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V súvislosti s oslavami 1150.výročia príchodu 
solúnskych bratov medzi našich predkov akoby 
sa roztrhlo vrece so slovenskými púťami do Ríma. 
V posledných týždňoch februára Rím ovládli sloven-
ské zástavy.

pokračovanie na strane 3

KARNEVAL MALÝCH 
JAROVČANOV
Deň pred začiatkom pôstneho 
obdobia sme v Jarovciach opäť 
venovali celé popoludnie deťom. 
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JAROVČAN S ABSOLÚTNYM 
SLUCHOM
Pani učiteľka Mgr. Marta Janič-
kovičová zo Základnej ume-
leckej školy na Daliborovom 
námestí vyučuje hru na klavír 
aj deti z Jaroviec.       Strana 17

Smetiarsky OFF - 
OLOMPIJSKÝ FILMOVÝ 
FESTIVAL

PREMIÉRA CHORVÁTS-
KEHO OCHOTNÍCKEHO 
DIVADLA

KOMU DÁTE 2% 
Z VAŠICH DANÍ?  
JAROVCIAM ČI ŠTÁTU?
V y b ra l i  s m e  p re  v á s  š t y r i 
občianske združenia, ktoré 
sa venujú najmä deťom. Tým 
najmenším sa venuje Materské 
centrum Luskáčik. 
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Po mnohých desaťročiach sa 
do našej obce vrátila tradícia 
ochotníckeho divadelného pred-
stavenia. 
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Trojdňový festival, ktorý orga-
nizovala po prvý krát v histórii 
spoločnosť OLO a.s. v spolupráci 
s EKOTOPFILMOM a Asociáciou 
podnikateľov ...
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PÚŤ MATIČIAROV (AJ Z JAROVIEC) DO RÍMA

Predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Jarovciach 
Štefan Suchý daroval pápežovi Benediktovi XVI. vlastnoručne 

vyrobenú fujaru.
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spo ločenské 
hry, či si kresliť, 
mládež a starší 
sa zase mohli 
p o r o z p r á v a ť 
a zabaviť.
Atmosféra bola 
naozaj veselá, 
s p o l o č n e  s a 
i spievalo, a to 
aj v sprievode harmoniky. 
Typickou fašiangovou pochúťkou, 
ktorá nechýbala na stole boli 
šišky, ktoré pripravili šikovné 
jarovské gazdinky. Okrem toho 
si  všetci  zúčastnení  mohl i 
pochutnať na dobrej klobáske, 
syre, či iných pochúťkach a vypiť 
si dobrého vínka.    
Okolo siedmej hodiny sa začali 
hostia postupne rozchádzať, 

no poslední z nich odišli domov 
až vo večerných hodinách, čo 
bolo dôkazom toho, že sa veľmi 
dobre cítili. Toto stretnutie nás 
všetkých spojilo okolo jedného 
stola ako jednu veľkú rodinu 
a zanechalo v nás pozitívne 
dojmy.

Daniela Pauhofová

Fašiangy sú časom zábavy 
a veselosti. Dôkazom toho sú 
mnohé zábavy, maškarné bály 
a plesy, ktoré k tomuto obdobiu 
neodmysliteľne patria. K rôzno-
rodým fašiangovým akciám 
v našej obci prispel tou svojou 
i náš pán farár. 
V poslednú nedeľu pred obdo-
bím pôstu, 10. februára pozval 
všetkých svojich farníkov na 
spoločné posedenie s chutným 
občerstvením. Brány fary sa 
pre všetkých ,,otvorili“ o 14.00. 
Návštevníci počnúc deťmi, ich 
rodičmi, mládežou, ale i stred- 
nou a staršou generáciou, 
prichádzali postupne počas 
celého popoludnia. 
Na svoje si mohol prísť každý. 
Najmladší si mohli zahrať rôzne 

FAŠIANGY NA FARE

pomohli vyzbierať peniaze pre 
deti do Afriky. Z tohtoročnej 
zbierky boli podporované  najmä 
projekty v Keni, Južnom Sudáne, 
Etiópii a Ugande. Tento rok sa 
koledovalo pre ľudí s posti-
hnutím,  predovšetkým pre deti.
Postihnutí ľudia sa totiž stre-
távajú s nepochopením ostat-
ných a odmietaním okolia. Nikto 
však nemyslí na to, že aj oni 
môžu mať potenciál a talent, 
ktorý by chceli rozvíjať. Preto 
bolo rozvojové vzdelávanie 

hlavným projektom, na ktorý 
sa zbierka zameriavala.
Tento rok sa nám podari lo 
vyzbierať 926 eur a 674,50 Sk.
Prostredníctvom zbierky sme  si 
uvedomili, že sú krajiny, kde sa 
deťom žije omnoho horšie. A to 
bolo našou motiváciou.
Ešte raz ďakujeme všetkým, 
ktorí boli ochotní prispieť a so 
záujmom si  vypočul i  naše 
vianočné koledy a vinše.

Petra Némethová 
Zdroj: dobranovina.sk

,,Dobrá novina je verejná zbierka 
povolená Ministerstvom vnútra 
SR na verejnoprospešný účel 
podpory rozvojových, humanitár-
no-charitatívnych a sociálnych 
projektov v afrických krajinách“. 
V roku 2012 sa uskutočnil už 
18. ročník zbierky Dobrej No-
viny. Veľmi obľúbená je i u nás 
v Jarovciach, kde sa konala 
po 11. krát. Ako každý rok sa 
naši koledníci zišli v hojnom 
počte, aby ohlasovali zvesť 
o narodení Pána a zároveň 

Dobrá novina 2012

Pri pohľade na titulnú stránku 
týchto novín, som si uvedomil 
rýchle plynutie času. Zdá sa mi, 
že to bolo len nedávno čo bol za 
pápeža zvolený Joseph Ratzinger 
– Benedikt XVI. V skutočnosti 
je tomu takmer osem rokov. 
Určite si mnohí z vás pamätajú 
zábery z televízie, ako z komína 
Sixtínskej kaplnky vychádza biely 
dym. Čoskoro si to pripomenieme 
znova.
Pri ďalšom pohľade na titulnú 
stránku mi padlo do oka, že 
začíname štvrtý rok vydávania 
Jarovských novín. Tiež mám poc-
it, že to bolo pred pár mesiacmi, 
keď mi napadlo, že Jarovce by 
mali mať svoje periodikum. Veď 
vďaka informovanosti môžeme 
udržať kultúru, ktorá sa tu pre-
chovávala počas štyroch storočí. 
Vďaka novinám sa obyvatelia 
Jaroviec môžu vzájomne spoznať 
a tiež vieme pomôcť spropagovať 
tých, ktorí sú snaživí, organizujú 
podujatia, vypĺňajú čas deťom 
a mládeži alebo inou formou 
prispievajú ku šťastiu iných. 
Takýchto ľudí máme v Jarov -
ciach mnoho. A mnoho je aj 
takých, ktorí by chceli pomôcť, 
ale nevedia prekonať prekážky, 
ktoré im iní kladú pod nohy. Iste 
sa v týchto riadkoch nájdu, jedni 
či druhí.
Rímsky filozof Seneca pred tak-
mer dvetisíc rokmi vyslovil vetu 
„Vita nihil aliud quam ad mortem 
iter est“ – „Život nie je nič iné 
ako cesta k smrti“. Tvrdé a veľmi 
pravdivé vyjadrenie plynutia 
času. Plynutie času je jedna 
z mála vecí, čo nás sprevádza 
neustále, či bdieme, či spíme. 
Každý z nás venuje svoje minúty 
života niečomu inému, o čom 
je presvedčený, že napĺňa jeho 
bytie. Na tomto mieste by som sa 
chcel poďakovať všetkým, ktorí 
počas uplynulých troch rokov 
venovali svoj čas tvorbe našich  
novín. Určite sú aj takí, ktorí by 
chceli prispieť do ďalších čísel 
a zatiaľ nenabrali odvahu. Nech 
sa páči, ste vítaní. Kontakty náj-
dete na poslednej strane.
A nakoniec chcem poďakovať 
vám všetkým, ktorí nás čítate. 
Ak to robíte pravidelne, robíte to 
aj preto, že viete, že tento čas je 
dobre investovaný. Želám vám 
príjemné čítanie.

Jozef Uhler
vydavateľ Jarovských novín 

Na úvod
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PÚŤ MATIČIAROV (AJ Z JAROVIEC) DO RÍMA

daroval Svätému otcovi vlast-
noručne namaľovaný obraz, na 
ktorom je Benedikt XVI. pod sta-
roslávnym Devínom so slovami: 
„Vám sa na Devín prísť nepo-
darilo, Devín prichádza k vám,“ 
načo Svätý Otec odvetil: „Schön, 
schön...“ (fotografia obrazu je na 
titulnej strane) Predseda Mie-
stneho odboru Matice sloven-
skej v Jarovciach Štefan Suchý 
daroval pápežovi vlastnoručne 
vyrobenú fujaru (foto na titulnej 
strane). S pápežom sa osobne 
stretla aj tajomníčka MO MS 
Jarovce Dagmar Vanečková.

V NIEKDAJŠEJ RÍMSKEJ 
„ M E K K E “  U M E L C O V 
Z CELÉHO SVETA
O tom, že Slováci chodievajú 
do Ríma odjakživa, svedčia aj 
zápisy v cividalskom evanjeliári 

z 9.storočia. Tieto dokumenty,  
uschované v tajnom vatikánskom 
archíve sú z čias, keď Svätopluk 
bol kráľom a staroslovenčina 
j e d n ý m  z o  š t y ro c h 
bohoslužobných jazykov 
sveta. Svedčí o tom 
však aj reliéf sloven-
ských básnikov v Antico 
Cafe Greco na Via del 
Condotti v uličke oproti 
Španielskym schodom 
v Ríme. V týchto priesto-
roch sa  v  minu lom 
storočí stretávali výz-
namní umelci z celého 
sveta.  Patr i l i  k  nim 
napríklad aj slovenskí 
literáti. Tak ako ostatní, 
aj na nich je tu spomien-
ka v podobe umeleckého dielka 
či diela. K reliéfu Poeti slovacchi, 
spodobizňami Jána Kollára, Jána 

Smreka a Štefana Žáryho pripev-
nili 14.februára 2013 matičiari 
z Jaroviec, spolu s majiteľom 
kaviarne pánom Pelegrinim, 
slovenskú trikolóru. Aj táto 
pocta slovenským poetom,  
ucteným Rímom, bola súčasťou 
púte konanej pri príležitosti 
1150. výročia príchodu sv. Cyrila 
a Metoda na naše územie a 150.
výročia založenia najstaršej 
slovenskej kultúrnej ustanovizne 
Matice slovenskej.

ZÁVER PATRIL VÝROČIU 
SV.CYRILA 
Púť Slovákov do Vatikánu zor-
ganizovala Matica slovenská 
spoločne s kresťanskými spol-
kami. 14.februára 2013, pod 
duchovným vedením bratislav-
ského gréckokatolíckeho epar-
chu Mons.  Petra  Rusnáka 
zúčastnili sa pútnici aj slávnost-
ných bohoslužieb v Bazilike sv. 
Klementa, ktoré viedol kardinál 
Tomko vo výročný deň smrti sv. 
Cyrila, ktorý je v bazilike pocho-

vaný. Púť vyvrcholila položením 
matičného venca k Cyrilovmu 
hrobu.

Dagmar Vanečková

N A  J E D N E J  Z  DVO C H 
POSLEDNÝCH AUDIEN-
CIÍ U ODSTUPUJÚCEHO 
PÁPEŽA BENEDIKTA XVI. 
Nadšenie ,  s lová  úcty,  po -
žehnanie, ale aj slzy dojatia 
– v takomto duchu sa nieslo 
stretnutie slovenských pútnikov 
so Svätým Otcom Benediktom 
XVI., ktoré sa uskutočnilo na 
popolcovú stredu 13. februára. 
Zvláštnymi cestami osudu sa 
tak stalo dva dni po tom, ako 
pontifex ohlásil svetu svoju 
rezignáciu, a tak stredajšia gen-
erálna audiencia bola predpo-
sledná Benediktova a dokonca 
jeho posledná v Aule Pavla VI. 
Ako vieme, 28. februára t. r. sa 
pápežský stolec uvoľnil. Na svo-
jom poslednom stretnutí s pút-
nikmi v tejto aule odzneli aj tieto 
slová v slovenčine: „Srdečne ví-
tam pútnikov zo Slovenska. Oso-
bitne zástupcov kresťanských, 
laických hnutí, združení, ako 
aj Matice slovenskej. Bratia 
a sestr y,  pôstna doba nás 
pozýva na obete cez modlitbu, 
konanie skutkov milosrdenstva 
a počúvanie Božieho slova. Na 
také prežívanie pôstu udeľujem 
apoštolské požehnanie vám 
i vašim drahým. Pochválený buď 
Ježiš Kristus!“
Bolo to prvý raz v histórii, čo z úst 
pápeža zaznelo požehnanie pre 
Maticu slovenskú. Jej predseda 
Marián Tkáč,  občan Jaroviec,  

Predseda Matice slovenskej a občan Jaroviec - Marián Tkáč, daroval Svätému otcovi vlastnoručne 
namaľovaný obraz, na ktorom je Benedikt XVI. pod staroslávnym Devínom.

Reliéf s podobizňami J.Kollára, 
J.Smreka a Š.Žáryho

Majiteľ kaviarne p.Pelegrini priväzuje 
trikolóru na reliéf, v pozadí D.Vanečková.



Jarovské noviny

4

FOTOSPOMIENKA NA PLESOVÚ SEZÓNU
POĽOVNÍCKY PLES

PLES ŠPORTOVCOV
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Foto: Jozef Moronga (Poľovnícky ples), Petar Tyran (Chorvátsky ples), Jozef Uhler (Ples športovcov a Zábava Červeného kríža)

CHORVÁTSKY PLES

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA ČERVENÉHO KRÍŽA
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STAROSTA ODPOVEDÁ - ČO BY NÁS MALO ZAUJÍMAŤ

s výstavbou diaľnice D4. Túto 
súvislosť však nechápem nielen 
ja. Výstavba diaľnice D4 sa mala 
začať v roku 2013, nedávno som 
sa z oznamovacích prostriedkov 
dozvedel, že výstavba sa od-
kladá až na rok 2015. Zrejme 
nás čaká ďalší súdny proces.

Ešte pred dvoma týždňami 
nám napadla ďalšia snehová 
nádielka, ako už po niekoľký 
raz počas tejto zimy. Bola táto 
zima podľa Vás náročná?

Táto zima nám skutočne doteraz 
nadelila toľko snehu, koľko 
sme nemali už niekoľko ro -
kov.  Odhadujem, že náklady 
na zimnú údržbu presiahnu 
desaťnásobok sumy vynaloženej 

Ako by ste opísali bývanie 
v Jarovciach?

Bývanie v Jarovciach sa v posled-
ných rokoch stalo pre mno -
hých zaujímavým a dovolím 
si povedať, že aj atraktívnym. 
Pokoj, kľud, ticho a ešte vi-
diecky charakter sú výhody 
tohto bývania. Aj keď nám ticho 
niekedy narúša diaľnica D2, 
v posledných rokoch sa záujem 
o bývanie v Jarovciach zvýšil 
a čo sa týka percentuálneho 
nárastu obyvateľstva, Jarovce 
sa stali najdynamickejšie sa 
rozvíjajúcou mestskou časťou 
Bratislavy. K dátumu 1.1.2013 
bolo na trvalý pobyt prihlásených 
1.677 obyvateľov.

Spomenuli ste diaľnicu D2. Aká 
je dnes situácia s vybudovaním 
protihlukovej zábrany?

Diaľnica D2, na ktorej doteraz 
nie sú vybudované protihlu-
kové zábrany a pre vysokú 
hladinu hluku doteraz nie je 
skolaudovaná, je už trinásty 
rok v prevádzke. Túto záležitosť 
sa snažíme vyriešiť. Avšak aj 
napriek nášmu šesťročnému 
úsiliu sa nám to zatiaľ pre ne-
záujem, nečinnosť a ignoranciu 
Národnej diaľničnej spoločnosti 
a hlavne Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky, vyriešiť 
nepodarilo. Odpovede na všetky 
l isty sú v podstate rovnaké 
a dajú sa zhrnúť do jednej vety 
– protihluková stena na diaľnici 
D2 bude vybudovaná súčasne 

počas minulej sezóny, kedy sme 
na zimnú údržbu vynaložili 380 
eur. Zatiaľ máme vyčíslené 
nák lady  len  za  december 
a január. Náklady za február 
ešte vyčíslené nie sú. Žiaľ je 
tu aj iný problém, ktorý ma 
v súvislosti so snehom zaujal. Po 
roztopení snehu na trávnikoch 
a ostatných priestranstvách 
ostáva špina a neporiadok.

Môžete byť konkrétnejší?

P r e d ov š e t k ý m  s a  to  t ý ka 
majiteľov psov,  po ktorých 
ostáva mnoho nevzhľadných 
kôpok. Neporiadok sa však netý-
ka len ich. Čistota a poriadok 
sú záležitosťou nás všetkých. 
Zbytočne budeme vzdychať, aký 

poriadok je napr. v susednom 
Rakúsku. Neporiadok nám sem 
nechodia robiť cudzinci, ten si 
robíme sami.
Niekedy nachádzam plastovú 
fľašu alebo obaly zo sladkostí 
pohodené pred Kultúrnym do-
mom na tráve alebo na chodníku 
len meter alebo dva od odpad-
kového koša. Inokedy podľa 
odpadkov po chodníkoch viem, 
či v školskej jedálni dostali deti k 
obedu mandarínku, jablko alebo 
banán. Nevšímavosť a neúcta 
k spoločnému sa bežne tole-
ruje. Ako perličku prikladám 
obrázok zlomeného stromu, 
ktorý sme pred tromi rokmi 
zasadili pri Kultúrnom dome. 
Musel to byť skutočne hrdina, 
ktorý si lámaním stromčeka 
dokazoval svoju silu. Na ďalšom 
obrázku je situácia pri plote 
zberného dvora, kde si nie-
ktorí naši spoluobčania urobili 
skládku. Vyhadzovanie odpadu 
nie je ojedinelý jav a nechce sa 
mi veriť, že si nikto nevšimol 
človeka vyhadzujúceho odpad. 
Za vlaňajší rok sme na odvoz od-
padu z mestskej časti vynaložili 
22 000 eur. Na okraj už chcem 
len poznamenať, že ak si sami 
neustrážime čistotu a poriadok 
a budeme sa báť poukázať na 
konkrétne osoby, bude to tak 
aj naďalej.

Ďakujem za rozhovor

Zhovárala sa:  
Petra Némethová

Oslovili sme starostu mestskej časti Bratislava - Jarovce Ing. Pavla Škodlera s aktuálnymi otázkami, ktoré by mohli zaujímať 
našich čitateľov.

Jedna z mnohých čiernych skládok
Elektroodpad ponechaný pred zberným dvorom mimo otváracích 

hodín

Niekto si dokazoval silu zlomením trojročnéhio stromu pred 
Kultúrym domom
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Balónová šou sa páčila hlavne 
tým najmenším. Niektorí mali  
šťastie a mohli si vybrať nejaké 
zvieratko, ktoré im kúzelník 
Peter z balónov „vykúzlil“. Po 
skvelom vystúpení prišla na rad 
interaktívna diskotéka sprevád-
zaná animátormi, ktorí zabávali 
deti až do chvíle, kým neprišla 
na rad dlho očakávaná tombola. 
Vďaka sponzorom sme mohli 
do tomboly nakúpiť toľko cien, 
že žrebovanie trvalo bezmála 
hodinu. Len málokto odišiel 
bez ceny. Po tombole už neostal 
takmer žiaden čas, ale náš DJ 
Scarface aka Denis zahral ešte 
pár pesničiek pre tých, ktorých 
animátori nestihli dostatočne 

Opäť sme sa vrátili ku zvyku, že 
sa tento karneval konal až na 
konci plesovej sezóny poobede 
po fašiangovom sprievode. A to 
nie len kvôli krátkemu fašiangu, 
ale aj preto aby sme dodali 
tomuto popoludniu tú správnu 
atmosféru. 
Na úvod sa museli všetky masky 
predstaviť tete Vierke, ktorá 
ich na karnevalovom popo -
ludní privítala a zoznámila sa s 
nimi. Súťaž o najlepšiu masku 
tento rok chýbala, pretože všetky 
masky boli krásne a originálne 
a porota už po minulé roky 
mala problémy s vybraním tej 
naj. Kúzelník Peter nenechal 
na seba dlho čakať a prevzal 
iniciatívu. Vtipkovanie, zábava, 
kúzla a balónová šou pod jeho 
taktovkou vyplnili deťom čas. 
Medzitým rodičia mohli nakúpiť 
tombolové lístky, ale aj podak-
torých rodičov zaujal kúzelník 
natoľko, že takmer nato zabudli. 

unaviť. Pár minút po 18tej už 
bola sála kultúrneho domu 

takmer prázdna a začali 
sa prípravy na večernú 
zábavu.

Text: Juraj Hegyi
Foto: Oliver Bergl,  

Jozef Uhler

KARNEVAL MALÝCH JAROVČANOV
Deň pred začiatkom pôstneho obdobia sme v Jarovciach opäť venovali celé popoludnie deťom. Komisia kultúry a miestny 
úrad im pripravili karneval. Vyzdobený dom kultúry čakal o druhej popoludní už len na deti v sprievode rodičov. 
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PLUKOVNÍK PANDÚROV - BARÓN FRANJO TRENK (1/5)

kráľovná Mária Terézia udelila 
Trenkovi súhlas k vytvoreniu 
tohto zboru sa uvádza, že za 
vernú službu môžu tí, ktorí sa 
v minulosti dopustili trestných 
činov, znovu získať jej dôveru 
a milosť. V roku 1744 bol barón 
Trenk poverený rozšíriť jednotku 
na 2500 mužov a neskôr ešte 
o 1500 vojakov. V roku 1756 boli 
pandúri reorganizovaní v pravi-

delný pluk rakúskej 
pechoty. Podľa druhej 
verzie naverboval Trenk 
s lavonských  a  s r i -
jemských sedliakov, 
ako aj chorvátskych, 
posávskych a podrin-
s k yc h  h r a n i č i a rov, 
teda slobodných chor-
vátskych obyvateľov, 
č o  z n a m e n á ,  ž e 
nešlo o vyvrheľov, ale 
o tvrdých, v častých 
bojoch s Turkami zo-
celených hraničiarov. 
Pandúri nedostávali 
plat – žold, ale mali 
právo na vojnovú korisť 
a toto právo uplatňovali 
rovnako ako ich veliteľ 
veľmi  vehementne, 
nevyberavo a kruto.
Oblečenie pandúrov 
bolo na európske pom-

ery exotické. Ich výzor bol orien-
tálny, turecký. Práve bizarný 
výzor týchto chlapov z vojenskej 
hranice Viedenčanov šokoval. 
Na hlave nosili bohato zdobenú 
zamatovú čiapku, na nohách 
sandále. Oblečení boli do bie-
lych, alebo belasých tureckých 
nohavíc a sivého dolománu (ves-
ty) zo súkna. Na krku mali uvia-
zané šatky a la Croata (neskôr 
v Európe známe ako kravata). 
Vyzbrojení boli zahnutou šabľou 
so širokou čepeľou, jatagánom, 
dvoma pištoľami a puškou. Ich 
najcharakteristickejším zna-
kom však bol červený plášť 
s kapucňou, podľa ktorého 
do vojenských dejín a legiend 
vošli  ako červení kapucíni. 
Zbor tvorila prevažne pechota, 
jeho súčasťou ale bolo aj okolo 
120 jazdcov. Osobitým prvkom 
v zbore bola hudba, tzv. turecká 
banda, ktorá sa skladala z 12 
hudobníkov. Bolo to zároveň 
jedno z prvých hudobných telies 
v Európskej armáde. Už samotný 
výzor ako i samotná hudba 
naháňala protivníkom hrôzu. 
Odtiaľ tiež pochádza príslovie – 
zahrať niekomu bandúrsku. Zbor 
vycvičil samotný Trenk k boju 
zvláštnou taktikou, v ktorej 
spojil prvky boja používaného 
vtedy hraničiarmi (krajišnici) na 
chorvátsko - tureckej hranici. Pri-
pomínala neskorší spôsob par-
tizánskeho boja. Pandúri pri nej 
plnili zvláštne úlohy, prepadávali 
dopravné a zásobovacie cesty, 

napádali veliteľské stanovištia, 
boli v prvej línii pri prenikaní do 
obývaných osád, získavali infor-
mácie a znepokojovali vojen-
ské sily nepriateľa. Ich vysoká 
bojaschopnosť, profesionalita, 
trúfalosť a až šialená odvaha 
bola na druhej strane negova-
ná neľútostným rabovaním, 
lúpežami a krutosťou. Tie boli 
príčinou, prečo sa rakúski velite-
lia obracali s ponosami na pan-
dúrov a ich veliteľa priamo na 
panovníčku Máriu Teréziu. Ona 
si ale bola vedomá dôležitosti 
Trenkovho zboru a takéto ponosy 
„blahosklonne“ prehliadala. 
Barón František (Franjo, Franz) 
Trenk, neskorší plukovník a ge- 
nerál  rakúskej  armády,  sa 
pres láv i l  svo jou odvahou, 
vel i teľskými schopnosťami 
a neobvyklou bojovou straté-
giou, s ktorou slávil nejeden 
úspech. Povahou to bol výbušný, 
vznetlivý, nedisciplinovaný, 
krutý, obávaný a nezmieriteľný 
muž. 

Pokračovanie nabudúce ...

Autor textu: Juraj Hradský 
Foto: archív autora

Pandúri – tento názov 
je odvodený od slova - 
banderium – čo znamená 
prápor, alebo ozbrojený 
doprovod. Pandúrmi boli 
pôvodne označovaní os-
obní strážcovia, alebo 
ozbrojení sluhovia chor-
vátskych a uhorských 
šľachticov. Neskôr bol 
tento názov rozšírený 
na poriadkovú a strážnu 
službu na ich panstvách, 
ktorá strážila hranice a bo-
jovala proti Turkom. Ale 
do širšieho povedomia sa 
pandúri dostali až záslu-
hou baróna Trenka, ktorý 
takto pomenoval svoju 
vojenskú jednotku zloženú 
predovšetkým z Chorvátov 
a Slovincov v rakúskych 
službách. Jednotka sa 
skladala z približne 1000 
pandúrov. Historické pramene 
sa líšia v posudzovaní, akých 
ľudí Trenk do jednotky verboval. 
Mali to byť zčasti muži, ktorí 
prestúpili zákon, teda kriminál-
nici, trestanci, vrahovia, lupiči 
a násilníci z oblasti Slavónie, 
kde mal barón Trenk v Brestovci 
svoje panstvo. A tiež z oblas-
ti povodia riek Sávy a Driny 
v Chorvátsku. V listine, ktorou 

Barón Franjo Trenk

Nápis na čepeli tesáka  
VIVAT PANDÚR
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ocenená ako  ENVIRO NÁPAD 
ROKA 2012 na medzinárod-
nom festivale filmov o trvalo 
udržateľnom rozvoji Ekotopfilm, 
ktorý nás oslovil svojim posol-
stvom a šírkou záberu. A to 
už bol iba krôčik k myšlienke  
priblížiť našim detským „olom-
pionikom“  prostredníctvom 
zvedavej kamery svet odpadu.
Minuloročný nultý ročník vyhrala 
základná škola na Trnkovej ulici 
v Jarovciach.

Niekoľko čísel
Ročne sa na Slovensku vyprodu-
kuje asi 8,5 milióna ton od-
padu. Z toho je 1,8 milióna ton 
komunálneho odpadu, pričom 
samotná Bratislava vyprodu-
kuje asi 160 – 170 tisíc ton. 
Ak to prenesieme na jedného 
obyvateľa, tak každý z nás ročne 
vyprodukuje 447 kg komunál-
neho odpadu (priemer v Európe 
je cca 550 kg). Ročne sa na 
Slovensku umiestni asi 90 tisíc 
ton plastov, z čoho asi 35 tisíc 
ton tvoria PET fľaše. PET fľaša 
má hmotnosť asi 36 gramov 

Trojdňový festival, ktorý orga-
nizovala po prvý krát v histórii 
spoločnosť OLO a.s. v spolupráci 
s EKOTOPFILMOM a Asociáciou 
podnikateľov v odpadovom hos-
podárstve, konajúci sa v kon-
gresovej sále hotela Holiday 
Inn, ponúkol 14 enviro filmov, 
3 samostatné výstavy a 8 zau-
jímavých rozprávaní osobností 
z rôznych sfér spoločenského 
života.  Festivalu sa zúčastnilo 
celkovo 1230 detí z bratislav-
ských základných škôl, z toho 80 
detí zo základnej školy v Jarov-
ciach.
Prvý festivalový deň bol ve -
novaný letom – svetom „šiestim 
kontinentom odpadu“. Deti 
prešli  zaujímavú cestu jednej 
plastovej fľaše zo žltého kon-
tajnera až do obchodu. Druhý 
deň lietali spoločne s prvým slo-
venským kozmonautom a zbie-
rali  vesmírny odpad, jazdil i 
s Mercedesom na ekologických 
autách a ten tretí sa „vozili“ 
smetiarskymi autami po uliciach 
Bratislavy v čase histórie a čistili 
mesto so Zelenou Hliadkou. 
Naše pozvanie prijali, 1. slo-
venský kozmonaut Ivan Bella, 
neúnavný cestovateľ Luboš 
Fellner z CK Bubo, historik Pa-
vel Dvořák, zakladateľ Zelenej 
hliadky Matúš Čupka a mnohí 
ďalší. Nesmieme zabudnúť, 
že festival, tak ako aj Olom-
piáda,  by sa neuskutočnili bez 
pomoci učiteľov, ktorí medzi 
deťmi  prebúdzajú záujem, 
motivujú  ich a snažia sa deti 
nadchnúť, naučiť „neseparovať 
sa a separovať“!

Ako vznikol nápad?
Olompiáda bola minulý rok 

a pred odhodením do žltého kon-
tajneru ju treba zašliapnuť, aby 
sa ich tam zmestilo čo najviac. 
Na Slovensku je tradícia sepa-
rovania a recyklovania odpadu 
asi 50 – 60 rokov. Spočiatku sa 
recyklovalo hlavne sklo, papier 
a kovy. S recykláciou plastov 
sme začali iba pred dvanástimi 
až trinástimi rokmi. Vo vyspelých 
západných krajinách s tým začali 
pred asi tridsiatimi rokmi.

Má zmysel oslovovať 
práve deti?
Jednoznačne! Zoberte si, že 
d n e s  a j  v e ľ k é 
nadnárodné firmy 
z potravinárskeho 
alebo nápojové -
ho priemyslu ro-
bia marketing cez 
malé deti. Cez ne 
si vychovávajú svo-
jich zákazníkov. Aj 
z pohľadu ochrany 
ž i vo t n é h o  p ro -
stredia si  treba 
„vychovať mladých 

zákazníkov“. Od mala im treba 
začať vštepovať, aby začali 
triediť, aby začali vnímať, že 
aj nimi vyprodukovaný odpad 
neslúži len na zbavenie sa ho, 
ale že takýto odpad má aj svoju 
hodnotu, svoju pridanú hodnotu.
Ak si  ich takto vychováme 
„malých“, potom máme šancu, 
že ich prostredníctvom ovplyv-
níme aj tých „veľkých“.   

Ideu OFF  podporili  
osobnosti z kultúry 
spisovateľ Daniel Hevier 
a dizajnér Juraj Výboh 
Podarilo sa nám osloviť festi-
valom „detského spisovateľa 
a výmyselníka“ Daniela Heviera, 
ktorý predstavil recykláciu inak, 
staré knihy sa premenili na nové 
umelecké diela.  Dizajnér Juraj 
Výboh ukázal ako sa z nepo-
trebných plastov dajú vyrobiť 
esteticky príťažlivé artefakty, 
plastové lampy sú neskutočne 
krásne a oslovili tak deti ako 
dospelých.

Text: Ing. Karin Zvalová, OLO,
Jozef Uhler

Foto: Rastislav Polák

SMETIARSKY OFF - OLOMPIJSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
OFF nebol o zatváraní, ale o OTVÁRANÍ nových obzorov našej školopovinnej mládeže v oblasti odpadového hospodárstva.

Deti zo základnej školy Trnková - Jarovce na OLOmpijskom  
filmovom festivale

Ivan Bella - prvý slovenský kozmonaut

Neúnavný cestovateľ Luboš Fellner z CK Bubo zisťoval znalosti 
našich školákov.
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DETI NARODENÉ V ROKU 2012
Znova nadišiel ten čas, aby sme 
vám predstavili nových Jarovčanov. 
Po dvoch rokoch prevahy chlapcov 
sa v roku 2012 narodilo viac 
dievčat. Niektorých rodičov sa 
nám nepodarilo skontaktovať, 
takže tu nenájdete úplne všetkých 
novorodených Jarovčanov, ale 
väčšinu určite áno. Spoznajte 
teda najmladšiu generáciu našej 
mestskej časti.

Nech sa páči,  
zoznámte sa.

Filip Grunský
23.5.2012, 45 cm/2320 g 

rodičia: Peter Grunský,
Petra rod. Kernová

Terezka Kovasichová
11.10.2012, 51 cm/3700 g

rodičia: Kamil Kovasich, 
Katarína rod. Czafíková

Lili Špačková
26.6.2012, 51 cm/3260 g

rodičia: Ľuboš Špaček,
Viera rod. Škodlerová

Laura Svobodová
8.7.2012, 52 cm/3530 g

rodičia: Pavol Svoboda,
Lucia rod. Knoteková

Martin Majtán
16.8.2012, 49 cm/3050 g 

rodičia: František Majtán,
Ľubica rod.Rotmanová

Grétka Janyíková
13.11.2012, 49 cm/2840 g 

rodičia: Ladislav Janyík,
Aneta rod. Šaffová

Šimon Matej
13.12.2012, 49 cm/3280 g

rodičia: Juraj Matej, 
Andrea rod. Kernová

Sabinka Klapková
22.9.2012, 50 cm/3940 g 

rodičia: Andrej Klapka,
Tatiana rod. Bendzáková

Linda Patasy
5.12.2012, 52 cm/3700 g

rodičia: Karol Patasy,
Linda rod. Czafíková

Emma Kainerstorfer
14.8.2012, 50 cm/3195 g 

rodičia: Bernhard Kainerstorfer,
Marta rod. Kořínková

Dominik Škodler
16.11.2012, 51 cm/3480 g 

rodičia: Radovan Škodler,
Vladimíra rod. Antošová

Natália Živická
5.11.2012, 51 cm/3370 g 

rodičia: Tomáš Živický,
Lucia rod. Mulárová

Natália Ďurďáková
17.12.2012, 50 cm/3550 g

rodičia: Michal Ďurďák, 
Andrea rod. Mrvová

Rebecca Zemková
23.7.2012, 52 cm/3580 g

rodičia: Beata Zemková

Deniska Čechovičová
1.2.2012, 52 cm/2940 g 

rodičia: Boris Čechovič,
Ivana Čechovičová
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MC LUSKÁČIK: ČO PLÁNUJEME V ROKU 2013

deti boli prichystané sladké 
odmeny, na ktoré nám prispe-
lo hlavné mesto SR. Ďakujeme 
všetkým zúčastneným a aj 
v tomto roku ju určite zopaku-
jeme. Dúfame, že nás bude viac 
ako minulý rok.

Tvorivé dielne na tému 
Vianoce
Pri prí ležitosti príchodu sv. 
Mikuláša do našej obce sme sa 
rozhodli spraviť pre deti tvorivé 
dielne na tému Vianoce. Tvorivé 
dielne sa konali 8.12.2012 
v  ku l t ú r n o m  d o m e  p o č a s 
návštevy sv. Mikuláša. Deti si 
mohli zdobiť perníky, či vyrobiť 
vianočné dekorácie. Ukázali 
sme im ako ozdobiť sviečky 
vianočnými motívmi servítko-
vou metódou alebo vytvoriť si 
stromček zo šišky. Niektoré 
deti si vyrábali z papiera čertov, 
žabky  a lebo s i  vymaľova l i 

anjelika. Výtvory detí boli ná-
dherné a deti si mohli okrem 
mikulášskych balíčkov odniesť 
domov aj vyrobené darčeky. 
Tešíme sa na ďalšie tvorivé 
dielne, ktoré pre deti plánujeme 
zrealizovať aj v tomto roku. 

Jana Turanská

A čo sme robili kon-
com roka 2012?

Materské centrum 
Luskáčik zorganizovalo 
šarkaniádu
20.10.2012 v popoludňajších 
hodinách sme zorganizovali pre 
všetky malé aj veľké Jarovské 
deti a ich rodičov prvú jesennú 
šarkaniádu. Konala sa na lúke 
za požiarnou zbrojnicou na 
Chotárnej ulici. Šarkaniáda sa 
vydarila, počasie bolo krásne, 
len nám chýbal vietor, ktorý 
sa ukázal až keď sa schovalo 
slniečko. Tí rýchlejší a šikovnejší 
dokázali aj bez vetra dostať 
šarkany na oblohu. Zabavili 
sa deti a rodičia sa vrátili do 
detských čias. Každý účastník 
si odniesol domov darček a pre 

Hneď ako budeme mať upra-
vené pr iestor y,  p lánujeme 
začať kurz cvičenia s deťmi na 
fitloptách pre deti od 1 roka, 
tvorivé dielne, kurz prvej po-
moci, prednášky s laktačnou 
poradkyňou  a  iné .  Všetky  
aktuálne informácie nájdete na 
facebook: MC Luskáčik, alebo  
www.jarovce.sk
Z á rove ň  h ľ a d á m e  n ov ý c h 
členov, ktorý by nám pomohli 
s aktivitami MC.
Ak patríte aj Vy medzi sym -
patizantov materského cen-
tra Luskáčik, podpor te nás 
teraz svojimi 2 % -tami za ROK 
2012. Vaša finančná podpora 
bude transparentne použitá 
na zveľadenie a vynovenie 
priestorov materského centra, 
organizáciu kurzov, prednášok 
a kultúrnych podujatí pre deti. 
Informácie o tom ako poukázať 
2% dane Materskému centru 
Luskáčik nájdete na strane 18.
Za Vašu finančnú podporu Vám 
srdečne ďakujeme!
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PREMIÉRA CHORVÁTSKEHO OCHOTNÍCKEHO DIVADLA V JAROVCIACH

Jarovčania hrali hru „Slonie uši 
na paprike“, ale postupne sa 
s ochotníckym divadlom v Jarov-
ciach úplne prestalo. Súčasná 
spoločná aktivita Jarovčanov 
a Čunovčanov, zastrešená Chor-
vátskym kultúrnym zväzom na 
Slovensku, predstavuje obno-
venie tejto viac ako sto ročnej 
tradície chorvátskeho ochotní-
ckeho divadla v Jarovciach. 
Samotné predstavenie nové-
ho chorvátskeho divadelného 
spolku pozostávalo z troch 
samostatných scénok prepo-
jených vystúpeniami už skôr 
spomenutých dvoch folklórnych 
súborov. Samotný projekt pod 
režisérskou taktovkou Brani-

Predstavenia domáceho chor-
vátskeho ochotníckeho divadla 
bývali v našej obci pravidelne 
až do konca prvej polovice 
20. storočia neodmysliteľnou 
súčasťou miestnej kultúr y. 
Predovšetkým predstavenia 
pôvodných hier Ivana Blazovi-
cha (Blaževića), farára v Jarov-
ciach v rokoch 1925 – 1935, 
predstavovali najplodnejšie 
obdobie v tejto oblasti miestnej 
kultúry. Spomedzi niektorých 
divadelných predstavení z tohto 
obdobia sa dokonca dodnes 
zachovali aj hudobné doprovody 
niektorých divadelných pred-
stavení, ktoré komponoval Pave 
Vukovich – riaditeľ miestnej 
školy, zbormajster Mužského 
speváckeho zboru a v tomto 
období zároveň aj kantor nášho 
kostola. Zo zľudovených piesní 
z  d ivadelných predstavení 
možno ako príklad uviesť pieseň 
„Va Jandrofi su veseli i bogati 
ljudi“. Začiatkom druhej polovice 
20. storočia sa postupne v Jarov-
ciach prešlo z chorváčtiny na 
divadelné hry v slovenskom ja-
zyku. Napríklad ešte v roku 1980 

slava Wolfa bol realizovaný 
s finančnou podporou Úradu 
vlády SR z programu Kultúra 
národnostných menšín. 

V prvej scénke pod názvom 
„Susret po ljeti“(„Stretnutie 
po rokoch“), ktorej autorkou je 
Jarovčanka Klara Wolf, ktorá 
v hre aj sama hrala spolu so 
Štefanom Jankovičom. Roz -
právajú sa Jarovčanka „Kljara“ 
i starý Jarovčan „Štefe“, ktorý 
sa vrátil z jeho ďalekých ciest 
od Nikitscha (Fileža) cez Enge-
rau (Engeravu), Pamu (Bijelo 
Selo), Viedeň (Beč) a Budapešť 
(Budimpeštu) do Jaroviec (Hrv. 
Jandrof). „Štefe“ vo svete zboha-
tol a ona, Jarovčanka, ktorá sa to 

z rozhovoru dozvedela, neváha 
túto príležitosť hneď využiť aj 
pripomenutím ich dávneho 
spoločného vzťahu z mladosti. 

Druhý skeč z pera známeho 
chorvátskeho autora z Bur-
genlandu Joška Weidingera 
pod názvom „Gumi Servis“ 
predstavili Čunovčania Mária 
Broszová a Ján Kausich. Na 
policajnú stanicu príde žena 
a žiada policajta o pomoc, 
nakoľko jej mužovi praskla 
„guma“ na ceste. Nepresnou 
interpretáciou žiadosti o pomoc 
zo strany občianky sa dej stále 
viac a viac komplikuje. Policajt 
myslí na úplne iné veci ako žena 
a pomáha jej ako len vie, a to 
aj produktom z drogérie. Vec sa 
ale nakoniec vysvetlí a pomoc 
pre manžela s poškodenou 
pneumatikou sa nájde.

V záverečnom skeči pod ná-
zvom „Božićni objed“ („Vianočný 
obed“) sa predstavili herci Mária 
Wisplová a Alojz Jankovich ako 
manželský pár, ktorý na Vianoce 
spolu obeduje. Muž dostal chuť 
na trochu domáceho vína. Žena 

Po mnohých desaťročiach sa do našej obce vrátila tradícia ochotníckeho divadelného predstavenia. Dňa 26. decembra sa 
v našom kultúrnom dome uskutočnilo divadelné predstavenie, na ktorom sa zúčastnili herci z Jaroviec a Čunova, ako aj 
detský folklórny súbor Ljuljanka a tamburica Konjic. 

Scénka z roku 1980 
Zľava: Mária Tyková, Štefan Wolf, Ján Pauhof

Záber zo scénky s názvom “Susret po ljeti” - “Stretnutie po rokoch”
Štefan Jankovič a Klára Wolfová

Detský folklórny súbor Ljuljanka

Moderátor Branislav Wolf a Tamburica Konjic
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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Z a s t u p i te ľ s t v u  s a  p r i š i e l 
predstaviť p. Dóka, zástupca 
riaditeľa Obvodného oddelenia 
policajného zboru v Rusovciach, 
a informoval o bezpečnostnej  
situácii v mestskej časti Bratisla-
va – Jarovce a o spolupráci 
s mestskou časťou.
Poslanci ďalej prebrali žiadosť 
Základnej školy s materskou 
školou na prostriedky z rozpočtu 
mestske j  čas t i .  Pož iada l i 
riaditeľa školy o detailnejší 
návrh rozpočtu školy.
Tiež sa zaoberali žiadosťou 
Združenia technických a špor-

Február – riadne zasad-
nutie
Prvé rokovanie zastupiteľstva sa 
nieslo v duchu financií, pretože 
nosným bodom bol rozpočet 
na rok 2013. Poslanci najskôr 
rokovali o žiadosti Obecného 
hasičského zboru na financo-
vanie materiálu potrebného 
na  údržbu h is tor icke j  bu -
dovy hasičskej zbrojnice a na 
zabezpečenie nových hadíc 
a  pracovnej  obuvi .  Všetky 
požiadavky boli zahrnuté do 
rozpočtu.

tových činností, ktoré prevádz-
kuje strelnicu, na dotáciu vo 
výške 5000 eur. Dohodli sa, že 
o poskytnutí dotácie rozhod-
nú po schválení záverečného 
účtu, čo sa predpokladá na 
máj. Predbežne vyčlenili na túto 
dotáciu v rozpočte 2000 eur.
Nasledoval najdôležitejší bod 
rokovania, ktorým bol návrh 
rozpočtu mestskej časti na rok 
2013. Po mnohých úpravách 
pôvodného návrhu, poslanci 
schvál i l i  rozpočet.  Celkové 
očakávané príjmy sú 929.551 
eur a výdavky 910.072 eur. 

Bežné príjmy aj výdavky sú vy-
rovnané vo výške 640.100 eur. 
Schválený rozpočet je možné 
nájsť na stránke www.jarovce.sk.
Rokovanie pokračovalo sprá-
vami z kontrol, ktoré vykonal 
miestny kontrolór p. Belohorec. 
Poslanci schválili plán kontrol 
na prvý polrok 2013.
Na záver boli poslanci infor-
movaní, že je potrebné odovzdať 
majetkové priznania do 31.mar-
ca.

Jozef Uhler

Na pr vom zasadnut í  novozvoleného 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Jarovce po komunálnych voľbách v novembri 
2010 som ako zvolený starosta, v súlade 
s vtedy platným zákonom o Bratislave 
č. 377/1990 Zb., predložil návrh na zvolenie 
zástupcu starostu. Do funkcie som navrhol 
Mgr. Jozefa Uhlera, ktorý vo voľbách získal 
518 hlasov, čo bol najvyšší počet zo všetkých 
zvolených poslancov. Miestne zastupiteľstvo 
pomerom 4:3 tento predložený návrh ne-
schválilo. Na nasledujúcom zasadnutí som 
predložil nový návrh na zvolenie zástupcu 
starostu. Do funkcie som vtedy navrhol 
p. Petra Malého, ktorý vo voľbách získal 
397 hlasov, čo bol tretí najvyšší počet. 
Miestne zastupiteľstvo návrh opätovne 
neschválilo. Po neschválení aj druhého 
návrhu som sa rozhodol pracovať bez 
zástupcu starostu. Podobná situácia, keď 
zastupiteľstvo neschválilo predložený návrh 
starostu na funkciu zástupcu starostu, bola 
aj v ďalších štyroch mestských častiach a aj 
v Bratislave, kde taktiež ostala voľná jedna 
funkcia námestníka primátora. V iných 
častiach Slovenska si starostovia a primá-

tori mohli vybrať svojho zástupcu už pred 
dvoma rokmi. V novembri 2012 Národná 
rada Slovenskej republiky schválila novelu 
zákona o Bratislave č. 377/1990 Zb.. Touto 
novelou umožnila starostom menovať do 
funkcie zástupcu starostu jedného zo zvo-
lených poslancov. V prípade, že si starosta 
nevymenuje zástupcu, môže tak urobiť do 
60 dní zastupiteľstvo.
V decembri 2012 som do funkcie zástupcu 
starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce 
vymenoval Mgr. Jozefa Uhlera. Dôvodom, 
pre ktorý som vymenoval p. Jozefa Uhlera 
za zástupcu starostu nie je len počet hlasov 
dosiahnutý vo voľbách, ale hlavne prínos 
k práci zastupiteľstva a v prospech našej 
mestskej časti, ktorý dosiahol za dva roky 
od zvolenia za poslanca. Výber zástupcu 
starostu bolo pre mňa osobne jednoduché 
rozhodnutie.

Ing. Pavel Škodler, 
starosta MČ Bratislava-Jarovce

Mgr. Jozef Uhler, zástupca starostu

ZASTUPITEĽSTVO JE ÚPLNÉ - STAROSTA MÁ ZÁSTUPCU

po návšteve pivnice však víno 
zo suda nedonesie, nakoľko 
z neho už potajomky niekto 
upíjal a okolo toho sa postupne 
rozvinie dialóg. Nakoniec sa 
však muž prizná, že to bol on, 
kto víno zo spomínaného súdka 
vypil. Nakoniec sa pomeria, lebo 
sa na taký veľký sviatok hádať 
nechcú.
Predstaven ie  bo lo  p r i ja té 
s  veľkým záujmom n ie len 
v Jarovciach, ale aj v okolitých 
obciach, o čom svedčia reprízy 
spomínaného predstavenia 
v Čunove (6.1.2013) a v Be-
zenye v Maďarsku (2.2.2013). 
Jednotlivé predstavenia na-

vštívilo aj množstvo význam-
ných hostí,  z ktorých treba 
osobitne spomenúť delegáciu 
z Veľvyslanectva Chorvátskej 
republiky na Slovensku pod 
vedením Veľvyslanca HR Jakša 
Mul jač ića  na  p redstaven í 
v Čunove. Na záver zostáva 
iba veriť, že aj v tomto roku 
bude  p ro jek t  pokračovať , 
o čom svedčia aj vyhlásenia 
jednotlivých aktérov a prvé 
kroky smerujúce k naštudovaniu 
a uvedeniu novej divadelnej hry 
v chorvátskom jazyku aj v roku 
2013.  

Radoslav Jankovič
Scénka „Gumi Servis“ v podaní Čunovčanov  

Jána Kausicha a Márie Broszovej
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POSEDENIE DÔCHODCOV S ČERVENÝM KRÍŽOM
Počas dlhých zimných večerov 
nastal čas fašiangových zábav 
a posedení. Ani tento rok sme 
nezabudli na našich seniorov. 
Miestna organizácia Červeného 
kríža im pripravila 29. 1. 2013 
v kultúrnom dome v Jarovciach 
príjemné posedenie. O program 
sa  na úvod postaral i  naši 
najmenší z MŠ Jarovce, pod ve-
dením pani učiteliek. Novinkou 
tohtoročného posedenia bola 
tamburašska skupina „Tambu-
rica Konjic“, ktorá spestrila pro-
gram chorvátskymi piesňami. 
Pri dobrom vínku a občerstvení 

s i  naši  dôchodci  spolu za -
spomínali, poniektorí aj zatan-
covali. Do tanca hrala hudobná 
skupina Brilliance. Na záver 
celej akcie rozospieval sálu 
harmonikou pán Štefan Pauhof. 
Výbor SČK ďakuje všetkým, ktorí 
spríjemnili voľné chvíle našich 
seniorov a teší sa na ďalšie 
stretnutie.

Albína Melichárova
foto: Jozef Uhler

Predsedníčka MO SČK Anna 
Hlinická víta dôchodcov

Vystúpenie detí z MŠ pod vedením učiteľky Alice Pauhofovej

Do tanca hrala hudobná skupina Brilliance

Vystúpenie zostavy Tamburica Konjic

Členky Slovenského červeného kríža, ktoré sa každoročne starajú 
o prípravu a priebeh posedenia s dôchodcami

Súčasťou posedenia bolo aj občerstvenie

Poniektorí si aj zatancovali
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100 T ISÍC  EUR PRE 
JAROVCE SA PODARILO 
ZACHRÁNIŤ
V decembri som vás informoval 
o hrozbe, ktorá sa na Jarovce 
chystala v podobe zníženia 
miery solidarity veľkých mest-
ských čast í  s  malými .  Pre 
tých, ktorým informácia unikla 
zopakujem niekoľko faktov.
Štyri veľké mestské časti (Staré 
Mesto, Nové Mesto, Petržalka 
a Ružinov) prispievajú troma per-
centami svojho rozpočtu sied-
mim malým mestským častiam. 
Tento systém bol zavedený 
v roku 2008, keď sa mestské 
časti nevedeli dohodnúť na inom 
delení daní. Miera solidarity zna-
menala pre Jarovce v roku 2012 
príjem vo výške 302 tisíc eur.
Každému, kto problematiku 
pozná je jasné, že vzorec na 
delenie nie je správny, pretože 
nezohľadňuje všetky úlohy mest-
ských častí. Veľké mestské 
časti sa rozhodli, že dnešnú 
ťažkú f inančnú situáciu sa 
pokúsia riešiť aj tak, že zoberú 
tým malým. Ako plán to vyze-
ralo dobre, pretože tieto štyri 
veľké mestské čast i  majú 
v zastupiteľstve väčšinu.
Problém je v skutočnosti v tom, 
že v roku 2008 sa práve tieto 
veľké mestské časti zľakli vzorca 
pre delenie peňazí a radšej 
zvolili systém solidarity. Teraz 
ho chceli zrušiť bez náhrady. 
Z trojpercentnej solidarity chceli 
každý rok „ukrojiť“ jedno percen-
to. Pre Jarovce by to v roku 2013 
znamenalo o 100 tisíc EUR 
menej, roku 2014 o 200 tisíc 
EUR menej a o rok neskôr o 300 
tisíc menej. Polovica rozpočtu 
by v najbližších troch rokoch 
zmizla a mestská časť by zažila 
obrovské problémy.

Bol som dosť smutný z toho, 
že niektorí hodili flintu do žita, 
pretože si  netrúfl i  ísť proti 
presile. S mestským poslan-
com za Rusovce - Radovanom 
Jenčíkom sme sa rozhodli, že 
budeme bojovať do poslednej 
chvíle. Postupne sme hovorili 
takmer s každým poslancom 
zo 45-členného zastupiteľstva. 
Nekonečné  vysvet ľovan ie 
dôvodov a finančnej situácie 
malých mestských častí stálo 
za to. Trvalo to dva týždne, ale 
väčšina poslancov pochopila, 
že práve táto téma je pre nás 
kľúčová.
Prišiel deň „D“. My dvaja s Ra-
dovanom Jenčíkom sme už ve-
deli, že je to na najlepšej ceste, 
pretože ak sme spočítali hlasy 
poslancov, ktorí problematiku 
pochopili, vedeli sme, že naše 
mestské časti nebudú ukrátené.
Dlhá diskusia počas rokovania 
prebehla bez našich prejavov. 
Pre nás bolo dôležité, že sme 
hovorili s poslancami osobne a 
nebolo nutné zasahovať do roz-
pravy. Po niekoľkých hodinách 
sa pristúpilo k hlasovaniu. Pre 
zmenu k horšiemu bolo potreb-
ných 25 hlasov. Práve toľko 
majú veľké mestské časti. No 
zdvihlo sa len 17 rúk. V očiach 
niektorých starostov a starostiek 
malých mestských častí sa ob-
javili slzy. Boli to slzy radosti.
Najväčšiu obetu však priniesli 
poslanci veľkých mestských 
častí, ktorí nezdvihli ruky aj 
napriek tomu, že ich mest-
ská časť si mohla v rozpočte 
prilepšiť. Touto cestou by som im 
chcel veľmi pekne poďakovať.

Jozef Uhler, poslanec 
mestského zastupiteľstva

STĹPČEK Z MESTA

„Koľko ulíc s názvami máme 
v Jarovciach?“ Presne tak znela 
otázka, ktorú dostali fanúšikovia 
Jarovských novín na internetovej 
sociálnej sieti Facebook na 
Štedrý deň.
Súťaž bola zaujímavá najmä 
preto, že výhrou bol DVD Blu-ray 
prehrávač Samsung. V priebehu 
niekoľkých minút sa do súťaže 
zapojilo takmer 30 internetových 
fanúšikov. Mnohí hľadali odpo-
veď na internete, kde v zozname 
napočítali 37 ulíc. Pravdou však 
je, že ulica Ivana Blaževiča 
je v zozname, ale neexistuje. 
Na jej mieste už dokonca stojí 
dom. Bol to tak trošku chyták. 
Správna odpoveď bola 36. Ako 
prvý napísal správny počet ulíc 

Lukáš Krisztín a stal sa výher-
com DVD prehrávača. Výhra mu 
bola odovzdaná ešte v ten deň 
a Jarovské noviny mu určite 
spestrili Vianoce.
Čoskoro sa však počet ulíc 
zvýši práve na 37. Miestne 
zastupiteľstvo v Jarovciach  
schválilo pomenovanie novej 
ulice Zadarská, ktorá vznikla ako 
odbočka z Trnkovej. V blízkosti 
sú ulice s názvami Plitvická, 
Osijecká a Slavónska. Všetky 
nesú chorvátske geografické 
názvy, čo znamená, že v po-
menovaní ulíc je istý systém. 
Definitívne získa ulica svoj 
názov až po schválení mestským 
zatupiteľstvom.

Jozef Uhler

SÚŤAŽ S JAROVSKÝMI NOVINAMI

Výherca súťaže o DVD Blu-ray prehrávač Lukáš Krisztín.

Škola

Osije
cká

Slavónska

Trnková

Zadarsk
á

M
andľová

Diskusia poslancov mestského zastupiteľstva pred rokovaním.
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Miška zahubiť! Ja ťa naučím...“ 
A aby bol synáčik spokojný po-
dali mu remeň a rozjedovaný 
Miško dovtedy bil kameň, kým 
sa jeho hnev neutíšil. A nebola 
to jediná chyba, ktorou rodičia 
kazili charakter svojho syna. 
Miško, ako aj iné deti sa nerád 
umýval. A keď sa zašpinil, mama 
namiesto toho, aby ho naučila 
bez kriku sa umyť, hovorila: 
„Kto ťa to len zamazal? Ten 
škaredý pes? Však my mu 
dáme!“ A Miško sa začal hnevať 
na psa a keď sa umyl išiel ho 
zbiť. Neskoršie sa naučil hnevať 
sa aj na ľudí, lebo prenášal 
vinu za svoje chyby, neúspechy 
a nespokojnosti na nich. Hneval 
sa na učiteľov, vychovávateľov, 
zamestnávateľov, ba i na svo-
jich rodičov... Napokon sa stal 
veľmi nepríjemným spoločníkom 
aj  pre svoj ich najb l ižš ích. 
Rodičia neverili v silu lásky, 
ktorá znáša ťažkosti, ktorá verí, 
všetko vydrží a všetko pretrpí. 
Oni verili v niečo iné, že silou 
hnevu a zloby premôže všetky 
protivenstvá.

Zaujímavý, hoci dosť smutný 
príbeh. Ale keď sa každodenne 
stretávame s toľkými ťažkosťami 
a problémami, ktoré život prináša 
a s našou nepripravenosťou čeliť 
im, tento príbeh vyznieva pre 
nás ako veľmi blízky a poučný 
a povedzme si pravdivo, že 
i veľmi častý v mnohých podob-
ných obmenách. Či nestre -
táme viac ľudí nespokojných 
a ukrivdených, než tých vy -
rovnaných a spokojných? Či nie 
je pravdou, že dnes je veľa tých, 
ktorí vedia analyzovať, kritizovať, 
sťažovať sa a lamentovať a veľmi 
málo tých, ktorí povzbudzujú 
a potešujú? Prečo? Lebo ne-
veríme v silu lásky a dobra – zdá 
sa nám neúčinná.

Či je to tak, alebo onak, platí 
stále, že pevnosť charakteru 
sa prejavuje v ťažkostiach 
a práve skúšky, ktoré život 
prináša, sú previerkou toho 
akí sme a čo je v nás. A všeličo 
nám život prináša. Bolo by 
naivnosťou myslieť si, že sme 
v raji a budeme žiť bez ťažkostí 
a námahy. V zime býva mráz, 
v jeseni vietor, na jar dážď – 

„Hľa človek!“ – hovorí Pilát 
a ukazuje zástupu zbičovaného 
Ježiša. Izaiáš by povedal, že 
bol  zohavený a nebolo na 
ňom navonok nič pekného. 
„Ukrižuj ho! Ukrižuj ho!“ – kričal 
nemilosrdný a bezcitný dav 
napochytre zhromaždeného 
ľudu. Odsúdia ho ako zločinca, 
dajú mu kríž na plecia, keď 
nevládze prinútia Šimona, aby 
mu pomohol priniesť si mučiaci 
nástroj za mesto, na miesto 
ukrižovania, prechádza ulicami 
mesta a zažíva nesmiernu han-
bu a veľké poníženie... Kričia 
na neho a jednajú s ním ako 
s najväčším zločincom hodným 
trestu smrti. Prečo to všetko 
znáša? Z lásky k nám. Keby v tej 
chvíli niekto podával športku, 
ako sa to robí dnes, že kto víťazí 
v tomto boji: láska, či nenávisť? 
Odpoveď by bola jednoznačná: 
láska prehráva a to na plnej 
čiare, nemá žiadnu šancu na 
víťazstvo. Takto biedne to vy-
zeralo až do chvíle Ježišovej 
smrti. Keď zomrel, Nebeský otec 
pripomenul, že On je Vykupiteľ, 
nie obyčajný človek, ani zločinec, 
a tak zem sa triasla, skaly puka-
li, chrámová opona sa roztrhla, 
otvorili sa hroby... a strážnik pri 
Ježišovom kríži vykríkol: „On bol 
naozaj Boží syn!“ A vtedy sa 
všetko obrátilo. Nenávisť a zlo 
už nemali čo zlé urobiť a do 
sveta vstúpil nový život, Boží 
život, Ježiš vstáva z hrobu živý 
a nesmrteľný, otvára sa Nebo 
a všetci dostávajú možnosť stať 
sa deťmi Božími. Láska zvíťazila 
a jej definitívne víťazstvo sa 
ukáže na konci sveta. Škoda, 
že to iba vieme, ale neveríme 
v silu lásky, s ktorou sa aj Boh 
stotožňuje, keď hovorí, že On 
sám - Boh je láska.

Zo  záhrady  sa  ozva l  k r ik . 
Preľaknutí rodičia sa ihneď 
pozreli cez okno a videli, že 
malý Miško sedí na kameni 
s rukami na tvári a plače. Nuž 
rýchlo pribehli k nemu a ľutovali 
ho. Starostlivo sa ho vypytovali 
čo sa stalo. „Kde si sa buchol? 
O čo si sa potkol? Ach, áno, 
o tento kameň!“ Potom priniesli 
remeň a bili ním kameň, ktorý 
sa Miškovi postavil do cesty: „Ty 
škaredý kameň! Ty chceš nášho 

a keď je tu leto, tak pod strechou 
je horúčava, na poli trápi smäd, 
na uliciach prach... A stále niečo. 
Včera to bola bolesť hlavy, dnes 
je to zub, a zajtra možno nejaká 
nepredvídaná príhoda, ktorá 
zmarí razom všetky naše sväté 
plány, na ktorých sme azda 
dlho pracovali a bude sa treba 
prispôsobiť novým okolnos -
tiam, ba možno začať celkom 
odznova.

Len pred pár dňami si  bol 
žiarivou hviezdou v očiach ľudí 
a dnes tou padnutou, lebo boli 
mnohí, ktorí ťa zafarbili tými 
najčernejšími farbami ohovára-
nia, či neprajnosti...

Búriť sa proti životu? Stínať 
hlavy nepriateľom? Hrmotať 
a šermovať mečom verných 
nasledovníkov Don Qiujota? To 
by aj tak nepomohlo. 

Tu je treba iné: veriť vo víťazstvo 
lásky, dobra a spravodlivos-
ti - milovať život taký aký je, 
s jeho radosťami i ťažkosťami, 
vyhrnúť si rukávy, napnúť svaly 
i rozum a ísť za cieľom pravdy, 
lásky a spoločného dobra. Naša 
ľudová múdrosť správne ho-
vorí: „Silný chlap je ten, ktorý 
vie zniesť údery, nie ten kto 
ich rozdáva.“ A verme, hrdi-
nami boli vždy tí, ktorí sa vedeli 
vzchopiť a napriek ťažkostiam 
a obetám dosiahnuť víťazstvá, 
nie tí, čo si utierali slzy pod 
očami a uplakaný nos. Nie tí, 
ktorých všetci ľutovali, ale tí, 
ktorí, druhým pomáhali na nohy, 
dodávali odvahu, morálnu silu 
a výdrž. Ten, kto ľutuje seba 
nikdy nebude obdivovaným 
hrdinom a ten, kto bude hľadať 
chyby na iných a na všetkom 
možnom, len nie na sebe, ten 
nebude nikdy pre druhých 
požehnaním, ale nepríjemným 
spoločníkom odkázaným na slzy 
ľútosti a vynúteného pochope-
nia. Svet ako celok a ľudia v ňom 
nestratili zmysel pre pravdu, 
dobro i krásu a vedia i dnes 
obdivovať pravých hrdinov, tých 
si vážia a obdivujú, veď oni 
sa ako pravé hviezdy skvejú 
v dejinách národov i sveta. 
A takí boli, sú a zostanú i naši 
hrdinovia. Popri nich na oveľa 

vyššom a vznešenejšom portáli 
Kríža, ktorý sa Neba dotýka, je 
Kráľ kráľov a Pán pánov Ježiš 
Kristus, náš Vykupiteľ. 

Potrebujeme i dnes hrdinov, 
potrebujeme vzory pre nás, pre 
deti a mládež. Vzory statočnej 
práce, cnostného života, po-
zit ívneho myslenia, a dnes 
i vzory pravej úcty a lásky voči 
človeku. 

„Pán Tizio sa usadil do kresla 
tak, aby videl dobre na ulicu. 
A ako to už býva, svoju vnú-
tornú nespokojnosť si vyrovnával 
tým, že posudzoval ľudí, ktorí 
išli okolo. Týmto zabával ženu 
i deti a zohrieval si svoje srdce 
vedomím, že je predsa len lepší 
ako tí všetci. „Ako si ten chla-
pec vykračuje! Myslí si, že už 
všetci zabudli na ten rámus, čo 
urobil pred obchodom.“ „Aha! 
To je dcéra pána Laurenca! 
Vyoblieka sa a myslí si, že je 
pekná. Nuž, to bude chudák, 
kto si ju vezme za ženu, veď ona 
nevie ani čo je to rýľ a motyka.“ 
„Pán krajčír ide, nuž nechcel 
by som byť v jeho koži. Toľko 
dlhov, čo má...“ „Pán doktor, 
má nové auto. Kde naň vzal? 
Kto si dnes môže dovoliť nové 
auto? Nuž neviem..?“ „Všetci 
mlynári a krajčíri sú zlodeji 
a všetci učitelia neschopní.“  
Pán Tizio dokončil svoj prejav 
a bol už spokojný, ale nepovedal 
o nikom nič priaznivé a tak 
to bolo vždy. Deti ho dychtivo 
počúvali a prichádzali postupne 
k presvedčeniu, že všetci ľudia 
sú zlí. Na všetkých sa dívali 
zhora. Boli povýšeneckí a nikdy 
nikomu nepomohli. Ale našťastie 
nie sú všetci takí. Je veľa tých, 
ktorí vedia mať radi. Je veľa tých, 
ktorí majú v srdci úctu a veria 
v silu lásky a dobra. Nebojme 
sa aj my, pridať sa k ním a inak 
pozerať na ľudí. Hľadajme vždy 
v nich to, čo je krásne a dobré 
a toho je vždy viac. Verme v silu 
Božieho požehnania, ale tiež 
v silu lásky a dobra, ktoré sú 
ukryté v srdci človeka. 

Mário Orbán, farár

BYŤ DNES HRDINOM?
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Od polovice januára 2013 do marca 
sa významných životných jubileí dožili 
títo naši spoluobčania:

65 rokov KOŘÍNEK Ján
 WOLFOVÁ Anna
 KOŘÍNKOVÁ Mária
 SOLENSKÁ Dagmar
 KARÁCSONYOVÁ Eva
 HALÁSZ Ladislav

70 rokov ROTHOVÁ Agneša
 SALAJKOVÁ Mária
 ŠIMONEKOVÁ Júlia
 DUDÁŠ Ján

75 rokov PETERGÁČ Ondrej
 BUCHTOVÁ Zlatica

80 rokov VISPLOVÁ Mária

88 rokov WARENITS Jozef

89 rokov NOVÁKOVÁ Mária
 KARÁCSONY Jozef

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

Blahoželáme

Odišli od nás

JANKOVICHOVÁ Margita vo veku 90 
rokov

STRECK Štefan vo veku 72 rokov
LAKNEROVÁ Gizela vo veku 85 rokov
MADARÁSZ Štefan vo veku 70 rokov

Odpočívajte v pokoji !

dĺžka času strávená cvičením 
technických úloh na adekvátny 
hudobný nástroj. Talent ako on 
by mal veľa cvičiť. Ak to bude 
dodržovať, môže napredovať. 
Talent je len jeden z viacerých 
predpokladov úspešnosti hráča 
na hudobný nástroj. Veľkú rolu 
tu zohrávajú vôľové vlastnosti, 
podmienky,  hudobné vzory 
a podobne.

Môže byť absolútny sluch pre 
človeka v jeho živote aj nevýho-
dou?
Absolútny sluch býva pre jeho 
nositeľov často prekliatím, 
pretože počujú také frekven-
cie, ktoré iní nepočujú, res-
pektíve ich nepociťujú tak in-
tenzívne. Navyše akékoľvek 
“falošnosti” zvuku v hudbe sú 
pre nich utrpením. Proste sú 

Pani učiteľka Mgr. Marta Janič-
kovičová zo Základnej umele-
ckej  školy na Dal iborovom 
námestí vyučuje hru na klavír 
aj deti z Jaroviec. Pri poslednom 
koncerte detí v ZUŠ sa veľmi 
pochvalne vyjadrila o Peťkovi 
Schmögerovi a spomenula, že 
má absolútny sluch. Sme hrdí, že 
sa pochvalne vyjadrila o žiakovi 
z Jaroviec a poprosili sme ju, 
aby nám k tomu povedala viac.

Pani Janičkovičová, čo to zna-
mená mať absolútny sluch?
Absolútny sluch znamená, že 
človek rozozná automaticky 
aký  tón počuje, v akej tónine 
je skladba bez toho, aby si to 
overoval na nástroji alebo po-
mocou ladičky.

Kedy ste zistili, že má Peťko 
Schmöger absolútny sluch?
To, že má absolútny sluch, som 
spočiatku len tušila, pretože 
bol schopný zahrať skladbu od 
iného tónu, bez toho, aby o tom 
vedel. Hovorí sa tomu transpozí-
cia, ktorú ľudia s priemerným 
s luchom musia  teoret icky 
vypracovávať.

Dá sa tento absolútny sluch 
získať, alebo sa s tým musí 
človek narodiť?
Absolútny sluch  sa nedá získať, 
je to vrodená vloha.

Ako sa táto vlastnosť u Peťka 
prejavuje?
Táto vlastnosť sa u Peťka pre-
javuje tým, že má hudobnú 
predstavu a vie ju bez notového 
zápisu zahrať automaticky aj 
s harmonickým sprievodom. 
Ľuďom s priemerným sluchom 
tiež znie hudba v hlave a dokážu 
ju zahrať síce ako melódiu, ale 
harmonicky spracovať, to už je 
problém. S veľkou námahou si ju 
musia teoreticky vykonštruovať.

D o k á ž e  P e ť k o  z a h r a ť 
náročnejšie veci ako je pri-
merané jeho veku?
Peťko dokáže zahrať skladby 
náročnejšie jeho veku, čo sa 
týka improvizácie. Avšak jeho 
technika mu ešte nedovolí hrať 
skladby, ktoré počuje vo svojom 
vnútri. Tu už hrá veľkú rolu 

oveľa citlivejší na akékoľvek 
zvuky.

Máte veľa takých žiakov?
Takýto žiak sa vyskytne v triede 
zriedkavo, je to skôr vzácnosť. 
Okrem Peťa mám v triede aj 
Radka Jankoviča ml., ktorý má 
takýto vynikajúci sluch a je 
v súčasnosti mojím najlepším 
žiakom. V prípravnom štúdiu je 
maličký Samko Szabó a ukazuje 
sa, že to bude ďalší žiak, ktorý 
k nim pribudne. V minulosti 
som dva roky učila aj Miška 
Knoteka, ktorý má absolútny 
sluch. Je zaujímavé, že všetci 
sú z Jaroviec.

Ďakujeme za rozhovor a želáme 
veľa talentovaných žiakov.

Zhováral sa, foto: Jozef Uhler

PEŤKO SCHMÖGER - JAROVČAN S ABSOLÚTNYM SLUCHOM
Mnohí Jarovčania ani netušia, koľko talentov medzi sebou máme. Tentoraz vám predstavíme jeden z najmladších hudob-
ných talentov v Jarovciach.

Pani učiteľka Marta Janičkovičová so svojim žiakom Peťkom.

Peťko Schmöger a jeho klavírne vystúpenie v Základnej umeleckej škole na Daliborovom námestí.
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KOMU DÁTE 2% Z VAŠICH DANÍ? JAROVCIAM ČI ŠTÁTU?
Milí Jarovčania, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje každému daňovníkovi 
(fyzickej i právnickej osobe) rozhodnúť o tom, kam venuje  2% zo svojej dane. V Jarovciach máme viac občianskych 
združení, ktoré robia verejnoprospešné aktivity a zaslúžia si, aby ste im venovali časť svojich daní. Ak svoje 2% nevenu-
jete nikomu, rozhodne o nich štát.
Vybrali sme pre vás štyri občianske združenia, ktoré sa venujú najmä 
deťom. Tým najmenším sa venuje Materské centrum Luskáčik. 
O jeho aktivitách vás pravidelne informujeme. V tomto roku môžu 
po prvýkrát získať aj časť vašich daní. Rodičovské združenie pri 
materskej škole každoročne používa získané prostriedky na skvalit-
nenie výučby a spríjemnenie života vašich detí v škôlke. Investujú 
do didaktických pomôcok, hračiek, darčekov pre deti ale aj do 
nábytku a do vybavenia škôlkárskeho dvora. Rodičovské združenie 
pri základnej škole využíva prostriedky najmä na skvalitnenie 
pedagogického procesu. Telovýchovná jednota sa venuje takmer 
všetkým vekovým kategóriám od detí až po seniorov. Stará sa aj 
o areál futbalového štadióna a počas futbalovej sezóny poskytuje 
športové vyžitie pre priaznivcov najmä cez víkendy.
Veríme, že si vyberiete práve z týchto štyroch občianskych združení, 
aby vaše dane zostali v Jarovciach. Pomôžete tak najmä deťom 
a mládeži, ktoré sú budúcnosťou Jaroviec.

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov
1. Do 15.2.2013 bolo potrebné požiadať zamestnávateľa o vyko-
nanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Veríme, 
že ste tak urobili.
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie 
o zaplatení dane.
3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane 
a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú 
môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2012 neboli 
dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 
hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali 
dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od 
organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky 
pracovali.
4. Vyberte si jedného prijímateľa, ktorému chcete časť dane venovať.
5. Vyplňte vyhlásenie podľa vzorov uvedených nižšie, spolu so 
sumou, ktorú chcete poukázať. Predvyplnené vyhlásenie môžete 
nájsť na http://www.jarovce.sk/dvepercenta
6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte 
do 30.4.2013 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu 
a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní 
minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby 
previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové 
priznanie sami:
1. Vyberte si jedného prijímateľa, ktorému chcete časť dane venovať.
2. Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú 
môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2012 neboli 
dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 
hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali 
dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od 
organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky 
pracovali.
3. Vyplňte vyhlásenie podľa vzorov uvedených nižšie, spolu so 
sumou, ktorú chcete poukázať. Predvyplnené vyhlásenie môžete 
nájsť na http://www.jarovce.sk/dvepercenta
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte 
na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2013) na Váš 
daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte 
daň z príjmov.
5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému 
priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín 
dobrovoľníckej činnosti.
6. 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.

Informácia pre právnické osoby:
Právnické osoby môžu darovať 2% z dane z príjmov len v prí-
pade, že darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na 
verejnoprospešný účel. Ak sa tak nestalo, tak právnická osoba 
môže poukázať len 1,5% z dane z príjmov.
Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým 
prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa 
je 8,30 €.
Bližšie informácie o postupe pri darovaní nájdete na www.rozhodni.
sk, alebo sa poraďte so svojím účtovníkom.

Jozef Uhler

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

2% PRE MATERSKÉ CENTRUM LUSKÁČIK - VZOR:

V Y H L Á S E N I E 
o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 

poda § 50 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 : 2012 

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 % alebo 3 %1) zaplatenej dane  
09 Zaplatená da, z ktorej sa vypoíta suma do výšky 2 %, alebo 3 % 1) zaplatenej dane  

10 Suma do výšky 2 %, alebo 3 %1)
zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 3,32 eura)  

1)podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateovi poukáza fyzická osoba, ktorá v zdaovacom období vykonávala 
dobrovonícku innos poda zákona . 406/2011 Z.z. poas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré 
je prílohou tohto vyhlásenia. 
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 Materské centrum Luskáik 
Sídlo – obec, PS, ulica, íslo                                                                                  
13 85110 Bratislava - Jarovce, Palmová 1 
Právna forma                                                                      Identifikané íslo prijímatea (IO/SID) 
14  Obianske združenie 15 42259681    

 

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.  
 
 
V................................................   da...................................               .......................................................                                                                                          
                                                                                                      Podpis daovníka 
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2% PRE MATERSKÚ ŠKOLU - VZOR:

2% PRE TELOVÝCHOVNÚ JEDNOTU - VZOR: 

2% PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU - VZOR:

V Y H L Á S E N I E 
o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 

poda § 50 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 : 2012 

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 % alebo 3 %1) zaplatenej dane  
09 Zaplatená da, z ktorej sa vypoíta suma do výšky 2 %, alebo 3 % 1) zaplatenej dane  

10 Suma do výšky 2 %, alebo 3 %1)
zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 3,32 eura)  

1)podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateovi poukáza fyzická osoba, ktorá v zdaovacom období vykonávala 
dobrovonícku innos poda zákona . 406/2011 Z.z. poas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré 
je prílohou tohto vyhlásenia. 
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 Slovenská rada rodiovských združení – Rodiovské združenie pri Materskej škole 
Sídlo – obec, PS, ulica, íslo                                                                                  
13 85110 Bratislava, Trnková 4 
Právna forma                                                                      Identifikané íslo prijímatea (IO/SID) 
14  Obianske združenie 15 17319617   1391 

 

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% (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 

poda § 50 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 : 2012 

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 % alebo 3 %1) zaplatenej dane  
09 Zaplatená da, z ktorej sa vypoíta suma do výšky 2 %, alebo 3 % 1) zaplatenej dane  

10 Suma do výšky 2 %, alebo 3 %1)
zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 3,32 eura)  

1)podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateovi poukáza fyzická osoba, ktorá v zdaovacom období vykonávala 
dobrovonícku innos poda zákona . 406/2011 Z.z. poas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré 
je prílohou tohto vyhlásenia. 
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 85110 Bratislava, Trnková 1 
Právna forma                                                                      Identifikané íslo prijímatea (IO/SID) 
14  Obianske združenie 15 36075019    

 

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% (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 

poda § 50 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 : 2012 

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 % alebo 3 %1) zaplatenej dane  
09 Zaplatená da, z ktorej sa vypoíta suma do výšky 2 %, alebo 3 % 1) zaplatenej dane  

10 Suma do výšky 2 %, alebo 3 %1)
zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 3,32 eura)  

1)podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateovi poukáza fyzická osoba, ktorá v zdaovacom období vykonávala 
dobrovonícku innos poda zákona . 406/2011 Z.z. poas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré 
je prílohou tohto vyhlásenia. 
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 85110 Bratislava - Jarovce, Ovocná 17 
Právna forma                                                                      Identifikané íslo prijímatea (IO/SID) 
14  Obianske združenie 15 42181861    

 

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

SÚŤAŽ S DM DROGERIE A PROCTER&GAMBLE
Zapojte sa do súťaže organizovanej DM drogeriou a spoločnosťou 
Procter&Gamble.
Znovu sa rozbehla akcia Pomáhame Materským centrám. Zapojte 
sa aj vy do súťaže kúpou súťažných výrobkou a podporte tak naše 
materské centrum Luskáčik.
Súťaž prebieha od 1. 2. do 31. 5. 2013.
Podrobné pravidlá nájdete na: 
http://www.pomahamemc.sk/sk-CZ/pravidla.html

Ako na to?
Nakúpite v DM Drogerie výrobky P&G vybraných značiek: Ariel, 
Pampers, Lenor, Jar a Dreft.
Po nákupe si odložíte svoj pokladničný blok.
Č ís lo  pok ladničného b loku za  váš  nákup pr ih láste  na  
www.pomahamemc.sk a vyberte materské centrum, ktorému 
chcete venovať svoj hlas.
Počkáte 24 hodín, kým si administrátor akcie overí platnosť 
vloženého účtovného dokladu. 
Na druhý deň môžete zahlasovať za naše materské centrum alebo 
odošlete SMS správu s číslom účtovného dokladu, sumou, za ktorú 
ste nakúpili výrobky P&G uvedených značiek a názvom MC/RC, 
ktorému venujete svoj hlas v tvare: PNG medzera NÁZOV CENTRA 
medzera POSLEDNÉ ŠTYRI CIFRY ČÍSLA ÚČTOVNÉHO DOKLADU 
medzera SUMA (príklad: PNG MATERSKE CENTRUM LUSKACIK 
5678 15) na telefónne číslo 6662. (Cena jednej SMS je 0,10 eura.)
Nákupom môžete získať až 4 hlasy.

Počet získaných hlasov sa odvíja od celkovej hodnoty nakúpených 
produktov P&G značiek Ariel, Dreft, Lenore, Jar alebo Pampers.
Nákup v hodnote 1 až 10 eur = 1 hlas
Nákup v hodnote 11 až 20 eur = 2 hlasy 
Nákup v hodnote 21 až 30 eur = 3 hlasy
Nákup v hodnote nad 31 eur = 4 hlasy

Centrá s najvyšším počtom hlasov vo svojom regióne získajú 
finančnú podporu na nákup pomôcok pre zdravý duševný vývin 
detí v hodnote 1000 eur.
Ďakujeme za každý Váš hlas.

S pozdravom kolektív Materského centra Luskáčik
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ŠPORT - FUTBALŠkolské športové stredisko pre 
športovú streľbu bolo založené 
pri ZŠ s MŠ Jarovce pre školský 
rok 2009/2010. Po ďalšie roky 
bola dohodnutá spolupráca 
so ZŠ s MŠ Rusovce. Školské 
stredisko je pod vedením kvali-
fikovaných trénerov a je otvo-
rené pre všetkých záujemcov 
z Jaroviec, Rusoviec, Bratislavy 
a okolitých obcí. Ideálny vek 
vstupu do školského strediska 
je približne 12 rokov, samo-
zrejme s prihliadnutím na bio-
logický vek dieťaťa. Tréningy 
prebiehajú štandardne 2x do 
týždňa, v utorok a vo štvrtok.  
Za relatívne krátku dobu fun-
govania školského strediska na 
strelnici v Jarovciach sa podarilo 
viacerých strelcov posunúť ďalej 
do CTM (centrum talentovanej 

mládeže) alebo aj do reprezen-
tácie. Strelci pravidelne získa-
vajú stupienkové umiestnenia 
na majstrovstvách Slovenska 
mládeže, majstrovstvách kraja, 
národnej lige mládeže a iných. 
Strelci zo strelnice v Jarovciach 
boli členmi viacerých družstiev, 
ktoré vytvorili nové Slovenské 
rekordy v dorasteneckých kate-
góriach. Avšak nielen na národ-
ných súťažiach dosahujú strelci 
vysoké výkony. Na Veľkej cene 
Brna sa podarilo dosiahnuť 
pekné druhé miesto pri účasti 
strelcov zo šiestich krajín.
Ďalej strelec z Jaroviec vyhral 
populárnu medzinárodnú súťaž 
Olympic Hopes v Nitre. Tak isto 
sa v roku 2013 podarilo vyhrať 
Hungarian OPEN v Győry pričom 
bol strelec zo školského stre-
diska postaršený o dve vekové 
kategórie (4 roky). Aktuálne sa 
čaká na začiatok apríla, kedy 
sa uskutočnia majstrovstvá 
Slovenska mládeže.

V  pr ípade,  že  máte  záujem 
o  ďa lš ie  in fo rmác ie ,  a lebo 
chcete prihlásiť svoje dieť, kon-
taktuje nás na e-mailovej adrese  
jan.banik@gmail.com.

Ján Baník
foto: Jozef Uhler

kolo dátum deň čas domáci hostia
14 24.3.2013 Nedeľa 17.00 FKM Karlova Ves TJ Jarovce
15 31.3.2013 Nedeľa 16.00 TJ Jarovce ŠK Štart Nepočujúci
16 7.4.2013 Nedeľa 16.00 FC Volkswagen TJ Jarovce
17 14.4.2013 Nedeľa 16.30 TJ Jarovce FK The Dragons
18 21.4.2013 Nedeľa 17.00 Slávia Ekonóm TJ Jarovce
19 28.4.2013 Nedeľa 17.00 TJ Jarovce ŠK Krasňany
26 1.5.2013 Streda 17.00 FK The Dragons TJ Jarovce
20 5.5.2013 Nedeľa 17.00 ŠK Hamuliakovo TJ Jarovce
27 8.5.2013 Streda 17.00 TJ Jarovce Slávia Ekonóm
21 12.5.2013 Nedeľa 17.00 TJ Jarovce FK Dúbravka
22 19.5.2013 Nedeľa 17.00 MFC Záhorská Bystrica TJ Jarovce
23 26.5.2013 Nedeľa 17.00 TJ Jarovce FKM Karlova Ves
24 1.6.2013 Sobota 10.00 ŠK Štart Nepočujúci TJ Jarovce
25 9.6.2013 Nedeľa 17.00 TJ Jarovce FC Volkswagen

kolo dátum deň čas domáci hostia
16 24.3.2013 Nedeľa 10.00 ŠK Slovan B - ženy TJ Jarovce
17 31.3.2013 Nedeľa 13.30 TJ Jarovce FK Lamač
18 7.4.2013 Nedeľa 15.00 FKM Karlova Ves "B" TJ Jarovce
19 14.4.2013 Nedeľa 14.00 TJ Jarovce Lokomotíva DNV
28 17.4.2013 Streda 17.00 FKM Karlova Ves "B" TJ Jarovce
20 21.4.2013 Nedeľa 10.00 FK BCT Bratislava TJ Jarovce
21 28.4.2013 Nedeľa 14.30 TJ Jarovce ŠK Slovan B - ženy
29 1.5.2013 Streda 17.00 TJ Jarovce Lokomotíva DNV
22 4.5.2013 Sobota 14.00 FK Lamač TJ Jarovce
30 8.5.2013 Streda 17.00 FK BCT Bratislava TJ Jarovce
23 12.5.2013 Nedeľa 14.30 TJ Jarovce FKM Karlova Ves "B"
24 18.5.2013 Sobota 14.00 Lokomotíva DNV TJ Jarovce
25 26.5.2013 Nedeľa 14.30 TJ Jarovce FK BCT Bratislava
26 2.6.2013 Nedeľa 10.00 ŠK Slovan B - ženy TJ Jarovce
27 9.6.2013 Nedeľa 14.30 TJ Jarovce FK Lamač

kolo dátum deň čas domáci hostia
12 23.3.2013 Sobota 11.00 Lokomotíva DNV TJ Jarovce
14 6.4.2013 Sobota 08.15 FKM Karlova Ves "B" TJ Jarovce
15 14.4.2013 Nedeľa 10.00 TJ Jarovce FKM Karlova Ves "A"
16 21.4.2013 Nedeľa 10.30 ŠK Danubia TJ Jarovce
17 28.4.2013 Nedeľa 10.00 TJ Jarovce OFK Dunajská Lužná
18 4.5.2013 Sobota 10.00 MFC Záhorská Bystrica TJ Jarovce
19 12.5.2013 Nedeľa 10.00 TJ Jarovce ZŠ Kalinčiakova
20 18.5.2012 Sobota 10.00 ŠK Vrakuňa TJ Jarovce
21 25.5.2013 Sobota 10.30 ŠK Čunovo TJ Jarovce
22 2.6.2013 Nedeľa 10.00 TJ Jarovce FK Dúbravka
13 9.6.2013 Nedeľa 10.00 TJ Jarovce FK Inter

ROZLOSOVANIE ZÁPASOV pre jarnú časť sezóny 2012/2013
V. liga seniori - S5M

IV.liga starší dorast - SD4M

Prípravka - PMB2

ŠPORTOVÁ STREĽBA V JAROVCIACH

Streľba zo vzduchoviek

Mosadzný emblém z roku 1987, 
ktorý sa nachádza vo vestibule 

strelnice.

Žiaci pri streľbe zo vzduchových pištolí


