane z príj-

Na záver chceme veľmi pekne 
poďakovať všetkým, ktorí sa roz-
hodli podporiť v minulom roku 
Materské centrum Luskáčik, či 
to bolo formou 2% z daní alebo 
darom, či svojou dobrovoľníc-
kou prácou. Minulý rok sme 
vďaka Vašej podpore mohli 
zaplatiť prenájom a energie 
MC, divadelné predstavenie na 
vianočnej besiedke, odmeny na 
športovom dni, občerstvenie 
a materiál na tvorivé dielne na 

V mesiacoch január až marec 
2019 sa významných životných 
jubileí dožili títo naši spoluobčania:

90 rokov
     JANKOVICH Eugen
88 rokov
     ARTNEROVÁ Magdaléna
     WANDRACSEKOVÁ Etela
     SZABOVÁ Rozália
     ŠINKOVÁ Matilda
86 rokov
     VISPLOVÁ Mária
80 rokov
     MAÁSZOVÁ Vilma
     NOVÁKOVÁ Renata
75 rokov
     KARÁCSONYOVÁ Alojzia
     LUŽOVÁ Marta
     ČIŽMADIOVÁ Mária
70 rokov
     UŠIAKOVÁ Jana
     MORÁVEK Jozef
     MRKÝVKA Oldřich
     HARREROVÁ Antónia
65 rokov
     STRMISKA Anton
     HRUBÁ Veronika
     KERNOVÁ Kristína
     ČÍKOVÁ Agneša
     TREUEROVÁ Zdenka
     BENDZÁK Jozef
     MACHÁNKOVÁ Anna
     TREUER Štefan

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

Odišli od nás

FERIANCOVÁ  Helena 
vo veku 74 rokov

BEHON  Jozef
vo veku 56 rokov

Odpočívajte v pokoji !

Blahoželáme

DUCHOVNÉ SLOVO
dôležité činnosti, prostredníc-
tvom ktorých je človek aj dnes 
schopný zachovať a prehĺbiť si 
vieru. 
Cieľom pôstu je stať sa vedo-
mým si svojej závislosti na Bohu: 
Ak máme vždy jedenia a pitia 
nadostač, ľahko sa staneme 
príliš sebaistými, vidiac len svoje 
vlastné schopnosti, a podlie-
hame falošnému pocitu úplnej 
nezávislosti a sebestačnosti, 
všetko nám je samozrejmé. Pôst 
nás cez hlad a únavu teda robí 
„chudobnými v duchu“, vedomý-
mi si vlastnej slabosti, bezmoc-
nosti a závislosti na Bohu.
Podstatu pôstu z existenčného 
hľadiska výstižne zadefinoval sv. 
Bazil (330-379), pričom vychá-
dzal zo skutočnosti, že človek 
v raji sa prehrešil tým, že jedol: 
„Pretože sme sa nepostili, boli 
sme z Raja vyhnaní, preto sa bu-
deme postiť, aby sme sa mohli 
do Raja vrátiť“.
Milí priatelia, všetkým zo srdca 
prajem, aby nám Pán pomohol 
objaviť dostatočnú motiváciu na 
aktívne prežívanie aj tohtoročné-
ho pôstneho obdobia!

Jozef Kemp, farár

niečo čo ste často sami prežili: 
Pôst dodáva modlitbe dôveru 
a rozohňuje ju. Modlitba vyprosí 
silu k pôstu a pôst získa milosť 
k modlitbe. Pôst posilňuje mod-
litbu, modlitba posilňuje pôst 
a prednáša ho pred Božiu tvár“. 
Pôst podporuje modlitbu aj tým 
spôsobom, že dáva silu bdieť. 
Jedlo nasycuje človeka a uvá-
dza ho do ospalosti. V pôste je 
človek bdelejší a otvorenejší pre 
duchovné hodnoty.
Často si kladieme otázky ohľad-
ne viery v Boha, zdá sa nám, 
akoby sme ju strácali, keď sa 
konfrontujeme s moderným 
spôsobom života. Mnohí sa 
sami seba úprimne pýtame: 
„Čo mám robiť, aby som veri-
l/a?“. Kresťanská viera nie je 
iba intelektuálne presvedčenie, 
je to predovšetkým životný štýl 
človeka, sú to konkrétne skutky 
a rozhodnutia. Pre zachovanie 
viery nestačí iba študovať a roz-
mýšľať, ale je potrebné aj „robiť“ 
niečo, čo podstatne zasahuje do 
môjho života, či už z hľadiska 
času alebo z hľadiska pocitov 
a námahy. Pôst a modlitba sú, 
môžeme povedať, „eminentne“ 

Milí priatelia,

podľa dávnej kresťanskej tra-
dície sme v uplynulých dňoch 
prežili aj u nás, v Jarovciach fa-
šiangový čas, plný zábavy a ple-
sov v očakávaní obdobia odrie-
kania a vážnosti. Na Popolcovú 
stredu, v tomto roku 6. marca, 
začalo pôstne obdobie, do Veľ-
konočnej nedele Pánovho zmŕt-
vychvstania je to spolu 46 dní, 
kde je zahrnutých 40 dní pôstu 
a šesť pôstnych nedieľ, počas 
ktorých sa nepostí.
Pôst nie je diéta. Diétou sa 
zameriavame na seba, pôstom 
na Boha. Mnohí z nás sme 
ochotní sa postiť zo zdravotných 
či estetických dôvodov, aby sme 
schudli, aby sme vyzerali pekne 
v očiach ľudí. O pekný ľudský 
pohľad sa namáhame, ale sna-
žíme sa páčiť sa aj Bohu?
Zmysel pôstu poznáme veľmi 
dobre. Tým, že neprijímame 
uspokojenie vo forme jedla, za-
meriavame sa viac na duchovné 
veci. Sv. Bernard z Clairvaux 
(1090-1153) o tomto rozmere 
pôstu hovorí: „Chcem vám po-
vedať niečo ľahko pochopiteľné, 

Na vianočnej besiedke si deti zahrali aj divadlo. 
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Dobrý deň,
chcela by som predať ornú pôdu. Počula som, že je to náročný 
proces. Ako to mám urobiť? Ďakujem.

Ústavný súd rozhodol, že ustanovenia § 4, § 5 a § 6 zákona 
č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodár-
skemu pozemku nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky 
a sú protiústavné. Dňa 11. 02. 2019 bol tento nález publikovaný 
v zbierke zákonov Slovenskej republiky a od tohto dňa teda nado-
budol účinnosť. Od tohto momentu môže nadobudnúť vlastníctvo 
k poľnohospodárskej - ornej pôde v princípe hocikto, nielen osoba, 
ktorá v poľnohospodárstve podniká a vykonáva poľnohospodársku 
činnosť. Doteraz bol v platnosti § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 
Z. z., ktoré obsahovali obmedzenia pri prevode poľnohospodár-
skych pozemkov, ako napr. prednosť osôb vykonávajúcich poľno-
hospodársku výrobu pri prevode vlastníctva poľnohospodárskeho 
pozemku, povinnosť zverejniť ponuku na prevod vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku na úradnej tabuli obce a v registri 

Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej re-
publiky alebo povinnosť preukázať 
splnenie podmienok nadobúdania 
vlastníctva poľnohospodárskeho 
pozemku. Čiže od 11.02.2019 
môžete predať ornú pôdu bez 
akýchkoľvek obmedzení štandard-
ným spôsobom ako pri predaji 
štandardného pozemku a to kúp-
nou zmluvou a podaním návrhu 
na vklad na príslušnom Okresnom 
úrade - katastrálnom odbore.

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

Pri jazde na bicykli musíme prekonávať niekoľko síl, ktoré pôsobia 
proti nášmu pohybu. Jeden z nich je aj tzv. valivý odpor pneumatík. 
Zo skúseností vieme, že čím máme pneumatiky mäkšie, tým sa nám 
ťažšie pedáluje. Môže za to väčší valivý odpor pneumatík. Valivý 
odpor môžeme jednoducho znížiť a to dvomi spôsobmi. Prvý je, že si 
dofúkame pneumatiky a druhý, že pôjdeme hore kopcom. Neveríte? 
Skúsim to vysvetliť pomocou obrázkov uvedených nižšie.
Poďme si najskôr vysvetliť, ako vzniká ten valivý odpor. Pre jednodu-
chosť použijem obrázky iba s jedným kolesom. Na to, aby som vám 
dokázal, že valivý odpor je v kopci nižší ako na rovine si pomôžem 
tretím Newtonovým zákonom akcia-reakcia. Stojace koleso pôsobí 
na cestu kolmou silou a presne oproti tejto sile, pôsobí na koleso 
rovnako veľká reakcia od cesty, obrázok kolesa na ľavej strane. Tie-
to dve sily pôsobiace oproti sebe sú vždy rovnako veľké. Pri jazde s 
bicyklom, teda pri valiacom sa kolese je už situácia trochu iná. Ak by 
tieto dve sily pôsobili presne v jednej osi aj počas valenia, neexisto-
val by žiadny valivý odpor. Bolo by to jedine vtedy, ak by sme mali do-
konale tvrdé koleso valiace sa po dokonale tvrdej ceste. Pneumatika 
sa však pri valení stláča. Keďže sa pneumatika pri valení deformuje, 
zvislá sila a jej reakcia pri jazde pôsobia oproti sebe podľa stredné-
ho obrázka, šípky nad kolesami znázorňujú smer jazdy. Všimnite si, 
že reakcia na zvislú silu je trochu posunutá v smere jazdy. Tieto dve 
sily sa snažia koleso točiť do opačnej strany a spôsobujú tzv. valivý 
odpor. To, že sa reakcia posúva pred zvislú os kolesa je spôsobené 

deformáciou pneumatiky a faktom, že na stláčanie pneumatiky je 
potrebná väčšia sila, ako tá, ktorou pneumatika pôsobí na cestu pri 
jej odtláčaní. Inými slovami, deformácia pneumatiky počas valenia 
spôsobuje vyšší tlak na cestu v prednej časti kontaktu s cestou. Toto 
vieme výrazne ovplyvniť dofúkaním pneumatík, čím sa zníži ich de-
formácia a tým pádom aj valivý odpor. Ak by sme jazdili po mäkkom 
povrchu, valivý odpor sa zvyšuje aj zabáraním sa kolies. Ako sa ale 
mení valivý odpor v stúpaní? Pri jazde v kopci sa silové pomery zme-
nia. Kolesá nie sú pritláčané k ceste celou tiažou bicykla s cyklistom, 
ale táto sila sa rozdelí na dve sily, podľa tretieho obrázka vpravo. Z 
obrázka vidíme, že kolesá sú pritláčané k ceste menšou silou ako 
na rovine. Táto menšia sila spôsobuje aj menšiu deformáciu pneu-
matiky a tým pádom aj menší valivý odpor. Výsledok je síce taký, že 
valivý odpor sa v kopci zmenší, pretože na deformáciu pneumatík 
sa podieľa menšia sila, ale zato pribudla ďalšia sila, ktorá pôsobí 
presne oproti smeru jazdy – tzv. odpor stúpania. Jazda do kopca je 
síce možnosť ako si znížiť valivý odpor, ale odporúčam si predsa len 
dofúkať pneumatiky ☺.
Ak ste už v škole preberali goniometrické funkcie a rozklad síl, môže-
te si pomocou posledného obrázka vpravo skúsiť vyjadriť, aká zložka 
tiaže má vplyv na valivý odpor a aká na odpor stúpania. Tiažovú silu 
si označme G a uhol stúpania cesty α. Aká sily má vplyv na valivý 
odpor? Aká sila má vplyv na odpor stúpania?

Juraj Matej

BICYKEL A VALIVÝ ODPOR
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Ešte ste o tom nepočuli? V rámci súťaží slovenského rybárskeho zvä-
zu sa usporadúvajú súťaže v športovom rybárstve. No a v rybolovnej 
technike máme 2 veľmi úspešných športovcov priamo z Jaroviec, 
sú to bratia Ján a Tomáš Gaál. Reprezentujú nielen naše Jarovce 
v rámci celoslovenských súťaží, ale aj Slovensko na medzinárodných 
športových podujatiach. A tu je náš krátky rozhovor s jedným z nich 
- s Jankom.

Povedz nám niečo o sebe:
Volám sa Ján Gaál a môj brat je Tomáš. Chodím na Strednú školu 
technológií a remesiel, môj odbor je Technik energetických zariadení 
a budov. Tomáš chodí na SOU Farského, v odbore Mäsiar. Máme 
19 rokov. Naša rodina je veľká a veľmi nás podporuje, máme ešte 
dvoch starších súrodencov. 

Ako radi trávite svoj voľný čas?
Tomáš chodí rád na ryby a s kamarátmi hrá počítačové hry. Ja sa-
mozrejme tiež veľmi rád chodím na ryby a vo svojom voľnom čase si 
zahrám napríklad aj futbal. 

Ako a kedy ste sa dostali k rybárstvu?
Doviedol nás k tomu otec. Hádzať rybolovnú techniku som začal, 
keď som mal 10 rokov, a pokračujem v tom aj teraz a stále sa zlep-
šujem. Baví ma to.

Čo je rybolovná technika?
Rybolovná technika je hádzanie udicou na určité vzialenosti, hádže 
sa na ihrisku, nie v jazere ani na rieke, ako by si niekto myslel. Je 
to súťaž v presnosti a diaľke hodu pomocou rybárskeho náčinia. 
V minulom storočí sa táto súťaž zrodila ako nápad rybárov, ktorí 
trénovali lepšie zvládanie ich nástrojov, aby dosahovali potom lepšie 

výsledky pri rybolove. Trénuje sa na trávnatých plochách preto, aby 
bol tréning jednoduchší a efektívnejší. Na začiatku sa súťažilo na 
riekach a jazerách, ale pri ťažkostiach s meraním vzdialeností alebo 
zafixovaním cieľa sa prešlo na trávniky.
Ako trénujete a ako súťažíte?
Na tréningy chodím so svojím bratom Tomášom. Výbavu som si 
musel zo začiatku požičiavať od ostatných, lebo peniaze vždy neboli. 
Časom sme si kupovali čo sme potrebovali, napríklad udice, navijá-
ky, záťaže, umelé mušky. Cestujeme a súťažíme po celom Slovensku 
a chodíme aj do iných krajín, ako napríklad Poľsko, Nemecko, Slovin-
sko, Rakúsko. Už 5 rokov sme s bratom Tomášom majstri Slovenska 
v juniorke. Podľa výsledkov sa potom posudzuje, či ideme na maj-
strovstvá sveta, na ktorých som bol 5 krát a môj brat Tomáš 4 krát. 
V roku 2017 sa dokonca konali Majstrovstvá sveta v rybolovnej tech-
nike aj u nás v Jarovciach. Tento rok sa budú konať vo Švajčiarsku.

Čo ťa na tomto športe zaujalo a čo ťa na tom baví?
Zaujalo ma na tom to, že si môžem vyskúšať niečo nové, zistil som, 
že aj iný šport je dobrý a mňa baví práve táto rybolovná technika. Je 
to o presnosti, trpezlivosti a dĺžke hodu, a stále je čo zlepšovať. A  to 
ma na tom baví. K súťaženiu nás priviedol taktiež náš otec, ktorý 
je členom rybárskeho zväzu už niekoľko rokov. V roku 2018 sa stal 
vo voľbách rybárskeho zväzu vedúcim odbočky Jaroviec, Rusoviec 
a Čunova. Deťom a mládeži odkazujem, nech si prídu vyskúšať iný 
druh športu, je to zábava.

Ďakujeme a prajeme Vám obom veľa úspechov!

Vedeli ste, že rybolovná technika patrí medzi registrované športy 
a od roku 1958 je dokonca vedená ako olympijský šport? Je však 
vykonávaná ako neolympijský, lebo na turnajoch a majstrovstvách 
sveta sa zúčastňuje len okolo 30 krajín a na to, aby mohla byť braná 
ako olympijský šport, je potrebné min. 80 národov združených v me-
dzinárodnej organizácii. Škoda, mohli sme mať „2 horúce želiezka 
v ohni“ možno aj na olympiáde! ☺

V JAROVCIACH NÁM VYRÁSTLI JUNIORSKÍ MAJSTRI 
SLOVENSKA V RYBOLOVNEJ TECHNIKE!
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kolo deň dátum čas domáci hostia kolo deň dátum čas domáci hostia
16 Nedeľa 17.3.2019 10:00 TJ Jarovce FKM DNV 14 Nedeľa 17.3.2019 15:00 TJ Jarovce ŠKO Miloslavov
17 Nedeľa 24.3.2019 10:00 TJ Malinovo TJ Jarovce 15 Nedeľa 24.3.2019 15:00 Lokomotíva DNV B TJ Jarovce
18 Nedeľa 31.3.2019 10:00 TJ Jarovce FC Petržalka D 16 Nedeľa 31.3.2019 15:00 TJ Jarovce OŠK Chorvátsky Grob
19 Nedeľa 7.4.2019 10:00 TJ Jarovce TJ Rovinka 17 Nedeľa 7.4.2019 16:30 FK Dúbravka TJ Jarovce
20 Nedeľa 14.4.2019 10:30 MŠK Senec C TJ Jarovce 18 Nedeľa 14.4.2019 16:30 TJ Jarovce MŠK Iskra Petržalka
21 Streda 17.4.2019 17:00 TJ Jarovce FK Mariathal 19 Nedeľa 21.4.2019 17:00 TJ Jarovce ŠK Nová Dedinka
28 Streda 24.4.2019 17:00 MFK Záhorská Bystrica TJ Jarovce 20 Sobota 27.4.2019 17:00MFK Slovan Záhorská Bystrica TJ Jarovce
22 Sobota 27.4.2019 15:30 FK Slovan Ivanka p.D. TJ Jarovce 21 Nedeľa 5.5.2019 17:00 TJ Jarovce ŠK Hamuliakovo
29 Streda 1.5.2019 10:00 TJ Jarovce NMŠK 1922 B 22 Nedeľa 12.5.2019 17:00 ŠK Igram TJ Jarovce
23 Sobota 4.5.2019 8:30 SDM Domino D TJ Jarovce 23 Sobota 18.5.2019 17:00 TJ Jarovce TJ Malinovo
30 Streda 8.5.2019 10:00 SFC Kalinkovo TJ Jarovce 24 Nedeľa 26.5.2019 17:00 ŠK Danubia Hrubý Šúr TJ Jarovce
24 Nedeľa 12.5.2019 9:00 FA Lafranconi FTVŠ UK TJ Jarovce 25 Nedeľa 2.6.2019 17:30 TJ Jarovce ŠK Krasňany
25 Nedeľa 19.5.2019 10:00 TJ Jarovce FC Ružinov 26 Nedeľa 9.6.2019 17:30 MŠK Kráľová pri Senci TJ Jarovce
26 Nedeľa 26.5.2019 14:30 ŠK Tomášov TJ Jarovce
27 Nedeľa 2.6.2019 10:00 TJ Jarovce MŠK Iskra

kolo deň dátum čas domáci hostia
14 Sobota 23.3.2019 14:00 SDM Domino B TJ Jarovce

kolo deň dátum čas domáci hostia 15 Nedeľa 31.3.2019 12:30 TJ Jarovce FC Ružinov
11 Sobota 6.4.2019 10:00 TJ Jarovce TJ Čunovo 16 Sobota 6.4.2019 voľný žreb
12 Sobota 13.4.2019 10:00 FKM DNV TJ Jarovce 17 Sobota 13.4.2019 12:30 MFK Rusovce TJ Jarovce
13 Sobota 27.4.2019 10:00 TJ Jarovce MFK Rusovce 18 Štvrtok 18.4.2019 17:00 TJ Jarovce Lokomotíva DNV
20 Streda 1.5.2019 10:00 MFK Rusovce TJ Jarovce
14 Sobota 4.5.2019 9:30 FK Lamač TJ Jarovce
21 Streda 8.5.2019 10:00 TJ Jarovce FK Lamač kolo deň dátum čas domáci hostia
15 Sobota 11.5.2019 14:00 Lokomotíva DNV TJ Jarovce 15 Nedeľa 24.3.2019 10:30 FK Družstevník Blatné TJ Jarovce
16 Sobota 18.5.2019 10:30 FK Rača B TJ Jarovce 16 Sobota 30.3.2019 12:00 TJ Jarovce FK Dúbravka
17 Sobota 25.5.2019 10:00 TJ Jarovce SDM Domino C 17 Sobota 6.4.2019 12:00 TJ Jarovce MŠK Senec B
18 Nedeľa 2.6.2019 11:00 TJ Čunovo TJ Jarovce 18 Nedeľa 14.4.2019 14:30 FK Slovan Ivanka p.D. TJ Jarovce
19 Sobota 8.6.2019 10:00 TJ Jarovce FKM DNV

Starší žiaci a mladší dorast majú zatiaľ vyžrebovanú len základnú časť. Po jej ukončení 
budú vyžrebované ďalšie zápasy nadstavbovej časti.

Prípravka PMA3

V.liga seniori, S5A

Starší žiaci SZM B

Mladší žiaci MZM A

III.liga ml. dorast, U17 - skupina A

FUTBAL: rozpis zápasov jarnej časti ligy 2018/2019

ZABAVME SA SPOLU
ROVNICA
Doplňte chýbajúce číslo Č tak, aby platila rovnica.

Ing. Vladislav Poluch

Základná škola s materskou 
školou, Trnková 1, 

Bratislava – Jarovce
oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa 
na predprimárne vzdelávanie  na 
školský rok 2019/2020 si môžete podať  
od 29.apríla do 3. mája 2019 v ma-
terskej škole, v prac. dňoch od 10:00  
do 12:00, kedy Vám poskytneme bližšie 
informácie a prehliadku priestorov MŠ. 

Základná škola s materskou 
školou, Trnková 1, 

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

rok 2019/2020 sa uskutoční:
• v piatok 26.4.2019 od 15:00 do 

18:00 
• v sobotu 27.4.2019 od 8:00 do 12:00

Viac info na www.jarovce.sk

Doplňte chýbajúce číslo Č tak, aby platila rovnica. 

√16 + 12 + 18 + (Č + 6) + √16 − 6 + Č = 64 

SUDOKU

4 7 3 6 2

7 5 2

3 5 1

1 7

7 9 8 4 6

3 9

1 6 5

8 6 1

9 8 5 4 2


