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Keď treba pomôcť, Jarovčania 
pomôžu

Ešte so zubnou kefkou v ústach 
som dvíhal telefonát z Okres-
ného úradu. Pani sa pýtala, že 
koľko utečencov vieme ubytovať 
a kedy. Trošku sme s tým aj po-
čítali a tak som im povedal, že 
podľa kapacity domu kultúry by 
to mohlo byť asi 50 ľudí a po jed-
nej popoludní ich môžu poslať.
Ďalšie dianie ste už mohli sle-
dovať prostredníctvom mobilnej 
aplikácie alebo na Facebooku. 
Prázdnu sálu domu kultúry bolo 
potrebné premeniť na dočasnú 
ubytovňu. Nevedeli sme, či to 
chystáme pre matky s malými 
deťmi, či pre študentov, alebo 
ľudí v strednom či vyššom veku. 
Jediné, čo sme si mohli domys-
lieť bolo, že pôjde prevažne 
o ženy, keďže muži ostávali na 
Ukrajine.
Vyhlásili sme zbierku potreb-
ných vecí tak, aby sme dokázali 
utečencom zabezpečiť spanie 
a základné hygienické potreby. 
Potrebovali sme rozkladacie 
postele, nafukovacie matrace, 
prikrývky, paplóny a vankúše, 

uteráky a mnoho ďalších vecí. 
Bola streda ráno a väčšina z vás 
bola v práci, no aj napriek tomu 
ste nám za hodinu a trištvrte 
priniesli dostatok vecí a museli 
sme zbierku zastaviť. Chýbali 
nám už len postele, ktoré ste 
v priebehu ďalších dvoch hodín 
priniesli tiež.
Toľko súcitu a solidarity, čo bolo 
z vás cítiť, som nezažil asi nikdy 
predtým. Viacerí z vás ponúkli 
svoje príbytky, kde ste ochot-
ní ubytovať zopár utečencov. 
Mnohí ponúkali peniaze, ale tie 
sme odmietli, pretože oficiálnu 
zbierku nemáme zaregistrovanú 
a načierno to robiť nechceme. 
Ešte príde čas, keď budete môcť 
kúpiť utečencom to, čo budú 
potrebovať.
Pohľad na rozložené postele 
po sále domu kultúry vyvolával 
mnoho emócií. Bola to solidari-
ta, ktorú ste preukázali svojou 
ochotou priniesť materiálnu 
pomoc, bol to strach, pretože 
jediný deň zmenil bezpečnostnú 
situáciu v Európe, bol to súcit 
s ľuďmi, ktorí museli zanechať 
svoje domovy, svojich otcov, bra-
tov, či manželov, boli to obavy 

z toho, aká budúcnosť utečen-
cov čaká. No bola to aj hrdosť 
na Jarovčanov a ľudí z okolia, 
ktorí pomôžu vo chvíli, keď je 
to potrebné.

Pripravený kulturák bol ešte 
pár dní prázdny
Bola to streda, keď mal byť dom 
kultúry nachystaný na dočasné 
ubytovanie utečencov. A veru 
aj bol. Ľudia mi volali, že im na 
ďalší deň napečú, ale musel 
som ich zastaviť, pretože s koor-
dináciou štátu sme mali aj počas 
pandémie všelijaké skúsenosti.
V ten deň večer som sa dozvedel, 
že rodiny s deťmi, ktoré prišli do 
Bratislavy, prioritne umiestňujú 
do ubytovní, kde majú svoje izby 
a svoje súkromie. To je pocho-
piteľné a dobré riešenie. Ďalšie 
dni sme boli ako na špagátiku. 
Telefonáty o tom, že prídu a že 
neprídu sa striedali a ja som 
našim dobrovoľníkom posielal 
správy, aby sa pripravili a chvíľu 
na to, že môžu pokojne spať.

Prvé skupiny prišli v sobotu
V sobotu predpoludním k nám 
dorazili  prvé dve skupinky. 
Prvá z nich bola skupinka žien 
a detí, ktoré utekajú z mesta 
Kremenčuk. Je to mesto na rieke 
Dneper, ktoré je podobne veľké 
ako Košice. Cesta bola veľmi 
náročná a trvala im takmer 9 
dní. Jedna z týchto žien odišla 
na druhý deň, pretože si po ňu 
prišla dcéra z Londýna. Ďalšie 
dve odišli o pár dní do Nitry, kde 
mali už dlhší čas prisľúbenú prá-
cu. Plánovali prísť na Slovensko 
aj predtým ako začala vojna. Ich 
deti ostali u nás s ich babkou 
a budú čakať kým pôjdu všetci 
do Nitry. Najmladší utečenec 

Na úvod

Každý z nás si postupom času 
vytvorí návyky na prijímanie in-
formácií o tom, čo sa deje vo 
svete. Niekto považuje za hlavný 
zdroj tlačené noviny, iný má rad 
večerné správy v televíziách, 
niekto rozhlas, ale čoraz čas-
tejšie sú to moderné médiá ako 
internet a podcasty.
Zvyk je železná košeľa a tak 
väčšina z nás prijíma správy 
len z vybraných zdrojov, ktoré 
postupne formujú jeho názory. 
Ak sa navyše vyskytneme v sku-
pine ľudí, ktorí majú podobne 
vyformované názory, nadobud-
neme pocit, že to čo vieme, je 
absolútnou pravdou. Sme bieli 
a tí, čo tvrdia opak sú čierni.
Potom príde tak vážna udalosť 
ako vojna v Európe a zistím, že 
svet nie je čiernobiely. Že infor-
mácie, ktoré sme mali nemajú 
nič spoločné s bielou. V tej chvíli 
je na nás, či sme dostatočne 
silní povedať svojmu okoliu, že 
možno je to všetko úplne inak. 
Riskujeme tým opovrhnutie 
a výsmech, ale mnohí ľudia aj 
na Slovensku to v posledných 
týždňoch urobili.
Priznali si, že biela stmavla 
a čierna začína vyzerať skôr ako 
svetlošedá. Možno si ani ne-
vieme predstaviť aké vnútorné 
sklamanie títo ľudia cítia a akú 
silu museli nabrať, aby svojmu 
okoliu povedali, že cisár je nahý.
Ľudia z opačnej strany spektra 
majú tendenciu pripomínať im, 
ako dlho ich na to upozorňovali, 
ale tým ich len zaženú do kúta 
a vrátia späť. Nezaslúžia si to, 
pretože je to pre nich veľmi ťaž-
ké obdobie.
Pre mňa sú to hrdinovia tejto 
dezinformačnej doby a skláňam 
sa pred nimi. Zároveň mi to dáva 
nádej, že možno raz bude svet 
lepší.

Jozef Uhler, starosta 
a vydavateľ Jarovských novín
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Takto vyzerala sála ráno pred začiatkom premeny na ubytovňu.

Časť zásob, ktoré ste priniesli na podporu utečencov.
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z tejto skupinky prišiel k nám 
ako 5 ročný, ale hneď na druhý 
deň oslávil svoje šieste narode-
niny tak ako sa patrí. So súhla-
som ostatných ubytovaných sme 
mu urobili oslavu s balónmi aj 
tortou. Všetci boli veľmi dojatí, 
pretože celá situácia vyvolávala 
silné emócie.

Druhá skupinka, ktorá prišla 
v sobotu predpoludním boli 
utečenci z Charkova, ktorí sa 
6 dní skrývali pred bombardo-
vaním pod zemou. Pôvodom sú 
z Azerbajdžanu. Jedna žena bola 
vo vysokom štádiu tehotenstva 
a o dva dni mala termín pôro-
du. V pondelok sme s ňou boli 
na vyšetreniach a lekári termín 
odhadli o týždeň neskôr.

Sobota bola ešte pestrejšia. Ve-
čer prišli dva manželské páry. 
Ženy boli Ukrajinky a muži boli 
z Iránu a Lýbie. Utekali z Odesy 
a Donecka. V ten večer u nás 
prespávali ľudia štyroch národ-
ností.

Trojročná Viktória s rodičmi 
našli nový domov
V nedeľu popoludní sa mi ozvali 
z cudzineckej polície, že nemajú 
miesto pre rodinu s trojročným 
dievčatkom. My sme miesto mali 
a tak som išiel po nich. Cestou 
do Jaroviec mi Oleksandr roz-
prával ich príbeh.
Žili v Záporožskej oblasti ne-
ďaleko ostreľovanej elektrár-
ne. Opustili dedinu, kde bolo 
zbombardovaných 90 domov 
a rozhodli sa, že už sa tam ne-
vrátia. Cesta na Slovensko im 
trvala 3 dni. Neverili, keď som 
im povedal že ubytovanie, jedlo 
a lieky majú u nás zadarmo. Boli 
šťastní, že môžu spať na niečom 
mäkkom.
Už na druhý deň hovoril, že by 
chcel pracovať a rád by robil 
v poľnohospodárstve. Predtým 
vraj pracoval s pôdou, ale aj 
s králikmi a nutriami. Cez kama-
ráta sa mi podarilo zohnať mu 
prácu neďaleko Myjavy na far-
me. Zároveň tam môže pracovať 
aj jeho manželka. Zamestnáva-
teľ im zabezpečil aj  ubytovanie.
Táto rodinka mala k dispozícii 
len 43 € a všetko ostatné majú 
v hrivnách, ktoré im však nikto 
teraz nezamení. Dali sme im 
nejaké peniažky z toho, čo sa vy-
zbierali na fašiangovom sprievo-

de, aby dôstojne prežili do prvej 
výplaty. Na cestu sme im nabalili 
základné potreby, ktoré sa im v 
novom domove zídu. Vďaka vám 
sme im mohli darovať posteľné 
obliečky, uteráky, kozmetiku, 
lieky a nejaké trvanlivé jedlo. 
Zohnali sme aj oblečenie pre 
mamičku a trojročnú Viktóriu. 
Všetky tieto veci priniesli Jarov-
čania a ľudia z okolia, keď sme 

robili prvú zbierku. Oleksandr 
povedal, že tak dobrých ľudí 
ešte nestretol. Boli u nás len 
štyri dni, ale bola to rodinka, 
na ktorú nezabudneme. Už na 
druhý deň som mal veľmi pozitív-
nu odozvu od zamestnávateľa, 
že získali ľudí, ktorí sa neboja 
práce a budú sa o nich dobre 
starať.

Prvý týždeň s utečencami
Deti začali chodiť do školy a aj 
napriek jazykovej bariére sa im 
páčilo. My sme priebežne riešili 
zdravotné problémy našich hos-
tí, ako napríklad predpôrodné 
vyšetrenie, pedikúra zapálené-
ho pľuzgiera na detskej nohe, 
zapálené oko, či boľavý zub. 
Každý deň mali zabezpečené 
jedlo. Raňajky si pripravujú 
sami, my sa staráme o to, aby 
mali všetko potrebné v chladnič-
ke. Obedy a večere im väčšinou 
pripravuje Reštaurácia u Maťa. 
Niektorí z nás si ešte pamätali 
čo to z ruštiny a celkom sme si 
to v hlave obnovili. Teraz sa už 
celkom slušne dohovoríme.
V dome kultúry majú k dispozícii 
wifi pripojenie na internet, ktoré 
je nevyhnutné pre spojenie s ich 
rodinou. Sprchujú sa v škole, 
kde sú šatne so sprchami. Za-
bezpečujeme im tiež pranie ob-
lečenia v domácnostiach. 
Počas týždňa prichádzali ďalší, 
ale väčšinou sa zdržali len jednu 
noc. Väčšina z nich smerovala 
ďalej na západ, ako napríklad 
Frankfurt, Brusel, či Barcelona.
V sobotu večer sa stav naplnil 
a prvýkrát sme mali obsadené 
všetky lôžka. Vieme ešte pridať, 
ale boli by sme radi, aby mohli 
žiť dôstojne v rámci možností 
a tak ich nechceme tlačiť.

Približne 15 ľudí sa denne stará 
o utečencov. Všetko sú to dobro-
voľníci z Jaroviec a parí im veľká 
vďaka. Ak by som ich menoval, 
mohlo by sa stať, že na niekoho 
zabudnem. Sú to tí istí ľudia, 
ktorí pomáhajú pri kultúrnych 
podujatiach. Dnes netušíme 
ako dlho budeme túto službu 
poskytovať. Časom sa možno 
nálady ľudí otočia, tak ako sme 
to vidieli pri pandémii. Vieme 
však, že robíme dobrú vec.
Jednu dobrovoľníčku predsalen 
ešte spomeniem. Je to Martina 
Felonenko, ktorá má trvalý pobyt 
v Jarovciach. V čase vypuknutia 
vojny študovala v Kyjeve a po 
prvých útokoch sa skrývala v ga-
ráži. Už je vo svojom druhom do-
move v Jarovciach a pomáha jej 
krajanom najmä ako tlmočníčka.
Tak ako jej, aj všetkým ďalším 
ďakujem za pomoc. Dúfajme, 
že my takú pomoc potrebovať 
nebudeme.

Jozef Uhler, starosta

Všetci sa tešili, že aj v ťažkých časoch môžu byť svetlé momenty.

Šesťročný oslávenec s tlmočníčkou Martinou Felonenko.
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BENEFIČNÝ FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD NA POMOC 
UKRAJINE
Posledné dva roky sme všet-
ci prežili v neľahkom období, 
poznačenom prepuknutím ce-
losvetovej pandémie Covidu-19, 
ktorý prichádzal v niekoľkých 
vlnách a rôznych mutáciách. 
Museli sme sa prispôsobiť pan-
demickým opatreniam a obme-
dziť všetky spoločenské styky 
s inými rodinami, priateľmi, žiť 
v izolácii. Pandemické opatrenia 
sa v týchto dňoch na Slovensku 
ale uvoľnili a keďže teraz, 1. 
marca, bol posledný fašiangový 
deň, uskutočnil sa v Jarovciach 
tradičný fašiangový sprievod ob-
cou. Zároveň sme sa rozhodli, že 
výťažok z akcie bude určený na 
pomoc utečencom. Vtedy sme 
ešte netušili, že o pár dní neskôr 
budú aj v našom Dome kultúry.

Fašiangové masky sa zišli ako 
zvyčajne pred Domom kultúry. 
Traktor s prívesom, na ktorom 
sa vezú hudobníci, bol už pri-
pravený a čakal len na povel 
vyštartovať ulicami Jaroviec. Po-
časie nám prialo, svietilo slnieč-
ko. Nasledovalo spoločné foto 
všetkých zúčastnených a mohlo 

sa vyštartovať. Keďže si žiaci 
užívali jarné prázdniny, tiež sa 
mnohí pripojili do fašiangového 
sprievodu. Masiek bolo skutočne 
dosť. Do sprievodu sa ich zapo-
jilo okolo štyridsať. Pridali sa 
aj obyvatelia bez masiek, ktorí 
vedno s maskami tvorili dlhý šík. 
Za veselou hudbou vykračova-
li rôzne pestrofarebné masky 
ako šašovia, hríbik, mechúrik 
koščúrik, kravička s mliečkom, 
červená čiapočka a vlk, anjelik 
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ZA TRI HODINY SME ZAOČKOVALI 263 ĽUDÍ

Po dobrom vzore z Čunova sme 
aj u nás zorganizovali očkovanie 
pre ľudí, ktorým sa nechcelo 
chodiť do mesta, alebo im to 
vyhovovalo, lebo to bolo „doma“. 
Registráciu sme spustili vopred 
cez internet. Zaregistrovalo sa 
275 ľudí. Niektorí aj dvakrát.
Očkovalo sa v nedeľu 16. janu-

ára. Mali sme na to vyhradené 
tri hodiny. Samotné očkovanie 
prebiehalo plynule, takmer bez 
čakania. Odbornú stránku za-
bezpečil Bratislavský kraj a jeho 
hlavný lekár Tomas Szalay, za čo 
im patrí veľká vďaka. Zaočkovali 
sme celkovo 263 ľudí a dokonca 
aj 10 takých, čo boli prvýkrát.

Za pomoc pri hladkom priebehu 
ďakujeme dozorujúcim hasičom, 
za organizáciu a výborné jedlo 
pre tím bratom Némethovcom, 

a za dohľad nad očkovanými 
Katke Popluhárovej a Monike 
Plankenauerovej.

s amorovými šípmi, mníšky, ho-
kejisti, vikingovia, elf, chirurg, 
ježibaba, pavúk, gorila, Mexičan, 
princezná, jednorožec, sobík, 
starý pupkatý dedo s dlhou bra-
dou a mnoho iných masiek vo 
všetkých vekových kategóriách. 
Prvá zastávka bola pri materskej 
škole, kde škôlkari už netrpezli-
vo sprievod vyzerali. Spolu sme 
si zanôtili a detičkám rozdali 
cukríky. Pred svojimi domami už 
čakali Jarovčania, aby masky po-
hostili či už fašiangovými šiška-
mi, fánkami alebo chrumkavými 
pagáčmi. Deťom padol vhod aj 
teplý čajík. Masky povykrúcali 
babky na ulici. Hlavne gorila bola 
najaktívnejšia a nejedná babka 
bola zvedavá, kto ju to vlastne 
vykrútil, kto sa pod tou maskou 
skrýva... Vládla dobrá nálada 
a na každej tvári žiaril úsmev. 

Mníšky vyberali do zvončeka 
mýto od prechádzajúcich vozi-
diel. Záverečná časť sa konala 
znovu pred kultúrnym domom. 
Nasledovali ešte posledné ta-
nečné „kolečká“. Pridal sa aj 
pán starosta. Už nás čakal len 
voňavý a chutný gulášik po vy-
darenom fašiangovom pochode.

Pochovávanie basy večer sa ten-
to rok síce nekonalo, ale aspoň 
fašiangovému sprievodu sa všet-
ci tešili, hlavne tí malí, aj keď sa 
konal v čase opäť nepriaznivom 
a plným obáv z vývoja situácie 
u našich susedov. Počas tohto-
ročného fašiangového sprievodu 
vyzbierané peniažky poputujú na 
humanitárnu pomoc utečencom 
z Ukrajiny.

Kristína Kernová
foto: Marcela Škodlerová
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SEVERNÉ MACEDÓNSKO A TRADÍCIA 
TERAKOTOVEJ KERAMIKY
V novom roku, koncom januára 
2022 sa naša škola opäť zú-
častnila aktívneho pracovného 
stretnutia v rámci programu EÚ 
pre vzdelávanie a odbornú prí-
pravu Erasmus + ,pod názvom 
„Tools for future“. Tentokrát 
našich učiteľov spolu s učiteľ-
mi z Chorvátska, Francúzska 
a Rumunska hostila škola ’Petar 
Pop Arsov’ v hlavnom meste Se-
verného Macedónska, Skopje. 
Severné Macedónsko je staroby-
lá krajina, ktorá je križovatkou 
národov, ciest, náboženstiev 
a tradícií .  Macedónsko má 
spoločný kus dejín s Byzanciou 
a Tureckom, miešajú sa tu aj 
vplyvy susedného Grécka.
Tradičnými prvkami macedón-
skej kultúry sú terakotové nádo-
by a džbány, ktoré sú dôležitou 
súčasťou tradičnej kuchyne. 
Práve práca s hlinou, jej spra-
covanie a využitie vo výchov-
no-vzdelávacom procese, bolo 
základnou témou nášho pra-
covného stretnutia. 
V priebehu týždňa nás čakali 
aktivity zamerané na prácu s hli-

nou a jej alternatívami na pôde 
školy, tvorivé dielne so žiakmi, 
ale aj návšteva priamo v rodi-
nách miestnych remeselníkov. 
V rámci workshopu na pôde 
školy sme sa oboznámili so 
spôsobom využitia a spraco-
vania technickej hliny na ho-
dinách výtvarnej a technickej 
výchovy. Nemenej zaujímavý bol 
workshop so žiakmi v centre 
„Jumping clay“ s druhom mäk-
kej samotvrdnúcej modelovacej 
hmoty, ktorá sa nemusí ďalej 
vypaľovať. Výrobky z nej sa 
dajú využiť ako hračka, deko-
rácia alebo učebná pomôcka 
na výučbu ďalších predmetov. 
Pri samotnom modelovaní nie 
je z pedagogického hľadiska 
dôležitý len výsledný produkt, 
ale aj samotný proces rozvoja 
jemnej motoriky a posilňovania 
svalov prstov a rúk. 
Počas workshopov u miestnych 
remeselníkov v mestách Veles 
a Kichevo sme spoznali proces 
spracovania terakotovej kerami-
ky od samotnej ťažby hliny, cez 
výrobu, výpal po predaj, ktoré-
mu sa tieto malé rodinné firmy 
venujú generácie.
Mali sme možnosť vyskúšať si 
výrobu tradičných hlinených 
ozdôb v podobe malých hline-
ných obrázkov s náboženskou 
tematikou (ikon), suvenírov 
v podobe tradičnej karafy či Ale-
xandra Macedónskeho. Jedným 

z veľkých zážitkov bolo točenie 
na tradičnom kopacom hrnčiar-
skom kruhu bez mechanizácie. 
Pôsobivým zážitkom bola náv-
števa mesta a jazera Ochrid, kto-
ré boli v roku 1980 zapísané do 
zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO. Ochrid bol dôležitým 
centrom už v rímskych časoch. 
Mesto ukrýva 365 kostolov, sv. 
Kliment tu založil významný 
kláštor, v chráme Svätej Múd-
rosti nájdete fresky sv. Cyrila 

a Metoda.
Posledný januárový týždeň bol 
pre nás plný nezameniteľných 
zážitkov a aktivít, z ktorých sme 
si odniesli nielen množstvo prí-
jemných spomienok na pulzu-
júcu balkánsku krajinu, ale aj 
nové poznatky a zručnosti pri 
práci s hlinou, ktoré budeme vy-
užívať vo výchovno-vzdelávacom 
procese na našej škole. 

Mgr. Michaela Šinská
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ZBER VECÍ NA MESTSKÝ BAZÁR AJ V JAROVCIACH
V stredu 23. marca 2022 nám prineste pre 
vás nepotrebné, no stále použiteľné veci 
a dajte im tak druhú šancu na využitie. 
Predchádzajúce tri kolá Mestského bazára, 
ktoré organizovalo hlavné mesto Bratislava 
v spolupráci s OLO a.s. ušetrili Bratislavu 
od 32 ton nepoužívaných vecí, ktoré by sa 
inak stali odpadom.  

 Čakáme vás od 12.00 do 18.00 na Trnkovej 
ulici pri školskom parkovisku.

 Vyzbierané veci budú ponúknuté za sym-
bolickú sumu návštevníkom Mestského 
bazára, ktorý sa uskutoční cez víkend 23. 
a 24. apríla 2022 v areáli komunálneho 
podniku na Bazovej 8.

Dôvodov, prečo sa zapojiť do Mestského 
bazára a predĺžiť tak životnosť najrôznejších 
predmetov je viacero:

• predídeme vzniku odpadu, čím šetríme 
    prírodu a jej zdroje,
• to, čo nepotrebujeme my, sa môže zísť 
    niekomu inému,
• môžeme získať originálne a jedinečné 
    kúsky za symbolické ceny,
• príspevkom podporíme vznik stabilného 
    reuse centra,
• za málo peňazí, dobrý pocit na duši,
• podporujeme udržateľnú a cirkulárnu 
    ekonomiku v Bratislave.



Jarovské noviny

8

Rozpútanie vojny na Ukrajine bude mať ťažké následky na celý 
svet. Ceny energií stúpali už pred vojnou, ale to čo sa deje teraz 
nikto nečakal. Nájomné za Dom kultúry nepokryje náklady na 
energie a to ani v prípade, že by bola svadba každý víkend. Škola 
a škôlka sú na energie ešte náročnejšie a už dnes musíme počítať 
s nárastom výdavkov o 200 až 300 %. Je to vážny zásah do nášho 
rozpočtu a prvýkrát v tomto volebnom období musím povedať, že 
viacero plánovaných vecí nezrealizujeme. Každopádne sa budeme 
snažiť urobiť maximum.

ZMENA DOPRAVNÉHO ZNAČENIA NA PALMOVEJ ULICI
Z dôvodu častých dopravných nehôd došlo na Palmovej ulici ku 
zmene dopravného značenia. Medzi kostolom a úradom je zníže-
ná rýchlosť na 30 km/h. Značka STOP v križovatke je kvôli lepšej 
viditeľnosti osadená aj na ľavej strane cesty. Pri priechodoch 
pre chodcov pri úrade aj pri kostole sú spomaľovače (retardéry). 
Odteraz už nebude jednoduché prejsť križovatkou od Rusoviec ani 
od Kittsee bez toho, aby musel vodič spomaliť alebo úplne zastať.
Veríme, že to pomôže znížiť počet dopravných nehôd v križovatke.

VRAKY Z ULÍC BUDÚ ODTIAHNUTÉ
Mestská časť Jarovce má od januára uzatvorenú zmluvu s odťahovou 
službou. Mnohé autá parkujú nelegálne a ohrozujú, či obmedzujú 
chodcov, prípadne ohrozujú životné prostredie a narušujú estetický 
vzhľad Jaroviec.
Prioritne sme začali riešiť vraky na uliciach a výzvy za stieračmi 
pomohli. Dnes máme v Jarovciach už len jeden evidovaný vrak, 
ktorý je však predmetom viacerých exekúcií a riešime to. Našiel 
sa záujemca, ktorý ho chce odkúpiť, ale musí sa dohodnúť s exe-
kútorom. 

TELEKOM BUDE PO JAROVCIACH ŤAHAŤ OPTIKU
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. má záujem urobiť optickú sieť 
po celých Jarovciach. Týka sa to všetkých ulíc, okrem Jantáru II, 
kde optiku už majú. Ak všetko pôjde dobre, tak do novembra by 
mohli byť celé Jarovce pokryté. V niektorých prípadoch pôjdu cez 
súkromné pozemky alebo chodníky, a v tom prípade budú potre-
bovať váš súhlas na rozkopávku. Vjazdy do domov by sa nemali 
rozkopávať, ale budú sa robiť pretlakom.
Rozkopávky budú na nejaký čas nepríjemné, ale stojí to za to. 

PRED JAROU OBNOVUJEME DETSKÉ IHRISKÁ
S prichádzajúcou jarou sa blíži obdobie masívnejšieho využívania 
detských ihrísk. Podobne ako tomu bolo pred rokom, snažíme sa 
urobiť maximum pre renováciu hracích prvkov. V niektorých prípa-
doch povrchovým ošetrením ale aj úplnou výmenou častí hracích 
prvkov. Dúfame, že vaše deti sa budú na verejných detských 
ihriskách aj vďaka tomu cítiť príjemne a bezpečne.

CHYSTÁME NOVÚ OBECNÚ DIELŇU A GARÁŽ
Mestská časť poskytuje stále viac a viac služieb bez toho, aby 
musela objednávať práce u iných dodávateľov. Máme viac tech-
niky a aj zručných zamestnancov. Z toho dôvodu vznikla potreba 
zrekonštruovať starú nepoužívanú kotolňu pri škôlke na obecnú 
dielňu a garáž.
Budeme v nej môcť zaparkovať našu kolesovú techniku, bude tam 
dielňa a tiež zázemie pre zamestnancov.

Jozef Uhler, starosta

INFO OD STAROSTU: VOJNA ZASIAHNE AJ NÁŠ ROZPOČET



Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

9

FEBRUÁR – RIADNE ZA-
SADNUTIE

Každé rokovanie má ako jeden 
z prvých bodov kontrolu plnenia 
uznesení. Ani na prvom toho-
ročnom rokovaní tomu nebolo 
inak. Diskusia sa rozprúdila 
najmä o uznesení z minulého 
volebného obdobia týkajúce-
ho sa záhradkárskej osady. 
Záhradkári už nemajú platnú 
„papierovú“ zmluvu, ale kaž-
doročne v januári zaplatia ná-
jomné a ak im ho mestská časť 
nevráti, tak zo zákona platí, 
že zmluva je predĺžená na ob-
dobie, za ktoré je zaplatené 
nájomné. V tomto prípade na 
rok. Mestská časť nemá zá-
ujem na tom, aby záhradkári 
odtiaľ odišli. Opustené územie 
by sa mohlo stať cieľom pre 
ľudí bez domova, alebo by sa 
tam mohla nasťahovať divá 
zver. Súčasná výška nájom-
ného sa však poslancom vidí 
príliš nízka a požiadali starostu 
o výzvu na rokovania o vyššom 
nájomnom. Časť územia zá-
hradkárskej osady je od roku 
2007 územným plánom určená 
na výstavbu rodinných domov. 
Ide cca o 8000 m2.
O dotáciu požiadal Chorvátsky 
kultúry zväz na Slovensku. Má 
byť účelovo viazaná na výdavky 
spojené s vydaním publikácie 
Jandrofski jačkar - Jarovský 
spevník. Pôjde o ďalšiu publi-
káciu, ktorej cieľom bude pod-
pora a zachovanie kultúrneho 

dedičstva na našom území. 
Poslanci po krátkej diskusii 
dotáciu schválili.
Z  dôvodu pandémie bol i 
v druhej polovici novembra 
uzavreté gastronomické pre-
vádzky. Otvorili ich až po novom 
roku. Prevádzka reštaurácie 
Jarovský dvor je umiestnená 
v obecnej budove a požiadala 
o odpustenie nájmu na toto 
obdobie. Zastupiteľstvo má 
pochopenie pre ťažkosti, s kto-
rými sa podnikatelia v období 
pandémie stretávali a schválilo 
odpustenie nájomného na je-
den mesiac.
Od roku 2012 máme spoloč-
ný stavebný úrad s Rusovcami 
a Čunovom. Náklady si delíme 
rovným dielom medzi tri mest-
ské časti. Tie však rokmi po-
stupne rástli a mesačné zálohy, 
ktoré sme platili nepostačovali. 
Po ukončení roka sme doplá-
cali značné rozdiely. Po doho-
de starostov troch mestských 
častí bol vo všetkých zastupi-
teľstvách schválený dodatok 
ku zmluve, ktorým sa zdvihnú 
zálohové platby a po ukončení 
roka nebudú tak veľké rozdiely.
V ďalšom bode poslanci schvá-
lili návrh dodatku Štatútu hlav-
ného mesta, ktorý upravuje 
kompetencie mestských častí, 
ktoré majú cintoríny vo vlastnej 
správe. Ak dodatok schváli aj 
mestské zastupiteľstvo, tak 
napríklad Jarovce a Čunovo, 
ktoré majú vlastné (nie mest-
ské) cintoríny, si budú môcť 

vydávať vlastný prevádzkový 
poriadok pohrebiska. Ku zmene 
Štatútu dochádza na základe 
žiadosti starostov dotknutých 
mestských častí.
Šiesty bod rokovania sa týkal 
predzáhradky rodinného domu. 
Majitelia domu dlhé desaťročia 
užívali pozemok v predzáhrad-
ke, pričom tento je vlastníctvom 
mesta a v správe mestskej čas-
ti. Súčasná majiteľka požiadala 
o odkúpenie. Ide o pozemok 
o rozlohe 99 m2 a primátor 
dal k predaju súhlas. Poslanci 
schválili odpredaj za 11000 €.
Ďalšie tri body „patrili“ miestnej 
kontrolórke. V prvom informo-
vala o kontrole poskytnutých 
dotácií za rok 2021 a konšta-
tovala, že nedošlo ku žiadne-
mu pochybeniu a dotácie boli 
vynaložené na schválené účely 
a riadne zúčtované. V druhom 
bode vyhodnotila svoju kon-
trolnú činnosť za uplynulý rok 
a v treťom požiadala poslancov 
o schválenie návrhu kontrol na 
prvý polrok 2022. Po dlhšej dis-
kusii s viacerými odbočeniami 
mimo tému, ale k dôležitým ve-
ciam, poslanci návrh schválili.
Posledný bod rokovania sta-
rosta so súhlasom poslancov 
zaradil do programu až v deň 
rokovania. Išlo o odkúpenie 
časti pozemkov na školskom 
dvore. Poslanci o snahe sta-
rostu o získať pozemok vedeli 
v predstihu, ale kým nebolo 
jasné ako dopadne rokovanie 
o odkúpení, nechcel starosta 

zaraďovať bod predčasne. Na 
školskom dvore a pod budovou 
školy je viacero nevysporiada-
ných pozemkov. Aby vedenie 
mestskej časti vylúčilo budúce 
problémy, rozhodlo sa začať 
s postupným majetkoprávnym 
vysporiadaním pozemkov. Sta-
rosta po dohode s poslancami 
navrhol kúpnu cenu na 30 €/
m2, čo majiteľka pozemku 
prijala. Všetky pozemky sú zo 
zákona zaťažené vecným bre-
menom a preto kúpna cena nie 
je taká ako trhová cena za sta-
vebné pozemky. Zároveň je to 
však cena, za ktorú je mestská 
časť ochotná odkúpiť aj ďalšie 
pozemky. Z finančných dôvodov 
to však musí byť rozložené na 
viac rokov.
Po oficiálnom ukončení zasad-
nutia starosta informoval po-
slancov o prekážkach v prípra-
ve viacerých veľkých projektov, 
ako napríklad cyklochodník, 
nová škôlka, či prístavba zák-
ladnej školy.
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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Už od jesene sa ma často pýtate, 
či budem kandidovať. Väčšinou 
som odpovedal, že ak sa nájde 
niekto schopný, veľmi rád ho 
podporím a pomôžem mu. Je to 
práca, ktorú ak robíte naplno, 
zoberie vám váš súkromný život. 
Ak ju robíte z iného dôvodu, tak 
by ste mali odísť.
Dal som do toho všetko a som 
mimoriadne sklamaný zo všet-
kých komplikovaných, zdĺhavých 
a zbytočných procesov v tom-
to štáte. Ako IT-čkár som bol 
zvyknutý na dynamickú prácu 
a všetko sa riešilo veľmi rýchlo. 

Toto je presný opak. Nuž mu-
sel som sa prispôsobiť, inak by 
som porušoval zákon. Aj napriek 
tomu sa nám s poslancami, za-
mestnancami úradu a ďalšími 
šikovnými ľuďmi podarilo veľa.
V Jarovciach je len málo ľudí, 
s ktorými sa nepoznám osobne. 
Snažím sa byť s vami a medzi 
vami. Berie to veľa času, ale len 
tak môžem naozaj vedieť, čo 
potrebujete a aký je váš názor 
na veci, ktoré sme už urobili. 
Som človek ako každý iný a preto 
ste ma mohli zažiť usmievavého, 
ale i nervózneho. Každý máme 

svoje dobré aj zlé dni a netreba 
sa tváriť, že je to inak.
Pred pár dňami som sa definitív-
ne rozhodol, že idem ďalej. Nie 
preto, že to chcem, ale preto, že 
vo viacerých prieskumoch ste 
prejavili spokojnosť s mojou prá-
cou. Vo všetkých prieskumoch 
som sa zo sedemnástich sta-
rostov umiestnil na druhej až 
štvrtej priečke.
Tak ako v roku 2018, ani tento-
raz nebudem kandidovať sám. 
Pôjdem spoločne so skupinou 
kandidátov na poslancov, s kto-
rými sa mi dobre spolupracuje. 

So súčasnými poslancami som 
veľmi spokojný. Nemáme rovna-
ké názory, ale povieme si ich za 
rokovacím stolom. Ani raz sa ne-
stalo, že by sme nezhody riešili 
cez sociálne siete na internete. 
Veľmi si to vážim a budem rád, 
ak všetci súčasní poslanci pre-
javia záujem pokračovať.
Z nášho programu s názvom 
Vízia 2026, ktorý sme vám pred 
štyrmi rokmi predstavili, sme 
splnili už väčšinu. Som si istý, 
že to splníme všetko a k tomu 
mnoho vecí navyše.

Jozef Uhler, starosta

BUDEM KANDIDOVAŤ? BUDEM
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JAROVSKÉ DETI 
NARODENÉ 

V ROKU 2021

Tereza Klempová
marec 2021, 51 cm/3550 g 

rodičia: Martin Klempa, 
Zuzana Klempová, rod. Harrerová

Sára Babková
apríl 2021, 50 cm/3380 g 

rodičia: Marek Babka, 
Alexandra Volárová

Katarína Schmidlová
máj 2021, 48 cm/2920 g 

rodičia: Igor Schmidl, 
Henrieta Šutovská

Filip Fogl
jún 2021, 51 cm/3370 g 

rodičia: Peter Fogl, 
Monika Fogl, rod. Vyletelková

Nela Vencelová
apríl 2021, 51 cm/3140 g 

rodičia: Július Vencel, 
Silvia Smolová

Radovan Hentek
apríl 2021, 53 cm/3400 g 
rodičia: Radovan Hentek, 

Monika Kleinová

Dávid Tesák
máj 2021, 50 cm/3200 g 

rodičia: Tesák Ľuboš, 
Nikola Kočíková

Melisa Čižmadiová
jún 2021, 54 cm/3400 g 
rodičia: Maroš Čižmadia, 

Maja Čizmadia, rod. Hanusová

Matúš Kečkeš
júl 2021, 51 cm/3740 g 
rodičia: Andrej Kečkeš, 

Gabriela Kečkešová, rod. 
Nikodemová

Nina Danihelová
júl 2021, 51 cm/3320 g 
rodičia: Ľudovít Danihel, 

Petra Danihelová, rod. Opálková

Matej Kuchár
január 2021, 51 cm/3880 g 

rodičia: Tomáš Kuchár, 
Tatiana Benická

Nela Lukej
február 2021, 52 cm/4090 g 

rodičia: Marek Lukej, 
Nicole Miškeríková

Rebeka Lukáčová
marec 2021, 48 cm/3030 g 

rodičia: Filip Lukáč, 
Jarmila Lukáčová, rod. Melišová

Nikolaj Opálka
február 2021, 51 cm/3850 g 

rodičia: Juraj Opálka, 
Jana Opálková, rod. Chlpíková

Lara Kurišová
február 2021, 48 cm/2700 g 

rodičia: Peter Kuriš, 
Ivana Kurišová, rod. Labancová
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JAROVSKÉ DETI 
NARODENÉ 

V ROKU 2021 Peter Wolf
september 2021, 51 cm/3600 g 

rodičia: Jozef Wolf, 
Petra Wolf, rod. Laburdová

Eliáš Váhovský
september 2021, 51 cm/3340 g 

rodičia: Oto Váhovský, 
Silvia Váhovská, rod. Izakovičová

Arthur Marko
september 2021, 48 cm/3450 g 

rodičia: Richard Marko, 
Tatiana Marko, rod. Lipovská

Dušan Kurucz
november 2021, 51 cm/3630 g 

rodičia: Peter Kurucz, 
Jana Zámečníková

Alex Biznár
november 2021, 50 cm/3450 g 

rodičia: Boris Biznár, 
Petra Biznárová, rod. Salajková

Tomáš Langermann
december 2021, 52 cm/3500 g 

rodičia: Tomáš Langermann, 
Silvia Langermann, rod: Prikler

Marcus Ankhelyi
december 2021, 50 cm/3240 g 

rodičia: Michal Ankhelyi, 
Katarina Reisenbuchlerová

Gabriel Pinka
december 2021, 47 cm/2440 g 

rodičia: Branislav Pinka, 
Diana Pinková, rod. Dzúriková

Sára Jankovich
december 2021, 53 cm/3860 g 

rodičia: Róbert Jankovich, 
Eva Jankovich, rod. Šimbochová

Maxmilián Kříž a Stela Křížová
december 2021, 51 cm/3090 g, 52 cm/3220 g 

rodičia: Martin Kříž, 
Dominika Křížová, rod. Bizíková

Laura Obrcianová
september 2021, 50 cm/3700 g 

rodičia: Filip Obrcian, 
Stanislava Obrcianová, rod. Šupinová

Martin Kamenský
november 2021, 51 cm/3800 g 

rodičia: Maroš Kamenský, 
Michaela Kamenská, rod. Kodýdková

Martin Bránik
november 2021, 49 cm/3400 g 

rodičia: Martin Bránik, 
Viktória Milatová

Benjamín Krempaský
september 2021, 51 cm/3830 g 

rodičia: Dominik Krempaský, 
Lenka Czafíková
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JAROVCE V RAKÚSKO - UHORSKU (2/2)
Do pohnutého vojnového obdobia, ktoré zasiahlo aj Jarovce,  
môžeme nazrieť práve vďaka Jure Treuerovi, ktorého záznamy 
mapujú život v obci počas svetového vojnového konfliktu. Od 
roku 1917 do roku 1919 – teda už po ukončení prvej svetovej 
vojny, popisuje sedem rekvirácií obilia.
20. marca 1917 rekvirovali obyvateľom kone. Vtedy vojaci zhodili 
z kostolnej veže aj veľký zvon, ktorý zabavili na vojenské účely. 
Zo zvonoviny sa odlievali hlavne diel a tak veľa kostolov prišlo 
v tomto období o svoje staré a vzácne zvony. Stredný zvon zabavili 
13. októbra 1917. Vážil 360 kilogramov. Zalistujme v písomných 
záznamoch Jure Treuera, v ktorých ožíva história približujúca nám 
ťažké obdobie počas trvania prvej svetovej vojny.
Rekvirácia v roku 1917
Prvá rekvirácia sa uskutočnila v novembri 1917. Po žatve a počas 
zvážania obilia a mlatby dostala každá mlatobná skupina čisté 
záznamy, do ktorých sa muselo zapisovať množstvo obilia, ktoré 
bolo vymlátené. Zo záznamov sa vyhotovili tri kópie. Jednu dostal 
domáci, dve boli založené na obecnom úrade. V roku 1917 do-
siahla naša rodina (Jure Treuera, pozn. aut.) túto úrodu: 40,25 
q pšenice, 19,20 q raži, 30 q jačmeňa a 21,50 q ovsa. Súpis 
vykonával rusovský učiteľ spolu so židom Jakubom Singerom. 
Išli od domu do domu a určovali množstvo, koľko úrody zostane 
v domácnosti. Na muža sa počítalo mesačne 15 kg obilia, na 
ženu a deti 12 kg. Okrem nich sa počítalo aj pre pomocníkov, 
najviac však na tri mesiace. Pre našu domácnosť bola pone-
chaná táto mesačná dávka obilia: pre 5 mužov, aj s Rusmi  (išlo 
o zajatcov, ktorí boli porozdeľovaní na jednotlivé gazdovstvá, 
pozn. aut.) 75 kg, pre 5 žien (manželka, deti, pestúnka) 60 kg. 
Celkom nám ponechali 50 kg jačmeňa, čo bolo nedostatočné 
množstvo. Na šrotovanie potrebovali ľudia lístky, ktoré vydávali 
po 15. auguste. Po rekvirácii sme museli odovzdať nasledujúce 
množstvo obilia: 15,35 q pšenice, 2,50 q jačmeňa. Pšenicu sme 
museli odovzdať na železničnej stanici v Rusovciach ihneď. Za 
rekvirované a odovzdané obilie nám vyplatili až po mesiaci (za 
1 q obilia sme dostali 44 korún).
II. rekvirácia
sa konala v januári a februári roku 1918. Tento súpis, na rozdiel od 
prvého, bol prísnejší k obyvateľom. Rozdiel medzi prvým a druhým 
súpisom museli roľníci odovzdať. Druhý súpis robil učiteľ Pavol 
Vukovič, ktorý denne navštívil 6-8 obydlí. Opýtali sa nás, koľko 
obilia sme pri prvom súpise odovzdali, koľko jutár sme zasiali 
v roku 1917. Určili výnos obilia na osevných plochách. Podľa 
výpočtu malo narásť na jednom jutári (0,53 ha) takéto množstvo:
pšenica:  5,5 – 9,7 q
raž:  5,5 – 8,5 q
jačmeň:  2,5 – 5,0 q
ovos:  2,0 – 5,5 q
kukurica: 3,0 – 9,5 q 
Podľa nahlásenia osevných plôch sme mali vymlátiť:
Pšenica 8 jutár, t.j. 77,60 q, nahláška bola 41,25 q
raž 4,75 jutár, t.j. 40,37 q, nahláška bola 19,20 q
jačmeň 7,5 jutár, t.j. 37,50 q, nahláška bola 30,00 q
ovos 8,0 jutár, t.j. 44,00 q, nahláška bola 21,50 q
III. rekvirácia
Bola prevedená len na zoznamoch, kde sa zisťovalo kto má viac 
ako mu prináleží. Niektorí museli odovzdať po 20, 25, 40 kg múky.
IV. rekvirácia
sa uskutočnila 16. apríla. Deň predtým z každej obce museli 
štyria muži prisahať u okresného náčelníka v Rajke, že túto ak-
ciu budú prevádzať presne v rámci nariadenia. Títo muži potom 
v každom dome popísali kto koľko z čoho má odovzdať. Táto akcia 
bola ešte v ten deň odvolaná. O niekoľko dní zvolali obyvateľov 

do obecného domu, 
kde museli nahlásiť 
osevnú plochu obilia 
a iných poľnohospo-
dárskych kultúr.
V. rekvirácia 
Vykonali ju 30. apríla 
1918 učiteľ Ján Pahr 
z Deutsch Jahrndor-
fu a rusovský učiteľ 
Taschek. S každým 
rekvirantom chodi-
li ďalší dvaja muži. 
Ešte predtým prišlo 
do Jaroviec 18 voja-
kov, ktorých musela 
obec stravovať.
Uskutočnil sa nový 
prepočet mesačnej 
dávky obil ia. Muži 
nad 15 rokov bol i 
zadelení do dvoch 
skupín. V prvej boli 
ť a ž k o p r a c u j ú c i , 
v druhej ľahšie pra-
cujúci (obchodníci, krčmári, úradníci, učitelia, farári, patrili sem 
aj ženy a deti nad 5 rokov). Pre prvú skupinu určili 12 kg obilia, 
alebo 9 kg múky, pre druhú skupinu 5 kg obilia, alebo 3,7 kg 
múky. Pri tejto rekvirácii sa takmer nič nezozbieralo. Prišlo nové 
nariadenie a začala sa 
VI. rekvirácia
opäť sa mesačná dávka obilia znížila  a skrátila sa dĺžka  vypočí-
taného obdobia o pol mesiaca z 15. augusta na 31. júla. Podľa 
nového prepočtu sa malo z ponechaného množstva obilia alebo 
múky odovzdať za každú osobu takto:
ťažko pracujúci nad 15 rokov 9,5 kg obilia
ostatní pracujúci a deti 5 – 15 rokov 7,5 kg obilia
deti pod 5 rokov 16,0 kg obilia 
Množstvo odovzdaného obilia bolo veľké, najmä u detských dá-
vok. Rekviráciu vykonávalo vojsko, zhabané obilie sa nakladalo 
na vozy a hneď sa odviezlo do Rusoviec. Niektorým ľuďom sa 
takpovediac posledné vymetalo, pretože nemali ani predpísané 
množstvo. Pri tejto rekvirácii nám bolo vypočítané odovzdať 
takéto množstvo obilia:
Šesť ťažko pracujúcich (otec, ja, 4 Rusi) 6 x 9,5 kg – 57,0 kg
dve ženy 2 x 7,5 kg – 15,0 kg
tri deti 3 x 16,5 kg – 49,5 kg
spolu: 121,5 kg
Odovzdali sme 80 kg pšenice a 41,5 kg raži.
Rekvirácia v roku 1919
Bola uskutočnená 15. a 16. októbra. My sme odovzdali 21 q jač-
meňa a 9 q pšenice. Celkom 30 q obilia. Za pšenicu sme dostali 
zaplatené 200 korún za q, za q jačmeňa 170 korún. 
Rekvirácia koní
Dňa 20. marca 1917 brali na súpis 5. koňa, ktorý mal 4 roky. 
Na lístku bolo napísané: číslo 1113 – 1917, výška 157 cm. Za 
koňa nám zaplatili 2 200 korún. Koňa sme v septembri odovzdali 
vojsku v Magyaróvári.
Výkup hovädzieho dobytka pre štát
Prvý nútený odpredaj hovädzieho dobytka sa konal 28. apríla 
1918. Uskutočnil sa cestou žrebovania domových čísel. Prvých 
postihlo Františka Pauhofa, číslo domu 39 a Jána Vareniča, číslo 

Matej Treuer, 1914-1918.
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domu 24. Odpredaný dobytok sa vážil v Bažantnici, lebo váhy 
na železničnej stanici boli pokazené. Celkom bolo vykúpených 7 
kráv. Za živú váhu sa platilo: I. trieda 5,80 korún, II. trieda 5,18 
korún, III. trieda 4,0 koruny. Odvoz kráv sa konal 8. júna 1918. 
Počas vojny boli v dedine ubytovaní aj vojaci – kočiši. V Jarovciach 
sa zdržiavali od 31. decembra 1914 do 14. až 15. marca 1915. 
Ubytovaní boli v škole, u Nestlingerových a v ďalších domoch.
Zo záznamov Jure Treuera sa ešte dozvedáme, že denná mzda 
murára, ktorý staval Wernekerov dom, bola 12 korún. Mzda 
tesára v roku 1918 bola 15 korún. Sklenená nánoska na víno 
(hever) stála 28 korún a pritom ju ani nebolo dostať. Nánoska 
z pozinkovaného plechu stála v roku 1919 18 korún.
Obyvatelia Jaroviec boli síce väčšinou zamestnaní na pôde, ktorá 
tvorila ich hlavný zdroj obživy, ale venovali sa aj ďalším zamest-
naniam a podnikateľským činnostiam, ktoré ešte spomenieme. 
Zaujímavé zamestnania nachádzali nielen v blízkej Bratislave, 
ale aj v Rusovciach. Jozef Bartolić bol zamestnaný v rusovskom 
kaštieli ako komorník kniežaťa Elemíra Lónyaya. Zachovala sa 
aj historka, v ktorej komorník nie je práve kladnou postavou. 
Bolo známe, že knieža Elemír Lónyay bol dôverčivý človek. Ak 
niekomu veril a obľúbil si ho, tak jeho dôvera bola neobmedzená. 
Komorník Jozef Bartolić mu oznámil, že vodič Sponer mu chodí 
na víno do pivnice. Knieža Lónyay dôveroval Bartolićovi a vodiča 
Sponera prepustil. V skutočnosti mu chodil na víno do pivnice 
práve komorník Bartolić.
Zachovali sa aj spomienky Jozefa Bartolića na knieža Elemíra 
Lónyaya. Hovoril o ňom ako o mierumilovnom človeku a veľkom 
demokratovi, ktorý sa snažil s každým vyjsť po dobrom. Niekedy 
sa stalo, že nemal práve dobrý deň a odniesol si to niekto v blíz-
kom okolí, keď mu poriadne vynadal. Po chvíli ho ale zlosť prešla, 
zavolal dotyčného a ospravedlnil sa mu. Pri prechádzke v parku 
gróf pozoroval chlapca, ako kosí trávu. Nakoľko sa mu zdalo, 
že pokosil aj nejaký kvet, nahneval sa že nevie kosiť a poslal 
ho domov. Neskôr ale zavolal záhradníka, ktorému oznámil, že 
chlapca musel vyhnať, lebo kosil aj kvety. Opýtal sa na chlapca 
a jeho rodinné pomery. Keďže dostal odpoveď, že pochádzal 
z chudobných pomerov, knieža ho zavolal späť, aby pracoval ďalej 
a dával pozor na to, čo kosí. Záhradníkovi ale vŕtalo v hlave, čo za 
kvet to mal chlapec pokosiť, tak sa na to priamo kniežaťa opýtal. 
Keď mu knieža Lónyay kvet ukázal, záhradník mu vysvetlil, že je 
to síce pekný, ale obyčajný rozkvitnutý bodliak.
Obyvatelia Jaroviec dodávali na kniežací stôl do Rusoviec poľ-
nohospodárske plodiny, zeleninu a tiež hydinu a mäso. Niektoré 
rodiny sa stali priamymi dodávateľmi pre Lónyayovskú kuchyňu. 
Princezná Štefánia, manželka kniežaťa Lónyaya, sama pesto-
vateľka kvetín a ruží, mala blízko k tejto práci a chápala preto 
ľudí, ktorí sa jej celý život venovali. Veľakrát sa stalo, že sa so 

ženami, prinášajúcimi potraviny porozprávala, ba obdarovala ich 
aj zaujímavými predmetmi. Ľudia v Jarovciach si dodnes strážia 
tieto veci ako rodinné klenoty. Medzi inými  strieborný tanier 
z olovrantového servisu kniežacieho páru, alebo porcelánovú 
kávovú súpravu z karlovarskej továrne na porcelán s označením - 
EPIAG. Je to skratka názvu: Ernste böhmische Porzellanindustrie 
A.G. in Karlsbad (Prvá česká akciová spoločnosť porcelánového 
priemyslu v Karlových Varoch). Táto značka sa používala iba 
v rokoch 1918-1919.
Veľa vecí rozdala tesne pred odchodom do Pannonhalmy, kde 
zakrátko zomrela a manžel ju o rok nasledoval.

Juraj Hradský, FINS
foto: archív autora

Kávový servis princeznej Štefánie, belgickej princeznej, 
karlovarský porcelán z r. 1918. Strieborný tanier z olovrantovej súpravy Lónyayovcov.

Knieža Elemír Lónyay,1863-1946.
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ŽIVOT JE ZMENA
Život je zmena, a duchom mladí seniori z neziskovej organizácie 
STÁLE DOBRÍ to vedia prijať a aj sa zmenám potešiť. V dobe Covido-
vej sme museli mnohé podujatia, ktoré organizujeme pre aktívnych 
seniorov prispôsobiť podmienkam. Stretávame sa v exteriéri, alebo 
v menších skupinkách. Veľmi dobre sa rozbehli krúžky pod názvom: 
„Poďme sa zabávať s cudzími jazykmi“, kde si nenásilnou formou 
seniori rozvíjajú svoje vedomosti z nemčiny, angličtiny a taliančiny. 
Od februára 2022 sa stretávame v nových priestoroch na Gunduli-
čovej 8, kde sa presťahovalo kreatívne centrum Vitaja. Nové útulné 
priestory centra ponúknu seniorom okrem jazykového rozvoja aj  
individuálny koučing, pomáhajúci pri rôznych životných situáciách. 
Podobne sa môžu seniori zapojiť  do vzájomne pomáhajúcej skupiny 
pod názvom: „Nie sme v tom sami“, ktorú povedie koučka Mária 
Drahošová. Prvé stretnutie s vysvetlením, ako sa v skupine môžeme 
podporiť v zložitej životnej situácii bolo 2.3. v už spomínanom centre 
Vitaja. Tešíme sa na ďalšie stretnutia v novom priestore.

SYNODÁLNE STRETNUTIA V JAROVCIACH
Pápež František v októbri 2021 pozval našu 
Cirkev k synodálnemu procesu. O čo ide? Ide 
o konzultácie na tému spoločného kráčania 
vo viere na úrovni farností a diecéz. 
Základnou témou je: Ako naša farnosť spo-
ločne kráča pri ohlasovaní evanjelia? Cieľom 
synody má byť rozlišovanie, dialóg a vzájom-
né počúvanie.
Je to priestor vyjadriť svoj názor v diskusii 
s odvahou, otvorenosťou a bez predsudkov. 
Akoby pápež chcel načúvať hlasom zvonka, 

dať priestor vyjadriť sa všetkým kresťanom, 
aj tým na okraji, ako vnímajú Cirkev, čo im 
v nej vyhovuje, čo im naopak prekáža alebo 
chýba, ako by mala Cirkev autenticky hlásať 
evanjelium v tejto rýchlej a modernej dobe. 
Prosíme Vás aktívne sa zapojiť do synodál-
nych stretnutí  vo farnosti, aby sme posunuli  
naše spoločenstvo o kúsok ďalej. Konzul-
tácie chceme uskutočniť v marci a apríli 
v skupinkách po 10 ľudí pod  vedením mo-
derátorov, bez prítomnosti kňaza. Na dvoch, 

maximálne troch stretnutiach sa bude 
diskutovať na určité témy. V atmosfére mod-
litby by sme chceli cez stretnutia poznať, 
čo vnímate ako cennú skutočnosť, čo ako 
problém a aké sú podľa Vás nové výzvy pre 
našu farnosť. Prihlasovať sa zatiaľ môžete 
na adrese: jarovcesynoda@gmail.com.

doc. Jozef Jančovič, farár
Mgr. Andrej Klapka, koordinátor 

synody vo farnosti

POZOR NA PODVODY NA INTERNETOVÝCH 
INZERTNÝCH PORTÁLOCH

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave V upozorňuje verejnosť na nárast počtu podvodných 
konaní na internetových inzertných portáloch, pri ktorých dochádza k zneužitiu platobného prostriedku 
a následnej realizácií podvodných platieb zo strany neznámeho páchateľa. 

Platby sú zrealizované ihneď a poškodené osoby prichádzajú o svoje finančné prostriedky. Vždy sa jedná 
o rôzne telefónne čísla, ktoré nemusia byť registrované na území Slovenskej republiky. Telefónne čísla 
mávajú aj zahraničnú predvoľbu.

Polícia v súvislosti s nárastom podvodných konaní na internetových inzertných portáloch apeluje na 
občanov: 
• nedôverujte neznámym osobám, 
• neposkytujete im osobné údaje, 
• neuvádzajte číslo svojej bankomatovej karty, platnosť karty a trojmiestny bezpečnostný kód zo 
zadnej strany karty, 
• nezabudnite kontaktovať svoju banku za účelom zablokovania svojej bankomatovej karty,
• nedovoľte neznámym osobám, aby sa pripojili k Vašim mobilným a softvérovým zariadeniam. 

V prípadoch, kedy vznikne podozrenie z podvodného konania neznámymi osobami kontaktujte políciu 
na telefónnom čísle 158. 
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OTVORME SI SRDCE PRE LÁSKU A NÁDEJ
Po dvojročnom období covidu 
sme si od konca februára 
a s úvodom pôstneho obdobia 
museli zvyknúť na inú pliagu 
a prostredníctvom médií sme 
s obavou sledovali správy 
o vojne na Ukrajine. Zvykli 
sme si na to, že sa nás priamo 
dotýka a cítili sme ju priam 
na vlastnej koži. Jej utečenci 
našli útočisko aj medzi nami 
vďaka ochote jarovskej samo-
správy a materiálnej pomoci 
mnohých vás. Dráma sa odo-
hráva neďaleko našich hraníc 
i v našom srdci. V nemom úža-
se sme svedkami šialeného 
násilia, ktoré zabíja, rozdeľuje 
rodiny a podnecuje útek žien, 
detí a starých ľudí. Utrpenie 
nevinných je neutíchajúcim 
výsmechom. Pohŕdanie prá-
vami národov je evidentné. 
Túžba po moci plodí diabolské 
dôsledky a hmotnú i morálnu 
biedu. K tejto „symfónii“ sa 
pripája bolestné vysťahova-
lectvo a chýbajúce vyhliadky 
do budúcnosti. Pasca bez-
mocnosti nás vedie k myš-
lienke: Má zmysel snažiť sa 
niečo meniť? Môžeme s touto 
situáciou niečo urobiť? Avšak, 
keď sa strhne maska, ukáže 
sa pravda, a hoci pre mno-
hých to znie zastaralo, objaví 
sa hriech, ktorý svojou ničivou 
mocou zraňuje iných aj nás 
a prekrúca osudy sveta i beh 
dejín. Pôstne obdobie sa nám 
predstavuje ako volanie prav-
dy a nádeje, ktoré nás vedú 
k tomu, aby sme povedali 
„Áno“. – Áno, je možné zao-
bísť sa bez umelých úsmevov, 
akoby sa nič nedialo. Áno, je 
možné, že všetko bude nové 

a iné, pretože „Boh je dob-
rotivý a milosrdný, trpezlivý 
a veľmi ľútostivý a môže od-
vrátiť nešťastie“ (Joel 2,13). 
Povzbudzuje nás k novému 
začiatku. Na pôstnej púti sme 
pozvaní ísť v ústrety Živo-
tu po ceste, ktorá zahŕňa aj 
kríž a odriekania, na cestu, 
ktorá je nepohodlná, ale nie 
neplodná. Sme pozvaní uznať, 
že niečo v spoločnosti, v nás 
samých, ale i v Cirkvi, nie 
je v poriadku a zmeniť sa, 
zmeniť smer, obrátiť sa. Slová 
proroka Joela z Popolcovej 
stredy: „Roztrhnite si srdcia, 
a nie šaty. Obráťte sa k Páno-
vi, svojmu Bohu“ (Joel 2,13) 
sú čím ďalej, tým viac nalie-
havé v našom svete. V jeho 
dobe si na znak pokánia a ľú-
tosti ľudia zvykli roztrhnúť šaty 
v ich hornej časti. Roztrhnime 
si srdcia, a nie šaty – nie 
umelým pokáním bez vplyvu 
na budúcnosť, nie formálnym 
pôstom zameraným k vlastnej 
spokojnosti, nie povrchnou 
a sebeckou modlitbou, ktorá 
nepreniká do nášho života 
tak, aby sa ho mohol dotknúť 
Boh. Pôstne obdobie nie je 
nejaký pozostatok asketic-
kých praktík zašlých čias, ale 
je to živá skúsenosť na veľ-
konočnom tajomstve Ježiša 
Krista: na jeho utrpení, smrti 
na kríži a na zmŕtvychvstaní. 
Roztrhnime si srdce tak, aby 
sme spolu so žalmistom po-
vedali: Zhrešili sme. Zranením 
duše je hriech. Ukážme Bohu 
rany svojich vín. Toto je realita 
našej ľudskej prirodzenosti. 
To je pravda, ktorá nás môže 
priblížiť k zmiereniu s Bohom 

i s ľuďmi. Roztrhnime si srdce, 
otvorme ho, lebo len do otvo-
reného srdca môže vstúpiť 
milosrdná láska Otca, ktorý 
nás volá a uzdravuje. Toto je 
pozvanie tvárou v tvár toľkým 
ranám, ktoré nám ubližujú 
a môžu nás viesť k zatvrdnu-
tosti. Roztrhnime si srdcia, 
aby sme boli schopní milovať 
láskou, akou sme milovaní, 
potešovať útechou, ktorou 
sme potešovaní a odovzdá-
vať, čo sme dostali. Pôstne 
obdobie a Veľká noc nie je iba 
pre nás ale aj pre premenu 
našej rodiny, spoločenstva, 
našej cirkvi, vlasti a celého 
sveta. Nezastaňme, ale spolu 
kráčajme, ako nás povzbu-
dzuje pápež František. Týchto 
štyridsať dní korunovaných 
veľkonočnou nádejou Vzkrie-
seného je nato, aby sme sa 
obrátili k Božej svätosti a stali 
sa spolupracovníkmi, ktorí do-
stali milosť a možnosť obnoviť 
ľudský život tak, aby každý 
človek zakúsil spásu, ktorú 
nám svojou smrťou a zmŕt-
vychvstaním získal Kristus. 

ThDr. Ing. Jozef Jančovič, 
PhD.

V mesiacoch január, február 
a marec 2022 sa významných 
životných jubileí dožili títo naši 
spoluobčania:

87 rokov
     KABÁTOVÁ Helena
     VAJAS Viliam
85 rokov
     VUCK WOLFOVÁ Mária
80 rokov
     NAGY Kazimír
75 rokov
     HROZEKOVÁ Oľga
     POLUCHOVÁ Júlia
     RADOVICHOVÁ Marta
     SKALKOVÁ Margita
     ŠUCHÁŇOVÁ Magdaléna
     VANČO Ján
     WOOD Oľga
70 rokov
     ACHSOVÁ Anna
     BANKOVICHOVÁ Veronika
     DEMETER Juraj
     HALÁSOVÁ Johana
     HAMAR Dušan
     HANIC Peter
     KARÁCSONYIOVÁ Anna
     KOLHANEK Anna
     NOVÁKOVÁ Mária
     RIZMAN Ján
     ŠKODLEROVÁ Viera
     VARENIČ Štefan
65 rokov
     BEHÝL Jozef
     FOGL Štefan
     HORVÁTH Gejza
     HUDCEOVÁ Gabriela
     KAAN Miloš
     KABÁTOVÁ Zuzana
     KNOTEK Jozef
     MALOVCOVÁ Edita
     MAŠUROVÁ Madeleine
     OVÁDEK Jozef
     ROTH Ján
     SZABO Jozef
     ŠAJTIOVÁ Katarína
     ŠAROCHOVÁ Albína
     ŠURABÍK Karol

Odišli od nás

TREUEROVÁ Anna
vo veku 92 rokov

NOVÁK Ondrej
vo veku 63 rokov

WOLF Štefan
vo veku 76 rokov

JANKOVIČOVÁ Mária
vo veku 57 rokov

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

Blahoželáme

Odpočívajte v pokoji !
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KRÉM Z MEDVEDIEHO CESNAKU, CESNAKOVÝ OLEJ, POŠÍROVANÉ VAJCE
Sme uprostred sezóny medvedieho cesnaku, tak sme sa rozhodli po-
núknuť vám recept na vynikajúci krém. Recept je na 4 porcie jedla.

Ingrediencie:
200 g medvedí cesnak
500 ml smotana na šľahanie
300 g zemiaky
300 ml zeleninový vývar
20 g šalotka
200 g maslo
soľ, mleté čierne korenie
rastlinný olej
4 vajcia
ocot

Príprava krému:
Šalotku si speníme na troške masla a zalejeme zeleninovým výva-
rom, pridáme na kocky nakrájané zemiaky a varíme úplne do mäk-
ka. Potom rozmixujeme a pridáme smotanu na šľahanie, dochutíme 
soľou, korením a varíme na požadovanú hustotu krému. Po dovarení 
pridáme čerstvý medvedí cesnak a rozmixujeme, ďalej už nevaríme 
aby sme zachovali silnú chuť medvedieho cesnaku a farbu polievky. 
Na záver zjemníme zašľahaním studeného masla.

Príprava oleja:
Rastlinný olej si zohrejeme na 60 °C, pridáme medvedí cesnak 
a rozkutrujeme, nakoniec precedíme cez jemné sitko vystlané pa-
pierovou servítkou.

Príprava pošírovaného vajca:
Do vody pridáme ocot a necháme zovrieť. Potom stíšime a pomocou 
lyžičky vytvoríme v hrnci vír, do ktorého vylejeme rozbité vajce a po-
šírujeme cca 3 minúty.

recept pripravil 
Jaromír Štefanovič

TRÉNING PAMÄTI
1. Koncentrácia: Zakrúžkujte čísla v tabuľke vo všetkých 
smeroch tak, aby ich súčet vytvoril výsledok 10 (čísla v kom-
bináciách sa môžu opakovať). 

2. Nájdite číslovky, ktoré sa ukrývajú v texte (pracovná 
pamäť, prepájanie hemisfér).

Zo športov ide Gustovi triafanie šípok. Majstri v šípkach 
majú správny postoj a ledva sa hýbu. Je to  veľké sústo, 
ale keď je v telocvični pusto, robí Gusto opäť stojky. Odva-
ha mu  nechýba. Často si majstri namiesto sústredenia aj 
posedia na stoličke. 

3. Zoraďte časti slov tak, aby ste mohli prečítať vetu (vyššia 
kognitívna úroveň).

4. Dlhodobá pamäť: Spomeňte si na čo najviac rozprávok, 
filmov, alebo príbehov, v ktorých sa v názve nachádza čís-
lovka (napr. O troch grošoch).

V prípadne otázok, a pre správne odpovede kontaktujte:
Mgr. Kucharová Monika, 
monkucharova@gmail.com, 0905556487 ☺

6 4 7 5 5
2 8 3 6 2
9 10 4 9 7
1 0 8 3 4
6 5 2 9 6
3 7 1 6 5
4 7 3 2 8

RAD VIEM VO VIŤ HO PÍ VYS
SLO TO NA LO NE ŠEJ ŠEM
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Dobrý deň,
pozerám si ceny bytov v Jarovciach a zdajú sa mi extrémne 
vysoké. Bojím sa, že kúpim byt a následne kvôli konfliktu na 
Ukrajine ceny klesnú. Ďakujem za odpoveď.

Ďakujem za Vašu otázku. Pozrime sa najskôr, ako ceny nehnuteľností 
rástli v poslednom období. Ceny starších bytov v minulom roku 
rástli o viac ako 20 %. Priemerná cena za m2 v poslednom kvartáli 
roku 2021 na sekundárnom trhu v Bratislavskom kraji dosiahla 
cenovú hladinu 3.600 Euro za m2, čo je v porovnaní s rovnakým 
obdobím v roku 2020 nárast o 17 %. Priemerná cena za m2 v no-
vostavbách dokonca narástla až o 25 %. Najdrahšie sú momentálne 
na rezidenčnom trhu 2-izbové byty, ktorých cena atakuje takmer 
4.000 Euro za m2. Vo všeobecnosti rast cien nehnuteľností je za 
rok 2021 najvyšší od roku 2008. Zhodnotenie prvého štvrťroku 
2022 ešte nemáme k dispozícii, ale z našich analýz vyplýva, že 
síce rast cien nehnuteľností hlavne v Bratislavskom kraji pokra-
čuje, avšak tempo rastu sa spomalilo na jednocifernú hodnotu. 
Počet záujemcov o obhliadky je stabilný a byt, ktorý sa predáva za 
adekvátnu cenu sa zvykne predať v priebehu niekoľkých  týždňov, 
pričom sa v ňom realizujú desiatky obhliadok. Na hypotekárnom 
trhu momentálne dochádza k jemnému rastu úrokových sadzieb 
z dôvodu vysokej inflácie, ktorá sa tento rok predpokladá okolo 
10 %. V priebehu tohto roka pravdepodobne dôjde k ďalšiemu 
navýšeniu úrokových sadzieb, keďže Európska centrálna banka aj 
Americká centrálna banka plánujú navýšiť základné úrokové sadzby, 
od ktorých sa odvíja výška hypotekárnych úverov, ktoré komerčné 
banky poskytujú. Na Slovensku máme z dôvodu silnej konkurencie 
medzi bankami 3 najnižšie úrokové sadzby v celej EÚ. Situácia na 
Ukrajine už ovplyvňuje rezidenčný realitný trh. Väčšinu voľných bytov 

na prenájom obsadzujú ukrajinskí 
občania a preto dochádza k rastu 
cien za prenájom bytov, čo môže 
zatraktívniť nákup investičných 
bytov na prenájom. Poďme však 
konkrétnejšie odpovedať na Vašu 
otázku. V prípade, že plánujete 
kúpiť byt z rodinných dôvodov 
pre vlastné bývanie a jedná sa 
o dlhodobú investíciu v desiatkach 
rokov, tak tento krok je pravde-
podobne správny z dôvodu, že 
úrokové sadzby sú stále nízke 
a inflácia dosahuje dvojcifernú 
úroveň. Čiže, keď si zoberiete 
hypotekárny úver a kúpite byt, 
tak inflácia v najbližších rokoch 
výrazne zníži Vašu zadĺženosť, 
keďže tento rok sa očakáva výraz-
ný rast cien takmer všetkých komodít z dôvodu výrazného rastu 
cien energií. V prípade, že plánujete kúpiť investičný byt, tak Vám 
radím byť opatrný. Ťažko totiž v tejto chvíli odhadnúť, ako sa bude 
vyvíjať situácia na Ukrajine. Verme, že konflikt nebude eskalovať, 
v tom prípade by nemalo dôjsť k poklesu cien nehnuteľností, skôr 
k rastu, avšak taký rast cien, aký bol v roku 2021 nepredpokladám. 

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

 

MB Panónska, s.r.o., Panónska cesta 31, 851 04 Bratislava, tel.: +421 2 68 29 41 11, mercedes@mbpanonska.sk
Váš autorizovaný predaj a servis pre osobné a úžitkové vozidlá značky Mercedes-Benz. 
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kolo deň dátum čas domáci hostia kolo deň dátum čas domáci hostia
18 nedeľa 20.03.2022 15:00 OŠK Slovenský Grob TJ Jarovce 16 sobota 26.03.2022 10:00 PŠC Pezinok (A) TJ Jarovce
19 nedeľa 27.03.2022 15:00 TJ Jarovce TJ Veľké Leváre 14 nedeľa 03.04.2022 09:00 FC IMAS TJ Jarovce
20 sobota 02.04.2022 16:30 TJ Slovan Vištuk (A) TJ Jarovce 15 nedeľa 10.04.2022 09:00 TJ Jarovce ŠK Bernolákovo
21 nedeľa 10.04.2022 16:30 TJ Jarovce CFK Pezinok - Cajla 17 nedeľa 24.04.2022 09:00 TJ Jarovce FC Ružinov Bratislava
22 nedeľa 17.04.2022 17:00 TJ Čunovo TJ Jarovce 18 sobota 30.04.2022 10:00 MŠK Senec (A) TJ Jarovce
23 nedeľa 24.04.2022 17:00 FK Vajnory TJ Jarovce 19 štvrtok 05.05.2022 17:30 TJ Jarovce ŠK Vrakuňa (A)
24 nedeľa 01.05.2022 17:00 TJ Jarovce ŠK Svätý Jur (A) 20 sobota 07.05.2022 09:00 FK Rača Bratislava (A) TJ Jarovce
25 štvrtok 05.05.2022 17:30 NŠK 1922 (A) TJ Jarovce 21 nedeľa 15.05.2022 09:00 TJ Jarovce FC Slovan Modra
26 nedeľa 08.05.2022 17:00 TJ Jarovce OŠK Láb 22 nedeľa 22.05.2022 10:00 NŠK 1922 Bratislava TJ Jarovce
27 sobota 14.05.2022 17:00 SDM Domino TJ Jarovce 23 nedeľa 29.05.2022 09:00 TJ Jarovce FKP BRATISLAVA
28 nedeľa 22.05.2022 17:00 TJ Jarovce FKM Karlova Ves 24 sobota 04.06.2022 13:00 MŠK Iskra Petržalka (A) TJ Jarovce
29 streda 25.05.2022 17:30 ŠK Závod TJ Jarovce 25 sobota 11.06.2022 09:00 MFK Rusovce TJ Jarovce
30 nedeľa 29.05.2022 17:00 TJ Jarovce FK Jablonové 26 sobota 18.06.2022 09:00 TJ Jarovce FC - Žolík Malacky
31 nedeľa 05.06.2022 17:30 TJ Záhoran Kostolište TJ Jarovce
32 nedeľa 12.06.2022 17:30 TJ Jarovce FK Karpaty Limbach
33 nedeľa 19.06.2022 18:00 FK Lamač Bratislava TJ Jarovce kolo deň dátum čas domáci hostia
34 nedeľa 26.06.2022 18:00 TJ Jarovce TJ Záhoran Jakubov (A) 16 sobota 26.03.2022 12:00 PŠC Pezinok (A) TJ Jarovce

14 nedeľa 03.04.2022 10:45 FC IMAS TJ Jarovce
15 nedeľa 10.04.2022 11:00 TJ Jarovce ŠK Bernolákovo

kolo deň dátum čas domáci hostia 17 nedeľa 24.04.2022 11:00 TJ Jarovce FC Ružinov Bratislava
16 sobota 26.03.2022 14:00 TJ Jarovce FC Družstevník Budmerice 18 sobota 30.04.2022 12:00 MŠK Senec (A) TJ Jarovce
8 sobota 02.04.2022 14:00 TJ Jarovce ŠK Závod 19 štvrtok 05.05.2022 16:00 TJ Jarovce ŠK Vrakuňa (A)
9 nedeľa 10.04.2022 14:00FC Družstevník Budmerice TJ Jarovce 20 sobota 07.05.2022 10:45 FK Rača Bratislava (A) TJ Jarovce
10 sobota 16.04.2022 14:00 TJ Jarovce FK Malé Leváre 21 nedeľa 15.05.2022 11:00 TJ Jarovce FC Slovan Modra
11 nedeľa 24.04.2022 11:30 FC Rohožník TJ Jarovce 22 nedeľa 22.05.2022 11:45 NŠK 1922 Bratislava TJ Jarovce
12 sobota 30.04.2022 14:00 TJ Jarovce Obecný športový klub Láb 23 nedeľa 29.05.2022 11:00 TJ Jarovce FKP BRATISLAVA (A)
13 sobota 07.05.2022 14:00 TJ Jarovce MŠK Iskra Petržalka 24 sobota 04.06.2022 14:45 MŠK Iskra Petržalka TJ Jarovce
14 nedeľa 15.05.2022 13:00 ŠK Svätý Jur (A) TJ Jarovce 25 sobota 11.06.2022 11:00 MFK Rusovce TJ Jarovce
19 sobota 21.05.2022 10:00 Obecný športový klub Láb TJ Jarovce 26 sobota 18.06.2022 11:00 TJ Jarovce FC - Žolík Malacky
20 sobota 28.05.2022 10:30 MŠK Iskra Petržalka TJ Jarovce
21 sobota 04.06.2022 14:00 TJ Jarovce ŠK Svätý Jur (A)

kolo deň dátum čas domáci hostia
10 nedeľa 03.04.2022 10:30 FK Dúbravka (B) TJ Jarovce

kolo deň dátum čas domáci hostia 11 sobota 09.04.2022 09:30 TJ Jarovce OŠK Chorvátsky Grob
12 sobota 12.03.2022 14:30 FC Rohožník TJ Jarovce 13 sobota 23.04.2022 12:00 NŠK 1922 (B) TJ Jarovce
13 sobota 19.03.2022 11:30 TJ Jarovce FK Lamač Bratislava 14 sobota 30.04.2022 09:30 TJ Jarovce FK Rača (B)
16 nedeľa 27.03.2022 10:30 MŠK Iskra Petržalka TJ Jarovce 16 sobota 14.05.2022 09:30 TJ Jarovce ŠK Svätý Jur (A)
17 sobota 02.04.2022 11:30 TJ Jarovce NŠK 1922 Bratislava 17 sobota 21.05.2022 10:00 FK Vajnory (A) TJ Jarovce
18 nedeľa 10.04.2022 12:00 FC Ružinov Bratislava TJ Jarovce 18 sobota 28.05.2022 09:00 PŠC Pezinok (A) TJ Jarovce

12 sobota 04.06.2022 09:30 TJ Jarovce ŠK Vrakuňa (A)

kolo deň dátum čas domáci hostia
10 nedeľa 03.04.2022 09:00 FK Dúbravka (B) TJ Jarovce
11 sobota 09.04.2022 09:30 TJ Jarovce OŠK Chorvátsky Grob
13 sobota 23.04.2022 12:00 NŠK 1922 (B) TJ Jarovce
14 sobota 30.04.2022 09:30 TJ Jarovce FK Rača (B)
16 sobota 14.05.2022 09:30 TJ Jarovce ŠK Svätý Jur (A)
17 sobota 21.05.2022 08:45 FK Vajnory (A) TJ Jarovce
18 sobota 28.05.2022 09:00 PŠC Pezinok (A) TJ Jarovce
12 sobota 04.06.2022 09:30 TJ Jarovce ŠK Vrakuňa (A)

Prípravka U10 - sk. B1 (PMB1)

IV.liga seniori, "A"

IV.liga st. dorast, U19 (SD4V)

III.liga ml. dorast, U17

II.liga, starší žiaci, U15

II. Liga, mladší žiaci, U13

Prípravka U11 - sk. A1 (PMA1)

FUTBAL: ROZPIS ZÁPASOV JARNEJ ČASTI LIGY 2021/2022


