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Tohtoročné vianočné sviatky sa opäť niesli v príjemnom a vtipnom duchu. Členovia 
Chorvátskeho kultúrneho spolku sa aj tentokrát zoskupili, aby priniesli divákom 
príbeh s dávkou satirického humoru a zaujímavou zápletkou s názvom Teta Mona iz 
Arizone. Hodiny poctivej prípravy a nacvičovania však priniesli svoje ovocie. 

pokračovanie na strane 2
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vybavil potrebné financie – grant 
z Ministerstva kultúry SR. 

Pamätáte si na svoje prvé 
aktívne stretnutie s divadlom?
Prvé moje kroky na javisku boli 
ešte počas školských čias, tuším 
to boli 60. roky. Boli sme partia 
mladých Jarovčanov a robievali 
sme asi dva roky divadelnú es-
trádu v kultúrnom dome. Potom 
som išiel na vojnu a dlho sa nič 
podobné nehralo. Ale keby bola 
príležitosť, určite by som sa do 
nej zapojil. 

Čo patrilo medzi Vaše záujmy 
počas detstva?
Už ako malé dieťa som mal 
možnosť stretnúť sa s divadlom. 
V Jarovciach sa v tých časoch 
divadlo hrávalo, ale mám pocit, 
že bolo po slovensky. Skúšalo 
sa veľakrát aj u nás, lebo moja 
mama s otcom sa na divadle tiež 
intenzívne podieľali. Už vtedy 
som zaregistroval, že existuje 
ochotnícke divadlo. A záujem oň 
mi zostal dodnes. K tomu som 
bol od 70. rokov aktívny muzi-
kant, bol som stále na javisku, 
som tam dodnes bez problémov 
a nemám s ním žiadne ťažkosti. 
Na pódiu vystupujem rád a baví 
ma to.

Máte obľúbeného herca/
herečku? 
Zo slovenských hercov to bol 
Ján Kroner, zo susednej Českej 
republiky je to Bolek Polívka. 

Existuje nejaké divadelné pred-
stavenie, ktoré vám utkvelo 
v pamäti ako to najlepšie, čo 
ste videli?
Pamätám si, dokonca ani ne-
viem kto to napísal, volalo sa 
to Môj priateľ Bembery. Bol to 
slovenský prepis amerického 
predstavenia - niečo medzi 
muzikálom a klasickým diva-
delným predstavením. Z tých 
novodobejš ích sa mi  páči l 
muzikál Dracula a Johanka 
z Arku. Zaujíma ma však aj 
opera. Hudba ma baví a rád si 
pozriem a vypočujem všetko. 

(pokračovanie z úvodnej strany)

Druhý ročník amatérskeho pred-
stavenia opäť zožal nečakaný 
úspech až natoľko, že sa herci 
mohli odprezentovať nielen 
dvakrát v Jarovciach, ale aj 
v Čunove, v Bezenye (Maďarsko) 
a v Devínskej Novej Vsi. Jarovské 
noviny preto vyspovedali režiséra 
d ivadelného predstavenia 
a spoluautora celej myšlienky 
– Štefana Jankoviča.

Kto a kedy prišiel s nápadom 
urobiť v Jarovciach takéto 
predstavenie?
Nápad sa zrodil pred viac ako 
jedným rokom, kedy sme po 
prvýkrát prezentovali tri hu-
morné scénky – skeče. Za celou 
myšlienkou stojíme štyria – Klára 
Wolfová, Braňo Wolf, syn Rado 
Jankovič a ja. My štyria sme to 
odštartovali, pustili sa do orga-
nizácie. Pri hľadaní vhodného 
námetu na predstavenie nám 
pomohol syn Rado, ktorý bol 
v rakúskom Eisenstadte a hľadal 
ho v archíve divadelných hier 
preložených do chorvátčiny. Tiež 

TETA MONA IZ ARIZONE
 – amatérske divadlo plné humoru

Ktosi sa elegantne zbavil starej 
chladničky. „Odložil“ ju v jed-
nej z málo frekventovaných 
križovatiek v Jarovciach, priamo 
na ceste. Bola sobota a v čase, 
keď tam tento skvost pribudol, 
bol dokonca otvorený zberný 
dvor v Petržalke určený pre 
domáci elektroodpad. Možno 
si poviete, že to tam nechal 
pre železiarov, ktorých niektorí 
prezývajú aj „staré motore“, 
podľa oznamu z ich ampliónu. 
V tomto prípade tomu asi tak 
nebolo, pretože kompresor už 
bol odmontovaný a ten je pre 
železiarov zaujímavejší ako iné 
časti chladničky. Jednoducho 
sa ktosi zbavil odpadu.
Slušní jarovčania majú taký zvyk, 
že nepotrebnú vec, ktorá má 
železné časti vyložia pred bránu 
tak, aby každý vedel komu to 
patrí. Vtedy vieme, že to vyložil 
pre železiarov a v prípade, že 
to tam stojí dlho, vieme koho 
môžeme upozorniť, aby vec 
odstránil.
Som presvedčený o tom, že 
väčšina z  nás patr í  k  tým 
slušným. K ľuďom, ktorí si vážia 
životné prostredie, k ľuďom, 
ktorých zaujíma nielen to, čo je 
na ich dvore, ale aj to, čo je za 
ich plotom a v ich okolí. 
Mnohí majú pred svojim plotom 
vždy pokosenú trávu, čistý chod-
ník a ak im tam niekto pohodí 
smeti, tak ich odpracú. Na ich 
okolí im skutočne záleží a oko-
loidúci to jasne vidia. Skúsme 
byť my všetci ľuďmi, ktorí majú 
otvorené oči a nie je im zaťažko 
zdvihnúť čosi zo zeme, alebo 
likvidovať odpad tak, ako sa to 
má robiť. Pre tých, ktorí by sa 
radi dozvedeli, kam s odpadom, 
odporúčam článok na strane 19.
Máme tu jar,  tak sa tešme 
z prírody a urobme niečo do-
bré aj pre prostredie okolo nás.

Jozef Uhler
vydavateľ Jarovských novín 

Na úvod

Spoluatori myšlienky: Klára Wolfová a Radoslav Jankovič

Štefan Jankovič s bratom Alojzom v úlohách sluhu a doktora

Ján Kausich a Mária Broszová ako Eva a Teta Mona
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Spomínate si  ešte na mo -
ment, kedy sa prvýkrát obja-
vila myšlienka urobiť jarovské 
divadlo?
Nápad bol spojený s menšinovým 
divadlom, na ktoré som sa bol 
pozrieť v Rakúsku. Bolo veľa 
dôvodov, prečo urobiť niečo 
takéto aj u nás. Keď to vedia 
urobiť oni, tak to musíme vedieť 
urobiť aj my. 

Oba ročníky divadelného pred-
stavenia sa niesli v humornom 
duchu. Podľa čoho ste ich 
vyberali?
Opýtali sme sa našich zná-
mych v Rakúsku, ktorí divadlo 
pravidelne hrávajú. Avšak mám 
pocit, že sme aj napriek tomu 
vybrali dosť náročnú hru. Dve 
a pol hodiny trvajúce predstave-
nie a približne 46 strán textu, 
ktorý sme sa museli naučiť. 
Aj pointa nebola jednoduchá. 
Bolo náročné dopracovať sa 
k tomu, aby ľudia z toho, čo od 
nás počujú, pochopili, o čo ide. 

Jeden z účinkujúcich, pán 
Popluhár o sebe povedal, že 

je Slovák z Galanty a že sa po 
chorvátsky naučil až po tom, čo 
sa prisťahoval do Jaroviec. Čo 
vás podnietilo k tomu, obsadiť 
ho do predstavenia?
Ešte pred úplne prvým pred-
stavením, ktoré bolo v roku 
2012, mi povedala Klára Wol-
fová, že ju pán Popluhár oslovil, 
že by rád hral divadlo. Keď sme  
pozerali na videu z Eisenstadtu  
scénky, podľa ktorých my bu-
deme hrať to naše predstavenie, 
objavila sa postava, ktorá bola 
pánovi Popluhárovi akoby ušitá 
na mieru. Oslovili sme ho, prišiel 
a keď videl dotyčnú úlohu, sám 
povedal, že ju chce hrať. 

K o ľ k o  č a s u  z a b r a l o 
nacvičovanie predstavenia?
Skúšali sme od polovice septem-
bra 2 – 3x týždenne. V decembri 
sme skúšali každý deň okrem 
víkendu.

Vyskytla sa počas nacvičovania 
u niekoho taká slabá chvíľa 
a povedal, že to chce „zabaliť“ 
a ďalej nebude pokračovať?

Tohto som sa bál 
najviac. Nemali 
sme totiž nikoho 
na alternáciu, 
ani keby niekto 
nebodaj ochorel. 
Bo lo  to  veľké 
riziko. Keď sme 
to už začali, bolo 
potrebné to aj 
dokončiť. Držať 
tých ľudí pohro-
made a zároveň 
držať  h lad inu 
pozitívnej nála-
dy počas tých 
štyroch mesia-
coch na takej 
úrovni ,  aby nikto nedošiel 
a nepovedal, že to vzdáva, bolo 
najťažšie.

Reakcia verejnosti. Bola iba 
pozitívna alebo sa našli aj 
divadelní „kritici“?
Z toho, čo sme sa dopočuli 
medzi ľuďmi, boli spokojní, 
nadšení a predstavenie sa im 
páčilo. Či bol aj niekto nespo-
kojný, neviem. Do očí totiž nikto 
nič nepovie.

Môžu diváci očakávať ďalšie 
predstavenie aj tento rok? 
Samozrejme, že áno a dúfame, 
že budú opäť spokojní. Cieľom 
je nielen udržať jazyk, ale aj 
to, aby sa ľudia prišli zabaviť 
a oddýchnuť si. 

Zhovárala sa:  
Zuzana Bankovichová

Foto: Andrej Žiak, Jozef Uhler

Herci:
Mária Broszová – Teta Mona
Alojz Jankovich – Dr. Karlo Brigović
Ján Kausich – Pave Lozarić, Eva
Štefan Jankovič – Branko-sluga
Štefan Popluhár – Janko Kralić
Viera Jaboreková – Zlatka
Mária Wisplová – Lina
Štefan Wolf – žandar
Jana Nováková – Micika Branić
Rudolf Streck – vračiteljski savjetnik

Šepkári: Klára Wolfová, Alžbeta Pauhofová
Réžia: Štefan Jankovič
Scéna: Jozef Warenich
Zvuk a svetlo: Tomáš Jankovič, Alojz Jankovič

Rudolf Streck 
a Vierka Jaboreková

Štefan Popluhár v úlohe zlodeja Janka so žandárom 
Štefanom Wolfom
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druhej strane videli absenciu 
odborných učební a asistentov 
pedagóga, ktoré sú v ich školách 
samozrejmosťou. 
Pracovná časť stretnutia bola za-
merané na výmenu pedagogic-
kých skúseností pri práci s deťmi 
na projektovú tému - využitia 
dreva ako obnoviteľného ma-
teriálu. Zároveň prebehla prípra-
va na nasledujúcu tému, ktorá 
bude venovaná obnoviteľným 

zdrojom elektrickej energie. 
Počas stretnutia spoznali part-
neri nielen školu a Jarovce, ale aj 
históriu a geografické špecifiká 
nášho hlavného mesta. V rám-
ci pripraveného programu sa 
oboznámili s históriou ľudového 
remesla na Slovensku a sami si 
vyskúšali svoju šikovnosť v pri-
pravených tvorivých dielňach.

Na exkurzii do závodu zame-
raného na recykláciu PET fliaš 
nahliadli do procesu triedenia 
a kompletného spracovania 
použitých plastových fliaš, až po 
výrobu predliskov, ktoré sú prip-
ravené na opätovné použitie. 
V posledný deň stretnutia, si 
v slovenskom aj anglickom ja-
zyku, pripravili program žiaci 
základnej a materskej školy. 
Považujeme za dôležité, aby aj 
naša škola nabrala európsky 
rozmer a do projektov sa za-
pájame hlavne preto, aby sme 
načerpali inšpiráciu a tento 
„nový vietor“ zúžitkovali pri práci 
s deťmi. Veríme, že aj naša 
škola a projektové stretnutie, 
ktoré sme organizovali, sa stalo 
inšpiráciou a prinieslo množstvo 
podnetov našim kolegom.

Eva Ondrášeková
koordinátorka projektu

Stretnutia sa zúčastnili partner-
ské školy z Českej republiky, 
Dánska, Portugalska, Rumun-
ska, Španielska a Talianska. 
Spolu 29 pedagógov spozna-
lo našu základnú a materskú 
školu, podmienky, vybavenosť 
a špecifiká, v ktorých prebieha 
výchovno-vzelávací proces. 
Uchvátila ich rodinná atmos-
féra a útulné prostredie školy, 
v ktorej sa cítili „ako doma“. Na 

ZÁKLADNÚ ŠKOLU NAVŠTÍVILI PARTNERI Z EURÓPY
Začiatok februára bol pre našu školu veľmi významný. V dňoch  10. – 13. februára sme orga-
nizovali ôsme projektové stretnutie partnerských škôl združených v rámci projektu Comenius 
– „Lesy a trvalá udržateľnosť, čas učiť sa a konať.“

Žiačky ôsmeho ročníka vítali účastníkov chlebom a soľou
Návšteva na pôde školy

Recyklácia použitých PET fliaš

Prezentácia projektových aktivít

Tvorivé dielne Vystúpenie žiakov ZŠ a MŠ
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lách alebo invalidných vozíkoch. 
Prišli aj pekne upravené dámy, 
ktoré sa môžu hrdiť už krás-
nymi deviatimi krížikmi. A veru 
cítili sa výborne. Šikovné členky 
ČK sa postarali o občerstvenie 
a obsluhu seniorov chutnými 
chlebíčkami a slanými a slad-
kými  dobrotami .  Na  s to le 
nechýbalo ani biele víno, či 
varené vínko a kávička. Pro-
gram začal vystúpením detičiek 
z tunajšej škôlky. Fašiangy, 
Turíce, Veľká noc príde, kto 
nemá kožúška zima mu bude ... 
znelo z ústočiek našich ratolestí 
a nôžky sa im pritom roztanco-
vali. Zaspievali a zatancovali 
nám svoj nacvičený repertoár. 
Keď bolo treba, pomohla tro-

chu pri speve aj pani učiteľka 
svojím hlasom. Radosť z tanca 
a veselých pesničiek detičiek sa 
preniesla aj na prítomné pub-
likum. Dobrá nálada a úsmev 
sa zračil na tvárach prítomných 
hostí. Účinkujúci škôlkari boli 
odmenení vrelým potleskom 
obecenstva. Po tomto vystúpení 
si naladili svoje inštrumenty 
hudobníci obľúbenej kapely 
z Jaroviec - Brilliance, ktorí vyz-
vali seniorov do tanca. Niekoľko 
párov vyšlo na parket a vlnili sa 
v rytme známych melódií. Pri 
dámskej volenke tancujúcich 
pribudlo. Keby im boľavé nohy 
dovolili, určite by si radi zatan-

covali. Chytľavé chorvátske, 
slovenské, maďarské a české 
pesničky si spolu s hudobníkmi 
zanôtili aj prítomní seniori. Cíti-
li sa vynikajúco. Porozprávali 
sa, pospomínali na staré časy 
a spoločné zážitky, jednoducho 
sa dobre bavili. Na záver zos-
táva už len povedať: ĎAKUJEME! 
a  teš íme sa  už  na  ďa lš iu 
fašiangovú akciu usporiadanú 
ČK - na ples ČK - pochovávanie 
basy a samozrejme aj na ďalšie 
fašiangové stretnutie seniorov 
v budúcom roku.

Kristína Kernová
Foto: Jozef Uhler

Prítomných hostí a pána sta-
rostu Škodlera privítala pred-
sedníčka MO SZČK pani Anna 
H l in ická .  Oboznámi la  nás 
s kultúrnym programom - vys-
túpením predškolákov z MŠ 
Jarovce, privítala nových senio-
rov a zaželala všetkým príjemnú 
zábavu. Stoly v sále boli ten-
tokrát usporiadané do dvoch 
dlhých radov stolov s bielymi 
obrusmi. Zrejme podľa starého 
zvyku v Jarovciach ženy obsadili 
miesta vľavo a muži a niekoľko 
manželských párov sedeli vpra-
vo. Účasť seniorov na tomto 
stretnutí bola bohatá. Tú milú 
príležitosť na stretnutie dôchod-
cov si nenechali ujsť ani tí menej 
mobilní Jarovčania, či už na bar-

FAŠIANGOVÉ POSEDENIE SENIOROV
Popri plese poľovníkov, športovcov, chorvátskom plese a plese dobrovoľného hasičského zboru má v období fašiangov už 
svoje tradičné miesto fašiangové posedenie seniorov z Jaroviec, organizované Miestnou organizáciou Slovenského zväzu 
Červeného kríža. Tohtoročné stretnutie sa uskutočnilo v utorok 11. februára v popoludňajších hodinách v kultúrnom dome. 
Pozvaní boli obyvatelia Jaroviec nad 60 rokov. Keďže pozvanie na toto stretnutie som dostala prvýkrát aj ja, veľmi som sa 
potešila a bola aj tak trochu zvedavá.

Do tanca a k dobrej nálade hrala skupina Brilliance Členky Červeného kíža, ktoré každoročne túto akciu pripravujú

Najstarší škôlkari si pre seniorov pripravili kultúrny program
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FOTOSPOMIENKA NA PLESOVÚ SEZÓNU
POĽOVNÍCKY PLES 11.1.2014

PLES ŠPORTOVCOV
1.2.2014
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Foto: Monika Plankenauerová (Poľovnícky ples), Petar Tyran (Chor-
vátsky ples), Jozef Uhler (Ples športovcov a Zábava Červeného kríža), 

Milan Husár (Hasičský ples)

CHORVÁTSKY PLES 15.2.2014

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA ČERVENÉHO 
KRÍŽA 4.3.2014

HASIČSKÝ PLES 1.3.2014
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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
chádzajúcich sa v blízkosti školy. 
Predaj pozemkov sa poslancom 
nepáčil z viacerých dôvodov, 
najmä však preto, že jeden 
z nich zasahoval do areálu školy, 
ale i preto, že žiadateľ svojim 
konaním v minulosti zmaril 
zámer spojenia Trnkovej ulice 
s Kožušníckou. Odpredaj pozem-
kov nebol odsúhlasený.
Na programe rokovania bol aj 
odpredaj pozemkov, na ktorých 
stoja budovy firmy Eurokameň, 
nachádzajúcich sa v bývalom 
špedičnom areáli na Kožušníckej 
ulici. V decembri boli k dis-
pozícii dva znalecké posudky, 
ktoré poslanci považovali za 
nízke. Starosta zabezpečil aj 
tretí posudok, ktorý odhadol 
cenu pozemkov na 120 000 €. 
Pôvodne to bolo 97 000 €. Po-
slanci odsúhlasili predaj týchto 
pozemkov pod budovami za 
cenu podľa nového znaleckého 
posudku.
Starosta predložil zastupiteľstvu 
návrh zásad hospodárenia s ma-
jetkom mestskej časti. Tento 
dokument okrem iného upra-
vuje rozdelenie kompetencií 
medzi starostu a zastupiteľstvo 
v oblasti hospodárenia s majet-
kom mestskej časti. Po drob-
ných úpravách poslanci návrh 
schválili.
Spoločnosť HSC  REAL ESTATE, 
s.r.o. požiadala o vyjadrenie k 
investičnému zámeru Triangel. 
Ide o obytný dom s občianskou 
vybavenosťou a rodinné domy. 
Projekt má byť umiestnený 
v území bývalého višňového 
sadu pri dnešnej predajni po-
travín Samoška. Zastupiteľstvo, 
predtým, ako sa vyjadrí k zá-
meru, požiadalo o zabezpečenie 
prezentácie projektu, aby sa 
ozrejmili niektoré nejasnosti 
súvisiace s dopravou a indexami 
zastavanosti určenými v územ-
nom pláne.
Ďalším prerokúvaným bodom 
bola žiadosť o predbežný súhlas 
s vybudovaním súkromného 
mestského cintorína v Jarov-
ciach. Išlo by o cintorín určený 
pre celú Bratislavu a dá sa 
predpokladať, že by ho využívala 
najmä Petržalka. Cintorín by 
podľa nového zámeru mal byť 
situovaný pozdĺž železničnej 
trate a mal by obklopovať ja-
zero známe ako Jarovský bager. 

December – mimoriadne 
zasadnutie
Jediným bodom decembrové-
ho mimoriadneho rokovania 
zastupiteľstva bolo pri jatie 
daru – pozemku pod komu-
nikáciou na Zeleninovej ulici 
od jeho vlastníka. Táto prob-
lematika sa riešila už viac- 
krát na zastupiteľstve a aj na 
zhromaždení obyvateľov v no-
vembri 2013. Majiteľ pozemku, 
ktorý sa dnes už využíva ako 
cesta, platil dane za parcelu, 
ktorú nemohol užívať. Pozemok 
chcel darovať mestskej časti. 
V iných mestských častiach má 
zastupiteľstvo opačný problém, 
pozemky slúžiace verejnosti 
musia vykupovať, či vymieňať 
za náhradné. Majiteľ pozemkov 
požiadal prostredníctvom ad-
vokátskej kancelárie o stanovis-
ko k prijatiu daru najneskôr do 
20. decembra. Účasť poslancov 
na mimoriadnom zastupiteľstve 
bola nízka, prišli štyria zo sied-
mych poslancov. Pozemky boli 
prijaté ako dar, hlasmi troch zo 
štyroch prítomných poslancov.

Január – mimoriadne za-
sadnutie
Mimoriadne zastupiteľstvo 
bolo zvolané z  dôvodu,  že 
investor projektu FILMPARK 
Jarovce požiadal o stanovisko 
k investičnému zámeru v čo 
najkratšom možnom termíne. 
Schvaľovaniu zámeru pred-
chádza lo  v iac  spo ločných 
p racovných  s t re tnut í  s ta -
rostu, poslancov, architektov 
a zástupcu investora. Aj z toho 
dôvodu prebehlo rokovanie 
zastupiteľstva rýchlo a bolo 
ukončené jednomyseľným 
h l a s ova n í m ,  k to r ý m  d a l o 
zastupiteľstvo zelenú tomuto 
projektu. Mestská časť si však 
stanovila niekoľko podmienok. 
Tou najdôležitejšou je, aby in-
vestor vybudoval odhlučnený 
obchvat Jaroviec, ktorým sa 
zabezpečí prepojenie „starej 
colnice“ s vjazdom do Jaroviec 
pri Jantári. 

Január – riadne zasad-
nutie
Spoločnosť C.R.A. požiadala 
o odkúpenie troch pozemkov 
o celkovej výmere 359 m2 na-

Väčšia časť tohto územia je 
v územnom pláne určená na 
šport a rekreáciu. Územný plán 
predpokladá, že cintorín bude 
umiestnený v blízkosti pripájača 
na diaľnicu D2. Rokovania 
zastupi teľstva sú verejné, 
ale obyvatelia Jaroviec sa ich 
zúčastňujú len ojedinele. K to-
muto bodu bolo však prítomných 
viac obyvateľov z okolia Jazernej 
ulice, ktorí vyjadrili nesúhlas s 
plánovanou investíciou. Poslanci 
tento projekt jednomyseľne za-
mietli s tým, že územie je určené 
na šport a rekreáciu a Jarovce 
svoj cintorín už majú.
V ďalšom bode starosta in-
formoval o tom, že miestny 
kontrolór sa vzdal funkcie ku 
koncu februára.  Následne 
zastupiteľstvo schváli lo vy-
hlásenie voľby nového kon-
trolóra na 18. marca 2014.
Starosta informoval aj o stave 
prípravy budovania diaľnice D4, 
ktorú dostal z Ministerstva do-
pravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja. 
V  bode rôzne,  dosta l i  po -
slanci od starostu informáciu 
o príprave dokumentácie na 
odkanalizovanie školy,  škôlky 
a domčeka na ihrisku. Poslanci 
riešili aj sťažnosti obyvateľov 
týkajúce sa zdravotného stre- 
diska, ktoré sa týkajú chý-
bajúceho bezbariérového prí- 
stupu, ale aj častého nedo-
držiavania ordinačných hodín. 
Padlo niekoľko návrhov na 
vybudovan ie  zd ravotného  
strediska v budove starých 
jaslí pri materskej škole, ako 
aj návrh na prípravu komplet- 
nej rekonštrukcie budovy. 

Február – riadne zasad-
nutie
Fórum pre aktívne zdravie je 
občianskym zdužením, ktoré 
zabezpečuje cvičenie zumby pre 
ženy v miestnom dome kultúry 
a požiadalo zastupiteľstvo 
o výhodnejšiu cenu za nájom. 
Keďže ide o prospešnú pohy-
bovú aktivitu, zastupiteľstvo 
schválilo polovičnú cenu nájmu 
za priestory pre cvičenie.
Obecný hasičský zbor navrhol 
položky do rozpočtu mestskej 
časti, ktoré zabezpečia jeho 
ďalšie aktivity a fungovanie. 
Poslanci spolu so zástupcami 

OHZ diskutovali najmä o ná-
kupe nového hasičského auta. 
Návrh financií do rozpočtu však 
odsúhlasili zatiaľ bez vozidla 
s tým, že je potrebné najskôr 
požiadať Ministerstvo vnútra 
o vozidlo, ktoré profesionálni 
hasiči už nepotrebujú a ak ho 
ministerstvo nemá, tak potom 
uvažovať o iných možnostiach. 
Materské centrum Luskáčik 
požiadalo o finančnú podporu 
vo výške 150 € na akciu „Popo-
ludnie deťom“. Poslanci žiadosť 
schválili.
Na rad prišl i  aj  všeobecne 
záväzné nariadenia týkajúce 
sa materskej školy. V zmysle 
záverečného vyhlásenia, ktoré 
schválili obyvatelia Jaroviec na 
zhromaždení obyvateľov v no-
vembri 2013, zastupiteľstvo 
odsúhlasilo zvýšenie príspevku 
na dieťa v materskej škole na 
300 eur za mesiac. Pre deti 
z Jaroviec je možné uplatniť si 
zľavu 93%, takže poplatok pre 
Jarovčanov je 21 eur. Poslanci 
schválili aj VZN o prijímaní detí 
do materskej školy, na základe 
ktorého sú v prvom rade prijí-
mané deti z Jaroviec a až potom 
ostatné.
Zastupiteľstvo zrušilo uznesenie 
z januára, ktorým schválilo pre-
daj pozemkov firme Eurokameň, 
pretože k podpisu kúpnej zmluvy 
nedošlo a medzitým sa zmenil 
majiteľ jednej z budov, ktoré na 
pozemkoch stoja.
Poslanci schválili odkúpenie 
časti pozemkov pod Urbárskou 
ulicou, ktoré majitelia ponúkali 
mestskej časti za symbolickú 
cenu 1 euro.
V bode rôzne diskutovali po-
slanci so starostom o výmene 
plota na cintoríne, ktorý je v zlom 
stave. Tiež riešili možnosť opravy 
hornej časti šachty pri hasičskej 
zbrojnici, ktorá je nebezpečná 
pre vozidlá odbočujúce na Cho-
tárnu ulicu.
Poslanci sa tiež zhodli na nut-
nosti riešenia chátrajúcej bu-
dovy starých jaslí. V tomto roku 
by sa mala vypracovať štúdia 
a možno aj projekt. Treba však 
najskôr predbežne určiť, na aké 
účely by jednotlivé časti budovy 
mali v budúcnosti slúžiť.

Jozef Uhler
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triedy. V tomto školskom roku 
máme v materskej škole pri-
jatých 92 detí a to je maximálny 
počet, ktorý môže byť prijatý do 
štyroch tried. Zákon umožňuje 
tento zvýšený počet po výnimke 
schválenej Krajským školským 
úradom. Podmienky prijíma-
nia detí do materskej školy 
určuje zákon č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní, tzv. 
školský zákon, ktorý v § 59 ods. 
1 hovorí : „...Na predprimárne 
vzdelávanie v  materských 
školách sa prijíma spravid-
la dieťa od troch do šiestich 
rokov jeho veku; výnimočne 
možno prijať dieťa od dvoch 
rokov veku...“ Prevádzka ma-
terskej školy je položkou, ktorá 
rozpočet mestskej časti najviac 
zaťažuje. V pribehu kalendárne-
ho roka 2013 bola v prevádzke 
aj štvrtá trieda a náklady na 
prevádzku materskej školy boli 
v celkovej výške 122.500,- 
Eur, naviac na opravu strechy 
bol výdavok vo výške 11.000 
Eur. Príspevok štátu na pred-
pimárne vzdelávanie v roku 
2013 bol 10.823 Eur. K týmto 
nákladom na prevádzku ma-
terskej školy treba pripočítať 
náklady z rozpočtu mestskej 
časti na prevádzku školskej 

jedálne, ktorá je spoločná 
pre základnú aj  materskú 
školu. Približne 2/3 činnosti 
sú vykonávané pre materskú 
školu a 1/3 pre základnú školu. 
Náklady na prevádzku školskej 
jedálne hradené z prostriedkov 
mestskej časti za rok 2013 
boli 37.521 EUR. Z toho 2/3 
sú 25.014,- Eur, takže celkové 
náklady na materskú školu 
v roku 2013 boli 158.514,- Eur. 
Z celkových príjmov mestskej 
časti 960.365 Eur po odrátaní 
štátneho príspevku na pre-
vádzku základnej školy, príspe-
vku na vzdelávacie poukazy 
a štátneho príspevku na pred-
pimárne vzdelávanie vo výške 
243.389 Eur tvoria náklady na 
prevádzku materskej školy viac 
ako 22 % z rozpočtu mestskej 
časti.
V  z á k l a d n e j  š ko l e  j e  ku 
dnešnému dňu 133 žiakov 
a počet sa zvyšuje. Do prvé-
ho ročníka pre školský rok 
2014/2015 sa zapísalo 36 detí, 
z toho však 8 detí nemá trvalý 
pobyt v Jarovciach. V budúcnos-
ti sa pre vedenie mestskej časti 
jasne črtá úloha zabezpečenia 
priestorov nielen pre materskú, 
ale hlavne pre základnú školu. 
V minulosti boli niektoré triedy 

vytvorené zrušením kabinetov. 
Z dvoch kabinetov sa vytvo-
rila jedna trieda, ktorá je však 
pre svoje rozmery vyhovujúca 
pre max. 15 žiakov. Zvýšením 
počtu detí v materskej škole sa 
o 2 – 3 roky tieto počty prenesú 
aj do základnej školy. Mestská 
časť je zriaďovateľom základ-
nej školy a vlastníkom budov. 
V roku 2012 boli kompletne 
zrekonštruované toalety a v mi-
nulom roku bola ukončená 
výmena okien. 
V texte bol ako jeden z faktorov 
nárastu počtu detí v Jarov-
ciach uvedený nárast počtu 
obyvateľov v našej mestskej 
časti. V priebehu šiestich rokov 
sa počet obyvateľov Jaroviec 
zvýšil o 64,14 %. Za obyvateľov 
sú považovaní občania SR ale-
bo cudzinci prihlásení na trvalý 
pobyt.
P r e  i n fo r m á c i u  u v á d z a m 
počty obyvateľov prihlásených 
k trvalému pobytu v mestskej 
časti.

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Jarovce

Pre mnohých obyvateľov Jaro-
viec je v súčasnosti aktuál-
nym problémom prij ímanie 
detí do základnej a materskej 
školy, či už vlastných detí ale-
bo vnúčat. Situácia sa dnes 
vyvíja smerom, ktorý je pre 
niektorých neprijateľný a žiaľ 
ani budúcnosť nevyzerá v tomto 
smere ružovo. Problém s prijí-
maním detí v minulosti nikdy 
nebol, skôr naopak. Pred 10 ale-
bo 15 rokmi bol nedostatok detí 
v škôlke a prijímali sa aj deti, 
ktoré nedosahovali na začiatku 
školského roka vek troch rokov. 
Základná škola mala počty detí 
v triedach, ktoré by sme dnes 
nazvali „malotriedky“. Nárast 
počtu detí v Jarovciach je spô-
sobený dvomi faktormi. Jedným 
je vyššia pôrodnosť a druhým 
je stavebný rozvoj a tým aj 
pr í lev  nových obyvateľov. 
Väčšinou sú to mladé rodiny 
a logicky s tým sa zvyšuje 
počet malých detí s nárokom 
na umiestnenie v materskej 
škole alebo základnej škole. 
Na začiatku školského roka 
2012/2013 sme v materskej 
škole na základe požiadaviek 
otvorili ďalšiu, už štvrtú trie-
du. Zo strany rodičov sú dnes 
požiadavky na otvorenie ďalšej 

STAROSTA INFORMUJE: VÝVOJ OBYVATEĽSTVA JAROVIEC
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DETI NARODENÉ V ROKU 2013
V uplynulom roku sa narodilo 25 
malých Jarovčanov. Z toho 12 
dievčat a 13 chlapcov. Sme radi, 
že vám väčšinu z nich môžeme 
na stránkach Jarovských novín 
predstaviť. Jediným mesiacom, 
kedy sa nik v Jarovciach nenaro-
dil bol marec. Spoznajte teda 
najmladšiu generáciu našej 
mestskej časti.

Nech sa páči,  
zoznámte sa.

Nico Maga
15.1.2013, 50 cm/3370 g 

rodičia: Ivan Maga,
Ingrid Nováková

Vladislav Lichý
19.6.2013, 52 cm/3270 g

rodičia: Vladislav Lichý, 
Andrea Lichá rod. Závodská

Zara Malá
22.2.2013, 51 cm/3900 g

rodičia: Vladimír Malý,
Michaela Malá rod. Košťáliková

Laura Jurčovičová
9.7.2013, 49 cm/3210 g 

rodičia: Peter Jurčovič,
Valéria Jurčovičová rod. Onušková

Natália Gaálová
1.8.2013, 50 cm/3330 g

rodičia: Marek Gaál, 
Barbora Nečníková

Dorian Ivanič
23.5.2013, 54 cm/3560 g 

rodičia: Andrej Ivanič,
Martina Ivanič rod. Czafíková

Hugo Kaan
28.7.2013, 51 cm/3550 g

rodičia: Ivan Kaan,
Katarína Kaanová

Karolína Mallesichová
30.4.2013, 50 cm/3210 g 

rodičia: Miroslav Mallesich
Jana Mallesichová rod. Muchová

Monika Kováčiková
22.7.2013, 45 cm/2450 g 

rodičia: Andrej Kováčik,
Adriána rod. Čechovičová

Tomáš Tesár
12.6.2013, 51 cm/3500 g 

rodičia: Richard Tesár,
Zuzana Lofajová

Šimon Borbély
25.2.2013, 50 cm/3075 g

rodičia: František Borbély,
Eva Karácsonyová

Marcela Hájková
1.1.2013, 49 cm/3050 g 

rodičia: Branislav Hájek,
Lenka Hájková rod. Haršányiová

Hana Dvorská
4.9.2013, 52 cm/3540 g

rodičia: Milan Dvorský, 
Zuzana Dvorská rod. Harrerová

Damián Kvasnica
31.8.2013, 50 cm/3720 g 

rodičia: Martin Kvasnica,
Jana Kvasnicová rod. Vetešková

Albert Poľanský
10.10.2013, 52 cm/3750 g 

rodičia: Peter Poľanský,
Mária Poľanská rod. Gombalová
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Olivia Wolf
3.10.2013, 52 cm/3650 g 

rodičia: Igor Wolf,
Barbora Wolf  rod. Haásová

Oliver Wandracsek 
13.11.2013, 51 cm/3620 g

rodičia: Erik Wandracsek, 
Radka Wandracsek rod. Lamošová

Nina Augustínová
13.12.2013, 51 cm/3500 g 

rodičia: Marian Augustín,
Jana Augustínová rod. Mastešová

Daniela Morvayová
5.11.2013, 50 cm/3680 g 

rodičia: Tomáš Morvay,
Veronika Morvayová rod. Tyková

Lukáš Ivančík
30.12.2013, 49 cm/3150 g

rodičia: Eduard Ivančík, 
Lucia Ivančíková rod. Borbélyová

Branko Mastiliak
26.12.2013, 52 cm/3410 g 

rodičia: Marcel Mastiliak,
Mária Mastiliaková rod. Angyalová

FAŠIANG 2014

Foto: Pavol Klučka
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rozrástli Rusovce, Čunovo a Raj-
ka sa stala satelitom Bratislavy. 
Riešenie kruhovým objazdom, 
alebo svetelnou signalizáciou 
je príliš drahé, ale v minulom 
roku som sa nechal inšpirovať 
šikovným dopravným inžinierom, 
ktorý navrhol niekoľko zmien 
na d iaľn ic iach a  mostoch 
v Bratislave a dosiahol tým 
väčšiu plynulosť premávky. Išlo 
napríklad o zmenu v pripájaní 
z Bajkalskej na prístavný most 
alebo z Bratskej na diaľnicu D2 
v smere na most Lafranconi. 
Nešlo o stavebné zmeny, ale len 
o zmeny v dopravnom značení.
Požiadal som preto projektan-
tov, ktorí pracujú pre mesto, 
o riešenie tejto križovatky, tak 
ako je to na obrázku. Cesta je 
v tejto križovatke dosť široká 
a nové dopravné značenie je 
dnes už schválené a podarilo 
sa mi presadiť financie na jeho 
realizáciu v mestskom rozpočte. 
Pri jazde do mesta budeme po 
novom dávať najskôr prednosť 
len zľava a potom sa zaradíme 
do pripájacieho pruhu, kde 
sa „zazipsujeme“ s vozidlami 
idúcimi z Rusoviec. Dúfam, 
že nové riešenie križovatky 
ušetrí čas a zvýši bezpečnosť 
všetkých, ktorí križovatku pri 
lese využívajú.

ZVODIDLÁ V CENTRE 
JAROVIEC
Zvodidlá v centre Jaroviec 
sú vo veľmi zlom stave. Sú 
hrdzavé, pokrivené a miestami 
zlomené, či vytrhnuté. Už pred 
niekoľkými rokmi plánovalo mie-
stne zastupiteľstvo pieskovanie 
a nový náter.  Z f inančných 
dôvodov sa tak nestalo. V roz-
počte mesta sa mi na to podarilo 
vyčleniť 20000 eur, no už dnes 
je jasné, že časť z týchto peňazí 
budem musieť presunúť na 
križovatku pri lese, pretože 
v nej bude potrebné opraviť 
cestu vo väčšom rozsahu ako 
sa pôvodne predpokladalo. Zvo-
didlá v križovatke ulíc Jantárová-
Palmová-Ovocná sa vymenia 
aspoň čiastočne a o zvyšok bude 
potrebné zabojovať o rok.

BEZBARIÉROVÁ 
LÁVKA PRE PEŠÍCH
Neprejde týždeň, aby sa niekto 
z jarovčanov neozval s prob-

lémom bariéry pri prechode 
z Jantárovej ulice smerom k mie-
stnemu úradu. Tou bariérou sú 
schody. Jantárová cesta je úzka 
a ísť s kočíkom, či na invalid-
nom vozíku po ceste je veľmi 
nebezpečné. Mamičky s kočíkmi 
musia hľadať inú trasu. Neviem, 
kto túto križovatku naplánoval, 
ale je jasné, že vôbec nemyslel 
na bezbariérový pohyb chodcov.
V rozpočte mesta sú vyčlenené 
prostriedky na jej riešenie. Teraz 
sa tým zaoberá projektant a keď 
bude projekt hotový, budeme 
vedieť, či sa to podarí v tomto 
roku aj zrealizovať. Ja dúfam, 
že áno.

PROJEKT NA CYKLO-
CHODNÍK
Tí z vás, ktorí pozorne čítajú 
Jarovské noviny, vedia, že v mi-
nulom roku som v rámci budo-
vania cyklochodníkov navrhol 
vypracovať štúdiu na prepoje-
nie Jaroviec s medzinárodnou 
cyklistickou trasou Eurovelo 6. 
Táto vedie po dunajskej hrádzi. 
Zo štúdie vyšli 4 varianty. Ako 
najreálnejší sa javí variant A, 
ktorý vedie popri súčasnej ceste 
do mesta až na hrádzu. Ide 
o náročný projekt. Najskôr je 
potrebné vypracovať projek-
tovú dokumentáciu, vysporiadať 
pozemky, získať stavebné povo-
lenie a nájsť financie na reali-
záciu. Je však nevyhnutné, aby 
sme sa každý rok pohli vpred. 
Ako predkladateľ návrhu cykli-
stických priorít do mestského 
zastupiteľstva som medzi ne 

zaradil aj projektovú dokumen-
táciu pre túto našu cyklotrasu. 
Mestské zastupiteľstvo môj 
návrh schválilo. 

300 000 EUR  
ZO SOLIDARITY
Štyri veľké mestské časti sa 
vzdávajú troch percent svojho 
rozpočtu v prospech siedmych 
malých. Každá malá mestská 
časť tak dostáva navyše o viac 
ako 300 tisíc eur ročne. Koncom 
roka 2012 boli veľké tlaky na 
zníženie miery solidarity o jedno 
percento, čo by pre Jarovce 
znamenalo zníženie príjmov 
o 100 tisíc eur. Aj napriek tomu, 
že v 45-člennom zastupiteľstve 
je len 7 poslancov z malých 
mestských častí, podarilo sa 
nám udržať pôvodný systém. 
Mnohí dodnes nechápu ako sa 
nám to podarilo, ale pochopili, 
že v tomto volebnom období 
už nemá zmysel sa o takúto 
zmenu pokúšať. Vtedy mal byť 
systém zmenený tak, že miera 
solidarity by postupne klesala, 
takým spôsobom, že na rok 
2013 sme mali dostať o 100 
tisíc eur menej a na rok 2014 
o 200 tisíc eur menej. Udržali 
sme to a výsledkom je, že aj na 
rok 2014 dostaneme zo systému 
solidarity vyše 300 tisíc eur. 

Jozef Uhler
poslanec mestského 

zastupiteľstva  
a predseda Komisie dopravy 

a informačných systémov 
Hlavného mesta Bratislavy

Koncom januára bol schválený 
rozpočet hlavného mesta. Ako 
poslanec zastupujúci Jarovce 
v mestskom zastupiteľstve by 
som vás rád informoval o tom, 
čo je v mestskom rozpočte pri-
chystané pre Jarovce.

KRIŽOVATKA PRI LESE
Ak jazdíte autom do mesta, iste 
sa vám čoraz častejšie stáva, 
že po prejazde železničným 
p r i e c e s t í m  z a s t a v í t e  n a 
neďalekej križovatke a dlhší 
čas sa vám nedarí odbočiť vľavo. 
Túto križovatku nazývajú mnohí 
jarovčania križovatkou pri lese. 
Ak stojíte v križovatke, musíte 
dať prednosť vozidlám aj sprava 
aj zľava a len v prípade, že 
sú oba smery súčasne voľné, 
môžete sa zaradiť. Omnoho 
náročnejšie to majú vodiči auto-
busov, ktorí na križovatke stoja 
aj niekoľko minút. 
Situácia sa rapídne zhoršila 
v posledných rokoch, keď sa 

ČO PRINESIE BRATISLAVSKÝ ROZPOČET JAROVCIAM?

Nové riešenie križovatky pri lese

Vybojovať v mestskom zastupiteľstve niečo pre malé mestské 
časti je náročné, ale dá sa to.

Foto: Ernest Polák
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JAROVČANIA ŽALUJÚ JAROVCE - ŽIADAJÚ PREMRŠTENÉ NÁJOMNÉ
pozemkov s návrhom súhlasi-
l i  a iní  vôbec nereagovali . 
Pravdepodobne nejavili záujem 
aj z toho dôvodu, že v niek-
torých prípadoch bolo na jednu 
parcelu až 15 majiteľov, alebo 
bolo 6 majiteľov na parcelu o vý-
mere 29 m2. Na rad prišli návrhy 
nájomných zmlúv, ktoré boli 
navrhnuté tak, aby ku každej 
parcele existovala len jedna 
zmluva. V prípade podielového 
spoluvlastníctva to tak aj zákon 
predpokladá. Jeden z majiteľov 
namietal, že on chce zmluvu 
podpisovať sám a nie s ostat-
nými spolumajiteľmi, ale pre 
mestskú časť by nastala patová 
situácia ak by ostatní odmietli 
uzavrieť nájomné zmluvy. Preto 
bolo najvhodnejším riešením 
mať k jednej parcele jednu 
zmluvu. Mestská časť samoz-
rejme chcela uhradiť nájomné 
aj tri roky spätne, aby neboli 
majitelia pozemkov ukrátení. 
Vzhľadom na množstvo dot-

Budova školy
V roku 1982 bola dostavaná 
a skolaudovaná budova základ-
nej školy v Jarovciach. Budova 
sa postavila na pozemkoch 
miestnych obyvateľov a do 
dnešnej doby im tie pozemky 
patria. V čase totality bola 
budova vo vlastníctve ČSSR 
a hospodáril s ňou Miestny 
národný výbor. Po revolúcii 
prešla budova školy do majetku 
Hlavného mesta a koncom roka 
2010 ju mesto previedlo na 
našu mestskú časť. 

Žiadosti majiteľov v roku 2011
Hneď po voľbách v prvej po-
lovici roka 2011 dostala mes-
tská časť niekoľko žiadostí 
od majiteľov pozemkov pod 
školou, ktorí žiadali kompen-
záciu za svoje pozemky, ktorú 
im totalitný režim nedal. Miestni 
poslanci vtedy navrhli, aby sa 
najskôr urobil zoznam všetkých 
vlastníkov pozemkov, ktoré 
obec užíva a aby sa to riešilo 
so všetkými jednotne. 

Pokus o zámenu pozemkov
Ako najvhodnejšie riešenie 
sa vtedy javilo dať občanom 
náhradné pozemky. Starosta 
zabezpečil zoznam všetkých 
majiteľov dotknutých pozemkov 
a tiež súpis pozemkov, ktoré 
by im mestská časť mohla dať 
ako náhradu. Ukázalo sa však, 
že mestská časť má len málo 
pozemkov a boli v lokalitách, 
ktoré neboli pre zámenu zau-
jímavé. Celkovo užíva mestská 
časť 19 pozemkov, ktoré majú 
spolu 78 majiteľov.

Pokus o finančnú náhradu
Koncom roka 2011 požiadal 
jeden z vlastníkov o nájomné 
za svoj pozemok vo výške 0,83 
€ na m2/rok a za predošlé tri 
roky požadoval 0,66 € na m2/
rok. Vychádzal z ceny, ktorú 
schválili poslanci v Rusovciach 
za pozemky pod budovou školy. 
Jarovskí poslanci požiadali 
starostu, aby navrhol cenu 
nájomného všetkým vlastníkom 
vo výške 0,50 € na m2/rok. 
Pre mestskú časť by to zna-
menalo vyplatiť ročne vyše 
4000 € za pozemky pod školu 
a cintorínom. Niektorí majitelia 

knutých majiteľov išlo však 
o zdĺhavý proces.

Súdne žaloby
Aké však bolo prekvapenie, keď 
na jeseň minulého roka prišla 
na miestny úrad v Jarovciach 
výzva zo súdu na vyjadrenie 
k žalobe. Traja občania Jaro-
viec žalujú mestskú časť o za-
platenie odplaty za zriadenie 
zákonného vecného bremena. 
Jedným z občanov, ktorí nás 
žalovali, bol práve ten, ktorý 
chcel uzavrieť zmluvu sám 
bez spolumajiteľov. Žalobu 
už bol ochotný podať aj so 
spolumajiteľmi. Paradoxom 
je, že zvyšní dvaja občania, 
ktorí nás žalovali, predtým pí-
somne súhlasili s nájomným za 
svoje pozemky a nemali žiadne 
námietky. Vo februári prišla 
ďalšia žaloba od ďalších troch 
majiteľov, pričom všetci, ktorí 
nás žalujú, majú spoločného 
menovateľa. Je ním práve ten 

sťažujúci sa majiteľ. Mestskej 
časti neostáva nič iné, len sa 
aktívne brániť, aby chránila 
verejné prostriedky.

O peniaze ide až v prvom rade
Náklady za nájomné, ktoré 
mestská časť predpokladala vo 
výške cca 4000 € ročne boli pre 
náš rozpočet únosné. Starostovi 
aj poslancom bolo jasné, že 
totalitné krivdy nenapravíme, 
ale ako ústretový krok budeme 
platiť nájomné. Síce nie je 
vysoké, ale škola predsa nie je 
komerčnou organizáciu a slúži 
všetkým. Jeden zo žalujúcich 
nás pôvodne žiadal o nájomné 
0,83 € za m2/rok. Mestská 
časť navrhla 0,50 € za m2/rok. 
Žalobou však žiadali 12 € na 
m2/rok, čo je 14-krát viac ako 
žiadali pôvodne a 24-krát viac 
ako ponúkala mestská časť. 
V prípade prvej žaloby žiadajú 
o 9300 € ročne a 27900 € za 
tri roky spätne. V druhej žalobe 
sa majitelia dožadujú 9192 € 
ročne a 27576 € za tri roky 
spätne. Samotná sudkyňa sa 
na prvom pojednávaní k prvej 
žalobe vyjadrila, že takéto ná-
jomné je pre Jarovce likvidačné. 
V prípade, že by mestská časť 
platila rovnako všetkým, nezos-
tali by jej napríklad finančné 
prostriedky na prevádzku ma-
terskej školy.
Súdne spory nie sú k dnešnému 
dňu uzavreté a nie je možné 
predpovedať ako skončia. Je 
však smutné, že sa to dos-
talo až pred súd. Mestská 
časť sa snažila nájsť riešenie 
prijateľné pre všetkých a jeden 
občan môže nakoniec spôsobiť 
veľké problémy Jarovciam a ich 
obyvateľom.
Súd môže totiž rozhodnúť tak, 
že ich žiadosti vyhovie a mes-
tskú časť to finančne položí. 
Môže však rozhodnúť aj tak, že 
z dôvodu premlčania ich nároku 
im nič neprizná a doplatia na 
to aj tí, ktorí boli ochotní prijať 
nájomné. Krivda spôsobená 
v totalitnom režime sa tak 
znásobí.

Jozef Uhler
zástupca starostu  

MČ JarovceZa pozemky pod budovou školy žiadajú majitelia premrštené 
nájomné

Letecké zábery: Michal Líška, www.foxon.sk
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ZA ČAKANIE NA SNEH PLATÍ BRATISLAVA MILIÓNY

faktúrach. Upravili však dĺžku 
ciest, na ktorých sa Solmag 
používal. Vraj v roku 2011 len 
na 40 km ciest a v roku 2013 
až na 73 km ciest. Aj po tejto 
úprave to vychádzalo tak, že sa 
v roku 2013 minulo na kilometer 
ciest dvakrát viac Solmagu ako 
dva roky predtým. O pravdivosti 
upravených čísel však možno 
vážne pochybovať.

Kontrola
Po všetkých týchto zisteniach 
som spolu s mestským poslan-
com Radom Jenčíkom inicioval 
poslaneckú kontrolu zimnej 
údržby za účasti mestského kon-
trolóra. Uvediem len niekoľko 
faktov zistených počas tejto 
kontroly, ktorá skončila len pred 
pár dňami.
Najzaujímavejšou informáciou 
je december 2013, ktorý si ešte 
všetci pamätajú ako veľmi teplý. 
Ten stál daňových poplatníkov 
na zimnej údržbe 892 113 €. 
Áno dobre vidíte. Platili sme 
takmer 30 tisíc eur denne v me-
siaci, keď ešte mnohým stačila 
jesenná bunda a ani netušili, 
kde je tá zimná. Veľmi bizarná 
informácia ak si spomeniem, 
že na jar 2013 hľadalo mesto 
milión na opravu výtlkov. Mesto 
teda platí obrovské čiastky za 
pohotovosť.
Za to, že nejaký zamestnanec 
externej firmy čaká kým na-
padne sneh, platí Bratislava 
6,85 € s DPH na hodinu. Na 
prvý pohľad to nevyzerá zle, 
kým nezistíme, že platí za 80 
ľudí, 24 hodín denne a 7 dní 
v týždni. Náklady na jedného 
človeka, ktorý čaká kým začne 
padať sneh sú 5096 eur (ak má 
mesiac 31 dní). Takýto „čakač“ 
nás stojí viac ako sám pán 
primátor (jeho plat je 4503 
eur mesačne). Ktovie, či tento 
pracovník dostane viac ako len 
minimálnu mzdu a ktovie kam 
tie peniažky putujú. Za 80 pra-
covníkov je to veľmi zaujímavá 
čiastka.
Za peniaze, ktoré zaplatíme za 
80 pohotovostných pracovníkov, 
by mohlo mesto zamestnať 727 
vlastných pracovníkov so stred-

Ako to začalo?
Na jar minulého roka som upo-
zornil vedenie hlavného mesta 
na fakt, že počas zimnej údržby 
sa v Bratislave minulo na 1 
kilometer ciest 10-krát viac 
soli ako v Žiline či Prešove. Zod-
povední úradníci sa ma snažili 
presvedčiť o tom, že zimnej 
údržbe nerozumiem a nemôžem 
Bratislavu porovnávať s inými 
mestami.

Premrštená soľ
Rozhodol som sa teda porovnať 
Bratislavu s Bratislavou. Po-
rovnal som dve rôzne zimy. 
Tie zo začiatkov roka 2011 
a 2013. Zima 2012 bola slabá 
a skresľovala by údaje. Prvé 
z uvedených zimných období 
malo 61 mrazových dní a to 
druhé 65. Počty snehových dní 
boli 22 a 33 a počty ľadových 
dní  27 a 21.  Toľko hovor í 
štatistika magistrátu a tieto 
dve zimy sú aj na základe týchto 
čísel naozaj porovnateľné.

Ekosoľ a manipulácia 
s číslami
Pri porovnaní som sa sústredil 
na spotrebu Solmagu, ktorý 
je asi 4-krát drahší ako soľ. 
Solmag je chlorid horečnatý 
s prímesami, ktorý sa považuje 
za ekologickú alternatívu soli 
a je účinný až do -35 °C. Používa 
sa v blízkosti Dunaja, najmä na 
nájazdoch na mosty.
V roku 2011 sa spotrebovalo 
872 ton Solmagu a v roku 2013 
až 3567 ton, čo je štvornásobne 
viac. Ešte väčšou zaujímavosťou 
je,  že v roku 2011 sa sol-
mag použ íva l  na  153 km  
ciest a v roku 2013 už len na 
31 km ciest. Ešte dodám, že 
používaním Solmagu sa priamo 
úmerne znižuje spotreba soli, 
nakoľko je účinnejší. Jedno-
ducho zhrnuté: päťkrát menej 
ciest a štyrikrát viac ekosoli 
(Solmagu).
Znova som o týchto zisteniach 
informoval magistrát a ten 
šikovne upravil čísla s tým, že 
pôvodné boli zlé. S množstvom 
minutého Solmagu už nemohli 
manipulovať, pretože je na 

ným vzdelaním, v 3. platovej 
triede a 12. platovom stupni 
(cca 563 eur mesačne).

Cesta na Kamzík ako 
diaľnica
Pozrime sa na jeden konkrétny 
zásah, ktorý sa vyskytol v de-
cembri 2013. Veľa ich v tom 
teplom decembri nebolo. Dňa 
18.12.2013 popoludní vydal 
dispečer pokyn na posyp Cesty 
na Kamzík. Dĺžka tejto cesty je 
1700 metrov. Dodávateľ však 
vyfakturoval 40770 m2. Ak by 
táto rozloha bola pravdivá, tak 
Cesta na Kamzík by musela mať 
šírku 24 metrov a mohla by sa 
porovnávať s diaľnicou. Ten, 
kto to pozná vie, že ide o bežnú 
cestu, ktorej šírka je 9 metrov a 
miestami aj menej. Bratislava 
za tento výkon zaplatila takmer 
trikrát viac. Niet čo dodať.

Riešenie
Z uvedených faktov možno 
vytušiť, že môže dochádzať 
k manipulácii údajov, na základe 
ktorých platí Bratislava za zimnú 
údržbu. V minulej sezóne nás 
to všetkých stálo takmer 8 
miliónov eur. Plaťme len za to, 
čo sa skutočne vykonalo! S ko-
legom Radom Jenčíkom sme 
navrhli niekoľko jednoduchých 
riešení, ktoré Bratislave ušetria 
státisíce eur mesačne:
1. Magistrát musí zaviesť sys-
tém, kde bude dispečer evidovať 
pokyny bez možnosti spätnej 
manipulácie (prípadne so za-
znamenaním takejto manipu-
lácie). Internet dnes ponúka aj 
bezplatné aplikácie vhodné pre 
tento účel.
2 .  Voz id lá ,  k to ré  p luhu jú 
a posýpajú sneh musia byť 
opatrené snímačmi s GPS, ktoré 
registrujú jeho trasu aj infor-
máciu, kedy posýpal a kedy 
pluhoval. Dnes sú tieto tech-
nológie lacné a bežne dostupné.
3. Primátor môže znížiť ale-
bo zrušiť zimnú pohotovosť 
v dňoch, keď naozaj sneh ani 
ľad nehrozí. Spomeňme si na 
január, či február, keď bolo 
mnoho teplých dní nad 10 °C 
a žiadna poľadovica, či sneh 

nehrozili. Aj takéto teplé dni 
nás stáli 30 000 € za každý 
jeden deň.
4. V operačnom pláne zimnej 
údržby je možné zadefinovať 
viac stupňov pohotovosti. Napr. 
v prvej fáze má pohotovosť 
zamestnanec magistrátu tzv. 
dispečer. V druhej fáze môže 
byť v pohotovosti 10 strojov 
a 20 ľudí, ktorú vyhlási dispečer 
72 hodín pred odhadovaným 
ochladením. A až v tretej fáze, 
keď by sa počasie vyvíjalo ne-
priaznivo, by bola nasadená 
plná pohotovosť. Odhadujeme, 
že magistrát mohol rozumným 
postupom v decembri 2013 
ušetriť 600 000 eur.
V neposlednom rade treba 
o tvo r i ť  zm luvu  a  rokovať 
o cenách za pohotovosť. Ak 
niekto čaká na sneh, nemôže 
byť pre mesto drahší ako sám 
primátor.

Aj vďaka nám sa ušetrili 
takmer 2 milióny
S informáciami o plytvaní sme 
vyšli na svetlo sveta koncom 
januára. Panika na magis-
tráte spôsobila aj to, že sa 
detailne začali sledovať výkony 
dodávateľskej firmy, čiastočne 
sa zaviedli niektoré z opatrení, 
čo sme navrhl i  a pr imátor 
od začiatku marca nariadil 
zrušenie pohotovosti.
Vďaka nášmu tlaku a teplej 
zime sa ušetrili takmer dva mi-
lióny eur z mestského rozpočtu. 
Tu však nekončíme. Ušetrené 
prostriedky musíme nasmerovať 
do zanedbaných ciest a pri 
príprave budúcoročnej zimy 
dáme veľký pozor na to, za 
akých podmienok bude posky-
tovaná zimná údržba.

Toto určite nie je posledné 
odhalenie plytvania s verejnými 
prostriedkami.

Jozef Uhler
poslanec mestského 

zastupiteľstva 
a predseda Komisie dopravy 

a informačných systémov 
Hlavného mesta Bratislavy

Iste ste už v médiách zachytili informáciu o plytvaní Bratislavského magistrátu v súvislosti so zimnou údržbou. Dodnes by 
to bolo utajené nebyť dvoch poslancov za malé mestské časti – Jarovce a Rusovce. Rád by som vám priblížil celý príbeh 
v skratke.
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PLUKOVNÍK PANDÚROV - BARÓN FRANJO TRENK (5/5)
medzi zomrelých mníchov. Za-
chovala sa správa o smrti gen-
erála Trenka (Annales capuci-
norurn Prov. Boh. etc., sv. XXI., 
rok 1751, č. 37, str. 85-86), 
ktorú predkladáme v pôvodnom 
znení: 
„Jistá a krátká zpráva o smrti 
generála Trenka. Protože již za 
života mnohé prolhané huby 
nevinně osočovaly generála 
Trenka kvůli mnoha věcem, 
tím méně ho nechají na po-
koji v chladné hrobce. Jeho 
život a smrt známe nejlépe 
my, kapucíni, a pro mne nikdy 
život žádného vojáka nebyl tak 
poučný a nikdy jsem neslyšel 
o tak blažené smrti, jako tomu 
bylo u zmíněného generála 
Trenka. Jeho zpovědníkem byl 
P. lektor Colomannus, který 
kvůli nemoci odjel na léčení 
do Vídně. Bůh mu však brzy 
časnost zaměnil za věčnost 
a v noci 21. února uslyšel Trenk, 
jak jemu důvěrně známý hlas 
volá: Trenku, Trenku, Trenku!, 
načež se Trenk ocitl ve zhoubné 
h o r e č c e  a  t r va l e  v á ž n é m 
stavu, takže se zavčasu začal 
připravovat na smrt, a požádal 
mého A.R.P. kvardiána, aby 
ráčil jeho tělu poskytnout starý 
hábit a povolit, aby mohl být 
pochován jako chudý kapucín 
bez zvláštních obřadů v naší 
hrobce, jelikož jeho zapáchající 
tělo si nezaslouží nic jiného, 
než jen kámen pod hlavu. Hned 
nato poslal dvě štafetová posel-
stva do Vídně, a požádal svého 
agenta či advokáta Bergera, 
aby na nejvyšším Místě vy-
mohl povolení, aby mohl pořídit 
závěť; během 24 hodin povo-
lení obdržel s připojenou milostí, 

že si smí na Špilberku vyhle-
dat příbytek podle své libosti, 
a také že smí volně nakládat 
se svým majetkem. Protože 
si Její Veličenstvo nečinilo ani 
v nejmenším nějaké výhrady 
(jen v srpnu musel složit 36 000 
Florentských [Ft] ). 27. září 
(sic!) tedy učinil v přítomnosti 
7 svědků toto pořízení: 50 000 
Ft odkázal na špitál u bavor-
ských hranic, dalších 50 000 
na špitál kdekoli zde v Brně, 
4 000 jako fundaci na týden-
ní sloužení jedné mše svaté 
natrvalo, dále pak na zbožné 
účely, 1 400 dukátů odkázal 
svému největšímu nepříteli, 
svému sluhovi 700 Ft, jinému 
sluhovi (který byl v jeho službách 
3 měsíce) 1 000 Ft, mnoha 
jiným pak, kteří pro množství 
jsou opomenuti, zůstavil po 
100 a 1 000 Ft. A ačkoli již toto 
představuje velkou částku, jeho 
jmění (jehož má mnohem více 
v Uhrách a ve Slovinsku než na 
Moravě) zůstalo nezadluženo 
a upsal je svému bratranci ve 
službách pruského krále, avšak 
s tou podmínkou, že bude sloužit 
rakouskému (královskému) rodu 
a stane se katolíkem. Pokud by 
se tak nestalo, má tento ma-
jetek dostat druhý bratranec, 
tak jak je, bez placení, avšak 
rovněž s uvedenou podmínkou. 
Jestliže by žádný z nich na to 
nepřistoupil, smí královna použít 
tento majetek na zbožné účely. 
Takto sepsaná poslední vůle byla 
pak poslána ke Dvoru. Královna 
se velmi rozhořčila a podivila 
zvláště nad podílem odkáza-
ným nepříteli, kterého N. B. 
dobře znám. Přesto však odkaz 
byl ihned potvrzen a k tomu 
připojeno, aby si (Trenk) uby-
tování našel ve městě. Ještě za 
živa je chtěl přijmout v našem 
klášteře. Leč Bůh jej v den jeho 
jmenin předešel se smrtí a 4. 
října, kolem 1/4 1 hod v noci 
proměnil jeho časný život ve 
věčný a tak svůj příbytek přijal 
již jako mrtvý, toho dne v noci 
kolem 1/2 8, protože si tak 
přál. Vězni jej podle jeho přání 
v poutech a v okovech vynesli 
z pevnosti až k tzv. Brněnské 
bráně a pak byl na voze odvezen 
až k našemu klášteru, kde jsme 
jej přijali a bratři laici jej odnesli 
do hrobky. N.B.: Po čtyři dny 
a noci u něho až do posledního 

tažení zůstával P. Adjutus a P. 
Turibinus.
Na Trenka a jeho pandúrov 
Chorvátsko nezabudlo. Natrafíte 
na nich takmer všade, najmä 
samozrejme v Slavónii. Zámok 
baróna Franja Trenka severne 
od Požegy je značne schátraný, 
ale jeho meno nesú ulice, ako 
aj historický dychový orchester 
„TRENKOVI PANDÚRI“ z Požegy. 
Koná sa tu aj festival „Dani 
Trenkovih pandura“. Známy 
a obľúbený je aj vinjak „TRENK“ 
(vínový destilát) s charakteris-
tickou zátkou v tvare pandúrskej 
čiapky. 

Autor textu: Juraj Hradský 
Foto: archív autora

Tento nápis si pripravil gene-
rál Trenk vo svojom väzení na 
Špilberku a bol opísaný z jeho 
zápisníka.
„Postojte ticho, smrteľníci, tu 
odpočíva jeden z vás, ktorý bol 
uhnietený z rovnakého cesta 
ako vy všetci, vám všetkým sa 
bude dariť rovnako, chudobným 
i bohatým, pretože vy všetci ste 
priniesli so sebou na svet trest. 
Zvážte, kto ste vy, tu dáva sa 
vám čítať. Tu leží kôpka hliny, 
ktorou kedysi bol. Tu, pod týmto 
kameňom ležia pochované Tren-
kov popol a handry. Jeho pád 
bol umením zomrieť vskutku 
verne, bohatstvo a česť získať 
za dedičstvo. Niektorým z tých, 
ktorí čítajú, on bol priateľom, 
ktorý hovorí, komu chce: Tu 
pod týmto kameňom odpočíva 
Trenkov popol a handry celkom 
kľudne, pokojne a ticho. Úklad, 
závisť, ohováranie, nenávisť, 
lpenie na hmotných veciach, ma 
viedli k zbudovaniu tohto bied-
neho pomníka;
Ó Bože, nech smie po mojej 
smrti Iba nevina moja povedať: 
Tu leží verný Trenk ako Sokrates 
pochovaný. Ty však, pútnik, 
pozri na toto miesto, vyhni sa 
môjmu pádu a modli sa za moju 
dušu. Však môže popol môj ešte 
doznať práva, uchovať nevinu 
ako Sokrates, aby moja cisá-
rovná po mojej smrti poznala, 
že stalo sa mi bezprávie od 
priateľa.“
František Barón de Trenk nako-
niec ale žiadny hrob nemal, iba 
kameň pod hlavou a nevzhľadný, 
roztrhaný kapucínsky habit. Na 
vlastnú žiadosť bol pochovaný 
u kapucínov v Brne s vyholenou 
tonzúrou na hlave do hrobky 
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AKTIVITY MATERSKÉHO CENTRA LUSKÁČIK

sa s úsmevom na tvári a prianím: 
“Štastné a veselé Vianoce!”
Materské centrum Luskáčik 
zorganizovalo kurz Prvá pomoc 
deťom
Začiatkom nového roka sme sa 
rozhodli zorganizovať pre rodičov 
kurz prvej pomoci zameraný na 
hlavné zásady poskytovania 
prvej pomoci hlavne v dets-
kom veku so zameraním na 
zásady oživovania dieťaťa, ale 
i dospelého. Kurz sa zaplnil 
v priebehu jedného týždňa a bol 
oň veľký záujem. V dve soboty 
8. a 15. februára dopoludnia 
sme sa naučili zhodnotiť stav 
dieťaťa, zásady premiestňovania 
pacienta, aktivovať IZS ako 
správne komunikovať s operá-
torom, prvú pomoc pri poruche 
vedomia, poruchách dýchania 
a srdcovej činnosti, pri krvá-
caní, šoku, zlomeninách u detí 
i dospelých a prvú pomoc pri 
kŕčových stavoch. Vyskúšali 
sme si na detských i dospelých 
figurínach resuscitáciu, Gor-
donov a Heimlichov manéver pri 
dusení a na sebe navzájom sta-
bilizovanú polohu, obväzovanie 
zlomenín, prenos pacienta, 
vyťahovanie zraneného z auta. 
V prí jemnej atmosfére sme 
sa veľa naučili a vyskúšali si 
prvú pomoc v praxi. Ďakujeme 
veľmi pekne lektorke Vierke 
Štieberovej, ktorá viedla kurz 
veľmi pútavo, poučne s reálnymi 

Vianočná besiedka v Mater-
skom centre
Pr výk rá t  sme sa  rozhod l i 
uskutočniť Vianočnú besiedku, 
ktorá sa konala 14.12.2013. 
Vo vianočnej atmosfére sme 
si vyrábali vianočné ozdoby 
a spoločne ozdobovali vianočný 
stromček. Deti vyrobili anjelikov, 
skrášlili papierové srdiečka, 
zvončeky, stromčeky či jabĺčka. 
Za pomoci mamičiek si drobci 
ozdobovali perníčky. Súčasťou 
bolo aj bábkové divadielko: 
“O stratenom zajačikovi”, ktoré 
malo u detí úspech. A niektoré 
z detí si aj vyskúšali zahrať 
divadlo s bábkami. Pre deti 
bolo prichystané občerstvenie 
a po divadielku ich čakalo pod 
stromčekom veľa darčekov. 
Deti sa tešili z knižiek, svetielka 
v tvare pinguina a plyšáka, 
ktorého si vybrali. Pripravili 
sme aj darčeky pre rodičov, 
ktorí s deťmi prišli. Prvýkrát 
sme organizovali vianočnú be-
siedku a bol to doteraz najväčší 
počet návštevníkov v novej herni 
približne 10 detí a ich rodičia. 
Bola nás celá herňa. Lúčili sme 

prípadmi z praxe a Slovenskému 
červenému krížu za výborný kurz 
prvej pomoci. 
Dňa 27.2.2014 sme zorgani-
zovali zdarma prednášku so 
stomatologičkami hravou for-
mou na tému: Ako sa správne 
starať o zúbky a ďasná. Hravou 
formou nám zubárky Katka 
a Lucka ukázali na veľkých 
zuboch a s veľkou kefkou ako 
si správne čistiť zuby a detičky 
si svojimi zubnými kefkami 
skúšali čistiť zúbky, pozreli sme 
si ako zúbok vypadá a z čoho 
sa skladá, čo mu škodí a kde 
sa skrýva najviac baktéri i . 
Prednášku nám zabezpečila 
spoločnosť CURAPROX, ktorej 
veľmi pekne ďakujeme.
Novinky v Materskom centre

Naša členská základňa sa už 
zdvojnásobila, takže nás je už 
12 aktívnych členiek MC. Vďaka 
novým členom môžeme robiť 
viac aktivít zdarma alebo za 
veľmi nízke ceny oproti ostatným 
materským centrám. Do konca 
februára sme robili konverzáciu 
v angličtine pre mamičky za 
účasti detí zdarma, ktorú nám 
robila nová členka Mgr. Petra 
Thomay. Od februára začala 
angličtina hravou formou pre 
deti, ktorú vedie certifikovaná 
lektorka Mgr. Jana Kompasová 
za symbolickú sumu. Snažíme 
sa naše aktiv i ty  rozširovať 
a naďalej hľadáme ďalších 
šikovných a aktívnych členov, 
ktorý by sa chceli podieľať na 
našich aktivitách.

Program aktivít Materského centra Luskáik v mesiaci marec a apríl 
Vstupné dobrovoné 

• Hera : Pondelky a štvrtky od 10:30 – 11:30 hod. 

• Pondelky od 9:30 – 10:30 Kurz Hopsasa tralala pre deti vo veku 1-2 r.  

• Utorky od 10:30 – 11:30 Kurz Early English for Kids - Anglitina pre deti hravou 
formou pre deti vo veku 2-6 rokov – ešte máme voné miesta 

• Stredy od 10:30 – 11:30  Kurz Hopsasa tralala pre deti vo veku 2-4 r. 

• 10.3.2014 od 10:30 – 11:30 Hravé ítanie rozprávok  poas herne   

• Tvorivé dielne poas herne:  príspevok na materiál  1€/diea  

20.3.2014 - vyrábame jarné dekorácie –  materiál  zabezpeíme 

• 12.4.2014 – od 16:00 – 18:00 hod. pripravujeme akciu Popoludnie pre deti 

v spolupráci s kultúrnou komisiou Miestneho úradu Jarovce a podporou Miestneho 

úradu Jarovce, ktoré sa bude kona v Kultúrnom dome Jarovce 

aká Vás: 
16:00 Divadlo MAO zahrá bábkové divadlo: V tom našom autíku 

Predstavenie je veselou klauniádou. Hlavnými postavami sú dve klaunice, ktoré aj z 

malej úlohy dokážu spravi vekú vec. Cestujú po svete vo svojom farebnom autíku a 

v sprievode veselých pesniiek i vtipných situácií spomínajú na svoje predchádzajúce 

dobrodružstvá. Napísala: A. Kramárová Hrajú: M. Slobodová, A. Kramárová 

Následne po divadielku budú rôzne súaže, hry a dareky. 

17:00 Vekononé tvorivé dielne - zdobíme vajíka a vyrábame vekononé 

ozdoby – materiál zabezpeíme  
Vstupné: dobrovoné – vstupným podporíte rekonštrukciu priestorov Materského 

centra Luskáik 

• Pripravujeme nasledujúce kurzy: 
Prvá pomoc deom  

− Prepadá vás panika pri predstave úrazu alebo poranenia vášho dieaa?  

−  Viete, ako by ste mali správne poskytnú prvú pomoc?  

− Absolvujte akreditovaný kurz zameraný na prvú pomoc deom všetkých vekových 

kategórií. Na kurz je potrebné sa prihlási do 28.4.2014 

− KEDY : Sobota  5. 4. od 11:00-17:00 hod., tj. 6 vyuovacích hod.(6x45 min.) 

− CENA: 20 € s DPH za osobu / pre lenov MC 16€ /osobu 

Early English for Kids - Anglitina pre deti hravou formou pre deti vo veku 2-6 
rokov 
Fun for kids – spievanie, tancovanie, ítanie bájok a rozprávok, interaktívnej hry pre 

deti, memorovanie básniiek a pesniiek na anglitine pre luskáika. Kurz vedie 

certifikovaná lektorka Mgr. Jana Kompasová. Prvá hodina je bezplatná. Kurz prebieha 

v utorky o 10:30 – 11:30 hod.. as  a cena dohodou. 

Kurz Hopsasa tralala pre deti vo veku 1-2 - máme ešte voné miesta. 

Viac informácií o jednotlivých kurzoch Vám poskytneme e-mailom. Na kurzy je potrebné 

sa prihlási cez facebook : MC Luskáik, mailom: mcluskacik@gmail.com alebo na t.. 
0902 129 866. Kontakt: Zdravotné stredisko Jarovce, vchod zo zadnej strany budovy 
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V mesiacoch január, február 
a marec 2014 sa významných 
životných jubileí dožili títo naši 
spoluobčania:

70 rokov
        KARÁCSONYOVÁ Alojzia
        LUŽOVÁ Marta
        ČIŽMADIOVÁ Mária

75 rokov
        MAÁSZOVÁ Vilma
        NOVÁKOVÁ Renata

80 rokov
        KARÁCSONY Gabriel

85 rokov
        VINCLER Andrej
        MIHÁLOVÁ Katarína
        JANKOVICH Eugen 

89 rokov
        WARENITS Jozef

90 rokov
        KARÁCSONY Jozef

Našim jubi lantom prajeme 
všetko len to najlepšie, zdra-
vie, šťastie, spokojnosť a veľa 
životného elánu do ďalších ro-
kov života.

Blahoželáme

Odišli od nás

ONDRUŠEKOVÁ  Alžbeta 
vo veku 84 rokov

Odpočívajte v pokoji !

O MÚDROSTI...
pomyslenia na to, čo bude zajtra 
a pozajtra a potom.
Mnohí ronia slzy nad nevy-
dareným dielom len preto, 
že ho začínali nepremyslene 
a pokračovali v ňom nemú-
dro. Vyhli by sme sa mnohým 
neúspechom, škodám, ner-
vozitám, napätiam a smútkom, 
keby sme sa viac zaujímali 
o múdrosť a najmä o to, ako 
ju získať a ako si ju zachovať. 
Povedzme si niečo o tom. Isté 
je, že táto cnosť má aj svoj 
vrodený základ. Mnohí ju zdedia 
ako rozvážnosť. Ale i to je isté, 
že tento vrodený základ, či je 
malý, alebo veľký sa má ďalej 
rozvíjať osobným pričinením. 
Robí sa to predovšetkým tým, 
že sa učíme z osobnej skúse-
nosti. Vyberáme si poučenie, 
akýsi výťažok múdrosti, jadro 
životnej pravdy z prežitých chvíľ, 
okamihov a udalostí, z minulých 
zážitkov, najmä z tých, ktoré boli 
zvlášť silné alebo sa nám mohli 
stať osudovými. Problém je, že 
každý nevie ťažiť múdrosť zo 
skúseností. Niekto má za deň 
sto zážitkov, ktoré prežil, ale 
pritom žiadnu múdrosť z nich, 
žiadny záver potešujúci, povz-
budzujúci, alebo poučujúci. Ho-
voríme, že je nadchnutý, alebo 
rozrušený, možno potešený, 
ale nemá žiadnu skúsenosť. 
Taký človek bude vedieť všeličo 
zaujímavé opisne, živo a citovo 
porozprávať zo svojho života, 
ale nebude schopný na základe 
toho, čo prežil, nikomu v ničom 
poradiť. Nikomu, ani svojím 
deťom, ani sebe.
Ak sa má náš prežitý zážitok 
premeniť na múdrosť, ak si 
máme z prežitého vytiahnuť to 
najlepšie poučenie, múdrosť pre 
náš život, potrebujeme na to kú-
sok času, trochu ticha, a hlavne 
rozmýšľanie nad prežitým. Je 
treba hodnotenie a zatriedenie 

O múdrosti  sa veľa hovorí . 
Múdrosť obdivujeme a možno 
aj preto, lebo skutočne mú-
drych ľudí nie je veľa. V starom 
Grécku bola Sofia – múdrosť 
– najvyhľadávanejšia cnosť. 
Mnohí túžili po poznaní, chceli 
vedieť čo najviac o človeku, 
o Bohu i o svete. Zakladali 
školy v ktorých skúmali príčiny 
a zákonitosti,  viedli debaty 
a zhromažďovali vedomosti 
i poznatky z celých dejín sveta.
Pre náš každodenný život je 
múdrosť praktickou vecou. Je 
to schopnosť vybrať si správny 
cieľ a zvoliť si pre jeho dosiah-
nutie tie najlepšie prostriedky. 
Alebo inak povedané, múdrosť 
je vybrať si vždy to najlepšie 
spomedzi všetkého a potom čo 
najlepšie vynaložiť svoju ener-
giu, čas i možnosti. Múdrosť je 
po latinsky predvídavosť a to 
znamená, že keď ju máme, 
vidíme ďalej pred seba, správne 
sa rozhodujeme a dobre žijeme. 
Vieme, čo je viac a čo menej. 
Správne hodnotíme a zároveň 
i poznávame nebezpečenstvá, 
ktorým sa máme vyhnúť. 
V dejinách sveta boli niektorí 
učenci túžiaci po múdrosti, 
ktorí si vypichovali oči, aby ich 
nič nerušilo a mohli sa oddať 
rozmýšľaniu .  Nám ide a le 
o inú, o pravú múdrosť a preto 
si otvárame oči, aby sme ešte 
lepšie videli a uši, aby sme 
lepšie počuli, čo je pre nás to 
najlepšie a čo robiť, aby sme 
dosiahli to najlepšie. Vrcholom 
našej kresťanskej múdrosti je 
to, čo hovorí Sväté písmo: Maj 
stále pred očami cieľ svojho 
života a nepomýliš sa. Pravým 
opakom tejto životnej múdrosti 
bude to známe: Carpe diem – 
využi naplno čas, možnosti, 
situáciu, oddaj sa chuti a vášni 
bez ohľadu na to čo bude potom, 
bez ohľadu na následky, ži bez 

múdrosti do nášho života. Keď 
chceme byť múdri, je dôležité, 
aby sme sa vedeli zamýšľať 
a preto aj stíšiť, utiahnuť sa 
a sústrediť, aby sme sa poz-
reli na všetko aj z odstupu, 
aby sme všetko dobre prežuli 
a v sebe uložili. Tento pohľad 
z odstupu býva iný ako ten, ktorý 
máme, keď sme ešte v stre-
de udalosti. Pri spracovávaní 
zážitkov a hľadaní poučenia 
z nich, veľmi pomáha spoločný 
rozhovor medzi tými, ktorí si 
navzájom dôverujú a vedia sa 
pochopiť. Rozhovory a debaty 
pomáhajú vytvárať uzávery 
a dôsledky.
Pr i  spracovávan í  záž i tkov 
zisťujeme najmä to, či naše 
počiny a skutky boli pre dobro 
alebo nie. Či nám to ako sme 
konali osožilo, alebo škodilo. 
Či sme spôsobili dobro, alebo 
zlo. Dobré je zamyslieť sa i nad 
tým, či sme nejakým nemúdrym 
počinom nezbúrali, alebo aspoň 
nepodkopali to, čo sme už dobré 
postavili. Múdri ľudia boli preto 
múdri, lebo neboli povrchní. Boli 
aspoň o trochu dôslednejší než 
ostatní. Okrem toho múdri ľudia 
vyrastali pri múdrych rodičoch, 
alebo učiteľoch. Od nich sa 
nauči l i  hodnotiť ,  zvažovať, 
triediť a nadobúdať poznatky. 
Boh aj nám dal Učiteľa, Du-
cha Svätého. Ak sa budeme 
snažiť o múdrosť, o ktorej sme 
si povedali a necháme sa pri-
tom viesť Duchom Svätým. Ak 
dokážeme počúvať jeho rady 
a usmernenia, ak mu dovolíme, 
aby nám povedal: urobil si dobre, 
alebo urobil si zle. Alebo keď sa 
jeho budeme pýtať a počúvať, 
čo je pre nás to najlepšie, ani 
medzi nami nebudú múdry ľudia 
výnimkou. 

Mário Orbán, farár

Milí priatelia,
ďakujeme Vám za Vašu priazeň, 
nielen účasťou na kurzoch či 
chodením do herne, ale aj 
dobrovoľníckou podporou ... 
za toto všetko Vám patrí veľká 
vďaka.
Zároveň si Vás aj tento rok 
dovoľujeme osloviť s pros-
bou o darovanie 2% pre Ma-
terské centrum Luskáčik . 

Prostredníctvom Vás aj Vašich 
partnerov, rodiny či známych. 
Každý, kto nám prinesie vy-
plnené a potvrdené doku-
menty do Materského centra 
Luskáčik, získa od nás ako 
poďakovanie permanentku 
na 2 hodiny ľubovoľného kur-
zu.  Vďaka Vášmu dobrému 
srdcu budeme môcť aj v tomto 
roku ľahšie existovať: peniažky 

môžeme použiť na uhradenie 
rekonštrukcie priestorov MC, 
zakúpiť pomôcky na cvičenie na 
kurzy, materiál na tvorivé dielne, 
darčeky pre deti na naše akcie: 
MDD, Deň matiek, Šarkaniádu, 
Mikuláš či vianočnú besied-
ku ...Vďaka týmto peniazom 
môžeme väčšinu našich akcií 
robiť zdarma alebo len za min-
imálne poplatky a robiť deťom 

radosť. Prosím, nemávnite nad 
touto výzvou rukou, každé euro 
je pre nás dôležité a potrebné. 
Na koniec už dodám len VEĽKÉ 
SRDEČNÉ ĎAKUJEME.
Va š e  M a t e r s k é  c e n t r u m 
Luskáčik. Viac info o aktivi-
tách nájdete na fb stránke: MC 
Luskáčik

Kolektív Materského centra 
Luskáčik
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KOMU DÁTE 2% Z VAŠICH DANÍ?
Aj v tomto roku môžete rozhodnúť, kam nasmerujete svoje dve percentá z dane. V minulom roku ste občianskym 
združeniam na území Jaroviec pomohli súhrnnou čiastkou vyše 9500 eur. Verím, že si aj v tomto roku nájdete pár minút 
času na vyplnenie tlačív, aby sme pomohli domácim občianskym združeniam. Ak svoje 2% nevenujete nikomu, rozhodne 
o nich štát.
Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov
1. Do 15.2.2014 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 2013 neboli 
dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 
hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali 
dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od 
organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2013 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 30.4.2014 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 2013 neboli 
dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 
hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali 
dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od 
organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2013 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 31.3.2014) 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 €.
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

ÚDAJE POTREBNÉ PRE VYPLNENIE TLAČÍV:
Obchodné meno (názov): Slovenská rada rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Materskej škole
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: 85110 Bratislava, Trnková 4
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 17319617/1391

Obchodné meno (názov): Rodičovské združenie pri Základnej škole Jarovce
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: 85110 Bratislava, Trnková 1
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 36075019

Obchodné meno (názov): Materské centrum Luskáčik
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: 85110 Bratislava - Jarovce, Palmová 1
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42259681

Obchodné meno (názov): Telovýchovná jednota Jarovce
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: 85110 Bratislava - Jarovce, Ovocná 17
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42181861



Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

19

CHRÁŇME SI NAŠE JAROVCE. ODPAD NA ULICE A DO KRÍKOV NEPATRÍ!

bude viac miesta v nádobe. 
Nie: Plastové obaly od oleja!, 
sklo, železo, papier.

  SKLO (zelený kontajner)
Áno: sklenené fľaše od nápo-
jov, oleja, poháre od zaváranín 
– čisté. Je potrebné odstrániť 
kovové uzávery a zvyšky po nich.
N i e :  Z r k a d l á ,  l e p e n é 
bezpečnostné sklá, autosklo, 
drôtené sklo, žiarivky, žiarovky, 
ke ramika  ( tan ie re ,  šá lky, 
váz ičky) ,  obaly  znečistené 
f a r b a m i ,  p l a s t y ,  ž e l e z o , 
bezpečnostné sklo, drôtené 
sklo, papier.

 PAPIER (modrý kontajner) 
Áno: Noviny, časopisy, papier, 
kartónové obaly, knihy, skar-
tovaný kancelársky papier, 
kancelársky papier bez samo-
prepisovacieho, kopírovacieho 
papiera.
Nie: Viacvrstvové obaly, voskový, 
mastný a inak znečistený papier, 
alobal, kopírovací, samoprepiso-
vací papier, papierové plienky, 
pauzovací papier, spisové dosky, 
plasty, kovy

Zmesový komunálny odpad 
( č ie rne  nádoby,  k toré  má 

Vyhodené odpadky postupne 
tvoria menšie či väčšie sklád-
ky, na ktoré určite nik z nás 
rád nepozerá a nepáči sa nám 
žiť v takom prostredí. Vážme 
si prostriedky, ktoré obec na 
likvidáciu odpadov vynakladá, 
prácu ľudí, ktorí s odpadmi 
pracujú, odpratávajú ich, alebo 
ich ďalej dotrieďujú. Berme 
si príklad z našich jarovských 
školákov, ktorí boli v triedení od-
padov opäť najlepší v Bratislave, 
nie prvý krát. Verím, že žiaden 
z nich by nehodil sáčok plný 
plastových fliaš do kríku...

Nie je to vôbec zložité! Stačí 
mať záujem. ☺
Ako na to?

 PLASTY (žltý kontajner) 
Áno:  PET fľaše od nápojov, 
plastové obaly od domácej 
chémie (tekuté pracie pros-
triedky, aviváž a pod.), obaly 
zo šampónov, plastové obaly 
z vajíčok, polystyrén, obaly od 
jogurtov, smotany, fólie, tenké 
igelitové tašky, viacvrstvové 
obaly od nápojov (TETRAPAK 
a iné), hliníkové plechovky od 
nápojov – podľa možnosti čisté, 
opláchnuté. Obaly treba stlačiť, 

každá domácnosť) je domový 
odpad, ktorý sa nerecykluje, 
a ďalej sa väčšinou spaľuje. 
Preto nehádžte do odpadkového 
koša nebezpečný odpad - au-
tobatérie, chemikálie, batérie, 
drobný stavebný odpad, bio-
logicky rozložiteľný odpad zo 
zelene apod.

Na uloženie nebezpečného od-
padu, pneumatík, kovového od-
padu, elektrošrotu apod. slúžia 
bezplatné zberné dvory OLO 
(Bazová 6 alebo Ivanská cesta 
22). Batérie, žiarovky, žiarivky 
alebo domáce elektrospotrebiče 
môžete naviac odovzdať aj 
v ktorejkoľvek elektropredajni. 
Pri pokladniach bývajú aj malé 
odpadkové koše na použité 
baterky. 

Obyvate l ia  Ja rov iec  môžu 
využívať taktiež stojisko kon-
tajnerov „Študienac“, na Trnk-
ovej ulici, kde môžu ukladať 
drobný stavebný odpad, obje-
mový odpad rozobraný na jed-
notlivé časti (drevo, kov, plasty, 
textil apod.), drevený odpad, 
alebo biologicky rozložiteľný od-
pad z údržby zelene a konárov. 
Stojisko je otvorené v mesiacoch 

marec až november každý uto-
rok v čase 15-17 hod a v sobotu 
v časoch 8-12 hod a 13-16 
hod. V mesiacoch december až 
február je stojisko kontajnerov 
zatvorené.

Kontajnery na triedený od-
pad (plasty, sklo, papier) sa 
v našej obci nachádzajú na 
nasledovných uliciach:
C h o t á r n a ,  J a n t á rov á  ( p r i 
Hasičskej zbrojnici  zboku), 
Kožušnícka, Mandľová, pri dets-
kom ihrisku, Morušová, Kôst-
ková (za križovatkou), Trnková 
(pred školou), Jazerná. Dni odvo-
zu kontajnerov sa nachádzajú na 
nálepke na kontajneroch – sú 
to utorok (okrem skla) a piatok. 
Ak by mal niekto záujem, ná-
doby na triedený odpad sa dajú 
objednať aj domov, za nádobu 
sa nič neplatí. Domácnosť po-
tom hradí odvoz nádoby 1x 
týždenne, napríklad 120 l nádo-
ba na plasty za 1,19 €/1 odvoz.

Držme si palce, aby sme mali 
pekné Jarovce a  pomohl i 
prírode!

Žaneta Uhlerová
Zdroj: www.olo.sk

Opäť je tu obdobie po zime, kedy holé konáre, kríky či suchá tráva odkrývajú tajomstvá nášho nedbalého zaobchádzania 
s odpadmi. Prečo je to tak, keď máme množstvo kontajnerov na triedený zber, stojisko kontajnerov a mnoho ďalších 
možností, kde odpad vyhodiť?

Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať, ako mám postupovať 
ohľadne vyriešenia sporu s naším susedom vo veci spresnenia 
hraníc pozemku? Nový sused sa rozhodol stavať plot, zavolal si 
geodeta a teraz nám tvrdí, že starý plot leží na jeho pozemku 
a chce po nás aby sme nový plot posunuli viac ku nám, s čím 
jednoznačne nesúhlasíme. Vyhráža sa nám súdnym sporom. Ako 
máme postupovať? 
Susedské spory vo veci hraníc pozemkov sú úplné bežné. Ich pôvod 
môžeme hľadať v minulosti, keďže hodnota pôdy bola nízka a technické 
možnosti vytýčenia pozemkov boli na nižšej resp. úplne inej úrovni ako 
v dnešnej modernej dobe. Určite neodporúčame riešiť spor súdnou 
cestou, ale pokúsiť sa o dohodu. V prípade prehratia súdneho sporu 
riskujete, že budete musieť nahradiť susedovi súdne trovy. Taktiež, 
nažívanie vedľa niekoho, s kým sa súdite, bude pravdepodobne do 
budúcnosti problematické. Z praxe Vám odporúčame objednať si služby 
vlastného geodeta, ktorého požiadate o vypracovanie geometrického 
plánu. Teda požiadať suseda, aby Vášmu geodetovi sprístupnil jeho 
podklady a merania resp. preukázal, či jeho geodet vytyčoval hranice 
pozemku alebo pripravoval geometrický plán, keďže to je rozdiel. 
Vytyčovací výkres nerieši majetkové pomery na daných parcelách 
a preto je potrebné, aby geodet vypracoval geometrický plán, kde sa 
budú riešiť aj vlastnícke pomery k predmetným parcelám a prípad-
ným prienikom. Najlepšie riešenie by bolo, ak by bol počas Vášho 
stretnutia s geodetom, resp. počas kontrolného merania, prizvaný aj 
sused a geodet, ktorý robil predmetnú dokumentáciu. Počas takéhoto 

kontrolného merania sa väčšina 
sporov vysvetlí a k súdnemu sporu 
následne nedôjde. Ak Váš geodet 
na základe geometrického plánu 
preukáže, že sused má pravdu 
a plot je umiestnený na hranici 
suseda, máte dve možnosti. Ak to 
nie je technicky možné, kvôli umi-
estneniu garáže atď. tak predmetnú 
parcelu odkúpite za dohodnutú 
cenu (v prípade sporu o kúpnu 
cenu za m2 sa cena môže určiť zna-
leckým posudkom). Alebo umožníte 
susedovi, ak to je technicky možné, 
posunúť hranice plotu, na základe 
zistení geometrickým plánom. 
V tomto prípade suseda vyplatiť 
nemusíte a súdny spor bude zažehnaný. Každopádne, akýkoľvek spor 
ohľadne hraníc so susedom odporúčame riešiť s rozvahou, najlepšie 
bez emócií a ich riešenie nechať na odborníkov v danej oblasti, ktorí 
prezistia, ktorá strana je v práve a ktorá sa mýli.

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky týkajúce sa realít, ktoré prosím 
zasielajte na tomko@grahams.sk. Autor Marián Tomko, MBA

PRÁVNA PORADŇA REALITNEJ KANCELÁRIE GRAHAMS, S.R.O.

Marián Tomko, MBA
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ŠPORT: FUTBAL - rozpis zápasov jarnej časti sezóny 2013/2014

kolo dátum deň čas domáci hostia
14 23.3.2014 Nedea 15.00 ŠK Igram TJ Jarovce

15 30.3.2014 Nedea 16.00 TJ Jarovce FK Lama
16 6.4.2014 Nedea 16.30 ŠK Danubia TJ Jarovce

17 13.4.2014 Nedea 16.30 SFC Kalinkovo TJ Jarovce

18 20.4.2014 Nedea 16.30 TJ Jarovce TJ Malinovo
19 27.4.2014 Nedea 17.00 FKM Karlova Ves TJ Jarovce

20 4.5.2014 Nedea 17.00 TJ Jarovce ŠK Vrakua
21 11.5.2014 Nedea 17.00 ŠK Tomášov TJ Jarovce

22 18.5.2014 Nedea 17.00 TJ Jarovce FC Lokomotíva DNV
23 25.5.2014 Nedea 17.00 ŠK unovo TJ Jarovce

24 1.6.2014 Nedea 17.00 TJ Jarovce FK Vajnory
25 7.6.2014 Sobota 09.30 FK BCT TJ Jarovce

26 15.6.2014 Nedea 17.00 TJ Jarovce MFK Rusovce

kolo dátum deň čas domáci hostia
10 5.4.2014 Sobota 16.30 TJ Zahoran Jakubov TJ Jarovce

11 13.4.2014 Nedea 14.00 TJ Jarovce FK Lama
12 19.4.2014 Sobota 16.30 ŠK Pl.Mikuláš TJ Jarovce

13 26.4.2014 Sobota 17.00 ŠK Žolík Malacky TJ Jarovce

14 4.5.2014 Nedea 14.30 TJ Jarovce ŠK Závod
15 11.5.2014 Nedea 14.30 ŠK Lozorno TJ Jarovce

16 18.5.2014 Nedea 14.30 TJ Jarovce ŠK FO Malacky
17 25.5.2014 Nedea 14.30 FK Stupava TJ Jarovce

18 1.6.2014 Nedea 14.30 TJ Jarovce FC Lokomotíva DNV

kolo dátum deň čas domáci hostia
10 6.4.2014 Nedea 10.30 TJ Jarovce FC ŠTK 1914 Šamorín
11 13.4.2014 Nedea 11.00 ŠKP Inter Dúbravka  D TJ Jarovce

12 27.4.2014 Nedea 10.30 TJ Jarovce FK BCT 
13 4.5.2014 Nedea 09.00 FC Lokomotíva DNV TJ Jarovce

14 11.5.2014 Nedea 10.30 TJ Jarovce ŠK Vrakua
15 17.5.2014 Sobota 09.00 MŠK Iskra Petržalka TJ Jarovce

16 25.5.2014 Nedea 10.30 TJ Jarovce FKM Karlova Ves  D
17 1.6.2014 Nedea 10.30 TJ Jarovce OFK Dunajská Lužná
18 8.6.2014 Nedea 10.00 ŠK Žolík Malacky TJ Jarovce

ŠK Vrakuňa sa odhlásil zo súťaže PMA2

kolo dátum deň čas domáci hostia
10 6.4.2014 Nedea 09.15 TJ Jarovce FC ŠTK 1914 Šamorín
11 13.4.2014 Nedea 11.00 ŠKP Inter Dúbravka  D TJ Jarovce

12 27.4.2014 Nedea 09.15 TJ Jarovce FK BCT 
13 4.5.2014 Nedea 10.30 FC Lokomotíva DNV TJ Jarovce

14 11.5.2014 Nedea 09.15 TJ Jarovce ŠK Vrakua
15 18.5.2014 Nedea 09.00 MŠK Iskra Petržalka TJ Jarovce

16 25.5.2014 Nedea 09.15 TJ Jarovce FKM Karlova Ves  D
17 1.6.2014 Nedea 09.15 TJ Jarovce OFK Dunajská Lužná
18 8.6.2014 Nedea 11.30 ŠK Žolík Malacky TJ Jarovce

Prípravka PMB2

IV.liga seniori, S4A

Rozpis zápasov jarnej časti 2013/2014

IV.liga dorast, SD4VA

Prípravka PMA2

kolo dátum deň čas domáci hostia
14 23.3.2014 Nedea 15.00 ŠK Igram TJ Jarovce

15 30.3.2014 Nedea 16.00 TJ Jarovce FK Lama
16 6.4.2014 Nedea 16.30 ŠK Danubia TJ Jarovce

17 13.4.2014 Nedea 16.30 SFC Kalinkovo TJ Jarovce

18 20.4.2014 Nedea 16.30 TJ Jarovce TJ Malinovo
19 27.4.2014 Nedea 17.00 FKM Karlova Ves TJ Jarovce

20 4.5.2014 Nedea 17.00 TJ Jarovce ŠK Vrakua
21 11.5.2014 Nedea 17.00 ŠK Tomášov TJ Jarovce

22 18.5.2014 Nedea 17.00 TJ Jarovce FC Lokomotíva DNV
23 25.5.2014 Nedea 17.00 ŠK unovo TJ Jarovce

24 1.6.2014 Nedea 17.00 TJ Jarovce FK Vajnory
25 7.6.2014 Sobota 09.30 FK BCT TJ Jarovce

26 15.6.2014 Nedea 17.00 TJ Jarovce MFK Rusovce

kolo dátum deň čas domáci hostia
10 5.4.2014 Sobota 16.30 TJ Zahoran Jakubov TJ Jarovce

11 13.4.2014 Nedea 14.00 TJ Jarovce FK Lama
12 19.4.2014 Sobota 16.30 ŠK Pl.Mikuláš TJ Jarovce

13 26.4.2014 Sobota 17.00 ŠK Žolík Malacky TJ Jarovce

14 4.5.2014 Nedea 14.30 TJ Jarovce ŠK Závod
15 11.5.2014 Nedea 14.30 ŠK Lozorno TJ Jarovce

16 18.5.2014 Nedea 14.30 TJ Jarovce ŠK FO Malacky
17 25.5.2014 Nedea 14.30 FK Stupava TJ Jarovce

18 1.6.2014 Nedea 14.30 TJ Jarovce FC Lokomotíva DNV

kolo dátum deň čas domáci hostia
10 6.4.2014 Nedea 10.30 TJ Jarovce FC ŠTK 1914 Šamorín
11 13.4.2014 Nedea 11.00 ŠKP Inter Dúbravka  D TJ Jarovce

12 27.4.2014 Nedea 10.30 TJ Jarovce FK BCT 
13 4.5.2014 Nedea 09.00 FC Lokomotíva DNV TJ Jarovce

14 11.5.2014 Nedea 10.30 TJ Jarovce ŠK Vrakua
15 17.5.2014 Sobota 09.00 MŠK Iskra Petržalka TJ Jarovce

16 25.5.2014 Nedea 10.30 TJ Jarovce FKM Karlova Ves  D
17 1.6.2014 Nedea 10.30 TJ Jarovce OFK Dunajská Lužná
18 8.6.2014 Nedea 10.00 ŠK Žolík Malacky TJ Jarovce

ŠK Vrakuňa sa odhlásil zo súťaže PMA2

kolo dátum deň čas domáci hostia
10 6.4.2014 Nedea 09.15 TJ Jarovce FC ŠTK 1914 Šamorín
11 13.4.2014 Nedea 11.00 ŠKP Inter Dúbravka  D TJ Jarovce

12 27.4.2014 Nedea 09.15 TJ Jarovce FK BCT 
13 4.5.2014 Nedea 10.30 FC Lokomotíva DNV TJ Jarovce

14 11.5.2014 Nedea 09.15 TJ Jarovce ŠK Vrakua
15 18.5.2014 Nedea 09.00 MŠK Iskra Petržalka TJ Jarovce

16 25.5.2014 Nedea 09.15 TJ Jarovce FKM Karlova Ves  D
17 1.6.2014 Nedea 09.15 TJ Jarovce OFK Dunajská Lužná
18 8.6.2014 Nedea 11.30 ŠK Žolík Malacky TJ Jarovce

Prípravka PMB2

IV.liga seniori, S4A

Rozpis zápasov jarnej časti 2013/2014

IV.liga dorast, SD4VA

Prípravka PMA2

•	 Obklady	a	dlažby
•	 Zatepľovanie	budov
•	 Prenájom	lešenia
•	 Zatepľovacie	systémy
•	 Montáž	sadrokartónu
•	 Prestaviteľné	priečky
•	 Sadrokartónové	a	podhľadové	systémy
•	 Maľby	a	potery
•	 Výmena	bytových	jadier

mobil: 0905 541 425 (Jozef  Warenich)        e-mail: lpw@open.sk


