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Náš kostol sa dočkal vlastného dokumentárneho fil-
mového spracovania, ktoré rozpráva  o bohatej ale aj 
jemne dramatickej histórii, ktorou si prešla stavba stará 
255 rokov. Ale čo stálo za inšpiráciou vyrozprávať tento 
príbeh?

pokračovanie na strane 2

SVETOVÉ TANEČNICE Z 8.A
Máška a Ninka, dve ôsmačky 
na ZŠ v Jarovciach, ktoré denne 
stretávate v škole alebo na ulici 
v našej obci. A predsa niečím 
výnimočné.
      Strana 18

LYŽIARSKY VÝCVIK 
OČAMI ŽIAKA
Cesta do lyžiarskeho strediska 
Krahule ubehla veľmi rýchlo. 
Všetci sme boli zvedaví ako to 
tam bude vyzerať. Keď sme tam 
prišli, baby si ...                 Strana 9

INFO OD STAROSTU: 
SPOLOČNÝ BOJ S KO-
RONAVÍRUSOM

NECHAJTE VAŠE 2% Z 
DANE V JAROVCIACH

OBSAH:

Aj v roku 2019 sa jarovským 
organizáciám úspešne podarilo 
získať prostriedky z takzvaných 
dvoch percent. Tieto peniaze sú 
pre naše občianske združenia 
mimoriadne dôležité, pretože im 
umožňujú prežiť a rozvíjať svoju 
činnosť. Veríme, že ani vám nie 
je jedno, kam poputuje táto časť 
vašich daní.      

Strana 13

Milí Jarovčania, pôvodne som na 
tomto mieste chcel písať o tom, 
čo sa nám počas zimy podarilo 
a čo plánujeme v tomto roku 
v Jarovciach urobiť. Chcel som 
písať o škôlke, škole, cestách, 
cyklochodníku, verejnom vodo-
vode, osvetlení, verejnej zeleni, 
o kultúre či športe.     Strana 6
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(pokračovanie z prvej strany)

Pretočme kalendár späť na ja-
nuár 2018. V tom čase sme sa 
dozvedeli, že sa v našej farnosti 
chystá veľká udalosť. Do kos-
tolnej veže majú pribudnúť dva 
nové zvony, ktoré doplnia počet 
zvonov vo zvonici od čias druhej 
svetovej vojny na pôvodné štyri. 
Isto zaujímavý medzník. A ešte 
keď sme si prezerali archívne zá-
bery renovácie veže zo 70-tych 
rokov a uvedomili si hodnotu 
tohto materiálu, bolo rozhod-
nuté - spravíme film. Film, ktorý 
bude rozprávať o mieste, ktoré 
tu nevyrástlo zo dňa na deň. 

O mieste, kde sa za tie mnohé 
roky stretávali naši predkovia 
denne s Bohom a upevňovali 
svoju vieru. Miesto, ktoré aj my 
dnes navštevujeme po príklade 
našich starých rodičov a mod-
líme sa za zdravie, šťastie na-
šich blízkych alebo spomíname 
v modlitbách na našich nebo-
hých... Ak by múry kostola vedeli 
rozprávať, čo by nám prezradili?
Téma teda bola jasná. Pri podob-
nom projekte si okrem audiovi-
zuálnej, teda tvorivej činnosti, 
musíte pokryť aj tie menej prí-
jemne stránky – financie. Po-
žiadali sme o prvý grant, pres-
nejšie štipendium, ktoré nám 

po úspešnom schválení dodalo 
ešte viac chuti do práce. Nasle-
dovali predprodukčné prípravy 
v podobe štúdia dostupných 
materiálov a kníh o Jarovciach 
a hlavne o Kostole sv. Mikuláša. 
Snažili sme sa konverzovať s pa-
mätníkmi a čerpať aj z ústnych 
podaní. Na základe získaných 
informácií sme pripravili bodový 
scenár, ktorý bol naším odrazo-
vým mostíkom pri ďalšej tvorbe.
Potom prišli na rad výpovede 
pamätníkov a tých, čo by mohli 
svojím rozprávaním dať filmu 
tú správnu emóciu. Skrz rôzne 
príbehy, svedectvá, myšlienky, 
názory a spomienky sme sa 

Situácia s koronavírusom sa 
rýchlo vyvíja a v čase keď pí-
šem tento text, neviem v akom 
stave bude Slovensko, keď ho 
budete čítať. Už druhý týždeň 
zažívame paniku v obchodoch, 
keď ľudia vykupujú základné 
a trvácne potraviny. Cestoviny, 
strukoviny, múka a konzervy sa 
stávajú najžiadanejším tovarom 
a pritom problém je úplne inde. 
V krajinách, kde vírus naplno 
prepukol, nezlyháva zásobova-
nie potravinami. Zlyháva zdra-
votnícky systém. Mám na mysli 
najmä Taliansko.
Hráme o čas. Ten čas má po-
môcť mnohým veciam. Štátu, 
aby urobil opatrenia na zame-
dzenia stretávania sa potenci-
álnych nakazených so zdravými. 
Má pomôcť zdravotníckemu sys-
tému, aby sa v rámci personál-
nych a materiálnych nedostat-
kov, aspoň čiastočne pripravil. 
Pomôcť tiež rozložiť postupný 
nárast nakazených, aby systém 
pomoci neskolaboval úplne. 
Taliani sú nám príkladom ako 
môžeme podceňovaním rizika 
spustiť lavínu.
Čas má však pomôcť, aby ľu-
dia pochopili vážnosť situácie. 
Toto nie je cvičenie. Toto je boj 
človeka s tichým a neviditeľ-
ným nepriateľom. Je to trójsky 
kôň. Máme ho v sebe a nevie-
me o tom. Keď sa prejaví, už je 
neskoro.

Preto na vás apelujem, dodr-
žiavajte zásady, ktoré sú už 
všeobecne známe. Hráme totiž 
aj o iný čas. O čas, ktorý časť 
populácie o pár týždňov už vô-
bec nemusí mať.

Jozef Uhler
vydavateľ Jarovskch novín

Na úvod FILM O KOSTOLE SVÄTÉHO MIKULÁŠA

Záber z filmu: vojaci pri odpaľovaní kostolnej veže.

Bratia Némethovci, ktorí stáli pri zrode filmu s figurantami, ktorí si vo filme zahrali 
grófa Pallfyho a grófa Eszterházyho (Richard Szabó a Jozef Uhler).
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preniesli do minulosti. Okrem 
nadšenia sme pociťovali rastú-
cu zodpovednosť nasnímané 
informácie zachovať ako dedič-
stvo našich predkov pre budúce 
generácie. Naraz nám veľa vecí 
začalo dávať zmysel, začala sa 
formovať mozaika príbehov, kto-
rá vytvorila celok. Materiál iba 
z rozhovorov dosahoval čas cez 
15 hodín. Bolo pre nás veľkou 
výzvou urobiť z toho všetkého vý-
ber do plánovanej minutáže oko-
lo 50 minút. Každý respondent 
mal však nejakú drobnosť, ktorú 
sme v závere učesali a vniesli 
tak do filmu novú skutočnosť, 
nový pohlaď.

Dôležitým elementom pri filme 
je hudba. Pri tomto projekte sme 
chceli mať autorskú hudbu na 
mieru, ktorá by definovala čas 
a všetky príbehy späté s našim 
kostolom. Toto nám vyprodu-
koval šikovný hudobník Matej 
Wispl, ktorý je aj vášnivý filmový 
fanúšik. Za pár večerov sme 
najprv vyskúšali nejaké variácie 
a neskôr aj nahrali hlavný motív. 
Z tohto sme potom produkovali 
ďalšie melódie, ktoré osviežujú 
a dopĺňajú obrazovú stránku fil-
mu. Pri zvukovej zložke musíme 

spomenúť aj komentár. Hlas, 
ktorý nás prevádza dokumentom 
patrí Daniele Pauhofovej. Po ve-
čeroch nám neúnavne pomáhala 
s prekladom a nahrávaním. Prvá 
verzia filmu bola hotová v janu-
ári 2019. Trvala 33 minút. Boli 
sme si vedomí, že film mal síce 
všetko dôležité, no stále tomu 
niečo chýbalo - hrané scény. 
Rozhodli sme sa film obohatiť 
dobovými zábermi, čo však zna-
menalo ďalšie procesy a produk-
ciu. Kostýmy, herci, rekvizity, 
technický scenár, storyboard, 

osvetlenie, produkčný plán, vy-
bavenie priestorov – exteriér, 
interiér rovná sa navýšenie roz-
počtu. Vďaka Bratislavskému 
samosprávnemu kraju sa nám 
podarilo finančne zastrešiť časť 
výdavkov, úplne vykrytie nám po-
mohli zastrešiť - OZ Veritas a pán 
Pavel Haás. Scény sa nakrúcali 
v obci Kráľov Brod - Slovenské 
Pole s povozom koní, v Čunove v 
historickej sýpke, alebo v dome 
Novákovcov na Mandľovej uli-
ci. Dom mal význam pre nás 
z dvoch dôvodov - v tomto dome 
bývala vedúca ženského zboru 
Katarína Nováková. Druhý dôvod 
bol, že v historických prameňoch 
bol ubytovaný vojak nemeckej 
jednotky práve u pani Novákovej 
(samozrejme inej pani Nováko-
vej), čo nám vytvorilo krásne 
prepojenie. Ďalej nám nedá 
nespomenúť Juraja Grebečiho, 
ktorý nám pomáhal s rekvizitami 
a so zbraňami, taktiež Ladislava 
Nováka za poskytnutie archív-
nych záberov opravy kostola, 
ktoré svojho času vyhotovil dnes 
už nebohý Rudolf Vanek. 
Film sa nám podarilo dokončiť 
tesne pred prezentáciou. 15. 
decembra 2019 sa konala sláv-

nostná premiéra, ktorá dopad-
la úspešne. Počas premietania 
filmu bolo v sále úplne ticho, 
ktoré umocňovalo atmosféru 
a dramatické prvky dokumen-
tárneho filmu. Po premiére boli 
ľudia nadšení z bohatej histórie, 
o ktorej sa dozvedeli a mohli 
prežiť prostredníctvom audio-
vizuálneho diela. Ešte raz by 
sme sa chceli v mene nášho 
združenia poďakovať všetkým 
zúčastneným, ktorí spolupraco-
vali na tomto krásnom projekte. 
A aj na všetkých ďalších pod-
ujatiach pod našou hlavičkou, 
ktoré v roku 2019 prebehli. Už 
teraz pripravujeme rok 2020 
a je sa na čo tešiť. S istotou vie-
me povedať, že tento rok bude 
staro - nový Majáles, Akcia leta 
2020 a Noc Krampusov: INFER-
NO. Všetkým vám chceme veľmi 
pekne poďakovať za priazeň, 
okrem podpory na podujatiach 
nás môžete tento rok podporiť 
už aj 2% z vašich daní. Budeme 
vďační za každý príspevok, ktorý 
nám pomáha rásť a tvoriť.

OZNPRODUKT
Mário NémethAutentické zábery zo stavby novej veže kostola.

Historik Juraj Hradský. Pamätník a najstarší Jarovčan - Ján Wolf.
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FOTOSPOMIENKA NA PLESOVÚ SEZÓNU 
A FAŠIANGOVÉ OBDOBIE

POĽOVNÍCKY PLES

PLES ŠPORTOVCOV

HASIČSKÝ PLES
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CHORVÁTSKY PLES

Foto: Patrik Husár, Petar Tyran, Martina Komendová, Mário Németh, Jozef Uhler

FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD A ZÁBAVA ČERVENÉHO KRÍŽA
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Milí Jarovčania,

pôvodne som na tomto mieste chcel písať o tom, čo sa nám 
počas zimy podarilo a čo plánujeme v tomto roku v Jarovciach 
urobiť. Chcel som písať o škôlke, škole, cestách, cyklochodníku, 
verejnom vodovode, osvetlení, verejnej zeleni, o kultúre či športe. 
Verím, že sa dostaneme aj k tomu a budeme vám aj v tomto 
roku môcť ponúknuť výsledky, ktoré očakávate.
Priznám sa však, že ako obyvateľa by ma v mimoriadnej situácii, 
ktorú prežívame, nezaujímali plány samosprávy v týchto oblas-
tiach. Veď škola a škôlka sú zavreté, športoviská prázdne, kultúra 
je zrušená a v uliciach sú len tí, čo venčia psov. Preto to tentoraz 
vynechám a verím, že v ďalšom čísle novín sa k tomu vrátim.
Budem písať o tom, čo ma dnes najviac trápi. Malo by to trápiť 
každého. V čase písania tohto textu je na Slovensku 44 potvr-
dených prípadov a nula mŕtvych. V čase keď ho budete čítať, 
budú už mnohé veci inak.
Tichého nepriateľa koronavírus zastavíme len vtedy, keď bude 
úplný zákaz vychádzania. Tam, kde sa podarilo šírenie spomaliť, 
to urobili presne tak. Nepoznám krajinu ani región, kde by si s tým 
vedeli poradiť iným spôsobom. Absolútna nedisciplinovanosť ľudí 
a podceňovanie problému spôsobí spoločnosti obrovské straty. 
Zhlukovať sa v obchodoch je viac než riskantné. Stretávanie sa 
detí na ulici tiež. Ostaňte prosím všetci čo najviac izolovaní. Len 
to je cesta. Bratislavčania to postupne začínajú chápať a zvyšok 
Slovenska by ich mal nasledovať.
Druhou vecou, čo ma trápi, je náš nepripravený a ľahkovážny štát. 
Keď sme po dohode všetkých bratislavských starostov zavreli 

základné školy a škôlky, dočkali sme sa od hlavného hygienika 
a dosluhujúceho premiéra len slov o predčasnom a unáhlenom 
kroku. Tri dni na to oni uzavreli celý štát a vyhlásili mimoriadnu 
situáciu. Postupne budú ľuďom dávkovať aj ďalšie obmedzujúce 
opatrenia. Lenže to tempo je pomalé. Treba konať razantnejšie.
Vláda nám sľúbila rúška, ale keď si ich pre našich obyvateľov 
pýtame, nepošle nám ich. Tvrdí, že ich najskôr musia mať lekári. 
Lenže ani im ich nedodali. Požiadal som Štátne hmotné rezervy 
o rúška, respirátory a ochranné okuliare pre každého obyvateľa 
Jaroviec. Neviem, či sa ich niekedy dočkáme. Po prvom prípa-
de, ktorý bol zaznamenaný v Rakúsku, mali byť už naši lekári 
okamžite zásobení ochranným materiálom. Prešli odvtedy dva 
týždne a nič. Som nahnevaný a sklamaný zároveň.
Dnes je už mnohým ľuďom jasné, že mimoriadne opatrenia tu nie 
sú na dva týždne. Dva týždne zatiaľ nepomohli žiadnej krajine. 
Hovoríme o podstatne dlhšej dobe, kedy budeme musieť žiť iný 
život ako doteraz. V čase keď to píšem, je to možno odvážne 
tvrdenie, ale je to tak zatiaľ vo všetkých krajinách, ktoré vírus 
zasiahol skôr ako nás.

Mojim cieľom je ochrániť obyvateľov, za ktorých cítim veľkú 
zodpovednosť, ale nemám na to materiálne vybavenie. Mám 
však vás. Práve vy môžete spoločne pomôcť svojou disciplínou. 
Budem vás napomínať a možno budem aj zlý a nahnevaný, ale 
chcem, aby sme si o pár mesiacov povedali, že sme to spolu 
zvládli. A najmä to, že sme ochránili tých najzraniteľnejších z nás.

starosta

INFO OD STAROSTU: NAŠA NAJVYŠŠIA PRIORITA - SPOLOČNÝ BOJ 
S KORONAVÍRUSOM

Jarovce sa opäť zapojili do volieb do NR SR veľmi zodpovedne a s 
vysokou volebnou účasťou. Účasť v našej obci dosiahla 83,01%, 
to je 1718 platných hlasov. Celoslovenská účasť bola na úrovni 
65,80%. V rámci bratislavského kraja sme mali 4. najvyššiu účasť 
vo voľbách, po Čunove (89,10%), Miloslavove (83,25%) a Chorvát-
skom Grobe (83,21%). Je naozaj výborné, že ľudia našej obce sú 
uvedomelí a zapájajú sa do verejného života aj týmto spôsobom. 
Je tiež zaujímavé, že až 1426 z 1718 voličov v Jarovciach, to je 
83%, využilo právo prednostného hlasovania, a dalo svoj krúžok 
konkrétnym politikom. Najviac prednostných hlasov dostal v Ja-
rovciach politik Igor Matovič – 373 hlasov, po ňom Richard Sulík 
– 154 a tretí Gábor Grendel - 138 hlasov.

Strán, ktoré by sa dostali do Národnej rady za Jarovce, by bolo 
rovnako 6, ako aj v celoslovenskom meradle. V Jarovciach by sa 
však nedostala do parlamentu strana Kotlebovci – ĽSNS, naopak 
by bola úspešná koalícia PS a Spolu so ziskom 12,33%. Jasným 
výhercom volieb aj v našej obci bolo hnutie OĽANO, so ziskom 
29,45%. Druhou bola strana SAS a treťou už spomínaná koalícia 
PS a Spolu. 

VOĽBY DO NR SR 2020

29,45%

14,38%
12,34% 10,94% 9,49%

7,10%
3,38% 3,32% 3,20%

názov strany počet hlasov podiel
OĽANO, NOVA, Kresťanská únia, Zmena zdola 506 29,45%
Sloboda a Solidarita 247 14,38%
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU 212 12,34%
ZA ĽUDÍ 188 10,94%
SMER - sociálna demokracia 163 9,49%
SME RODINA 122 7,10%
DOBRÁ VOĽBA 58 3,38%
Kresťanskodemokratické hnutie 57 3,32%
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko 55 3,20%
VLASŤ 38 2,21%
MOST - HÍD 20 1,16%
Slovenská národná strana 19 1,11%
MKÖ - Maďarská komunitná spolupatričnosť 11 0,64%
Socialisti.sk 6 0,35%
MÁME TOHO DOSŤ ! 4 0,23%
Hlas ľudu 4 0,23%
Slovenské Hnutie Obrody 3 0,17%
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2 0,12%
Práca slovenského národa 1 0,06%
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 1 0,06%
Slovenská liga 1 0,06%
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len drobnosť - schválenie pre-
vádzkového poriadku. Poslanci 
schválili prevádzkový poriadok, 
ktorý pri využívaní ihriska dáva 
prednosť škole a našim futba-
listom. V prípade, že je plocha 
voľná, môže byť využitá aj ko-
merčne.
Na záver rokovania prerokovalo 
zastupiteľstvo správy našej kon-
trolórky z vykonaných kontrol. 
Prvou bola kontrola postupov 
pri verejnom obstarávaní za rok 
2018, teda ešte za bývalého 
vedenia mestskej časti. Kon-
trolou boli zistené nedostatky 
administratívneho charakteru 
a kontrolórka navrhla opatrenia, 
ako sa im v budúcnosti vyhnúť.
Druhou kontrolou preverovala 
vyberanie poplatkov za stravu 
v školskej jedálni. Tu boli ziste-
né pochybenia vedúcej jedálne, 
ktorá už pre školu nepracuje. Po-
chybenia sa týkali nevymáhania 
nedoplatkov a neinformovania 
rodičov o existencii nedoplatkov.
Na záver poďakoval starosta po-
slankyniam a poslancom za dob-
rú spoluprácu v roku 2019.

Február – riadne zasad-
nutie
V úvode zastupiteľstva informo-
val starosta o výmene vo funkcii 
veliteľa Dobrovoľného hasič-
ského zboru obce. Doterajšieho 
veliteľa Štefana Žideka nahradil 
Patrik Husár. Počas rozpravy do-
šlo k ostrejšej výmene názorov 
medzi starostom, poslancami na 
jednej strane a odchádzajúcim 
veliteľom na strane druhej.
Zastupiteľstvo schvaľovalo 
aj nové nájomné zmluvy na 
priestory Kultúrneho domu, 
keďže pôvodným zmluvám 
skončila platnosť. Išlo o nájom 

December – riadne zasad-
nutie
Na decembrovom zastupiteľ-
stve bol najdôležitejším bodom 
programu takzvaný zákon roka 
– rozpočet.
Najskôr starosta predložil návrh 
štvrtej rozpočtovej zmeny na 
rok 2019, ktorá odrážala sku-
točné predpokladané čerpanie. 
Aj napriek mnohým aktivitám 
mestskej časti v roku 2019 sa 
podarilo znížiť plánované výdav-
ky o takmer 120 tisíc eur, čo 
zodpovedá aj predpokladaným 
príjmom. Nejde však o reálne 
peniaze, ale išlo o „vatu“ v jed-
notlivých položkách, aby úrad 
pri svojich rozhodnutiach mohol 
voľnejšie rozhodovať o použití 
rozpočtu. Toto je možné len vďa-
ka vzájomnej dôvere poslancov 
a starostu.
Rozpočet na rok 2020 je tiež 
zostavený podobným spôso-
bom. Počíta s pokračovaním 
v príprave novej materskej 
školy, opravou ciest, prípravou 
cyklotrasy Jarovce - Rusovce, 
obstarávaním územného plánu 
zóny Jarovce - sever, prípravou 
verejného vodovodu Zeleninová 
- Urbárska, revitalizáciou zelene 
a vodozádržnými opatreniami 
na Mandľovej ulici (pred farou), 
pokračovaním v modernizácii 
Kultúrneho domu, urnovým 
hájom na cintoríne, výstavbou 
tartanovej bežeckej dráhy na 
školskom dvore a mnohými 
menšími projektami. Rozpočet 
bol pripravovaný spoločne s po-
slancami a tak na zastupiteľstve 
bola schválená predložená ver-
zia bez zmien.
Na jeseň vybudovala mestská 
časť za podpory Úradu vlády SR 
multifunkčné ihrisko. Chýbala už 

pre Chorvátsky kultúrny zväz 
na Slovensku, Detský folklórny 
súbor Ljuljanka, spevácky zbor 
Chorus Cantilena, hudobnú sku-
pinu Meteor a hudobnú skupinu 
Delivery.
V ďalšom bode rokovalo za-
stupiteľstvo o prekládke kábla 
vysokého napätia vedúceho 
v blízkosti Jazernej ulice, kvôli 
ktorému je potrebné zriadiť vec-
né bremeno. Poslanci vyjadrili 
obavy, že v budúcnosti môže 
dôjsť k nesúhlasu vlastníkov 
pozemkov pri druhej etape pre-
kládky a požiadali, aby bola celá 
prekládka zrealizovaná naraz.
Súčasnej miestnej kontrolórke 
vyprší koncom apríla šesťročný 
mandát, preto starosta predložil 
návrh na vyhlásenie novej voľ-
by miestneho kontrolóra, ktorá 
bude 23. marca.
Poslanci schválili aj návrh na 
zmenu Štatútu fondu na pod-
poru rozvoja mestskej časti. 
Ide o fond, ktorý sa tvorí najmä 
z prebytkov hospodárenia mest-
skej časti. Podľa pôvodného zne-
nia navrhovala spôsob použitia 
prostriedkov fondu Rada fondu. 
Podľa nového znenia má túto 
kompetenciu zastupiteľstvo.
V rámci ďalšieho rokovania, 
predložila miestna kontrolórka 
vyhodnotenie svojej činnosti za 
uplynulý rok a plán činnosti na 
prvý polrok 2020. V najbližších 
mesiacoch bude kontrolovať 
použitie dotácií, zverejňovanie 
zmlúv, faktúr a objednávok 
a tiež ukončí kontrolu vyúčto-
vania PHM automobilov za rok 
2019.
Poslanci rokovali aj o žiadosti 
o vybudovanie optickej siete 
Slovak Telekom po celých Ja-
rovciach. S vybudovaním vy -

jadrili súhlas za podmienky, 
že pri vypracovaní realizačnej 
dokumentácie bude  konkrétne 
trasovanie určené po dohode 
s mestskou časťou.
V poslednom bode sa zaoberali 
napojením ciest z budúceho de-
veloperského projektu Opál na 
Pílovú, Urbársku a Jantárovú uli-
cu. S navrhnutým riešením nesú-
hlasili a požiadali o zachovanie 
súčasných odbočení k niektorým 
domom a na Koreňovú ulicu. 
Tiež požiadali o dopravno-kapa-
citné posúdenie v danej lokalite.

Marec – mimoriadne za-
sadnutie
Na mimoriadnom marcovom 
zasadnutí sa poslanci opätov-
ne vrátili k prekládke kábla 
vysokého napätia pri Jazernej 
ulici. Tentoraz po novom návrhu 
žiadateľa, ktorý zároveň dáva 
zmluvný súhlas na budúce pripo-
jenia. Po dohode návrh schválili.
Dôležitým bodom tohto rokova-
nia bolo schválenie nariadenia 
o ochrannom pásme cintorína. 
Zákon doteraz bránil výstavbe 
v tesnej blízkosti cintorína, ale 
od 1. apríla regulácia nebude 
a závisí na obciach, či si nejakú 
zavedú. Zastupiteľstvo na návrh 
starostu schválilo maximálne 
ochranné pásmo, t. j. 50 metrov.

Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Page 1 of 1
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EL - ZAM                                                                     ELEKTROINŠTALAČNÉ a ZÁMOČNÍCKE PRÁCE
• nové elektroinštalácie
• oprava starých elektroinštalácií
• prípojky
• bleskozvody
• revízne správy
• poradenstvo

E-mail: bohmigor@gmail.com
Mobil: +421 905 416 922

• zámočnícke práce na mieru
• zváranie
• poradenstvo

E-mail : warenits1888@gmail.com
Mobil: +421 903 777 565
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TABLETY - BUDÚCNOSŤ VZDELÁVANIA?

Sú tablety budúcnosťou nášho 
vzdelávania? Nahradia techno-
lógie klasické učebnice? Zmení 
sa spôsob učenia? Budeme mať 
takzvané „triedy bez papiera?“ 
Na tieto otázky sme sa snažili 
nájsť odpoveď počas týžden-
ného školenia v meste Graz 
v Rakúsku.
Š ko l e n i e  p r e b i e h a l o  a ko 
program Európskej únie Mo-
bilita KA1 so zameraním na 
využívanie tabletov vo výučbe 
na školách. Zastrešovala ho 
organizácia ATEMPO, so sídlom 
v Grazi, ktorá okrem vzdelávania 
v rámci projektov Erasmus Plus 
poskytuje poradenstvo v oblasti 
inklúzie a zamestnávania ľudí 
s postihnutím.
Celé školenie pozostávalo z via-
cerých školení, praktických 

workshopov a návštev miestnych 
škôl, kde vo výučbe používajú 
tablety. Počas školení sme sa 
oboznámili s najnovšími apli-
káciami pre systémy Android 
a iOS, ako napríklad IMovie, 
PowerDirector, ktoré by mohli 
byť využiteľné na natáčanie 
filmov so žiakmi. Predstavili 
nám aj aplikácie, ktoré pracujú 
s takzvanou “augumented reali-
ty”. Tie by mohli umožniť žiakom 
pozorovať kolobeh krvi alebo 
proces dýchania na hodinách 
biológie. Pre tých, ktorým nejde 
učenie sa jazykov, boli vytvorené 
aplikácie ako Google translator, 
s možnosťou snímať text kame-
rou svojho mobilu.
Počas školenia sme navštívili 
tri školy, z toho dve priamo 
v meste Graz a jednu v mestečku 

Fürstenfeld, približne hodinu 
cesty od Grazu. Na týchto ško-
lách sa v rôznej miere využívali 
tablety počas výučby. Základná 
škola Viktora Kaplana používala 
tablety pri tvorbe projektov so 
žiakmi prvého stupňa - naprí-
klad vytvorili elektronickú knihu 
o kolobehu vody. V tejto škole sa 
tablety využívali predovšetkým 
na projektovú výučbu. Naopak 
v škole BG/BRG Fürstenfeld 
sa rozhodli vytvoriť dve triedy, 
kde sa na hodinách používajú 
výlučne tablety- takzvané „ trie-
dy bez papiera“. Celá písomná 
komunikácia medzi učiteľom 
a žiakmi prebieha vo virtuálnej 
triede. Tam si žiaci nájdu všet-
ky zadania a domáce úlohy, 
do tohto virtuálneho priestoru 
posielajú svoje práce a tam si 

ich, už ohodnotené, aj pozrú. 
Samozrejme, používanie table-
tov malo svoje prísne pravidlá. 
Na hodinách sa smú používať 
iba na prácu, nie na hranie 
sa-učiteľ mal prístup ku všet-
kým tabletom, vedel v prípade 
potreby zamknúť prístup k wifi, 
aj k ostatným aplikáciam na 
tabletoch.
Počas celého týždňa sme videli 
mnoho spôsobov, ako využiť 
tablety vo vyučovaní. Pre žiakov, 
ale i pre učiteľov je to istotne 
zaujímavý spôsob práce, ktorý 
môže do učenia vniesť nové 
formy práce ale i myslenia. Na 
druhej strane stále je to len 
jedno z médií, ktoré je nositeľom 
obsahu a nie cieľom. 

Mgr. Diana Simonová
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Cesta do lyžiarskeho strediska Krahule 
ubehla veľmi rýchlo. Všetci sme boli zveda-
ví ako to tam bude vyzerať. Keď sme tam 
prišli, baby si zobrali svoje veci a išli na izby 
a chalani nosili lyže a palice. Potom bola 
večera a po večeri sme mali voľno. O 22:00 
sme museli zhasnúť, ale už o 21:00 sme 
museli byť na svojich izbách. Ráno sme si 
dali raňajky, potom sme mali 3,5 hodinový 
tréning. Na svahu sme sa rozdelili do dvoch 
skupín. V prvej skupine boli začiatočníci 
a v druhej boli pokročilí. Po dlhom tréningu 
sme sa už tešili na obed. Obed bol o 12:45. 
Potom sme mali cca 1 hodinu oddych. Ne-
viem ako ostatným, ale mne sa po prvom 
tréningu na druhý už veľmi nechcelo. Mne 
ten druhý tréning ubehol vždy rýchlejšie ako 
ten prvý (možno z logického dôvodu, že 2 je 
menej ako 3 a pol alebo preto, že ten druhý 
bol proste pohodovejší). Keď sme sa vrátili, 
mali sme oddych do 17:30, lebo vtedy sme 
išli na večeru. Ráno boli zase raňajky, ranný 
tréning, obed, poobedný tréning, ktorý sme 
zakončili guľovačkou. Náš inštruktor vy-
myslel, že zguľujeme tej pokročilej skupine 
inštruktorku. Dokonca sa niekomu, nikto 
nevie komu, podarilo jej trafiť rovno do tváre 
☺. Tesne pred večerou sme si všimli, že 
na chladničke bolo bodovanie poriadku na 

izbách, čo sme vôbec nečakali, takže sme 
sa ponáhľali upratovať. Za ten deň boli samé 
10 a 9 iba jedna 5, ktorú dostali chalani, 
lebo sa snažili dostať čo najmenej bodov. 
Ráno sme mali zase raňajky, doobedný 
tréning a obed, ale miesto poobedného tré-
ningu sme išli na túru na rozhľadňu. V strede 
cesty tam sa chalani rozhodli zguľovať baby 
(samozrejme aj ja som sa zapojil). Keď sme 
prišli do cieľa, musel som odfotiť ten výhľad, 
lebo bol nádherný. Bolo vidieť celý svah aj 
náš hotel. Vrátili sme sa okolo 16:00. Ne-
bolo to ďaleko, ale aj tak ma boleli nohy. Po 
večeri sme sa mohli zviezť lanovkou hore na 
svah. My začiatočníci sme sa tou lanovkou 
viezli prvý krát. Bolo to celkom fajn ☺. Tam 
hore bol bufet a keďže mne predtým moc 
nechutila večera, tak som si s nádejou 
zobral peniaze. Všetci si tam niečo kúpili, 
väčšinou hranolky. Mne tam tie hranolky 
veľmi chutili. Niektorí si kúpili aj hotdog, iní 
kakao a dvaja si kúpili rezeň. Bol to Vale 
a Oliver. Ešte sa tešili veľkej popularite aj wa-
fle. Cesta tam hore bola fajn ale nemala na 
cestu dole. Cestu dole sme totiž mohli celú 
prebehnúť dolu kopcom. Niektorí keď bežali 
veľmi rýchlo, tak spadli. Iní sa šmýkali po za-
dku alebo sa naschvál hádzali do snehu. Ale 
ja som išiel v plnej rýchlosti a ani raz som ne-

spadol. Dole sme sa mali čakať. Keď sme 
prišli na izbu, nemuseli sme ísť hneď spať. 
Ráno sme mali posledný deň lyžovania, na 
obed bol rezeň (najlepšie jedlo z celého 
pobytu) a na poobednom tréningu sme robili 
slalom na čas. Potom dostal každý diplom 
za účasť a za zvládnutie lyžiarskeho výcviku. 
Každý dostal jednu nálepku Paw Patrol a ja 
som dostal nálepku od nášho inštruktora aj 
za to, že som bol: najlepší z našej skupiny, 
najrozumnejší a tiež za to, že som bol najroz-
tomilejší. Keď sme sa vrátili, mohli sme ako 
vždy oddychovať. Potom bola večera, a po 
večeri sme sa mali stretnúť zase v spolo-
čenskej miestnosti. Tam bolo vyhodnotenie 
slalomu. Prvý v tej pokročilej skupine bol 
Peter Kozmon, druhý bol Oliver Kalenčík 
a tretie miesto obsadila Liliana Vencelíková. 
V tej amatérskej skupine (našej) ,bol prvý Va-
lentíno Andrea Beretini, druhá bola Loraine 
Horniaková, a tretie miesto obsadil Michal 
Vašíček (ja). Potom boli vyhodnotené body 
za izby. Vyhrala to izba 208, v ktorej boli 
baby: Alexia Boxdruckerová, Natália Harva-
nová, Michaela Bocková a Laura Farbulová. 
Pokračovala zábava na rôznych izbách. My 
sme hrali fľašu. Večer sme sa ešte nemuseli 
baliť, stačilo až ráno.
Ráno sme si usilovne pobalili naše veci. 
Posledné raňajky, ktoré sme mali, mi veľmi 
nechutili. Museli sme byť zbalení a ešte si 
odniesť svoje kufre dole k autobusu, a to 
všetko do 9:00. Ešte sme tam museli chvíľu 
čakať, kým prídu učitelia, ale my sme sa ne-
nudili. Chalani sa guľovali a baby neviem čo 
robili, lebo nie som baba. Cesta naspäť netr-
vala dlho. My sme filozofovali nad tým, či by 
človek dokázal sám prežiť na tejto planéte. 
A nakoniec sme došli k záveru, že by asi do-
kázal prežiť, ale nie dlho. Keď nad tým teraz 
rozmýšľam, najviac nás asi na lyžiarskom 
bavilo, keď sme skákali. Tým myslím, že sme 
išli medzi dvoma svahmi, a tam boli niekedy 
kopčeky, a niekedy sme aj robili menšie sko-
ky. Bolo tam super ☺ ☺ ☺ ☺ ☺!!!!!

Michal Vašíček 5.A

LYŽIARSKY VÝCVIK OČAMI ŽIAKA
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JAROVSKÉ DETI NARODENÉ 

V ROKU 2019

Timotej Majer
január 2019, 49 cm/3230 g 

rodičia: Martin Majer, 
Dagmara Majerová, rod. Bacová

Liliana Žideková
február 2019, 49 cm/3150 g 

rodičia: Pavol Židek, 
Ivana Chudá

Juraj Milko
marec 2019, 50 cm/3660 g 

rodičia: Michal Milko, 
Katarína Milková, rod. Nemčoková

Alexandra Némethová
apríl 2019, 49 cm/3270 g 
rodičia: Richard Németh, 

Kristína Némethová, rod. Haršányiová

Hana Grofič
február 2019, 48 cm/3150 g 

rodičia: Jakub Grofič, 
Petra Grofič, rod. Kotvasová

Viliam Pospíchal
február 2019, 47 cm/2670 g 

rodičia: Tomáš Pospíchal, 
Miroslava Pospíchalová, rod. Barčinová

Eliška Knotek
marec 2019, 50 cm/3500 g 

rodičia: Tomáš Knotek, 
Silvia Knotek, rod. Dugová

Noel Kmenta
apríl 2019, 48 cm/3200 g 
rodičia: Ladislav Kmenta, 

Natália Kmenta Tichá

Lara Tomasová
máj 2019, 49 cm/3560 g 

rodičia: Marcel Tomas, 
Martina Tomasová, rod. Nováková
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Nela Reichová
máj 2019, 53 cm/4420 g 

rodičia: Miroslav Reich, 
Eva Reichová, rod. Wiesengangerová

Paulína Kulich
jún 2019, 49 cm/3370 g 

rodičia: Andrej Kulich, 
Daniela Kulich Gurská

Rastislav Tušš
jún 2019, 49 cm/3070 g 

rodičia: Andrej Tušš, 
Beatrica Tuššová, rod. Fringešová

Ján Wagner
jún 2019, 51 cm/2870 g 
rodičia: František Wagner, 

Lenka Wagnerová, rod.Janíková

Nataša Patasy
jún 2019, 52 cm/3400 g 

rodičia: Karol Patasy, 
Linda Patasy, rod. Czafíková

Matej Varenič
august 2019, 48 cm/3150 g 

rodičia: Róbert Varenič, 
Silvia Vareničová, rod. Wuketichová

Tobiáš Tesák
august 2019, 51 cm/4190 g 

rodičia: Tomáš Tesák, 
Martina Tesáková, rod. Bučeková

Sebastián Šimek
august 2019, 48 cm/2720 g 

rodičia: Milan Šimek, 
Ingrid Šimek, rod. Dugová

Tereza Csóková
september 2019, 50 cm/3330 g 

rodičia: Tibor Csóka, 
Kamila Juríková

Matej Harrer
september 2019, 50 cm/3000 g 

rodičia: Matej Harrer, 
Andrea Harrerová, rod. Krkošková

Nikolas Mallesich
december 2019, 51 cm/3190 g 

rodičia: Gabriel Mallesich, 
Helena Mallesichová, rod. Nováková

Dávid Ondrejkovič
august 2019, 53 cm/4040 g 

rodičia: Dávid Ondrejkovič, 
Zuzana Wolfová
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Materské centrum Luskáčik – PROGRAM
Sídlo: Ovocná 17, BA – Jarovce, FB: MC Luskáčik, mcluskacik@gmail.com

MATERSKÉ CENTRUM LUSKÁČIK PRE VÁS CHYSTÁ JAR 
PLNÚ AKTIVÍT 
Milé deti, rodičia, starí rodičia, 
všetkých malých športovcov 
pozývame 23. mája na Športový 
deň, ktorý bude na futbalovom 
ihrisku TJ Jarovce. Od 15:00 h. 
budú pre deti prichystané rôzne 
športové disciplíny, ktoré keď 
deti absolvujú dostanú od nás 
zaujímavé odmeny. Program 
nám spestrí aj kúzelník. Upo-
zorňujeme, že v prípade záujmu 
sa zúčastniť je potrebné deti 
zaregistrovať do 6.5.2020.
V marci opäť otvárame nový 
kurz Hopsasa tralala, ktorý 
bude vo forme jednorazových 
hodín, takže sa môžete prihlá-
siť aj v priebehu kurzu. V apríli 
otvárame v MC úplne nové kurzy: 
Kurz Sonyta Music je hudobno-
-vzdelávací program pre deti od 
4 mesiacov do 4 rokov. Detičky 
získavajú pozitívny vzťah k hud-
be rôznych žánrov. Z autorskej 
dielne Soňa Kopčanová – Pa-
vol Janíček - Dušan Slobodník 
vzniklo zatiaľ 36 nových, slo-
venských pesničiek pre deti, 
ktoré sú základom programu. 
Vyskúšajte si ukážkovú hodinu 

zdarma a zistíte ako sa deti 
cítia príjemne a rozmanitými 
aktivitami si dieťatko rozvíja 
reč, pozornosť, pamäť, zmyslové 
vnímanie a zdokonaľuje sa jeho 
motorika. Kurz angličtiny Baby-
´s Best Start - vhodný pre deti 
od 3 mesiacov - 3 rokov Kurzy 
sú vedené v malých skupinách 
dvojíc rodič - dieťa, raz týždenne. 
Ideálna možnosť prehlbovať si 
puto medzi Vami a Vaším dieťa-
ťom. Kurz si môžete vyskúšať na 
bezplatnej hodine.
Viac informácii o našich akti-
vitách a kurzoch je uvedených 
v programe alebo na našom FB.
Na záver chceme veľmi pekne 
poďakovať všetkým, ktorí sa 
rozhodli podporiť v minulom roku 
Materské centrum Luskáčik, či 
to bolo formou 2% z daní alebo 
darom, či svojou dobrovoľníckou 
prácou. Minulý rok sme vďaka 
Vašej podpore mohli zaplatiť 
prenájom a energie MC, divadel-
né predstavenie na Popoludnie 
pre deti, odmeny na športovom 
dni, občerstvenie a materiál 
na tvorivé dielne na našich 

akciách Popoludnie pre deti, 
Športový deň 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 Luská-
čik formou darovania 2% z dani 
z príjmu bude aktuálne tlačivo 
Vyhlásenie o poukázaní podie-
lu zaplatenej dane z príjmov 
fyzickej osoby k dispozícii v MC 
a na www.jarovce.sk. Môžete 
nám dokumenty od zamestná-
vateľa aj doniesť do MC a my 
ich odnesieme za Vás na DÚ, 
ak ich prinesiete najneskôr 
do 22.4.2020. Vďaka Vášmu 
dobrému srdcu budeme môcť 
v tomto roku ľahšie existovať. 
Keďže nemáme pravidelný prí-
jem a naším hlavným príjmom 
sú 2% z dane z príjmov, budeme 
Vám vďační, ak nás podporíte. 
Peniaze by sme využili na nákla-
dy na energie, na pomôcky na 
kurzy, na divadielka, na zaplate-
nie prenájmu, kúzelníka na špor-
tový deň, zabezpečenie trénerov 
na športový deň, odmeny pre 

zúčastnené deti, na kúzelníka 
na šarkaniáde, na divadelné 
predstavenie na vianočnej be-
siedke a na ďalšie naše akcie. 
Vďaka týmto peniazom môže-
me väčšinu našich akcií robiť 
zdarma alebo len za minimálne 
poplatky a robiť deťom radosť. 
ĎAKUJEME VÁM veľmi pekne 
za akúkoľvek podporu!

Kolektív MC
Text: Jana Turanská 

• Herňa : UTORKY o 09:00-10:00 h. a ŠTVRTKY o 09:00-10:00. 
Jednorázový vstup 1 €.

PRIPRAVUJEME NASLEDUJÚCE KURZY:
• Kurz Hopsasa tralala pre deti od 1,5 -3 rokov – utorky o 09:15-
10:00 h. 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. Súčas-
ťou je aj cvičenie na fit loptách, chôdza po nerovnom povrchu, 
na zlepšenie klenby  plochých nôh u detí. Kurz začal 10.3.2020 
a pozostáva z jednorazových hodín. Na hodinu sa môžete pri-
hlásiť v priebehu kurzu. Príspevok je 6€/h. V cene je aj vstup do 
herničky MC Luskáčik po hodine. Je potrebné sa vopred prihlásiť 
telefonicky na t.č. 0911 171 353. Prihlášky s menom a vekom 
dieťaťa + tel. kontakt pošlite formou sms.

• Od 2.4.2020 otvárame nový kurz Sonyta Music - hudobno-
-vzdelávací program pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov. Kurz bude 
prebiehať vo štvrtky o 9:00 h. v MC Luskáčik. Detičky získavajú 
pozitívny vzťah k hudbe rôznych žánrov. Rozmanitými aktivitami 
napomáhame rozvoju reči, pozornosti, pamäti, zmyslového vní-
mania, zdokonaľuje sa motorika a koordinácia pohybov. Autorkou 

programu pre najmenších je Mgr. Soňa Kopčanová. Z autorskej 
dielne Soňa Kopčanová – Pavol Janíček - Dušan Slobodník vzniklo 
zatiaľ 36 nových, slovenských pesničiek pre deti, ktoré sú zákla-
dom programu. Ukážková hodina zdarma. V prípade záujmu sa 
prosím prihláste na 0905826694 alebo andrearajcan@yahoo.
co.uk, kde získate aj viac informácií o kurze.
•Od 2.4.2020 otvárame nový kurz angličtiny Baby´s Best 
Start - vhodný pre deti od 3 mesiacov - 3 rokov a je to 7 kurzov 
v jednom: Angličtina, Rozvíjanie sociálnych návykov,  Muzikalita 
a rytmus, Rozvoj mozgových hemisfér, Základy detskej znakovej 
reči, Rozvoj psychomotorických zručností a Rozvoj prípravných 
čitateľských zručností. Kurzy sú vedené v malých skupinách dvojíc 
rodič - dieťa, raz týždenne. Ideálna možnosť prehlbovať si puto 
medzi Vami a Vaším dieťaťom! Kurzy budú prebiehať vo štvrtky 
o 10:00 h. Viac informácii a prihlasovanie na ukážkovú hodinu 
zdarma, či na kurz na jarovce@helendoron.sk

PLÁNUJEME NASLEDUJÚCE AKTIVTY:
• 23.5.2020 od 15:00 hod.– Športový deň na futbalovom ihrisku 
TJ Jarovce. Čakajú Vás rôzne športové disciplíny, zaujímavé ceny, 
občerstvenie, kúzelník. Pre všetky zaregistrované deti, ktoré 
sa zúčastnili na športových disciplínach sú pripravené odmeny. 
Registračný poplatok 4 eur/ dieťa. Dieťa môžete prihlásiť na mclus-
kacik@gmail.com  do 6.5.2020. 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, je väčšina akcií zrušených alebo pozastave-
ných. Budeme v nich pokračovať po ukončení mimoriadnej situácie.
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NECHAJTE VAŠE 2% Z DANE V JAROVCIACH
Aj v roku 2019 sa jarovským organizáciám úspešne podarilo získať prostriedky z takzvaných dvoch percent. Tieto penia-
ze sú pre naše občianske združenia mimoriadne dôležité, pretože im umožňujú prežiť a rozvíjať svoju činnosť. Veríme, 
že ani vám nie je jedno, kam poputuje táto časť vašich daní.

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov
1. Do 15.2.2020 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 2019 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 2019 odpracovali 
dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od 
organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 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 30.4.2020 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 2019 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 2019 odpracovali 
dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od 
organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 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 31.3.2020) na Váš 
daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte 
daň z príjmov.
6. 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:

IČO/SID: 51637910 
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodné meno (názov): OZ PRODUKT
Sídlo: Palmová 4, 851 10 Bratislava - Jarovce

2% pre OZ NPRODUKT:

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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APRÍLOVÝ PROGRAM PRE AKTÍVNYCH SENIOROV

Seniori dnes majú množstvo príležitostí cestovať a spoznávať 
nepoznané zákutia Slovenska, nové krajiny, alebo sa vracať 
na miesta, ktoré si zamilovali. „Aj preto sme program Radosť 
byť seniorom tentoraz zostavili viac cestovateľsky. Chceme 
seniorov informovať, poučiť a ponúknuť užitočné informácie 
o cestovaní. Opäť však nebudú chýbať rozprávania zaují-
mavých hostí, hudobné vstupy, občerstvenie a tombola,“ 
približuje program aprílového stretnutia so seniormi Soňa 
Deglovičová, projektová riaditeľka programu RADOSŤ BYŤ 
SENIOROM.   
Aj keď nebudete priamo v Trnave, spoznávať malý Rím vám 
umožní prednáška profesionálneho sprievodcu. Priblíži 

vám Trnavu tak, že najbližší výlet si zaručene nasmerujete 
do prvého slovenského kráľovského mesta. Ako cestovať 
v seniorskom veku. ako zvýšiť komfort a bezpečnosť pri 
cestovaní poradí riaditeľka Univerzity tretieho veku Janka 
Chládecká. Jednou z destinácií, o ktorej bude reč, je aj 
exotická Čína, ktorú študenti univerzity v minulom roku 
navštívili. Podelia sa o informácie a zážitky zo študijnej cesty 
na svetový kongres o turizme seniorov v čínskom Wuhane. 
Cestovateľské témy vystrieda rozprávanie o meditácii pros-
tredníctvom zvukov. Hlboké, vysoké a silne vibrujúce tóny 
aktivujú samoliečiace procesy a môžu výrazne ovplyvniť 
podporu fyzickej kondície a duševnej pohody. Vyvrcholením 
seniorského popoludnia bude talk show Ivety Malachovskej 
„Na slovíčko“. Ambasádorka programu tentoraz privíta 
dve úspešné dámy, obľúbené herečku Evu Matejkovú 
a úspešnú harfistku Katarínu Turnerovú.  Nechajú vás 
nazrieť do svojich pracovných i osobných životov a podelia 
sa o svoje, nielen cestovateľské zážitky.
 
Viac informácií o programe nájdete na www.staledobri.sk

Dnešní seniori pristupujú k životu aktívne. Časové be-
nefity dôchodku vedia využiť na spoznávanie nového 
a získavanie zážitkov. Práve pre nich pripravila nezisko-
vá organizácia STÁLE DOBRÍ ďalšie zo série zábavných 
popoludní RADOSŤ BYŤ SENIOROM. V hoteli Carlton 
budú 19. apríla o 16:00 hod. na seniorov čakať atrak-
tívni hostia a zaujímavý program. Prinesie rozprávanie 
o cestovaní seniorov, predstaví turistické zaujímavosti 
Trnavy, prinesie rady ako správne meditovať, či pohľad 
do životov inšpiratívnych žien - herečky Evy Matejkovej 
a harfistky Katky Turnerovej.
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AJ SENIORI SI UŽILI FAŠIANGY

privítala srdečne jarovských 
seniorov na tohtoročnom fa-
šiangovom posedení. Pozdĺž 
sály pre seniorov pripravené 
stoly s bielymi obrusmi boli už 
dávno pred začatím podujatia 
plne obsadené. Na milé spolo-
čenské stretnutie sa všetci te-
šili. Popoludnie obohatili svojim 

Prvé zimné mesiace v roku sú 
už tradične spojené s rôznymi 
plesmi, veselými fašiangovými 
zábavami a ľudovými veselicami. 
Fašiangové posedenie pripravila 
pre svojich členov - seniorov 
Jaroviec aj ZO Červeného kríža.

Predsedníčka ČK, pani Hlinická, 

programom detičky z tunajšej 
materskej školy. Tentokrát vystú-
pili tí najmenší škôlkari oblečení, 
v slušivých bielych ľanových 
ľudových krojoch a dievčence 
v pestrofarebných sukničkách. 
S plným nasadením a úsmevom 
na tvári a bez akejkoľvek trémy 
zanôtili veselé pesničky na fa-
šiangovú nôtu, zaspievali nám 
aj o nezvyčajnej vrabčiakovej 
svadbe, o vtáčikovi čížikovi... 
Popritom sa dievčatá a chlapci 
veselo vykrúcali ... Pripravili si 
aj veselú scénku so spevom 
a tancom, v ktorej sa mládenci 
a dievčence premenili na čierne 
vrany a ušatých zajačikov. Škôl-
kari zožali od prítomných veľký 
potlesk a vyvolali hneď dobrú 
náladu v sále. Po vydarenom 
kultúrnom programe členky ČK 
už mysleli na pohostenie pre se-
niorov. Šikovné ruky členiek ČK 
ich rýchlo obslúžili obloženými 
chlebíčkami a inými dobrotami. 
Aj o pitný režim bolo posta-
rané... Poriadna fašiangová 
veselica sa ale nezaobíde bez 
hudby a tanca. Nebolo tomu 
inak ani na našom posedení. 

Popoludnie spríjemnila svojou 
hudbou skupina Meteor. Známe 
melódie sa rozozvučali sálou. 
Kapelmajster zavinšoval na 
začiatok dvom seniorkám k ich 
dnešným narodeninám pevné 
zdravie. Jednou z oslávenkýň 
bola aj mama kapelníka. Kapela 
zahrala tuš a všetci prítomní 
povstali a prípitkom osláven-
kyniam zablahoželali. Bolo to 
milé gesto... Následne už kapela 
fičala na známych pesničkách. 
Do tanca na parkete sa pus-
tili prvé páry a postupne sa 
popridávali aj ostatní seniori. 
Nálada bola výborná a všetci 
sa dobre bavili, tak ako to na 
fašiangovom posedení aj má byť. 
Keď napokon kapela dohrala, 
prišla ešte na rad harmonika 
pána Ján Warenicha. Spolu sa 
spievali známe ľudové pesničky 
a všetci sa v tento fašiangový 
večer výborne zabávali. 

Opäť raz sa aj seniori, vďaka 
iniciatíve ZO ČK, stali súčasťou 
veselého fašiangového diania 
v Jarovciach. 

Kristína Kernová
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MLADOSŤ NEMÁ VEK

Alžbetínske naivného divadlo založili v roku 2017 nadšení vitálni 
seniori - amatéri. Zrealizovali tak ojedinelý projekt - seniori hrajú 
seniorom. So svojimi hrami navštevujú rôzne javiská a priamo aj 
sociálne zariadenia pre seniorov. Prinášajú tak zážitok kultúry 
aj ľuďom s obmedzenou možnosťou ísť za kultúrou. Ich stabil-
nou scénou je Cultus Ružinov. Od svojho vzniku naštudovali 5 
divadelných hier - Moje lásky, Pytačky alebo Koaličná rada od 
A. P. Čechova, Zabudla som od Kataríny Mišíkovej, Spoveď bez 
rozhrešenia a Mladosť nemá vek od Arnošta Goldflama. My sme 
videli tragikomédiu Mladosť nemá vek. Išlo o trpko - úsmevný príbeh 
odohrávajúci sa v seniorskom zariadení. Hlavnými postavami boli 
dvaja seniori, bývali herci. Každodenný monotónny život v zariadení 
si spestrujú vzájomným doťahovaním sa, oživovaním spomienok 
z mladosti, svojich lások, príhodami z prostredia divadla. Z ich 

prejavov a rozhovorov cítiť, že túžby ešte u nich nevymreli a stále 
je v živote po čom túžiť... Herci zaťali viackrát do “živej reality” 
a humorne zakomponovali aj negatívne prejavy staroby do hry. My 
sme sa na tom dobre bavili, ale súčasne sme sa aj nad realitou 
zamysleli... Aplaudovaním sme poďakovali hercom - amatérom za 
príjemne strávené popoludnie na divadelnom predstavení. 

Po ukončení hry nám principál divadla, pán František Ľuboš Šatan, 
ešte porozprával o vzniku a začiatkoch pôsobenia Alžbetínskeho 
naivného divadla a o pripravovanej ďalšej hre. Zároveň vyzval se-
niorov Jaroviec pridať sa k nim - k amatérskym hercom Alžbetínskeho 
naivného divadla. Tak čo, mal by niekto chuť pridať sa?

Kristína Kernová

Miestna organizácia Klubu seniorov v Jarovciach zorganizovala pre svojich členov, ale aj nečlenov, divadelné predstavenie 
Alžbetínskeho naivného divadla pod názvom Mladosť nemá vek.

KRÚŽOK ŠIKOVNÝCH RÚK
Na ustanovujúce j  schôdz i 
Klubu dôchodcov v Jarovciach 
som sa ponúkla, že pre ženy, 
ktoré majú záujem o ručné 
práce, môžem zabezpečiť kvali-
fikovanú učiteľku – lektorku 
priamo z ÚĽUVu. S lektorkou 
sa poznáme ešte z čias, keď 
som k nej chodila do školy 
paličkovania. Odozva na moju 
ponuku zo začiatku nebola 
žiadna, ale na druhej schôdzi 
sa prihlásili tri záujemkyne. 
Minimálny počet členov krúžku 
potrebný na výuku je aspoň päť. 

Chýbali nám ešte dve. Po osob-
ných rozhovoroch pri rôznych 
príležitostiach sa mi podarilo 
„nalákať“ ďalšie záujemkyne 
a krúžok mohol začať. Bolo už 
len treba zabezpečiť miesto 
a čas stretávania sa, spojiť sa 
s lektorkou a dohodnúť s ňou 
podrobnosti. 
Na jeseň koncom októbra sme 
sa prvý krát stretli v priestoroch, 
ktoré nám poskytol Miestny úrad 
Jarovce, v „domčeku“ na ihrisku. 
Odvtedy sa tam stretávame 
každý druhý utorok od 14:00 
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V mesiacoch jnauár až marec 
2020 sa významných životných 
jubileí dožili títo naši spoluobčania:

91 rokov
     JANKOVICH Eugen
89 rokov
     ARTNEROVÁ Magdaléna
     WANDRACSEKOVÁ Etela
     SZABOVÁ Rozália
     ŠINKOVÁ Matilda
85 rokov
     VAJAS Viliam
80 rokov
     CSÓKOVÁ Helena
     MARKO Stanislav
     NOVÁKOVÁ Piroska
75 rokov
     ŠVARCOVÁ Edita
     BADIAROVÁ Jana
70 rokov
     PALÚCHOVÁ Eva
     ŠULEK Karol
65 rokov
     FERUS Jozef
     PETRENČÍKOVÁ Nadežda
     KULKA František
     ŠÁTKOVÁ Janka
     BARTOLICH Andrej
     UŽÁKOVÁ Marta
     BENDZÁKOVÁ Miloslava
     SZABO Štefan
     VALOVIČOVÁ Gabriela
     POLÁKOVÁ Anna
     ŠKODLEROVÁ Katarína
     KRIŠTOF Ján
     TEREŠ Jozef
     JAKUBEC Radomír
     ŠÁTEK Jozef

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

Odišli od nás

VISPLOVÁ  Mária 
vo veku 86 rokov

BLAHO  Rudolf
vo veku 71 rokov

Odpočívajte v pokoji !

DUCHOVNÉ SLOVO
neuplatňuje iba v určitých fá-
zach života či choroby. Namiesto 
toho ide o právo garantované 
vo všetkých etapách ľudskej 
existencie“. Zaiste aj takéto roz-
hodnutie ústavného súdu najsil-
nejšej krajiny Európy je odrazom 
rezignácie na dar života a straty 
ideálov zo strany moderného 
človeka. 
Pápež František napísal v apoš-
tolskej exhortácii Christus vivit: 
„Pozeraj sa na rozopäté ruky 
ukrižovaného Krista a dovoľ, aby 
ťa znova a znova zachraňoval. 
A keď sa pôjdeš vyznať zo svo-
jich hriechov, ver pevne v jeho 
milosrdenstvo, ktoré ťa oslobo-
dzuje od viny. Kontempluj jeho 
krv vyliatu s takou veľkou láskou 
a nechaj sa ňou očistiť. Tak sa 
budeš môcť vždy znova prebudiť 
k životu“.
Milí priatelia, máme viacero 
možností pristupovať k životu. Aj 
v tomto roku sme počas Veľkého 
pôstu a Veľkonočného obdobia 
pozvaní prehodnotiť náš vzťah 
k životu a predovšetkým nasle-
dovať ten skutočný Život – Ježi-
ša Krista. 
Prajem Vám požehnané prežitie 
veľkonočných tajomstiev smrti 
a zmŕtvychvstania nášho Pána!

Jozef Kemp, farár  

Kresťanská viera odhaľuje prav-
du o tom, že život nie je čosi, 
ale Ktosi. Ježiš je Logos, Božie 
Slovo, Informácia a zároveň 
Život. Život je naozaj pôvodu 
mimozemského, dokonca mô-
žeme povedať nadprirodzeného. 
Život je Ktosi väčší ako my. My 
žijeme, máme účasť na živote, 
sme živí ale nie sme Život. Život 
je kvalitou Boha. Ježiš sa však 
nezjavuje len ako Život, ale aj 
ako Vzkriesenie. Vzkriesenie je 
radikálna obnova všetkého, čo 
hriech zahubil. 
Ak je dnes tak veľa kresťanov, 
ktorí žijú bezcieľne a plytko, 
z každej strany obmedzovaní 
úzkym obzorom, je to predovšet-
kým dôsledok toho, že im chýba 
jasná predstava o tom, prečo 
oni sami existujú. To, čo človeka 
povznáša a skutočne ho robí 
osobnosťou, je vedomie jeho 
konkrétnej úlohy vo vesmíre, 
vedomie jeho participácie na 
Živote. 
Spolkový ústavný súd Nemecka 
vydal dňa 26. februára 2020 
rozhodnutie potvrdzujúce legál-
nosť asistovanej samovraždy, 
kde sú obsiahnuté aj nasledujú-
ce výroky: „Právo na smrť podľa 
svojho uváženia sa neobmedzu-
je na situácie určené vonkajšími 
okolnosťami, ako sú vážne či 
neliečiteľné ochorenia, ani sa 

Milí priatelia, 

Ježiš záväzne o sebe prehlasuje: 
„Ja som vzkriesenie a život“ (Jn 
11, 25). Koľko vedeckých teórií 
sme už počuli o vzniku života. 
Každá nová vyvracia platnosť 
predošlej. Lebo život nie je vô-
bec samozrejmosťou. V celom 
vesmíre vládnu sily a zákony en-
tropie, ktorá je v teórií informácií 
miera neurčitosti, t. j. protiklad k 
pojmu informácia, vo fyzike je to 
veličina, ktorá meria neusporia-
danosť, teda opačné sily ako sily 
organizujúce živú hmotu. 
Prečo sa živá hmota chová 
proti zákonom hmoty? Zákony 
entropie hovoria, že sa vesmír 
„snaží“ všetko zjednodušiť a pri-
viesť k vyrovnaniu, mohli by sme 
povedať k pokoju smrti. Ale život 
vytvára komplikované štruktúry, 
ktoré majú v sebe odlišné pro-
stredie ako okolie. Inú teplotu, 
iný vnútorný tlak, inú vnútornú 
atmosféru. Ako môže tá istá 
hmota hovoriť raz áno k životu 
a raz nie? Život nie je len hmotný 
fenomén, aj keď sa skrze hmotu 
prejavuje, nedá sa vysvetliť iba 
hmotou. Život je informácia 
vložená do hmoty. Ale ani toto 
nie je dostačujúca definícia. 
Lebo tá informácia je už živá. 
A to je záhada pre prírodné vedy 
i filozofiu. 

Blahoželámehod do 16:00 hod. Poplatok 
lektorke je 2 € za hodinu. Zatiaľ 
je nás šesť – p.Bernadeta War-
enichová, Alžbeta Mittendor-
ferová, Margita Skalková, Teré-
zia Lukejová, Naďa Petrenčíková 
a Marta Užáková. Lektorka, 
pani Jarmila Rybánska, pracuje 
ako učiteľka textilných techník 
v ÚĽUVe. Vo voľnom čase ve-
die v DK Zrkadlový Háj Klub 
paličkovanej čipky OKOLOK a ter-
az vyučuje aj nás v Jarovciach. 
Ponúkla nám na výber rôzne 
druhy ručných prác s rozličnými 
materiálmi s rôznymi techni-
kami, napr. techniky vyšívania 
vianočných a rôznych iných 
pohľadníc, viazanie šnúrok, 
ozdobovanie kraslíc rôznofareb-
nými niťami a stužkami, tkanie, 
viazanie macramé, šitá čipka, 
paličkovanie a iné.
Každé stretnutie nám ubehne 
veľmi rýchlo, dokonca tak rýchlo, 
že nestihneme ani poklebetiť 

o tých najaktuálnejších no -
vinkách. Ale o to dlhšie nám 
potom, keď sa rozchádzame po 
skupinkách, trvá cesta domov. 

Nechcete to skúsiť a pridať sa 
k nám aj vy? Ste srdečne vítaní!

Marta Užáková
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Povedzte nám niečo o sebe, aké ste, čo robievate, čo vás baví?
Máška: ja mám 13 rokov a chodím do ôsmej triedy na ZŠ Jarovce. 
Baví ma učiť sa cudzie jazyky, obzvlášť angličtinu. Rada si ju zdoko-
naľujem pozeraním rôznych filmov a seriálov v angličtine. Pomáha 
mi to aj počas mojich pobytov v zahraničí, napríklad aj na zahranič-
ných súťažiach, keďže angličtina je najpoužívanejším jazykom.
Ninka: ja mám 14 rokov a som Mášina spolužiačka. Baví ma móda 
a fotenie, ktorému by som sa aj v budúcnosti rada venovala. Taktiež 
ma bavia cudzie jazyky, teraz okrem angličtiny aj nemčina, a snažím 
sa zdokonaľovať čo najviac.

Kedy a ako ste s tancom začali?
Začali sme v roku 2010 baletom. Ten nás však dosť rýchlo omrzel 
a hľadali sme rôzne alternatívy. Nič nás výrazne neoslovilo. Ne-
skôr sme začali navštevovať detský tanečný súbor Ljuljanka, ktorý 
dodnes funguje v Jarovciach, pod vedením Martiny Komendovej 

a Marcely Škodlerovej. V roku 2013 sme objavili tanečný súbor Halo 
Halo, ktorému sme verné dodnes.

Aké tance v rámci súboru nacvičujete a čo konkrétne tancujete?
Náš tanečný súbor je zameraný na rôzne tanečné žánre, a to jazz, 
moderný tanec, contemporary dance (súčasný expresívny tanec 
s využitím klasických prvkov pozn. red.), balet, ale najmä sa venuje-
me tzv. Show dance. Show dance je výrazový tanec, ktorého hlavnou 
črtou je stvárňovanie istého deja. Úlohou nás, tanečníkov, je priblížiť 
divákom myšlienku, pocity a príbeh. Miešajú sa tu rôzne tanečné 
štýly a techniky, dokonca aj akrobacia. Máme sólové choreografie, 
duá, aj skupiny (3-7 tanečníkov) a formácie (8-24 tanečníkov).

Čo sa vám podarilo dosiahnuť?
Medzi naše najvýznamnejšie ocenenia patria: Majstri Slovenska 
v rôznych kategóriách, Vicemajstri a Majstri Európy, prvé priečky 
na Svetovom pohári. Ja, Máša, som sa v roku 2019 stala druhou 
vicemajsterkou sveta spomedzi najlepších tanečníc na svete. Okrem 
každoročných víťazstiev získavame aj cenu primátora Bratislavy za 
reprezentáciu a dosiahnuté úspechy. 

Kde všade ste boli?
Veľmi veľa cestujeme, ale medzi najzaujímavejšie mestá, ktoré sme 
so súborom navštívili, patria Praha, Gibraltár, Petrohrad, Janov. Nám 
najbližšie je nemecké mesto Riesa, kde každoročne cestujeme na 
Majstrovstvá sveta. 

Čo by ste odkázali mladým ľuďom a školákom, oplatí sa investo-
vať čas do tréningov a pracovať na sebe?
Určite áno, obe nás tanec veľmi baví. Je to náročné, ale myslíme 
si, že keď si človek nájde hobby, ktoré ho baví, to je najdôležitejšie. 
Ak má k tomu aj talent, môže byť potom aj veľmi úspešný a mať zo 
športu alebo umenia ešte väčšiu radosť. 

SVETOVÉ TANEČNICE Z 8.A.
Máška a Ninka, dve ôsmačky na ZŠ v Jarovciach, ktoré denne stretávate v škole alebo na ulici v našej obci. A predsa niečím 
výnimočné. Sú to skvelé tanečnice, ktoré dosiahli veľké úspechy v Svetovom pohári aj na Majstrovstvách sveta. Ďalšie klenoty 
našej jarovskej komunity, bohatej na talentované deti a mládež.

Máša Machatsová a Nina Komendová

Máša Machtsová a Nina Komendová pri tanci.

Spoločná fotka v Primaciálnom paláci počas odovzdávania 
ocenení talentovanej mládeže za rok 2019. Trénerka Tamarka 

Olejárová, Nina, trénerka Erika Brandnerová a Maška.
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FUTBAL: rozpis zápasov jarnej časti ligy sezóny 2019/2020
(Vzhľadom na aktuálnu situáciu, sú termíny zápasov len orientačné. Mnohé budú zmenené alebo zrušené.)

kolo deň dátum čas domáci hostia výsl.

14 Sobota 14.3.2020 14:30 TJ Jarovce ŠK Danubia Hrubý Šúr

15 Nedeľa 22.3.2020 9:00 FK Inter Bratislava B TJ Jarovce

16 Nedeľa 29.3.2020 15:00 TJ Jarovce OŠK Chorvátsky Grob

17 Nedeľa 5.4.2020 16:30 ŠK Nová Dedinka TJ Jarovce

18 Nedeľa 12.4.2020 16:30 MŠK Kráľová pri Senci TJ Jarovce

19 Sobota 18.4.2020 10:30 MŠK Iskra Petržalka TJ Jarovce

20 Nedeľa 26.4.2020 17:00 TJ Jarovce FK Mariathal

21 Nedeľa 3.5.2020 17:00 ŠK Igram TJ Jarovce

22 Nedeľa 10.5.2020 17:00 TJ Jarovce Lokomotíva DNV B

23 Nedeľa 17.5.2020 17:00 ŠKO Miloslavov TJ Jarovce

24 Nedeľa 24.5.2020 17:00 TJ Jarovce TJ Malinovo

25 Nedeľa 31.5.2020 17:00MFK Slovan Záhorská B. TJ Jarovce

26 Nedeľa 7.6.2020 17:30 TJ Jarovce ŠK Krasňany

kolo deň dátum čas domáci hostia výsl.

16 Nedeľa 29.3.2020 12:30 TJ Jarovce MŠK Iskra Petržalka

17 4.4.2020 voľný žreb

18 Utorok 7.4.2020 16:30 Lokomotíva DNV TJ Jarovce

kolo deň dátum čas domáci hostia výsl.

11 Sobota 4.4.2020 15:00 FKP Dúbravka B TJ Jarovce

12 Sobota 18.4.2020 10:00 TJ Jarovce SDM Domino C

13 Nedeľa 26.4.2020 10:30 MŠK Iskra Petržalka B TJ Jarovce

21 30.4.2020 voľný žreb

14 2.5.2020 voľný žreb

15 Sobota 9.5.2020 10:00 TJ Jarovce TJ Čunovo

20 Štvrtok 14.5.2020 18:00 TJ Jarovce MŠK Iskra Petržalka B

16 Sobota 16.5.2020 9:30 FK Lamač TJ Jarovce

17 Sobota 23.5.2020 10:00 TJ Jarovce ŠK Vrakuňa B

18 Sobota 30.5.2020 10:00 TJ Jarovce FKP Dúbravka B

19 Nedeľa 7.6.2020 14:00 SDM Domino C TJ Jarovce

kolo deň dátum čas domáci hostia výsl.

14 Nedeľa 15.3.2020 15:00 MŠK Iskra Petržalka B TJ Jarovce

15 Nedeľa 22.3.2020 10:00 TJ Jarovce TJ Čunovo

16 Sobota 28.3.2020 9:00 TJ Rovinka B TJ Jarovce

17 Nedeľa 5.4.2020 10:00 TJ Jarovce ŠK Vrakuňa B

18 Streda 15.4.2020 17:00FK Slovan Ivanka p.Dunaji TJ Jarovce

19 Nedeľa 19.4.2020 10:00 TJ Jarovce MŠK Senec B

26 Utorok 21.4.2020 17:00 FK Dúbravka B TJ Jarovce

20 Sobota 25.4.2020 9:30 ŠK Nová Dedinka TJ Jarovce

21 Nedeľa 3.5.2020 10:00 TJ Jarovce SDM Domino B

22 Nedeľa 10.5.2020 14:00 SFC Kalinkovo TJ Jarovce

23 Nedeľa 17.5.2020 10:00 TJ Jarovce ŠKO Miloslavov

24 Nedeľa 24.5.2020 12:00 NMŠK 1922 BA B TJ Jarovce

25 Nedeľa 31.5.2020 10:00 TJ Jarovce OFK Dunajská Lužná

kolo deň dátum čas domáci hostia výsl.

15 Sobota 14.3.2020 12:00 TJ Jarovce OFK Dunajská Lužná

16 Nedeľa 22.3.2020 12:30 ŠKO Miloslavov TJ Jarovce

17 28.3.2020 voľný žreb

18 Nedeľa 5.4.2020 9:00 NMŠK 1922 BA B TJ Jarovce

19 Streda 15.4.2020 17:00 TJ Jarovce FK Vajnory

20 Nedeľa 19.4.2020 11:00 FK Slovan Most p.BA TJ Jarovce

22 Štvrtok 23.4.2020 17:00FK Slovan Ivanka p.Dunaji TJ Jarovce

21 Sobota 25.4.2020 12:00 TJ Jarovce ŠK Vrakuňa B

kolo deň dátum čas domáci hostia výsl.

15 Nedeľa 15.3.2020 10:00 FK Scorpions ŠKO Miloslavov

16 21.3.2020 voľný žreb

17 Nedeľa 29.3.2020 10:00 FK Scorpions NMŠK 1922 BA B

18 Nedeľa 5.4.2020 9:00 FK Vajnory FK Scorpions

19 Utorok 14.4.2020 17:00 FK Scorpions FK Slovan Most p.BA

20 Sobota 18.4.2020 17:00 ŠK Vrakuňa B FK Scorpions

22 Streda 22.4.2020 17:00 TJ Malinovo FK Scorpions

21 Nedeľa 26.4.2020 10:00 FK Scorpions FK Slovan Ivanka p.Dun.

Starší žiaci SZM A - FK Scorpions

Starší žiaci SZM A

V.liga seniori S5A

Mladší žiaci MZM B

Prípravka PMA3 U11

III.liga ml. dorast, U17 - skupina B

kolo deň dátum čas domáci hostia výsl.

14 Sobota 14.3.2020 14:30 TJ Jarovce ŠK Danubia Hrubý Šúr

15 Nedeľa 22.3.2020 9:00 FK Inter Bratislava B TJ Jarovce

16 Nedeľa 29.3.2020 15:00 TJ Jarovce OŠK Chorvátsky Grob

17 Nedeľa 5.4.2020 16:30 ŠK Nová Dedinka TJ Jarovce

18 Nedeľa 12.4.2020 16:30 MŠK Kráľová pri Senci TJ Jarovce

19 Sobota 18.4.2020 10:30 MŠK Iskra Petržalka TJ Jarovce

20 Nedeľa 26.4.2020 17:00 TJ Jarovce FK Mariathal

21 Nedeľa 3.5.2020 17:00 ŠK Igram TJ Jarovce

22 Nedeľa 10.5.2020 17:00 TJ Jarovce Lokomotíva DNV B

23 Nedeľa 17.5.2020 17:00 ŠKO Miloslavov TJ Jarovce

24 Nedeľa 24.5.2020 17:00 TJ Jarovce TJ Malinovo

25 Nedeľa 31.5.2020 17:00MFK Slovan Záhorská B. TJ Jarovce

26 Nedeľa 7.6.2020 17:30 TJ Jarovce ŠK Krasňany

kolo deň dátum čas domáci hostia výsl.

16 Nedeľa 29.3.2020 12:30 TJ Jarovce MŠK Iskra Petržalka

17 4.4.2020 voľný žreb

18 Utorok 7.4.2020 16:30 Lokomotíva DNV TJ Jarovce

kolo deň dátum čas domáci hostia výsl.

11 Sobota 4.4.2020 15:00 FKP Dúbravka B TJ Jarovce

12 Sobota 18.4.2020 10:00 TJ Jarovce SDM Domino C

13 Nedeľa 26.4.2020 10:30 MŠK Iskra Petržalka B TJ Jarovce

21 30.4.2020 voľný žreb

14 2.5.2020 voľný žreb

15 Sobota 9.5.2020 10:00 TJ Jarovce TJ Čunovo

20 Štvrtok 14.5.2020 18:00 TJ Jarovce MŠK Iskra Petržalka B

16 Sobota 16.5.2020 9:30 FK Lamač TJ Jarovce

17 Sobota 23.5.2020 10:00 TJ Jarovce ŠK Vrakuňa B

18 Sobota 30.5.2020 10:00 TJ Jarovce FKP Dúbravka B

19 Nedeľa 7.6.2020 14:00 SDM Domino C TJ Jarovce

kolo deň dátum čas domáci hostia výsl.

14 Nedeľa 15.3.2020 15:00 MŠK Iskra Petržalka B TJ Jarovce

15 Nedeľa 22.3.2020 10:00 TJ Jarovce TJ Čunovo

16 Sobota 28.3.2020 9:00 TJ Rovinka B TJ Jarovce

17 Nedeľa 5.4.2020 10:00 TJ Jarovce ŠK Vrakuňa B

18 Streda 15.4.2020 17:00FK Slovan Ivanka p.Dunaji TJ Jarovce

19 Nedeľa 19.4.2020 10:00 TJ Jarovce MŠK Senec B

26 Utorok 21.4.2020 17:00 FK Dúbravka B TJ Jarovce

20 Sobota 25.4.2020 9:30 ŠK Nová Dedinka TJ Jarovce

21 Nedeľa 3.5.2020 10:00 TJ Jarovce SDM Domino B

22 Nedeľa 10.5.2020 14:00 SFC Kalinkovo TJ Jarovce

23 Nedeľa 17.5.2020 10:00 TJ Jarovce ŠKO Miloslavov

24 Nedeľa 24.5.2020 12:00 NMŠK 1922 BA B TJ Jarovce

25 Nedeľa 31.5.2020 10:00 TJ Jarovce OFK Dunajská Lužná

kolo deň dátum čas domáci hostia výsl.

15 Sobota 14.3.2020 12:00 TJ Jarovce OFK Dunajská Lužná

16 Nedeľa 22.3.2020 12:30 ŠKO Miloslavov TJ Jarovce

17 28.3.2020 voľný žreb

18 Nedeľa 5.4.2020 9:00 NMŠK 1922 BA B TJ Jarovce

19 Streda 15.4.2020 17:00 TJ Jarovce FK Vajnory

20 Nedeľa 19.4.2020 11:00 FK Slovan Most p.BA TJ Jarovce

22 Štvrtok 23.4.2020 17:00FK Slovan Ivanka p.Dunaji TJ Jarovce

21 Sobota 25.4.2020 12:00 TJ Jarovce ŠK Vrakuňa B

kolo deň dátum čas domáci hostia výsl.

15 Nedeľa 15.3.2020 10:00 FK Scorpions ŠKO Miloslavov

16 21.3.2020 voľný žreb

17 Nedeľa 29.3.2020 10:00 FK Scorpions NMŠK 1922 BA B

18 Nedeľa 5.4.2020 9:00 FK Vajnory FK Scorpions

19 Utorok 14.4.2020 17:00 FK Scorpions FK Slovan Most p.BA

20 Sobota 18.4.2020 17:00 ŠK Vrakuňa B FK Scorpions

22 Streda 22.4.2020 17:00 TJ Malinovo FK Scorpions

21 Nedeľa 26.4.2020 10:00 FK Scorpions FK Slovan Ivanka p.Dun.

Starší žiaci SZM A - FK Scorpions

Starší žiaci SZM A

V.liga seniori S5A

Mladší žiaci MZM B

Prípravka PMA3 U11

III.liga ml. dorast, U17 - skupina B

Dobrý deň,
zdedil som po otcovi dom v Jarovciach a dobre som ho predal. 
Kamarát mi povedal, že budem platiť veľkú daň, nevedel som 
o tom, ako to je? Ďakujem za odpoveď.

Ďakujem za otázku. Dedenie a následný predaj je veľmi rozsiahla 
téma a preto sa posnažím stručne odpovedať. Pri predaji nehnu-
teľnosti je dôležité najmä ako dlho, resp. koľko rokov predávajúci 
vlastní danú nehnuteľnosť alebo podiel na nej. Podľa zákona o dani 
z príjmov, neplatíte daň z príjmu keď uplynie 5 rokov od obstarania 
nehnuteľnosti, ktorú ste predali. Vo Vašej otázke nepíšete ako 
dlho Váš otec dom vlastnil a kedy ste dom zdedili. Dom ste zdedili 
v priamom rade, čiže dĺžka vlastníctva Vášho otca a obdobie od 
zdedenia do predaja sa spočítava. Sú teda dve možnosti, ak Váš 
otec a s následným dedením na Vás ste Vy vlastnili dom až do 
jeho predaja dlhšie ako 5 rokov, tak daň z príjmu platiť nebudete. 
Ak však uplynulo od nadobudnutia Vaším otcom, dedením na Vás 
až do jeho predaja menej ako 5 rokov, tak daň z príjmu platiť bu-
dete. Samozrejme daň z príjmu sa neplatí z celej sumy, za ktorú 
predáte dom. Daň budete platiť z rozdielu medzi obstarávacou 
cenou a predajnou cenou, ktorú si môžete ešte ponížiť o náklady 

súvisiace s predajom domu (napr. 
provízia realitnej kancelárie, ná-
klady na právnika, katastrálne 
poplatky alebo o náklady, ktoré 
boli preukázateľne použité na 
zhodnotenie domu (napr. výmena 
okien, rekonštrukcia kúpeľne). 
Skúsenosti a život ma naučili, že 
vždy je lepšie poradiť sa v danej 
veci s odborníkom v oblasti, ktorú 
riešite, keďže neznalosť zákona 
neospravedlňuje, takže Vám radím 
zveriť podanie daňového prizna-
nia odborníkovi, ktorý danej veci 
rozumie a živí sa ňou.

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

PRÁVNA PORADŇA REALITNEJ KANCELÁRIE GRAHAMS.SK

Marián Tomko, MBA
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AKO ZNÍŽIŤ
RIZIKO INFEKCIE

#JarovceSiPomahaju

DÔKLADNE
SI MYDLOM

UMÝVAJTE RUKY
(aspoň 40 sek.)

CHRÁŇTE SA PRED
PRECHLADNUTÍM

VYHÝBAJTE SA
MIESTAM S VEĽA ĽUĎMI 
(aj s deťmi)

NEDOTÝKAJTE SA 
RUKAMI NOSA,
OČÍ A ÚST

VYHÝBAJTE SA
KONTAKTU 
S OČIVIDNE
CHORÝMI

 JEDZTE DOSTATOK 
VÝŽIVNEJ STRAVY

A PITE VEĽA TEKUTÍN

DOPRAJTE SI
DOSTATOK SPÁNKU

A ODPOČINKU

SVOJHO LEKÁRA
KONTAKTUJE 

NAJSKÔR
TELEFONICKY

DÔLEŽITÉ KONTAKTY
 0917 426 075 | 0800 221 234
 (RÚVZ BRATISLAVA) (INFOLINKA MZ SR)

VODA

PRÍZNAKY 
OCHORENIA

 • horúčka - spravidla nad 38°C
 •  kašeľ - v začiatočnom štádiu suchý, 
neskôr s vykašliavaním hlienov

 • sťažené dýchanie a dýchavičnosť
 • bolesť svalov a hlavy
 • únava

POMÔŽME 
NAŠIM SENIOROM
Najviac ohrozenou skupinou sú seniori. Teraz nás potrebujú viac 
než inokedy. Zvážte preto, či ich budete žiadať o stráženie detí.  
Ak vo vašom okolí žijú osamelí seniori, všímajte si, či sú v po-
riadku a či im netreba s niečím pomôcť alebo zavolať lekára. 
Raz na ich mieste môžeme byť my. Pomôžme im. Pretože my 
všetci sme Jarovce a #JarovceSiPomahaju.

OBMEDZTE
PODÁVANIE RÚK 
A FYZICKÝ KONTAKT


