
Jarovské noviny
Noviny pre obyvateľov Jaroviec.Číslo 2, Ročník XII., Jún 2021, nepredajné

MDD V POHYBE 2021
Leto, obdobie, ktoré nám dáva 
opäť nádej nadýchnuť sa a tráviť 
krásne, slnečné dni na čerstvom 
vzduchu. Preto sme sa rozhodli 
uskutočniť tohtoročné MDD na 
rôznych pekných ...        Strana 6

ŠPORT.KLUB JAROVCE SO 
SKVELÝMI VÝSLEDKAMI
Vynikajúce výsledky dosiahli 
dorastenci zo streleckého špor-
tového klubu Jarovce pod vede-
ním Michala Slavkovského ...
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INFO OD STAROSTU: 
CEZ LETO SI NEOD-
DÝCHNEME

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY 
JAROVCE SEVER

OBSAH:
Nekoncepčná divoká výstavba 
v Jarovciach spôsobuje vážne 
problémy. Developeri využi -
jú každý meter štvorcový na 
biznis a nenechajú miesto na 
cyklochodníky, verejnú zeleň 
a verejné parkovanie. O úzkych 
cestách nehovoriac.
Severná časť Jaroviec je určená 
zväčša na malopodlažnú zá-
stavu (rodinné domy) a stavať 
sa tam môže už dnes. Ak však 
prvý developer, ktorý do územia 
príde, postaví úzke cesty ...    
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V lete si vždy hovorím, že v zime 
bude viac času a v zime si ho-
vorím, že cez prázdniny bude 
kľud. Množstvo projektov sa dá 
zrealizovať v priebehu pár týž-
dňov či mesiacov. Ich príprava 
však často trvá roky. Viac ako 
dva roky uč pripravujeme cyklo-
chodník Jarovce - Rusovce, novú 
materskú školu, či územný plán 
zóny Jarovce sever. Nič z toho 
ešte nie je hotové, pretože „pa-
pierová príprava“ sa stretáva s ...
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Na úvod

Viete si predstaviť ako sa cíti 
čierny pasažier v autobuse? 
Niektorí čierni pasažieri sa ur-
čite cítia nepríjemne, pretože 
nemali možnosť kúpiť si lístok. 
Či už preto, že nemajú drobné 
alebo preto, že nefungoval auto-
mat. Lenže cestovať potrebujú, 
tak to riskli. Iní čierni pasažieri 
zneužívajú systém, robia to na-
schvál a sami seba pokladajú za 
hrdinov. V skutočnosti na nich 
dopláca zvyšok cestujúcich. Au-
tobus nie je zadarmo, palivo tiež 
nie a vodič potrebuje mzdu. My 
ostatní to zaplatíme za tých, čo 
cestujú načierno. Ak by načierno 
cestovala veľká časť cestujú-
cich, nenatankovaný autobus by 
zastal, nezaplatený vodič odišiel 
a nikto by sa nikam nedostal.
Podobne je to aj s vakcináciou. 
Zodpovední ľudia si uvedomujú 
riziko vakcinácie, pretože na tes-
tovanie vakcín nebolo toľko času 
ako v minulosti, ale nechajú sa 
zaočkovať. Radšej podstúpia 
minimálne riziko ako by mali 
skončiť na pľúcnej ventilácii. 
Mnohí, ktorí sa cítia zdraví a silní 
to robia pre to, aby znížili riziko, 
že budú vírus roznášať. Potom 
sú tu ale aj ďalšie skupiny, ktoré 
si napríklad hovoria, že je leto a 
netreba, alebo sa boja ihly. Iní, 
ktorí sa považujú za hrdinov, 
podobne ako čierni pasažieri, 
nedajú sa očkovať a ešte od-
hovárajú svoje okolie.
Riziko, ktoré podstupujete 
vakcináciou je mnohonásobne 
menšie, ako keď riskujete ťažký 
priebeh Covidu-19. Zhodla sa na 
tom drvivá väčšina odborníkov. 
Nehrajme sa na odborníkov, dô-
verujme im.
Preto chcem poprosiť ľudí, ktorí 
váhajú, aby sa dali zaočkovať 
čím skôr, pretože inak nám na 
jeseň autobus zastane.
Vďaka.

Jozef Uhler
vydavateľ Jarovských novín

Denis, gratulujeme k postupu 
celému A-mužstvu! 
Začnime všeobecne, prečo si si 
vybral futbal ako šport?
Odmalička sme boli vedení aj 
s bratmi k futbalu. Jasné, skúšal 
som aj ďalšie športy - hokej, pin-
gpong, basketbal. Najlepšie mi 
to však išlo s futbalovou loptou. 
Okrem toho, v období našich fut-
balových začiatkov v Interi Bra-
tislava hviezdil Szilárd Németh, 
s ktorým síce nie sme rodina, ale 
mať rovnaké priezvisko ako on 
bola motivácia navyše. ☺ Všetci 
traja bratia sme pri tréningu mali 
„interistické“ dresy a na chrbte 
meno Németh. 
 
Ako dlho hráš futbal a ako dlho 
v Jarovciach? Chcel si niekedy 
odísť z Jaroviec?
Celú svoju „futbalovú kariéru“ 
hrávam za Jarovce. Štartoval 
som v prípravke pod vedením p. 
Vladimíra Pribusa (aj dnes tré-
nuje prípravku v našom klube), 
prešiel som všetkými mládežníc-
kymi kategóriami až po mužov, 
kde budem v lete začínať už 13. 
seniorskú sezónu.
Počas kariéry sa mi nevýhyba-
li zranenia. Postihlo ma jedno 
z najťažších futbalových zranení 
- roztrhnutý krížny väz a to rovno 
dvakrát. Obidve kolená mám 
teda vylepšené plastikou väzu. 
Kedysi tieto zranenia zname-

nali koniec kariéry, našťastie 
dnešná medicína a kvalitná 
rehabilitácia mi umožnili po 
dvoch rokoch prestávky návrat 
k futbalu. A z futbalu mám aj 
moju jazvu nad pravým okom, 
ktorá je už mojou neodlučiteľ-
nou súčasťou. Napriek všetkým 
týmto šrámom som na futbal ne-
zanevrel a dúfam, že si ho ešte 
pár rokov budem naplno užívať 
v drese Jaroviec, samozrejme 
bez vážnych zranení ☺.
Nie je to až tak dávno, keď som 
mal chuť vyskúšať III.ligu. Vtedy 
som cítil, že je potrebná zmena. 
Išiel som na skúšku do Rusoviec, 
avšak po troch týždňoch prípravy 
som sa vrátil naspäť. Dôvod? 
Čakal som viac od prípravy do 
III. ligy, ale hlavne preto, lebo 
aj u nás sa zrazu veci rozhýbali. 
Bolo vidieť, že klub chce ísť vyš-
šie. Bolo to dobré rozhodnutie.
 
Kedy si začal hrať za A tím? Na 
akom poste hrávaš a kde sa ti 
hrá najlepšie? 
V lete 2009 som bol ešte ako 
17 ročný dorastenec pozvaný 
vtedajším trénerom p. Kotva-
som na letnú prípravu s mužmi. 
V jesennej časti som potom na-
skakoval ako žolík a v zápase  
proti Vrakuni 20.9.2009 sa mi 
podarilo vsietiť debutový gól. Cez 
zimu som zamakal na trénin-
goch ešte viac a vybojoval som 

si miesto v základnej zostave. 
Odvtedy som pevným členom 
kádra mužov.
Hrávam najčastejšie na ofen-
zívnych postoch. Začínal som 
ako hrotový útočník, potom som 
prešiel na krídlo a odtiaľ do stre-
du zálohy. Najradšej hrávam 
na pozícií pod-hrotového útoč-
níka, lebo tam nemám toľko 
defenzívnych úloh - v obrane 
som katastrofálny. ☺

Ako dlho ste mali ambíciu po-
stúpiť?
V 5. lige sme boli od roku 2014 
a odvtedy sme každú sezónu 
mali najvyššie ciele. Podarilo sa 
to až na siedmu sezónu. 
 
Čo si myslíš, prečo ste nepo-
stúpili skôr?
Keď sa na to spätne pozerám, 
mali sme vždy problém s kľú-
čovými zápasmi. Po ďalšie, ani 
káder nebol v minulosti dosta-
točne široký, čo znamenalo, že 
ak vypadli traja-štyria hráči, už 
sme mali problém. 
 
Ako vidíš šance na úspešné 
pôsobenie v 4. lige? 
Tá krivka formy za posledné 
roky je konečne na vzostupe. 
Budeme sa snažiť nezaspať na 
vavrínoch. Sme tím, na ihrisku aj 
mimo neho, rozumieme si, a to 
je dôležité. Verím, že sa nám 

POSTUP SENIOROV DO 4. LIGY 
PO DLHÝCH SIEDMYCH ROKOCH!
Aj napriek tomu, že sa naše A mužstvo umiestňovalo pravidelne na popredných priečkach 
tabuľky, až túto sezónu sa im podarilo úspešne postúpiť do 4. ligy. O postupe, o zaují-
mavostiach z kabíny, ale aj o ňom samotnom, sme sa porozprávali s kapitánom seniorov 
– Denisom Némethom.

Radosť víťazného mužstva bezprostredne po poslednom zápase.
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bude dariť aj naďalej.
 
Cítili ste v kabíne tlak a nervo-
zitu pred posledným zápasom, 
ktorý ste museli vyhrať?
V prvom rade sme sa veľmi tešili 
na posledný zápas. V šatni a na 
tréningoch bolo cítiť celý týž-
deň eufóriu a dobrú náladu. Išli 
sme hrať zápas roku. Dokonca 
sme na toto stretnutie cestovali 
všetci spoločne autobusom. Na 
druhej strane, pred zápasom 
som cítil jemnú nervozitu. Veril 
som nám, ale predsa len vždy 
sa začína od 0:0 a hrali sme na 
pôde nepríjemného Malinova. 
Inak, aj v roku 2003 naše TJ 
postúpilo historicky do III. ligy 
práve výhrou v poslednom zá-
pase proti Malinovu ☺.
 
Čo Vám najviac pomohlo, že ste 
nakoniec hladko vyhrali a po-
tvrdili, že si zaslúžite postúpiť?
Od úvodného hvizdu sme vybehli 
na domácich a snažili sa vsietiť 
prvý gól. Myslím, že sme na tom 
boli kombinačne aj kondične 
oveľa lepšie ako Malinovo. Po 
polčase sme viedli 2:0 a stačilo 
nám zápas už len kontrolovať. 
Tesne pred koncom sme poistili 
víťazstvo tretím gólom a mohli 
začať majstrovské oslavy. Vyu-
žili sme šancu skrátenej sezóny 
a sme majstri. Z trinástich sú-
ťažných zápasov sme neprehrali 
ani jeden. 
 
Ako funguje tímová chémia? 
Ako si rozumiete?
Som veľmi vďačný, že môžem 
byť súčasťou tohto tímu. Teším 

sa na každý tréning kvôli skvelej 
partii. Myslím, že každý s kaž-
dým vychádza. Dobrý kolektív je 
základ a nám ho môžu závidieť 
široko ďaleko.
 
Koho z tímu by si vybral za naj-
väčšieho zabávača v kabíne? 
Povedal by som, že každý chvíľku 
ťahá pílku. Dokonca aj náš p. 
tréner Kubica niekedy vytiah-
ne nejaký vtip, alebo úsmevnú 
príhodu.
 
Kto je v kabíne DJ?
Paradoxne túto sezónu sme si 
pred zápasom nepúšťali v šatni 
žiadnu muziku. Avšak pri domá-
cich zápasoch sa z hlásateľské-
ho stanoviska vždy prihovára 
Jarko Štefanovič, ktorý graduje 
atmosféru pred zápasmi a spes-
truje tak zážitok zápasu nielen 
nám hráčom, ale aj divákom. 
Robí to naozaj super. Môžu nám 
ho závidieť aj na prvoligových 
štadiónoch.
 
Kto najviac zje po zápase?
Priznám sa, že v tomto nemám 
úplne prehľad. Po zápase idem 
z kabíny takmer vždy posledný 
a to už majú skoro všetci chalani 
prázdne taniere. 
 
Kto z hráčov najviac debatuje 
na ihrisku a „cíti krivdu“ pri 
výrokoch rozhodcov?
My sme v celku tichý tím. A hovo-
rí sa, že kto debatuje a háda sa 
s rozhodcom, tak ten nevládze. 
Ja osobne sa len niekedy ako 
kapitán prihovorím rozhodcovi, 
keď si myslím, že jeho rozhod-
nutie nie je správne. 

Máš ty alebo celý tím nejaké 
špeciálne rituály pred zápasom 
alebo po zápase?
Mám nejaké zvyky, ale nena-
zval by som ich špeciálnymi. 
Doma sa už na mňa hnevajú 
kvôli nedeľným obedom, lebo 
v deň zápasu nejedávam vy-
prážané alebo iné ťažké jedlá. 
Poobede pred zápasom si vždy 
zdriemnem na cca polhodinku 
a pred zápasom si musím dať 
hroznový cukor.
Po víťaznom zápase si vždy spo-
lu zakričíme pokrik ciky-caky.
 
Často vidím aj deti a mládež 
na Vašich zápasoch a určite 
ste pre nich vzory, všímate si 
to aj vy hráči?
Tešíme sa, keď vidíme ich zá-
ujem. Aj ja som v ich veku sle-
doval áčko a netrpezlivo čakal, 

kedy budem môcť hrávať so se-
niormi. Verím, že si ešte s pár 
odchovancami našej mládeže 
zahrám. Tohtoročný postup je 
aj pre nich. Veď mať možnosť 
zahrať si 4.ligu je opäť o niečo 
atraktívnejšie ako hrať v 5. lige. 
 
Keďže aj trénuješ deti v našom 
klube, ako vnímaš klub ako 
celok a ako sa ti páči práca 
s deťmi?
Veľmi sa mi páči, že náš klub 
napreduje. Konečne máme 
vyplnené všetky mládežnícke 
kategórie. Trénuje tu cez 150 
detí. Vízia je jasná, vychovávať 
dobrých a slušných futbalistov/
ky. Máme krásny areál, v kto-
rom nám pribudol za posledné 
obdobie umelé ihrisko, osvet-
lenie hlavnej plochy, nový plot 
a mnoho ďalšieho. Škoda len, 

Kapitán mužstva Denis Németh preberá pohár.
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že ho nevieme nejako nafúknuť, 
lebo už teraz narážame pri tré-
ningoch počas týždňa na jeho 
kapacity.
Je pravda, že asistujem trénerovi 
Kovácsovi pri mladších žiakoch. 
Vlani sme okúsili II. žiacku ligu 
a nato, že sme mali veľmi mla-
dý tím, uhrali zopár slušných 
výsledkov. Trénovanie ma baví, 
niekedy to však stojí dosť síl. 
Viem si predstaviť, že po aktív-
nej hráčskej kariére prejdem 
na trénerskú lavičku, aby som 
mohol ostať pri futbale.  
 
Čo si myslíš o fanúšikoch Ja-
roviec?
Našim fanúšikom záleží na 
futbale v Jarovciach. Neváhajú 
vycestovať aj do vzdialenejších 
dedín, keď hráme vonku, aby 
nás podporili. Vlani na jeseň sa 
posledné dve kolá odohrali kvôli 
korone bez divákov a v šatni sme 
sa zhodli, že nám veľmi chýba-
li. Sú neoddeliteľnou súčasťou 
našich zápasov a chceme hrať 
pre nich. 
  
Pomáha Vám, keď Vám Jarko 
Štefanovič púšťa hity z reprá-
kov, prípadne vtipne komentuje 
zápasy?
Myslím, že pre Jarka je to veľmi 
obľúbená aktivita. Poctivo sa na 

každý domáci zápas pripravuje. 
Vždy má spísaných minimálne 
päť papierov s poznámkami, kto-
ré potom podáva divákom svojim 
vtipným štýlom. Do toho pridá 
vždy nejaké hudobné hity. Neraz 
som ho požiadal o pesničku po 
góle. Veľmi dobre prispieva k at-
mosfére pred a počas zápasu.
 
Kto je tvoj futbalový vzor?
Rád sledujem Cristiana Ronalda. 
Jeho mentálne aj fyzické nasta-
venie je neuveriteľné. Chcel by 
som jeho, aj Messiho, vidieť ešte 
naživo v zápase, kým hrajú. Ide 
o unikátnych hráčov, ktorých 
asi dlhšie nikto neprekoná. Zo 
Slovenska sa mi veľmi páčila hra 
Mareka Hamšíka v čase, keď bol 
v Neapole. Chcel by som mať 
taký prvý dotyk s loptou ako on.  
 
Keďže aktuálne prebiehajú ME 
vo futbale, kto sa ti zatiaľ páči 
najviac a kto je tvoj favorit?
Najviac fandím samozrejme na-
šim reprezentantom. Na papieri 
sú najväčším favoritom Francúzi, 
ale mne osobne sa páčia výko-
ny Belgicka a Talianska. Je to 
ale turnaj a šampión môže byť 
aj nejaký nenápadný tím, ako 
tomu bolo v roku 2004, keď 
vyhrali Gréci. 
  

Čo by si odkázal fanúšikom 
Jaroviec?
Chcel by som sa poďakovať 
v mene celého mužstva za pod-
poru. A to nielen divákom, ale 
aj výboru TJ a všetkým, ktorí 
zabezpečujú chod klubu. Den-
ne vidím, že sa v našom klube 
robí na tom, aby sme napredo-
vali. Takisto vďaka sponzorom 
a mestskej časti Jarovce. Ďaku-
jem aj všetkým, ktorí pomáhali 
nášmu mužstvu počas sezóny, 
najmä: Marekovi Melicharovi, 

Brankovi Štefanovičovi, a samo-
zrejme p. prezidentovi TJ - Mirovi 
Roštárovi. A v neposlednom rade 
chcem poďakovať aj tebe Žanet, 
za tento rozhovor, som hlboko 
poctený. Držme si palce, aby 
sme sa aj naďalej mohli stretá-
vať na našom krásnom ihrisku. 
Jarovce do toho!
 

Zhovárala sa:  
Žaneta Uhlerová

Foto: Nina Kovácsová

NAŠI PREDŠKOLÁCI IDÚ DO ŠKOLY

Návrat vítazov na domáce ihrisko, kde ich už čakali fanúšikovia.
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ŠKOLSKÝ ROK NIELEN V ZNAMENÍ PANDÉMIE

Náročný školský rok 2020/2021 
je takmer za nami. To, že bol iný 
ako tie ostatné, nás poznačilo 
všetkých. Škola veľkú časť roka 
zívala prázdnotou, smiech a ruch 
školských chodieb vystriedal 
vir tuálny priestor. Na prvom 
stupni sme tento školský rok 
odučili 940 online vyučovacích 
hodín a na druhom stupni to 
bolo až neuveriteľných 1914 
online vyučovaných hodín. 
Záver školského roku býval vždy 
v znamení výletov, škôl v prírode 
a exkurzií. Žiaci a pedagógovia 
mali vycestovať do zahraničia 
v rámci projektov Erasmus + . 
To všetko sme museli pre pan-
démiu odložiť. 

Napriek všetkým obmedzeniam 
sme radi, že sa môžeme pochvá-
liť viacerými úspechmi. 
Veľa súťaží a olympiád sa v tom-
to školskom roku neorganizo-
valo, ale v rámci tých, ktoré sa 
uskutočnili, získal Branislav 
Ščepán z 5.B triedy 3. miesto 
v okresnom kole Pytagoriády, 
Samuel Szabo sa umiestil na 3. 
mieste okresného kola Olympi-
ády v anglickom jazyku. V Ma-
tematickej olympiáde získali 
v okresnom kole umiestnenia 
viacerí naši žiaci. Natália Vi-
dová z 5.B sa umiestnila na 1. 
mieste, Branislav Ščepán z 5.B 
obsadil 3. miesto. Prvé miesto 
v kategórií Z7 obsadil Peter Uh-

ler, v kategórií Z8 sa na treťom 
mieste umiestnil Dávid Gergeľ 
a tretie miesto v kategórií Z9 
obsadil Samuel Szabó.
Naši žiaci sa zapojili aj do elek-
tronickej formy súťaže v predne-
se poézie a prózy Hviezdoslavov 
Kubín. Žiačka 3.A triedy Rebeka 
Gerhátová si z okresného kola 
odniesla čestné uznanie poroty. 
V tomto školskom roku sa nám 
podarilo získať dotáciu z troch 
rozvojových projektov MŠVVaŠ. 
Jeden na zlepšenie vybavenia 
školskej jedálne vo výške 3300 
€, ďalší vo výške 800 € v rám-
ci projektu „Čítame radi“ na 
dobudovanie školskej knižnice 
a tretí vo výške 999 € pre MŠ 
prostredníctvom projektu „Múd-
re hranie“. 
Okrem týchto „finančných úspe-
chov“ sme získali prestížne 
medzinárodné ocenenie Škola 
eTwinning 2021 – 2022. Toto 
ocenenie sme získali ako jedna 
z dvadsiatich slovenských škôl, 
čo ocenil aj minister školstva 

zaslaním ďakovného listu.
Počas obdobia dištančného 
vyučovania sme pre žiakov vy-
novili vnútorné priestory školy 
a tešíme sa, že ich už môžu žiaci 
naplno využívať, rovnako ako aj 
revitalizované futbalové ihrisko 
a bežeckú dráhu. 
Tešíme sa z návratu a veríme, že 
ten budúci, jubilejný štyridsiaty 
školský rok, bude pokojnejší, 
ako ten končiaci. 

Mgr. Eva Ondrášeková

Ocenenie „Škola eTwinning 2021-2022“ získalo len dvadsať sloven-
ských škôl, čo ocenil aj minister školstva zaslaním ďakovného listu.Zrevitalizované futbalové ihrisko a bežecká dráha.

Vynovené vnútorné priestory školy.
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MDD V POHYBE 2021

Leto, obdobie, ktoré nám dáva 
opäť nádej nadýchnuť sa a tráviť 
krásne, slnečné dni na čerstvom 
vzduchu. Preto sme sa rozhodli 
uskutočniť tohtoročné MDD na 
rôznych pekných miestach v Ja-
rovciach, na čerstvom vzduchu 
a v pohybe. To bolo hlavné heslo 
našej aktivity. Celú akciu sme 
rozmiestnili na štyri stanoviská. 
Každé stanovisko bolo špecific-
ké svojou lokalitou a súťažami. 
Úlohy sme prispôsobili možnos-
tiam jednotlivých stanovíšť a roz-
delili sme ich po našej mestskej 
časti. Aktivita bola jednoduchá. 
Deti si na ľubovoľnom stano-
visku vybrali mapu, na ktorú 
mali získať pečiatku za splnené 
úlohy z jednotlivých stanovíšť. 
Kde bolo viac úloh, bolo aj viac 
pečiatok. 
Prvé stanovisko, kde väčšina 
začínala svoju trasu, bola Ha-
sičská zbrojnica. Naši hasiči si 
pripravili rôzne akčné úlohy, či 
už prejsť cez tunel alebo strieka-
nie z hadice. Za splnenie úlohy 
čakali na deti cukríky a nápoje, 
aby sa mohli s energiou pustiť 
po mape do ďalšej dobrodružnej 
úlohy. Ďalšie stanovisko bolo 
školské ihrisko. Tu sa delili úlohy 
pre deti mladšie ako päť rokov 
a deti staršie ako päť rokov. Pre 
menšie deti boli pripravené rôz-
ne úlohy ako napríklad hádza-

nie kruhov na terč, odrážadlo, 
krátky beh medzi kužeľmi, trie-
denie guličiek v bazéne, alebo 
nájdenie pokladu v piesku. Pre 
staršie deti bola pripravená 
vytrvalostná dráha – hod na 
basketbalový kôš, opičia dráha 
na lanách a na záver okruh na 
novej bežeckej dráhe. Po splnení 
úloh opäť doplnili deti tekutiny 
vodou, sladkým melónom a ja-
bĺčkom, a išlo sa ďalej. Tretie 
stanovisko bolo Workoutové 
ihrisko za starým obchodom. 
Tu deti čakali rôzne opičie dráhy 
a skúška vlastnej sily. V úlohe 
boli zahrnuté úlohy ako preská-
kať cez pneumatiky, prejsť cez 
kladinu a vyšplhať sa po ob-
rovskej pneumatike na hrazdu. 
Hneď ako si deti doplnili mapu 
získanými pečiatkami a pitný 
režim, presunuli sa na futbalové 
ihrisko. Futbalové ihrisko bolo 
posledným stanoviskom, keďže 
má najväčšiu plochu. V rozľah-
lom areáli sme rozdelili súťažné 
stanoviská a stanoviská, kde sa 
odovzdávali odmeny. Súťaže boli 
tri - streľba hokejkou na malú 
bránku, futbalové stanovisko, 
kde deti museli prejsť cez ku-
žele a trafiť bránu, a poľovníc-
ky stánok s cieľom trafiť terč, 
kde si vyskúšali streľbu na terč 
z ozajstnej poľovníckej pušky. 
Po absolvovaní všetkých úloh 

sa mohli deti presunúť k stánku 
odmien, kde získali posledné 
pečiatky, a mohli si vybrať cenu. 
K odmene patrila aj jazda na 
poníkovi, leňošenie na tuliva-
koch, alebo možnosť nechať si 
pomaľovať tvár. Okrem aktivity 
bolo tiež dôležité naplniť žalúdky 
a osladiť si jazýček. Preto ča-
kalo na deti mnoho dobrôt ako 
hot dog, cukrová vata, popcorn, 
palacinky, lízanky, a pre väčších 
hladošov cigánska pečienka.
Veríme, že sme deťom spestrili 

ich deň, a dúfame, že i napriek 
netradičnej forme im zostane 
úžasný zážitok, na ktorý budú 
spomínať veľmi dlho. Záro-
veň chceme poďakovať celej 
kultúrnej komisii, poľovníckej 
spoločnosti, hasičskému zbo-
ru, futbalistom z TJ a všetkým 
dobrovoľníkom za disciplínu 
a skvele odvedenú prácu.

Mário Németh,  
referent kultúry a športu  

MČ Jarovce
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V lete si vždy hovorím, že v zime bude viac času a v zime si hovorím, 
že cez prázdniny bude kľud. Množstvo projektov sa dá zrealizovať 
v priebehu pár týždňov či mesiacov. Ich príprava však často trvá 
roky. Viac ako dva roky už pripravujeme cyklochodník Jarovce - Ru-
sovce, novú materskú školu, či územný plán zóny Jarovce sever. Nič 
z toho ešte nie je hotové, pretože „papierová príprava“ sa stretáva 
s množstvom komplikácií. Najhoršie je na tom cyklochodník, kde 
sme trištvrte roka nevedeli získať kladné stanovisko zo životného 
prostredia, až kým sme zodpovedných nedotiahli do Jaroviec. Vtedy 
videli, že staré a choré orechy popri ceste do Rusoviec už naozaj 
netvoria peknú alej a odsúhlasili náš zámer výrubu a výsadby 
novej aleje. Jeden problém sa vyriešil a dnes stojíme na tom, že 
časť cyklochodníka vedie ponad plynovod. Nie je to nič výnimočné, 
pretože po meste je mnoho ciest a chodníkov nad plynovodmi, ale 
nám sa nedarí získať súhlas plynárov. Všetky problémy vyžadujú 
množstvo komunikácie, presviedčania, rokovaní a v neposlednom 
rade aj pevné nervy a odhodlanosť.
Zaberá to množstvo času a človek musí často voliť medzi tým, či 
deň strávi dennou operatívou, alebo sa povenuje väčším projektom. 
Už som sa pristihol pri tom, že sú dni a týždne, keď neodpovedám 
na sms a maily. Snažím sa to potom dobehnúť a ak ste odo mňa 
nedostali odpoveď, tak sa mi prosím pripomeňte.
Počas leta sa nechystám na dovolenku a skúsim posunúť naše 
projekty čo najďalej. Určite si však nájdem čas na predĺžený víkend 
s rodinou a bez práce.
Želám vám pekné a nie veľmi suché leto. Ďalej uvádzam niektoré 
z vecí, ktoré sme pre vás urobili počas jari.

VYNOVENÉ DETSKÉ IHRISKO
Začiatkom mája sme za pomoci miestneho podnikateľa vymenili 
detské ihrisko. Hojdačka, šmykľavka, hrad, ale aj lavičky majú 
vymenené drevené časti, ktoré už doslúžili a sú nanovo natreté. 
Ak sa budú používať len na to, na čo sú určené, budú slúžiť deťom 
ďalšie dlhé roky.

KOŠE NA PSIE EXKREMENTY UŽ AJ V JANTÁRI
Na viacerých miestach v „starej dedine“ máme už zopár rokov 
koše na psie exkrementy, ale v Jantári chýbali. Po podnete ob-
čanov z tejto časti sme zatiaľ osadili dva kusy. Jeden nájdete pri 
starších bytových domoch v križovatke ulíc Smaragdová - Opálová 
(pri prečerpávačke) a druhý v blízkosti separovaného zberného 
hniezda v križovatke Opálová - Nefritová (pri vale). 

ZREKONŠTRUOVANÁ ZELENINOVÁ ULICA
Ulica, ktorá bola nazývaná aj jarovským tankodromom prešla 
rekonštrukciou. Po oprave ulíc Kôstková, Jantárová, Palmová, 

Kožušnícka, Pílová a Morušová, ide o siedmu ulicu v poradí, ktorá 
bude na dlhé roky bez výtlkov. V budúcich rokoch bude potrebné 
opraviť Semenársku, Mandľovú a po usporiadaní vlastníckych 
vzťahov snáď aj Trnkovú, ktorá je dnes v najhoršom stave.

PARČÍK MANDĽOVÁ
Mestskej časti sa podarilo získať dotáciu z Bratislavského sa-
mosprávneho kraja na vodozádržné opatrenia, ktorými tentoraz 
chceme pomôcť vyriešiť návalové dažde na Mandľovej ulici pred 
budovou fary. V parčíku uprostred cesty znížime terén, aby voda 
nestála na ceste, ale vsiakala v parku. Pribudnú tam vsakovacie 
vpuste, dažďové záhrady, ale aj lavičky.

ZO ŠKOLSKÉHO BYTU SA STALA TRIEDA
O nedostatku priestorov v základnej škole vedia všetci, ktorí tam 
majú alebo chcú mať deti. Aj v tomto školskom roku nám odchá-
dza jedna trieda deviatakov, ale v septembri pribudnú dve triedy 
prvákov. Chýbajúcu triedu treba niekde nájsť. V tomto roku vznikne 
dočasná trieda v školskom byte, ktorý sme dispozične upravili 
a „prebúrali“ dvere do školy. Vznikne obojstranne presvetlená 
pekná trieda. Po tom, ako bude urobená prístavba školy, môže 
sa z týchto priestorov znova stať byt.

POSILA VO VOZOVOM PARKU KOMUNÁLNEHO SERVISU
V Jarovciach postupne pribúdajú plochy, o ktoré sa mestská časť 
stará. Zároveň sa snažíme, aby mestská časť vyzerala stále lepšie 
a to znamená aj starostlivosť o zeleň. Staršie úžitkové vozidlo Opel 
Vivaro už nie je postačujúce a hľadali sme možnosť zakúpiť úžit-
kové auto s vyklápaním. Podarilo sa nám za veľmi priaznivú cenu 
kúpiť úžitkové vozidlo Iveco s trojstranným vyklápaním a dvakrát 
vyššou nosnosťou. Odvážanie trávy z pokosených plôch je rých-
lejšie a jednoduchšie. Auto je využívané aj na prevozy materiálu 
a cisterien na zavlažovanie.

PRIECHOD PRE CHODCOV NA KOŽUŠNÍCKEJ
Každoročne sa snažíme o zvýšenie bezpečnosti na cestách v Jarov-
ciach. Niekde je to na dlhé lakte a inde je to jednoduchšie. Cesty 
majú rôznych správcov a rôzne parametre a aj keby sa niečo mohlo 
zdať jednoduché, často sa za tým skrývajú veľké komplikácie. 
Na základe podnetu obyvateľov sme osadili dopravné zrkadlo na 
Nefritovej ulici, spomaľovací prah (retardér) na spojke Rastlinnej 
a Kôstkovej ulice a zriadili priechod pre chodcov na Kožušníckej 
ulici v križovatke s Palmovou. Zlepšenia robíme priebežne a v tomto 
roku ich ešte bude viacero.

Jozef Uhler, starosta

INFO OD STAROSTU: CEZ LETO SI NEODDÝCHNEME
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MAREC – RIADNE ZASAD-
NUTIE
Testovanie obyvateľov zabezpe-
čovala mestská časť od konca 
januára. V rozpočte, ktorý bol 
schvaľovaný v decembri, sa 
nepočítalo s nákladmi na tes-
tovanie a ani s príjmami, ktoré 
štát pre tento účel poskytoval. 
Preto navrhol starosta prvú roz-
počtovú zmenu, ktorá umožnila 
úpravu rozpočtu v súvislosti so 
skríningovým testovaním. Po-
slanci vyčlenili z rezervného fon-
du zároveň 9 840 € na opravu 
havárie strechy školskej jedálne. 
Do rozpočtu začlenili aj dotáciu 
od Bratislavského samospráv-
neho kraja vo výške 4 000 € na 
vodozádržné opatrenia a dotáciu 
12 000 € z magistrátu hlavného 
mesta na dokončenie oplotenia 
futbalového ihriska. V príjmoch 
už po novom počíta mestská časť 
aj s financovaním novej mater-
skej školy. Zmena rozpočtu bola 
prijatá jednomyseľne.
O dotáciu na svoju činnosť po-
žiadalo aj Združenie technických 
a športových činností. Poslanci 
im odsúhlasili 500 € na úhradu 
výdavkov spojených so strelec-
kou prípravou mládeže na účasť 
na streleckých pretekoch v roku 
2021.
V súvislosti so zosúlaďovaním 
platnej legislatívy a aplikačnej 
praxe v oblasti sociálnych vecí na 
území hlavného mesta pripravil 
magistrát návrh dodatku Štatú-
tu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ktorým sa 
upravujú pôsobnosti a spoluprá-
ca hlavného mesta a mestských 
častí v oblasti sociálnych vecí. 
Zastupiteľstvo návrh schválilo.
Novelou zákona o pohrebníctve 
došlo k zmene a obec môže vše-
obecne záväzným nariadením 
ustanoviť ochranné pásmo poh-
rebiska. Obec môže všeobecne 
záväzným nariadením určiť šírku 
ochranného pásma pohrebiska 
v rozsahu najviac 50 metrov od 
hranice pozemku pohrebiska, 
pravidlá umiestňovania a povo-
ľovania budov a stavieb v ňom 
so zreteľom na pietny charakter 
pohrebiska a ustanoviť činnosti, 
ktoré nie je možné v ochrannom 
pásme vykonávať počas pohre-
bu. Obcou sa v tomto prípade 
rozumie hlavné mesto a nie 
mestská časť. Hlavné mesto 

pripravilo návrh VZN a mestská 
časť tak nemá možnosť regulo-
vať ochranné pásmo cintorína.
Vzhľadom na to, že  schválením 
tohto VZN by mestská časť Brati-
slava - Jarovce prišla o možnosť 
regulovať ochranné pásmo svoj-
ho cintorína, navrhol starosta ne-
vyhovieť v plnom rozsahu. Schvá-
lenie ochranného pásma 50 m 
by na dlhé obdobie zakonzer-
vovalo súčasný zlý stav bývalej 
budovy potravín na Ovocnej 10. 
Preto zastupiteľstvo schválilo 
návrh, aby mestské časti, ktoré 
majú cintoríny vo svojej správe 
mali možnosť určovať ochranné 
pásmo pohrebísk.
V ďalšom bode rokovania predlo-
žila kontrolórka správu o výsled-
ku kontroly vyberania poplatku 
za rozvoj. Pri kontrole výpočtu 
sumy poplatku za rozvoj bolo 
zistených niekoľko chýb. Chyby 
vznikli nesprávnym zaokrúhľo-
vaním, kde bol niektorým sta-
vebníkom vyrúbený poplatok 
za 1 m2 navyše. Kontrolórka 
zároveň poslancov informovala, 
že niektorí stavebníci nemajú 
uhradené penále z oneskorenej 
platby, prípadne nezaplatili celý 
poplatok. Tiež konštatovala, že 
odvod poplatku za rozvoj bol 
v jednom prípade zaslaný ma-
gistrátu oneskorene.
Posledný pracovný bod tiež patril 
pani kontrolórke, ktorá informo-
vala o výsledku kontroly dotácií. 
V tomto prípade konštatovala, 
že všetky dotácie za rok 2020 
mali kompletné žiadosti aj úplné 
vyúčtovania a mestská časť po-
stupovala v súlade s predpismi.

JÚN – RIADNE ZASADNUTIE
Z novely vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia, ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch, vyplynula 
hlavnému mestu povinnosť za-
viesť triedený zber biologicky 
rozložiteľných odpadov z kuchýň 
domácností od 1.1.2023, tiež 
v tomto termíne povinnosť zabez-
pečiť dostupnosť ku kontajnerom 
na triedený odpad papiera, skla, 
plastov, kovov a kompozitných 
obalov tak, aby v komplexnej by-
tovej výstavbe boli kontajnery na 
tieto povinne zbierané zložky pri 
kontajneroch na zmesový odpad 
a v zástavbe rodinných domov, 
aby bola vzdialenosť k triedené-

mu zberu 0 m. Z toho dôvodu 
bude aj mestská časť Jarovce 
začlenená do vrecového zberu 
triedeného odpadu. Zastupiteľ-
stvo tento návrh VZN odobrilo.
Tiež sa vyjadrovalo ku zmene 
Štatútu mesta, ktorým sa upravo-
vali kompetencie mesta a mest-
ských častí v oblasti sociálnych 
služieb podobne ako tomu bolo 
v marci.
Dôležitým bodom rokovania 
bolo prerokovanie záverečného 
účtu mestskej časti, rozpočtové 
hospodárenie za rok 2020 a pl-
nenie rozpočtu Základnej školy 
s materskou školou za rok 2020. 
V minulom roku hospodárila 
mestská časť s prebytkom 177 
770 €, z ktorého 10% pôjde do 
Rezervného fondu a 90% pôjde 
do Fondu rozvoja mestskej časti.
Druhá zmena rozpočtu nebola 
nevyhnutná a všetky potrebné 
zmeny mohol urobiť starosta 
vo svojej kompetencii. Napriek 
tomu predložil zmeny na roko-
vanie zastupiteľstva a zverejnil 
na webovej stránke Jaroviec. Na 
príjmovej stránke rozpočtu došlo 
k navýšeniu nájomného za do-
časný záber stavby D4 a dostali 
sme dotáciu na školskú kuchyňu 
vo výške 3300 €. Vo výdavkovej 
časti došlo k vyčleneniu finan-
cií na osobné motorové vozidlo, 
pretože starý Passat už doslúžil 
a stal sa z neho vrak. Tiež boli 
vyčlenené financie na bezdrôtový 
miestny rozhlas, ktorý by mal 
byť v pilotnej fáze na Ovocnej 
ulici, kde tiež dôjde k výmene 
verejného osvetlenia a uloženia 
káblových vedení osvetlenia do 
zeme. Z dôvodu zvýšenia cien 
materiálov bolo potrebné navýšiť 
prostriedky na opravu detských 
ihrísk a nákup veľkokapacitných 
kontajnerov na stojisko Studje-
nac. Poslanci rozhodli aj o presu-
ne financií z dotácií pre hasičov, 
s ktorými sa dohodli tak, že na-
miesto dotácie im mestská časť 
zakúpi výkonné čerpadlo, ktoré 
bude slúžiť na rýchle odsatie 
vody z pivníc, ale aj na súťaže. 
Zmena rozpočtu bola po menších 
úpravách schválená.
O dotáciu požiadala Telový-
chovná jednota Jarovce, ktorej 
poslanci schválili príspevok na 
tréningové súpravy pre takmer 
150 detí a tiež financie na čin-
nosť. Spolu 8 000 € na tento rok.

Už pred rokom rokovalo naše za-
stupiteľstvo o názve novovznik-
nutého námestia v projekte Dve 
sýpky. Vtedy však nedošlo ku 
zhode a názov „Námestie Dve 
sýpky“, ktorý navrhol developer 
nebol tiež prijatý. Dôvodom bolo 
najmä to, že historicky tam bola 
len jedna sýpka, hoci zložená 
z dvoch budov. Na júnovom 
zastupiteľstve sa poslanci so 
starostom zhodli na názve „Ná-
mestie pri sýpke“, ktorý nadväzu-
je na históriu Jaroviec a zároveň 
je veľmi zrozumiteľný.
Jarovská poľovnícka spoločnosť 
požiadala o nájom priestorov 
Domu kultúry na schôdzkovú 
činnosť. Žiadosť sa opakuje 
každoročne a poslanci podob-
ne ako v minulosti schválili ná-
jom za symbolický poplatok na 
rok dopredu. Je už zaužívaným 
pravidlom, že všetky miestne 
organizácie platia len symbolické 
nájomné.
V ďalšom bode priznali poslanci 
odmenu miestnej kontrolórke za 
rok 2020 vo výške 15%. Zákon 
umožňuje priznať odmenu do 
výšky 30%.
Jedným z posledných bodov bolo 
schválenie Programu hospodár-
skeho rozvoja a sociálneho roz-
voja Jaroviec na roky 2021-2027. 
Ide o dokument, ktorý bol od 
jesene pripomienkovaný laickou 
aj odbornou verejnosťou a jeho 
schválením si mestská časť otvá-
ra možnosti pri čerpaní nenávrat-
ných financií zo štrukturálnych 
fondov. Dokument je zároveň 
víziou rozvoja až do roku 2030.
Zastupiteľstvo schválilo aj nové 
VZN o určení výšky príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariade-
niach. Jedinou zmenou je reak-
cia na to, že od 1.8.2021 končia 
tzv. „bezplatné obedy“ a dotáciu 
1,20 € na jeden obed už nebude 
posielať štát. Vraciame sa teda 
k pôvodnému stavu, keď tento 
poplatok platili rodičia detí alebo 
ich zákonní zástupcovia.
Na záver starosta navrhol po-
slancom rozhodnúť o prebytoč-
nosti vraku osobné vozidla VW 
Passat, ktoré je nepojazdné 
a jeho oprava nerentabilná. Zá-
roveň oboznámil poslancov so 
stavom projektov, ktoré mestská 
časť realizuje alebo pripravuje.

Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
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Nekoncepčná divoká výstavba v Jarovciach spôsobuje vážne 
problémy. Developeri využijú každý meter štvorcový na biznis 
a nenechajú miesto na cyklochodníky, verejnú zeleň a verejné 
parkovanie. O úzkych cestách nehovoriac.

Severná časť Jaroviec je určená zväčša na malopodlažnú zástavu 
(rodinné domy) a stavať sa tam môže už dnes (viď. obrázok dole). 
Ak však prvý developer, ktorý do územia príde, postaví úzke cesty 
a uloží do zeme vodovod, či kanalizáciu s nedostatočnou kapaci-
tou, všetkým ostatným za ním ostanú oči pre plač a nebudú môcť 
postaviť domy ani pre svoje deti.

Mestská časť Jarovce už dva roky pripravuje územný plán zóny 
Jarovce sever (ÚPN Z), aby sa ďalšie generácie vyhli problémom 
a aby sa Jarovce nestali len králikárňou, kde sa postaví maximálne 
množstvo bytov a domov, ktoré súčasný územný plán povoľuje. 
Taktiež je dôležité počíta do budúcna aj so športoviskami, školou, 
škôlkou a inou vybavenosťou, ktorú obyvatelia potrebujú.

Na jar sme zverejnili koncept ÚPN Z, ku ktorému sme zvolali aj 
verejné prerokovanie, ktoré sme podľa zákona nemuseli vôbec 
robiť. Veľmi radi každému predstavíme tento plán, pretože vďaka 
nemu môže vzniknúť najkrajšia časť Jaroviec. Viacero ľudí sa 
ozvalo, že sa nemohli zúčastniť verejného prerokovania. Toto bolo 
prerokovanie, ktoré sme robili navyše a bude ešte ďalšie, ktoré 
musíme podľa zákona urobiť.

Po zohľadnení všetkých relevantných pripomienok ku konceptu 
bude vypracovaný Návrh riešenia ÚPN Z. Ten bude opäť prerokovaný 
s dotknutými orgánmi, vlastníkmi a verejnosťou,  pričom súčasťou 
prerokovania bude opäť verejné prerokovanie s odborným výkladom 
pre verejnosť. Po zohľadnení pripomienok bude návrh predložený 
na posúdenie Okresnému úradu Bratislava, ktorý posúdi proces 
obstarania, spracovania a prerokovania ÚPN Z, taktiež jeho súlad 
so všetkými nadradenými dokumentami. Výsledok posúdenia 
bude súhlas alebo nesúhlas s predložením ÚPN Z na schválenie 
v Miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava - Jarovce.

Príprava územného plánu zóny je zdĺhavý proces. Doteraz sme 
urobili nasledovné kroky:
•Máj 2019 – začatie obstarávania UPN Z.
•Máj - jún 2019 – zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania 
ÚPN Zs výzvou pre dotknuté orgány, vlastníkov a verejnosť na 
podanie podnetov, požiadaviek a pripomienok. 
•Január – február 2020 – zverejnenie oznámenia o prerokovaní 
Návrhu Zadania pre ÚPN Z s výzvou pre dotknuté orgány, vlastníkov 
a verejnosť na podanie stanovísk a pripomienok.
•August – september 2020 - zverejnenie oznámenia o strategic-
kom dokumente s výzvou pre verejnosť na doručenie stanovísk 
na OÚ Bratislava.
•Marec - apríl 2021 – zverejnenie oznámenia o prerokovaní 
Konceptu riešenia ÚPN Zs výzvou pre dotknuté orgány, vlastníkov 
a verejnosť na podanie stanovísk a pripomienok.

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY JAROVCE SEVER

Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007 v znení zmien a doplnkov, výrez z Výkresu regulácie – lokalita Jarovce Sever.
Legenda: 102 - málopodlažná zástavba obytného územia, 201 - občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, 

202 - občianska vybavenosť lokálneho významu, 501 - zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, 
1002 - krajinná zeleň, 1010 - parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, 1120 - vyhradená zeleň
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obstarávateľ:                          Mestská časť Bratislava–Jarovce

Ing. arch. Laura Jakabčínová
 december 2020

autori:                Ing. arch. Jela  Plencnerová

etapa Koncept

 spracovateľ:        JELA s.r.o., Brnianska 25, 811 04 Bratislava

mierka tlače 1:2000
mierka spracovania 1:1000

Návrh regulácie územia - variant 1

sektor 3

stavebná čiara
12 m maximálna výška zastavby v metroch

stavebná čiara
rozhranie stavebných blokov

existujúce objekty v súlade s ÚPN BA, 

existujúce objekty v nesúlade s ÚPN BA, ale
prevádzkovo a urbanisticky akceptovateľné,

označenie roviny rezu komunikáciouKx

LEGENDA 
hranica riešeného územia zóny

A. Regulácia zastaviteľných plôch - stavebných blokov

01 označenie stavebných blokov

21 – územie občianskej vybavenosti
22 – územie občianskej vybavenosti

51 – mestské polyfunkčné obytné územie
        lokálneho významu

12 – málopodlažná bytová výstavba

B. Regulácia nezastaviteľných plôch - verejných priestorov
cestná doprava 

020 - plochy námestí

111 - plochy parkov

         statickej dopravy a verejnej zelene

(poloha vjazdov a zastávok MHD je smerná)

113 - plochy ochrannej zelene
901 - vodné plochy

číslo funkcie nezastaviteľných plôch

102 - plochy krajinnej zelene

možnosť rekonštrukcie v existujúcom rozsahu

možnosť rekonštrukcie a zmeny dokončenej 
stavby podľa platnej regulácie v území

osi cestných komunikácií
x     574 885
y  1 288 982 osadenie osí komunikácií - kóty JTSK

uličná čiara

2+1 maximálny počet nadzemných podlaží
(plných + ustúpených, resp. podkrovia)

poloha stavebných blokov - kóty JTSK

Pozn.: Časti vyznačené v rezoch červenou farbou sú záväzné. Umiestnenie plôch zelene a plôch pre peších a cyklistov je smerné. Rozmery sú udávané v metroch.

Regulácia minimálnych šírok dopravného priestoru

Regulácia zástavby v stavebných blokoch

Regulácia zástavby v stavebných blokoch

Všetky tieto možnosti občania využili na podanie podnetov, sta-
novísk a pripomienok.

Proces tvorby Územného plánu zóny Jarovce sever, pripravuje 
mestská časť Bratislava – Jarovce už dva roky a verejnosť sa 
k nemu mala možnosť vyjadriť zatiaľ v štyroch fázach. Verejnosť 
mala aj možnosť individuálnych konzultácií na miestnom úrade, 
ktorú viacerí občania aj využili. Tento dokument považujem za 
mimoriadne dôležitý a aj preto som ako starosta ponúkal možnosť 
konzultácie aj po pracovnej dobe a počas víkendov. Viacerí občania 
túto možnosť využili a moja ponuka stále platí.

Na obrázku nižšie možno vidieť, čo je obsahom návrhu v porovnaní 
so súčasné platným územným plánom. Je to jasné vymedzenie 
ciest, pod ktorými budú vedené inžinierske siete, chodníky, cyklo-
chodníky, uličná a stavebná čiara. Všetko toto nám chýba v iných 
častiach Jaroviec. Prijatím tohto dokumentu nielenže zabezpečíme 
regulovaný rozvoj Jaroviec, ale zároveň dôjde ku zvýšeniu bonity 
pozemkov v tejto lokalite. Aj preto vás prosím o súčinnosť a pokiaľ 
niekto bude chcieť dnes od vás kúpiť pozemok, dajte si pozor, 
pretože jeho cena stúpne.

Jozef Uhler, starosta

Koncept riešenia Územného plánu zóny Jarovce sever.
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LEGENDA 
hranica riešeného územia zóny

navrhované objekty
existujúce objekty

obrys suterénu

sektor D
201 F

stromy a kríky navrhované
oplotenie areálov MŠ a urnového hája

číslo navrhovaného objektu

7+1 np

3

BD bytový dom

senior centrum

obchod, služby
materská škola

základná škola

dom smútku a urnový háj

SC

OS
MŠ

ZŠ

DS

správa parkuSP

číslo existujúceho objektuE3

penziónPZ

zdravotné strediskoZS

multifunkčná halaMH

bytový dom s kancelárskymi priestormiBDK
bytový dom s občianskou vybavenosťouBDOV

plochy zelene rodinných domov na teréne 

športoviská pri ZŠ, detské ihriská
námestia, plochy pre peších
pozemné komunikácie a parkoviská

cyklotrasy

plochy verejnej zelene na teréne
plochy verejnej zelene na podzemných
konštrukciách
protihlukový val
vodné plochy

terasy na teréne
spevnené plochy pri rodinných domoch

Plochy - návrh

Plochy - existujúce

námestia, plochy pre peších
pozemné komunikácie a parkoviská

plochy verejnej zelene na teréne,
vjazdy na pozemky
plochy záhrad existujúcich rodinných domov,
resp. existujúcich areálov

existujúce objekty v nesúlade s reguláciou
funkčného využitia plôch ÚPN hl. m. SR BA

zastávka MHD - stav/ návrhMHD

Výrez z ideového návrhu, ktorý nie je záväzný a slúži najmä pre 
lepšiu predstavivosť ako môže zóna vyzerať.
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JARNÉ AKTIVITY HASIČOV

Tak nám uplynul polrok v tomto 
divnom období. Náš zbor sa po-
dieľal na organizácii testovania 
COVID-19 15 krát v tomto roku 
bezplatne a bez náhrad. Bola 
intenzívne preskúšaná ochota 
a odhodlanosť členov DHZO. 
V službách sa vystriedalo 13 
členov okrem dvoch, ktorí sa 
starajú o starých rodičov.
S radosťou konštatujeme, že 
svojpomocná rekonštrukcia 
vnútorných priestorov hasičskej 
zbrojnice sa chýli ku koncu. 
Zasadačka a chodba má novú 
podlahu, sú vymenené 3 inte-
rierové dvere. Boli vymenené 
potrubia a 2 radiátory kúrenia. 
Povrchová elektroinštalácia je 
v stenách, všade je nová stierka 
a maľovka. Začíname sťahovať 
nábytok a zariaďovať. Majster 
dokončí interiérové dvere. Mate-
riál platil Miestny úrad, stavebné 
úpravy, maľovka, inštalácie 
boli vykonané svojpomocne. 
Keby naši predchodcovia videli 
zbrojnicu dnes, boli by určite 
spokojní. 
Absolvovali sme aj výjazd k po-
žiaru v Jarovciach na okraji Trn-
kovej ulici smerom k Rusovciam, 

v spolupráci s HaZZ Bratislava 
a DHZO Rusovce. Hlavná vec, 
že sa požiar nerozšíril.
Hasičské družstvá sa pripravujú 
na podujatia Západoslovenskej 
hasičskej ligy, žiaci cvičia svoje 
disciplíny. Ak situácia vydrží, 
mali by sme usporiadať záve-
rečné kolo ligy na malé hody 
v sobotu v Jarovciach.
Výročnú členskú schôdzu plá-
nujeme podľa dohovoru výboru 
uskutočniť v poslednom štvrťro-
ku. Naši členovia stále nemajú 
odovzdané svoje členské preu-
kazy. Uznesenie prijaté väčšinou 
to vyrieši.
Na Sviatok sv. Floriána na sv. 
omši sme si pripomenuli aj na-
šich členov, ktorí už nie sú me-
dzi nami. V procesii na sviatok 
Božieho tela sa zúčastnilo 15 
hasičov v rovnošatách. Členovia 
majú záujem a je to poznať.
Tohtoročná oslava MDD bola 
aj v areáli hasičskej zbrojnice. 
Počas troch hodín sa v disciplí-
nach vystriedali stovky detí. 
Máme tiež nových nadšencov 
hasičského športu.

Milan Husár, člen DHZ
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V auguste 2020 spustilo mesto nový spô-
sob zberu papiera a plastov priamo spred 
rodinných domov. Prvá etapa prebehla 
v siedmich mestských častiach Bratislavy. 
Počas tohto obdobia sa sledovala správnosť 
triedenia, čistota odpadu, miera zapojenia 
domácností a zrealizoval sa aj prieskum 
spokojnosti občanov. Po vyhodnotení prvej 
etapy sa vo februári pristúpilo k druhej 
etape, zapojili sa ďalšie tri mestské časti, 
a od septembra 2021 sa tento zber zavedie 
už v celom meste. 
Prvé etapy zberu boli veľmi úspešné, zru-
šením zberných hniezd sa zlepšila čistota 
verejného priestoru, netvoria sa v okolí 
„nezákonné“ skládky, a zbiera sa čistejšia 
surovina, čím sa zabezpečuje vyššia úroveň 
recyklácie. 
Ako to bude prebiehať?
Každá domácnosť dostane v predstihu 
na celý rok 26 ks modrých vriec a 32 ks 
žltých vriec, do ktorých bude zberať papier 
(modré) a plasty, plechovky a nápojové 
krabice (žlté vrecia). Je dôležité používať 
len vrecia z OLO a v prípade potreby si ich 
doobjednať priamo v OLO (zakazka@olo.
sk, tel. 02/ 50 110 660) . Vrecia musia 
byť zaviazané a ráno v deň zberu vyložené 
podľa harmonogramu pred dom, odkiaľ ich 
pracovníci OLO odnesú. Odpad musí byť 
správne vytriedený a stlačený. Znečistené 
plasty je vhodné pred umiestnením do vreca 
vypláchnuť alebo umyť. Frekvencia vynášania 
vrecového odpadu bude každé 2 týždne a v 
Jarovciach začne v septembri 2021. Oby-
vatelia majú možnosť vykladať vrecia aj vo 
vlastných žltých alebo modrých nádobách, 
ktoré je možné objednať si v OLO. Nádoby na 
sklo, zelené kontajnery, ostanú k dispozícii 
na spoločných zberných miestach. 
A na záver prosím venujte pozornosť gra-
fickému znázorneniu pri tomto článku - čo 
do separovaného zberu patrí a čo nie. Je to 

veľmi dôležité, keďže naďalej sa nachádzajú 
v kontajneroch aj predmety, ktoré tam určite 
nepatria, ako napríklad mastné fľaše od 
olejov, mastné papiere, plienky, zrkadlá, 
gumy, autoplasty, kabelky a mnoho iných 

NEVHODNÝCH predmetov. Dbajme o poria-
dok, čistotu a naše životné prostredie. My 
tu žijeme teraz, a naše deti tu chcú žiť tiež. 

Zdroj: OLO

Naplnené vrecia sa budú naďalej 
odvážať podľa harmonogramu
zberu vo vašej mestskej časti.

Frekvencia zberu žltých vriec na 
plasty, kovové obaly a nápojové 
kartóny sa v júni, júli a v auguste

zvýši na 2x za mesiac.

V deň zberu musia byť vrecia
umiestnené na obvyklom odvoznom 
mieste zmesového odpadu,
v čase od 7:00 hod.

V deň zberu budete môcť vykladať 

zaviazané vrecia aj vo vlastných 

žltých a modrých nádobách. Vrecia
v nádobe musia byť zaviazané. Nádoba 
by mala byť v maximálnom objeme
240 l a farebne zhodná s farbou vreca.

Používajte len nami doručené vrecia.

V prípade, že vám vrecia budú chýbať, 
kontaktujte, prosím zakazka@olo.sk, 
02/50 110 660

Informácie
o vrecovom
zbere:

Viac informácií ako správne 
triediť komunálny odpad 
nájdete v návode
„Alchýmia odpadov“

Odpad musí byť správne
vytriedený a stlačený.

2x

VRECOVÝ ZBER PAPIERA A PLASTOV UŽ AJ U NÁS!

Bratislava spustila digitalizáciu zberných 
nádob. Na každú nádobu umiestnili tzv. 
RFID štítok, ktorý ste si už mnohí z vás 
určite všimli na zadnej strane smetného 
koša. Tieto štítky umožnia zlepšiť a zefek-
tívniť prácu okolo zberu a vývozu odpadu. 
Začalo sa v mesiaci máj a naša mestská 
časť bola medzi prvými, kde sa táto aktivita 
realizovala. 
Mesto a OLO pristúpili k tomuto kroku, aby 
mali lepší prehľad o štruktúre vlastníkov, 
monitorovali naplnenie smetných nádob 
a vedeli tak lepšie nastaviť intenzitu od-
vozu odpadov. Ako to prebieha? Štítky na 
nádobách sú jedinečné pre každú zbernú 
nádobu počas celého užívania. V prípade 

výmeny dostane obyvateľ novú nádobu už so 
svojim štítkom naviazaným k jeho zmluvným 
údajom. Štítkami sa zdarma označujú všetky 
druhy nádob, čierne, hnedé, modré, žlté, aj 
zelené. Štítky pomôžu zaznamenávať prie-
bežnú naplnenosť nádob, koľko sa vytvorí 
odpadu v jednotlivých kontajneroch, zaevi-
dujú termíny, kedy presne budú vysýpané 
a bude možné včas zasiahnuť v prípade, že 
sa preplnia. Sledovacie zariadenia sa budú 
inštalovať aj do zvozových vozidiel. Údaje 
zo senzorov budú použité na optimalizáciu 
zvozu aj tým, že sa automaticky vytvoria 
zvozové trasy, ktoré budú znamenať čo 
najkratšiu trasu a maximálne vyťaženie 
kapacity vozidla pri návrate do depa. Po 

vyhodnotení dát bude možné zefektívniť 
najazdené kilometre, predpokladá sa ich 
zníženie, a teda aj zníženie emisií. 
Dáta pomôžu nastaviť taký systém naklada-
nia s odpadmi, ktorý prinesie obyvateľom 
kvalitnejšie služby. Bude jednoduchšie 
identifikovať zbernú nádobu napríklad 
pri reklamáciách, pre získanie presných 
informácií o zvozoch, alebo bude možné 
zistiť zmenu polohy nádoby, napríklad aj 
v prípade krádeže. Pre nás ako obyvateľov 
by digitalizácia mala znamenať jednoduch-
šiu komunikáciu, identifikáciu prípadného 
problému, ale najmä čistejšie verejné 
prostredie, čo je naozaj skvelá správa! ☺

ČIPOVANIE ZBERNÝCH NÁDOB – ČO TO PRE NÁS ZNAMENÁ?
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- Realizácia zavlažovacích systémov na kľúč

- Zakladanie trávnikov pokládkou koberca a taktiež výsevom

- Terénne úpravy pomocou profesionálnej techniky

- Vertiukutácia trávnikov pomocou profesionálnej techniky

- Starostlivosť o trávniky

  Zakladanie trávnikov | Automatické zavlažovacie systémy | 
Vertikutácia trávnikov | Kvapôčková závlaha | 

Starostlivosť o trávnik | BA-JAROVCE
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JAROVCE V UHORSKU (3/3)
Zaujímavý údaj pochádza z ob-
dobia panovania cisára Jozefa 
II. V rokoch 1784 – 1787 sa 
v Uhorsku konalo prvé sčíta-
nie ľudu. V Jarovciach bolo 72 
domov, v ktorých žilo 120 rodín 
v počte 597 osôb. 306 bolo 
mužov a žien spolu s deťmi 
bolo 291. Najvýznamnejšou 
zmenou, ktorá podstatným spô-
sobom zasiahla do života ľudí 
hospodáriacich na pôde, bolo 
zrušenie poddanstva v roku 
1848. Pôda, ktorú poddaní 
dovtedy užívali, prešla do ich 
vlastníctva. Alodiálna pôda 

(alódium – pôda nezávislá od 
feudálneho zväzku) sa stala 
základom pre vytváranie veľko-
statkov. V polovici 19. storočia 
je v Jarovciach evidovaných 
66 roľníckych usadlostí, ktoré 
mali 49 majiteľov – gazdov. 
V roku 1851 tu žilo 514 osôb. 
Roľníkom patrilo 881 jutár 
druhotriednej ornej pôdy, 656 
jutár treťotriednej a 404 jutár 
štvrtotriednej ornej pôdy, ďalej 
75 pokosov druhotriednych lúk 
a 295 treťotriednych pokosov.    
Ľudia v obci sa venovali aj 
včelárstvu. Spomínali sme už, 

že Chorváti boli vychýrení po-
vozníci. Tí, ktorí chovali kone si 
privyrábali práve povozníctvom. 
Ďalší súpis obyvateľov Jaroviec 
je z roku 1816. Sú rozdelení 
podľa spoločenskej triedy, teda 
- poddaní, želiari, domkári.
Udalosti revolučného roku 1848 
neobišli ani Jarovce. Našli sme 
súpis mužov z 18. mája 1848, 
ktorí boli odvedení do Domobra-
ny. O ich počínaní a osudoch 
počas revolučných nepokojov 
sme sa z dostupných záznamov 
nedozvedeli.
Ďalší zoznam domobrancov 
z Jaroviec bol na základe nie-
koľkých úradných nariadení zo 
strany Mošonskej župy v roku 
1848 vystavený na štyri roky. 
Rozumieme tomu tak, že títo 
muži mali byť k dispozícii počas 
štyroch rokov, ale dejiny sa vy-
víjali inak. Revolúcia skončila 
v roku 1849 a tak tento doku-
ment stratil platnosť. 

V súvislosti s uvádzaným re-
meslom domobrancov: hrnčiar 
– tehliar, je potrebné doložiť, 
že v Jarovciach boli dve tehel-
ne. Stará tehelňa, ktorá bola 
v prevádzke už od roku 1765, 
stála v hlbokej priekope na 
„najrizoch“, od Kopčianskej 
cesty smerom k lesu. Tu sa tehly 
iba tvarovali a sušili – bola to 
teda tzv. vzdušná tehelňa. Dala 
sa zrejme do prevádzky pri 
príležitosti výstavby jarovského 
kostola sv. Mikuláša.
V Jarovciach na pasienku stála 
aj druhá tehelňa. Bola to jed-
noduchá stavba s dvoma šopa-
mi. Jedna mala dva oddelené 
priestory. Sem sa uskladňovali 
surové vysušené tehly, ktoré sa 
vyrábali v priestore vedľa šopy 

na pracovnom stole, na ktorom 
bola uložená hlina. Druhá – 
dlhá a úzka šopa slúžila taktiež 
na uskladnenie surových tehál, 
ktoré sa vyrábali na druhom 
stole. Stála tu aj pec, v ktorej sa 
tehly vypaľovali, ktorá raz vyho-
rela, ale bola znova postavená. 
Pri peci bol postavený domček, 
v ktorom boli ubytovaní tehliari. 
Ďalšia veľká šopa slúžila na 
výrobu škridiel. Najväčší sor-
timent tvorili bežné murárske 
tehly. Tehly niesli označenie 
GKJ – Gemeinde Kroatisch 
Jahrndorf – Obec Chorvátsky 
Jandorf. Vyrábali sa aj tehly 
na dlažbu, ďalej tzv. kominárky 
a už spomínaná strešná krytina 
– škridľa. 1000 ks tehál v roku 
1908 stálo 32 korún. II. trieda 
– 28 korún. Kominárky (úzke 
tehly) stály 30 korún. K cene 
pri predaji sa účtovala tzv. 
tehliarska prirážka 80 halierov, 
ktorú dostával vedúci tehelne. 
V lete sa tehly vymodelovali, 
vysušili a pripravili k vypáleniu. 
Vypaľovanie tehál začínalo vždy 
na jeseň. Proces trval 8 dní. 
Najskôr sa pod slabým ohňom 
dosušili a potom pri silnom ohni 
sa vypaľovali, kým nedostali 
bielo-striebornú farbu. Oheň 
sa musel kontrolovať vo dne 
i v noci, aby nenastal požiar, 
alebo naopak, aby pec nevyhas-
la. Drevo na pálenie sa vozilo 
z jarovského lesa. V roku 1908 
stála jedna siaha 16.- korún.

Juraj Hradský, FINS
foto: archív autora

Súpis mužov z roku 1948, ktorí boli odvedení do domobrany

Gemeinde Kroatische Jahrndorf, tehla vyrobená v Jarovciach.
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MESTSKÝ OVOCNÝ SAD ZAČAL POD RUKAMI 
SENIOROV ROZKVITAŤ

„Seniori prijali patronát nad sadom s nadšením. Starostlivosť o sad, 
ako aj ďalšie kreatívne a rozvojové aktivity v ňom, sme zaradili do 
svojho programu. Každý štvrtok dopoludnia - od desiatej hodiny je 
sad len ich,“ informuje riaditeľka STÁLE DOBRÍ Mária Drahošová. 
Spolu s mestom sa seniori starajú o viac ako 75 odrôd ovocných 
stromov a desiatky druhov ovocných krov a bylinných záhonov. Náj-
dete tu pôvodné odrody jabloní, sliviek, čerešní, višní, marhúľ ale aj 
orechov, či liesok. V mnohých prípadoch ide už o takmer vyhynuté 
druhy. Tradičné odrody vysadených drevín sa v Petržalke pestovali 
už v minulosti a na tradície našich dedov a vhodné klimatické pod-
mienky nadväzuje svojim konceptom aj prvý ovocný mestský sad na 
území hlavného mesta. 

Oživujú sadovnícke tradície
Petržalka bola v minulosti vychýrená bohatými ovocnými sadmi a zá-
hradami a pôvodní obyvatelia Petržalky mali povesť výnimočných 
pestovateľov, preslávených aj za hranicami krajiny. Pestovala sa 
tam zelenina aj ovocie, najmä marhule, hrušky, jablká, ringloty, či 
moruše. Starí Bratislavčania spomínajú, že ešte v polovici minulého 
storočia sa do Petržalky chodilo na marhule z mesta pešo cez Starý 
most s veľkými kuframi. Bohatú úrodu Petržalčania predávali na 
trhoch po celom meste.

Aj aktuálny názov mestskej časti má pôvod v záhradníctve, presnej-
šie v jednej z plodín, ktorej sa v jej záhradách výnimočne darilo. Áno, 
petržlen dal najskôr meno jej obyvateľom a neskôr sa ich prezývka 
preniesla do názvu osady a dnešnej mestskej časti. Súčasťou mest-
ského sadu sú okrem ovocných stromov aj kvetinové lúky, trávnaté 

porasty, či zaujímavé 
rastlinné a terénne 
objekty, napríklad čo-
raz viac populárne 
vŕbové stavby. 

Stretneme sa v sade
Tohtoročná sadov -
nícka sezóna zača-
la v čase karantény 
a núdzového stavu 
pre seniorov teoretic-
kou prípravou. STÁLE 
DOBRÍ v spolupráci so záhradnou architektkou Martou Tokár využili 
čas, kým počasie a covidová situácia umožnili stretávať sa, a pre se-
niorov natočili sériu krátkych videí. „Pani Marta Tokár, veľká nadše-
kyňa záhrad, nám ukázala, čo môžeme vyčariť na svojich balkónoch 
a terasách. Poradila aj praktickými radami ako pri pestovaní využiť 
popol, či kávovú usadeninu. Všetky užitočné informácie nájdete na 
našej webovej stránke,“ informuje Soňa Deglovičová, manažérka 
projektu STÁLE DOBRÍ v sade. 

Na špeciálnej podstránke sa seniori dozvedia všetko potrebné aj 
o pripravovanom programe v sade. Najbližšie sa seniori stretávajú 
na prednáške 17.6.2021 o 10:00 h priamo v ovocnom sade aj so 
známym pomológom Ľudovítom Vaššom. Ten bude prednášať o sta-
rostlivosti o sad  počas leta, poradí ako bojovať  s rôznymi škodcami 
a organizmami na ovocných stromoch a vysvetlí prečo podporovať 
prírodnú rozmanitosť v sade. Príďte si aj vy do sadu oddýchnuť. Po-
núka príjemný priestor pre socializáciu a nadväzovanie priateľstiev, 
zábavu i poučenie. Čo po ťažkom a stresujúcom období príde určite 
mnohým vhod.

Viac informácií o aktivitách STÁLE DOBRÍ v sade nájdete na www.
staledobri.sk

Foto: STÁLE DOBRÍ

Seniori, už ste navštívili mestský ovocný sad v Petržalke? Máte to cestou do Jaroviec Panónskou ulicou. Rozprestiera sa po 
zjazde z mosta SNP, po ľavej strane na Macharovej ulici. Sad s rozlohou 10 tisíc metrov štvorcových je zriadený Magistrátom 
hlavného mesta Bratislava a minulý rok nad ním zobrala patronát nezisková organizácia STÁLE DOBRÍ, ktorá sa venuje senio-
rom. Plány so sadom síce na chvíľu pribrzdila pandémia, ale so zlepšovaním situácie a uvoľňovaním karanténnych opatrení sa 
už seniori opäť začali v sade stretávať. 
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NESTRATIŤ SVETLO NÁDEJE

Nie je tomu dávno, čo v Mexiku 
objavili vedci v jaskyni istý druh 
rýb, ktorý sa celkom prispô-
sobil životu v tme. Stratili oči, 
pigment, rýchlosť, schopnosti, 
ktoré im boli v absolútnej tme 
celkom zbytočné. Z nášho po-
hľadu sa stali nepeknými, ba do-
konca až priam obludnými. Pri-
spôsobovanie sa podmienkam 
a okoliu sú schopnosti vlastné aj 
nám. Evolúcia prináša so sebou 
v mnohom posun vpred, žiaľ nie-
kedy to môže prerásť do veľkých 
deformít aj poškodení. 
Posledné obdobie sme všetci 
prechádzali temným údolím 
a svetlo nádeje bolo veľmi vzdia-
lené a slabé. Kým v prvej vlne 
pandémie narastala túžba po-
máhať si, vzrástol počet dobro-
voľníkov. Začali sme si viac vší-
mať problémy iných ľudí, mnohí 
objavili krásu prírody. Zažili sme 
hromadné potlesky pre tých, čo 
pracovali v prvej línii, mnohí sa 
spájali v rôznych modlitbách za 
zastavenie pandémie a pomoc 
pre chorých a ich príbuzných. 
Začali sa šiť a rozdávať rúška, 
mladí nosili potraviny seniorom 
a pod.

Svet sa na chvíľku zastavil, 
spomalili sme a obmedzili naše 
aktivity. Hlboko do našich sŕdc 
zasiahol veľmi dojemný obraz 
opusteného pápeža Františka 
na Svatopeterskom námestí vo 
Vatikáne. Ticho, tma, samota, 
iba kríž svietil v diaľke ako je-
diná nádej. Musíme si priznať 
krutú pravdu nepočúvali sme 
slová posledných pápežov, ktorí 
upozorňovali už desaťročia, že 
sa potrebujeme obrátiť, zmeniť 
životný štýl. Rýchlosť rozvoja 
techniky však letela rýchlejšie 
ako rozvoj osobnosti človeka. 
Nárastom luxusu a konzumu 
sme začali likvidovať prírodu vo 
zvýšenej miere: množstvo odpa-
du, znečistenie vôd, vyhynutie 
mnohých druhov živočíchov. 
Hoci sa vieme vďaka technike 
spojiť razom s človekom na 
opačnom konci sveta, začali 
sme sa jeden druhému vzďaľo-
vať. Kedysi bola reklama na jed-
ného mobilného operátora: “Aby 
ľudia spolu hovorili.” Začali sme 
viac rozprávať, písať, ale niet už 
tých, čo by pozorne počúvali. 
Nárastom sociálnych sietí sme 
vymenili súkromie za slobodu 

surfovať po internete. Zujímame 
sa o neznámych ľudí a zarástli 
nám cestičky medzi nami. 
V druhej vlne už nešlo o nárast 
dobroprajnosti, ale vyplavilo sa 
z nás to najhoršie: strach, hnev, 
frustrácia, zrádzanie, polarizá-
cia spoločnosti. Všetky naše 
rozhovory ovládla jedna téma, 
ňou sme začínali, pokračovali 
a často aj končili naše rozprá-
vanie. Podobne ako ryby v me-
xickej jaskyni sme začali strácať 
zrak, tvar, rýchlosť, krásu.
Hovorí sa, že čas letí, dobrá 
správa však je, že my sme pi-
lotmi nášho života a držíme 
kormidlo pevne vo svojich ru-
kách. Podobne aj pri plavbe na 
plachetnici neudáva smer lode 
prúdenie vetra, ale kormidlo 
a nastavenie plachiet. Nedajme 
sa uniesť vírom udalostí, vetrom 
beznádeje a okolnosťami k stra-
te našej ľudskosti. Sv. Pavol 
píše, že dokonalá láska vyháňa 
strach. Odvážny človek potom 
nie je ten, čo sa nebojí, ale ten, 
ktorý vie čeliť vlastnému strachu 
s láskou.
Istý človek chcel zničiť jednu 
palmu a tak ju zaťažil kameňom. 
Keďže nemohla rásť do výšky, 
tak rástla do koreňov. O neja-
ký čas v krajine nastalo veľké 
sucho, všetky palmy uschli, iba 
táto jedna si zachovala zelené 
listy. Aj my sme prežili veľa 
ťažkých chvíľ, náročných strát, 
množstvo obmedzení. Nestrá-
cajme však nikdy svetlo nádeje, 
že Pán je s nami aj uprostred 
búrlivých vôd, temných údolí 
a má moc nás zachrániť. Ak sme 
sa aj cestou stratili, tak vždy je 
tu možnosť počúvať Boží hlas 
a pokračovať za našim cieľom. 
Aj zlé okolnosti môžu poslúžiť 
nášmu rastu do hĺbky a tak nám 
umožnia objaviť prameň života 
a zdroj nádeje. 

Martin Jarábek

V mesiacoch apríl až jún 2021 sa 
významných životných jubileí dožili 
títo naši spoluobčania:

92 rokov
     TREUEROVÁ Anna
90 rokov
     JESZENKOVITSOVÁ Barbora
     LÉVAI Jitka
89 rokov
     IRÓVÁ Hedviga
87 rokov
     HRUŠOVSKÁ Judita
86 rokov
     URMINSKÁ Jozefa
80 rokov
     NOVÁKOVÁ Alžbeta
75 rokov
     KVASNICOVÁ Gizela
     PLANKENAUEROVÁ Anna
70 rokov
     BOMBOVÁ Viera
     KUMANČÍK Viliam
     MAJOR František
     PETRENČÍK Peter
     VARENIČOVÁ Oľga
     VOLNEROVÁ Klaudia
     WARENICHOVÁ Bernadeta
65 rokov
     BIELIKOVÁ Katarína
     CIGÁNYIK Miroslav
     PÁPAY Ladislav
     SCHMIDL Peter

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

Odišli od nás

PODKOVČÍKOVÁ  Mária
vo veku 74 rokov

KISS  ján
vo veku 79 rokov

CZAFÍK  Marko
vo veku 71 rokov

JANKOVICH  Alojz
vo veku 68 rokov

Odpočívajte v pokoji !

Blahoželáme
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PEČENÝ LOSOS S HRÁŠKOM A CITRÓNOVO VÍNOVOU OMÁČKOU
Ingrediencie na 4 porcie:
700 g čerstvý losos
800 g mrazený hrášok
125 g čerstvé hráškové struky
5 g hráškové výhonky
2 ks ryžový papier
200 g maslo
3 dl olej (na vyprážanie papiera)
220 g smotana na šľahanie
soľ, mleté čierne korenie

Na omáčku:
0,5 l biele víno
100 g maslo
1 ks citrón

Príprava:
Mrazený hrášok krátko povaríme vo vriacej 
vode a následne vložíme do ľadovej vody, 
aby sme zachovali peknú zelenú farbu. 
Následne precedíme a rozmixujeme ho na 

jemné pyré, pridaním smotany na šľahanie 
a masla, dochutíme soľou. Hotové pyré 
prepasírujeme cez jemné cedidlo. Hráškové 
čerstvé struky si krátko sparíme vo vriacej 

vode a následne krátko opečieme na pan-
vici s maslom, dochutíme soľou a mletým 
čiernym korením. 
Čerstvého lososa si narežeme na 4 kusy 
cca 160-180 g, osolíme, okoreníme a ope-
čieme kožou dole na prepustenom masle 
a dopečieme v rozohriatej trúbe na 180 °C 
približne 6 až 7 minút.
Na ozdobu použijeme ryžový papier, ktorý si 
vypražíme v rozohriatom oleji, osušíme, oso-
líme a rozlámeme na menšie kúsky. 

Príprava omáčky:
Do panvice,  v ktorej sme opekali lososa, pri-
dáme biele víno, vyčírime, pridáme citrónovú 
šťavu, odstavíme a zašľaháme studené 
maslo, čím nám vznikne pekná maslovo-ví-
nová emulzia.

recept pripravil Jaromír Štefanovič

TRÉNING PAMÄTI
1. Precvičte si Vašu pozornosť, ktoré dva kľúče sú rovnaké?

2. Tréning pracovnej (krátkodobej) pamäti:

Napíšte si na papier nasledovné slová:
NOS, MUŠELÍN, MÚZEUM, KONVALINKA, FIALOVÁ
- prečítajte si napísané slová nahlas
- papier s napísanými slovami si odložte bokom
- nasledujúcich 20 min sa venujte inej aktivite
- po uplynutí 20 min si slová zopakujte
- až následne si overte správnosť odpovede

4. Nasledujúce cvičenie precvičuje a podporuje jazykovú vybave-
nosť, slovnú zásobu,  dlhodobú pamäť a fantáziu...
V časovom limite (nastavte si časovač) 60 sekúnd sa pokúste 
vybaviť si a napísať na papier čo najviac predmetov, ktoré majú 
zelenú farbu (brokolica).

3. Pokúste sa v časovom limite 3 minúty zapamätať si čo najviac 
obrázkov, aj ich umiestnenie. Následne si vrchnú tabuľku zakryte 
a doplňte chýbajúce obrázky do spodnej tabuľky.

Želám príjemnú zábavu.
Monika Kuchárová
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Vynikajúce výsledky dosiahli do-
rastenci zo streleckého športo-
vého klubu Jarovce pod vedením 
Michala Slavkovského na Maj-
strovstvách Slovenska v streľbe 
zo vzduchových zbraní, ktoré sa 
konali 7. - 9.5. 2021 v Martine. 
V kategórii VzPu 40 - Dorastenci sa 
najlepšie umiestnil Jozef Löffler, 
skončil ako 3. najlepší strelec 
v tejto kategórii na Slovensku, 
na 4. mieste sa umiestnil Dá-
vid Harrer zo ZŠ Jarovce. Vďaka 
výbornému spoločnému skóre, 
ktoré nastrieľali Jozef Löffler, 
Dávid Harrer a Adam Kuba získali 

Jarovce prvé miesto v kategórii 
družstiev dorastencov. Najvýznam-
nejším úspechom je nepochybne 
1. miesto v kategórii VzPu 40 
- dorastenky ktoré získala Mia 
Dudášová a stala sa tak najlepšou 
strelkyňou v kategórii dorasteniek 
na Slovensku. K týmto významným 
úspechom srdečne blahoželáme 
a mladým športovcom pod vede-
ním trénerov Michala Slavkovské-
ho a Diany Beníkovej ďakujeme za 
skvelú reprezentáciu Jaroviec na 
celoštátnej úrovni.

ŠPORTOVÝ KLUB JAROVCE SO SKVELÝMI VÝSLEDKAMI 
NA MAJSTROVSTVÁCH SR (VZDUCHOVÉ ZBRANE)

Dobrý deň p. Tomko,
chcela by som predať rodinný dom v Jarovciach. Bohužiaľ praco-
vala som v gastro sektore a prišla som o prácu kvôli pandémii. 
Vznikli mi dlhy, ktoré začal exekútor vymáhať. Mám exekúciu na 
pozemok a veľké nedoplatky u dodávateľov elektrickej energie 
a plynu. Nemám si od koho požičať, aby som dlhy vyplatila. Dá 
sa takýto dom rýchlo predať aj s exekúciami? Ďakujem.

Ďakujem za Vašu otázku. Po nehnuteľnostiach v Jarovciach je 
veľký dopyt a ponuka relatívne nízka. Rodinné domy sa predávajú 
štatisticky dlhšie ako byty. Dá sa predať aj nehnuteľnosť s exekú-
ciami a nedoplatkami, avšak postup je trochu iný ako pri klasickom 
predaji. V prvom rade treba nájsť záujemcu, ktorý disponuje určitou 
časťou kúpnej ceny v hotovosti a nebude financovať celú kúpnu 
cenu prostredníctvom hypotekárneho úveru. Taktiež sa takýto záu-
jemca nemôže ponáhľať so sťahovaním do Vášho rodinného domu, 
keďže všetky procesy na vyriešenie Vašej situácie potrvajú určitý 
čas - niekoľko mesiacov. Keď záujemca bude disponovať kúpnou 
cenou na ktorej sa dohodnete, môžete uzavrieť zmluvu o budúcej 
zmluve, ktorej prílohou bude aj kúpna cena. V zmluve o budúcej 
zmluve špecifikujete platobné podmienky tak, že každý nedoplatok 
sa detailne špecifikuje. Samozrejme ešte predtým musíte osloviť 
každú inštitúciu a notára u ktorého máte podlžnosti. Následne 
vypočítajú výšku dlhu k určitému dátumu, ktorý bude musieť 
záujemca zaplatiť ako časť kúpnej ceny. Keď sa podpíše zmluva 
o budúcej zmluve, záujemca uhradí Vaše podlžnosti. Inštitúcie 

a exekútor vystavia potvrdenie 
o splatení dlhu, t.j. kvitanciu. 
Kvitanciu podáte na katastrálny 
úrad, ktorý na jej základe vymaže 
informácie o exekúcii z listu vlast-
níctva. Týmto spôsobom sa vyčistí 
list vlastníctva a nehnuteľnosť 
bude možné prefinancovať pros-
tredníctvom hypotekárneho úveru. 
Následne podpíšete kúpnu zmluvu 
a záujemca uhradí zostávajúcu 
časť kúpnej ceny na Váš účet, 
prípadne vyplatí Váš zostávajúci 
hypotekárny úver. Samozrejme 
v prípade, že záujemca o kúpu 
Vášho rodinného domu bude 
disponovať hotovosťou vo výške 
kúpnej ceny, tak postup bude 
trochu iný, ale určite jednoduchší. 
Na záver by som dodal, že tento postup možno znie komplikovane, 
ale v princípe taký komplikovaný nie je. Treba len vedieť ako po-
stupovať, mať dostatok času na riešenie problému a trpezlivosť.

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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JAROVSKÝ ZĽAVOVÝ KUPÓN
na tlač v Zephirose

10€
Podmienky využitia kupónu:

1. Urobiť mailovú objednávku na zephiros@zephiros.com.

2. Do tela mailu napíšte kód: JARN_ZEP21.

3. Minimálna hodnotá objednávky 25€.

4. Platnosť kupónu do 1.9.2021.

ČO PRE VÁS VIEME VYROBIŤ?
Naskenujte QR kód a dozviete sa viac

MB Panónska, s. r. o., Panónska cesta 31, Tel.: +421 915 999 111

Nová, 
plne elektrická EQA 
v MB Panónska

Viac informácií: QR kód alebo
www.mercedesbratislava.sk


