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ROZLÚČKA 
S PREDŠKOLÁKMI
Tohoročná rozlúčka s predško-
lákmi bola trošku iná ako tie 
predošlé. Deti, ktoré odchádzajú 
do školy, sa lúčia s materskou 
školou.          Strana 5

ŽIVOT V BAŽANTNICI
Kedy presne bola Bažantnica 
obývaná, nie je im známe, pre-
tože oni sa tam už narodili. Ich 
obydlie bol majer, obkolesený 
lesom, ktorý bol situovaný ...
 Strana 10

SENIORI SPOZNÁVALI 
HISTÓRIU NA MORA-
VE

JAROVSKÍ MUŽI SA 
STALI MAJSTRAMI 
IV. LIGY! 

OBSAH:

Sami sme unesení z toho, čo sa 
nám podarilo. Minulú sezónu 
sme fanúšikov jarovského futba-
lu potešili, keď sa nám podarilo 
po dlhých ôsmich rokoch vyhrať 
V. ligu a postúpiť do IV. ligy. 
Príprava pred novou sezónou 
prebehla vo výbornej nálade 
a schádzali sme sa vo veľkom 
počte. Aj napriek tomu, že už 
v piatej lige sme mali široký 
káder, pripojilo sa k nám ...

Strana 19

Klub seniorov vyrazil v máji na 
plánovaný výlet, organizovaný 
CK Liber, na neďalekú Moravu. 
Cieľom našej cesty bolo mesteč-
ko Ivančice a Moravský Krumlov. 
Cesta k našim susedom nám 
aj vďaka sprievodkyni CK Liber 
rýchlo ubehla. Sprievodkyňa 
pútavo počas cesty rozprávala 
o zaujímavostiach, povestiach 
a histórii Petržalky, Lamača, 
Mlynskej doliny ...
         Strana 9
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Tohtoročné úspechy zverencov 
trénerskej dvojice Michal Slav-
kovský a Diana Beniková zo ŠSK 
Jarovce ďaleko presiahli tie mi-
nuloročné. Počas celej sezóny 
strelci dosahovali významné 
výsledky, umiestňovali sa na 
popredných pozíciách, prevažne 
na stupňoch víťazov. Pomyselnú 
bodku za úspešnou sezónou 
v streľbe zo vzduchových zbra-
ní však dali na Majstrovstvách 
SR, ktoré sa tento rok konali 
v dvoch termínoch. Najprv si 14. 
júna 2022 v Šali vystrieľala prvé 
miesto v kategórii VzPu 60 – stoj 
Mia Dudášová a stala sa tak 
najlepšou strelkyňou v kategórii 
kadetiek na Slovensku. 
Úspechy chlapcov nasledovali 
o týždeň neskôr a miestom kona-
nia majstrovstiev SR pre mladšie 
vekové kategórie bol Svätý Peter. 
V sobotu 21.6.2022 triumfoval 
Dávid Harrer v kategórii VzPu40 
stoj - dorastenci, a zaslúžené 
prvé miesto získal s výrazným až 
9-bodovým náskokom. V nedeľu 
si počas napínavého a tesného 
finále titul Majstra Slovenska vy-
strieľal Daniel Baník v kategórii 
VzPu 40 ľah - chlapci. 

Slovenský strelecký zväz organi-
zuje viackolové súťaže pre mlá-
dež ako aj samotné majstrovstvá 
jednotlivých krajov a Majstrov-
stvá SR. Národná liga mládeže 
(do 16 rokov), Liga talentovanej 

mládeže (do 18 rokov) a Ex-
traliga ( zahŕňa rôzne vekové 
kategórie) sú viackolové dlho-
dobé súťaže, kde mládež strieľa 
disciplíny : Vzduchová puška 40 
- stoj, Vzduchová puška 40 - ľah, 
Vzduchová puška 3x20 - kľak, 
ľah, stoj a Vzduchová pištoľ 
40. Vo vyšších kategóriách (od 
kadetov) sa zvyšuje počet rán 
v daných disciplínach na 60.  Po 
absolvovaní minimálne 3 štartov 
sa na základe výsledkov môžu 

strelci  nominovať na Majstrov-
stvá Slovenska mládeže. 
V mládežníckych kategóriách 
súťažia 3-členné družstvá alebo 
jednotlivci v kategóriách chlap-
ci/dievčatá ( vek do 14 rokov), 
dorastenci /dorastenky (15- 16 
rokov), kadeti /kadetky ( 17 – 
18 rokov), juniori/ky (19 – 20 
rokov).  Súťaží sa v polohe stoj 
alebo ľah na vzdialenosť 10 met-
rov na puškový terč. Povolená je 
vzduchová puška na stlačený 
vzduch alebo plyn, ktorá zodpo-
vedá pravidlám ISSF pre VzPu. 
V súťaži sa strieľa 40 alebo 60 
súťažných výstrelov, po 10 vý-
strelov v  1 sade. 
Liga talentovanej mládeže 
a extraliga je určená najmä 
pre kadetské, juniorské a se-
niorské kategórie, pretože sa 
na nej strieľajú len olympijské 
disciplíny: Vzduchová puška 60, 
Vzduchová pištoľ 60.

K významným úspechom našim 
strelcom ešte raz srdečne bla-
hoželáme a mladým športovcom 
pod vedením Michala Slavkov-
ského a Diany Benikovej ďaku-
jeme za skvelú reprezentáciu 
Jaroviec na celoštátnej úrovni.

Na úvod

Vošiel do škôlky a vybral poklad-
ňu. Potom vyšiel na ulicu a roz-
dával deťom peniaze, pretože 
on chce pomôcť rodinám. Toto 
nie je fikcia, toto je realita, ktorú 
spôsobil náš minister financií.
Jarovce priamo financujú ma-
terskú školu, školský klub detí 
a školskú jedáleň. Základnú 
školu financuje štát. V tomto 
roku dajú Jarovce na fungova-
nie školských inštitúcií 493 500 
€. Nedávnym prelomením veta 
prezidentky nám z týchto peňazí 
v tomto roku ubudne 29 000 € 
a na budúci rok až 109 000 €.
Podpora rodín je potrebná, ale 
tomuto sa tlieskať nedá. Pretože 
jednou rukou zobrať deťom zo 
škôlok a jedální peniaze a druhou 
rukou ich rozdať všetkým deťom, 
nie je žiadne hrdinstvo. Je to 
zákernosť alebo nepochopenie 
fungovania verejných financií. 
Prípadne oboje.
Takto to vyzerá, keď niekto žiarli 
na to, že samosprávy v uplynu-
lých štyroch rokoch ukázali, že 
na rozdiel od našich vlád, doká-
žu obyvateľom ponúknuť služby, 
ktoré od nich očakávajú.
Budeme sa s tým musieť vyspo-
riadať a z peňazí, ktoré boli zo 
škôl a škôlok zobraté, budeme 
potrebovať dostať nejakú časť 
naspäť. Bude nevyhnutné navýšiť 
poplatky za školský klub detí, 
za škôlku, ale aj upraviť réžiu 
v poplatku za stravu. Dôvodom 
je aj enormný nárast cien energií.
Toto sú vraj slová, ktoré sa pred 
voľbami nemajú hovoriť, lebo 
sú nepopulárne. Ja však chcem 
hovoriť pravdu a chcem ju hovo-
riť v predstihu. Považujem to za 
korektné a čestné a verím, že aj 
vám pravda vyhovuje viac ako 
medové motúzy.
Nebude to jednoduché, ale po-
kúsime sa nájsť čo najmenej 
bolestné riešenie. Želám Vám 
pekné leto, veľa slnka a oddych.

Jozef Uhler, starosta 
a vydavateľ Jarovských novín

JAROVCE MAJÚ TROCH NAJLEPŠÍCH STREL-
COV NA SLOVENSKU

Dávid Harrer a tréneri Diana Beníková a Michal Slavkovský

Mia Dudášová ako víťazka kategórie VzPu60
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V sobotu 21.mája 2022 sme usporiadali súťaž o Pohár starostu Mestskej časti Bratislava - Jarovce 
s vlastnou historickou technikou. Naše pozvanie prijali družstvá z Rohožníka, Čunova a Rusoviec. 
Nadviazali sme na tradičné zápolenie kolektívov a stretnutie priateľov. Po športovej časti sme pre 
hostí aj našich členov pripravili občerstvenie.  Ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli k zabezpečeniu 
podujatia. Na podujatie poskytla príspevok Nadácia ZSE.

SÚŤAŽ S HISTORICKOU TECHNIKOU O POHÁR STAROSTU
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ŠKOLÁCI VO FRANCÚZSKU

V nedeľu 1. mája sa pred de-
viatou hodinou ráno začali pred 
základnou školou schádzať žiaci 
piateho ročníka, ktorí sa vďaka 
projektu Erasmus+ vybrali na 
vzdelávací pobyt do Francúzska. 
Lúčenie s rodičmi a súrodenca-
mi bolo veľmi ťažké, ale všetci 
sa veľmi tešili na dobrodruž-
stvo, ktoré na nich čakalo. Mali 
pripravený zaujímavý program, 
pri ktorom sa zabavili, niečo 
nové naučili, spoznávali krásy 
Francúzska, historické pamiat-
ky a vytvárali nové priateľstvá 
s deťmi z iných krajín. Domov 
sa vrátili s množstvom pekných 
a nezabudnuteľných zážitkov. 

Janko z 5.B celý pobyt opísal 
takto: ,,Výlet vo Francúzsku bol 
dobrý. Cesta bola fakt super. 
Keď sme prišli, mali sme večeru 

a neskôr sme sa ubytovali. Izba 
bola fajn, bola celkom veľká 
s ôsmimi posteľami. Prvý deň 
sme išli do školy, kde nás veľmi 
milo privítali, hrali sme futbal, 
naháňali sme sa a zabávali. 
Druhý deň sme tiež išli ráno do 
školy. Najskôr som sa zoznámil 
so svojím penfriendom z Fran-
cúzska (kamarát, s ktorým som 
si písal). Neskôr sme vyrábali 
rôzne veci a hrali sme sa. V stre-
du sme sa previezli vláčikom. 
Poobede sme boli v bahne, boli 
sme mokrí, ale dozvedeli sme 
sa zaujímavé veci. Videli sme 
kraby a ochutnali sme slané 
listy. Vo štvrtok sme sa plavili lo-
ďou po mori, bolo to fakt super. 
V piatok sme išli znova do školy, 
tam sme sa rozdelili a hrali sme 
rôzne hry. Každý z nás dostal 
medailu, certifikát a lístky na 

kolotoč. V sobotu sme museli 
veľmi skoro vstávať, aby sme 
stihli ísť na Eiffelovu vežu a tiež 
sme sa plavili po rieke Seine. 
Večer sme išli domov lietadlom 
a prišli sme 23:30.“ 

Hanka z 5.A spomína na výlet: 
,,Bolo tam krásne. Každý výlet 
bol zábavný a veľmi som si to 
užila. Eiffelova veža ma veľmi 

milo prekvapila. Bola ešte kraj-
šia, než som si myslela. Okolo 
Eiffelovej veže bol krásny park 
a výhľad z nej bol ešte krajší. 
V Paríži je veľa pamiatok. Podľa 
mňa je Francúzsko veľmi pekná 
krajina. Deti vo Francúzsku sú 
veľmi milé a kamarátske.“

Mgr. Jana Mravcová

KTO POMOHOL UKRAJINE
V čase keď najviac ľudí utekalo pred vojnou z Ukrajiny a štát im 
nedokázal poskytnúť ubytovanie, pomáhali samosprávy. V Jarovciach 
sme utečencom poskytli dočasné ubytovanie v sále Domu kutúry.
Počas 32 dní sme poskytli ubytovanie pre 76 ľudí. Niektorí boli 
u nás len jednu noc a štyria počas celej doby.
Na to, aby všetko dobre fungovalo, sme potrebovali pomoc dob-
rovoľníkov, darcov ale i lekárov a iných odborníkov.
Na tomto mieste chcem poďakovať všetkým vám, ktorí ste pomohli. 

Ak nabudúce budete potrebovať služby od nasledovných firiem 
a podnikateľov, vedzte, že ide o ľudí a firmy, ktorí boli ochotní 
bezplatne pomôcť utečencom.

• Excelens očné centrum s.r.o.
• Marta Ullrichová, zubná lekárka
• Mufuza Pub
• NN
• TPD, pán Majtán
• Lekáreň AESKULAP, Romanova ul.

Za pomoc ďakujeme.
Jozef Uhler, starosta
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Sovičky: Renáta Neckárová, Alena Klimešová  |  Včielky: Erika Poropatichová, Alica Pauhofová  |  Mravčekovia: Mgr. Martina Tomasichová, Alena Szabová  
Riaditeľka: Mgr. Eva Ondrášeková  |  Zástupkyňa pre MŠ: Erika Poropatichová

Základná škola s materskou školou Bratislava   Jarovce
školský rok 2021   2022

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI
Tohoročná rozlúčka s predškolákmi bola trošku iná ako tie predo-
šlé. Deti, ktoré odchádzajú do školy, sa lúčia s materskou školou. 
Pred očami svojich rodičov ukážu ako vedia recitovať, spievať, 
prípadne tancovať. Tento záverečný program s nimi samozrejme 
nacvičujú ich učiteľky.
V tomto roku bol program okorenený aj prekvapením. Erika Po-
ropatichová, ktorá učila v našej materskej škole od roku 1978, 
odchádza do dôchodku. Bola zároveň aj zástupkyňou riaditeľky pre 
materskú školu. Pani riaditeľka školy Eva Ondrášeková vyzdvihla 
jej prácu, poďakovala jej a odovzdala darček od učiteľského zbo-
ru. Pridal sa aj starosta, ktorý jej za celoživotnú prácu odovzdal 
ďakovnú plaketu mestskej časti.

V tomto roku ukončilo predprimárne vzdelávanie v našej materskej 
škole 46 detí. Všetkým držíme palce v ďalšom vzdelávaní a veríme, 
že budú na našu škôlku radi spomínať.
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PÝTATE SA NA CYKLOCHODNÍK
Azda najviac vašich otázok smeruje k cyklochodníku. Tri roky 
pracujeme na jeho príprave a ničomu som nevenoval viac času, 
energie a kontaktov ako práve tomuto projektu. Nadšenie strie-
dané sklamaniami z prístupu niektorých úradníkov sa vo mne 
strieda počas celých troch rokov prípravy. Vždy som si myslel, že 
získať stavebné povolenie na škôlku či školu je z dôvodu prísnych 
predpisov pre takéto budovy náročný proces a cyklochodník musí 
ísť ľahšie. Nuž presný opak je pravdou. Stavebné povolenie na 
školské budovy nám trvalo približne rok. Chcel by som veriť, že 
aj s cyklochodníkom sa blížime do finále. V tejto chvíli vyzerá, že 
poslednou prekážkou je výrubové povolenie na niektoré stromy, 
ktoré stoja v trase cyklochodníka. Snažili sme sa, aby ich bolo 
minimum. K tomu budem potrebovať aj súhlasy niektorých Jarov-
čanov a Rusovčanov, pretože ide aj o stromy, ktoré majú kmeň na 
ich ornej pôde a korunou zasahujú do cyklochodníka. Ide zväčša 
o prestarnuté orechy alebo náletové agáty. Samozrejme ich chceme 
potom nahradiť novými. Nechcem sľubovať termín výstavby, ale 
neviem si spomenúť na deň, kedy by som niečo neurobil pre to, 
aby sme sa posunuli ďalej. Robím maximum a dnes už rozumiem, 
prečo je rozvoj cyklodopravy v Bratislave tak pomalý.

PRÍPRAVA PRÍSTAVBY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Možno ste už zaregistrovali informáciu o plánovanej prístavbe 
základnej školy. Dnes máme v škole 301 žiakov. Až 5 tried sa 
neučí v kmeňových triedach, ale v náhradných priestoroch, ako 
napríklad kabinety, odborné učebne, či školský byt. Keďže škola 
vznikla ako štvortriedka, tak aj jej malinká telocvičňa už dávno 
nezodpovedá potrebám väčších žiakov na druhom stupni. Toto 
sme čiastočne vykompenzovali revitalizáciou školského dvora 
a novou bežeckou dráhou. 
Kapacitný problém školy by mala vyriešiť prístavba. Vznikne v nej 
9 kmeňových tried, dve učebne, veľká telocvičňa, kuchyňa, jedáleň 

a knižnica. Kapacita prístavby je 250 žiakov.
V apríli sme dostali stavebné povolenie, ktoré je už právoplatné. 
Momentálne pracujú projektanti na realizačných projektoch a na 
projekte interiéru. Po tomto všetkom budeme čakať na výzvu na 
čerpanie financií z Plánu obnovy a odolnosti. Predpoklad začiatku 
výstavby je druhý polrok 2023.

NA CINTORÍNE PRIBUDNE URNOVÝ HÁJ
Jarovský cintorín je jedným z mála, ktorý je v správe mestskej 
časti. Väčšina cintorínov po Bratislave je v správe mesta a stará 
sa o ne mestská organizácia Marianum. Náš cintorín je obkolesený 
rodinnou zástavbou a kapacita sa o pár rokov vyčerpá. Viacero ľudí 
preferuje spopolnenie a preto sme sa rozhodli pre vybudovanie 
urnového hája na našom cintoríne. Bude umiestnený v blízkosti 
východu na Ovocnú ulicu v časti, ktorá je oddelená od hrobov 
domčekom. Realizácia podkladu je naplánovaná na júl a osadenie 
stien by malo prebehnúť v auguste. Niektorí z vás majú svojich 
spopolnených príbuzných doma a čakajú na chvíľu kedy ich budú 
môcť dôstojne umiestniť na cintoríne.

OŠETRENIE STROMOV NA CINTORÍNE
S cintorínom súvisí aj téma stromov, ktoré tam sú. Ide väčšinou 
o lipy. Ozývali sa hlasy, že je potrebné ich vyrúbať, ale zároveň 
vidíme ako ľudia hľadajú pri letných pohreboch chládok. Stromy 
neodmysliteľne k nášmu cintorínu patria a namiesto výrubov sme 
pristúpili k ošetreniu a k úprave tvaru koruny. Suché a nízko rastú-
ce konáre boli odstránené a koruny presvetlené. Podľa všetkého 
jedna z líp dožíva a ak budúci rok bude naďalej prudko vysychať, 
budeme samozrejme riešiť odstránenie. Každopádne sú teraz 
stromy krajšie a bezpečnejšie.

Jozef Uhler, starosta

INFO OD STAROSTU

REVITALIZÁCIA PARČÍKA NA MANDĽOVEJ
Mestská časť Bratislava - Jarovce v priebehu mesiacov apríl až máj 2022 zrealizovala projektový investičný zámer v oblasti ochrany život-
ného prostredia a rozvoja vidieka z výzvy Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2022. Samospráva Jaroviec tak pokračuje 
v aktívnej spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom pri realizácii projektových zámerov, cieľom ktorých je spolupráca a finančná 
spoluúčasť oboch zúčastnených strán na realizácii trvalo udržateľných zámerov, realizácia ktorých skvalitňuje život obyvateľov kraja, obcí 
a mestských častí, ktoré ho tvoria.
Zrevitalizovaný verejný priestor intravilánu Jaroviec sa nachádza v stredovom ostrovčeku a páse zelene pri komunikácii ul. Mandľová 
v dotyku na komunikáciu Trnková. Situovaný je v blízkosti kostola sv. Mikuláša, Bratislava - Jarovce.
Projekt zrevitalizoval verejný priestor MČ Bratislava - Jarovce založe-
ním a vybudovaním troch menších prepojených dažďových záhrad 
v stredovom ostrovčeku a v páse zelene. Zároveň realizáciou výsad-
by nízkorastúcej i vzrastlej zelene a doplnením trávnatého porastu 
sa verejný priestor zhumanizoval. V priestore existujúcich chodníkov 
s vodopriepustnou povrchovou vrstvou boli osadené i prvky drobnej 
architektúry – lavičky, stojany na bicykle a smetné koše zatraktív-
ňujúce tento verejný priestor pre občanov i návštevníkov mestskej 
časti Bratislava- Jarovce.
Tento projekt bol finančne podporený dotáciou z rozpočtu Bratislav-
ského samosprávneho kraja vo výške poskytnutej dotácie 9 018,00 
€, čo predstavovalo 75 % externú spoluúčasť na jeho financovaní.
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MAREC – MIMORIADNE 
ZASADNUTIE
V decembri schválilo zastupi-
teľstvo návrh na pomenovanie 
ulíc v časti Opál. Vychádzal zo 
zoznamu názvov ulíc, ktoré mali 
Jarovce na magistráte zarezer-
vované od roku 2015. Napriek 
tomu však starosta dostal 
upozornenie z magistrátu, že 
názov Ruženínová bol už me-
dzitým použitý v Podunajských 
Biskupiciach. Bolo potrebné 
schváliť nový návrh, aby stihol 
byť odsúhlasený mestským za-
stupiteľstvom koncom marca. 
Na krátkom mimoriadnom ro-
kovaní schválili poslanci názov 
Jaspisová ulica.

APRÍL – RIADNE 
ZASADNUTIE
Na jar čakal na poslancov návrh 
na prvú zmenu rozpočtu pre rok 
2022. Nešlo o zásadnú zmenu, 
ale bolo potrebné zapracovať 
aktuálne výšky transferov najmä 
v oblasti školstva, ako i financie 
zo štátu na náklady na záchran-
né práce spojené s utečenca-
mi z Ukrajiny. Poslanci návrh 
schválili.
Hosťom rokovania zastupiteľ-
stva bol aj predseda ZO ZTŠČ 
Martin Wolf a pán Slavkovský, 
tréner detí, ktoré sú čím ďalej, 
tým viac úspešnejšie v strelec-
kých disciplínach. Zastupiteľstvo 
rokovalo o ich žiadosti o dotáciu 
na podporu tohto druhu športu. 
Poslanci sa dozvedeli o tom, na 
čo všetko sú v týchto disciplí-
nach potrebné peniaze. Po dis-
kusii schválili dotáciu 1000 €.
O dotáciu žiadali aj športovci 
z TJ Jarovce, kde trénuje vyše 
150 detí. Na náklady spojené so 
zabezpečením športovej činnosti 
vyčlenilo zastupiteľstvo 6000 €.
Treťou žiadosťou bola žiadosť 
od Dobrovoľného hasičského 
zboru, ktorý nás nielen repre-
zentuje v hasičskom športe, 
ale aj pomáha pri povodniach 
a požiaroch po celom meste. 
Poslanci schválili dotáciu vo 
výške 2500 €.
Ďalším bodom bol návrh vše-
obecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ktorým 
sa zrušuje všeobecne záväzné 
nariadenie o zásadách hospo-

dárenia s majetkom hlavného 
mesta. Išlo o nariadenie z roku 
2011, ktoré nemalo mať formu 
VZN, ale interného predpisu 
a naše zastupiteľstvo tento ná-
vrh podporilo. 
Posledným prerokúvaným bo-
dom bola žiadosť o súhlas s vy-
budovaním monitorovacieho vrtu 
podzemnej vody pre Slovenský 
hydrometeorologický ústav na 
pozemku, ktorý je zverený do 
správy mestskej časti. Súhlas 
bol samozrejme schválený.

MÁJ – 
RIADNE ZASADNUTIE
Mestská časť Bratislava - Jarov-
ce pripravuje od roku 2019 vybu-
dovanie novej materskej školy. 
Pre tento účel bola vyčlenená 
budova starých jaslí v sused-
stve súčasnej materskej školy. 
Stavebné povolenie na stavbu 
bolo právoplatné 17.02.2020. 
Verejné obstarávanie na zhoto-
viteľa prebiehalo od júna 2021 
do februára 2022. Víťazným do-
dávateľom je spoločnosť STAVO-
MAL SLOVAKIA, spol. s r.o.
Na základe vyhlásenej výzvy 
predložil starosta na schválenie 
žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok. Termín na predlo-
ženie žiadosti bol 9.5.2022. 
Poslanci návrh jednomyseľne 
schválili. O pár dní neskôr po-
dal starosta žiadosť, a ak bude 
mestská časť úspešná, získa 
1,4 milióna eur na stavbu novej 
materskej školy.

JÚN – RIADNE ZASADNUTIE
Každoročne predkladá starosta 
poslancom záverečný účet za 
predošlý kalendárny rok. V ňom 
sa dozvedia, či sa dodržal rozpo-
čet, ako sa hospodárilo a musia 
sa vysporiadať s prebytkom, ak 
vznikol. Mestskej časti sa každo-
ročne podarí ušetriť z prevádz-
kových peňazí tak, aby mohla 
investovať do majetku. V reči 
ekonómov ide o prebytok bež-
ných príjmov, ktoré sa použijú na 
kapitálové výdavky. V minulom 
roku investovala mestská časť 
do majetku vyše 378 tisíc eur. 
Nie všetko je zatiaľ viditeľné, 
pretože veľká časť z toho išla 
do prípravy projektov. Celkový 
výsledok hospodárenia za rok 
2021 je prebytok vo výške viac 

ako 217 tisíc eur. Nejde o „zisk“, 
ale o to, že mestská časť použila 
na investície ušetrené financie 
z predošlých rokov a peniaze, 
ktoré dostala od štátu ku kon-
cu roka už neminula a ostali 
vo forme prebytku. Tieto pros-
triedky je možné použiť v tomto 
ale i v ďalších rokoch. Poslanci 
rozhodli v zmysle zákona, že 
10% prebytku sa odloží do re-
zervného fondu a zvyšok pôjde 
do fondu rozvoja mestskej časti.
Ďalší bod bol mimoriadne dôleži-
tý pre výstavbu novej materskej 
školy. Jarovce požiadali o euro-
fondy, ktoré budú pravdepodob-
ne schválené až koncom roka. 
Starosta chce, aby sa so stavbou 
začalo čím skôr, pretože tak je 
šanca stihnúť otvoriť už ďalší 
školský rok 2023/24. Záleží to 
od výsledku kontroly verejného 
obstarávania a od toho, či bude 
mať mestská časť financie na 
prekrytie niekoľkých mesiacov 
výstavby. Starosta preto predlo-
žil poslancom návrh na schvá-
lenie preklenovacieho úveru vo 
výške 800 000 €. Poskytnutie 
úveru poskytli tri banky – VÚB, 
Slovenská sporiteľňa, Prima 
banka a Unicredit bank. Po dis-
kusiu sa zastupiteľstvo zhodlo, 
že najvýhodnejšia ponuka je zo 
Slovenskej sporiteľne a schválili 
ju. Mestská časť tak bude mať 
kontokorentný úver s úrokom 
0,23 % plus variabilná zložka 1M 
EURIBOR. K dnešnému dňu ide 
stále o záporný úrok. Mestská 
časť bude samozrejme platiť 
úrok len z peňazí, ktoré bude 
naozaj čerpať. Doba úveru je 
24 mesiacov.
V ďalších troch bodoch sa po-
slanci vyjadrovali k návrhom ma-
gistrátu, ktoré má v lete schva-
ľovať mestské zastupiteľstvo. 
Išlo o VZN, ktorým sa obmedzu-
je otváranie herní a kasín cez 
sviatky a o VZN, ktorým sa zníži 
daň z nehnuteľností na budovy, 
ktoré slúžia pre šport. V treťom 
prípade išlo o návrh dodatku 
Štatútu, ktorý reflektuje zmeny 
v zákone súvisiace s odídencami 
z Ukrajiny.
Na rad prišli aj výsledky dvoch 
kontrol miestnej kontrolórky, 
ktorá kontrolovala zverejňova-
nie objednávok, zmlúv a faktúr. 
Našla niekoľko chybne zverejne-

ných objednávok, ktoré vďaka 
jej kontrole mestská časť opraví. 
V prípade kontroly dodržiavania 
rozpočtu za rok 2021 nenašla 
žiadne pochybenie.
Blíži sa koniec volebného ob-
dobia a poslanci schvaľovali aj 
počet poslancov pre volebné ob-
dobie 2022-2026 a tiež rozsah 
pracovného úväzku budúceho 
starostu. Mestská časť s poč-
tom obyvateľov 2000 až 10000 
môže mať 7 až 9 poslancov. 
Keďže Jarovce mali začiatkom 
roka 2862 obyvateľov, schvá-
lilo zastupiteľstvo pre budúce 
volebné obdobie 7 poslancov. 
Budúcemu starostovi schválili 
plný pracovný úväzok.
Posledný pracovný bod súvisel 
s dlhoročnou snahou mestskej 
časti o získanie pozemku „za 
starým obchodom“ do vlastníc-
tva mestskej časti. Ide o po-
zemok, na ktorom je chodník 
medzi Ovocnou a Rastlinnou 
ulicou, ale i okolité zelené plochy 
a workoutové ihrisko. Pozemok 
má rozlohu 24 árov a patrí štátu. 
Už predošlý starosta sa viackrát 
snažil, aby nám ho štát predal 
a pokračoval v tom aj súčasný 
starosta. Prevod majetku sa už 
blíži do finále. Znalec ohodnotil 
pozemok na 277 000 € a keďže 
ho štát nepotrebuje, môže nám 
ho predať za 10% jeho hodnoty, 
t.j. 27 700 €. Starostovi aj po-
slancom sa to stále videlo veľa, 
ale rozhodli sa na schválení kúpy 
pozemku, aby ho nezískal deve-
loper, ktorý sa o to snaží. Ak sa 
to podarí, budú Jarovce môcť 
žiadať o dotácie na renováciu 
workoutového ihriska a tiež 
môžu vysadiť stromy a urobiť 
oddychovú zónu v druhej polovici 
pozemku.
Na záver pogratulovali prítomní 
poslancovi Denisovi Némethovi 
k jeho životnému jubileu.
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Klub seniorov vyrazil v máji na 
plánovaný výlet, organizovaný 
CK Liber, na neďalekú Moravu. 
Cieľom našej cesty bolo mesteč-
ko Ivančice a Moravský Krumlov. 
Cesta k našim susedom nám 
aj vďaka sprievodkyni CK Liber 
rýchlo ubehla. Sprievodkyňa 
pútavo počas cesty rozprávala 
o zaujímavostiach, povestiach 
a histórii Petržalky, Lamača, 
Mlynskej doliny a ostatných 
mestských častí nášho hlavného 
mesta. Mnohí seniori získali aj 
úplne nové informácie, naprí-
klad o povesti už neexistujúceho 
Seelendorfu v Prešporku...

Mestečko Ivančice pri Brne nás 
privítalo už pripravené na prí-
chod očakávaných návštevní-
kov na tradičnú kultúrnu akciu 
Slávnosti špargle a vína, ktorá 
sa uskutočňuje v máji od roku 
1995. Špargľa preslávila Ivanči-
ce už v 19. storočí. Mesto vzniklo 
už v 13. storočí na sútoku riek 
Jihlavy, Oslavy a Rokytnej. Malo 
privilégia kráľovského mesta 
s pestrou históriou. Mesto bolo 
v 14. storočí zničené nájazdami 
aziatských Kumánov a znovu 
osídlené vinármi z Dolného Ra-
kúska. Dominantou mesta je 
Ivančická veža gotického chrá-
mu Nanebovzatia Panny Márie 
s medenou moravskou orlicou 
pod krížom na vrchole veže. 
Veža pochádza tiež z 13. storo-
čia, o storočie neskôr pristavili 
zvonicu s 5 zvonmi - Median 
z roku 1498, Jakub z roku 1505, 
Sanktus z roku 1636, druhé dva 

sú tzv. cimbály, zvony bez sŕdc. 
Na veži býval i veľký zvon Mária, 
ktorý vážil 3100 kg a 500 kilový 
Umieračik. Tie však ako mnoho 
iných zvonov poslúžili na vojnové 
účely za druhej svetovej vojny... 
Impozantná veža je sprístup-
nená aj s výkladom. Na vrchol 
sa dostaneme po zdolaní 140 
schodov. Ivančice sú známe aj 
svojimi slávnymi rodákmi, a to 
secésnym maliarom svetového 
formátu Alfonsom Muchom a vy-
nikajúcim hercom Vladimírom 
Menšíkom. Rodný dom Alfonsa 
Muchu v centre mesta na Pa-
lackého námestí sa stal aj jeho 
pamätníkom. Tento gotický dom 
z 15. storočia je jedným z naj-
starších domov, pôvodne slúžil 
ako radnica. Alfons Mucha sa v 
ňom narodil v roku 1860. V bu-
dove na prízemí sa nachádza 
stála expozícia Vladimíra Men-
šíka s množstvom rodinných fo-
tografií a filmových fotografií. Na 
prvom poschodí zas expozícia 
Alfonsa Muchu s jeho čiastočnou 
tvorbou divadelných plagátov. 

Cez obed sme sa vybrali do ne-
ďalekého zámku v Moravskom 
Krumlove. Osadu, s typickým 
krivým meandrom rieky Rokyt-
nej povýšil v roku 1260 čes-
ký kráľ Přemysl Otakár II. na 
mesto. Medzi známych držiteľov 
mesta patrili rody Kinských a 
Lichtensteinských. V súčasnosti 
je na zámku vystavená známa 
Slovanská epopeja od Alfonsa 
Muchu. Ide o cyklus 20 veľko-
rozmerných plátien, ktoré tvoril 

Alfons Mucha od roku 1910 18 
rokov na zámku Zbiroh. Mece-
nášom tejto tvorby bol Američan 
Charles Cran. V cykle zobrazil 
hlavne históriu českého náro-
da a kľúčové udalosti Slovanov 
s mytologickými výjavmi. Model-
mi pri tvorbe mu boli aj vlastné 
deti. Jeho prianím bolo docieliť 
duchovnú obrodu Slovanov. 
Tvorbe predchádzala dôkladná 
príprava vo forme štúdia kníh, 
poradenstva s odborníkmi tejto 
doby a cestovanie po slovan-
ských krajinách s množstvom 
nafotených fotografií. Dokon-
čené veľdielo Mucha venoval 
českému národu, teda Prahe. 
Dielo vystavovali v Prahe, v Brne, 
čiastočne v Chicagu, New Yorku 
a v Tokiu. Od 2021 sú tieto veľ-
koobrazy znovu na 5 rokov vysta-
vované na zámku v Moravskom 
Krumlove, kde už v minulosti raz 
vystavované boli. Následne bude 

Slovanská epopeja premiest-
nená na 25 rokov do Prahy do 
paláca Saranín na Václavskom 
námestí, a to po dohode po dlho-
ročnom spore o jej umiestnení. 
Maliarstvo Mucha študoval až 
neskôr, a to postupne v Prahe, 
vo Viedni, v Mníchove a v Parí-
ži. Nie vždy sa mu však darilo 
a spočiatku robil len kulisára 
v divadlách. Svoju skutočnú ka-
riéru ale naštartoval až v roku 
1894. Na výslnie sa dostal až 
vďaka spolupráci so známou 
francúzskou herečkou Sarah 
Bernhardt, ktorej namaľoval di-
vadelný plagát a navrhoval pre 
ňu rôzne dekorácie a šperky... 
Pre divadlá a slávne osobnosti 
pracoval aj neskôr v New Yorku. 
Zomrel v Prahe v roku 1939. 

Po prehliadke Slovanskej epope-
je sme navštívili ešte raz Sláv-
nosti špargle a vína. Pochutnali 

SENIORI SPOZNÁVALI HISTÓRIU NA MORAVE
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Akonáhle počty denných ocho-
rení na Covid-19 postupne kle-
sali a pandemické opatrenia 
sa konečne uvoľnili, situácia už 
dovoľovala zorganizovať stretnu-
tie Klubu seniorov.
Termín prvého stretnutia na-
šich seniorov v tomto roku bol 
stanovený na 5. mája. Stretnu-
tie sa tentokrát už uskutočnilo 
v Dome kultúry v Jarovciach. 
Sála sa seniormi rýchlo zaplnila. 
Na stretnutie prišlo 98 seniorov 
z celkového počtu členov 124 
k dnešnému dňu. Predsedníčka 
Klubu seniorov, pani Warenicho-
vá, všetkých seniorov po nútenej 
ročnej prestávke na členskej 
schôdzi s radosťou privítala. 
Predniesla v kocke program 
zvolanej schôdze a zapriala 
všetkým príjemne popoludnie 
strávené v klube. O malé ob-
čerstvenie sa postaral výbor 
Klubu seniorov. Pri roznáške 
obložených chlebíkov, pagáčikov 

a iného občerstvenia priložili 
ruku k dielu aj ostatné členky. 
Prítomných seniorov privítal aj 
pán starosta Uhler. V príhovore 
pripomenul, že je rád, že kultúr-
ny dom už znovu slúži svojmu 
účelu na kultúrne podujatia a zá-
bavu. Veď za posledné roky sála 
poskytovala úplne iné služby, 
a to pravidelné preventívne dob-
rovoľné testovanie na ochorenie 
Covid-19 a taktiež sa v sále aj 
očkovalo. Od februára tohto roku 
zas sála slúžila na ubytovanie 
ukrajinským matkám a deťom, 
ktoré utiekli pred hrôzami vojny 
z ich krajiny... Pán starosta so 
seniormi aj posedel a poroz-
prával sa.
Pri stoloch vládla dobrá nála-
da, seniori sa bavili, viedli sa 
konverzácie na rôzne aktuálne 
témy. Medzitým sme sa dozve-
deli návrhy na plánované výlety 
na Moravu, na ochutnávku vína, 
prípadne letné kúpanie a iné 

záujmové činnosti. Zisťoval sa 
záujem o rôzne podujatia. Čle-
novia sa mohli na navrhnuté 
výlety poprihlasovať. Zaujali aj 
fotografie zo stretnutia seniorov 
v lete v Jarovskom dvore a tie 
si seniori mohli aj objednať. 
Z ponúknutých výletov vyhral 
tentokrát výlet do Moravského 

Krumlova a na špargľové sláv-
nosti v Ivančiciach pri Brne, kto-
rý sa uskutoční ešte v máji. Po 
príjemnom popoludní sa seniori 
pomaly spokojne porozchádzali 
a tešili už na pripravovaný výlet 
na Moravu. 
 

Kristína Kernová

STRETNUTIE SENIOROV

sme si na rôznych špargľových 
dobrotách, napr. na špargľových 
tyčinkách so syrom a špargľovej 
tlačenke s tekvicovým olejom... 
Popri dobrom jedle a sprie-

vodnom kultúrnom programe 
sme obdivovali aj remeselníc-
ke výrobky zručných majstrov 
v stánkoch na celom centrálnom 
námestí Ivančíc. Po príjemne 

strávenom dni na Morave už 
nasledovala len cesta domov 
opäť so sprievodným slovom 
sprievodkyne CK Liber. 

Kristína Kernová
foto: pán Petrenčík, hlavne 

z výstavy v Krumlove, Marta 
Czafíková
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ŽIVOT V BAŽANTNICI

Kedy presne bola Bažantnica obývaná, nie 
je im známe, pretože oni sa tam už narodili.
Ich obydlie bol majer, obkolesený lesom, 
ktorý bol situovaný na severozápad, smer 
Kittsee. Z majera viedli štyri cestičky sme-
rom do dediny Jarovce, Kittsee, Janíkov 
dvor a k poliam, ktoré obrábali. Správca 
majera bol pán Vidor Demko, ktorý takisto 
býval v Bažantnici so svojou rodinou. Spolu 
tu bývalo 24 rodín:
Bognár František, Bognár Ladislav, Borbély 
Ľudovít, Bajnok Štefan, Czafík Ján, Gágo 
Jozef, Hegyi Michal, Ihász Ľudovít, Káloczi 
Michal, Karácsonyi Ondrej, Lakatoš Štefan, 
Mucska Kálman, Madarász Ágošton, Ma-
darász Štefan, Makák Peter, Makák Ján, 
Németh Ján, Németh Vincent, Szabó Ján, 
Šimonek Ján, Šimonek Ferdinand, Vajaš 
Vojtech, Vajaš Viliam, Zalka Ľudovít, Zalka 
František.
Jeden dom zvyčajne obývali dve rodiny, 
ktoré mali spoločnú jednu kuchyňu a jednu 
samostatnú izbu pre jednu rodinu. Niektoré 
kuchyne boli dokonca pre štyri rodiny. Aj 
napriek týmto stiesneným podmienkam, si 
členovia rodín veľmi dobre vychádzali a mô-
žeme ich nazvať ako „jedna veľká rodina“.
V celej Bažantnici bolo veľa listnatých aj 
ovocných stromov. Rástli tam snežienky, 
fialky a konvalinky. Ženy trhali jarné kvety, 
ktoré viazali do viazaničiek a následne ich 
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predávali. Za zarobené peniaze nakupovali 
deťom nové oblečenie, najmä na Veľkú noc.
V Bažantnici nebol žiaden obchod a tak sa 
chodilo nakupovať potraviny a rozličný tovar 
do Jaroviec, Rusoviec, Kittsee , ale aj do 
Maďarska. Lekársku starostlivosť využívali 
v Kittsee u Dr. Pammera.
Škola bola asi 2 km medzi Bažantnicou 
a Janíkovým dvorom. Neskôr navštevovali 
školu v Jarovciach, kde ich učila p. učiteľ-
ka Schultz. Po ukončení školy, sa viacerí 
zamestnali v Matadorke.
Starší obyvatelia, ich rodičia, vykonávali aj 
tieto remeselné a robotnícke práce:
Ihász Ľudovít – stolár, Czafík Ján – kováč, 
Zalka Ľudovít a František a Vajaš Vojtech – 
kočiši, Vajaš Viliam – mäsiar, Borbély Július 
predajca piva, Šimonek Jozef – brašnár, 
Káloczi Michal – osobný kočiš p. Demka.
V strede Bažantnice, pri dome pána Dem-
ka, sa všetci obyvatelia stretávali a spo-
ločne sedávali na lavičkách pod veľkým 
stromom. Ženy veľakrát napiekli koláče, 
ktorými všetkých ponúkali. Rozprávali rôzne 
úsmevné príhody, na ktorých sa zabávali. 
Muži a chlapci hrávali futbal a p. Ľudovít 
Zalka bol veľmi dobrý brankár.  Čo sa týka 
kultúrneho života, vedeli sa aj dobre zabaviť. 
Každú sobotu večer sa stretávali u rodiny 
Šimonekových, kde p. Šimonek hrával na 
harmonike a ostatní spievali a tancovali. 
Cez Vianočné sviatky a Nový rok, chodili 
ženy vinšovať a spievať do každého domu. 
Treba spomenúť, že viedli aj duchovný ži-
vot. V dome p. Demka, v jednej izbe bola 
zriadená kaplnka, kde sa chodili modliť 
a p. farár z Jaroviec chodil slúžiť v niektoré 

dni sv. omšu.  Takisto navštevovali kostol 
v Jarovciach.
Každá rodina mala vyhradený stavebný 
pozemok, na ktorom si mali postaviť svoj 
vlastný rodinný dom. To sa neuskutočnilo, 
pretože v r. 1952 ich z Bažantnice vysťaho-
vali do Jaroviec. Dôvodom bolo zakázané 
pásmo – hranica medzi Slovenskom a Ra-
kúskom. Dočasné bývanie im bolo poskyt-
nuté v rôznych rodinných domoch v Jarov-
ciach. Následne im boli vymerané stavebné 
pozemky na novej ulici, terajšej Semenárskej 
ulici. Stavebný ma-
teriál a tehly mohli 

použiť z rozobratých domov z Bažantnice.
Ľudia v Bažantnici viedli kľudný, veselý 
a spokojný život, navzájom sa tolerovali a po-
máhali si. Dodnes naň spomínajú s láskou.

Článok vznikol na podnet p. Bognárovej 
Heleny.

Informácie a fotografie poskytli Káloczio-
vá Rozália, Némethová Margita, Mászová 
Vilma, Bognárová Helena a Eva Olesíková.
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RADOSŤ BYŤ SENIOROM 
Posledný Májový víkend sa STÁLE DOBRÍ stretli na dlho odkladanom 
popoludní pre seniorov, RADOSŤ BYŤ SENIOROM.
Netradičné miesto pre túto udalosť, Dom Albrechtovcov na Kapitul-
skej ulici v Starom meste, ponúklo krásne zrekonštruované priestory 
svojho nádvoria na príjemné posedenie pri kávičke, vínku, alebo 
tradičnom Bratislavskom rožku.
Pozvanie ,,Na Slovíčko“ od ambasádorky tohto eventu Ivetky Mala-
chovskej, prijali opäť zaujímaví hostia. Skúsená moderátorka svojím 
prehľadom a trefnými otázkami na hostí vytvorila zábavnú a uvoľne-
nú atmosféru.
Predseda občianskeho združenia Albrecht Forum, Igor Valentovič, 
porozprával zaujímavosti z histórie, ale aj zo súčasného stavu rekon-
štrukcie Domu Albrechtovcov.

Eva Matejková porozprávala historky zo života, porozprávala o svojej 
súdržnej rodine, o veciach čo ju zaujímajú a úsmevy na perách vyča-
roval seniorom svetoznámy tenorista Peter Dvorský, ktorý porozprá-
val o svojej kariére, ale aj o filme o jeho živote, ktorý môžete aktuálne 
vidieť v našich kinách.
Dlho očakávané popoludnie Radosť Byť Seniorom naplnilo očaká-
vania a už teraz sa Bratislavskí seniori nevedia dočkať ďalšieho 
stretnutia. Posedenie s priateľmi v príjemnom prostredí s dobrým 
vínom, alebo kávou, zaujímavé príbehy, takto strávené víkendové 
popoludnie je obohatenie pre spoločenský život seniorov.

FOTOSPOMIENKA NA DEŇ DETÍ
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POTREBUJEME  SA NAVZÁJOM
Ďakujeme Pánu Bohu za uply-
nulý školský rok a za dva 
uplynulé roky. Sme vďační za 
Božiu a ľudskú priazeň popri 
obmedzeniach pri vyučovaní, 
bohoslužbách a stretaniach. 
Sme radi, že po dvoch rokoch 
prekrytých úst, striedavých 
lockdownov, po chvíľach strá-
dania, obmedzených kontak-
tov a psychického chradnutia 
sa chvíle pandémie pomaly 
stávajú minulosťou a my sa 
môžeme už normálne stretá-
vať. Boli to dva roky, ktoré si 
vyžadovali plné nasadenie. 
Počas nich bolo potrebné rie-
šiť nielen náročné otázky súvi-
siace so zvládaním pandémie, 
ale aj mnohé bežné a menej 
bežné rodinné a spoločenské 
otázky. 
Skvelou správou však je, že sa 
opäť môžeme stretávať osob-
ne a rozvíjať kultúru stretnu-
tia. Covidom ale aj aktuálnou 
nezmyselnou vojnou na Ukra-
jine sa v nás zahniezdili obavy 
a strach, u žiakov a mladých 
narástli úzkostné stavy. 
Dva uplynulé roky poznačené 
covidom písali históriu. Kiež 
by taká veľká bolesť nebola 
zbytočná, kiež by sme urobili 
veľký skok smerom k novému 
spôsobu života a raz navždy 
sme zistili, že sa navzájom 
potrebujeme a sme si navzá-
jom dlžníkmi. Na duchovnej 
úrovni covid aj vojna neďaleko 

od nás sú silnými podnetmi 
na pokánie v zmysle návratu 
k Bohu a smerom k bratstvu 
s inými. Náš svet čelí novým 
výzvam, možnostiam ale aj 
problémom voči ktorým po-
četní občania Slovenska čelia 
nezmieriteľným rozdelením, 
krutou ľahostajnosťou a vnú-
tornými spormi. 
Bolesť, neistota, strach a ve-
domie vlastných limitov, kto-
ré prebudila pandémia, dá-
vajú nanovo zaznieť výzve 
prehodnotiť náš životný štýl, 
naše vzťahy a zmysel našej 
existencie. Toto všetko nám 
umožňuje vytvárať rozdielnu 
kultúru, ktorá nás smeruje 
k tomu, aby sme prekonávali 
nepriateľstvo a starali sa je-
den o druhého. Je to kultúra 
stretnutia, túto je dôležité po 
chradnutí posledných rokov 
rozvíjať a všemožne jej napo-
máhať v týchto mesiacoch. Pri 
stretnutí s inými však niekedy 
prežívame obavy a strach. 
Môže nám tu pomôcť príklad 
sv. Františka, ktorý sa fatálne 
zmenil keď stretol malomoc-
ného. Aby sa s týmto chudá-
kom stretol: zosadol z koňa, 
vzdal sa vojenského brnenia 
a odevu a napokon objal tohto 
malomocného. 
V našom stretaní s inými je 
nanajvýš osožné, keď zmení-
me perspektívu a zostúpime 
z koňa, vzdáme sa svojich 

istôt a obranných póz a prij-
meme toho druhého aký je. 
Takto vieme, že nikto z nás nie 
je bez ťažkostí. My kresťania 
máme tiež dvoch skvelých 
svedkov a protagonistov kultú-
ry stretnutia a bratstva. Je to 
svätí Cyril a Metod, ktorí prišli 
k nám v 9. storočí. Boli veľmi 
tvoriví v pretlmočení evanjelia 
kresťanského posolstva. Boli 
tak blízko ľudu s ktorým sa 
stretali, že sa naučili rozprá-
vať ich jazykom a prijali ich 
kultúru. Ich láskavá starosť 
o druhých učí aj nás tvorivosti, 
sviežim postojom a stáva sa 
tak výbornou protilátkou voči 
individualizmu, displejofílii 
a zakrnutiu vo viere a ľud-
skosti.

ThDr. Ing. Jozef Jančovič, 
PhD.

V mesiacoch apríl, máj a jún 2022 
sa významných životných jubileí 
dožili títo naši spoluobčania:

91 rokov
    JESZENKOVITSOVÁ Barbora
90 rokov
     IRÓVA Hedviga
87 rokov
     URMINSKÁ Jozefa
86 rokov
     FODOR Štefan
85 rokov
     KUTÁKOVÁ Irena
80 rokov
     MADARÁSZOVÁ Anna
75 rokov
     STRECKOVÁ Terézia
     VANČOVÁ Daniela
70 rokov
     FOGLOVÁ Irena
     MORAVČÍK Juraj
     NÉMETHOVÁ Margita
     NOVÁK Anton
     NOVÁKOVA Anna
     RIZMANOVÁ Zita
     STRECKOVÁ Irena
     ŠKODLER Pavel
     TREUER Matej
65 rokov
     BARČINOVÁ Mária
     BIZÍKOVÁ Ľubica
     BUČO Ľubomír
     ČAČKA Ľudovít
     DEMETEROVÁ Alica
     MERVOVÁ Zuzana
     NÁMEROVÁ Iveta
     ONDRUŠEK Alexander
     PALKOVIČ Peter
     PALKOVIČOVÁ Katarína
     PUPÁK Kamil

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

Odišli od nás

MITTENDORFER František
vo veku 71 rokov

NOVÁK Jozef
vo veku 71 rokov

NAGY Kazimír
vo veku 80 rokov

PAUHOFOVÁ Vilma
vo veku 73 rokov

LÉVAI Jitka
vo veku 91 rokov

WOLF Ján
vo veku 97 rokov

VARENIČOVÁ Viera
vo veku 67 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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TRÉNING PAMÄTI
1. Nájdite aspoň jednu možnosť, kde v slove sú umiestnené 
písmená ST na vyznačených miestach a slová majú presne 
šesť písmen (len vodorovne).

 

S T
S T

S T
S T

S T
2. Aký je výsledok posledného riadku, keď viete, že čísla 6 
a 8 určujú súčty príslušných riadkov?

3. Hľadajte slová na T, alebo t, ktoré znejú mäkko, ale ne-
píšeme  ich s „ ť, Ť“ (napr. telo, tehla, ticho). 

4. Viete ich rozlúštiť aj keď v ich menách chýbajú všetky 
spoluhlásky? Spomeniete si aj na slávnych nositeľov týchto 
mien?

_ E _ _ Í _ A
E _ A
U _ _ A _
_ U _ A
I _ E _ A
_ I _ I A _
_ I _ _ A

Želám jasnú myseľ pri riešení úloh  ☺

Kontakt pre pripomienky, či správne odpovede:
Mgr. Kucharová Monika, 
monkucharova@gmail.com, 0905 556487 ☺

THAJSKÉ ČERVENÉ KARI
Toto jedlo mám rád, pretože je veľmi jednoduché a rýchle. Robím 
ho, keď mám málo času. Má len dve základné ingrediencie a to čer-
venú kari pastu a kokosové mlieko. Obe sa dajú zohnať vo väčšine 
potravinových supermarketov. Ostatné prísady dám také, čo nájdem 
v chladničke a špajzi. Základom je omáčka, do ktorej môžete pridať 
krevety, kuracie mäso, tofu, alebo si môžete zvoliť čisto zeleninovú 
verziu.
4 porcie
Nevyhnutné ingrediencie:
•	1 plechovka kokosové mlieko (410 ml)
•	2 pl kari červená pasta

Ingrediencie podľa vášho výberu a chuti:
•	čili papričky
•	cesnak
•	200 ml kurací vývar
•	400 g lúpaných kreviet alebo kuracích pŕs alebo kocka tofu
•	zelenina (hrubostenná paprika, cuketa, edamame fazuľky, brokoli-

ca, lúsky, prípadne mrazená zeleninová zmes)
•	šampiňóny
•	2 pl rybacia omáčka alebo sójová omáčka
•	koriander
•	limetka
•	wokové rezance alebo ryža (najlepšie jasmínová alebo basmati)

Príprava:
Na rastlinnom oleji orestujeme nakrájané čili papričky. Pozor, kari 
pasta je dosť pikantná a čili dajte len ak máte radi viac pikantné 
jedlá. Pridáme cesnak a kari pastu.

Po dvoch minútach pridáme trošku vody alebo kurací vývar, aby sa 
nám pasta úplne rozpustila. Do šťavy vylejeme kokosové mlieko. 
Necháme zovrieť a pridáme mäso (krevety / kuracie / tofu). 
Po 2-3 minútach pridáme zeleninu, šampiňóny a rybaciu omáčku, 
ktorá dodá slanosť. Ak ju nemáme, môžeme trošku improvizovať 
a použiť sójovú omáčku, alebo len dosolíme podľa chuti. 
Ak máte radi kyslejšie jedlá, môžete pridať šťavu z pol limetky. 
V prípade, že vám nevadí koriander, pridajte zopár čerstvých lístkov 
a neoľutujete.
Ako prílohu môžete do zmesi pridať wokové rezance, prípadne jedlo 
podávať s jasmínovou alebo basmati ryžou.

recept pripravil 
Jozef Uhler
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Sezóna sa takmer vždy hodnotí 
pozitívne, ak sú aj výsledky 
priaznivé. Posledná sezóna však 
bola pre kategóriu U11, pod ve-
dením dvojice trénerov Romana 
Slivku a Michala Czafíka, nao-
zaj výnimočná. Družstvo, ktoré 
títo tréneri vedú už štvrtý rok, 
odohralo v sezóne 16 zápasov, 
z ktorých 15 vyhralo a iba jeden 
nešťastne remizovalo. Celkové 
skóre počas sezóny bolo ne-
skutočné, družstvo strelilo 193 
gólov a inkasovalo len 36 gólov, 
čo je v kategórii staršej prípravky 
výnimočné! Zaslúžil sa o to, aj 
náš tréner brankárov Juraj Fogl, 
ktorý odvádza výbornú prácu 
pri tréningoch našich malých 
brankárov Juraja Paducha a Ka-
rola Patasyho. Tí, sú následne 
našimi veľkými oporami v bráne 
počas zápasov.
Počas sezóny sme odohrali aj 
viaceré zápasy s tímami, ktoré 
predstavujú najsilnejšie športo-

vé akadémie na Slovensku. Bol 
to pre našich malých futbalistov 
veľký zážitok hrať proti týmto 
mužstvám: Spartak Trnava (pre-
hra 0:8), Lokomotíva Trnava 
(remíza 3:3) či FC Petržalka 
(výhra7:4). Po týchto zápasoch 
sme dostali obrovskú pochvalu 
od trénerov, ale i divákov. Od-
vtedy je o našich hráčov záujem 
aj v týchto kluboch, čo nás na 
jednej strane nesmierne teší, no 
na druhej strane si myslíme, že 
je ešte skoro, aby deti v tomto 
veku odchádzali z Jaroviec preč.
Najlepším strelcom sezóny v ka-
tegórii U11 sa stal Tomáš Vrab-
ček, ktorý strelil neuveriteľných 
52 gólov. Najlepším nahráva-
čom bol Filip Erneker s 23 fi-
nálnymi prihrávkami. Najlepším 
obrancom sezóny bol Boris Tahy, 
najlepším záložníkom Oliver Sliv-
ka a najlepším útočníkom Ján 
Czafík. Aj vďaka týmto štatisti-
kám sme si po sezóne prebrali 
pohár pre víťaza súťaže a na-
sadili pred oslavami na hlavu 
víťazné šiltovky, z ktorých mali 
deti obrovskú radosť.
Naša mladšia prípravka, ka-
tegória U10, sa tiež ukázala 
v pozitívnom svetle. Pod vede-
ním trénerov Vladimíra Pribusa 
a Petra Horníka dokázali vyhrať 
takmer všetky zápasy. Na jeseň 
5 zápasov vyhrali, 1 remizovali 

VYDARENÁ SEZÓNA NAŠICH PRÍPRAVIEK

Tím prípravky U10 pod vedením trénerov Vladimíra Pribusa a Petra Horníka.

Tím prípravky U11 pod vedením trénerov Michala Czafíka a Romana Slivku.
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HOKEJBAL V JAROVCIACH

Zdravíme všetkých nadšencov športu. Chceli by sme sa aj takouto 
formou podeliť o úspech, ktorý sa nám podaril dosiahnuť na men-
šom turnaji v Miloslavove, kde sa nám podarilo umiestniť na prvom 
mieste. Robert Hanák získal ocenenie za najlepšieho brankára. 
Turnaj sa konal 10.04.2022 v nedeľu, na domácom ihrisku v Milo-

slavove. Zúčastnilo sa 5 tímov a hral sa formát každý s každým. Bez 
jedinej prehry sme sa dostali priamo do finále, kde sme zdolali HBK 
Záhorie 6:3. 
Sme veľmi radi, že sa môžeme aj keď v skromnejších počtoch, zú-
častňovať takýchto turnajov, kde prevláda dobrá nálada a priateľská 
atmosféra. Do budúcna máme v záujme skúsiť zorganizovať prvý 
ročník turnaja na našom ihrisku v Jarovciach. Chceme sa aj týmto 
spôsobom pripomenúť, že stále fungujeme a robíme pre to maxi-
mum, aby sme tento šport udržali pri živote. Tak ako každý šport, do-
stali sme aj my počas pandémie zabrať, nakoľko nás opustilo mnoho 
hráčov a k tomuto peknému športu sa už nevrátili. Ak by Ťa hokejbal 
zaujímal, boli by sme veľmi radi, keby si sa prišiel pozrieť, zahral si 
a pridal sa k nám. Hokejbal nemá hranice. Či si mladší alebo starší, 
radi ťa uvidíme. Ak by si mal chuť, kľudne nám napíš na facebookovú 
stránku HBK Jarovce Jokers. 
Na záver by sme chceli v krátkosti poprosiť hlavne mládež, neničte 
nám ihrisko, nehádžte nám tam odpad, nekreslite fixkami po manti-
neloch. Sme aktuálne radi za to, čo máme. A nie je v našich silách to 
každý týždeň upratovať. Tak isto na futbal, je tam vedľajšie ihrisko. 
Trháte nám siete, ktoré musíme raz mesačne opravovať.
Ďakujeme.

HBK Jarovce Jokers

a 2 prehrali, s celkovým pozitív-
nym skóre 33:26. V tom čase ich 
obmedzovala najmä pandémia 
a covid, a v každom zápase chý-
bali 2-3 hráči zo základnej zosta-
vy. Cez zimnú prípravu sa však 
usilovne pripravovali a doplnili 
káder o 2 nových hráčov. V jar-
nej časti už nezaváhali, a boli 
suverénne najlepší, so skóre 
77:21. Celkovo strelili 110 gólov 
a len 47 inkasovali. Opäť, ako 
aj pri vyššej kategórii, mal veľký 
podiel na výsledkoch tréner 
brankárov, pán Fogl, za čo mu 
patrí veľká vďaka. Veľmi dobre 
sa do tímu postupne zapracovali 
aj mladší hráči, ktorí by ešte hra-
li v kategórii U9, najmä Martin 
Čavojský, Damian Ferko, Hugo 
Kaan, Timotej Hlinický. Najlepší 
strelci kategórie U10 boli Hor-

ník s 36 gólmi, Max Masler 23, 
Šimon Novácky 21, ako najuži-
točnejšieho hráča tréneri vybrali 
Viktora Strmisku. Avšak všetci 
hráči si zaslúžia veľkú pochvalu, 
urobili obrovský pokrok, a verí-
me, že naďalej budú pokračovať 
v nastúpenom trende. 
To, že ako tréneri dbáme na 
kolektívny duch a na poctivosť 
v tréningovom procese, sa uka-
zuje ako správna cesta. Počas 
celej sezóny sme to však neboli 
len my tréneri, ale aj rodičia, 
ktorí nešetrili v zápasoch svojimi 
hlasivkami a povzbudzovaním, 
ale pomáhali nám aj mimo ihris-
ka. Za to im patrí veľké „Ďakuje-
me“! Rovnako patrí vďaka klubu 
TJ Jarovce, ktorého členovia 
výboru nám vytvárajú výborné 
podmienky pre prácu, ktorá sa 

im určite vráti o niekoľko rokov, 
keď budú hráči reprezentovať 
Jarovce v kategórii mužov a my 

im budeme veľmi fandiť.

Michal Czafík, tréner
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Starší dorast TJ Jarovce sa stal suverénnym víťazom 4. ligy staršieho 
dorastu a zabezpečil si postup do 3. ligy! 
Po tom, ako nepriaznivé okolnosti (nižší počet odohraných zápasov) 
a pandémia zmarili šance na postup U19 už v roku 2021, sa poda-
rilo túto sezónu jednoznačne vyhrať. So skóre 125:15 dominovali 
v súťaži, vyhrali 16 zápasov, 2 remizovali, a zaslúžene postúpili. Ma-
tej Janyik sa stal najlepším strelcom ligy, so 40 gólmi. Na jeseň 2021 
sa k tímu pridalo viacero nových hráčov a veľmi rýchlo sa zapraco-
vali do mužstva. Veľká pochvala patrí každému jednému hráčovi za 
to, ako spolupracovali, poctivo trénovali a často cestovali ďaleké 
vzdialenosti na zápasy do rôznych kútov kraja. Ďakujeme trénerom 
Marošovi Koršepovi a Jarovi Tomasovi, ktorí viedli toto družstvo už od 
žiackych kategórií. Dospievajúcim chlapcom dali veľmi veľa nielen 

v rámci futbalových zručností, ale najmä z ľudskej stránky. Tento tím 
patril medzi najmenej trestané tímy súťaže, sústredili sa na futbal 
a bavili sa hrou. Gratulujeme k postupu a prajeme im veľa úspechov 
v mužských kategóriách, aby ich futbal neprestával baviť.

STARŠÍ DORAST U19 VYHRAL LIGU!
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Dobrý deň p. Tomko,
mám rodinný dom v Jarovciach. Susedný pozemok predali. 
Nový sused ma kontaktoval ohľadom mojej strechy, ktorej časť 
presahuje na jeho pozemok a  prekáža mu to. Nepraje si, aby 
bola moja strecha nad jeho pozemkom. Dom mám však riadne 
skolaudovaný. Bývam tu už 20 rokov a  s našou strechou nikto 
problém nemal. Ako mám postupovať? Ďakujem za radu.

Ďakujem za Vašu otázku. Dobré susedské vzťahy majú výrazný vplyv 
na kvalitu bývania. Fakt, že bývalému susedovi presahovanie Vašej 
strechy na pozemku neprekážalo neznamená, že aj nový sused 
bude mať rovnaký postoj. V praxi sme túto situáciu už niekoľkokrát 
riešili a postup bol nasledovný. Nájdite si autorizovaného geodeta 
(viem Vám takého odborníka aj odporučiť), ktorý príde na susedov 
pozemok a detailne zameria presah strechy. Následne vypracuje 
geometrický plán, aby sa zistil reálny skutkový stav. So susedom je 
potom potrebné podpísať Zmluvu o zriadení vecného bremena. Na 
základe tejto zmluvy príslušný katastrálny úrad zapíše vkladom na 
susedov list vlastníctva vecné bremeno vo Váš prospech. Je ešte 
dôležité doplniť, že vecné bremeno môže mať vplyv na hodnotu 
susedovej nehnuteľnosti a je preto potrebné sa s ním dohodnúť 
na odplate, pokiaľ súhlas neposkytne bez odplaty. V prípade, že sa 
nedohodnete, môžete ešte osloviť autorizovaného súdneho znalca, 
ktorý vypracuje súdnoznalecký posudok a odborne určí finančnú 

čiastku, ktorá susedovi prináleží. 
Týmto spôsobom vyriešite Vašu si-
tuáciu dlhodobo a navyše budete 
môcť bez komplikácií prípadne aj 
predať Váš rodinný dom alebo si 
zobrať hypotekárny úver z banky, 
keďže skutkový a právny stav 
budú v súlade. Predovšetkým 
však urovnáte spornú situáciu so 
susedom, čo bude mať, dúfajme, 
pozitívny vplyv na harmonické 
spolunažívanie.
              V prípade, že máte poze-
mok 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

poradie družstvo Z V R P skóre body poradie družstvo Z V R P skóre body
1 TJ Jarovce Bratislava 34 21 6 7 83:40 69 1 TJ Jarovce Bratislava 18 16 2 0 125:15 50
2 SDM Domino 34 20 6 8 89:58 66 2 MŠK Iskra Petržalka 18 15 1 2 82:25 46
3 TJ Záhoran Kostolište 34 21 2 11 99:63 65 3 FC Rohožník 18 9 2 7 78:38 29
4 NŠK 1922 Bratislava 34 19 6 9 74:35 63 4 Obecný športový klub Láb 18 8 2 8 43:36 26
5 TJ Záhoran Jakubov 34 18 8 8 79:43 62 5 FC Družstevník Budmerice 18 7 1 10 48:54 22
6 FKM Karlova Ves Bratislava34 17 8 9 93:53 59 6 ŠK Svätý Jur 18 3 0 15 31:60 9
7 FK Jablonové 34 16 3 15 41:37 51 7 FK Malé Leváre 18 1 0 17 13:192 3
8 OŠK Slovenský Grob 34 14 6 14 58:64 48 8 ŠK Závod (odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0
9 Obecný športový klub Láb 34 13 6 15 56:61 45

10 FK Vajnory 34 13 5 16 54:52 44
11 TJ Čunovo 34 13 5 16 60:61 44 poradie družstvo Z V R P skóre body
12 ŠK Závod 34 11 9 14 54:84 42 1 FK Inter Bratislava B 18 14 3 1 73:8 45
13 TJ Slovan Vištuk 34 11 7 16 72:88 40 2 FC IMAS 18 13 3 2 63:17 42
14 FK Karpaty Limbach 34 10 9 15 42:58 39 3 SDM Domino B 18 8 5 5 43:30 29
15 FK Lamač Bratislava 34 9 8 17 56:70 35 4 FC Ružinov Bratislava 18 8 4 6 47:35 28
16 ŠK Svätý Jur 34 10 4 20 58:105 34 5 TJ Jarovce Bratislava 18 7 7 4 36:25 28
17 CFK Pezinok - Cajla 34 8 7 19 43:65 31 6 MŠK Iskra Petržalka 18 7 3 8 25:31 24
18 TJ Veľké Leváre 34 7 5 22 45:119 26 7 MFK Záhorská Bystrica 18 7 2 9 35:51 23

8 FK Lamač Bratislava 18 4 3 11 20:51 15
9 FC Rohožník 18 4 1 13 18:61 13

poradie družstvo Z V R P skóre body 10 NŠK 1922 Bratislava 18 1 3 14 11:62 6
1 FC - Žolík Malacky 24 20 1 3 95:27 61
2 MŠK Senec 24 20 0 4 112:26 60
3 FC IMAS 24 18 2 4 117:32 56 poradie družstvo Z V R P skóre body
4 FC Slovan Modra 24 11 4 9 43:40 37 1 FK Rača Bratislava 24 22 1 1 140:27 67
5 TJ Jarovce Bratislava 24 10 3 11 54:80 33 2 PŠC Pezinok 24 21 0 3 83:15 63
6 FKP BRATISLAVA 24 10 2 12 51:67 32 3 MŠK Iskra Petržalka 24 19 1 4 116:28 58
7 NŠK 1922 Bratislava 24 8 4 12 38:52 28 4 MŠK Senec 24 17 0 7 101:43 51
8 PŠC Pezinok 24 8 2 14 35:69 26 5 FKP BRATISLAVA 24 16 0 8 80:38 48
9 FK Rača Bratislava 24 6 6 12 36:42 24 6 FC - Žolík Malacky 24 11 2 11 85:46 35

10 ŠK Vrakuňa Bratislava 24 5 8 11 26:46 23 7 NŠK 1922 Bratislava 24 9 2 13 71:57 29
11 FC Ružinov Bratislava 24 7 2 15 35:77 23 8 ŠK Bernolákovo 24 8 4 12 40:67 28
12 MŠK Iskra Petržalka 24 6 4 14 38:73 22 9 FC Ružinov Bratislava 24 7 4 13 57:86 25
13 ŠK Bernolákovo 24 6 4 14 36:85 22 10 FC IMAS 24 5 8 11 48:76 23
14 MFK Rusovce (odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0 11 TJ Jarovce Bratislava 24 5 2 17 45:71 17

12 ŠK Vrakuňa Bratislava 24 2 4 18 29:97 10
13 FC Slovan Modra 24 0 0 24 14:258 0
14 MFK Rusovce (odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0

III.liga ml. dorast, U17

II.liga, starší žiaci, U15

IV.liga seniori, "A"

II.liga, mladší žiaci, U13

IV.liga st. dorast, U19 (SD4V)

FUTBAL: TABUĽKY VÝSLEDKOV LIGY 2021/2022
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Sami sme unesení z toho, čo sa nám podarilo. Minulú sezónu sme 
fanúšikov jarovského futbalu potešili, keď sa nám podarilo po dlhých 
ôsmich rokoch vyhrať V. ligu a postúpiť do IV. ligy. Príprava pred 
novou sezónou prebehla vo výbornej nálade a schádzali sme sa vo 
veľkom počte. Aj napriek tomu, že už v piatej lige sme mali široký 
káder, pripojilo sa k nám zopár kvalitných futbalistov, ktorí vytvorili 
v mužstve ešte väčšiu konkurenciu. Pred začiatkom súťaže sme si 
interne stanovili skromný cieľ, držať sa v polovici tabuľky. Povedali 
sme si, pôjdeme od zápasu k zápasu a uvidíme, kam to napokon 
dotiahneme. 
 
Do úvodných zápasov sme pod vedením trénera Jozefa Kubicu išli 
navyše povzbudení postupom a kabína bola správne nastavená. Od-
zrkadlilo sa to aj vo výsledkoch a výkonoch. Do ligového ročníka sme 
vstúpili veľmi sľubne a držali sme sa v horných poschodiach tabuľky. 
Priaznivé výsledky pokračovali aj naďalej a po skončení jesennej 
časti sme napokon obsadili v tabuľke druhé miesto, iba 2 body za 
vedúcim Jablonovým, z čoho sme mali veľkú radosť. Počas jesene 
sme zaznamenali 10 výhier, iba tri prehry a štyri remízy. Pozitívnym 
faktorom bolo, že sa nám vyhýbali vážne zranenia, a kostra mužstva 
ostávala pokope. 
 
Po pár týždňoch zaslúženého oddychu sme sa vrhli na zimnú prípra-
vu, do ktorej sme opäť išli pozitívne naladení po vydarenej jeseni. 
Počas zimnej prípravy sme absolvovali 6 prípravných zápasov. 
Väčšinou sa jednalo o tímy z 3. ligy, takže nás dostatočne preverili 
pred jarnou časťou súťaže. Do nej sme išli s nezmenenými cieľmi, 
ísť od zápasu k zápasu, a v tabuľke sa držať čo najvyššie. Rovnako, 
ako v jesennej časti, podarilo sa nám zachytiť úvod a nestrácali sme 
zbytočné body. Naopak, víťazili sme. Konzistentnosť sa nám darila 
držať aj naďalej a dokonca sme sa vyšvihli na prvé miesto v tabuľke. 

 To sa nám napokon podarilo udržať až do samého konca a po 
minuloročnej majstrovskej sezóne môžeme s hrdosťou oznámiť, 
že sme sa stali majstrami IV. ligy Bratislava! Zisk majstrovského 
primátu sme potvrdili v predposlednom kole po víťazstve 2:1 na 
ihrisku Lamača. Emotívne majstrovské oslavy sme si plnohodnotne 
užili s fanúšikmi na domácom ihrisku v poslednom 34. kole súťaže 
v zápase s Jakubovom. Počas jari sme zaznamenali 12 výhier, iba tri 
prehry a dve remízy. 
 
Za týmto fantastickým úspechom, ktorý sme popravde ani sami 
nečakali, je skvelá chémia, ktorá sa v mužstve vytvorila. Každý ťahal 
za jedno lano a pred ostatnými tímami v súťaže sme navyše mali 
malú výhodu, že náš káder bol široký a v prípade zranení sme vedeli 
jednotlivé posty nahradiť. Vyzdvihnúť však treba veľkú kvalitu, ktorá 
sa v našom tíme skrýva. Počas celej sezóny podávali výborné výkony 
viaceré opory tímu ako: Mário Szucs, Domimik Škoda, Rudolf Pálfy, 
Darko Babjak, Andrej Bžoch, Jakub Bača, Denis Németh, Mário Ka-
ličák, či Jakub Tyko, ktorý nastrieľal 23 gólov. 
 
Špeciálne poďakovanie patrí vedeniu TJ Jarovce na čele s preziden-
tom Miroslavom Roštárom, ktoré nám počas celej sezóny poskyto-
valo skvelé podmienky. Taktiež Vám fanúšikom, ktorí ste v hojnom 
počte chodili nielen na domáce, ale aj hosťujúce zápasy, a bez vašej 
podpory by sa nám nepodaril takýto fantastickú úspech. Na záver by 
sme sa chceli poďakovať aj nášmu originálnemu hlásateľovi Jarkovi 
Štefanovičovi, ktorý sa na našich domácich zápasoch stará o zábavu 
na tribúnach. 

Ľuboš Mravec
foto: Nina Kovácsová

JAROVSKÍ MUŽI SA PO MINULOROČNOM TITULE 
V V. LIGE STALI MAJSTRAMI IV. LIGY! 
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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. 

Zápas v Čunove k výročiu úmrtia Marka Czafíka na jeho počesť. Starí páni Jaroviec vyhrali 2:0.


