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Vianočný čas sme ukončili 
k r á s n y m ,  u ž  t r a d i č n ý m 
Vianočným koncer tom na 
Tro c h  k r á ľ ov  a  h n e ď  p o 
ňom neúprosne hlásil svoj 
príchod čas fašiangový – čas 
radosti, veselosti. Pani zima 
nám v tomto roku ukázala 
akou je mocnou vládkyňou 

a že svoje žezlo drží pevne 
v ruke. V chladných, mra -
zivých fašiangových dňoch 
sme museli siahnuť po tých 
spomínaných kožúškoch. 
Okrem teplého kožúška na 
oblečenie sme sa zohrievali 
aj inak, a to tancom a dobrou 
náladou na plesoch. Zábava 

a  t a n e c  s ú  s a m o z r e j m e 
neodmysliteľnou súčasťou 
obdobia fašiangov. A že sú 
plesy v Jarovciach obľúbené, 
o tom svedčí aj hojná účasť na 
každom z nich. 

pokračovanie na strane 2

FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC PRÍDE, ...

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožúška zima mu bude ... tak sa spieva  
v jednej slovenskej ľudovej piesni, ktorá vyjadruje toto časové obdobie. 

Euroregión dunajskej 
iniciatívy 
Združenie (EDI) vzniklo slávnost-
ným podpisom na Rakúskom 
veľvyslanectve v decembri mi-
nulého roka a jeho ...

Strana 4

Vianočný koncert v kosto-
le sv. Mikuláša
Zima sa pomaly blíži ku koncu, 
počasie sa mení zo dňa na deň, 
ale spomienky na vianočný čas 
sú stále čerstvé. 
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ABY VAŠE DANE ZOS-
TALI V JAROVCIACH

OSUD MESTA CARNUN-
TUM

BUDEME MAŤ BANKO-
MAT OD INEJ BANKY
Od 23. mája 2007 je v objekte 
Kultúrneho domu v našej mest-
skej časti  umiestnený ban-
komat. Prevádzkovateľom tohto 
užitočného ... 
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Carnuntum - archeologický park, 
je aj po skončení Dolnorakúskej 
v ý s t av y  2 01 1  p r i p r av e n ý 
trvalo využiť úspech 554.438 
návštevníkov, ...
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Blíži sa čas podávania daňových 
priznaní. Zo zaplatenej dane 
m á m e  m o ž n o s ť  p o u k á z a ť 
2 %  n i e ko m u ,  o  ko m  s m e 
presvedčení, že ... 

Strana 7

PC
AATUH • poradenské služby mailom a cez telefón zadarmo 

• príchod technika v Jarovciach a okolí bezplatný

Servis, opravy a predaj PC

www.aatuh.sk • tel: 0915 720 730 • mail: atuh@centrum.sk



Jarovské noviny

2

Jeden francúzsky vojak kedysi 
povedal „Veľkí ľudia diskutu-
jú o myšlienkach, priemerní 
o udalostiach a malí o iných 
ľuďoch“. Práve posledná časť 
tohto citátu ma veľmi zaujala 
a musím uznať, že niečo na tom 
je. Stačí byť ticho a počúvať, 
o čom sa ľudia okolo nás ro-
zprávajú. Tí veľkí by sa mali 
baviť o ideách a o myšlienkach 
pre ich naplnenie. Z ich slov by 
malo byť zreteľné, že rozumejú 
tomu, o čom rozprávajú a ich 
myšlienky majú hlavu a pätu. 
Koľko takých počujete ráno v au-
tobuse? Koľko v práci pri káve?
Ak stretnete priemerných ľudí, 
tak ich debata by mala byť jasná 
a vecná. Mala by byť o udalo- 
stiach, ich príčinách a dôsled-
koch. Možno to znie veľmi ve-
decky, ale udalosti, o ktorých 
treba rozprávať sa dejú denne 
okolo nás. Sú to starosti našich 
detí, pracovné záležitosti, zdra-
votné ťažkosti, duchovný život, 
prostredie okolo nás a aj kultúra. 
Naše uši však počujú niečo 
iné. Často počúvame slová, 
ktoré sú len prejavom závisti. 
Ak sa bavíme o iných ľuďoch, 
je to mnohokrát závisť, ktorá  
rozpráva za nás a nič pozitívne 
nám neprinesie.
Omnoho lepšou vlastnosťou je 
súťaživosť. Nepočujeme o nej 
často a na prvý pohľad môže 
vyzerať ako závisť .  Zdravá 
súťaživosť znamená nielen to, 
že chceme dosiahnuť, čo do-
siahol ten druhý, ale zaujímame 
sa aj o prostriedky akými to 
dosiahol. Zaujímame sa o slabé 
a silné stránky jeho postupu. 
No a v neposlednom rade, ne-
závidíme, ale súťažíme. Nie sme 
nepriatelia, ale partneri. V cieli 
sa neporovnávame, ale radíme 
si navzájom. Súťaživých neteší 
nešťastie iných, ba naopak, sú 
im nápomocní.
Buďme teda súťaživí  a nie 
závistliví. Namiesto podrážania 
kolien si pomáhajme a namiesto 
ohovárania premýšľajme!
Ten vojak, ktorý vyslovil citát 
v úvode, nebol len obyčajným 
vojakom. Bol aj generálom a pre-
zidentom. Nebol to nik iný ako 
prezident piatej Francúzskej 
republiky Charles de Gaulle.

Jozef Uhler

Na úvod FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC PRÍDE, ...
(pokračovanie z prvej strany)

U ž  t r a d i č n e  a k o  p r v ý  s a 
uskutočni l  ples špor tovcov  
s pestrou balónovou výzdobou 
sály a balónmi na prestretých 
stoloch. Ten, kto prišiel na ples 
vymrznutý, mohol sa hneď pri 
dverách zohriať aperitívom. 
Ples otvoril prezident TJ Jarovce 
pán Miroslav Roštár. Do tanca 
hrala jarovská kapela Meteor  
a určite prispela k dobrej atmos-
fére a zábave večera. Vynovený 
priestor jedálne - pekný zaují-
mavý strop, nové stoly a stoličky, 
taktiež prispeli k tomu, že nám 
večera veľmi chutila. Krstom 
prešiel aj nový krásny dubový 
parket v sále. Zvládol nápor 
tancujúcich párov či už v rytme 
valčíka, polky, tanga, alebo mo-
derných tancov každého druhu 
pod „taktovkou“ pána Buchtu.
Ako druhý bol ples poľovníkov. 
V ten deň a večer šantil dedko 
mrázik ostošesť. Ešte šťastie, že 
poľovníci sú od prírody chlapci 
otužilí a že ich žiadne počasie 
neodradí... 

Tr e t í m  p l e s o m  b o l 
chorvátsky ples. Klub 
mladých Chor vátov, 
tak ako aj po ostatné 
roky,  s i  da l  na jeho 
príprave veľmi záležať, 
čo sa odzrkadlilo aj na 
jeho kval i te.  Krásne 
pripravená sála plná 
b l i ka j ú c i c h  te p l ý c h 
s v e t i e l  n a  s t r o p e  
a po stenách, vkusne upravené 
stoly, malá sladká pozornosť 
pre dámy a welcome drink 

pri vchode, pozývali hostí na 
večernú zábavu s ľubozvučnými 
c h o r v á t s k y m i  m e l ó d i a m i . 
Podávaná večera uspokojila 
nielen naše chuťové bunky, ale 
umelecký výtvor na tanieri bol 
priam pastvou pre oči. Hosťom 
na tomto plese bola pani Tuga 
Tarle, radkyňa veľvyslanca, 
t. č. poverená zastupovaním 
veľvyslanca Chorvátska na Slo-
vensku a iní pozvaní hostia. Ples 
odštartovala skupina našich  
a zahraničných mladých hudob-
níkov - tamburašov. Tamburaši 
hrajúci na typických hudobných 
nástrojoch s fičúrskymi klobúk-
mi na hlave to okamžite rozbalili, 
za čo si vyslúžili veľký aplauz. 

Ich medzinárodným 
repertoárom navodili 
tú správnu atmosféru 
a svojou nákazl ivou 
b e z p ro s t r e d n o s ť o u 
vt iahl i  publ ikum do 
víru dobrej nálady. Na 
plese hrala najstaršia 
jarovská kapela – Meló-
dia. Panovala skvelá 
nálada. 
V poradí štvrtým ple-
som bol ples hasičov. 
S á l a  b o l a  h á d a m 
zo  všetkých  p lesov 
najplnšia. Hasiči pri 
v s t u p e  v í t a l i  h o s t í  
v krásnych slušivých 
nových uniformách.  

Parket počas plesu športovcov

Športovú výzdobu dostal aj bufet

Ples Chorvátov je známy krásnou  
výzdobou tanečnej sály

Vystúpenie Tamburašov zaujalo  
celé publikum

Švédske stoly s pekne naaranžovaným a chutným jedlom  
na plese poľovníkov
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S p e s t r e n í m  p l e s u  b o l a 
netradičná kultúrna vložka. 
Hosťom večera bola operná 
speváčka - sopranistka Andrea 
Dudášová s kapelou. Prvou 
skladbou bola známa pieseň  
z oscarového filmu Schindlerov 
zoznam. Za husľového dopro-
vodu Daniela Hericha zneli 
známe árie z operiet Emmericha 
Kálmana a v záverečnej časti 
nám zaspieval i  netradične 
upravené ľudové piesne v oper-
nom a jazzovom prevedení. Bola 
to skutočne čerešnička na torte, 
ale čas už pokročil a hostia sa 
už nemohli dočkať tanca na par-
kete, preto príhovor na otvorenie 
plesu pána Maása bol stručný. 

Úvodný valčík na Modrom Duna-
ji zodvihol skoro všetkých hostí 
zo stoličiek. Čunovská kapela 
Mondeo hrala vynikajúco celú 
noc. A že zábava bola skutočne 
veľmi dobrá, o tom svedčí aj to, 
že posledné tóny kapely zneli 
ešte o 6,30 ráno a parket bol 
ešte stále plný tancachtivých 
hostí. 
Tým posledným plesom bol 
ples Červeného kríža – pocho-
vávanie basy. Večernej zábave 
v posledný fašiangový deň ale 
ešte predchádzal krásny slnečný 
deň so sprievodom masiek,  
s hudobným doprovodom na 
voze ťahanom koníkom po de-
dine. Toto popoludnie patrilo 

hlavne veseliacim sa deťom 
a mládeži v maskách. Po šantení 
im určite dobre padol podávaný 
teplý gulášik. Do tanca hrala 
znovu skupina Meteor. Prítomní 
chceli využiť ešte zostávajúce 
chvíle na poslednú možnosť 
zábavy v čase fašiangov, a tak 
sa  tancova lo  a  tancova lo .  
Spestrením boli vtipné, na par-
kete tancujúce masky. Úderom 
utorkovej 12. hodiny nočnej 
nám jarovská hudobná skupina 
Meteor pripomenula, že pocho-
vaním basy skončili tradičné  
sv ia tky  ľudove j  vese l i ce  - 
fašiangy. Toto obdobie plné 
zábavy začalo dňom 7. januára 
po Troch kráľoch a trvalo do 21. 
februára, do “ škaredej alebo 
Popolcovej stredy”.

Nedá sa vyhodnotiť, ktorý z ple-
sov bol ten naj. Ich spoločným 
menovateľom bola ale určite 
dobrá nálada. Ľudia sa do -
bre zabávali, uvoľnili, zanôtili 
si a načerpali novú energiu na 
očakávané pôstne obdobie do 
Veľkej noci. Fašiangy aj tento rok 
svoj účel splnili a my sa znovu 
tešíme na tie budúce...

Kristína Kernová
foto: Oliver Bergl, Petar Tyran, 

Petra Salajková, Tomáš Tesák, 
Monika Plankenauerová,  

Petra Nováková, Jozef Uhler

Špeciálny hosť hasičského 
plesu - operná speváčka  

Andrea Dudášová Výzdoba tanečnej sály pred hasičským plesom

Zábava Červeného kríža

Množstvo cien v tombole na zábave Červeného kríža

Posledné tanečné kolá pred obdobím pôstuNeprekonateľní majstri zábavy aj prevlekov

Detský karneval v posledný deň plesovaj sezóny 
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Tomislav Car - bývalý veľvyslanec 
Chorvátskej republiky

V januári tohto roka ukončil 
svoje šesťročné pôsobenie ako 
Veľvyslanec Chorvátskej re-
publiky na Slovensku Tomislav 
Car. Slávnostná rozlúčka sa 
uskutočn i la  v  p r ies to roch 
Múzea Chorvátov na Slovensku 
v Devínskej Novej Vsi za prítom-
nosti predstaviteľov chorvátskej 
menšiny a chorvátskej kultúrnej 
obce pôsobiacej na Slovensku. 
Dočasným vedením je poverená 
doterajšia radkyňa veľvyslanca 
Tuga Tarle. Nový veľvyslanec 
bude známy v letných mesia-
coch.

Radoslav Jankovič

KONIEC PÔSOBENIA CHORVÁTSKEHO 
VEĽVYSLANCA NA SLOVENSKU

Euroregión dunajskej iniciatívy 
Euroregija dunavske inicijative
Euroregion Donau Iniciative

Z d r u ž e n i e  ( E D I )  v z n i k l o 
s lávnostným podpisom na 
Rakúskom veľvyslanectve v de-
cembri minulého roka a jeho 
zakladajúcimi členmi sú štyri 
občianske združenia zaobera-
júce sa menšinami na Sloven-
sku a v Rakúsku. Prvé združenie 
je Chorvátsky kultúrny zväz 
na Slovensku, dve združenia 
zastupujúce nemeckú menšinu 
na Slovensku: EDU a Newport 
development, štvrtým a zároveň 
p o s l e d n ý m  z a k l a d a j ú c i m 
členom je Hrvatsko kulturno 
društvo u Željeznu (Eisenstadt, 
AT). 
Na slávnostnom akte podpisova-
nia sa okrem hostí z kultúrneho 
a politického života zúčastnili aj 
vtedajší Veľvyslanec Chorvátskej 
republiky na Slovensku Tomislav 
Car a host i teľ  Veľvyslanec 
Rakúskej republiky na Slovenku 
Markus Wuketich, Euroregión 
bol založený z iniciatívy Chor-
vátskeho kultúrneho zväzu na 

Slovensku a združenia EDU. 
Rakúsko a Rumunsko v Európ-
skej únii presadzujú zvýšenie 
spolupráce krajín a regiónov 
susediacich s Dunajom, a preto 
sa táto iniciatíva stretla s pod-
porou rakúskej  v lády a je j 
Ministerstva zahraničných vecí, 
o čom svedčí aj miesto podpisu 
založenia tohto Euroregiónu. 
Združenie chce v úvode svojej 
činnosti organizovať spoločné 
c e z h r a n i č n é  p r o j e k t y  n a 
prehĺbenie spolupráce. V tejto 
oblasti boli už uskutočnené aj 
prvé jednania a podané prvé 
projekty. 
Euroregión EDI je otvorený aj 
ďalším právnickým osobám, 
združeniam a samosprávam, 
k toré  chcú  v  te j to  ob las t i 
spolupracovať a prispievať 
k dobrým vzájomným vzťahom 
nášho Euroregiónu. 

Radoslav Jankovič
foto: Jozef Uhler

Muško jačkarno društvo a Čunovski 
bećari majú spoločné vianočné CD

V nedeľu, 18. decembra 2011 
sa v Kultúrnom dome v Jarov-
ciach uskutočnila prezentácia 
prvého vianočného CD-nosiča, 
na ktorom sa spolu autorsky 
podieľal i  Mužský spevácky 
spolok Jarovce a Čunovski 
bećari.
CD-nosič obsahuje štrnásť 
chorvátskych vianočných piesní 
z Jaroviec a Čunova. 
Iniciátorom projektu bol Chor-
vátsky kultúrny zväz na Sloven-
sku. Prezentácie sa uskutočnili 
a ž  d v e ,  o k r e m  d o m á c e j 
jarovskej, aj v obci Čunovo. 

Samotná realizácia CD-nosiča 
predstavovala značné úsilie pre 
obe umelecké telesá a bola 
finančne náročná. Projekt bol fi-
nancovaný z prostriedkov Úradu 
vlády Slovenskej republiky z pro-
gramu Kultúra národnostných 
menšín. Vianočné „cédečko“ 
bolo zdarma distr ibuované 

obyvateľom Jaroviec a Čunova, 
čo umožnilo jeho dofinanco-
vanie prostredníctvom dotlače 
v počte tisíc kusov pre Jarovce 
a Čunovo z rozpočtov oboch 
obcí. Finančne sa na samotnej 
produkcii podieľala aj Podravka 
Interational Zvolen. 
Pokrytie finančných nákladov 
p r o j e k t u  p r e d s t a v o v a l o 
veľké úsil ie pre vydavateľa 
– Chorvátsky kultúrny zväz 
n a  S l o v e n s k u ,  a l e  j e h o 
výsledkom bolo sprí jemne -
nie a skrášlenie spoločných 
vianočných chvíľ a atmosféry, 
ktoré v sebe nesú samotné 
vianočné sviatky pre všetkých 
J a r o v č a n o v ,  Č u n o v č a n o v  
a ostatných príslušníkov chor-
vátskej menšiny na Slovensku. 
Veríme, že aj  v budúcnosti 
nájdeme pochopenie a podporu 
na podobné projekty na Úrade 
vlády Slovenskej  republ iky 
a u samospráv v Jarovciach 
a  v  i ných  obc iach ,  aby  a j 
týmto spôsobom bolo možné 
prispievať k zachovaniu a ro-
zvoju kultúrneho dedičstva 
p r í s l u š n í ko v  c h o r v á t s ke j 
menšiny v Jarovciach a na Slo-
vensku.

Radoslav Jankovič
foto: Jozef Uhler

Netradičným spestrením vystúpenia sa stala hra na gajdy

Muško Jačkarno Društvo (MJD)

Signatári Euroregiónu Dunajskej Iniciatívy
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EXKURZIA V ATLANTIS SCIENCE CENTER 
Po víkende nastal opäť ponde-
lok. Bežne by išli žiaci do školy, 
ale väčšina žiakov 2. stupňa 
dostala možnosť zúčastniť sa 
zaujímavej exkurzie. 
Riadili sme sa odkazom J.A. 
Komenského „škola hrou“, 
preto sa 42 žiakov rozhodlo 
zameniť klasické vyučovanie 
za návštevu jedinečného ve-
decko-zábavného centra Atlan-
tis Science Center v Leviciach.
Poslaním centra je hravou 
a  i n t e r a k t í v n o u  fo r m o u 
predstaviť žiakom fyzikálne 
zákony, chemické deje ale i iné 
prírodné javy.                
O tom sme sa mohli presvedčiť 
na vlastnej koži, pretože na 
ploche vyše 1200 metrov 
štvorcových nás čakalo viac 
ako 80 exponátov, s ktorými 
sme sa mali možnosť “hrať“, 
pričom nám priblížili často 
zložito opísané prírodné pro-
cesy a zákonitosti.
Ma l i  sme možnosť  napr. 
ovládať mini bager, vidieť na 
vlastné oči púštnu búrku, vo-

dný vír, zemetrasenie, šírenie 
zvukových vĺn, vznik farieb, 
hlavolamy a mnoho ďalšieho. 
V každej miestnosti bolo čosi 
zaujímavé, ale najviac času 
sme strávili pri obrovskom 
bublifuku, ktorý nás presvedčil 

nielen o tom, že vieme vytvoriť 
velikánske bubliny, ale i o tom, 
že môžeme použiť akúkoľvek 
formu na bubliny ako napr. 
hviezdu, ale vždy bude bublina 
kruhová. 
Dúfame, že toto zážitkové 

učenie prinieslo žiakom nielen 
veľa zábavy, ale i poznatky, 
ktoré budú vedieť využiť nielen 
na vyučovaní ale i v bežnom 
živote.

RNDr. Jargašová  
a Mgr. Saričová

FAŠIANGOVÉ POSEDENIE SENIOROV 
Tak ako v minulosti ani 
v roku 2012 sme v čase 
f a š i a n g o v ý c h  z á b a v 
n e z a b u d l i  n a  n a š i c h 
jarovských seniorov. V mie- 
stnom kultúrnom dome 
sa nám 1. februára  opäť 
podar i lo  zorganizovať 
príjemné a veselé popo-
ludnie. Pri živej hudbe, 
varenom vínku a chutnom 
občerstvení si naši seniori 
spolu zaspomínali na roky 
mladosti, zaspievali si, ba 
poniektorí si aj zatancova-
li. Posedenie nám spestrili 
pekným programom deti 
z MŠ Jarovce a príjemná 
hudba v podaní jarovskej 
kapely Brilliance.

Veríme, že všetci, ktorí 
prijali naše pozvanie, sa 
tešia na ďalšie spoločné 
stretnutie o rok.

Slovenský červený  
kríž – Jarovce

foto: Jozef Uhler Organizátorky - členky Červeného kríža a ich fantastické krémešeDo tanca hrala kapela Brilliance
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DETI NARODENÉ V ROKU 2011

Marcus Vrabac
23.2.2011, 51 cm/4195 g 

rodičia: Mark Vrabac,
Lucia Ferusová

Matúš Tóth
8.5.2011, 47 cm/2920 g

rodičia: Robert Tóth, 
Daniela rod. Račková

Goran Ivanič
2.1.2011, 54 cm/3540 g

rodičia: Andrej Ivanič
Martina rod. Czafíková

Karol Patasy
2.3.2011, 47 cm/2430 g

rodičia: Karol Patasy,
Linda rod. Czafíková

Michaela Turanská
17.4.2011, 48 cm/2810 g

rodičia: Marek Turanský,
Jana rod. Kaderičová

Tomáš Szabó
18.4.2011, 48 cm/3000 g 

rodičia: Richard Szabó,
Mária rod. Schieslerová

Filip Ivančík
7.6.2011, 50 cm/3300 g 

rodičia: Eduard Ivančík,
Lucia rod. Borbélyová

Lea Hlinická
16.12.2011, 48 cm/3330 g

rodičia: Dušan Hlinický, 
Martina rod. Treuerová

Ján Czafík
28.4.2011, 54 cm/4250 g 

rodičia: Ján Czafík,
Daniela rod. Bugyiová

Richard Schwarz
18.11.2011, 48 cm/2910 g

rodičia: Eduard Schwarz, 
Gabriela rod. Hrušovská

Bolo to len nedávno, čo sme vám predstavovali najmenších Jarovčanov narodených v roku 2010. Tí sú už o niečo 
starší a do kategórie najmenších sa nám narodili ďalší. Ako to už v Jarovciach býva zvykom, chlapcov je viac ako 
dievčat. Niektorých rodičov sa nám nepodarilo skontaktovať, takže tu nanájdete úplne všetkých najmenších 
Jarovčanov, ale väčšinu určite áno. Spoznajte teda dve dievčatká a desať chlapcov roku 2011.

Nech sa páči, zoznámte sa.

Daniel Sadloň
10.1.2011, 53 cm/3950 g

matka: Martin Sadloň,
Petra Wandracseková

Jakub Matej
1.1.2011, 52 cm/3280 g

rodičia: Juraj Matej,
Andrea rod. Kernová
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ABY VAŠE DANE ZOSTALI V JAROVCIACH
Blíži sa čas podávania daňových priznaní. Zo zaplatenej dane máme možnosť poukázať 2% niekomu, o kom sme 
presvedčení, že ich použije dobre. Túto možnosť máme všetci, fyzické aj právnické osoby “povolenú” od 1. januára 2004.
Poukazovať 2% z dane je možné na verejnoprospešné aktivity mimovlá-
dnych neziskových organizácií (MVO). Čiže na to, aby ste mohli niekomu 
poukázať tieto 2% z daní, musí byť prijímateľ na tento účel zaregistro-
vaný.
Postup na poukázanie 2% pre zamestnancov
Postup na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho 
zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených pred-
davkov na daň z príjmov. 
1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie 
o zaplatení dane.
2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 
2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete  
v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 
3,32 €.
3. Vyplňte Vyhlásenie. Údaje do riadkov 9 a 11 nájdete v Potvrdení. Dve 
percentá do riadku 10 vypočítate podľa jednoduchého vzorca daň x 
0,02. Údaje o prijímateľovi môžete vyplniť podľa toho či chcete venovať 
peniaze Materskej škole, Základnej škole alebo Telovýchovnej jednote. 
4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 
30.04.2012 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Poštou alebo  
osobne.
5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli 
Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup pre fyzické osoby 
Postup pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie  
v roku 2012:
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna 
suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete 
aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € 
pre prijímateľa.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na pouká-

zanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. 
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na po-
danie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2012) na Váš daňový úrad 
(podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má 
zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali,  
v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

Postup pre právnické osoby (firmy)
Postup na poukázanie 1,5% pre právnické osoby v roku 2012:
Vypočítajte si Vaše 1,5% z dane z príjmov právnickej osoby– to je 
maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/
prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5%.
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na 
poukázanie 1,5% z dane v prospech 3 prijímateľov.
Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového 
priznania ďalší list papiera ako prílohu (vzor prílohy) a uveďte tam 
analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, 
ktorú chcete v ich prospech poukázať.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na po-
danie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho 
sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má 
zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali,  
v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Jozef Uhler

V Y H L Á S E N I E 
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 
poda  zákona . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za 

zdaovacie obdobie vykonané roné zútovanie preddavkov na da z príjmov zo závislej innosti  
 

Rok : 2011     
Uvádza sa zdaovacie obdobie, za ktoré sa platí da 

 

 
I.  ÚDAJE O DAOVNÍKOVI 
 

Priezvisko a titul 
01  

Meno                                                                  Rodné íslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.) 
 02      03                              /     
 
Adresa 
trvalého pobytu alebo 
pobytu na území SR, kde sa daovník obvykle zdržiaval 

 
 

  
Ulica a íslo 
04  
PS                                                               Názov obce 
05   06  
Štát 
07  
íslo telefónu 
08  

 

Suma do výšky 2 % zaplatenej dane  
09 Zaplatená da, z ktorej sa vypoíta suma do výšky 2 % zaplatenej dane   

10 Suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 3,32 eura)  
Na r. 09 sa uvádza daová povinnos daovníka, znížená o daový bonus, vypoítaná v  roku (nie da na úhradu), v ktorom 
sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa  riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súasou tohto vyhlásenia. 
Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená s presnosou na dve desatinné miesta, priom táto suma nesmie by nižšia ako 3,32 
eura.  
 

Dátum zaplatenia dane  
11  
Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súasou vyhlásenia. V prípade daového preplatku z roného zútovania 
preddavkov na da sa uvedie dátum 31. marec zdaovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva. 

 
II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEOVI 
 

Obchodné meno alebo názov  
12  Rodiovské združenie pri Materskej škole Trnková . 4 
Sídlo – obec, PS, ulica, íslo                                                                                  
13  Trnková 4,  851 10  Bratislava - Jarovce 
Právna forma                                                                      Identifikané íslo prijímatea (IO/SID) 
14  Obianske združenie 15 1 7 3 1 9 6 1 7   1 3 9 1 
 
 

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.  
 
 
V................................................   da...................................               .......................................................                                                                                          
                                                                                                         Podpis daovníka 

V Y H L Á S E N I E 
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 
poda  zákona . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za 

zdaovacie obdobie vykonané roné zútovanie preddavkov na da z príjmov zo závislej innosti  
 

Rok : 2011     
Uvádza sa zdaovacie obdobie, za ktoré sa platí da 

 

 
I.  ÚDAJE O DAOVNÍKOVI 
 

Priezvisko a titul 
01  

Meno                                                                  Rodné íslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.) 
 02      03                              /     
 
Adresa 
trvalého pobytu alebo 
pobytu na území SR, kde sa daovník obvykle zdržiaval 

 
 

  
Ulica a íslo 
04  
PS                                                               Názov obce 
05   06  
Štát 
07  
íslo telefónu 
08  

 

Suma do výšky 2 % zaplatenej dane  
09 Zaplatená da, z ktorej sa vypoíta suma do výšky 2 % zaplatenej dane   

10 Suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 3,32 eura)  
Na r. 09 sa uvádza daová povinnos daovníka, znížená o daový bonus, vypoítaná v  roku (nie da na úhradu), v ktorom 
sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa  riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súasou tohto vyhlásenia. 
Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená s presnosou na dve desatinné miesta, priom táto suma nesmie by nižšia ako 3,32 
eura.  
 

Dátum zaplatenia dane  
11  
Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súasou vyhlásenia. V prípade daového preplatku z roného zútovania 
preddavkov na da sa uvedie dátum 31. marec zdaovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva. 

 
II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEOVI 
 

Obchodné meno alebo názov  
12  Telovýchovná jednota Jarovce 
Sídlo – obec, PS, ulica, íslo                                                                                  
13  Ovocná 17,  851 10  Bratislava - Jarovce 
Právna forma                                                                      Identifikané íslo prijímatea (IO/SID) 
14  Obianske združenie 15 4 2 1 8 1 8 6 1       
 
 

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.  
 
 
V................................................   da...................................               .......................................................                                                                                          
                                                                                                         Podpis daovníka 

2% PRE MATERSKÚ ŠKOLU - VZOR:

2% PRE TELOVÝCHOVNÚ JEDNOTU - VZOR: 

Vyplnené tlačivá si môžete stiahnuť aj  
z webovej stránky Jaroviec na adrese 
http://www.jarovce.sk/dvepercenta

V Y H L Á S E N I E 
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 
poda  zákona . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za 

zdaovacie obdobie vykonané roné zútovanie preddavkov na da z príjmov zo závislej innosti  
 

Rok : 2011     
Uvádza sa zdaovacie obdobie, za ktoré sa platí da 

 

 
I.  ÚDAJE O DAOVNÍKOVI 
 

Priezvisko a titul 
01  

Meno                                                                  Rodné íslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.) 
 02      03                              /     
 
Adresa 
trvalého pobytu alebo 
pobytu na území SR, kde sa daovník obvykle zdržiaval 

 
 

  
Ulica a íslo 
04  
PS                                                               Názov obce 
05   06  
Štát 
07  
íslo telefónu 
08  

 

Suma do výšky 2 % zaplatenej dane  
09 Zaplatená da, z ktorej sa vypoíta suma do výšky 2 % zaplatenej dane   

10 Suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 3,32 eura)  
Na r. 09 sa uvádza daová povinnos daovníka, znížená o daový bonus, vypoítaná v  roku (nie da na úhradu), v ktorom 
sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa  riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súasou tohto vyhlásenia. 
Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená s presnosou na dve desatinné miesta, priom táto suma nesmie by nižšia ako 3,32 
eura.  
 

Dátum zaplatenia dane  
11  
Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súasou vyhlásenia. V prípade daového preplatku z roného zútovania 
preddavkov na da sa uvedie dátum 31. marec zdaovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva. 

 
II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEOVI 
 

Obchodné meno alebo názov  
12  Rodiovské združenie pri Základnej škole Jarovce 
Sídlo – obec, PS, ulica, íslo                                                                                  
13  Trnková 1,  851 10  Bratislava - Jarovce 
Právna forma                                                                      Identifikané íslo prijímatea (IO/SID) 
14  Obianske združenie 15 3 6 0 7 5 0 1 9       
 
 

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.  
 
 
V................................................   da...................................               .......................................................                                                                                          
                                                                                                         Podpis daovníka 

2% PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU - VZOR:
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OSUD MESTA CARNUNTUM
Carnuntum - archeologický park, je aj po skončení Dolnorakúskej výstavy 2011 
pripravený trvalo využiť úspech 554.438 návštevníkov, ktorí tento skvost navštívili.  
V budúcich rokoch pod mottom ,,Carnuntum – znovuzrodené mesto cisárov“ sa opäť 
intenzívnejšie, s rôznymi akcentmi, či novinkami, otvoria opäť  brány pre verejnosť.
V jednotlivých výstavných mi-
estach Petronell-Carnuntum, 
B a d  D e u t s c h - A l t e n b u r g  
a Hainburg,   plánujú orga -
nizátori  a pracovníci  rôzne 
aktivity. „Carnuntum – znovu-
zrodené mesto cisárov“  bude 
akousi  staro-novou značkou   
v najbližších rokoch. Národne aj 
medzinárodne sa archeologický 
park  Carnuntum blysol  najmä 
nálezom základov gladiátorskej 
školy, a tým sa aj etabloval 
ako rímska kultúrna pamiatka  
medzinárodného významu. 
Obsah tohto motta a značky Car-
nuntum  bude naplnený   hlavne 
autentickými inscenáciami.  
V roku 2012  v múzeu pod holým 
nebom Petronell začínajú so 
rekonštrukciou ďalšej stavby. 
V centre nového projektu stojí 
rímska mozaika, ktorú  odkryli 
pri vykopávkach v polovici 20-
teho storočia a z konzervačných 
dôvodov ju  v ďalších rokoch 
znova zakryli. Tento jedinečný 
nález v Carnunte opäť sprí-
stupnia zaujímavou formou 
budúcim návštevníkom. Okrem 
toho budú rímske kúpele, ako 
hlavná atrakcia, opäť vyhrie-
vané. V oblasti gladiátorskej 
školy plánujú pracovníci múzea  
hlbšie výskumy, ako základ pre 
ďalšie  rozhodnutia a postupy 
pre využitie a sprístupnenie. 
Vďaka  okamž i t ým krokom 
pre návštevníkov si tak môžu 

záujemcovia  urobi ť  obraz  
o  jedinečnom náleze. Nielen to, 
aj vďaka iPhone iPad technike  
je možné podniknúť virtuálnu 
obchôdzku areálu gladiátorskej 
školy. Software si môžete zdar-
ma stiahnuť cez wikitude. 
V amfiteátri v Bad Deutsch-
Altenburg začínajú po skončení 
archeologických výskumov tiež 
rôzne  opatrenia. Tu je cieľom 
spraviť  bezpečnostné opatrenia 
a využiť výsledky výskumov tak, 
aby sa dielo architektov a arche-
ológov premenilo na  vyhovujúcu 
prezentáciu. V múzeu Carnunti-
num bude v  sezóne  2012 
pokračovať  zaujímavá výstava 
,,Obrazy bohov, obrazy ľudí“. 
Fabrika na kultúru Kulturfab-
rik v  Hainburgu má byť  zasa  
ešte viac tematicky prepojená 
s  a rcheo log ickým parkom 
Carnuntum. Návštevu začnete  
v archeologickom parku Carnun-
tum a na ňu nadväzuje aktuálna 
výstava o histórii ako sa budoval 
park Petronell- Carnuntum. Tá 
odpovie na najčastejšie otázky 
návštevníkov, napríklad: ako je 
možné po 1.700 rokoch obnoviť 
rímsku stavbu takou technikou 
akou ju stavali Rimania, podľa 
originálu, ako môžeme vďaka 
vyhodnocovaniu a interpretá-
cii archeologických nálezov 
určiť výzor antického mesta 
Carnuntum? Výstava sa týmto 
spôsobom stáva perfektným 

doplnkom výstavy archeolo-
gického parku Carnuntum.
Aj krátkodobejšie plánovanie už 
pokročilo. Aby sa značka  Car-
nuntum zaskvela v dobrom sve-
tle,  budú kompetentní  od roku 
2013 pracovať na permanent-
nom oživovaní stavieb a nálezov 
v archeologickom parku Carnun-
tum. V múzeu pod holým nebom 
Petronell majú byť na niekoľko 
rokov zriadené autentické dielne 
pre remeselníkov - obuvníkov 
či  stolárov... Návštevníci vďaka 
nim môžu na mieste vidieť, 
aké techniky sa používali pri 
údržbe rímskych budov, či aké 
remeslá a spôsoby boli typické 
pre rímske mesto. Plánuje sa 
napríklad zriadenie zastrešenej 
rímskej remeselníckej ulice. 
N á s l e d n e  b u d ú  o d b o r n í c i 
skúmať a prezentovať aj celý 
areál rímskeho mestského pa-
láca (villa urbana). Návštevníci 
tak budú mať možnosť prejsť 
uzatvoreným rímskym blokom 
domov (insula). Okrem toho 
má byť formou ,,Spoločenstva 
priateľov Carnuntum“ posil-
nený záujem inštitúcií a firiem, 
ktoré by si želali a majú záujem 
podporiť výskum a uchovanie 
jedinečného kultúrneho ma-
jetku. Tento najstarší spolok, 
ktorý vznikol  v roku 1884, 
položil vďaka peniazom z darov 
základ na preskúmanie mesta 
Carnuntum.

DOBRÁ NOVINA 
VYKOLEDOVALA 
V JAROVCIACH 
1134 EUR

Aj počas uplynulého vianočného 
obdobia sa naša mestská časť 
zapojila do známej koledníckej 
akcie pod názvom DOBRÁ NO-
VINA. Počas 27. a 28. decembra 
2011 tri skupiny jarovských detí 
a ich vedúcich navštívili naše 
rodiny, aby im pripomenuli zmy-
sel Vianoc – narodenie Ježiša 
Krista a zároveň f inančnou 
zb ierkou podpor i l i  svo j ich 
rovesníkov v ďalekej Afrike, pre 
ktorých základné životné potre-
by, žiaľ, nie sú samozrejmosťou. 
V 17. ročníku Dobrej noviny sa 
jej organizátori rozhodli podporiť 
prácu Cirkvi  v najmladšom 
štáte na mape sveta v Južnom 
Sudáne (svoju nezávislosť do-
siahol 9. júla 2011). Významná 
úloha Cirkvi tu spočíva najmä 
pri prevádzke základných a stre-
dných škôl, podpore mladých, 
žien, rodín i pri poskytovaní 
zdravotníckej starostlivosti. Do-
brá novina sa zaviazala v roku 
2012 podporiť výstavbu nového 
detského oddelenia v nemocnici 
Marial Lou. 
Vďaka štedrosti Vás všetkých 
sa nám tohto roku podarilo 
vykoledovať sumu 1134 eur. 
Celkové zúčtovanie 17. ročníka 
bude hneď po jeho zaslaní 
z v e r e j n e n é  n a  n á s t e n k e  
v našom kostole.
Poďakovanie patrí i všetkým 
deťom z Jaroviec,  ktoré sa 
rozhodli do tejto akcie zapojiť  
a vyjsť s piesňou na perách  
a krátkym vinšíkom do ulíc. Toh-
to roku prišli naozaj v hojnom 
počte, vďaka čomu sme mohli 
vytvoriť až tri skupiny koledníkov.
Túto dvojdňovú akciu sme opäť 
zakončili príjemným posedením 
pri čajíku a občerstvení. 

Daniela Pauhofová 
Zdroj: informačný leták DN

Koledníci dobrej noviny
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V mesiacoch december 2011 
až február 2012 sa významných 
životných jubileí dožili títo naši 
spoluobčania:

65 rokov SKALKOVÁ Margita
 POLUCHOVÁ Júlia
 RADOVICHOVÁ Marta
 ŠUCHAŇOVÁ Magdaléna 
70 rokov LEBEDOVÁ Jolana
 NAGY Kazimír
75 rokov GREBEČIOVÁ Lucia
 TOMASICHOVÁ Lucia
 WOLFOVÁ Katarína
 WISPLOVÁ Piroska
80 rokov NÉMETHOVÁ Margita
85 rokov ŠINKO Fridrich
87 rokov WARENITS Jozef
88 rokov KARÁCSONYOVÁ Berta

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

Blahoželáme

Odišli od nás

NOVÁKOVÁ Karolína vo veku 83 rokov

Odpočívajte v pokoji !

Vianočný koncert v kostole sv. Mikuláša
Zima sa pomaly blíži ku koncu, počasie sa mení zo dňa na deň, ale spomienky na vianočný čas sú stále čerstvé. 
Jednou z nich je spomienka na vianočný koncert v kostole sv. Mikuláša v Jarovciach. 

Tento už tradičný vianočný 
koncert sa tentoraz konal po 
sviatku Troch kráľov, 8. Januára, 
teda mohli by sme ho nazvať  
novoročný.
Medzi účinkujúcimi boli všetky 
zbory z Jaroviec, ktoré sa na 
koncerte podieľajú každý rok. 
Ženský spevácky zbor Cho -
rus Canti lena pod vedením 
Martina Puhovicha, Mužský 
spevácky spolok pod vedením 
Radoslava Jankoviča, v spolu-
práci s tamburašskou kapelou 
„Čunovski bećari“, Mládežnícky 
spevácky zbor pod vedením 
Andreja Klapku a v neposled-
nom rade Detský zbor malých 
spevákov a hercov vianočnej 
akadémie, pod vedením Vierky 
Jaborekovej.
Najväčšiu radosť z vianočného 
obdobia prežívajú práve deti.  
A deti z Jaroviec nám ju ukázali 
prostredníctvom spevu, reci-

tácií, a milou scénkou o naro-
dení Božieho syna. Program 
koncertu bol pestrý, v ktorom 
odzneli známe vianočné piesne 
a koledy, či už v slovenskom, 
chor vátskom,  maďarskom 
alebo v nemeckom jazyku.  Boli 
to piesne známe, menej známe 
a aj vďaka tomuto koncertu sa 
stávajú bližšími k poslucháčovi.
Tohtoročným hosťom bo la 
zástupkyňa Veľvyslanectva 

C h o r v á t s ke j  r e p u b l i k y  n a 
Slovensku, pani Tuga Tarle  
s manželom.
Na záver koncer tu odznela 
najznámejšia vianočná pieseň 
Tichá noc, v podaní všetkých 
účinkujúcich speváckych zbo-
rov, v štyroch jazykoch. Tým sa 
poukazuje, že v Jarovciach žijú 
ľudia rôznych národností a uctia 
si túto pieseň vo svojom jazyku.
Dovolím si tvrdiť, že tento kon-

Detský zbor mladých spevákov a hercov vianočnej akadémie  
pod vedením Vierky Jaborekovej

Ženský spevácky zbor Chorus Cantilena pod vedením  
Martina Puhovicha

Mládežnícky spevácky zbor pod vedením Andreja Klapku

Mužský spevácky spolok pod vedením Radoslava Jankoviča

Michal a Eva HEGYIOVI oslávili vo 
februári 60-te výročie sobáša
Redakcia Jarovských novín 
im srdečne blahoželá, praje 
pevné zdravie a ešte veľa 
spoločných chvíľ.

cert bol dôstojným ukončením 
vianočného obdobia a zanechal 
len príjemné dojmy.  Teším sa, 
že sa v takomto zoskupení stret-
neme aj o rok.

Tomáš Treuer
Člen Mládežníckeho spevác-

keho zboru v Jarovciach
foto: Jozef Uhler

Alžbete ONDRUŠEKOVEJ
k jej krásnemu veku 82 rokov, 
želá celá rodina veľa radost-
ných chvíľ a ešte viac zdravia. 
K blahoželaniu sa pripája aj 
redakcia Jarovských novín.
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STĹPČEK Z MESTA
to predpoklad toho, čo by malo 
mesto zabezpečiť vo svojom 
území  z  pohľadu dopravy. 
Takýto materiál nám povie, kde 
sa môže stavať a kde je nutné 
nechať voľné územie pre cesty, 
chodníky, mosty, parkoviská 
a iné. Mesto pripravuje nový 
územný plán a toto je jeden  
z podkladov, ktorý potrebuje. 
Musí vychádzať z mnohých 
prieskumov, ktorých cena nie 
je nízka. Predstavte si, že v noci 
niekto zaeviduje všetky autá 
podľa evidenčných čísiel a ich 
polohy. Ďalší deň na obed zistí, 
kde sa tieto autá nachádzajú. 
Výsledok takéhoto prieskumu 
nám povie odkiaľ kam sa autá 
pohybujú a kde a kedy parkujú. 
Toto je len jeden z mnohých 
prieskumov potrebných pre 
vypracovanie dopravného ge-
nerelu.
Aj v tomto prípade som bol 
predsedom výberovej komisie. 
Technické požiadavky k tejto 
súťaži  vypracúval i  odborní 
pracovníci magistrátu, medzi 
nimi aj Ing. Tibor Schlosser 
– hlavný dopravný inžinier. 
Podklady k súťaži si vyzdvi-
hlo 20 záujemcov. Pri otváraní 
obálok sme zistili, že ponuku 
zaslal  len jeden z nich. Už 
tento fakt sám o sebe je podo- 
zrivý, pretože išlo o lukratívny 
tender v hodnote 400.000 
eur. Po dôkladnom skúmaní 
predloženej ponuky sme zistili, 
že odborným garantom jedinej 
firmy, čo sa zapojila je Ing. Peter 
Schlosser, brat nášho hlavného 
dopravného inžiniera. Takto si 
priebeh transparentnej súťaže 
nepredstavujem a je jasné, že 
pod takýto výsledok som sa 
v žiadnom prípade nemohol 
podpísať. Súťaž sme jedno -
ducho zrušili a žiadame vypísať 
novú. Je dôležité, aby v prípade 
akýchkoľvek pochybností, bolo 
verejné obstarávanie zastavené 
už na začiatku.
Najviac ma na tom všetkom 
zarazila otázka pána primátora 
Ftáčnika, ktorý sa ma na druhý 
deň spýtal: „Čo Vás na tej súťaži 
znepokojuje?“

Jozef Uhler
poslanec  mestského 

zastupiteľstva Bratislavy

V  up l ynu lom roku  som sa 
a ko  p o s l a n e c  m e s t s k é h o 
zastupiteľstva zúčastnil via-
cerých verejných obstarávaní. 
Dve z nich pokladám za veľmi 
zaujímavé a rád by som vám ich 
priblížil.
V prvom prípade išlo o súťaž na 
nákup náplní do tlačiarní pre 
bratislavský magistrát. Riaditeľ 
magistrátu ma menoval predse-
dom výberovej komisie. Bola 
daná požiadavka na určité typy 
náplní a ich množstvá. Súťažila 
sa len cena. Do súťaže sa zapo-
jilo 10 uchádzačov. Navrhované 
c eny  s a  p ohy b ova l i  oko l o 
60.000 eur. Deviati uchádzači, 
ktorí splnili všetky podmienky, 
postúp i l i  do  e lekt ron icke j 
aukcie. Prebieha to tak, že 
prostredníctvom internetu 
môžu súťažiaci znižovať svoje 
ceny. Oni vidia len svoju cenu 
a najnižšiu ponúknutú cenu. 
Výberová komisia vidí ceny 
všetkých uchádzačov. Celé to 
trvá len 20 minút, ale v prípade, 
že v posledných dvoch minútach 
niekto zníži cenu, predlžuje sa 
súťaž o ďalšie dve minúty. Cena 
začala celkom rýchlo klesať. 
Postupne po stovkách Eur 
nadol. Aj v posledných dvoch 
minútach sa cena znížila. Súťaž 
sa teda predĺžila o ďalšie dve 
minúty. Vo futbale sa tomu 
hovorí nadstavený čas. Cenu 
stále niektorý z uchádzačov 
znížil a tak sa znova a znova 
predlžovala súťaž o dve minúty. 
Znie to až neuveriteľne, ale cel-
kovo sa táto elektronická aukcia 
predĺžila 64 krát. O to viac ma 
potešil jej výsledok. Cena sa 
zastavila na úrovni 16.477 eur. 
To je takmer štvrtina pôvodnej 
ceny. Pri takýchto výsledkoch 
začínajú ľudia chápať význam 
elektronickej aukcie. Mesto 
ušetrilo viac ako 40 tisíc eur. To 
je v korunách viac ako milión. 
Stalo sa tak len preto, že išlo  
o skutočne korektnú nezmani-
pulovanú verejnú súťaž. Za túto 
súťaž som bol zodpovedný a jej 
výsledok ma nesmierne potešil. 
Dnes je zmluva s dodávateľom 
náplní uzavretá a mesto tak 
neplytvá našimi daňami.
Druhým verejným obstarávaním, 
ktoré by som rád spomenul, bola 
súťaž na dodávateľa územného 
generelu dopravy. Ide o podklad 
k územnému plánu mesta. Je 

Miestne zastupiteľstvo mest-
skej časti na svojom riadnom 
zasadnutí dňa 14. februára 
2012,  okrem iných  prero -
kovalo aj materiál, ktorý sme 
nazval i  „ Investičné priority 
mestskej časti na roky 2012 – 
2014“. V materiály sú určené 
objemy finančných prostriedkov 
z rozpočtu, ktoré budú použité 
na opravy a rekonštrukčné 
práce. Na roky 2012 – 2014 
sme naplánovali sumu približne 
430.000,- EUR, najväčšia suma 
z tohto objemu je určená na rok 
2012. Investícia s najväčším 
objemom je vlastne riešenie 
havarijnej situácie, ktorá nas-
tala v kuchyni Kultúrneho domu. 
Je bezpodmienečne potrebná 
rekonštrukcia kanal izácie. 
V priebehu tohtoročnej plesovej 
sezóny došlo opakovane k pro-
blémom s odtokom a odstráne-
nie vzniknutých závad bolo 
len krátkodobým riešením na 
zabezpečenie priebehu plesov. 
Odhadovaná suma na opravu 
je 20.000 až 30.000 EUR. Je 
tiež potrebná obmena zariad-
enia kuchyne, jeho energetická 
náročnosť nespĺňa požiadavky 
dnešnej doby, nehovoriac o ich 
nie práve najlepšom technickom 
stave. Ďalšou položkou na ktorú 
bolo vyčlenených 30.000 EUR 
je obnova zariadenia v sále 
Kultúrneho domu, ktoré už má 
svoje najlepšie obdobie za se-
bou. Po finančnom prehodnotení 
vychádza ako najlepšie riešenie 
renovácia 45 stolov, ktorá by 
spočívala vo výmene dosky 
a samotné kovové konštrukcie 
s t o l o v  d á m e  o p i e s k o v a ť 
a nastriekať práškovou far-
b o u .  S to l i č k y  s ú  v  t a ko m 
stave, že jediným riešením 
je nákup nových v množstve 
200 kusov. Ďalších 20.000 
eur samospráva vyčlenila aj 
na ukončenie výmeny okien 
v základnej škole, čo by sa malo 
realizovať ešte tento rok počas 
veľkých prázdnin. V ďalšom 
roku však ešte dokončíme 
výmenu okien v  te locv ičn i 
a výmenu vchodových dverí. 
Uvažujeme aj so zateplením 
budov základnej a materskej 
školy, postupne chceme zatepliť 
aj budovu Kultúrneho domu, bu-
dovu miestneho úradu. Zatepliť 

chceme aj zdravotné stredisko, 
ktoré bude t iež potrebovať 
novú strechu a realizovať to 
plánujeme budúci rok. Ďalších 
12.000 eur by v roku 2013 malo 
ísť na výmenu okien a dverí. 
V tomto roku by sme chceli 
odkanalizovať základnú a ma-
terskú školu. V rozpočte na pro-
jekt a vybudovanie kanalizácie 
pre obe budovy je vyčlenených 
celkovo 20.000 eur. V priebehu 
tohto roka budeme riešiť aj 
vysporiadanie vlastníckych 
vzťahov k pozemkom pod budo-
vami, ktoré sú majetkom obce. 
Na vysporiadanie úrad vyčlenil 
70.000 eur a peniaze použijeme 
z rezervného fondu, ktorý sme 
vytvorili v priebehu predchádza-
júcich rokov. V priebehu me-
siacov marec – apríl urobíme 
opravu miestnej komunikácie 
na križovatke ulíc Mandľová – 
Jantárová. Cieľom je dosiahnuť, 
aby bolo na prvý pohľad jasné, 
že nejde o kruhový objazd. Tento 
tam nie je možné umiestniť pre 
nedostatok miesta. 
N a  m i e s te ,  k d e  s t á l a  ke -
dysi stará škola, ostala po jej 
odstránení nevyužitá voľná plo-
cha s veľkosťou asi 1.100 me-
trov štvorcových. V súčasnosti 
nemáme vhodný priestor na 
organizovanie akcií väčšieho 
rozsahu, preto uvažujeme, ako 
túto plochu využiť. Ako prvý krok 
bude vypracovanie štúdie na 
využitie priestoru. Táto plocha 
sa môže využiť ako priestor 
pre mobilných predajcov zele-
niny,  mäsa a pod. Pr iestor 
pred Kultúrnym domom nie je 
vhodný z dôvodu hustej rannej 
premávky a vzniku kolíznych 
situácií. Podobne tiež budeme 
riešiť vybudovanie parkoviska 
pri budove základnej školy. Úloh 
na rok 2012 je veľa, niektoré 
menšie som pre rozsiahlosť 
neuviedol v texte. Na stránke 
Miestnej časti www.jarovce.sk 
je materiál „Investičné priority  
mestskej časti na roky 2012 
– 2014“ umiestnený v sekcii 
„Rozpočet”.

Pavel Škodler
starosta MČ Bratislava - Jarovce

JAROVCE MAJÚ INVESTIČNÉ PRIORITY 
NA ROKY 2012 - 2014



Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

11

vedeli darovať do Materského 
centra Luskáčik v Jarovciach, 
prosím kontaktujte ma mailom 
alebo SMSkou.
Zoznam vecí: plastové misky 
a poháriky pre deti, ohrievač 

Mil í  spoluobčania, čoskoro 
otvoríme Materské centrum 
Luskáčik v Jarovciach, do jeho 
vybavenia nám chýba už len 
pár vecí.
Chcem Vás poprosiť, ak by sa 
u Vás doma našli nazvyš nižšie 
uvedené veci, ktoré by ste nám 

PROSBA

Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

BUDEME MAŤ BANKOMAT OD INEJ BANKY
Od 23. mája 2007 je v objekte 
Kultúrneho domu v našej mest-
skej časti  umiestnený ban-
komat. Prevádzkovateľom tohto 
užitočného zariadenia, ktoré do 
tej doby v Jarovciach chýbalo 
je Tatra banka, a.s.. Bankomat 
slúžil k spokojnosti väčšiny 
obyvateľov a návštevníkov Jaro-
viec, aj keď sa zriedkavo stáva-
lo, že bol z rôznych dôvodov 
mimo prevádzky. Celkovo je 
však jeho umiestnenie hodno-
tené pozitívne. Žiaľ, koncom 
januára nám prevádzkovateľ 

s tým nesúhlasila a schválila 
názov Bažantnicová .  T ieto 
názvy sa budú môcť definitívne 
používať, až keď ich schváli 
mestské zastupiteľstvo.

Február

Na februárovom rokovaní sa 
schvaľoval najdôležitejší doku-
ment, ktorý každá samospráva 
má. Je ním rozpočet mestskej 
časti, ku ktorému sa v tomto 
roku pridružili aj priority na roky 
2012 – 2014. Ide o vyrovnaný 
rozpočet, v ktorom príjmy aj 
výdavky sú vo výške 1.064.356 
eur. Vďaka finančnej solidar-
ite veľkých mestských častí  
s malými dostanú Jarovce pre 
rok 2012 vyše 302-tisíc eur. 
Táto čiastka tvorí viac ako po-
lovicu príjmov dane z príjmu 
fyzických osôb mestskej časti.  
V rozpočte je zahrnutá aj čiastka 
217 tisíc eur na školstvo, čo 
je transfer zo štátu určený pre 
základnú školu a úrad je po-
vinný ju previesť škole. Poslanci 
schválili aj investičné priority na 
roky 2012 až 2014. Plánované 
investíc ie sú nasmerované 
najmä do zníženia energetickej 
náročnosti budov základnej  
a materskej školy. Okrem výme-
ny okien, zateplenia obvodového 
plášťa budov a striech by malo  

Január

Úvodná časť rokovania pa -
t r i la  kontrolórovi  mestskej 
čast i  Ja rovce  Mgr.  Micha -
lovi Belohorcovi. Ten predložil 
správu o kontrolách za druhý 
polrok 2011 a zároveň návrh 
plánu kontrol na ďalší polrok. 
Plánuje sa zamerať na kon-
trolu dotácií poskytovaných 
mestskou časťou, dodržiavanie 
predpisov pri zabezpečovaní 
zimnej údržby a tiež na kon-
t ro l u  v ý d av kov  s p o j e n ý c h  
s údržbou a renováciu zelene  
v našej mestskej časti. Zároveň 
predložil správu z kontroly vý-
davkov pri realizácii kultúrnych 
podujatí, kde konštatoval, že 
prostriedky vynakladané na 
podporu týchto podujatí sú  
v súlade s rozpočtom a zákonmi. 
Z predloženej správy vyplýva, že 
najväčšia časť rozpočtovaných 
prostriedkov na kultúru ide na 
elektrickú energiu a kúrenie  
v kultúrnom dome.
Starosta predložil návrh na 
pomenovanie  dvoch novo-
vzniknutých ulíc. Jedna z nich 
mala niesť názov Pri diaľnici 
a druhá Plitvická. Občania ulice, 
ktorá vzniká na konci Palmovej  
v smere na Kittsee sa voči tomu-
to názvu ohradili a navrhli názov 
Villa Ban. Väčšina zastupiteľstva 

v blízkosti školy pribudnúť aj 
malé parkovisko a predpokladá 
sa aj pripojenie školy na kana-
l izáciu. Mestská časť ďalej 
plánuje prípravu projektov na 
cyklochodníky a opravy chod-
níkov na Jantárovej a Mandľovej 
ulici. V roku 2013 by sa mal 
v obci vybudovať orientačný 
systém, obstarať územné plány 
zón pre rozvojové časti katastra 
a plánuje sa aj rekonštrukcia 
zdravotného strediska.
V ďalšej rozprave poslanci neod-
súhlasili žiadosť firmy Eurospedit 
o odpredaj pozemkov, ktoré 
firma užívala. Prerokúvali tiež 
návrh zmluvy Rímskokatolícke-
ho farského úradu na prenájom 
pozemku pod Domom nádeje. 
Výšku nájmu, ktorú navrhol 
farský úrad, schválili poslanci 
už v novembri. Tentoraz bol 
predložený návrh zmluvy, podľa 
ktorého sa za tri roky spätne má 
platiť iná suma ako za rok 2011. 
Nájomné do budúcnosti sa malo 
platiť podľa toho, koľko daní  
z nehnuteľností bude farský  
úrad platiť. Zákon však ne-
umožňuje takéto určenie výšky 
nájomného a preto poslanci 
nemohli tento návrh schváliť 
aj napriek tomu, že s výškou 
nájmu 180 eur ročne súhlasili 
už v novembri. Farský úrad 
ž iada l  kompenzovať  dane  

z nehnuteľností, ktoré platí len 
za pozemky a budovy, ktoré 
prenajíma alebo využíva na po-
dnikanie. Ostatné nehnuteľnosti 
cirkvi sú oslobodené od dane. 
Poslanci ďalej požiadali staros-
tu, aby farskému úradu oznámil 
dôvody nechválenia zmluvy  
a znova ho požiadal o predlo-
ženie zmluvy, ktorá bude v sú-
lade zo zákonom. Farský úrad 
takto neprichádza o žiadne 
financie, pretože nájomné mu 
patrí odo dňa kedy o nájomné 
požiadal, plus tri roky spätne.
Ďalším bodom rokovania bol 
prenájom domčeka na Ovoc-
nej ulici v areáli futbalového 
ihriska. V tomto prípade išlo  
o obojstranne výhodnú dohodu, 
kedy nájomca potrebuje užívať 
domček na bývanie po dobu 6 až 
12 mesiacov, pričom je povinný 
urobiť stavebné úpravy za 2750 
eur. Vlastníkom všetkých častí 
investície sa stáva mestská časť 
Jarovce, pričom po roku bude 
mať k dispozícii zrekonštruovaný 
domček vhodný na ďalší prená-
jom.
Jedným z posledných bodov ro-
kovania bola žiadosť o poskytnu-
tie dotácie miestnemu spevác-
kemu zboru Chorus Cantilena. 
Poslanci schválili túto dotáciu vo 
výške 500 eur.

Jozef Uhler

bankomatu oznámil, že po pia-
tich rokoch prevádzky ukončí 
jeho činnosť dňa 23. mája 2012 
a hrozilo, že budeme bez tejto 
služby, na ktorú sme si pohodlne 
zvykli. Po obdržaní tejto nemilej 
informácie som následne oslovil 
niekoľko bánk s ponukou na 
umiestnenie bankomatu. Iba 
jedna z oslovených bánk zare-
agovala pozitívne, jedna banka 
poslala negatívnu odpoveď 
a ostatné sa ani neunúvali 
poslať odpoveď. V utorok 28. 
februára som mal rokovanie so 

zástupcom banky, ktorá pre-
javila záujem, s pozitívnym 
výsledkom. Činnosť nového 
bankomatu nadviaže na 
to, na čo sme boli doteraz 
zvyknut í .  N iekoľko  dn í 
pravdepodobne budeme 
bez možnosti výberu ho-
tovosti, dovtedy, kým nový 
b a n ko m a t  n e b u d e  p r i -
pravený na prevádzku. Klienti 
Tatra banky, a.s., ktorý doteraz 
túto službu využívali bezplatne, 
si budú musieť zvyknúť na spo-
platnenie služby. Pre klientov 

Slovenskej sporiteľne nastanú 
lepšie časy, pre ostatných sa nič 
nemení.

Pavel Škodler
starosta MČ Bratislava - Jarovce

detských fliaš, detský bazén  
s plastovými guličkami, stupie-
nok k umývadlu, deky, 4 stoličky, 
regál na topánky (botník), set-
topbox, vysávač, bezdrôtový 
zvonček a paraván.
Ď a k u j e m e  v e ľ m i  p e k n e 
všetkým, čo nám už niečo po-
darovali, chystajú sa podarovať 
a pomáhajú pri zariaďovaní 

materského centra. Zároveň 
ďakujeme pánovi starostovi  
a pánom poslancom za krásne 
vymaľované priestory MC.

S pozdravom 
Ing. Jana Turanská, 
predseda MC Luskáčik
e-mail:mcluskacik@gmail.com
mobil: 0902 129 866
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Poradie Tím Zápasy V R P Skóre +/- Body Poradie Tím Zápasy V R P Skóre +/- Body
1 ŠK Inter Bratislava 13 8 5 0 31:8 23 29 1 MŠK Iskra 10 7 3 0 39:12 27 24
2 ŠK Tomášov 13 6 5 2 19:11 8 23 2 FK Kuchya 10 7 2 1 39:11 28 23
3 ŠK Vrakua 13 6 5 2 16:14 2 23 3 FK BCT 10 6 3 1 20:8 12 21
4 Lokomotíva DNV 13 7 1 5 29:14 15 22 4 Záhoran Jakubov 10 6 0 4 26:18 8 18
5 SFC Kalinkovo 13 6 3 4 26:14 12 21 5 TJ Jarovce 10 5 1 4 36:17 19 16

6 ŠK unovo 13 5 5 3 17:13 4 20 6 ŠK Lozorno 10 5 1 4 32:20 12 16
7 MFK Rusovce 13 5 3 5 19:18 1 18 7 ŠK Malacky 10 4 1 5 22:19 3 13
8 TJ Hrubý Šúr 13 5 3 5 25:25 0 18 8 FK Lama 10 3 0 7 19:21 -2 9
9 Slovan Most pri Brat. 13 4 5 4 26:25 1 17 9 Tatran Stupava 10 3 0 7 15:28 -13 9

10 FK Cepit Vajnory 13 5 2 6 29:32 -3 17 10 FC Rohožník 10 2 1 7 16:45 -29 7
11 FK BCT 13 3 4 6 17:22 -5 13 11 FK Studienka 10 1 0 9 7:72 -65 3
12 ŠK Danubia 13 4 1 8 22:41 -19 13
13 Družstevník Malinovo 13 3 0 10 15:32 -17 9
14 TJ Jarovce 13 2 2 9 19:41 -22 8

IV.liga starší dorast - SD4VAIV.Liga seniori - S4A

BRATISLAVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ - TABUĽKY PO JESENNEJ ČASTI

kolo dátum de as domáci hostia kolo dátum de as domáci hostia
14 18.3.2012 Nedea 15:00 Lokomotíva DNV TJ Jarovce 12 1.4.2012 Nedea TJ Jarovce ŠK Malacky
15 25.3.2012 Nedea 16:00 ŠK unovo TJ Jarovce 13 8.4.2012 Nedea FK BCT TJ Jarovce

16 1.4.2012 Nedea 16:30 TJ Jarovce ŠK Vrakua 14 15.4.2012 Nedea TJ Jarovce MŠK Iskra
17 7.4.2012 Sobota 9:30 FK BCT TJ Jarovce 15 22.4.2012 Nedea TJ Jarovce FC Rohožník
18 15.4.2012 Nedea 16:30 TJ Jarovce Slovan Most 16 29.4.2012 Nedea Záhoran Jakubov TJ Jarovce

19 22.4.2012 Nedea 17:00 TJ Hrubý Šúr TJ Jarovce 17 6.5.2012 Nedea TJ Jarovce Volný žreb
20 29.4.2012 Nedea 17:00 TJ Jarovce ŠK Danubia 18 13.5.2012 Nedea FK Studienka TJ Jarovce

21 6.5.2012 Nedea 17:00 SFC Kalinkovo TJ Jarovce 19 20.5.2012 Nedea TJ Jarovce Tatran Stupava
22 13.5.2012 Nedea 17:00 TJ Jarovce FK Vajnory 20 27.5.2012 Nedea ŠK Lozorno TJ Jarovce

23 20.5.2012 Nedea 17:00 TJ Jarovce MFK Rusovce 21 3.6.2012 Nedea TJ Jarovce FK Lama
24 27.5.2012 Nedea 10:30 ŠK Inter TJ Jarovce 22 10.6.2012 Nedea FK Kuchya TJ Jarovce

25 3.6.2012 Nedea 17:00 TJ Jarovce TJ Malinovo
26 10.6.2012 Nedea 17:00 ŠK Tomášov TJ Jarovce

IV.Liga seniori - S4A IV.liga starší dorast - SD4VA

ROZPIS ZÁPASOV - JARNÁ ČASŤ, ročník 2011/2012

SMS ROZHLAS VYUŽÍVA UŽ 78 JAROVČANOV
V decembri 2011 spustila Mestská časť Jarovce SMS rozhlas. Ide 
o efektívnu a priamu komunikáciu s občanmi pomocou krátkych 
textových správ (SMS). Zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada 
obecného rozhlasu pre občanov, ktorí ho na svojej ulici nemajú. 
Tiež pomôže tým, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť 
počuť obecný rozhlas.
K odberu správ cez SMS sa prihlásilo už 78 Jarovčanov. V porovaní 
s inými obcami Slovenska je o službu vysoký záujem, rozhodli sme 
sa teda, že vám pripomenieme spôsob prihlásenia sa.

Občan si môže zvoliť okruhy odoberaných správ podľa kategórie, 
ktorej sa týkajú. Na výber sú tieto kategórie:

K – Kultúra – správy o kultúrnych podujatiach a spoločenských 
podujatiach
S – Šport – správy zo športu
U – Upozornenia – dôležité upozornenia, najmä o plánovaných 
odstávakach sietí (elektrina, plyn, voda,...), dopravných obmedze-
niach a pod.
P – Predaje – informácie od jednorazových predajcov v obci (zele-
nina, textil, mäso,...), iné komerčné informácie
O – Ostatné – informácie, ktoré nepatria do iných kategórií

Je to veľmi rýchly a efektívny spôsob zverejňovania dôležitých  
informácií ktoré sú ako SMS zasielané na telefónne čísla zaregistro-
vaných občanov.

Zaregistrovať sa môžete zaslaním SMS v tvare: 
JAROVCE kategórie Meno Priezvisko na číslo 0908 590 590.
Príklad: Ak chcete dostávať informácie z oblasti kultúry a dôležité 
upozornenia, pošlete SMS
JAROVCE KU Jozef Mrkvička
V prípade, že chcete zrušiť zasielanie správ, pošlete SMS v tvare: 
JAROVCE STOP na číslo 0908 590 590.
Ak ste už zaregistrovaný a chcete si pridať nejakú kategóriu, jedno-
ducho pošlete SMS v tvare:
JAROVCE kategória na číslo 0908 590 590.

Takto rozosielané správy si Vás nájdu prakticky kdekoľvek. Prijí-
manie správ je bezplatné. Náklady obce na zriadenie služby boli 
0 EUR. Systém bol dodaný bezplatne.
Najväčšou výhodou SMS rozhlasu je pohodlie pre občanov.

Jozef Uhler


