
Jarovské noviny
Noviny pre obyvateľov Jaroviec.Číslo 3, Ročník XIII., September 2022, nepredajné

MOJA SRDCOVKA – MŠ 
V JAROVCIACH
Pani Erika Poropatichová bola 
najdlhšie pôsobiacou pani učiteľ-
kou a riaditeľkou našej MŠ v Ja-
rovciach. Začínala ešte v starej 
budove škôlky...         Strana 10

ZBER KUCHYNSKÉHO 
BIOODPADU
Zber kuchynského bioodpadu je 
Bratislava povinná zaviesť naj-
neskôr k 1. januáru 2023, preto 
sa mesto rozhodlo jednotlivé 
mestské časti ...            Strana 9

INFO OD STAROSTU: 
ŠTYRI ROKY ROVNA-
KÝM TEMPOM

MATERSKÉ CENTRUM 
LUSKÁČIK JE ZNOVA 
OTVORENÉ

OBSAH:

Počul som taký vtip, že „Cítim 
vôňu asfaltu, asi idú voľby“. Je to 
úsmevné a v mnohých prípadoch 
aj pravda. My sme sa snažili 
počas všetkých štyroch rokov 
ísť rovnakým tempom. Niekedy 
som zvykol s úsmevom hovoriť, 
že my tri roky robíme a štvrtý 
oddychujeme. No nie je to tak. 
Dennej operatívy pribudlo toľko, 
že som rád ak stíhame robiť aj 
veci, ktoré vidíte v teréne.
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ZHODNOTÍTE
JEDENÍM

ZHODNOTÍTE
TRIEDENÍM

Materské centrum 6. septembra 
opäť otvorilo svoje dvere pre ma-
lých návštevníkov a ich rodičov. 
Pozývame Vás do našej herničky, 
ktorá bude otvorená v utorky od 
10:00-11:00 hod. Príďte stráviť 
príjemné chvíle s deťmi, pode-
batiť s kamoškami v bezpečnom 
prostredí pre deti, ktoré sa môžu 
pohrať s kreatívnymi hračkami či 
vyjašiť sa v bazéne s guličkami. 
Spoznáte sa bližšie s ...
         Strana 19
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Tohtoročné krásne a neobyčajne 
horúce leto sa pomaly blíži ku 
koncu. Vrcholom záveru letného 
obdobia v Jarovciach sú hody 
v prvú septembrovú nedeľu. Na 
tieto veselé dni plné zábavy, ale 
aj zároveň cirkevnú sviatosť, sa 
tešia malí i veľkí Jarovčania. 
Veď je to vlastne spomienko-
vá oslava na vysviacku Kostola 
svätého Mikuláša v Jarovciach 
v roku 1767, kedy za patróna 
kostola bol určený svätý Miku-
láš. O sto rokov neskôr, teda 
od roku 1867, bola ale oslava 
hodov presunutá na prvú sep-
tembrovú nedeľu, nakoľko ad-
vent nedovoľoval zabávanie sa... 
Hodové dni s bohatým kultúrnym 
a zábavným programom trvajú 
v Jarovciach až štyri dni.

Blížiace sa hodové oslavy už na 
začiatku týždňa avizovali pri-
chádzajúce vozidlá naložené 
potrebnými zariadeniami na 
stavbu kolotočov smerujúce na 
koziu lúku. Veď aj tie sú neod-
deliteľnou súčasťou týchto dní 
pre menšie, ale aj väčšie deti. 
Pred Kultúrnym domom vyrástol 
v piatok veľký stanový priestor 
ako miesto konania prebiehajú-
ceho kultúrneho programu. Prvý 
piatkový hodový večer bol veno-
vaný deťom. Na programe pre ne 
bola večerná disco párty. Po nej 
pokračovala diskotéka v podaní 
Patrika Kmeťa v štýle oldies. 
Pred hlavným stanom, ale aj 
za ním, sme sa mohli občerstviť 
v stánkoch s bohatým výberom 
jedál ako klasické sladké alebo 
drevorubačské párance, cigán-
ske pečienky, guláš, zemiakové 
placky, lokše a k tomu samo-
zrejme aj občerstvenie tekuté 
od smädu podľa chuti... 

S o b o t ň a j š í  p o p o l u d ň a j š í 
program prebiehal na ľudovú 
nôtu. Na svoje si prišli milovníci 
ľudových piesní. Vyhrávala nám 
temperamentná kapela - dychov-
ka Grinavanka s výbornými spe-
váčkami. Aj vtipným hovoreným 
slovom prispeli k dobrej nálade. 
K chytľavým ľudovým pesnič-
kám sa pripojili aj Jarovčania. 
Veď v repertoári kapely boli aj 
známe chorvátske pesničky... 
V rámci hodových dní bývajú 
aj športové podujatia na šta-
dióne. Ani športovci tak nie sú 
ukrátení v tieto dni o zábavu 
a adrenalín. Fanúšikovia futbalu 
sa tešia na tradičné priateľské 
zápasy. V sobotu sa konal na 
štadióne futbalový zápas Starí 
páni - Čunovo... Večer už patril 
zábave, o ktorú sa postarala 
naša hudobná skupina mladých 

muzikantov - DELIVERY, striedali 
sa aj s kapelou Čunovski bećari. 
Samozrejme, že zábava bola 
vynikajúca. Hlavný stan vo vnútri 
úplne praskal vo švíkoch, lavice 
vonku boli tiež všetky obsade-
né a okolo stánkov postávali 
skupinky ľudí... Letné počasie 
prialo hodovým dňom. 
 
Prvá septembrová nedeľa v Ja-
rovciach je hlavným pilierom 
hodových osláv. Doobeda sa 
konala chorvátska svätá omša 
v kostole sv. Mikuláša za účasti 
folklórnej skupiny KUD „Brani-
mir“ z nášho partnerského mes-
tečka Benkovac v Chorvátsku. 
Na svätej omši bol prítomný aj 
zástupca starostu z Benkovca. 
Po omši čakal na našich hostí 
obed s predsedom Chorvátske-
ho kultúrneho zväzu na Sloven-

Na úvod

„A národ oboril sa na národ 
s úmyslom vraždy, s besom ska-
ziteľa.“ Možno si ešte pamätáte 
Krvavé sonety od Hviezdoslava. 
Národovec, ktorý slovo „národ“ 
používal hrdo ako výrazový pro-
striedok proti utláčaniu sloven-
ského národa. Tento verš mi na-
padne vždy, keď počujem slovo 
národ, alebo národný. Hviezdo-
slav popisoval hrôzy vzájomnej 
nenávisti národov, ale iste chcel 
veriť, že národy sú si rovné a ne-
návisť medzi ne nepatrí. 
Dnes, keď sme múdrejší o pozna-
nie genetickej vedy a poznáme 
detaily DNA, vieme, že tu v stred-
nej Európe, niečo ako pokrvný 
národ neexistuje. Máme rovna-
kých predkov a sme vzájomne 
geneticky premiešaní. Nenávidieť 
susedný národ je v skutočnosti 
neznalosť. Jazyky máme mož-
no odlišné, ale inak sme úpl-
ne rovnakí. Pozerať v dnešnej 
dobe na to, že niekto má predka 
z iného etnika a považovať ho 
za menejcenného, už nie je pri 
dnešných vedeckých znalostiach 
opodstatnené.
Byť národovec znamená byť hrdý 
na seba a na ľudí, ktorí vyras-
tajú v našej kultúre na našom 
území. Znamená to však aj to, 
že rešpektujeme hrdosť iných 
národov. Nie sú to naši nepria-
telia, sú to naši susedia, bratia 
či bratranci a mnohokrát majú 
s nami rovnaké gény.
Hviezdoslav toto vedel, ale 
dnešní zneužívatelia slova „ná-
rodný“ to netušia. Blížia sa voľby 
a práve politické strany, ktoré 
ukradli slovo „národný“ do svojho 
názvu, prejavujú svoje sklony 
k homofóbii a nenávisti iných 
národov. V mojom ponímaní sú 
fašistami.
Nenávisť plodí nenávisť a preto 
rozlišujme, kto slovo „národný“ 
používa hrdo a kto ho len ukra-
dol.

Jozef Uhler, starosta 
a vydavateľ Jarovských novín

ŠTVRTÝ ROČNÍK SIENE SLÁVY 
NA JAROVSKÝCH HODOCH

Novinka v hodovom programe - piatková detská diskotéka 
s dídžejom Danielom Sadloňom.

Sobotné popoludnie s dychovou hudbou Grinavanka.
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sku Radoslavom Jankovičom 
a starostom Jozefom Uhlerom.
Po sviatočnom obede v jarov-
ských domácnostiach už ne-
trpezlivý drobizg volal rodičov 
a starých rodičov na pestré ko-
lotoče na kozej lúke. Kolotočové 
atrakcie boli ťahákom aj pre tie 
väčšie deti, hlavne autodrom, 
zvonková dráha a visiace kolo-
toče sa točili za hlasitej disco 
hudby. Poobede sa konal hlavný 
program hodov, a to 20. Fes-
tival zborov. V prvých radoch 
sedeli pozvaní čestní hostia, 
veľvyslanec Chorvátskej repub-

liky na Slovensku Aleksandar 
Heina, predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja, pán Ju-
raj Droba, starostky Rusoviec 
a Čunova, pán farár, predseda 
Chorvátskeho kultúrneho zväzu 
na Slovensku a pán starosta. 
Festival zborov sa uskutočnil 
za finančnej podpory Fondu na 
podporu kultúry národnostných 
menšín. Vystúpenie detského 
folklórneho súboru Ljuljanka 
potešilo všetkých prítomných. 
Hlavne rodičia boli pyšní na svo-
je šikovné ratolesti v krásnych 
krojoch... Pekné melódie spre-

vádzané strunami tamburice za-
zneli aj v podaní TO Konjic a Kla-
pa ravnica. Festival spestrili aj 
skupiny zo zahraničia, a to Mali 
Dunaj z Maďarska a Mužáci Mo-
ravia z obce Plevník-Drienové. 

Záver patril už tradične domá-
cemu mužskému speváckemu 
zboru Muško jačkarno društvo 
s krásnymi chorvátskymi pes-
ničkami. Všetci vystupujúci tak 
spoločne obohatili už tradičný 

Sobotný večer spríjemňovali skupiny Delivery a Čunovski bećari.

Na slávnostnej nedeľnej sv. omši boli aj naši priatelia 
z partnerského mestečka Benkovac v Chorvátsku.

Zástupca starostu z Benkovca odovzdáva dar predsedovi Chor-
vátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku Radoslavovi Jankovičovi.

Na Kozej lúke sa detičky zabávali na kolotočoch. 

Členovia skupiny KUD Branimir, predviedli ukážky ich folklóru 
v kostolnej záhrade.
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20. Festival zborov v Jarovciach. 

Na záver pán starosta Uhler 
predniesol očakávaný príhovor 
o rozšírení Sieni slávy Jaroviec. 
Komisia kultúry rozhodla, že do 
Siene slávy pribudne v tomto 
roku meno Klára Jankovičová, in 
memoriam. Narodila sa v roku 
1927, vychovala s manželom 
tri deti - Štefana, Alojza a Annu. 
V roku 1956 založila v Jarov-
ciach Červený kríž a 40 rokov 
stála na jeho čele. Suplovala 
v obci absentujúcu lekársku 
službu, ošetrovala miestnych, 
pomáhala pri hromadných oč-
kovaniach detí... Ako zdravotná 
služba pôsobila aj pri športových 
podujatiach. Organizovala rôzne 
výlety, zábavy a školenia. Roz-
právala plynule, ako to vtedy 
v Jarovciach bývalo, štyrmi ja-
zykmi - po slovensky, chorvátsky, 
maďarsky a nemecky. Počas 
aktívneho života pracovala ako 
vedúca predajne v Jarovciach, 
na Miestnom úrade a na fare. 
Žezlo vedenia Červeného kríža 
prevzala po nej jej dcéra Anna. 
Tohtoročnú cenu uvedenia do 
Sieni slávy Jaroviec prišiel pre-
vziať jej syn Štefan Jankovič.

Paralelne to poobede všetko žilo 
aj na štadióne. Konalo sa hodo-
vé derby TJ Jarovce „A“ a MFK 

Rusovce. Žiaľ toto derby pre 
Jarovce nedopadlo dobre, ale 
všetci to vzali športovo a zábava 
pokračovala vo večerných hodi-
nách. Na zábavu hrala ľudová 
hudba Petra Kuštára. Jarovčania 
sa dobre zabávali a spievali so 
skupinou známe ľudovky...

Posledný hodový deň v ponde-
lok, tzv. Malé hody, sa konali na 
futbalovom štadióne. Prebiehal 
futbalový zápas starí páni versus 
muzikanti. Po ňom bola ešte 
zábava pri živej hudbe. Zahrali 
si všetci jarovskí hudobníci spo-
ločne. Pekne sa dokázali zladiť 
a vymieňali sa aj pri hudobných 
nástrojoch. Záverečná zábava 
na futbalovom štadióne bola 
výborná, aj počasie nám tento 
rok prialo, príjemne sa vonku 
sedelo. Bola to pekná bodka 
za ukončením osláv jarovských 
hodov - kiritofa 2022.

Kristína Kernová
foto: Andrej Žiak,

Anna Galovič,
Jozef Uhler,

Mário Németh

Za finančnú podporu ďakujeme 
Bratislavskému samosprávne-
mu kraju a Fondu na podporu 
kultúry národnostných menšín.

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - JAROVCE Klára Jankovitsová

uvedená do 

Jarovskej siene slávy
IN MEMORIAM

dňa 4. septembra 2022

za celoživotný prínos a prácu v Miestnej 
organizácii Slovenského červeného kríža, 

prácu so seniormi a starostlivosť 
o zdravie obyvateľstva.

Mužáci Morávia z obce Plevník-Drienové.

Naša domáca Ljuljanka a Miniljuljanka.

Ocenenie sieň slávy pre pani Kláru Jankovitsovú in memoriam, 
odovzdal starosta do rúk jej syna Štefana Jankoviča.

Nedeľný večer v pokojnej atmosfére s ľudovou hudbou Petra 
Kuštára.

Futbalisti pred hodovým zápasom.
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Dňa 17.09.2022 sa na futba-
lovom ihrisku v Jarovciach ko-
nala hasičská súťaž o pohár 
starostu mestskej časti Jarovce. 
Táto súťaž bola zaradená do 
série súťaží Západoslovenskej 
hasičskej ligy, jednalo sa o fi-
nálové 9. kolo. Na súťaži sa cel-
kovo predstavilo 31 družstiev 
z rôznych miest a obcí. Súťažilo 
sa v dvoch kategóriách, muži 
a ženy. Nás reprezentovali hasiči 
z DHZ Bratislava - Jarovce v muž-
skej aj ženskej kategórii. Najprv 
štartovali muži, tým sa útok veľ-
mi nevydaril kvôli prestreku na 
jednej strane, lepší terč zostrekli 
v čase 13:36 a s výsledným ča-
som 15:47 sa umiestnili na 7. 
mieste. Dievčatám sa zadarilo 
viac, s časom 18:40 skončili na 
pódiovom 3.mieste a navyše si 
zo súťaže odniesli aj ocenenie 
najrýchlejší prúd za najrýchlejšie 
zostreknutý terč s časom 16,59 
na pravej strane. Výherný čas 
v mužskej kategórii sa podarilo 
streliť mužom z Pavlíc 13:82, 
ženské prvé miesto obsadili 
Zlatníky s časom 17:00. 
Celá súťaž prebiehala pod zá-
štitou ZSHL, počas 9 súťažných 
kôl zbierali jednotlivé družstvá 
body do tabuľky podľa umiest-
není na jednotlivých kolách. 
Pred súťažou v Jarovciach na 
tom boli lepšie naše ženy, tie sa 

delili o priebežnú prvú priečku 
so ženami z Dvorníkov nakoľko 
mali rovnaký počet bodov a to 
61. Na finálnom kole sa podarilo 
lepšie umiestniť našim ženám 
a tak s celkovým počtom 69 
bodov sa stali víťazkami Zá-
padoslovenskej hasičskej ligy 
z celkového počtu 9 ženských 
družstiev. Podobný úspech sa 
im podaril aj v roku 2020, kedy 
ligu vyhrali po prvýkrát. Muži sa 
v ligovej tabuľke umiestnili na 
celkovom 6.mieste z celkového 
počtu 14 družstiev. Po ukončení 
hasičských útokov nastalo vy-
hodnotenie ZSHL, počas ktorého 
sa naše ženy postavili na stupie-
nok víťazov. Cenu im odovzdal 
predseda ZSHL.  Víťazstvo v lige 

pre naše ženy znamená postup 
na Slovenský superpohár v ha-
sičskom športe, kde postupujú 
hasičské tímy z prvých priečok 
všetkých líg na Slovensku. Toto 
podujatie sa tento rok uskutoční 
08.10.2022 v Spišskej Belej, 
a bude možné ho sledovať aj 
online, a tým prejaviť podporu 
ženskému tímu z našej mest-
skej časti. 
Počas celej súťaže bol pre sú-
ťažné tímy ako aj divákov k dis-
pozícii bufet, kde sme podávali 
rôzne pochutiny a nápoje ako 
cigánska pečienka s oblohou, 
klobáska, čapované pivo a ko-
fola. Celý bufet ako aj priebeh 
súťaže zabezpečovali členovia 
DHZ Bratislava - Jarovce všet-

kých vekových kategórií, za čo 
im patrí veľká vďaka. Súťaž aj 
napriek nie úplne priaznivému 
počasiu prebehla bez kompliká-
cií a problémov. Aj to je zásluhou 
dobre zohratého kolektívu DHZ 
Bratislava - Jarovce. 
Ocenenia súťaže zabezpečila 
mestská časť Jarovce, za čo 
ďakujeme, taktiež vyjadrujeme 
vďaku vedeniu obce za celoroč-
nú podporu hasičského športu, 
ktorou prispieva k úspešnej re-
prezentácii obce v podaní našich 
hasičov.
Ceny a darčekové poukazy nám 
do súťaže darovali naši spon-
zori, ktorým taktiež patrí po-
ďakovanie. Ďakujeme všetkým 
zúčastneným družstvám ako 
aj fanúšikom a všetkým, ktorí 
sa na chode súťaže akokoľvek 
podieľali.
Ďalej by sme chceli poďakovať 
občanom Jaroviec, ktorí prišli 
na súťaž a tým vyjadrili podporu 
nám hasičom. Aj takéto poduja-
tia nás posúvajú vpred, aby sme 
mohli čoraz lepšie a účinnejšie 
pomáhať pri rôznych nepredví-
dateľných situáciách v našej 
mestskej časti.

VYVRCHOLENIE ZÁPADOSLOVENSKEJ HASIČSKEJ LIGY 
V JAROVCIACH
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10. FESTIVAL DOBRODOŠLI

V sobotu 16. júla 2022 sa, ako 
každoročne na Hviezdoslavovom 
námestí v Bratislave, konal tra-
dičný Festival Dobrodošli, ktorý 
bol tento rok už desiaty v poradí. 
Festival organizoval Chorvát-
sky kultúrny zväz na Slovensku, 
a to pod záštitou Veľvyslanec-
tva Chorvátskej republiky na 
Slovensku. 
Program festivalu začal o 16:00 
hod. alegorickým sprievodom 
folklórnych súborov naprieč ce-
lým Hviezdoslavovým námestím. 
Členovia jednotlivých súborov sa 
predviedli v ľudových krojoch 
typických pre dediny, z ktorých 
pochádzajú. Do sprievodu sa 
zapojili všetci účinkujúci, väč-
šina divákov a množstvo oko-
loidúcich. Zahraniční turisti boli 
unesení z rozmanitosti jednot-
livých krojov, ako aj z hudob-
ného doprovodu tamburíc. Pri 

historickej budove Slovenského 
národného divadla folkloristi, 
spolu s tamburášmi z Tam-
burášskeho orchestra Konjic, 
zaspievali známu chorvátsku 
pesničku Nedirajte mi ravnicu. 
Po ukončení sprievodu program 

pokračoval ďalej.  
Hlavný program 10. Festivalu 
Dobrodošli otvorila splnomocne-
ná ministerka z Veľvyslanectva 
Chorvátskej republiky Ljerka 
Brdovčak, spolu s predsedom 
Chorvátskeho kultúrneho zväzu 

na Slovensku Radoslavom Jan-
kovičom. Program moderovala 
Mária Hanyová. 
So svojou choreografiou „Pče-
lice“ sa ako prvé predstavili 
najmenšie deti z folklórneho 
súboru Miniljuljanka, ktorým pri 
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TAMBURÁŠSKY ORCHESTER 
KONJIC OSLAVUJE 10. VÝROČIE
Tamburášsky orchester Konjic vznikol v roku 2012. Pod vedením 
Radoslava Jankoviča a Juraja Maásza sa za tento čas vypracoval 
na orchester schopný hrať hudbu od chorvátskeho folklóru až po 
moderné žánre ako jazz. Orchester má dnes 2 sekcie, a to veľký 
a malý orchester. Počet dnes aktívnych členov je 22 vo veku od 
12 do 22 rokov. Slovo “Konjic“ je v preklade zo starochorváčtiny 
lúčny koník. Tento názov orchestra bol vybraný ako pamiatka na 
posledného učiteľa chorvátskeho jazyka v miestnej Jarovskej škole 
do roku 1947, ktorý učil deti skladať takéhoto koníka z papieru 
(origami). Orchester si zakladá na udržiavaní tamburášskej tradície, 
ktorú začal Mužský spevácky spolok z Jaroviec (MJD Hrvatski Jan-
drof) a udržaní používania chorvátskeho jazyka medzi jej členmi.
Orchester Konjic spolu s DFS Ljuljanka dnes reprezentujú chorvát-
sku menšinu na Slovensku, ale aj v zahraničí, ako napríklad 
v Rakúsku, Maďarsku a Chorvátsku.

Pri príležitosti 10-teho výročia založenia Tamburášskeho orchestra 
Konjic vás pozývame pridať sa do orchestra ako noví členovia. 
Nových členov prijímame vo veku od 8-9 rokov!!!

V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónne čísla:
Radoslav Jankovič, +421904856630

Juraj Maász, +421902098723

Tešíme sa na Vás!

T.O. Konjic
“Páči sa ti zvuk tamburice, a chcel

by si sa zapojiť do peknej tradície?” 

Š k o l s k ý  r o k  2 0 2 2  -  2 0 2 3

Nábor nových členov 
 

-od 9 rokov (3.ročník ZŠ)
-14.09. 18:00 HKD Čunovo

klub(pivničné priestory v KD
Čunovo) 

KONTAKT
00421902098723 Jurica Maász
00421904856630 Rado Janković

vystúpení pomáhali ich starší 
kolegovia zo súboru Ljuljanka. 
Keďže títo tanečníci boli naj-
mladšími účastníkmi festivalu, 
ich vystúpenie bolo naozaj výni-
močné. Ďalším bodom programu 
bolo vystúpenie mladších členov 
Tamburášskeho orchestra Kon-
jic, ktorí sa predstavili svojim 
bohatým hudobným programom. 
Zahrali súbor piesní Podravski 
plesovi a Turopoljski drmeš. 
Nasledovalo vystúpenie taneční-

kov z folklórnej skupiny Ljuljan-
ka, ktorých, ako ináč, hudobne 
doprevádzali jarovskí a čunovskí 
tamburáši. Na festivale sa pred-
viedli chorvátskou choreografiou 
„Crne oči“ a „Jandrofsko kolo“. 
Oblečení boli v typických jarov-
ských krojoch. 
Hudobno -spevácky  súbor 
Chorvatanka z Chorvátskeho 
grobu odspieval niekoľko zná-
mych chorvátskych piesní. Svo-
jim programom sa predstavili aj 

tanečníci zo súboru Grbarčieta, 
ktorí pochádzajú z Devínskej 
Novej Vsi. 
Program festivalu ukončilo 
Muško jačkarno društvo z Ja-
roviec. Za doprovodu tamburíc 
muži odspievali krásne chorvát-
ske piesne Protuliće drago vri-
me, Prati nas pjesma, Laku noć, 
Fešta a Ja sam junak. Ich krásny 

spev sa niesol celým Hviezdosla-
vovým námestím. Týmto nádher-
ným vystúpením bol ukončený 
tohtoročný 10. Festival Dobro-
došli, za čo patrí všetkým účin-
kujúcim, ako aj organizátorom, 
veľká vďaka.

Marcela Škodlerová
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Počul som taký vtip, že „Cítim vôňu asfaltu, asi idú voľby“. Je to 
úsmevné a v mnohých prípadoch aj pravda. My sme sa snažili 
počas všetkých štyroch rokov ísť rovnakým tempom. Niekedy 
som zvykol s úsmevom hovoriť, že my tri roky robíme a štvrtý 
oddychujeme. No nie je to tak. Dennej operatívy pribudlo toľko, 
že som rád ak stíhame robiť aj veci, ktoré vidíte v teréne. Snaží-
me sa však vyvažovať veci, ktoré musíme robiť a nie sú pre vás 
viditeľné s tými viditeľnými. Viem, že oceňujete uplynulé štyri roky 
našej práce a vážim si to. Poďme sa pozrieť na pár vecí, ktoré sa 
podarili v posledných týždňoch. 

OSVETLENÝ PRIECHOD PRE CHODCOV PRI KOSTOLE
Koncom roka 2016 pribudol na Palmovej ulici pri kostole priechod 
pre chodcov. Bol už viac ako potrebný, pretože jediný priechod 
na Palmovej bol pri úrade a potom až po koniec Jaroviec nebol 
žiadny. Jeho vybudovanie bolo prínosom, ale v noci prestával byť 
bezpečný. Preto sme v spolupráci so správcom cesty, ktorým je 
magistrát hlavného mesta, zabezpečili osvetlenie priechodu. Je 
osvetlený prostredníctvom LED svietidiel umiestnených na dvoch 
výložníkoch. Okrem toho je v tejto časti znížená rýchlosť na 30 km/h 
a začiatkom roka tam pribudli „retardéry“. Všetky tieto opatrenia 
pomôžu tomu, aby bol priechod bezpečný.
Okrem tohto priechodu bolo nanovo vyznačených aj všetkých šesť 
priechodov pre chodcov v Jantári I., o ktoré sa vlastník ciest nestaral.

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA NA PALMOVEJ
Len pár metrov od vyššie spomenutého priechodu je chodník, 
ktorý je veľmi frekventovaný, ale stále v pôvodnom stave, ktorý 
bol už rokmi značne nerovný. Aj jeho zimná údržba bola náročná, 

pretože ho nebolo možné odhrnúť strojovo. V týchto dňoch prebieha 
rekonštrukcia prvej časti po Kožušnícku ulicu. Namiesto starých 
„kociek“ bude vybudovaný chodník s obrubníkmi s haka dlažbou 
a vodopriepustným podložím. Postupne plánujeme v spolupráci 
s hlavným mestom rekonštrukciu všetkých pôvodných chodníkov.

OPRAVA CESTY NA SEMENÁRSKEJ ULICI
Ďalšou cestou v tomto volebnom období, ktorá sa dočkala opravy 
je Semenárska ulica. Časom na nej vznikli podobné prepady ako 
kedysi na Kôstkovej ulici. Vybudovanie kanalizácie pred viac ako 
20 rokmi sa časom podpísalo na stave vozovky, ktorá v miestach 
pôvodných výkopov začala klesať. Obyvatelia tejto ulice už dávno 
požadovali opravu a pýtali sa kedy prídu na rad. Minulý rok sme 
im sľúbili, že už sú na rade. Cesta sa bude robiť v dvoch etapách, 
aby nebolo nevyhnutné parkovať autá obyvateľov po okolitých 
uliciach. Okrem výmeny povrchu dôjde aj ku spevneniu krajníc 
obrubníkmi. Obrubníky nielenže spevňujú okraj komunikácie, ale 
cesta zároveň dobre vyzerá. A to aj po rokoch.

NOVÝ URNOVÝ HÁJ NA CINTORÍNE
Ako som písal už minule, kapacita nášho cintorína je obmedze-
ná. Mnohí ľudia v dnešnej dobe preferujú kremáciu a preto sme 
sa rozhodli zvýšiť kapacitu Jarovského cintorína, vybudovaním 
kolumbária, teda urnového hája. Dnes je už postavený a prebie-
hajú úpravy okolitého terénu. Je situovaný v blízkosti východu na 
Ovocnú ulicu v časti, ktorá je oddelená od hrobov domčekom. Do 
jednej schránky je možné umiestniť dve až tri urny. Kapacita je 
84 schránok.

Jozef Uhler, starosta

INFO OD STAROSTU: ŠTYRI ROKY ROVNAKÝM TEMPOM

Semenárska ulica pred opravou.

Osvetlený priechod pre chodcov pri kostole.

Starý chodník na Palmovej ulici.

Kolumbárium - urnový háj na miestnom cintoríne.
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Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť naj-
neskôr k 1. januáru 2023, preto sa mesto rozhodlo jednotlivé 
mestské časti zapájať postupne. Hlavné mesto v spolupráci so 
spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) bude zavádzať 
zber kuchynského bioodpadu v Jarovciach od konca novembra 
2022, so začiatkom distribúcie košíkov, vreciek na kuchynský 
bioodpad a informačného letáka od 10.11.2022.

Cieľom opatrenia je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad 
zo zmesového komunálneho odpadu - ten tvorí 20-25 % objemu 
čiernych zberných nádob. Spolu so záhradným odpadom je to až 
45 % komunálneho odpadu. 
Z údajov z roku 2020 vyplýva, že jeden obyvateľ Bratislavy vypro-
dukuje za rok v priemere až 120 kilogramov bioodpadu z kuchyne. 
Aktuálne ide v Bratislave o takmer 60 tisíc ton kuchynského odpadu 
ročne. Pri skládkovaní, ktoré sa praktizuje na 80 % územia Sloven-
ska, je takýto bioodpad najväčším zdrojom skleníkových plynov 
a znečistenia povrchových a podzemných vôd, pôdy či ovzdušia. 
Triedením kuchynského bioodpadu znižujeme objem umelých 
hnojív na našich poliach a podporujeme rozvoj cirkulárnej eko-
nomiky – odpad používame ako zdroj. Preto je dôležité, aby sa 
zapojil každý jeden z nás. 
Dobre vytriedený kuchynský biologicky rozložiteľný odpad je 
užitočným a hodnotným materiálom, ktorý však musí byť ďalej 
spracovaný. Koncovým zariadením pre úpravu tohto materiálu 
je aktuálne spoločnosť Zdroje Zeme a.s. prevádzka Horný Jatov. 
Výstupom spracovania kuchynského biologicky rozložiteľného 
odpadu je certifikovaný substrát EFFECO, ktorý je schopný viazať 
uhlík, vyživovať pôdu a zvyšovať jej úrodnosť. Výsledkom kompos-
tovania kuchynského bioodpadu z bratislavských domácností je 
teda produkt, ktorý dokáže obnoviť prírodné zdroje a život v zemi.
Mesto Bratislava plánuje v roku 2024 vybudovanie vlastného 
zariadenia na zhodnocovanie kuchynského bioodpadu, ktoré nám 
pomôže efektívne a ekologicky nakladať s týmto druhom odpadu. 

Čo pre obyvateľov Jaroviec znamená zavedenie triedeného zberu 
kuchynského bioodpadu? 
Na zabezpečenie komfortného zberu kuchynského bioodpadu 
bude každej domácnosti dodaný 10 l odvetrávací kuchynský košík 
a 150 ks kompostovateľných vreciek. 

V rodinných domoch pribudnú 20 l hnedé zberné nádoby na 
kuchynský odpad. Tie budú vyvážané podľa harmonogramu v in-
tervale 2x do týždňa od začiatku marca do konca novembra a 1x 
týždenne od začiatku decembra do konca februára. Zber teda bude 
prebiehať po celý rok. Záhradný odpad bude z rodinných domov 
vyvážaný tak ako doteraz. V blízkosti bytových domov pribudnú 
240 l nádoby na triedenie kuchynského odpadu.
Distribúciu nádob spolu s potrebnými informáciami zabezpečí 
spoločnosť  OLO v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR 
Bratislavy a mestskou časťou Jarovce. Distribúcia bude prebiehať 
od 10.11.2022 v presne stanovených termínoch. Všetky dôležité 
informácie, harmonogram distribúcie zberných košíkov a zberných 
nádob bude zverejnený na webových stránkach www.jarovce.sk 
a na www.olo.sk/kbro. Zber kuchynského bioodpadu v Jarovciach 
začne spoločnosť OLO realizovať od 28.11.2022.
Bližšie informácie o zavádzaní zberu kuchynského bioodpadu 
v Bratislave nájdete na www.olo.sk/kbro.

Ako kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kom-
postovanie?
Obe metódy sa efektívne dopĺňajú, čím je možné zabezpečiť zhod-
notenie čo najväčšieho množstva potravinového odpadu. Odpad 
z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma, podobne ako kvety, 
štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, burinu. 
Pozor! Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným 
jedlom môžete uložiť do zberu kuchynského odpadu, no nemali 
by ste ich kompostovať doma. Bežný domáci kompostér, ktorý je 
umiestnený na záhrade, ich nedokáže plnohodnotne spracovať.

HLAVNÉ MESTO ZAVÁDZA ZBER KUCHYNSKÉHO BIOODPADU 
AJ V JAROVCIACH

ZHODNOTÍTE
JEDENÍM

ZHODNOTÍTE
TRIEDENÍM
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Spomínate si na svoj prvý deň alebo týždeň 
v práci? Ako ste ho vnímali? 
Mala som to šťastie v živote, robiť prácu, 
ktorú som si vysnívala a ktorá ma napĺňala. 
Ak niekto prehlási, že má svoju srdcovku, 
radím sa k nemu aj ja. Materskú školu v Ja-
rovciach som navštevovala ako škôlkarka 
a po skončení štúdia na pedagogickej škole 
som sa do nej opäť vrátila ako učiteľka. Ako 
mladá neskúsená, plná ideálov a predstáv 
o tom, ako budem vychovávať a vzdelávať 
tých najmenších, predstúpila som pred 27 
detí 1.septembra 1978. Nastúpila som 
k „malkáčom“, k najmladším. 
Aké bolo moje sklamanie, keď mi hneď 
prvý deň jedno dieťa po príchode rodiča 
rezolútne oznámilo: „Aby si vedela, zajtra 

Ti už sem neprídem.“ Vyhŕkli mi slzy a ja 
som ich musela potlačiť. Predo mnou boli 
ostatné deti a ja som vedela, že aj oni ťaž-
ko prežívajú odlúčenie od svojich rodičov. 
Nemali to vôbec ľahké. Prichádzali na celý 
deň. Keď trieda stíchla a ostala som tam 
s rozhádzanými hračkami, s bábkou, ktorou 
som im chcela spríjemniť prvý deň a myš-
lienkou, že som zlyhala a povolanie učiteľky 
nezvládam, prišla pani riaditeľka Božena 
Hrádeková. Ešte dnes počujem jej slová: 
„Dievča, aj toto patrí k učiteľskej práci...“ 
Začiatky neboli jednoduché. Nie vždy platilo 
to, čo nás v škole učili. Veľmi skoro som zis-
tila, že každé dieťa je osobnosť a vyžaduje 
si individuálny prístup. Na niekoho platilo 
dobré slovo, iného bolo treba pochváliť 
už dopredu, ale boli aj takí, ktorí museli 
sem–tam porozmýšľať, či ich konanie bolo 
správne. Našťastie, vždy sme spoločne našli 
najvhodnejšie riešenie.

Koľko detí chodilo vtedy do škôlky? 
Počty detí boli vyššie. Často sme na pora-
dách a pri návrhu vyhlášky o MŠ a školských 
zákonoch pripomienkovali počty detí, ktoré 
boli vysoké. Pribúdali hyperaktívne deti 
a priestory v MŠ často nezodpovedali daným 
počtom. Dnes sú počty nižšie a odvíjajú sa 
od plochy v triedach. 
 
V čom to bolo odlišné, na začiatku a na 
konci Vašej učiteľskej práce?
Na začiatku môjho učiteľského pôsobenia 
bola forma výchovno-vzdelávacej práce 
frontálna – to znamená, že naraz celá trieda 
realizovala „zamestnanie“. Taký bol názov 
jednej z organizačných foriem výchovno-
-vzdelávacej činnosti. Učiteľka bola domi-
nantná. Naplánovala 
si jednotlivé časti už 

spomenutého zamestnania aj s otázkami, 
a dokonca aj s predpokladanými odpove-
ďami detí. 
Neskôr staršie deti plnili 2 zamestnania. 
Dôraz sme kládli na jazykovú a literárnu 
výchovu, nakoľko naše deti prichádzali 
z chorvátsky a maďarsky hovoriacich rodín. 
Neraz si na dvore pýtali „buchtu–loptu“, 
obliekli si „piroškovú čiapku“ (červenú) a „va 
koliesi“ (v kočíku) vozili „lutku“ (bábiku).
Dnes sa uprednostňuje forma skupinová, 
práca vo dvojiciach, prípadne individuálna. 
Učiteľka je v roli facilitátora, to znamená, 
že usmerňuje a vhodne dopĺňa aktivity 
detí, pripravuje podnetné prostredie a zá-
žitkovým učením vytvára priestor, aby dieťa 
vlastnou aktivitou objavovalo a získavalo 
nové poznatky. Je preto veľmi dôležité, aby 
učiteľka vedela podľa úrovne zaradiť každé 
dieťa v triede a systematickou výchovno-
-vzdelávacou činnosťou volila ciele, ktoré 
posúvajú dieťa k vyšším výkonom. Pribudli 
nové vzdelávacie oblasti, v ktorých si detí 
rozvíjajú aj finančnú gramotnosť a prírodo-
vedné kompetencie.

Aké deti ste si najviac zapamätali, tie 
„dobré“ alebo tie „zlé“?
Je pravda, že za tie roky sa prestriedalo veľa 
detí. Niektoré poslúchali na slovo, iné boli 
urečnené, ale v každej triede sme mali aj 
šibalov. Dnes sú to vážené osobnosti a milí 
a príjemní ľudia. Pri stretnutí s mojimi bý-
valými škôlkarmi sa mi pri väčšine z nich 
objavia spomienky, ktoré sú často spojené 
s úsmevnými príbehmi, breptami, alebo 
milými príhodami. 
Spomeniem aspoň jeden:
Pri pobyte na dvore sa chlapci pobili. Na-

MOJA SRDCOVKA – MATERSKÁ ŠKOLA V JAROVCIACH
Pani Erika Poropatichová bola najdlhšie pôsobiacou pani učiteľkou a neskôr riaditeľkou našej MŠ v Jarovciach. Začínala 
ešte v starej budove škôlky, ktorá bola v areáli Kary (dnešný logistický areál na konci Kožušníckej ulice). Z nej sa v roku 
1989 presťahovali do terajšej budovy. Patrí medzi tých, pre ktorých je práca poslaním a vykonávala ju oduševnene až 44 
rokov. Opýtali sme sa jej zopár otázok, aby sme sa dozvedeli, ako sa jej podarilo tak dlho a dobre zvládať svoje poslanie.

S kolegyňou Lydou Smidákovou pri príprave 
plánov výchovno vzdelávacej činnosti.

Kolektív MŠ 1981/82. Erika Poropatichová ešte ako škôlkarka (v kabáte s ručníkom).
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sledoval trest. Museli si sadnúť na lavičku, 
aby porozmýšľali, čo bolo na ich správaní 
nevhodné. O chvíľu k nim pribudla ďalšia 
dvojica. Jeden z nich sa opýtal: „Vy za čo 
sedíte?“
Tých príhod bolo veľmi veľa a ja dnes ľu-
tujem, že som si ich nepísala. Bolo by to 
určite zaujímavé čítanie. 
 
Mali ste niekedy chuť ukončiť svoju prácu 
a zmeniť ju za niečo iné?
Áno, v ten prvý deň môjho nástupu, ale od 
vtedy už nie. Neviem si predstaviť, že by 
som z Materskej školy v Jarovciach musela 
odísť do inej. 

Kde ste zvykli byť s deťmi radšej, vnútri 
alebo vonku?
Tam, kde to bolo pre deti najvhodnejšie. Vo 
veľkej miere som využívala školský dvor na 
realizáciu zdravotných cvičení a pohybových 
aktivít po tom, ako nám zrušili telocvičňu. 

Aký trik Vám najviac fungoval, keď ste 
chceli, aby Vás deti počúvali/ poslúchali?
Aby počúvali, som pracovala s intenzitou 
hlasu, postupne stišovala, vytvorila príjemnú 
sociálno-emocionálnu atmosféru, obozná-
mila som deti s mojimi očakávaniami.
Aby poslúchali, je dobré vytvoriť si vzájomnú 
dôveru a dodržiavať dohodnuté pravidlá. 
Vždy som viac chválila, ako karhala. Ak 
bolo dieťa za niečo potrestané, hľadala 
som ešte v ten deň vhodný okamih, aby 
som ho pochválila. 

Čo vás na tejto práci bavilo najviac?
Detská vynaliezavosť, úprimnosť a bez-
prostrednosť. Každý deň prinášal niečo 
nové, neopakovateľné. Detská fantázia, 
bezhraničná energia ma nútila hľadať vždy 
niečo nové, zaujímavé. Spolupráca a dobrý 
kolektív v MŠ vytvárali príjemné pracovné 
prostredie, do ktorého som sa rada vracala. 

Prečo si myslíte, že je škôlka pre deti 
dôležitá?
„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som 

sa naučil v materskej škole.“ 
Známy výrok filozofa, vedca, učiteľa, maliara 
Roberta Fulghuma.
Rozvíjanie detskej osobnosti vo všetkých 
oblastiach rozvoja – jazykovej, rozumovej, 
hudobnej, výtvarnej, pohybovej a emocionál-
nej, vytvára dieťaťu podmienky na úspešné 
zvládnutie základnej školy. Obdobie pred-
školského veku sa prirovnáva obrovskej 
nádobe, kde dieťa veľmi intenzívne nasáva 
nové poznatky a informácie. Dôležitosť MŠ 
je zakotvená aj v školskom zákone, kde MŠ 
je prvým článkom našej školskej sústavy.
Od roku 2021 je posledný rok návštevy MŠ 
povinný. Povinné predprimárne vzdelávanie 
podčiarkuje jeho význam. Je preto veľmi 
dôležité, aby v materskej škole pôsobili 
kvalifikované učiteľky, ktoré poznajú vývi-
nové zvláštnosti detí predškolského veku, 
ich rozvojové možnosti a ktoré svojím od-
borným pedagogickým prístupom vedú deti 
k úspešnému zvládnutiu požiadaviek ZŠ. 

Mali ste v škôlke niekoho, kto je dnes 
známou osobnosťou, umelcom, vedcom, 

politikom apod.?
Áno. Z mojich škôlkarov vyrástli lekári, inži-
nieri, právnici, učitelia, hudobníci, vrcholoví 
športovci a odborníci v rôznych odvetviach. 
Som hrdá na všetkých, z ktorých vyrástli 
slušní, pracovití a milí ľudia. 

Ste len pár týždňov doma, ako sa cítite? 
Čo Vám najviac chýba?
Chýbajú mi deti, lebo detský džavot ma 
sprevádzal celý život. Chýbajú mi moje milé 
kolegyne, ktoré si veľmi vážim. Vždy som 
mala šťastie na svedomitých a milých ľudí, 
ktorí so mnou pracovali. Ďakujem mojim 
nadriadeným, s ktorými sme vždy našli 
kompromis a také rozhodnutia, ktoré boli 
v prospech detí, zamestnancov i rodičov.
Ďakujem všetkým mojim kolegyniam. Tým, 
s ktorými som začínala a ktoré ma veľa 
naučili, tým, ktoré so mnou pracovali dlhé 
roky, i tým, ktoré som poznala len krátko. 
Vďaka ich nadšeniu a oddanosti k tejto práci 
sme vytvárali deťom podnetné prostredie 
na vzdelávanie a ich všestranný rozvoj. 
V neposlednom rade ďakujem všetkým ro-
dičom, ktorí nikdy neodmietli moju prosbu 
o pomoc MŠ. 
Pracovala som do konca augusta 2022. 
Tých pár týždňov mi pripadá, akoby som 
mala len prázdniny.
Uvedomujem si, že v materskej škole, do 
ktorej som prichádzala denno-denne 44 
rokov, pani učiteľky pod vedením novej pani 
zástupkyne úspešne zahájili nový školský 
rok a privítali nové deti. 
Prajem Vám, moji milí, všetko len to najlep-
šie, aby tá naša materská škola v Jarovciach 
bola srdcovkou nie len pre mňa, ale pre 
všetkých, ktorí ju navštevujú.

Ďakujeme za rozhovor.

Mestská časť Bratislava - Jarovce

Poďakovanie za celoživotnú prácu 
pri výchove a predprimárnom vzdelávaní detí 

v materskej škole v Jarovciach

Erike Poropatichovej
pri príležitosti odchodu do dôchodku,

venuje starosta mestskej časti.

23. júna 2022          Jozef Uhler
Ďakovná plaketa, ktorú odovzdal starosta p. Erike Poropatichovej na konci školského roka.

Fotografia zamestnancov materskej školy (2017).
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JAROVCE V MAĎARSKU (1/2)
Ukončenie prvej svetovej vojny v roku 1918 znamenalo aj zmluvné 
usporiadanie hraníc jednotlivých štátov. Zánik Rakúsko-Uhorska 
a ukončenie vlády habsburskej monarchie dal podnet k vytvoreniu 
nových štátov. Víťazné mocnosti Dohody a ich spojenci sa zišli vo 
francúzskom Trianone, zámku vo Versailles, kde za prítomnosti 
Maďarska bola 4. júna 1920 podpísaná Trianonská zmluva. Po-
tvrdila rozpad Rakúsko-Uhorska, vznik Maďarska a odstúpenie 
častí bývalého Uhorska – Chorvátska, Báčky, Sedmohradska, 
Čiech a Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny. Touto zmluvou bolo 
Maďarsku uložené platiť reparácie a maďarská armáda nesmela 
disponovať letectvom a tankami. Stav armády nesmel prekročiť 
počet 35 tisíc mužov. Boli vytýčené aj hranice Rakúska, Maďarska 
a Česko-Slovenska. Hranica medzi Rakúskom, Česko-Slovenskom 
a Maďarskom prechádzala v blízkosti Jaroviec, ktoré v tom čase 
ležali na maďarskej strane spolu s Rusovcami a Čunovom. Patrili 
do Mošonskej župy, okres Rajka. Notársky úrad pre obyvateľov 
Jaroviec bol v Rusovciach. Charakter obce sa nezmenil. Bola to 
naďalej poľnohospodárska obec. Na pôde hospodárili strední a 
malí roľníci, poľnohospodárski robotníci, nádenníci, ktorý sa dali 
najímať na práce vo veľkostatku a na väčších gazdovských dvo-
roch. Darilo sa aj chovu dobytka, hydiny a tiež sadom s ovocnými 
drevinami. Menší počet obyvateľov sa venoval aj remeslám.
V povojnovom období bol zaznamenaný aj nárast obyvateľstva. V 
roku 1930 bolo v Jarovciach 845 obyvateľov, z ktorých väčšinu tvorili 
Chorváti. Z písomných záznamov, vedených v roku 1929–1930 
vyplýva, že po prvej svetovej vojne bolo Jarovciam odobratých 37 
katastrálnych jutár pôdy, ktoré boli pričlenené k Česko-Slovensku. 
Ale v prospech Jaroviec sa z pôdy patriacej ku Kittsee (Kopčany, 
Rakúsko) pričlenilo 830 katastrálnych jutár pôdy. V tom období 
patrila veľká časť Jaroviec grófovi Ladislavovi Batthyánymu-
-Strattmannovi. Roľníci vtedy vlastnili priemerne 25 jutár pôdy. 

Bonita pôdy nebola veľmi vysoká, skôr naopak. Uvádzala sa ako 
málo kvalitná, s prímesami štrkov. Celková rozloha pozemkov bola 
3 046 jutár, pričom majetok obce tvoril 145 jutár. Zo záznamov sa 
dozvedáme aj zloženie – skladbu pôdy. Ornej pôdy bolo 2230 jutár, 
lesy tvorili 401 jutár, pasienky 134 jutár, lúky 23 jutár, záhrady 
1 jutro, trstiny 1 jutro a výmeru 256 jutár tvorila neúrodná pôda.
Zaujímavý je aj demografický údaj, z ktorého vyplýva, že v obci sa 
nachádzalo 141 domov. V nich žilo 811 obyvateľov, z ktorých Chorvá-
tov bolo 683, Maďarov 106, a Nemcov 22. Podľa vierovyznania 
bolo 804 rímskokatolíkov, 4 evanjelici a 3 židia. Na poštový úrad, 
železničnú stanicu a na notársky úrad chodili obyvatelia Jaroviec 
do neďalekých Rusoviec. Obecným richtárom bol od roku 1910 
Šimon Zsuppan, ktorý bol aj členom mliekarenského družstva. 
Jeho syn Šimon bojoval počas prvej svetovej vojny na ruskom 
fronte a za statočnosť bol vyznamenaný vojenským krížom, malou 
striebornou medailou a bronzovou medailou FJI (Františka Jozefa 
I.). Od roku 1924 pôsobil v Jarovciach rímskokatolícky farár Johann 
Blažovich, absolvent gymnázia v Koszegu a Vespréme. Teologickú 
fakultu vyštudoval V Győri. Počas prvej svetovej vojny slúžil ako 
feldkurát – vojenský farár (doslova poľný farár). O tom, že k svoj-
mu postu pristupoval zodpovedne a statočne, svedčí aj ocenenie 
v podobe vyznamenania vojenským krížom II. triedy a medailou 
Červeného kríža. V Jarovciach zastával aj funkciu člena obecnej 
rady, školskej rady a bol tiež členom mliekarenského družstva. 
Spomenuli sme, že majiteľom najväčších pozemkových dielov v 
obci bol gróf Ladislav Batthyány-Strattmann, ktorý vlastnil 660 
jutár pôdy. Túto mal do roku 1936 zmluvne prenajatú žid Ľudovít 
Popper z Bratislavy. Prikladáme súpis obyvateľov Jaroviec, ktorí 
vlastnili väčšie výmery pôdy (nad 50 jutár):
Anton Jankovich - 104 jutár
Andrej Pölzman - 93 jutár
Ján Jankovich - 75 jutár
Mikuláš Novák - 54 jutár
Ján Novák - 54 jutár
Michal Waldherr - 53 jutár
Štefan Wojnesich - 53 jutár
Matej Bartolich - 53 jutár
Matej Treuer - 53 jutár
Juraj Treuer - 51 jutár

V Jarovciach pôsobili aj remeselníci a obchodníci, ktorí zabezpe-
čovali potreby obyvateľov. Boli to:
Ján Šimon – stolár
Štefan Plankenauer – kolár
Anton Bauer – obuvník
Michal Wandracsek – obuvníkFarár Ján Blazovich, 1925 - 1935

Hospodárska mapa pozemkov grófa Lónyaya 1910.
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Ján Novák a kolektív - obchodník s mláťačkami
Andrej Pölzmann - obchodník s mláťačkami
Šimon Haász - obchodník s benzínovými motormi
František Šimon - obchodník s benzínovými motormi
Šimon Zsuppan - obchodník s benzínovými motormi
Štefan Jankovich - predaj tabaku
Štefan Kochwalter – krajčír
Tomáš Knotek - obchod s miešaným tovarom
vdova Schmögerová - obchod s miešaným tovarom
Leo Lovensohn - obchod s miešaným tovarom
Pavel Haasz - obchodník s obilím
Pavel Malesich - obchodník s obilím
Andrej Pölzmann - mäsiar a údenár
Andrej Pölzmann ml. – pekár
Vincent Kostyal – kováč
Marek Czafik – kováč
Gašpar Artner – murár
Tomáš Knotek - mlynár

V obci boli dve krčmy. Jedna patrila Antonovi Jankovichovi. V roku 
1914 bol odvedený k 76. šopronskému pluku, v radoch ktorého 
bojoval na srbskom, talianskom i ruskom fronte. Bol vyznamenaný 
vojnovým krížom a bronzovou medailou. Vyučil sa u otca a po jeho 
smrti v roku 1924 prevzal rodinný obchod. Zastával aj funkciu 
člena obecnej dozornej rady. I ďalší krčmár Alexander Nagy mal 
podobný osud. V roku 1914 narukoval do armády, kde bol pridelený 

k stíhaciemu pluku. Z bojov na Ruskom fronte si priniesol viacero 
vyznamenaní – veľkú a malú striebornú medailu, vojnový kríž a 
dosiahol dôstojnícku hodnosť – poručík. Krčmu prevzal v roku 1924.
Zvláštna udalosť sa odohrala 19. decembra v roku 1929. Počas 
tuhých mrazov zamrzol na Dunaji pri Jarovciach parník Sázava 
majiteľov Guttmana a Schwartza. Na parníku bol zamestnaný už 
tretí rok František Mittendorfer z Jaroviec ako čašník.
Záznamy z roku 1935 nám poskytujú ďalšie zaujímavé údaje o 
obci. Rozkladala sa na ploche 2069 hektárov. Podľa súpisov oby-
vatelia vlastnili 186 koní, 495 kusov hovädzieho dobytka, 1001 
ošípaných, 3285 kusov hydiny a 107 včelích úľov.
Do poľnohospodárskej výroby zasiahla mechanizácia. U bohatších 
gazdov boli polia obrábané traktormi, mláťačkami, sejačkami. 
Vlastnili 9 hnacích motorových strojov, 4 žentúrové hnacie stroje, 
8 mláťačiek, 3 traktory, 3 motorové pluhy a bolo tu ešte ďalších 12 
motorových poľnohospodárskych strojov. Vlastníci pôdy používali 
tiež rôzne stroje na poťahový pohon, ktorý zabezpečovali nielen 
samotní ľudia, ale aj zvieratá – voly, kravy, kone. Ďalej bolo v obci 
169 pluhov, 122 brán, 91 valcov, 60 plečiek, 56 čistiacich strojov 
na obilie, 404 strojov na prípravu krmovín, 43 sejačiek, 8 kosačiek, 
2 mliekarenské stroje, jeden rozmetávač hnojív, jeden vinársky a 
jeden ovocinársky stroj. Veľký rozmach zaznamenalo ovocinárstvo. 
Uviedli sme, že v roku 1895 sa v obci nachádzalo 677 ovocných 
stromov. V roku 1935 ich počet vzrástol takmer trojnásobne – 
1987. Z tohto počtu bolo najviac marhúľ – 431, jabloní bolo 302, 
orechov 292, sliviek 250, čerešní 235, hrušiek 215, moruší 105, 
broskýň 83, višní 43, gaštanov 12, dulí 14 a ďalšie.
Nastalo neblahé obdobie, ktoré neveštilo nič dobré. Nemecko bolo 
zachvátené eufóriou z národnosocialistických mocenských bubnov, 
so zvukom ktorých sa mala možnosť bezprostredne zoznámiť celá 
Európa. V roku 1939 sa začala druhá svetová vojna, ktorá neobišla 
ani Jarovce. Obec, ako súčasť Maďarska, musela znášať dôsledky 
štátnej politickej orientácie. Obec a samozrejme hlavne jej obyva-
telia. Otcovia i synovia boli odvelení do maďarskej armády, ktorú 
nemecké velenie poslalo na najnebezpečnejší frontový úsek, pre 
budúcnosť Nemecka prioritný a existenčný – do Ruska. Z histórie 
vieme, ako sa to všetko skončilo. Porazené nemecké a spojenecké 
vojská zaplatili krutú vojnovú daň v podobe mŕtvych, zranených 
a zajatých. Zajatci sa vracali až po rokoch a väčšina z nich našla 
svoje anonymné hroby v širokej Ruskej zemi.

Juraj Hradský, FINS
foto: archív autora

Šimon Wolf, cca 1937.

Rodina Knoteková pred domom.
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VSTÚPTE DO SVETA SÚČASNÉHO DIVADLA
Rozmanitosť súčasného slovenského divadla nám v septembri 
priblížil študent VŠMU, Adam Nagy.

Adam nás oslovil v rámci projektu Študenti-seniorom, ktorý 
práve prebieha, avšak svojím nadšením pre divadlo a divadelnú 
tvorbu nás motivoval pripraviť pre seniorov skôr vzdelávaciu 
prednášku pod názvom: ,,Vstúpte do sveta súčasného divadla“.
Na prvej Adamovej prednáške sme mali možnosť dozvedieť 
sa rozdiel medzi Slovenským národným divadlom a Divadlom 
GUnaGU, predstavil nám aktívne divadelné osobnosti, či vý-
znamných  slovenských režisérov. 

Kto je vlastne Adam?
Popri štúdiu na VŠMU sa snaží vykonávať činnosti, ktoré sú 
s ňou spojené. Najviac ho baví divadelná kritika, analyzovať 
inscenácie a hľadať ich významy. To je ako dobrá detektívka, 
preto sa tejto téme venuje najviac. Svoje recenzie publikuje v 
rôznych slovenských divadelných periodikách a portáloch (Kód, 
MLOKi, Tanec). 

Povedzte nám o sebe viac, čomu sa venujete popri štúdiu na 
VŠVU?
,,Už dávnejšie ma zaujal súčasný tanec, preto som sa mu začal 
venovať podrobnejšie. Za môj doterajší najväčší úspech pova-
žujem, že som sa mohol stať hodnotiteľom tanečnej sezóny 
2021/2022. Okrem divadla ma baví práca s mládežou, preto 
som sa vrátil na svoje gymnázium a začal som viesť dramatický 
krúžok, alebo lepšie povedané sa ho snažím oživiť. Nech si čita-
telia nemyslia, že sa venujem iba divadlu. Mimo toho veľmi rád 
varím, lebo dobrá kniha a dobré jedlo sú balzamom na dušu! 
Odporúčam!“

Čo je vašou najväčšou vášňou?
,,Bude to znieť ako klišé, ale asi to divadlo. Keby to nebolo 
mojou vášňou, tak by som sa mu nedokázal venovať. Ale mimo 

toho je to asi tanec. Veľmi rád si zatancujem za akýchkoľvek 
okolností – na zastávke, keď čakám autobus, pri učení, len 
tak pri prechádzke – preto aj teraz absolvujem kurzy spoločen-
ských tancov, aby som sa naučil niečo nové. Tak sa mi trochu 
spojila teóriou praxou!“

Prečo ste sa rozhodli spolupracovať s neziskovou organizáciu 
STÁLE DOBRÍ?
,,Hľadal som si brigádu a zrazu som videl inzerát na sociálnej 
sieti. Tak som si povedal, že za vyskúšanie nič nedám. Osobne 
si myslím, že každý, kto v niečom vyniká, alebo ho niečo baví, 
tak sa o to musí podeliť. Zároveň si všímam veľmi smutný úkaz, 
že práve seniori sú najčastejšími návštevníkmi divadla, ale sú 
zvyknutí na iné poetiky, výrazové prostriedky, a ak spoznajú isté 
penzum informácií o súčasnom divadle, tak oveľa lepšie budú 
chápať videné inscenácie. Možno už sa na súčasné divadlo 
nebudú pozerať cez prsty, a dajú mu šancu!“

Čomu sa chcete venovať po štúdiu?
,,Mojím veľkým snom je učiť na vysokej škole aby som svoje ve-
domosti mohol odovzdávať ďalej. Samozrejme chcem pokračo-
vať vo svojich terajších aktivitách. Najbližší cieľ je doktorandské 
štúdium aby som bol o krok bližšie k môjmu snu.“

Na čo sa môžeme tešiť na ďalšej prednáške, ktorá sa bude 
konať  v októbri?
,,Opätovne to vidím tak, že sa prednáška rozdelí na dve časti. 
V prvej časti pripravím rešerš inscenácií, ktoré by mohli zaujať 
návštevníkov a možno ich inšpirovať, aby sa na tie tituly išli aj 
pozrieť do divadla. Viem, že v stredu som spomínal, že by som 
sa zameral na súčasný tanec, ale to je tak obrovská téma, že 
si to musím ešte nechať prejsť hlavou aby to bolo zmysluplné, 
ale určite k nemu dôjde! Bude dobré vrátiť sa k divadlu ako 
takému, kde predstavím návštevníkom jednotlivé profesie a ich 
prácu na inscenáciách ak dostanú ,,chuť“ na trochu divadelnej 
kritiky a ak čas a technika dá, tak si to budú môcť aj vyskúšať.

Tešíme sa na stretnutie s Vami 11.10.2022 o 15:30 v Dome 
Quo Vadis na Hurbaanovom námestí č. 1 (zmena programu 
vyhradená).

Stále Dobrí
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DUCHOVNÉ ZAMYSLENIE
V uplynulých dňoch sme si 
pripomenuli dve vzácne pá-
pežské návštevy: v septembri 
2003 navštívil našu vlasť sv. 
Ján Pavol II a vlani súčasný 
Svätý Otec František. Obe 
udalosti boli pre nás veľkým 
povzbudením a ich odkaz 
môže byť inšpiráciou pre nás 
i dnes. 
V roku 2003 sme sa pripra-
vovali na vstup do Európskej 
únie, čo Ján Pavol II. pripo-
menul už vo svojom prvom 
príhovore po prílete do Bra-
tislavy. Povzbudil nás, aby 
sme „prispeli svojou bohatou 
kresťanskou tradíciou k budo-
vaniu identity novej Európy“.
Kresťanská tradícia je u nás 
hlboko zakorenená v kultúre, 
umení, vzdelávaní, dobročin-
nosti a ďalších oblastiach 
nášho života. Vieme, že kres-
ťanstvo je nielen záležitosť 
kostola a bohoslužby, ale 
vďaka Bohu ho v prostredí li-
berálnej demokracie môžeme 
slobodne praktizovať. 
Ján Pavol II. nás povzbudil 
k „budovaniu spoločnosti, 
ktorá, napriek obetiam a ťaž-
kostiam, rešpektuje ľudský ži-
vot vo všetkých jeho formách, 
propaguje rodinu ako miesto 
vzájomnej lásky a rastu oso-
by, hľadá spoločné dobro a je 
pozorná na potreby najslab-
ších.“
Jeho slová nestrácajú na ak-
tuálnosti ani v dnešnej dobe. 
Hľadať spoločné dobro, na-
chádzať kompromisy v rie-

šeniach, ktoré sú dobré pre 
všetkých, to sú výzvy, ktorých 
sa netreba báť a na ktoré ne-
smieme rezignovať len preto, 
že sme unavení, či preto, že 
máme strach. 
Evanjeliová výzva „nebojte 
sa!“ bola heslom, ktoré spre-
vádzalo celý pontifikát Jána 
Pavla II. a je povzbudením, 
ktoré práve dnes potrebujeme 
viac, ako kedykoľvek počas 
nášho doterajšieho života. 
Svet okolo nás sa mení. To, na 
čo sme boli zvyknutí, ustupuje 
novej realite, ktorá začala 
pandémiou a pokračuje sú-
časnou širokospektrálnou 
krízou. Zem sa však ďalej 
točí a s ňou aj koleso nášho 
života. 
Žiť sa musí. A úlohou tých 
z nás, ktorí sa hlásime ku 
kresťanstvu, je dodávať tomu-
to životu svetlo a soľ. Svietiť 
ostatným svojim životom a do-
dávať im chuť do života. 
Pápež František nám v prího-
vore, ktorý zaznel v Šaštíne 
pripomenul, že Slovensko 
potrebuje ľudí, ktorí „vedia 
svojím životom ukázať krásu 
Evanjelia, ktorí nastoľujú dia-
lóg, kde sú odlišné postoje, 
ktorí zjavujú bratský život, kde 
v spoločnosti panuje rozde-
lenie a nesvornosť, ktorí šíria 
príjemnú vôňu prijatia a soli-
dárnosti tam, kde často pre-
vládajú osobné a kolektívne 
formy sebectva, ktorí chránia 
a zachovávajú život tam, kde 
sa uplatňuje logika smrti.“

Našim vzorom je v tomto ohľa-
de podľa Františka „Panna 
Mária, Bolestná Matka, ktorá 
jednoducho zostáva pod krí-
žom. Stojí pod krížom. Neute-
čie preč; nesnaží sa zachrániť 
si život; nepoužíva ľudskú lesť 
ani duchovné anestetiká, aby 
sa vyhla bolesti.“
A pokračuje: „Tak aj my, so 
zrakom upretým na Bolestnú 
Pannu Máriu, sa otvárame 
viere, ktorá sa stáva súcitnou 
a vedie nás zdieľať svoj život 
s tými, ktorí sú zranení, trpia 
alebo sú nútení niesť na ple-
ciach ťažké kríže. Viera, ktorá 
nie je abstraktná, ale pobáda 
nás vcítiť sa a byť solidárnymi 
s núdznymi.“
Je dobré pripomínať si múdre 
slová múdrych ľudí. Nech sú 
nám slová dvoch múdrych pá-
pežov, ktoré sú určené práve 
nám, obyvateľom Slovenska, 
inšpiráciou a povzbudením 
do náročných výziev, ktoré sú 
pred nami.

Radoslav Šaškovič, 
farský vikár

V mesiacoch júl, august a sep-
tember 2022 sa významných 
životných jubileí dožili títo naši 
spoluobčania:

95 rokov
    NOVÁKOVÁ Mária
92 rokov
     MAKÁKOVÁ Magdaléna
90 rokov
     KÁLÓCZIOVÁ Rozália
89 rokov
     WARENITSOVÁ Oľga
88 rokov
     BAROK Štefan
87 rokov
     VUK WOLF Ján
85 rokov
     ŠTEKLOVÁ Daniela
     NÉMETHOVÁ Mária
80 rokov
     RIEGER Viliam František
     ŠMERINGOVÁ Zlatica
75 rokov
     BIELIK Milan
     BIELIKOVÁ Milada
     KMEŤ Martin
     LUKEJOVÁ Teresia
     STRECK Rudolf
     ZALKOVÁ Friderika
70 rokov
     CZAFÍKOVÁ Marta
     KERN Peter
     KORDOŠ Jozef
     VOLNER Štefan
65 rokov
     BENDA Ján
     BREZOVSKÝ Tibor
     DUHAN Ivan
     GUTTMAN Peter
     KLIMO Augustín
     KUZMENKO Vladimír
     LÍČKOVÁ Eva
     MIKUŠ Roman
     MITTERPACHOVÁ Hilda
     OVÁDEKOVÁ Eva
     ŠKORUPA Milan
     TYKOVÁ Mária

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

Odišli od nás

MARKO Stanislav
vo veku 82 rokov

SCHMŐGEROVÁ Alžbeta
vo veku 82 rokov

Blahoželáme

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

Odpočívajte v pokoji !
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TRÉNING PAMÄTI
1. Trénujeme koncentráciu a priestorovú predstavivosť. 
Prišli ste na návštevu k dobrým známym.
• Sadli ste si za stôl a oproti vám sedí vaša priateľka Marta.                               
• Po jej pravici sedí jej priateľ Janko.
• Po vašej pravici sedí váš priateľ Tomáš.                                                                    
• Oproti Tomášovi sedí Ruženka.
• Helena sedí naľavo od Ruženky.

2. Rozmotajte slovné spojenie tak, aby ste prešli každým 
políčkom mriežky len jedenkrát. 
Prvé písmeno je vpravo dole - N. 
Riešením je septembrová pranostika. 

E J E P E

S I I Š L

Ť A Ž I J

N O J Š A

A M ☺ A N

PÓROVÝ QUICHE
Keď máte v chladničke všeličo a pritom sa vám zdá, že z toho nič 
poriadne nevykúzlite, tento recept je priam ideálny. Pre skrátenie prí-
pravy si môžete krehké cesto kúpiť v rolke, ale domáce je domáce. 
Ingrediencie na slané krehké cesto:
•	220 gr hladkej múky
•	150 gr studeného masla
•	1 žĺtok
•	1 KL soli

Všetky ingrediencie miešame rukou dokopy, kým sa nevytvorí kom-
paktné tuhé cesto. Na polhodinku ho ešte treba dať do chladničky. 
Tam prípadne počká aj dlhšie na finálne použitie. :)

Cesto si vyvaľkáme do kruhu a pomocou valčeka preložíme do 
okrúhlej misy. Okraje zrežeme, aby nepretŕčali z misy. Popicháme 
vidličkou, položíme naň papier na pečenie a zaťažíme suchou fazu-
ľou. Pečieme cca 10 minút na 200 stupňov, vytiahneme z rúry, dáme 
preč papier s fazuľou a pečieme ešte 5-10 minút. 

Zatiaľ si pripravíme ingrediencie na plnku. Základom je pór, vajíčko, 
smotana a syr a ostatné ingredience už pridaváme podľa chuti, 
alebo podľa toho, čo nájdeme v chladničke. Napíšem, čo bežne pou-
žívam ja, ale pridám aj alternatívy.
Ingrediencie:
•	2 väčšie póry
•	3 vajíčka
•	šľahačková smotana (ale dá sa nahradiť aj kyslou)
•	syr podľa obľúbenosti - eidam, gouda, chedar, grana padano
•	sušené paradajky
•	cherry paradajky
•	anglická slaninka nakrájaná na kocky 
•	slnečnicové semiačka
•	olivový olej
•	soľ, čierne korenie

Potenciálne ingrediencie:
•	šunka, šampińóny, cuketa a iné :)

Postup:
Pórik nakrájame na kolieska a orestujeme na olivovom oleji do polo-
mäkka (dôjde v rúre pri pečení). Pridáme slaninku a sušené rajčiny. 
Na záver už len na polovičky nakrájané cherry paradajky a nasucho 
opražené slnečnicové semiačka. 
Takúto zmes nasypeme do misy na predpečené cesto. Vo väčšej 
miske spolu zmiešame smotanu, vajíčka a časť nastrúhaného syra. 
Nejaký syr si ešte odložíme. 
Surový quiche zalejeme tekutou zmesou a dáme piecť na 20-25 
minút na 180-200 stupňov. Po tomto čase vyberieme a zasypeme 
zvyšným syrom a pečieme ešte 10-15 minút na 200-220 stupňov. 
Keď sa syr roztopí a trošku zhnedne, máme hotovo.

Prajem dobrú chuť!
recept pripravila

Katarína Besedová

VY
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Dobrý deň p. Tomko,
naša rodina kúpila byt za účelom prenájmu v novostavbe v Ja-
rovciach. Byt by sme chceli prenajať. Na čo si máme podľa vás 
dať pozor? Vedeli by ste nám prosím poradiť a dať tipy z praxe? 
Ďakujeme za radu.

Ďakujem za vašu otázku. Začal by som tým, že byty aj domy v Ja-
rovciach sa dobre a rýchlo prenajímajú. Keď už máte byt kúpený, 
treba začať jeho vhodným zariadením a vybavením. Asi len 5 až 10 
percent bytov sa prenajíma bez nábytku. Ostatné sa prenajímajú 
väčšinou kompletne zariadené. Pri zariaďovaní bytu by ste si mali 
premyslieť, či majú byť vašimi ideálnymi nájomcami študenti, rodiny 
alebo manažéri a podľa toho pristúpiť k výberu a kúpe nábytku. 
Mali by ste mať jasno v tom, koľkým osobám chcete byt prenajímať 
a podľa toho zaobstarať počet postelí (lôžok). Pri prenájme bytu 
zvážte to, či si určíte cenu nájmu vrátane energií alebo samostat-
ne. Momentálne cena energií dramaticky na trhu rastie, treba 
myslieť na to, či bude nájomca platiť cenu nájmu tak, že energie 
sú zahrnuté v cene nájmu a vyúčtovanie sa robiť nebude. Alebo 
sa špecifikuje cena za nájom a záloha na energie, a následne 
raz ročne alebo pri odchode nájomcu sa urobí vyúčtovanie. Obe 
možnosti sa kombinovať nedajú (veľa prenajímateľov očakáva, 
že preplatok za energie si nechajú, ale v prípade nedoplatku ich 
nájomca uhradí). V momentálnej situácii určite odporúčam pre-
najímať byt so zálohou na energie a ich následným vyúčtovaním.

Úhrada nájomného a kaucia
Častou témou pri prenájme bytu je spôsob úhrady nájomného – 
či v hotovosti alebo na účet. Veľa prenajímateľov prenajme byt 
známemu alebo niekomu na odporúčanie a následne sú nemilo 
zaskočení s platobnou disciplínou nájomcu. Z praxe neodporúčam 
úhradu nájomného v hotovosti, ale výhradne na účet. Len takto 
budete mať aj vy, aj nájomca podrobný prehľad o každej platbe 
aj spätne. Určite je však v poriadku, ak vám dá nájomca prvú 
platbu pri prebratí bytu v hotovosti a všetky ďalšie bude posielať 
na účet. V poslednej dobe väčšina bánk svojím klientom umožňuje 
okamžité prevody aj do iných bánk, čiže nájomca vám vie aj prvé 
nájomné uhradiť na účet a peniaze dostanete obratom. Z praxe 
vôbec neodporúčam prenajať byt bez kaucie. Kaucia zvykne byť 
jedna mesačná platba za prenájom a teda nájomné + platba za 
energie. Táto kaucia je vratná v prípade, že vám nájomca byt vráti 
nepoškodený s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a uprataný. 
Ak tak neurobí, viete dať byt upratať firme a sumu odpočítať z kau-
cie a rozdiel nájomcovi vrátiť. Taktiež z nej viete uhradiť prípadné 
nedoplatky za energie a iné poškodenie bytu.

Výber nájomcu, uzavretie zmluvy a daňová povinnosť
Pri výbere nájomcu je dobré zaujímať sa o jeho profesiu a o to, 
kde je zamestnaný, treba si všímať jeho komunikáciu, jeho vystu-
povanie, ale napríklad aj to, či dodržal čas obhliadky, čo svedčí 
o istej serióznosti. Následne sa pokúste vyhľadať nájomcu na 
internete a sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, LinkedIn, 

TikTok), v databázach exekúto-
rov, či v akomkoľvek zozname 
dlžníkov. Viete si taktiež preveriť 
telefónne číslo, z ktorého vás kon-
taktoval, či jeho emailovú adresu. 
Byt môžete prenajať na základe 
Občianskeho zákonníka alebo 
uzavrieť zmluvu podľa Zákona 
o krátkodobom nájme bytu. Pri 
Občianskom zákonníku si treba 
dať pozor a nikdy neuzavrieť 
zmluvu na dobu neurčitú, keďže 
nájomcovi môže vzniknúť nárok 
na náhradné ubytovanie. Z praxe 
vyslovene odporúčam uzavrieť 
zmluvu o krátkodobom nájme, 
ktorá vám ako prenajímateľovi 
poskytuje väčšiu právnu istotu, 
avšak je platná len vtedy, ak 
platíte z prenájmu dane. V prípade, že neplatíte dane, sa z takej 
zmluvy stáva zmluva uzavretá ako podľa Občianskeho zákonníka. 
Nezabudnite si dať poistiť nehnuteľnosť, ale aj zodpovednosť za 
vzniknuté škody. Takéto poistenie kryje aj situácie, ak váš nájomca 
vytopí suseda, čo sa v praxi stáva. Zorientujte sa, aké sú aktuálne 
možnosti a ponuky na trhu a vyberte si také poistenie, ktoré čo 
najširšie kryje škody spôsobené nájomcom na vašom a cudzom 
majetku. Netreba zabudnúť, že prenájom bytu generuje príjem, 
ktorý treba zdaniť. Základná povinnosť je registrácia na daňovom 
úrade, kde vám následne priradia DIČ – daňové identifikačné 
číslo. Túto tému vám radíme si podrobne naštudovať alebo sa so 
všetkým oboznámiť u daňového poradcu, ktorý vám vysvetlí, ako 
máte postupovať.

Základ dobrých vzťahov je komunikácia
Na záver dopĺňam, že s vaším nájomcom je dôležité mať čo najlep-
šie vzťahy a tomu prispôsobiť aj komunikáciu a celkové jednanie. 
V prípade, že potrebujete prísť na byt, kontaktujte nájomcu v do-
statočnom časovom predstihu. Nie je vhodné prísť a zavolať, že 
ste pred dverami, nech vám otvorí. Samozrejme za predpokladu, 
že sa nejedná o núdzovú situáciu.  Opätovne z praxe odporúčam 
písomne – prostredníctvom emailu – komunikovať v prípade, že sa 
chcete na niečom, čo nie zahrnuté v zmluve dohodnúť. Prípadne 
k zmluve podpíšte ešte dodatok. 

V prípade, že vás táto téma zaujala 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

3. Napadne vás také podstatné meno, ktoré by sa hodilo 
ku všetkým trom prívlastkom?

• Bábkové, ochotnícke, experimentálne________________
• Baliaci, kriedový, novinový _________________________
• Detská, obývacia, nemocničná______________________
• Posmrtná, pleťová, karnevalová_____________________
• Pohyblivé, točivé, drevené_________________________
• Červený, perzský, lietajúci_________________________

• Písací, šijací, parný_______________________________
• Redukčná, diabetická, šetriaca______________________
• Aladinova, nočná, stolová__________________________
•Juliánsky, adventný, stolový________________________

Želám príjemnú zábavu!

Mgr. Kucharová Monika, 
0905 556487
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AKCIA LETA 2022
Letné dovolenkové obdobie zvykne byť v Jarovciach spestrené Akciou leta, ktorá už tradične býva uprostred prázdnin. V tomto roku ste mali 
možnosť vidieť Čunovský kŕdeľ, AC/DC Tribute, Gipsy čáve a na záver zahral DJ Hajtkovič. Nechýbalo tradičné streetfoodové jedlo a pitný 
režim. Za finančnú a materiálnu pomoc ďakujeme našim sponzorom a podporovateľom.
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FUTBAL: ROZPIS ZÁPASOV JESENNEJ ČASTI LIGY 2022/2023

Materské centrum 6. septembra opäť otvorilo svoje dvere pre ma-
lých návštevníkov a ich rodičov. Pozývame Vás do našej herničky, 
ktorá bude otvorená v utorky od 10:00-11:00 hod. Príďte stráviť 
príjemné chvíle s deťmi, podebatiť s kamoškami v bezpečnom 
prostredí pre deti, ktoré sa môžu pohrať s kreatívnymi hračkami či 
vyjašiť sa v bazéne s guličkami. Spoznáte sa bližšie s mamičkami 
rovesníkov a Vaše deti si nájdu nových kamarátov. Od októbra plá-
nujeme realizovať aj tvorivé dielne pre detičky piatky doobeda. Aj 
tento rok sa môžete tešiť na šarkaniádu, ktorá bude 22.10.2022 
na futbalovom ihrisku TJ Jarovce od 15:00 hod. Prineste si šarkany 
a všetko čo lieta. Bude pripravený aj sprievodný program. Aktuálne 

informácie nájdete na našej FB 
stránke MC Luskáčik. 
Aby sme mohli mať herne otvorené 
častejšie, hľadáme dobrovoľníkov, 
ktorí by herňu otvárali. V prípade, 
že ste kreatívny a chceli by ste robiť 
aktivity pre deti alebo dospelých budeme radi, ak budete v našom 
centre robiť kurzy či prednášky. V prípade záujmu nás prosím 
kontaktujte na mcluskacik@gmail.com alebo cez FB.
Tešíme sa na Vás. 

Kolektív MC Luskáčik

MATERSKÉ CENTRUM LUSKÁČIK JE ZNOVA OTVORENÉ

kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok
1 nedeľa 7.8 17:30 TJ Jarovce SDM Domino 0:1 1 sobota 20.8 9:00 FK Rača (A) TJ Jarovce 3:0
2 sobota 13.8 17:30 FC Rohožník (A) TJ Jarovce 0:0 12 streda 24.8 17:00 ŠK Slovan (C) TJ Jarovce 6:1
3 nedeľa 21.8 17:00 TJ Jarovce SFC Kalinkovo (A) 3:0 2 sobota 27.8 9:30 TJ Jarovce FKM Stupava (A) 0:1
4 nedeľa 28.8 17:00 TJ Jarovce TJ Rovinka 2:4 3 sobota 3.9 10:00 FKP (A) TJ Jarovce 7:0
15 streda 31.8 17:00 FK Slovan Most pri B. TJ Jarovce 3:3 4 sobota 10.9 9:30 FC - Žolík Malacky TJ Jarovce 3:2
5 nedeľa 4.9 17:00 TJ Jarovce MFK Rusovce 2:4 13 štvrtok 15.9 9:00 TJ Jarovce PŠC Pezinok (A) 0:4
6 nedeľa 11.9 16:30 ŠK Tomášov TJ Jarovce 3:0 5 sobota 17.9 9:30 FC Slovan Modra TJ Jarovce 0:1
7 nedeľa 18.9 16:00 TJ Jarovce FK Slovan Ivanka pri D. 2:1 6 nedeľa 25.9 9:00 ŠK Vrakuňa TJ Jarovce 1:3
8 sobota 24.9 16:00 PŠC Pezinok (A) TJ Jarovce 2:2 7 sobota 1.10 9:30 TJ Jarovce ŠK Bernolákovo
9 nedeľa 2.10 15:30 TJ Jarovce MŠK Senec (A) 8 sobota 8.10 9:00 FC Ružinov (A) TJ Jarovce
10 nedeľa 9.10 15:30 Športový klub Nová D. TJ Jarovce 9 sobota 15.10 9:30 TJ Jarovce MŠK Senec (A)
11 nedeľa 16.10 15:00 TJ Jarovce OFK Dunajská Lužná (A) 10 sobota 23.10 9:00 NŠK 1922 TJ Jarovce
12 sobota 22.10 15:00 ŠK Bernolákovo TJ Jarovce 11 sobota 29.10 9:30 TJ Jarovce FC IMAS
13 nedeľa 30.10 14:00 TJ Jarovce FC - Žolík Malacky
14 nedeľa 6.11 13:30 TJ Jarovce NŠK 1922

kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok
1 sobota 20.8 10:45 FK Rača (A) TJ Jarovce 5:1

kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok 12 streda 24.8 15:00 ŠK Slovan (C) TJ Jarovce 20:0
1 sobota 20.8 10:00 OFK Dunajská Lužná TJ Jarovce 2:3 2 sobota 27.8 11:30 TJ Jarovce FKM Stupava (A) 7:3
2 sobota 27.8 14:30 TJ Jarovce FK Rača 1:1 3 sobota 3.9 12:00 FKP (A) TJ Jarovce 2:1
3 sobota 3.9 13:30 FK Slovan Ivanka pri D. TJ Jarovce 2:0 4 sobota 10.9 11:15 FC - Žolík Malacky TJ Jarovce 3:0
4 nedeľa 11.9 15:30 SDM Domino (B) TJ Jarovce 1:0 13 štvrtok 15.9 11:00 TJ Jarovce PŠC Pezinok (A) 0:4
5 sobota 17.9 14:30 TJ Jarovce FC Ružinov (A) 4:0 5 sobota 17.9 11:30 FC Slovan Modra TJ Jarovce 0:6
6 nedeľa 25.9 9:00 FK Dúbravka TJ Jarovce 1:0 6 nedeľa 25.9 11:00 ŠK Vrakuňa (A) TJ Jarovce 4:0
7 sobota 1.10 14:30 TJ Jarovce PŠC Pezinok 7 sobota 1.10 11:30 TJ Jarovce ŠK Bernolákovo
8 nedeľa 9.10 10:00 ŠK Bernolákovo TJ Jarovce 8 sobota 8.10 11:00 FC Ružinov (A) TJ Jarovce
9 sobota 15.10 14:30 TJ Jarovce NŠK 1922 9 sobota 15.10 11:30 TJ Jarovce MŠK Senec (A)
10 sobota 22.10 9:00 FC IMAS TJ Jarovce 10 nedeľa 23.10 11:00 NŠK 1922 (A) TJ Jarovce
11 sobota 29.10 14:00 TJ Jarovce MŠK Senec (A) 11 sobota 29.10 11:30 TJ Jarovce FC IMAS

kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok
1 nedeľa 21.8 11:30 TJ Jarovce FKM Stupava (A) 2:2 1 nedeľa 4.9 9:00 FK Dúbravka (A) TJ Jarovce 13:2
2 nedeľa 28.8 13:00 MFK Záhorská Bystrica TJ Jarovce 2:1 2 nedeľa 11.9 9:30 TJ Jarovce MŠK Iskra Petržalka 3:5
3 nedeľa 4.9 11:30 TJ Jarovce FC Slovan Modra 1:4 9 štvrtok 15.9 17:00 TJ Jarovce SDM Domino (B) 14:2
4 sobota 10.9 10:00 PŠC Pezinok TJ Jarovce 6:1 3 sobota 17.9 10:00 FK Vajnory (A) TJ Jarovce 1:17
5 nedeľa 18.9 11:30 TJ Jarovce FK Inter (B) 0:2 4 nedeľa 25.9 9:30 TJ Jarovce FKP (A) 13:0
6 nedeľa 25.9 10:30 MŠK Iskra Petržalka TJ Jarovce 0:2 5 sobota 1.10 9:00 FKM Devínska Nová Ves (A) TJ Jarovce
7 nedeľa 2.10 11:30 TJ Jarovce FC IMAS 6 nedeľa 9.10 9:30 TJ Jarovce MFK Záhorská Bystrica
8 nedeľa 9.10 11:00 FK Vajnory (A) TJ Jarovce 7 sobota 15.10 9:00 ŠK Vrakuňa (A) TJ Jarovce
9 nedeľa 16.10 11:30 TJ Jarovce FA Lafranconi FTVŠ UK 8 sobota 22.10 9:00 FK Lamač TJ Jarovce
10 nedeľa 23.10 11:30 TJ Jarovce FK Rača 10 sobota 5.11 9:00 FA Lafranconi FTVŠ UK TJ Jarovce
11 sobota 29.10 11:00 FK Dúbravka (A) TJ Jarovce

kolo deň dátum čas domáci hostia výsledok
1 nedeľa 4.9 10:30 FK Dúbravka (A) TJ Jarovce 10:2
2 nedeľa 11.9 9:30 TJ Jarovce MŠK Iskra Petržalka 3:23
9 štvrtok 15.9 17:00 TJ Jarovce SDM Domino (B) 2:4
3 sobota 17.9 8:45 FK Vajnory (A) TJ Jarovce 2:2
4 nedeľa 25.9 9:30 TJ Jarovce FKP (A) 0:9
5 sobota 1.10 9:00 FKM Devínska Nová Ves (A) TJ Jarovce
6 nedeľa 9.10 9:30 TJ Jarovce MFK Záhorská Bystrica
7 sobota 15.10 10:30 ŠK Vrakuňa TJ Jarovce
8 sobota 22.10 9:00 FK Lamač TJ Jarovce
10 sobota 5.11 10:30 FA Lafranconi FTVŠ UK TJ Jarovce

Prípravka U10 - sk. B1 (PMB1)

Majstrovstvá regiónu - IV. liga BFZ FUTBALSERVIS

III.liga st. dorast - U19

III.liga ml. dorast - U17

II.liga, starší žiaci - U15

II. Liga, mladší žiaci, U13

Prípravka U11 - sk. A1 (PMA1)
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MOJU STÁVKU S VEDENÍM TJ VYHRALI DETI

Prednedávnom som na sociálnej sieti Face-
book oslovil ľudí s touto výzvou:
Mnohí viete, že veľmi podporujem futbal 
u nás v Jarovciach. Je to najmä preto, že sa 
nám podarilo získať do klubu už viac ako 
160 detí, ktoré aktívne niekoľkokrát týžden-
ne trénujú namiesto toho, aby vysedávali pri 
počítačoch. Kým sme sa dostali do súčasné-
ho stavu, trvalo to 10 rokov. 
Na druhej strane je pravdou, že veľký klub 
potrebuje viac peňazí. Nech sa akokoľvek 
snažíme, vždy sú chvíle, keď peniaze klubu 
chýbajú. Momentálne by sme chceli zariadiť 
nové šatne, na ktoré potrebujeme 5 000 až 
15 000 €, podľa toho, do akého materiálu 
a kvality pôjdeme. 
S vedením klubu som sa stavil, že ak za-

ložia transparentný účet a do týždňa tam 
sympatizanti klubu nepošlú dohromady 
1000 €, tak chýbajúce peniaze pošlem ja. 
Neverili totiž, že majú také veľké sympatie 
u nás všetkých. 
Trošku mi s tým pomôžte, nech to neposie-
lam celé. Číslo účtu je SK80 0900 0000 
0051 9424 0602 a všetky pohyby na účte 
môžete nájsť tu https://www.transparent-
neucty.sk/...
Tak čo? Dáme to?

Čo sa udialo?
Až neuveriteľným tempom začal pribúdať 
počet darcov, ktorí na transparentný účet 
posielali príspevky. Na tomto účte môže 
ktokoľvek cez internet vidieť doslova „naži-
vo“ kto a koľko prispel. Stretával som ľudí, 
ktorí sa ma pýtali, či som videl ako pekne to 
pribúda a boli nadšení z myšlienky takejto 
zbierky. Medzi troma najväčšími bankami na 
Slovensku už fungujú okamžité platby, takže 
väčšina darcov uvidela na transparentnom 
účte svoj dar do pár minút. 
Náš cieľ vyzbierať aspoň tisícku bol splnený 
už po štyroch hodinách a do večera prvého 
dňa zbierky bolo na účte takmer 1900 €. 
Následne sa v priebehu siedmych dní vyzbie-
ralo 7118 € od 113 darcov. Od začiatku som 
počítal s tým, že pošlem asi 500 € a urobil 
som to, aj keď som kvôli stávke už nemusel. 

Ako teda dopadla stávka?
Vedenie klubu prehralo, lebo neverili, že sa 
to dá, ale zároveň vyhralo, lebo dokážu zafi-
nancovať kvalitné vybavenie šatní. 

Ja som prehral tiež, lebo som málo veril 
skvelým ľuďom, ktorí pomohli. Za prvý 
týždeň som to tipoval na tisícku a bolo to 
sedemkrát viac. 
Na plnej čiare však vyhrali naše deti a naša 
mládež, ktorá dala prednosť pohybu a 
pravidelným tréningom pred sedením pri 
počítači. Práve oni tým získali zariadenie do 
nových šatní, ktoré bude slúžiť aj deťom, kto-
ré prídu po nich. Ak sa nazbiera viac peňazí, 
postupne budeme realizovať aj ďalšie plány, 
ako napríklad závlahu vedľajšej tréningovej 
plochy, obnovu trávnika, tréningových pomô-
cok atď. 
V mene detí ďakujem všetkým štedrým 
darcom.

Transparentný účet ostáva otvorený pre úče-
ly podpory klubu natrvalo a tak budete môcť 
prispieť kedykoľvek. Prispieť môžete cez 
bankovú aplikáciu v mobile zoskenovaním 
QR kódu, alebo zaslaním príspevku na účet 
SK80 0900 0000 0051 9424 0602.

Jozef Uhler
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Michal
Rakús
kandidát na poslanca
Bratislavský samosprávny kraj

54 Jozef
Uhler
kandidát na poslanca
Bratislavský samosprávny kraj
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