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Na úvod

Nenávisť, hnev, polarizácia, 
podozrievanie a mnohé ďalšie 
slová vyjadrujú stav dnešnej 
spoločnosti. Platí to v malej Slo-
venskej republike, ale i v celom 
svete. Určite to tak cíti väčšina 
z vás.
Môžeme dlho a veľa polemizo-
vať o tom, čím je to spôsobené 
a ak by som v tejto chvíli vyslovil 
nejaký názor, určite sa nájdu 
mnohí, ktorí by mali úplne odliš-
ný názor a spôsobil by som tým 
zbytočnú chvíľkovú polarizáciu. 
No neurobím to. 
Neurobím to práve preto, že sa 
blížia Vianoce, sviatky, s ktorými 
sa stáročia spája pokoj a rodin-
ná pohoda. Pokoj je niečo, čo 
sa dnes už hľadá veľmi ťažko. 
Niekedy ho nemáme po celý 
rok, tak si ho skúsme urobiť 
teraz. Práve teraz si povedzme, 
že názory, ktoré nás s našimi 
priateľmi, kolegami, či známy-
mi rozdeľujú, necháme bokom. 
Poďme si povedať, čo nás spája, 
v čom nachádzame zhodu a po-
koj. No a dajme si taký aj novo-
ročný sľub, že si to uchováme 
aj v ďalšom roku čo najdlhšie.
Dnešné vianočné priania sú 
najčastejšie cez sms správy. 
Namiesto stovák preposlaných 
neosobných želaní, pošlime úpl-
ne osobnú správu niekoľkým 
známym, či členom rodiny. Nech  
je z tých správ cítiť, že sú určené 
len a len pre nich. Som si istý, 
že ich to poteší.

Milí Jarovčania, 
žijeme psychicky náročné časy 
a preto vám všetkých želám prí-
jemné pokojné sviatky s úsme-
vom, ktorý vyjadrí rovnováhu vo 
vašom vnútri. No a nech je ten 
budúci rok aspoň o trošku menej 
náročný ako uplynulý.

Jozef Uhler, starosta 
a vydavateľ Jarovských novín

Drahí priatelia a priaznivci, do-
voľte, aby sme sa vám prihovorili 
niekoľkými vetami za skupinu 
Meteor a spolu si zaspomínali 
na krásne momenty, ktoré sme 
mohli prežiť aj vďaka vám.
Náš príbeh sa začal v roku 1978, 
kedy sme sa ako partia mla-
dých nadšencov rozhodli založiť 
kapelu. V tom období to ešte 
nebol Meteor v zostave, ktorá je 
všetkým známa. Medzi zaklada-
júcich členov patrili okrem iných 
aj Štefan Ihász a Peter Malý. Ne-
skôr však prišlo k rôznym zme-
nám a od roku 1987 fungovala 
kapela v zložení: Ladislav „Le-
dis“ Novák (gitara), Ján „Gulo“ 
Németh (bicie), Silvester „Siki“ 
Wispl (klávesy), Tibor Buchta 
(basa/klávesy) a Ján Andhelyi 

(saxofón). 
V začiatkoch našu činnosť výraz-
ne podporil Dobrovoľný požiarny 
zbor, ktorý nám umožnil využí-
vať ich priestory ako skúšobňu. 

Potom sa stal našim druhým 
domovom Kultúrny dom Jarovce, 
kde sme sa vždy stretli s ochotou 
predsedov a starostov.
Začali sa prvé vystúpenia v Ja-
rovciach, Rusovciach a Čunove. 
Naše pôsobenie sa na istý čas 
prerušilo kvôli odchodu na zák-
ladnú vojenskú službu, ale s rov-
nakým elánom sa opäť obnovilo.
Čím viac sme hrávali, tým sa 
naše teritórium pôsobenia stále 
viac rozširovalo aj do širokého 
okolia. Po páde železnej opony 
sa nám otvorili brány zahraničia 
a pravidelne sme chodievali za-
bávať ľudí aj do Rakúska a Ma-
ďarska. Raz sa nám dokonca 
podarilo zahrať aj v Nemecku. 
Zo všetkých týchto momentov 
nám ostali krásne spomienky.
V r. 1993 sme v Slovenskom 
rozhlase nahrali prvé CD, kde si 

ĎAKUJEME ALEBO AKO NÁS COVID ZASTAVIL
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nás vybrali spomedzi viacerých 
kapiel. Tento album s ľudovými 
piesňami režíroval Pavol Zele-
nay.
Najbližšie obdobie sme hrávali 
pravidelne takmer každý víkend. 
Najviac na rôznych zábavách, 
čajových večierkoch, plesoch, 
oslavách, jubileách a svadbách, 
ktoré boli v mnohých prípadoch 
viacgeneračné. Keď sme boli 
vo veku našich rovesníkov tak 
im, a o pár rokov neskôr zase 
ich deťom.
Napriek tomu, že sme hosťovali 
na rôznych miestach, najradšej 
sme vždy vystupovali doma v Ja-
rovciach. Tu sme mohli hrávať 
celý náš repertoár, ktorý tvorili 
slovenské, české, maďarské, 
chorvátske, cigánske a mnohé 
iné pesničky. Vždy s nami okrem 
nás spievali celé Jarovce. A to 
nás hrialo pri srdci.
Okrem iného sa nám podarilo 
obnoviť zvyk posledných fa-
šiangov. Tie fungujú dodnes. 
Rovnako ako aj tradícia posled-
nej fašiangovej zábavy, ktorú 
pravidelne organizujú členky 
Červeného kríža a hodových 
pondelkov na ihrisku, ktoré 
tiež s veľkým úspechom naďa-

lej trvajú. 
Pri príležitosti 30. výročia sa 
nám v r. 2013 podarilo vydať 
ďalšie CD s chorvátskymi pies-
ňami, ktoré sme nahrali u Miňa 
Šimeka. Krstnou mamou toh-
to albumu bola speváčka Sisa 
Sklovská, ktorá s nami viackrát 
účinkovala. Pri tvorbe tohto diela 
nám výrazne pomohol náš bu-
dúci člen Mišo Knotek. 
Veľká rana pre skupinu a jej 
ďalšie fungovanie prišla 18. 8. 
2018, kedy nás náhle opustil 
náš Siki. V tej chvíli sme chceli 
ukončiť naše účinkovanie. Vzhľa-
dom na veľa dohodnutých vystú-
pení sme sa však rozhodli an-
gažovať Miša Knoteka, s ktorým 
sme už úspešne spolupracovali 
pri nahrávaní nášho druhého 
CD. 
Posledné vystúpenie sme odo-
hrali 12. februára 2020. Bola to 
fašiangová zábava, ktorú orga-
nizujú členky ČK v Jarovciach. 
Potom ale prišiel covid, ktorý 
predčasne ukončil naše plány. 
Napriek tomu, že nám to spolu 
naďalej veľmi dobre ladilo, sme 
sa rozhodli naše účinkovanie 
ukončiť. Sme však veľmi radi, 
že sme mohli obohatiť domácu 

hudobnú scénu a byť inšpirá-
ciou aj pre mladých hudobníkov, 
ktorí sú našimi pokračovateľmi 
v začatom diele.
Na záver by sme sa chceli veľmi 
pekne poďakovať našim rodi-
nám, v ktorých sme vždy mali 
veľkú podporu a všetkým fanú-
šikom, pretože aj vďaka nim sa 
nám po tie dlhé roky tak dobre 
darilo šíriť dobrú náladu. Taktiež 
ďakujeme všetkým organizáci-
ám, ktoré nás pravidelne an-
gažovali na rôzne spoločenské 
akcie. V Jarovciach nimi boli 
najmä miestny úrad, športovci 

– starí páni, poľovníci, hasiči, 
Chorváti, Červený kríž a rovnako 
všetkým ľuďom, ktorým sme 
kedy spôsobili dobrú náladu.

Ešte raz veľmi pekne ďakuje-
me, aj tým, na ktorých sme si 
nespomenuli. 

Za skupinu Meteor 
Tibor Buchta a Ján Németh
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Deti mali znova radosť. Aj napriek opatreniam zorganizovala mestská časť príchod sv. Mikuláša, patróna jarovského kostola do Jaro-
viec. Prišiel na koči ťahanom dvoma koníkmi a mal darček pre každé dieťa, ktoré ho čakalo pri dome. Táto kultúrna akcia bola zorga-
nizovaná aj vďaka významnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja z dotačnej schémy individuálnych dotácií na rok 2021.

SV. MIKULÁŠ V ULICIACH JAROVIEC
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Milí Jarovčania,

 ďakujeme za spoluprácu 
v končiacom roku 2021. 
V novom roku 2022 Vám želáme 
pevné zdravie a úsmev na tvári.

 Príjemné a pokojné prežitie 
vianočných sviatkov v kruhu 
svojich blízkych.

Jozef Uhler, starosta
poslanci Miestneho zastupiteľstva

a kolektív miestneho úradu

ŠARKANIÁDA A VYREZÁVANIE TEKVÍC
Po dvoch rokoch sme opäť zorganizovali v spolupráci s kultúrnou komisiou MČ Jarovce šarkaniádu a vyrezávanie tekvíc. Zabaviť nás 
prišiel bruchomluvec a kúzelník Jaro Seman so svojim Alfim. O chutné občerstvenie sa postarala kultúrna komisia MČ. Ďakujeme všet-
kým organizátorom a návštevníkom za vydarenú akciu. Dúfame, že aj budúci rok budeme môcť znova zorganizovať túto rodinnú akciu. 

foto: Terézia Šramková
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TOOLS FOR FUTURE - ČARO DREVA

Počas druhého októbrového týž-
dňa dostala naša škola, v rámci 
programu EÚ pre vzdelávanie 
a odbornú prípravu Erasmus 
+, ďalšiu príležitosť zúčastniť 
sa  aktívneho a tvorivého pra-
covného stretnutia učiteľov pro-
jektu „Toolsforfuture“.  Spolu 
so zástupcami z Francúzska, 
Severného Macedónska a Ru-
munska  nás hosťujúca škola 
Vrbani v Chorvátsku oboznámila 
s tradičným opracovaním dreva 
a výrobou tradičných drevených 
hračiek. 
Počas celého týždňa nás čaka-
li aktivity zamerané na prácu 
s drevom. Veľmi podnetnými 
boli workshopy realizované na 
pôde školy, kde sme spolu so 
žiakmi vyrábali rôzne drevené 
hračky a iné úžitkové predmety.  
Oboznámili nás s rôznymi techni-
kami spracovania a opracovania 

dreva, tiež konečnou úpravou 
týchto výrobkov. Rovnako zau-
jímavý bol workshop v Etnogra-
fickom múzeu mesta Zahreb, 
zameraný na výrobu tradičného 
dreveného koníka, ale aj tra-
dičných červených medovníkov, 
ktorých história siaha až do 13. 
storočia. Práve tieto medovníky 
boli od roku 2010 zaradené do 
zoznamu nehmotného kultúrne-
ho dedičstva UNESCO.
Najväčší dojem však v nás za-
nechala návšteva najväčšieho 
pútnického miesta v Chorvátsku, 
a to Marija Bystrica s prekrás-
nou drevenou Kalváriou, ktorá 
je dielom miestnych sochárov. 
Tu sme mali možnosť nahliadnuť 
a zažiť interaktívnu prezentáciu 
miestneho remeselníka – dielňu 
zameranú na výrobu tradičných 
drevených hračiek Hrvatskeho 
Zagorja, ktoré sú od roku 2009 

zapísané do zoznamu UNESCO. 
Rovnako zaujímavá bola náv-
števa lesnícko-drevárskej ško-
ly v Karlovaci, kde nám okrem 
výrobkov študentov predviedli 
praktické ukážky a rôzne tech-
nológie, ktoré sú potrebné na 
prácu s drevom. 
Prežili sme veľmi aktívny týž-

deň, z ktorého sme si doniesli 
nielen nové vedomosti a zruč-
nosti z oblasti práce s drevom,a-
le aj mnoho výrobkov a manuá-
lov k ich výrobe, ktoré budeme 
môcť využiť pri práci s deťmi 
v našej škole.

Mgr. Lenka Jánová
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BEZPLATNÝ CELOROČNÝ ODVOZ ELEKTROOD-
PADU PRIAMO Z ADRESY BYDLISKA
Skladujete doma starú práčku, chladničku 
či mikrovlnku? Nemáte čas ani možnosť ich 
odviezť na zberný dvor? V celej Bratislave 
vrátane Jaroviec funguje bezplatná služba 
zberu elektroodpadu, a to priamo z adresy 
bydliska obyvateľov. Odvoz elektroodpadu 
si stačí pohodlne objednať cez www.zbere-
lektroodpadu.sk.

AKÉ SPOTREBIČE VÁM ZADARMO 
ODVEZÚ? 
  
Zber je zameraný na veľké a ťažké spotre-
biče zo skupiny tzv. bielej techniky. Práve 
tieto spotrebiče sa častokrát nezmestia do 
bežného osobného auta a vzniká tak kom-
plikácia s ich odvozom do zberu. Ekologicky, 
pohodlne a zadarmo sa tak môžete zbaviť 
napríklad chladničiek, mrazničiek, umýva-
čiek riadu, práčok, sušičiek, či sporákov. 
Ak do zberu nahlásite aspoň jeden takýto 
väčší spotrebič, spolu s ním vám odvezú 
aj iné menšie spotrebiče (napr. fén, holiaci 
strojček či hriankovač). 

AKO SI ZBER ELEKTROODPADU OB-
JEDNÁTE? 

Cez webstránku www.zberelektroodpadu.
sk. V sekcii „Objednať“ si vyberiete mestskú 
časť Jarovce (prípadne inú mestskú časť, 
z ktorej potrebujete odviezť elektroodpad) 
a zvolíte si vyhovujúci termín zberu. Ob-
jednávanie na jednotlivé termíny zberu sa 
uzatvára vždy 2 dni pred konaním zberu. 

Zbery sa konajú v každej bratislavskej 
mestskej časti po celý rok, približne každú 
druhú sobotu. Po uzavretí objednávok na 
konkrétny zber sa zverejňuje nový termín. 
V online objednávke je potrebné poskytnúť 
údaje o druhu a množstve spotrebičov, kto-
ré potrebujete odviezť a kontaktné údaje. 
Spotrebiče treba pred ich odovzdaním do 
zberu očistiť, vyliať vodu z filtra práčky 
alebo odmraziť mrazničku.  

V deň zberu vyložíte staré spotrebiče do 
vchodu bytovky alebo za bránu domu. Pre-
pravcovia vám zatelefonujú alebo zazvonia 
na zvonček, aby ste im vchod sprístupnili. 
Následne spotrebiče naložia a odvezú na 
ekologickú recykláciu. Je dôležité nevykla-
dať ich na ulicu. Mohli by sa k nim tak 
dostať nelegálni zberači. Tí ich  rozoberú 
na hodnotné súčiastky a zvyšok rozobraného 
spotrebiča porozhadzujú po okolí. Vytvárajú 
sa tak  čierne skládky a z amatérsky rozo-
bratých spotrebičov môžu do okolia uniknúť 
látky škodlivé pre životné prostredie (napr. 
chladivá z chladničiek). 

Zber televízorov a monitorov sa cez www.
zberelektroodpadu.sk nezabezpečuje. Pre 

ich ekologickú likvidáciu odporúčame za-
niesť ich na zberný dvor. 
Ten môžete  počas celého roka využiť 
pre všetok elektroodpad tiež v prípade, 
že nechcete čakať na termín mobilného 
zberu elektroodpadu a viete si elektrood-
pad na zberný dvor dopraviť svojpomocne. 
Výhodným spôsobom, ako sa ekologicky 
zbaviť nepotrebného spotrebiča, je hneď pri 
kúpe nového využiť službu spätného zberu 
cez predajne elektrospotrebičov. Ďalším 
spôsobom ktorým sa Bratislavčania môžu 
zbaviť elektroodpadu je využiť jarné a jesen-
né zbery, ktoré organizujú mestské časti. 
Vtedy sa v jednotlivých častiach pristavia 
kontajnery alebo vozidlá, do ktorých môžu 
občania doniesť svoj elektroodpad. Termíny 
týchto zberov a adresy, kde budú pristavené 
vozidlá či kontajnery, komunikujú jednotli-
vé mestské časti prostredníctvom svojich 
časopisov, webových stránok, lokálnej TV 
či iných mestských médií.        
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Ubehlo to veľmi rýchlo. Pred troma rokmi ste vo voľbách rozhodli 
o starostovi a poslancoch na najbližšie obdobie. Zo štvorročného 
mandátu začíname posledný rok. Práve posledný rok sa zvykne 
robiť najviac a ľudia často poukazujú na to, že tri roky sa nerobilo 
nič. Verím, že toto nebude náš prípad, pretože od začiatku ideme 
rovnakým tempom. Veríme, že o rok nám vystavíte objektívne 
vysvedčenie. Pozrime sa teraz na novinky z posledného obdobia.

V JAROVCIACH MÁME PRVÉ NÁMESTIE
Po rekonštrukcii sýpky vznikla pri nej nová plocha, ktorá pripomína 
skôr námestie ako ulicu a preto sa poslanci so starostom rozhodli 
navrhnúť názov tohto priestranstva ako námestie. Developer síce 
navrhoval, aby sa to nazývalo podľa jeho projektu, teda „Námestie 
Dve sýpky“, ale tento názov by nezodpovedal histórii. V dvoch 
budovách bola kedysi len jedna sýpka. Preto sa poslanci zhodli 
na názve „Námestie pri sýpke“, ktoré je zrozumiteľné a historicky 
presné. Zastupiteľstvo v Jarovciach navrhlo tento názov na júno-
vom rokovaní a definitívne ho schválilo mestské zastupiteľstvo 
23.9.2021. Priestranstvo by po dokončení malo slúžiť ako priestor 
na eventy a oddych. Veľkým pozitívom je, že bude bez áut.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA ZHOTOVITEĽA NOVEJ 
ŠKÔLKY JE TAKMER UKONČENÉ
Verejné obstarávanie na firmu, ktorá nám postaví novú škôlku, sme 
spustili na Deň detí, 1. júna. Optimisticky sme očakávali, že do 
konca augusta bude výsledok a zároveň, že bude vyhlásená výzva 
na predkladanie projektov na čerpanie eurofondov. Na jeseň sme 
chceli stavať. Nuž nič z toho nevyšlo podľa optimistických želaní. 
Do tendra sa nám prihlásili firmy, ktoré doslova podstrelili niektoré 
ceny a komisii bolo jasné, že niečo nie je v poriadku. V takýchto 
prípadoch nasleduje písomný ping pong medzi nami a možným 
víťazom. Po viacerých otázkach, ktoré nedokázala firma dôve-
ryhodne vysvetliť, sme ju vylúčili a oni už ani neprotestovali. 
Nuž boli sme radi, lebo tá firma sa podľa dostupných informácií 
venovala viac poľnohospodárskej výrobe ako stavebníctvu. Ďalší 
z uchádzačov bol na tom výrazne lepšie a postupne naše otázky 
zodpovedal a dodal aj čestné prehlásenie k položkám, o ktorých 
sme mali pochybnosti. Toto všetko však trvalo 6 mesiacov a už sa 
nedivím iným obciam, ktoré sa sťažujú na zle nastavený systém 
verejného obstarávania. 
V týchto dňoch už plynie lehota potenciálnemu víťazovi na dodanie 
posledných dokladov, čo podľa predbežných informácií nebude 
problém. Už nám ostáva len dúfať, že po zverejnení výsledku tendra 
nebude žiadny z uchádzačov podávať námietku. 
Vyššie spomínaná výzva zo strany ministerstva nebola stále vy-
hlásená. Ak by sme aj mali ukončený tender, nemali by sme ešte 
financie. Podľa posledných informácií by výzva mala byť vyhlásená 
v prvom štvrťroku 2022. Potom zistíme či a koľko peňazí budeme 
môcť čerpať z eurofondov a koľko si budeme musieť zohnať alebo 
požičať.

V JAROVCIACH PRIBUDOL BOX ZÁSIELKOVNE
Stále viac ľudí využíva objednávky cez internet a preto sme sa 
dohodli so spoločnosťou Packeta Slovakia, že u nás umiestnia 
box Zásielkovne. Môžete ho nájsť na bočnej strane Domu kultúry. 
V predvianočnom čase určite oceníte ušetrený čas, ktorý vám táto 
služba prinesie.

ZMIZLI NEPOUŽÍVANÉ TELEFÓNNE BÚDKY
Telefónne búdky, ktoré už roky neslúžili na svoj pôvodný účel, sú 
odstránené. Boli umiestnené pred Domom kultúry a slúžili už len 
na reklamu. Nájomca neplatil nájomné a v spolupráci s hlavným 
mestom sa ich podarilo odstrániť.

PROTIHLUKOVÁ STENA NA D2
Pred pár dňami (3.11.) som mal rokovanie so zástupcami spoloč-
nosti Strabag, ktorá bude budovať protihlukovú stenu na diaľnici 
D2 v dĺžke cca 1,7 km.
Stavebné povolenie na diaľnicu D2 bolo vydané v roku 1996 
a z dôvodu prekračovania hlukových noriem nie je diaľnica dodnes 
skolaudovaná. Steny nebudú mať hrdzavý vzhľad, ale budú podobné 
ako pri Triblavine. Strabag chce stenu postaviť do konca roka 2022.

NA JAZERNEJ ULICI VZNIKLA ALEJ

Obyvatelia uličiek v okolí Jazernej ulice už dlho očakávali kedy 
sa v zelenom páse popri ceste objavia stromy. V tomto páse sa 
nachádzajú pozemky rôznych vlastníkov, tak sme začali tam, kde 
máme naše obecné pozemky, prípadne súhlas vlastníka. Vysadili 
sme celkovo 24 stromov, z toho 15 na Jazernej a 9 na Zeleninovej 
ulici. Ide o strom s názvom Ulmus Lobel. Je to vyšľachtený strom 
vhodný do mestského prostredia k cestám, ktoré sa príliš v zime 
nesolia. Bude mať husto vetvenú oválnu korunu. Jeho matno 
zelené listy sa na jeseň sfarbia do žlta. Na jar bude mať svetlo 
zelené kvety.

CHODNÍK NA MANDĽOVEJ PRI KOSTOLE

Na Mandľovej ulici v blízkosti kostolnej záhrady bol ešte starý 
chodník z takzvaných kociek 50x50. Jeho stav bol už taký, že sme 
ho pokojne mohli označiť za neschodný. Ku koncu roka sa nám 
spoločne s poslancami podarilo vyčleniť financie na jeho rekon-
štrukciu. V týchto dňoch práve prebieha a po jeho dokončení sa 
zvýši bezpečnosť farníkov pri ceste do kostola ako aj detí idúcich 
ráno do školy.

Jozef Uhler, starosta

INFO OD STAROSTU: PRED NAMI JE POSLEDNÝ ROK
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OKTÓBER – RIADNE ZA-
SADNUTIE

Októbrové zastupiteľstvo malo 
ako prvý pracovný bod na 
programe správu o výsledkoch 
a podmienkach výchovno-vzde-
lávacej činnosti Základnej školy 
s materskou školou, Trnková 
1, Bratislava – Jarovce za šk. 
r. 2020/2021. Túto správu 
každoročne prerokúva naj-
skôr pedagogická rada školy, 
potom Rada školy a následne 
zastupiteľstvo mestskej časti. 
Poslanci sa oboznámili nielen 
o pedagogickej činnosti v ško-
le, o prospechu v jednotlivých 
triedach, o úspechoch žiakov, 
či o technických záležitostiach 
súvisiacich s prevádzkou ško-
ly. Jednou z najdôležitejších 
informácií z pohľadu mestskej 
časti je, že škola bojuje s ka-
pacitnými problémami. Šat-
ňa musela byť prerobená na 
učebňu angličtiny, v zborovni 
je učebňa informatiky a uči-
teľský byt bol v lete prerobený 
na triedu. V malej telocvični sa 
už nedokážu prestriedať všetky 
triedy, ktorých má škola 15. 
Prístavba školy je už viac ako 
nevyhnutná. Starosta informo-
val poslancov a projektovej prí-
prave prístavby ZŠ. Ak všetko 
pôjde dobre, na jar by mohlo 
byť stavebné povolenie.
Ako ďalší bod, zaradil starosta 
návrh na prenájom pozemku 
spoločnosti Slovak Telekom za 
účelom vybudovania telekomu-
nikačného stožiara. Tento by 
mal slúžiť pre všetkých operá-
torov a mal by vyriešiť problém 
s mobilným signálom v sever-
nej časti Jaroviec. Stožiar mal 
byť situovaný v blízkosti novej 
diaľničnej križovatky „Petržalka 
– juh“ (je to kataster Jaroviec). 
Poslanci návrh schválili.
Posledným bodom rokovania 
bol návrh na konsolidáciu 
dvoch nájomných zmlúv s do-
datkami pre spoločnosť Areas, 
s.r.o.. Táto spoločnosť má od 
roku 2008 prenajaté pozem-
ky hlavného mesta, ktoré sú 
v správe mestskej časti situo-
vané medzi „umelým kopcom“ 
a Jarovcami. Spoločnosť má zá-

mer vybudovať golfové ihrisko. 
Na dve rôzne sady pozemkov 
boli uzatvorené dve rôzne zmlu-
vy za rôzne nájomné. Medzitým 
NDS zabrala časť pozemkov 
na stavbu diaľnice. Nájomník 
požiadal o „upratanie“ zmlúv 
formou konsolidácie. Z nájmu 
boli vypustené pozemky, na 
ktorých stojí diaľnica a ceny 
boli zjednotené na vyššie ná-
jomné. Zastupiteľstvo návrh na 
konsolidáciu schválilo.
Starosta poďakoval poslancom 
za konštruktívnu diskusiu.

DECEMBER – RIADNE 
ZASADNUTIE 

Posledné rokovanie v kalendá-
rom roku bolo najmä o „zákone 
roka“, t.j. o rozpočte.
Najskôr predložil starosta ná-
vrh na tretiu rozpočtovú zme-
nu rozpočtu na rok 2021. Do 
rozpočtu bolo potrebné zapra-
covať získané dotácie z Bra-
tislavského samosprávneho 
kraja, sponzorské na kultúrne 
podujatia, zvýšené príjmy za 
poskytované služby (mestská 
časť robí zimnú a letnú údržbu 
mestských chodníkov a zele-
ne v intraviláne Jaroviec), tiež 
zvýšené príjmy z nájmov. V nie-
ktorých položkách sa príjmy aj 
znižovali. Vzhľadom na situáciu 
v škole došlo k výpadku poplat-
kov rodičov za MŠ a ŠKD, ktoré 
musí mestská časť nahradiť. Vo 
výdavkovej časti rozpočtu bolo 
škrtnutých mnoho výdavkov, 
ktoré v tomto roku už nebudú 
potrebné. Mestská časť v tomto 
roku dokázala ušetriť vyše 191 
tisíc eur na bežných výdavkoch, 
ktoré boli investované do ze-
lene, ciest a športu. Poslanci 
návrh na zmenu rozpočtu jed-
nomyseľne podporili.
Nasledoval bod o rozpočte 
na rok 2022. Na budúci rok 
sa predpokladá zníženie bež-
ných príjmov až o 150 tisíc eur. 
V tomto ohľade je navrhnutý 
rozpočet šetrný, aby mestskej 
časti ostali prostriedky aj na 
investície. Mestská časť chce 
určite pokračovať v trende 
opráv ciest. Na budúci rok to 
bude pravdepodobne oprava 

Semenárskej ulice. Mestská 
časť plánuje aj rekonštrukciu 
bývalej kotolne materskej školy 
na garáž a zázemie pre pracov-
níkov, starajúcich sa o zeleň 
a čistotu v Jarovciach. Dlho 
plánovaný urnový háj na cin-
toríne by sa tiež mohol stať 
realitou. Mestská časť počíta 
aj s tým, že pravdepodobne 
získa ďalšie dotácie na špor-
tovú infraštruktúru. Starosta 
spomenul aj to, že predpokladá 
získanie nenávratných finanč-
ných prostriedkov na stavbu 
materskej školy a Jarovce budú 
musieť „zohnať“ peniaze na 
spoluúčasť. Z projektových 
zámerov sa bude pokračovať 
v príprave prístavby ZŠ a prí-
prave stavebného povolenia na 
cyklochodník Jarovce – Rusov-
ce. Po dlhej diskusii poslanci 
návrh schválili.
Ďalším bodom bola správa ne-
závislého audítora z auditu úč-
tovnej závierky k 31.12.2020. 
Záverečný výrok bol síce klad-
ný, ale audítorka mala množ-
stvo zistení. V tomto roku sa 
audítorka podrobne venovala 
majetku a našla viacero úč-
tovných nezrovnalostí, ktoré sa 
preklápajú z roka na rok a ich 
pôvod je stále ťažšie dohľa-
dateľný. Starosta informoval 
poslancov, že sa dohodol s au-
dítorkou na metodickej pomoci 
pri opravách v účtovaní, ktoré 
sú chybné z minulosti, ale aj 
niektorých súčasných pochy-
beniach v zaradení majetku 
a odpisovaní. 
V októbri schvaľovali poslanci 
nájom pozemku pre telekomu-
nikačný stožiar. S jeho umiest-
nením však nesúhlasila NDS, 
pretože bol v ochrannom pás-
me diaľnice. Slovak Telekom 
navrhol iné umiestnenie. Malo 
by to byť v poli medzi diaľnicou 
a strelnicou. Poslanci nový ná-
vrh prijali a schválili.
Rokovanie pokračovalo návr-
hom všeobecne záväzného 
nariadenia o určení spádo-
vej materskej školy pre deti 
s trvalým pobytom v mestskej 
časti Bratislava - Jarovce. Ke-
ďže máme len jednu materskú 
školu, tak nebola potrebná dis-

kusia a zastupiteľstvo návrh 
schválilo.
Nasledoval návrh na schválenie 
pomenovania novovzniknutých 
ulíc. Ide o štyri ulice v lokalite 
Opál. Starosta s poslancami 
sa dohodli na názvoch po ne-
rastoch, podobne ako je tomu 
v lokalite Jantár. Určili tieto 
názvy: Aragonitová, Perlová, 
Ruženínová a Ónyxová.
Na októbrovom rokovaní si po-
slanci vyžiadali, aby mestská 
časť mala uzatvorenú zmluvu 
s odťahovou službou. Teraz im 
starosta predložil návrh zmluvy 
o spolupráci medzi mestskou 
časťou Bratislava - Jarovce a hl. 
m. SR Bratislava na odťah vo-
zidiel. Ide o mestskú firmu. Ja-
rovce za odťahy nebudú platiť. 
Bude to realizované na náklady 
vlastníka vozidla, ktoré bolo 
nesprávne zaparkované.
Na záver predložila kontrolórka 
správu z kontroly zverejňova-
nia. Našla niekoľko menších 
chýb, ktoré boli už v čase ro-
kovania odstránené.

Po ukončení rokovania poďa-
koval starosta poslancom za 
konštruktívne tri roky spoluprá-
ce a vyzdvihol, že rôzne názory 
prichádzajú za rokovacím sto-
lom a nie na sociálnych sieťach. 

Poslanci poďakovali starostovi 
darčekovou poukážkou na kurz 
varenia indických jedál ☺.
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ROK 2021 V HASIČSKOM ZBORE

Pomaly končí ďalší výnimočne 
iný rok.  Máme za sebou niekoľ-
ko naj, ktoré sa vymykajú dianiu 
ostatných rokov. Pomáhali sme 
v úvode roku na hromadných 
testovaniach. Renovovali sme 
vnútorné priestory vchodu ha-
sičskej zbrojnice a zasadačky, 
vlastnými silami, a s významnou 
finančnou podporou starostu 
a Miestneho úradu. Ďalší rok 
nebolo možné konať Výročnú 
členskú schôdzu, tak sa snažíme 
priebežne informovať aj touto 
formou členov a spoluobčanov. 
Naše podujatia prebiehali pod-
ľa možností len vo vonkajších 
priestoroch. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nám 
poukázali 2% svojich zaplate-
ných daní. Veľmi si to ceníme 
zvlášť v tomto období. Tieto 
prostriedky podporujú hasičský 
šport. Čo sa týka športových 
výsledkov, družstvo mužov skon-
čilo na druhom mieste v brati-
slavskom kraji na krajskom kole 
v Suchohrade, a  družstvo žien 
obsadilo na Majstrovstvách SR 
DHZ v Galante siedme miesto 
na Slovensku. 
Zásahová jednotka - Dobrovoľ-
ný Hasičský Zbor Obce – sú 
hasiči, ktorí v prípade potreby 
nastupujú a pomáhajú. V uply-

nulom roku absolvovali najviac 
práce v histórii. Pomáhali sme 
na hromadnom testovaní v Ja-
rovciach 15 krát. Okrem toho 
sme mali počas roka 6 zásahov. 
V apríli sme hasili požiar búdy 
v Jarovciach, v júli požiar pri 
žatve v Rusovciach. Odčerpá-
vali sme vodu po silnom daždi 
v Jarovciach 3 krát, a tiež sme 
boli pomôcť v Devíne po júlovej 
povodni v záhradkárskej osa-
de. K tomu sme sa zúčastnili 
spoločného cvičenia v Čunove 
- zúčastnené jednotky DHZO 
Rusovce, Čunovo, Staré mesto, 
Podunajské Biskupice, Ružinov, 
Rača, HaZÚ stanice HS5, HS3, 
HS4. Cez voľno 17. novembra 
sme cvičili v budove starých 
jaslí v Jarovciach. Ak to situácia 
najbližšie dovolí, absolvujeme 
školenia novších členov.
Využili sme možnosť usporiadať 
záverečné kolo Západosloven-
skej hasičskej ligy v Jarovciach 
v areáli futbalového štadióna 
11.septembra. Naši muži skon-
čili celkovo na ôsmom, ženy na 
štvrtom mieste. Po sérií zranení, 
karantén a obmedzení zostáva-
me spokojní. 
Najväčšiu radosť máme samo-
zrejme zo žiackeho družstva. 
Dopredu ohlásená halová súťaž 

žiackych družstiev v novembri 
bola žiaľ zrušená, ale máme 
dobré vzťahy s hasičmi z Čunova 
a absolvovali sme s nimi aspoň 
spoločný tréning. Pomáha nám 
výmena informácií a skúseností 
a motiváciou pre mládež by 
mohli byť aj spoločne organi-
zované podujatia. V rámci Bra-
tislavy nič podobné v ostatných 
rokoch neexistuje. Tak podobne 
je to aj pre starších hasičov.
Dlhé roky prináša nové myš-
lienky zmien náš podporovateľ 
a sponzor Milan Škorupa. Na 
nápis na budove HASIČSKÁ 
ZBROJNICA sme si už dávno zvy-
kli. Stal sa orientačným bodom 
pre okoloidúcich. Podľa jeho 
projektov sú rekonštruované 
priestory vchodu a zasadačky. 
Naprojektovaný nábytok je už 
čiastočne vyrobený. Pán Ško-
rupa nám daroval vitrínu na 
fasádu aj s projektom, ako ju 
umiestniť. Teraz máme oznamy 

aj osvetlené.
Protipovodňové opatrenia vní-
mame najlepšie, keď veľa na-
prší. Obvykle ich navrhujeme na 
miestach, kde čerpáme vodu po 
výdatnom daždi už veľa rokov. 
Tak to bolo aj teraz, v každom 
parku s trávnatou plochou bude 
potrebné, aby zelená plocha 
bola nižšie a v prípade núdze 
stála mláka v parku, nie na 
ceste, alebo aby nenatekala 
niekomu do dvora. Žiadna nová 
technológia, to už vedeli hospo-
dári dávno.
Ďakujeme našim sponzorom 
a podporovateľom. Ďakujeme 
našim členom, ktorí sa pričinili, 
rodinným príslušníkom, ktorí 
nám to tolerujú. Ďakujeme Te-
lovýchovnej jednote, Základnej 
škole, Miestnemu úradu, zastu-
piteľom a starostovi Jozefovi 
Uhlerovi za pomoc a spoluprácu.

Milan Husár, člen DHZ
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BUĎME K SEBE STÁLE DOBRÍ – POČAS VIANOC 
AJ V NOVOM ROKU

Proseniorské organizácie, ktoré pôsobia na území mesta, mali 
počas celého končiaceho sa roka 2021 náročnú úlohu – okrem 
toho, že pravidelne pripravovali pre seniorov programy zamerané 
na podporu aktívneho starnutia, museli zvažovať a hľadať krea-
tívne formy, ako seniorov neukrátiť o ich aktivity a stretnutia, ale 
zároveň zamedziť rizikám spojeným s pandémiou, čo znamenalo 
obmedziť osobné stretávanie vo vnútorných priestoroch. 
Nezisková organizácia STÁLE DOBRÍ si uvedomila potrebu soci-
álneho kontaktu seniorov a tak našla riešenie pre stretnutia – vo 
vonkajších priestoroch Mestského ovocného sadu, kam presúvala 
viaceré aktivity. Vznikali skupinky  ,,záhradkárov“  a program bohatý 
na sadenie, starostlivosť o bylinky a stromy za odbornej asistencie 
Marty Tokár, ktorá aj v čase obmedzení pripravovala pre organizáciu 
sériu videoprezentácií so záhradkárskou tematikou. Do sadu sa pre-
sunuli aj koordinačné cvičenia, prednášky skúseného promológa, 
prednášky o liečivých bylinkách, užitočné workshopy o komposto-
vaní, či o ekologickom upratovaní, ale aj nordicwalking. Obľubu si 
medzi seniormi získali aj pravidelné tematické prechádzky mestom.
Posledná tohtoročná prechádzka mestom bude mať už tradičnú 
vianočnú atmosféru.  Termín zatiaľ nie je fixne stanovený. Začne 
sa na Primaciálnom námestí, kde bude o 10:00 hodine na seniorov 
čakať sprievodkyňa, Helena Navrátilová, aby STÁLE DOBRÝCH pre-
viedla Vianočným mestom. ,,Prechádzka mestom na Vianočný punč“ 
bude o zvykoch a tradíciách, ktoré boli v minulosti v Bratislave zau-
žívané. Starým mestom sa spoločne presunú do zrekonštruovaných 
priestorov Domu Albrechtovcov kde na nich bude čakať teplý, via-
nočný punč. Video prekvapenie v podobe sérií Vianočných receptov, 
môžu priaznivci n.o. STÁLE DOBRÍ očakávať na facebooku, na strán-
ke www.staledobri.sk, alebo sa môžete prihlásiť na odber programu 
prostredníctvom emailu na adrese, staledobri@gmail.com.
Stále dobrí n. o. pripravujú pre seniorov „darčeky“ vo forme nových 
zaujímavých programov. 
V spolupráci s dobrovoľníkom v seniorskom veku, ktorého koníčkom 
sú cudzie jazyky, pripravujú pokračovanie kurzu  ,,Poďme sa zabávať 
s cudzími jazykmi“ pre začiatočníkov. Lektor RNDr. Ján Krajčík sa už 
6.12. o 10:00 so seniormi podelil o svoje skúsenosti s  učením sa 
jazyka formou hry, kombinácií viacerých metód a záujemcovia sa 
dozvedeli ako sa možno s jazykom hrať – či už sám, vo dvojici alebo 

v skupine a aké sú výhody tohto spôsobu. Program je vhodný pre 
všetkých seniorov, ktorí majú chuť učiť sa cudzí jazyk, alebo by radi 
začali s jeho „oprašovaním“ ako napríklad pani Oľga: ,,Rada by som 
sa zapojila do anglicky hovoriacej skupiny, myslím, že som asi pred 
polstoročím získala certifikát B1, ale je to už veeeľmi dávno a rada 
by som si angličtinu občerstvila.“ Alebo pani Darina, ktorá túži po 
vzdelávaní, pretože vnúčatá žijú v Anglicku a rada by ich v budúcnos-
ti navštívila. Stále dobrí n. o. chcú vytvoriť dvojice, alebo skupinky, 
podľa jazykov a záujmov, aby si seniori mohli nájsť spoločné témy 
na rozhovor v cudzom jazyku, pričom im kombinácie techník učenia 
poslúžia aj ako mentálny tréning. Viac informácií spolu s termínom 
prihlasovania, uvedením jazyka a úrovne jeho znalosti sledujte na 
www.staledobri.sk.
Ďalším novoročným darčekom bude pokračovanie  stretnutí „zá-
hradkárov“  v Mestskom ovocnom sade, ale aj interaktívneho se-
mináru „Vedomé starnutie“, pre všetkých seniorov, ktorí chcú prežiť 
starobu v zdraví a vitalite. Cieľom seminára je poskytnúť dostatok 
základných informácií o tom, ako funguje naše telo,  ako prebieha 
starnutie v závislosti od pohybu, ktorý je jedným z dôležitých faktorov 
vplývajúcich na kvalitu života. ,,Mojím zámerom je upozorniť účast-
níkov seminára na skutočnosť, že starnutie je mnohokrát neprá-
vom vnímané ako nositeľ toho čo sa začne diať po dosiahnutí urči-
tého veku. Je už vedecky dokázané, že mnohé z toho čo vnímame 
ako dôsledok starnutia nie je zapríčinené starnutím samotným 
ale úpadkom, ktorý má svoje korene v spôsobe života, najmä keď 
prekročíme určitý vek. Tiež si poukážeme na skutočnosť, že inten-
zita procesu starnutia a úpadku v staršom veku sa prejavuje roz-
dielne u každého človeka. Táto rozdielnosť u konkrétneho človeka 
je daná  jeho genetickými danosťami, charakterom a kvalitou 
prostredia, no hlavne závisí od spôsobu života, ktorý daný človek 
vedie.“  povedal Štefan Topoľský
Každý senior tak bude môcť nájsť v sebe motiváciu a odvahu pre-
vziať iniciatívu za vedomé ovplyvňovanie procesu vlastného starnu-
tia. Termín januárového seminára bude upresnený a zverejnený na 
www.staledobri.sk.
Vstup na väčšinu podujatí a programov je pre seniorov bezplatný.
Príjemné sviatky, šťastný a ,,vedomý“ krok do Nového roka prajú, 

STÁLE DOBRÍ. sk.
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JAROVCE V RAKÚSKO - UHORSKU (1/2)
V roku 1867 bolo tzv. decembro-
vou ústavou vyhlásené Rakúsko 
– Uhorsko. Druhá polovica 19. 
storočia je v živote obce Jarovce 
a jej obyvateľov zachytená vo 
väčšom množstve dokumentov, 
ktoré nám približujú nielen čin-
nosť obecného predstavenstva 
cez rôzne úradné spisy, zázna-
my a dokumenty. Sú tu kroniky, 
ktoré zaznamenávajú pozitívne 
i negatívne skutočnosti ktoré 
sa v obci odohrali. Medzi naj-
vzácnejšie písomnosti patria 
preklady omšových kníh z latin-
ského jazyka, antifonáre a asi 
desiatka zväzkov rukopisných 
kronikárskych zápisov obyva-
teľa obce Jure Treuera, ktoré 
dokumentujú udalosti v obci 
na konci 19. a na začiatku 20. 
storočia. Tento vo svojej dobe 
nepochopený génius, večne 
zahĺbený do svojich zápiskov, 
ktorý zbieral staré chorvátske 
náboženské piesne a modlitby, 
písal kroniky a zostavoval herbáre miestnej kveteny bol v obci 
považovaný za čudáka. Venoval sa aj ľudovému liečiteľstvu 
a liečeniu zvierat, o čom spísal záznamy do svojich zošitov. Bol 
to pokojný, hĺbavý, mierumilovný človek, ktorého nikto nepočul 
zvýšiť hlas. Ako to už u tohto typu ľudí býva, nezaujímali ho bež-
né svetské veci a nepovažoval za dôležitý ani svoj zovňajšok. 
Nohavice nosil podviazané špagátom a vôbec ho nezaujímalo, 
čo si ľudia o ňom myslia, alebo čo o ňom hovoria. Žil v prvom 
rade duchovný život, zasvätený Bohu a viere, venoval sa svojej 
rodine a práci na gazdovstve. Zostatok času zasvätil písaniu. 
Bol to tzv. samorast, samouk, písal svoje texty v chorvátčine, 
nemčine, slovenčine i v latinčine. Prekladal dokonca z gréčtiny. 
Z jeho vzácneho, bohatého písomného odkazu čerpáme i dnes. 
Umožňuje nám pozrieť sa na udalosti odohrávajúce sa v uvedenej 
dobe jeho očami.
Koncom 19. a začiatkom 20. storočia mali Jarovce rozlohu 2893 
katastrálnych jutár a vzrástol aj počet obyvateľov. V roku 1900 
je evidovaných 633 obyvateľov. Aj v tomto období majú Jarovce 

charakter poľnohospodárskej obce, zameranej vo väčšej miere 
na živočíšnu výrobu. Iba menšie percento obyvateľov tvoria re-
meselníci (51) a obchodníci (7). Nazrime aj do evidencie z roku 
1895, ktorá sa zaoberá stavom hospodárskych zvierat, či poč-
tom a druhom ovocných stromov. Sú to pre nás dnes zaujímavé 
údaje, ktoré nám ponúkajú obraz o hospodárení a prosperite 
obyvateľov obce.
V Jarovciach bolo 218 koní, 279 kusov hovädzieho dobytka, 242 
ošípaných, 63 kôz, 2525 kusov hydiny, jedna ovca, 62 úľov so 
včelstvami, 137 hrušiek, 140 orechov, 117 jabloní, 96 marhúľ, 
76 sliviek, 27 čerešní, 22 broskýň, 19 mandlí a 15 moruší. Spolu 
tu bolo 649 ovocných stromov.
V roku 1910 mali Jarovce 647 obyvateľov, z ktorých 502 sa 
zaoberalo poľnohospodárstvom. Remeslám sa venovalo 67 
a obchodu 9 obyvateľov. V iných zamestnaniach je evidovaných 
69 obyvateľov. Súpis z roku 1911 napovedá, že v Jarovciach 
sa počet koní oproti roku 1895 znížil (212), ale zvýšili sa počty 
ďalších hospodárskych zvierat: hovädzí dobytok – 388, ošípané 
– 424, kozy – 66.

Modlitba za vojakov, 1. svetová vojna, 1914.

Výrez z mapy Mošonskej župy 1886.
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Dejiny obce sú naozaj veľmi dramatické a pohnuté. Spomenuli 
sme, že to vyplýva z jej geografickej polohy, ktorú môžeme na-
zvať – kontaktnou. Lokalita v hraničnom trojuholníku v blízkosti 
Bratislavy, Viedne, Mošonu, ale aj Györu, bola v čase nepokojov 
pod neustálym tlakom nepriateľských zoskupení. Okrem tohto 
nebezpečenstva prichádzali i pohromy v podobe chorôb – moru, 
ktorý kosil obyvateľov veľakrát vo väčšom počte ako samotné 
vojnové konflikty. A do tretice tu šarapatili živelné pohromy. 
Jedna z nich sa odohrala aj v popisovanom období, presne 11. 
apríla 1911, keď obec zachvátil veľký požiar, ktorému podľahla 
takmer polovica obce.
V roku 1914 vstúpila dramatickým spôsobom do života obce 
prvá svetová vojna. Bolo odvedených 179 mužov, z ktorých 25 
sa už nikdy nevrátilo. Vďační obyvatelia Jaroviec im v roku 1991 

postavili pomník, ktorý je osadený pred kostolom sv. Mikuláša. 
Má dve časti. Jedna je venovaná padlým obyvateľom Jaroviec 
v prvej svetovej vojne a druhá tým, ktorí padli na frontoch druhej 
svetovej vojny. Na zozname padlých v prvej svetovej vojne 1914 
- 1918 čítame tieto mená:

Mená na pamätnej tabuli sú písané v maďarčine, hoci išlo väčšinou 
o mužov chorvátskej národnosti. Nesmieme zabudnúť na fakt, 
že Jarovce patrili v tom období do Mošonskej župy a v matrike 
boli ich mená pomaďarčené. Stavitelia pamätníka obetiam vojny 
rešpektovali znenie mien tak, ako boli v popisovanom období 
úradne evidované. Preto mená obyvateľov Jaroviec, padlých na 
frontoch prvej svetovej vojny, znejú cudzo, akoby ich nositelia 
boli maďarskej národnosti. Je naozaj iba vecou názoru, či týmto 
padlým nebolo na mieste priznať mená pôvodné, ktoré aj sami 
medzi sebou používali, najmä ak bol tento pamätník odhalený 
v roku 1991.

(pokračovanie nabudúce)
Juraj Hradský, FINS

foto: archív autora

János Czetl
Jakab Wispel
János Jankovich
István Wuketich
János Zsuppan
János Wispel
Ignác Stromaier
Jakab Hafner
István Gagó

Elkán Meyer
Mátyás Wispel
Mihály Kirschner
Mátyás Roth
János Schiszler
József Pölzmann
Lipót Wolf
Mátyás Wagner

Mihály Novák
Ferenc Kohlmann
Mihály Warenich
Simon Roth
Mátyás Uhlár
Antal Wolf
György Kreiter
István Jankovich

Jure Treuer ml. s manželkou Uršulou Bartolić.
1. sv. vojna, zákopy (M.Treuer).

1. sv. vojna, táborová pošta, syn Matej píše otcovi Jure Treuerovi.
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VÝSTAVA OBRAZOV SLOVENSKÝCH VÝTVARNÍKOV 
GENERÁCIE 1950 V SANKT VITUS KAFFEE V RUSOVCIACH

Spojiť prí jemnú jesennú prechádzku 
v prírode s trochou kultúry je výborná 
kombinácia. Mne sa to podarilo skĺbiť, 
a to pri potulkách chodníčkami lesoparku 
v Rusovciach. Slnečnými lúčmi zaliate lístie 
stromov hralo všetkými nádhernými paleta-
mi farieb jesene. Okrem zdravého pohybu 
na čerstvom vzduchu v krásnej jesennej 
prírode potešilo aj občerstvenie a pose-
denie pri šálke voňavej kávy a chutného 
domáceho zákusku v príjemnom prostredí 
Sankt Vitus Kaffee, kde práve vystavovali 
svoje umelecké diela bratislavskí umelci.
V roku 1989 občianske združenie Vitus 
začalo so základnou rekonštrukciou ro-
mánskeho kostola. Rekonštrukčné práce 
pokračovali opäť v roku 2019 pod vedením 
pána farára Prachára. Dňa 5. mája 2019 sa 
konal v kostole koncert Slovenskej filhar-
mónie pri príležitosti predstavenia celého 
projektu rekonštrukcie a oživenia vnútor-
ného priestoru kostola. Na koncerte sa 
vtedy zúčastnili aj Jarovčania. V súčasnosti 
slúži kostol ako kultúrne a spoločenské 

centrum s kaviarňou. Súčasťou kostola je 
aj vonkajšie sedenie na zrekonštruovanej 
terase s výhľadmi do parku s mohutnými 
starými platanmi. Vnútorné priestory slúžia 
hlavne ako kaviareň, čitáreň, galéria a na 
rôzne prezentácie. Na stenách kostola 
sme už mohli obdivovať obrazy viacerých 
vystavujúcich autorov. Koncom septembra 
sa konala v priestoroch Sankt Vitusu Kaffee 
vernisáž troch bratislavských výtvarných 
umelcov pod názvom Generácia 1950 
v slovenskom výtvarnom umení. Svoje 
diela v krásnom netradičnom prostredí 
vystavovali akademickí maliari Soňa He-
rényová Belanová, Jarmiľa Veľká a Dušan 
Sekela, ktorí žijú a tvoria v Bratislave. 
Patria medzi silnú generačnú vlnu, ktorá 
vstupovala do umenia v sedemdesiatych 
rokoch 20. storočia.
Akademická maliarka Soňa Herényová 
Belanová, rodáčka zo Žiliny, ukončila svo-
je štúdium pod vedením profesora Jána 
Želibského so zameraním na krajinársku 
a figurálnu maľbu. V jej tvorbe sa tematicky 
často objavujú krásne zátišia, námety kra-

jiniek, atmosféra a duch starej Bratislavy, 
scenérie z Toskánska, krása a ladnosť koní 
a abstrakcie zo života. V svojej galérii Cit 
sa maliarka okrem tvorby a výstav úspešne 
venuje aj pedagogickej činnosti.
Jarmila Veľká je absolventkou vysokoškol-
ských štúdii v poľskom Krakove v ateliéri 
profesora W. Buczka, kde študovala komor-
nú maľbu a v ateliéri profesorky J. Kruppe-
-Šwiderskej monumentálnu maľbu. Jej diela 
nesú znaky a symboly obdobia renesancie 
a baroka. Nádych minulosti toho obdobia 
zaujímavo komponuje do súčasného života. 
Súzvuk minulosti a prítomnosti je veľmi 
príťažlivý, ba až tajomný... Maliarka sa 
venuje aj maľbe a ilustrácii pre deti.
Trojicu akademických maliarov uzatvára 
Dušan Sekela. Štúdium na VŠVU vyštudoval 
v Bratislave na oddelení monumentálnej 
maľby u profesorov E. Antalovej, R. Dúb-
ravca, J. Želibského, D. Castiglioneho a I. 
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ZAKLOPANIE NA ZMÄTENÉ DUŠE...
To, čo hovorí Julien Green o svo-
jej búrlivej mladosti, sa zaráža-
júco opakuje v zápase, akému 
je vystavená naša súčasnosť. 
Hovorí, že máme do činenia so 
samozrejmosťou moderného 
života, ktorý sa nám na jednej 
strane javí ako nevyhnutná 
forma našej slobody a zároveň 
ho pociťujeme ako otroctvo, od 
ktorého by sme sa najradšej 
nejakým spôsobom oslobodili, 
ale iste nie tou staromódnou 
cestou Cirkvi, ktorú už pomaly 
nikto neberie do úvahy ako 
možnú alternatívu. Skôr sa sem 
radí pôvab exotických nábožen-
stiev. Avšak dôležité je už to, že 
sa nešliape po túžbe oslobodiť 
sa, ktorá z času na čas pôsobí 
v okamihoch ticha a v Cirkvi... 
Týmto okamihom ticha bol aj to-
horočný advent. Oproti iným bol 
mimoriadne tichý. Kostoly boli 
vypnuté a zavreté, nekonali sa 
obľúbené rorátne sväté omše, 
ktoré sa slúžia za svetla sviečok 
a po omši sa vyjde už do svetla 
dňa. Na námestiach od konca 
novembra nezneli ako odrhovač-
ky vianočné koledy. Azda nám 
aj „Tichá noc, svätá noc“ zaznie 
ináč a posvätnejšie. Väčšie ticho 
pred Vianocami utvorilo advent-
nú púšť. Adventné volanie „Príď, 
Pane Ježišu“ mohlo viac vynik-
núť. Pri narastajúcom svetle 
adventného venca a v rozjímaní 
sme mohli vyrovnávať chodníky, 
vzdávať sa záťaže a uvedomiť 
si, že vedľa nás sú tí, čo čakajú 
na dobré slovo a záujem. V ad-
ventnom tichu sme mali šancu 
zbadať, že na našej ceste sa aj 
v spoločnosti dejú vážne veci, 

keď zdravotníci padajú od únavy 
na nos, nemocnice kolabujú... 
a aj zásluhou oddaných bojov-
níkov a politikov proti očkovaniu 
sa niektorí Vianoc už nedožili. 
V tomto všetkom však zostáva 
s nami kráčať Boh. V Ježišovi sa 
stal jedným z nás, poznal ľudskú 
zlobu, hlúposť aj utrpenie, objal 
dokonca smrť a vo svojej osláve-
nej ľudskosti po zmŕtvychvstaní 
nám teraz pomáha nevzdávať 
sa. Po dňoch adventného ticha 
má aj Štedrý deň a Vianoce 
príchuť tichej radosti a pokory. 
Ožíva dieťa v nás v duchu výroku 
o každom človeku: „raz dieťa, 
navždy dieťa“. Deje sa to kvôli 
príchodu božského Dieťaťa. Via-
noce v nás prehlbujú túžbu po 
láske, dobrote, pravde a oslobo-
dení. Sme pozvaní z piedestálu 
svojej pýchy zostúpiť, lebo Boh 
koná s nami ľudsky. V osobe Je-
žiša sa Boh stáva možnosťou aj 
pre tých, čo zabudli, že existuje 
a práve vďaka nemu má svet 
svoj najhlbší zmysel a význam. 
Boh cez Ježiša preniká do nášho 
zmäteného života a ticho klope 
na naše zmätené duše, aby sme 
sa nebáli pristúpiť k tajomnej 
Božej prítomnosti, ktorá jediná 
nás môže oslobodiť. 
Priatelia, hoci sa objatí a podá-
vania rúk vzdialenejším zdržíme 
i tento rok, pokúsme sa ich objať 
záujmom, dobrým slovom a žiče-
ním Božej priazne z hĺbky srdca. 
O hĺbku Vianoc prameniacich 
z Boha nás nemôže obrať nič. 
U nás Vianociam dodáva taju-
plnú atmosféru Štedrá večera. 
Je to akási domáca bohoslužba 
s oplátkami, modlitbou a žiče-

ním zdravia, šťastia a Božieho 
požehnania. Pozývam Vás, pria-
telia, spoločne v rodinách zasad-
núť k štedrovečernému stolu na 
hlas kostolných zvonov o šiestej 
hodine. Je skvelé, keď sa kres-
ťanská rodina pri stole spoločne 
pomodlí a prečíta si udalosť 
o narodení Ježiša z Lukášovho 
evanjelia (kap. 2,1-20). 
Prajem Vám, aby ste sa na 
Vianoce nebáli otvoriť Bohu 
dvere svojho srdca a priblížiť sa 
k tomu, ktorý sa k nám už priblí-
žil. Vinšujem Vám radosť z Ježi-
šovho príchodu, milostiplný čas 
a potešenie z Vašich drahých! 

ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

V mesiacoch október až december 
2021 sa významných životných ju-
bileí dožili títo naši spoluobčania:

91 rokov
     PAUHOF Mikuláš
90 rokov
     WAROSCHOVÁ Mária
89 rokov
     FAJTOVÁ Alžbeta
     NÉMETHOVÁ Margita
     WARENICHOVÁ Alžbeta
88 rokov
     PAUHOFOVÁ Valéria
85 rokov
     GREBEČIOVÁ Lucia
     WOLFOVÁ Katarína
80 rokov
     ANDHELYI Ján
     KARÁCSONY Ľudovít
75 rokov
     CZAFÍK Ján
     HARREROVÁ Mária
     KMEŤOVÁ Viera
     NOVÁK Ján
     PALACKOVÁ Mária
     ŽIDEK František
70 rokov
     BORBÉLY Július
     GLÉZL Rastislav
     MELICHÁR Bohumil
     SEČÍKOVÁ Irina
     SCHULTZOVÁ Katarína
     WUKETICHOVÁ Mária
65 rokov
     BERGENDIOVÁ Gizela
     HEGYIOVÁ Alžbeta
     ŠURABÍKOVÁ Jarmila
     TREUEROVÁ Edita
     TYKO Štefan
     VAGASKÁ Marta
     WOLF Štefan
     ŽITNÝ Peter

Odišli od nás

TEREŠ Jozef
vo veku 66 rokov

SZABÓ Jozef
vo veku 64 rokov

JANKOVICH Eugen
vo veku 92 rokov

BlahoželámeVychlopena. Venuje sa komornej maľbe, čistým 
geometrickým tvarom, ako sú guľa, ihlan, štvo-
rec v rôznych polohách a odtieňoch ako je aj 
predstava charakteru človeka. Hlboký priestor 
a farebnosť obrazov každého upúta. Tvorí ima-
ginárne prostredie s optickými zážitkami. 
Vystavujúci umelci sa prezentujú svojimi vý-
tvarnými dielami na desiatkach samostatných 
a kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. 
Všetky vystavené obrazy je možné si aj zakúpiť. 
Rôznorodosť námetov obrazov na tejto malej, 
ale neobyčajnej výstave, je veľmi zaujímavá 
a poteší oko návštevníka. V rozhovore s pánom 
farárom Prachárom a vedúcim prevádzky som 
sa dozvedela, že výstava obrazov maliarov Ge-
nerácie 1950, ktorá mala skončiť 21. októbra, 
bude ešte predĺžená. Pán farár J. M. Prachár 

o Sankt Vitus Kaffee zanietene rozprával a má 
ešte veľa smelých plánov do budúcnosti...

Kristína Kernová

OLESIK Peter
vo veku 64 rokov

BEHON Šimon
vo veku 55 rokov

MÁZOR Vladimír
vo veku 81 rokov

MACHÁNEK Rudolf
vo veku 70 rokov

Odpočívajte v pokoji !

Medzi jubilantmi zverejňujeme tých, ktorí dosiahli okrúhly vek 65, 70, 75, 80 a 85 rokov. Tiež zverejňujeme všetkých starších ako 85 rokov.
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FOTORECEPT: BRAVČOVÁ PANENKA WELLINGTON

Varenie mám veľmi rád, pretože je to jedna z mála aktivít, pri ktorej 
vypnem hlavu a relaxujem. Máme Vianoce a premýšľal som, čo via-
nočné by som vám mohol odporučiť. Nakoniec som sa rozhodol inak. 
Nebude to vianočné jedlo, ale skôr jedlo, ktoré vám možno medzi 
sviatkami padne vhod na prestriedanie. Okrem toho je nenáročné 
a nezaberie vám veľa času.
Dnes už nikto nevie, či toto jedlo dostalo meno po prvom vojvodovi 
z Wellingtonu (Arthur Wellesley 1759-1852) alebo podľa mesta Wel-
lington na Novom Zélande. Toto originálne „mäso v cestíčku“ sa naj-
častejšie pripravuje z hovädzej sviečkovej. Ja vám však predstavím 
recept z bravčovej panenky. Verím, že si na ňom pochutíte.

Ingrediencie:
1 kus bravčová panenka (používam menšiu)
1 balenie lístkové cesto
200 g šampiňónov alebo dve hrste sušených hríbov
1 ks stredne veľká cibuľa alebo šalotka
100 g baby špenát
100 g anglická slanina nakrájaná na tenké plátky, prípadne 
prosciutto
2 strúčiky cesnak
1 ks vajce
olivový olej
soľ, mleté čierne korenie

Príprava:
Najskôr si pripravíme hríbovú alebo šampiňónovú zmes. Vopred na-
močené sušené hríby alebo šampiňóny nasekáme na drobné kúsky. 
Nasekáme aj šalotku. Šalotku osmažíme na olivovom oleji a pridáme 

hríby či šampiňóny. Dobre to orestujeme, pridáme pretlačený ces-
nak, posolíme, pokoreníme, premiešame a odstavíme z plameňa. 
Necháme vychladnúť.
Panenku posolíme, pokoreníme, potrieme olejom a na rozpálenej 
panvici zatiahneme zo všetkých strán. Necháme vychladnúť.
Rúru si dáme vyhriať na 180 °C . Na lístkové cesto rozprestrieme 
hríbovú zmes a poukladáme premyté špenátové listy. Pokryjeme 
anglickou slaninou alebo prosciuttom. Do stredu položíme panenku 
a z toho všetkého vyrobíme rolku. Na pekač ju uložíme spojom nadol.

Potrieme ju rozšľahaným vajíčkom a pečieme približne 30 minút. Ak 
nemáte radi šťavnaté mäso pečte to o niečo dlhšie.

Príloha nie je nutná, ale môžete si k tomu dať napríklad pečené ze-
miaky, grilovanú zeleninu alebo orestovaný baby špenát.

recept pripravil 
Jozef Uhler
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Dobrý deň p. Tomko,
naša rodina má pozemok v Jarovciach, v časti Pratná. Váš 
kolega nás oslovil s tým, že robíte prieskum trhu pre potenci-
álneho investora – kupujúceho, ktorý by náš pozemok odkúpil. 
Povedali sme našu predstavu o cene pozemku a nastalo ticho. 
Kúpi teda od nás investor pozemok za našu cenu, alebo nie? 
Ďakujem za odpoveď.

Ďakujem za Vašu otázku. S podobnými otázkami nás kontaktovalo 
už viacero vlastníkov pozemkov, ktorých podobne ako Vás, zaujíma 
výsledok prieskumu trhu. Ale aby som dlho nechodil okolo horúcej 
kaše odpoviem priamo na rovinu, že pokiaľ nedôjde k zmene oča-
kávania vlastníkov vo veci predajnej ceny pozemkov, tak investor 
zmení plány a vyberie si iné územie v rámci okolia Bratislavy.

Situácia je taká, že očakávania predávajúcich v tomto prípade 
výrazne prevyšujú finančné možnosti investora, keďže sa jedná 
o územie, kde sa nedajú stavať rodinné domy resp. bytové domy, 
ale len ľahký priemysel. Plánovaný projekt sa teda nedá porovnávať 
s takým rezidenčným projektom, ako sú Slnečnice v Petržalke. 
Zjednodušene povedané: pri stavbe bytového domu viete predať 
1 m2 viackrát (v závislosti od počtu poschodí), pri nebytovej vý-
stavbe viete použiť 1 m2 len raz a preto je výrazný rozdiel medzi 
cenou pozemku vhodného na bývanie a cenou pozemku, kde mô-
žete stavať napríklad len halu alebo sklad. Investor pri nákupnej 
cene vychádza nielen z územného plánu, ale hlavne z vyjadrení 
súdnych znalcov, ktorí nacenili hodnotu pozemkov v danom území. 
Na druhej strane predávajúci zväčša vychádzajú z výkupnej ceny 
diaľnice v danom území, lenže si neuvedomujú, že diaľnica má 
ochranné pásmo (25 m od osi vozovky), kde sa nedá nič postaviť 
a teda reálne dostali menej peňazí za m2, keďže pozemky, ktoré 
vlastnia v ochrannom pásme diaľnice, sú nepredajné. Najväčší 
vplyv na hodnotu pozemku v tomto území má však fakt, že investícia 
do inžinierskych sietí je potrebná rádovo v miliónoch eur, keďže 
siete treba „ťahať“ niekoľko kilometrov, čo ich realizáciu výrazne 
predražuje. Navyše investor musí zabezpečiť dopravné napojenie 
na územie, či už formou výstavby obchvatu Jaroviec a rozšírením 

nadjazdu nad diaľnicou, prípadne 
iným dopravným riešením.

Tu treba spomenúť, že okrem 
vyriešenia obchvatu Jaroviec by 
vedeli Jarovčania v prípade rea-
lizácie plánu investora profitovať 
z miestnych daní, ktoré investícia 
prinesie obci. Projekt by navyše 
zabezpečil vytvorenie nových pra-
covných príležitostí. A do tretice 
– po realizácii plánu investora 
dopyt po pozemkoch v Jarovciach 
ešte stúpne a tým pádom aj ceny,  
za ktoré budú môcť Jarovčania 
predávať svoje pozemky. 

Aktuálne však majú iný pohľad na 
hodnotu pozemkov ich vlastníci a 
iný má investor, preto podľa mojich informácií chce investor zorga-
nizovať stretnutie vlastníkov pozemkov v danom území, o ktoré má 
záujem. Vlastníkov pozemkov bude investor kontaktovať a pozve 
ich na stretnutie, na ktorom by rád predstavil a vysvetlil svoj plán, 
tiež navrhne možnosti ďalších krokov vo veci výkupu pozemkov. 
Keďže máte pozemok v danom území, bolo by pre Vás dobré, aby 
ste sa stretnutia zúčastnili a vypočuli si ponúkané možnosti. Je to 
príležitosť získať všetky informácie z prvej ruky. Stretnutie sa bude 
konať v Kultúrnom dome v Jarovciach akonáhle to pandemická 
situácia umožní. 
V prípade, že máte pozemok v tomto území a potrebujete poradiť, 
môžete sa kedykoľvek ozvať na tel. číslo: + 421 902 111 333.

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky týkajúce sa realít, ktoré prosím 
zasielajte na tomko@grahams.sk. 
Autor: Marián Tomko, MBA (bývam a mám trvalý pobyt v Jarovciach 
už vyše 10 rokov)

PRÁVNA PORADŇA REALITNEJ KANCELÁRIE GRAHAMS.SK

Marián Tomko, MBA

TRÉNING PAMÄTI
1. Vyberte si z možnosti a doplňte slová tak, aby dávali 
zmysel:
(zameraný na koncentráciu, slovnú vybavenosť)

ENID – VOLAN – SKOTAN – RÓP – UDOV – TIMET – 
RAN – ŠTID  – RBÍN – LOSEU – UMULÁ - OLI

B_ _ _ _ A STRO_ _ _ _ _ _EC TU_ _ _ _A
 
KO_ _ _ _ _M LE_ _ _ _LO  CEN_ _ _ _ _ER

VE_ _ _ DA EU_ _ _A  AK _ _ _ _ _TOR

PO_ _ _ _ _IE ST_ _ _ČKA  TI_ _ _ _ LO

2. Pokúste sa z dlhodobej  pamäti  vybaviť si všetky možné  
prenesené významy slova OKO, OČKO..:)
(kurie oko, padla mu do oka.....)

3. Precvičenie orientácie v čase, ako jednej z kognitívnych 
funkcií:

Koľko je: Hodín Minút
Od 07:40 do 08:10

Od 15:20 do 15:55

Od 18:10 do 19:00

Od 21:10 do 23:45

Od 03:30 do 05:45

Od 11:05 do 14:00

Od 05:15 do 07:05

V prípadne otázok, správnych odpovedí: Mgr. Kucharová 
Monika, monkucharova@gmail.com, 0905556487 ☺
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ÚSPEŠNÁ JESENNÁ ČASŤ NAŠICH FUTBALOVÝCH TÍMOV
Sme veľmi radi, že aj napriek pandémii sme odohrali celú jesennú 
časť futbalovej sezóny 2021/2022 vo väčšine kategórií TJ Jarovce. 
Radi by sme Vám krátko predstavili menšie aj väčšie úspechy 
našich tímov. 
Naši najmenší 6-8 roční „pred-prípravkári“ začali trénovať v sep-
tembri, ale o to viac sa potešili, keď sa dozvedeli, že budú hrať 
aj reálne zápasy. Prihlásili sme ich do súťaže U9, ktorá sa hrá 
turnajovým spôsobom, to znamená 3 zápasy v jednom termíne. 
Aj napriek tomu, že patria medzi najmladších a s futbalom len 
začínajú, zaznamenali už aj výhry. Tabuľky sa v tejto súťaži neve-
dú. Vôbec im to však nevadí, a ani nie sú smutní, keď prehrajú. 
Úprimne sa tešia z každého streleného gólu a majú radosť z hry 
samotnej. A to je najdôležitejšie. 

Tabuľky sa ešte neevidujú ani v kategóriách prípraviek, kde nás 
reprezentujú prípravkári vo vekovej kategórii U10 aj U11. tj do 10 
a do 11 rokov. Oba tímy si viedli veľmi dobre a majú na konte veľa 
víťazstiev. Prípravka U11 má dokonca za sebou jeseň so samými 
výhrami, a skóre 117:21!
Žiacke kategórie U13 a U15 hrajú z našich tímov najvyššiu súťaž, 
druhú ligu. Aj napriek tomu, že najmä v starších žiakoch by sme 
prijali aj väčšiu hráčsku základňu, veľmi dobre ich dopĺňajú mladší 
hráči. Keďže zápasy hrajú v jeden deň, niekedy potom chýbajú vo 
svojej kategórii, ale to nevadí, keďže všetci spolu tvoríme jeden 
tím TJ Jarovce. V tejto dôležitej kategórii U15 sa pohybujeme okolo 
polky tabuľky, čo je veľmi sľubné do ďalšieho obdobia. 
Dorastenci v U17 remizovali až 5 zápasov z 13 počas tejto jesene, 
kde im ušli body, a 2 zápasy majú odložené. Aj napriek tomu sa im 
väčšinou darilo a držia sa v hornej časti tabuľky. Veríme, že jarná 
časť bude ešte o niečo úspešnejšia. Najstarší mládežnícky tím, 
dorast U19, zatiaľ neprehral žiaden zápas a vedie svoju tabuľku so 
skóre 109:9. Držíme im palce, aby takto pokračovali aj ďalej, a po 
nešťastnom minulom ročníku 2020/21, v ktorom sa im nepodarilo 

postúpiť do 3. ligy aj z dôvodu nedohratých zápasov jesennej časti 
a zrušenej jarnej časti, im tento krát bude šťastie priať.
A na záver pozitívna správa od mužov, ktorí po postupe do 4. ligy 
z minulej sezóny prezimujú na veľmi peknom druhom mieste. Po-
tvrdila sa kvalita tohto mužstva a v 4. lige patria medzi najlepších.
Za úspech považujeme nielen počet športujúcich detí a mládeže, 
a dobré výsledky našich tímov, ale aj fakt, ako pozitívne je vní-
maný celý klub, ako sa pracuje na vybudovaní dobrého zázemia, 
skrášľovania celého areálu, a ako dobre sa u nás cítia nielen deti, 
tréneri ale aj diváci. Ďakujeme všetkým za fandenie a podporu 
a želáme si do Nového roku, aby sme mohli na jar pokračovať 
a ďalej rozvíjať talenty a futbalové nádeje v našom tíme.
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poradie družstvo Z V R P skóre body poradie družstvo Z V R P skóre body
1 FK Jablonové 17 12 1 4 28:15 37 1 TJ Jarovce Bratislava 10 10 0 0 109:9 30
2 TJ Jarovce Bratislava 17 10 4 3 44:20 34 2 MŠK Iskra Petržalka 11 10 0 1 50:15 30
3 FKM Karlova Ves Bratislava17 9 4 4 52:20 31 3 Obecný športový klub Láb 11 6 1 4 39:19 19
4 TJ Záhoran Kostolište 17 10 0 7 53:38 30 4 FC Družstevník Budmerice 10 6 1 3 37:25 19
5 SDM Domino 17 9 3 5 40:36 30 5 FC Rohožník 11 5 0 6 45:32 15
6 FK Vajnory 17 9 2 6 38:21 29 6 ŠK Svätý Jur 11 4 0 7 29:25 12
7 TJ Záhoran Jakubov 17 8 5 4 31:18 29 7 ŠK Závod 11 1 0 10 14:79 3
8 NŠK 1922 Bratislava 17 8 2 7 28:18 26 8 FK Malé Leváre 11 0 0 11 9:128 0
9 OŠK Slovenský Grob 17 8 2 7 27:21 26
10 TJ Čunovo 17 6 4 7 34:27 22
11 ŠK Závod 17 6 4 7 21:37 22 poradie družstvo Z V R P skóre body
12 Obecný športový klub Láb 17 5 6 6 26:29 21 1 FK Inter Bratislava B 15 11 3 1 60:8 36
13 FK Karpaty Limbach 17 5 5 7 16:24 20 2 FC IMAS 15 11 3 1 56:14 36
14 CFK Pezinok - Cajla 16 5 3 8 23:28 18 3 FC Ružinov Bratislava 15 8 3 4 44:30 27
15 TJ Veľké Leváre 17 5 3 9 27:48 18 4 SDM Domino B 15 7 4 4 40:26 25
16 TJ Slovan Vištuk 17 4 3 10 34:63 15 5 TJ Jarovce Bratislava 13 6 5 2 30:17 23
17 FK Lamač Bratislava 16 2 4 10 22:39 10 6 MFK Záhorská Bystrica 15 6 1 8 31:47 19
18 ŠK Svätý Jur 17 3 1 13 26:68 10 7 MŠK Iskra Petržalka 15 5 3 7 21:26 18

8 FK Lamač Bratislava 14 3 2 9 15:38 11
9 FC Rohožník 14 2 1 11 15:57 7

poradie družstvo Z V R P skóre body 10 NŠK 1922 Bratislava 15 0 3 12 8:57 3
1 FC IMAS 13 12 0 1 92:16 36
2 FC - Žolík Malacky 13 12 0 1 65:11 36
3 MŠK Senec 13 10 0 3 63:17 30 poradie družstvo Z V R P skóre body
4 NŠK 1922 Bratislava 13 7 2 4 28:25 23 1 MŠK Iskra Petržalka 13 11 1 1 48:14 34
5 FC Ružinov Bratislava 13 7 2 4 26:33 23 2 FK Rača Bratislava 12 10 1 1 65:17 31
6 FC Slovan Modra 13 6 2 5 23:17 20 3 PŠC Pezinok 11 10 0 1 43:8 30
7 FKP BRATISLAVA 12 6 1 5 30:31 19 4 MŠK Senec 13 10 0 3 57:27 30
8 ŠK Vrakuňa Bratislava 13 4 3 6 16:27 15 5 FKP BRATISLAVA 13 8 0 5 45:24 24
9 TJ Jarovce Bratislava 13 4 3 6 27:48 15 6 ŠK Bernolákovo 13 6 3 4 27:28 21
10 PŠC Pezinok 13 4 1 8 22:48 13 7 FC Ružinov Bratislava 13 5 3 5 34:23 18
11 ŠK Bernolákovo 13 3 2 8 24:47 11 8 FC - Žolík Malacky 13 5 2 6 23:29 17
12 MŠK Iskra Petržalka 13 3 2 8 22:46 11 9 NŠK 1922 Bratislava 13 4 2 7 31:28 14
13 FK Rača Bratislava 13 1 3 9 8:26 6 10 TJ Jarovce Bratislava 13 4 1 8 29:33 13
14 MFK Rusovce 12 0 1 11 4:58 1 11 ŠK Vrakuňa Bratislava 12 2 3 7 21:38 9

12 FC IMAS 13 1 6 6 25:43 9
13 MFK Rusovce 13 1 2 10 13:47 5
14 FC Slovan Modra 13 0 0 13 8:110 0

IV.liga st. dorast, U19 (SD4V)

II. Liga, mladší žiaci, U13

IV.liga seniori, "A"

III.liga ml. dorast, U17

II.liga, starší žiaci, U15

FUTBAL: TABUĽKY PO JESENNEJ ČASTI LIGY 2021/2022

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
Na základe súťažného poriadku má futbalový klub povinnosť 
zabezpečovať zdravotnú službu na každý zápas. Zdravotná 
služba tvorí výraznú časť nákladov, ktoré vynakladáme na 
šport detí a mládeže aj v našom klube. Chápeme, že bez-
pečnosť detí je na prvom mieste, a preto zabezpečujeme 
kvalifikovaného zdravotníka na každý zápas. Týmto by sme 
chceli poďakovať Magistrátu hlavného mesta Bratislava, 
vďaka ktorému sme v rámci Grantového programu na 
podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania 
v oblasti práce s deťmi a mládežou získali finančnú podporu 
na tento účel a pokryli časť nákladov. Ďakujeme.
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P R A J E

POKOJNÉ VIANOCE

Čo prinesie Sunstreet 
Filmparkstudios pre Jarovce? 

Viac o projekte Sunstreet Filmparkstudios sa dozviete na spoločnom 
stretnutí s obyvateľmi obce Jarovce, ktoré pripravujeme začiatkom 
roka 2022. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

   viac peňazí z miestnych daní pre obec
   nové pracovné príležitosti pre Jarovčanov 
   nové podnikateľské príležitosti v obci 
   férové zmluvné podmienky a férové ceny za pozemky 

inzercia


