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FESTIVAL DOBRODOŠLI
PO DRUHÝKRÁT V
BRATISLAVE!

VŽDY SA SNAŽÍM DÁVAŤ
ĽUĎOM DRUHÚ ŠANCU

Veselá hudba, chorvátsky jazyk,
smiech a dobrá nálada sa v sobotu, 19. júla opäť niesli ...
Strana 4

Väčšina z nás ho pozná ako komunálneho poslanca a vydavateľa Jarovských novín. Málokto
však vie, že popri svojej rodine,
práci a ...		
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DO ŠKOLY NASTÚPILO 23 PRVÁČIKOV

Do našej základnej školy nastúpilo 149 žiakov, z toho
23 prvákov. Materskú školu navštevuje 95 detí. Od
začiatku tohto školského roka povedie školu nová
riaditeľka PaedDr. Viera Zavřelová. Jej príhovor určený
všetkým Jarovčanom, najmä rodičom školopovinných
detí, nájdete vo vnútri tohoto vydania Jarovských novín.
pokračovanie na strane 2

DUCHOVNÉ SLOVO:
POĽUTOVAŤ, ČI
POVZBUDIŤ?

SMS ROZHLAS UŽ
ROZOSLAL VIAC AKO
30 TISÍC SMS

Pomaličky kráčal, lepšie tackal
sa z nohy na nohu opierajúc sa
o plot... Bol to poľutovaniahodný prípad, vraveli ľudia. Niekedy dobrý odborník a zručný majster, teraz to už bolo všetko inak.
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Už takmer tri roky je v prevádzke
SMS rozhlas, ktorým naša mestská časť informuje svojich občanov. Ide o efektívnu a priamu komunikáciu s občanmi pomocou
krátkych textových správ ...
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Na úvod

„Pecunia non olet“ – mnohým
z vás tento Vespaziánov výrok
niečo hovorí a som si istý, že
jej slovenský preklad poznáte
všetci. „Peniaze nesmrdia“. Áno,
už takmer pred dvetisíc rokmi
peniaze nesmrdeli, aj napriek
tomu, že mnohokrát boli poznačené zradou, podlosťou a klamstvom. Sme vyspelou civilizáciou
a mohli by sme sa domnievať,
že dnes sa tento výrok dá použiť už len výnimočne. Dovolím
si tvrdiť, že za tých dvetisíc rokov sa veľa nezmenilo.
Aj v Jarovciach sme nedávno zažili verejný príklad, hodný tohto
výroku. Tradične v prvú septembrovú nedeľu sa u nás konajú hody. Ich súčasťou sú aj kolotoče a podobné atrakcie, na
ktoré sa tešia najmä tí najmenší. Dva dni pred začatím hodov
oznámili kolotočiari, že neprídu,
pretože mali nehodu, pri ktorej
ich šéf utrpel vážne zranenia
a leží v nemocnici. Škoda každého poškodeného zdravia, pomysleli by sme si. Kým sme riešili náhradný program pre najmenších, začali sa ozývať hlasy, že „naši“ kolotočiari sú v poriadku a sú vo Vrakuni. Človeku by sa až veriť nechcelo. Potvrdilo sa to. Pointa bola v tom,
že Vrakuňa presunula hody na
náš termín a ktosi sa ulakomil
na lepší „kšeft“. Možno im peniaze nesmrdia, ale mali by. Vyhovorili sa na zranenia ich šéfa
s vidinou vyššieho zisku. Peniaze, ktoré zarobili budú ešte dlho
smrdieť, ale každý máme svoje
svedomie.
Isté však je, že na budúci rok už
títo kolotočiari do Jaroviec neprídu. Možno dostanú priestor
práve tí, ktorí nás na poslednú
chvíľu ochotne zachránili a pomohli nám.
Jozef Uhler
vydavateľ Jarovských novín
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DO ŠKOLY NASTÚPILO 23 PRVÁČIKOV

Prvá trieda pripravená na príchod prváčikov
(pokračovanie z úvodnej strany)
Dovoľte, aby som sa Vám predstavila, ako nová riaditeľka ZŠ
s MŠ v Jarovciach. Dve funkčné
obdobia som pracovala ako riaditeľka ZŠ v centre mesta. Svoje profesionálne skúsenosti, aktivitu a tvorivosť, rada uplatním
aj v Jarovciach. Vaša škola má
veľký potenciál v kvalite vyučovania aj v mimoškolskej činnosti. Chcela by som byť v živom kontakte s rodičmi a verejnosťou, pravidelne informovať
o svojich krokoch prostredníc-

tvom Jarovských novín a webovej stránky školy, ktorá sa momentálne inovuje.
Do 1. až 9. ročníka nastúpilo
149 žiakov, z toho 23 prvákov.
Materskú školu navštevuje 95
detí. Nepodarilo sa žiaľ vyhovieť
všetkým rodičom o prijatie, pretože miesta v MŠ sú zaplnené.
Dúfam, že sa nám v budúcom
školskom roku podarí situáciu
vyriešiť. Kapacita priestorov už
nestačí pokryť požiadavky a záujem, aby všetky prihlásené deti
mohli navštevovať predprimárne vzdelávanie. Nie sú to len Ja-

Deviataci postupne odprevádzali prvákov do triedy

rovčania, ale aj deti z blízkeho
okolia, čo je dôkazom toho, že
je tu kvalitný pedagogický kolektív, ktorý neustále motivuje
žiakov k lepším výkonom. Deti
vedia dokázať oveľa viac, ako
si o sebe myslia.
Verím, že okrem riešenia situácie v MŠ sa nám podarí v ďalšom období zrealizovať aj mnohé aktivity v ZŠ, ako napríklad
zrevitalizovať školský dvor s ihriskami, doskočisko, atletickú
dráhu, vytvoriť kvetinovú záhradu pri altánku, aby sa mohla lepšie využívať na vyučovanie, alebo na relax v školskom
klube detí v popoludňajších hodinách. Bolo by dobré taktiež
ošetriť a odborne presvetliť stromy a kríky, ktoré sú svojou veľkosťou a rozkonárením nebezpečné, opraviť a vymeniť pieskovisko, zhotoviť lavičky, ktoré
veľmi chýbajú. V interiéri sa už
maľujú chodby a triedy. Vytvára
sa nová webová stránka školy,
ktorá bude slúžiť na lepšiu informovanosť o živote jarovskej
školy. Uvažujeme aj o novom
logu. Stála nástenka pri vchode bude informovať o organizácii školského roka.
Novinkou sú služby vyučujúcich,
ktorí budú poskytovať bezplatné doučovanie žiakom, ktorí
chýbali z rôznych príčin na vyučovaní. Dôsledne budeme pripravovať deviatakov na Testovanie 9/2015 a na olympiády
a postupové súťaže. Opäť sme
sa zapojili do Olompiády v zbe-
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VIERA ZAVŘELOVÁ - NOVÁ RIADITEĽKA ŠKOLY
re papiera a plastov. Chystáme
Deň otvorených dverí tak v ZŠ
ako aj v MŠ, aby rodičia videli
prácu svojich detí a vyučujúcich.
V popoludňajších hodinách bude
pracovať 13 krúžkov na vzdelávacie poukazy. V ŠKD sme museli pre vysoký počet žiakov otvoriť
3 oddelenia, aby bola dodržaná
bezpečnosť žiakov. Prijali sme 2
nové p. učiteľky, a to do 2. a 4.
roč. a jednu p. vychovávateľku.
Chcela by som, aby bola škola pridruženou školou UNESCO
a navštevovala pamiatky, ktoré
sú zaradené do kultúrneho dedičstva na Slovensku. V budúcnosti máme záujem s pomocou
MÚ vybudovať Jarovský náučný
chodník. A z plánov by som ešte
rada, za pomoci obyvateľov Jaroviec, našla človeka, po ktorom
by mohla byť škola pomenovaná. Verím, že sa nájde Jarovčan, ktorý si túto poctu zaslúži.
Predpokladám, že bude výborná a nápomocná spolupráca
s miestnou samosprávou, rodičovským združením, radou
školy, hasičmi, políciou, Chorvátskym spolkom či ZUŠ-kou.
Potešíme sa každej pomocnej
ruke. Poďakovanie už teraz patrí našim sponzorom, ktorí počas augusta darovali kancelársky nábytok do administratívnych priestorov (Metro) a pánovi B. Štefanovičovi, ktorý so svojím kolegom nezištne vymaľoval
priestory. Chcem sa taktiež poďakovať všetkým, ktorí prispeli
2% do občianskeho združenia
RZ. Peniaze budú použité aj na
vydávanie školského časopisu
Trnky a na odborné a zážitkové
exkurzie po Slovensku, či niekoľkodňové projektové vyučovanie mimo školy.
V neposlednom rade by som sa
chcela poďakovať bývalému riaditeľovi p. Tancerovi, ktorý tu
prežil 27 rokov a odišiel do dôchodku. Prajem mu zaslúžené
ticho, pokoj a radosť z aktívneho odpočinku.
Na záver Vám prajem peknú jeseň a dúfam, že dôveru, ktorú
mi dala rada školy, nesklamem.
Mojim záujmom je, aby škola
mala svoju tvár a dušu.
PaedDr. Viera Zavřelová
riaditeľka ZŠ s MŠ Jarovce

Od začiatku augusta má naša základná škola s materskou školou novú riaditeľku Vieru
Zavřelovú, ktorá vystriedala odchádzajúceho riaditeľa Ľubomíra Tancera. Aby ste ju lepšie
spoznali, vyspovedali sme ju za vás.

Aké sú Vaše prvé dojmy v kresle riaditeľky našej školy?
Prvé dojmy v kresle riaditeľky
tejto školy sú viac ako pozitívne. Už som robila niekoľko rokov
riaditeľku, takže viem čo to obnáša, ale príjemne ma prekvapila celá škola, že je taká naozaj maličká, milá a je tu pekné prostredie. Dočkala som sa
aj veľmi pekného prijatia, som
spokojná.
Aké školy ste vyštudovali?
Vyštudovala som Pedagogickú
fakultu UK pre základné školy,
strednú Pedagogickú školu v Turčianskych Tepliciach so zameraním na materské školy. Veľmi sa mi zapáčilo spojenie základnej a materskej školy, myslím, že na funkciu mám dostatočnú prax.
Ako ste sa dostali k tejto profesii?
Už od malička som túžila stať sa
učiteľkou. Ani si neviem predstaviť, že by som robila niečo iné. Aj
preto som v školských službách
už od osemdesiatych rokov.
Baví Vás práca s deťmi?
Áno, je veľmi tvorivá, úplne ma
napĺňa. Práca ma naozaj inšpiruje, deti ma inšpirujú. Človeka
obohacujú a dá sa povedať že,
pri nich nestarnete. Baví ma veľmi aj samotné učenie, ale myslím si, že som sa našla v tej riadiacej činnosti
.
Vidíte rozdiely medzi deťmi teraz a na začiatku Vašej kariéry?
Veľké rozdiely medzi deťmi ani
nevidím. Možno priniesla táto
doba iné správanie, ale oni sú

v podstate stále rovnaké, takže nevidím veľký rozdiel. Treba
sa k ním znížiť, treba rešpektovať ich individualitu a treba si
ich získať. Mojou zásadou je volať deti po mene, nie po priezvisku a oni už prídu na to, či
ich máte radi, či im chcete niečo odovzdať. Najviac sa stretávam so žiakmi druhého stupňa
tzv. puberťiaci a tých mám úplne najradšej, oni nie sú ani deti
ani dospelí a privediete si ich na
tú cestu kam vy chcete.
Kam siahajú Vaše korene?
Moje korene sú na strednom
Slovensku, pochádzam z baníckeho mesta Handlová. Ako štrnásťročná som odišla na štúdiá
a dnes už sa tam vraciam len
k svojim rodičom.
Čomu sa venujete vo svojom
voľnom čase?
Vo voľnom čase veľmi rada chodím do prírody, mám rada prechádzky, kvety. Zaoberám sa aj
aranžovaním kvetov. Ďalej rada
fotografujem. Čiže všetko čo sa
bude v škole diať bude určite
fotograficky zdokumentované,
aby sme vedeli porovnať ako to
bolo ako to je.
Aké plány máte v blízkej budúcnosti vo funkcii riaditeľky?
Zoznámiť sa s rodičmi, prijímať
ich názory. Nebránim sa kritike
pokiaľ je na mieste, vždy sa nad
ňou zamyslím. Veľakrát majú ľudia, rodičia pravdu a ja sa vždy
rada poučím.
Čo si najviac ceníte na svojom
povolaní?
Najviac si cením ľudskosť. Chce-

la by som byť nápomocná deťom, ktoré to potrebujú, ale aj
rodičom. Ústretová k ich požiadavkám, ale na druhej strane
vyžadovať určitú hranicu.
Koľko vysvedčení Vám prešlo
rukami doposiaľ? ☺
(smiech) Od roku 1980 každý
rok nepretržite okrem materskej dovolenky, som bola každý rok triedna, v triedach bolo
tých 26-28 detí, a ako riaditeľka školy, to kým by som zrátala by som asi vypísala celé jedno pero. Ale skúsme približne
750, blížime sa určite ku tisícke.
Kde ste získala najviac skúseností?
Najviac skúseností som získala
v ZŠ v centre mesta na Jesenského ulici v Bratislave, v ktorej
som pôsobila 22 rokov. Bola to
prvá a jediná škola na Slovensku, v ktorej sa učila angličtina
ešte za minulého režimu, v tom
čase to bol taký nadčasový posun, ktorý nás dobehol po revolúcii. Anglický jazyk sa učil od 3.
ročníka a na zápis sa robili už
vtedy prijímacie skúšky. Škoda,
že škola už dva roky neexistuje.
Na čo z toho, čo ste dosiahli na ZŠ Jesenského, ste najviac hrdá?
Neviem, či hrdosť je to správne slovo, ale som spokojná, že
som zostala a vydržala v školstve tak dlho. Neviem si predstaviť, že by som robila niečo iné.
Mám vždy radosť z toho, že sa
ku mne hlásia bývalí žiaci, ktorí ma „našli“ už aj tu. Ich priania ma povzbudzujú do ďalších
aktivít. Som rada, že sa na nich
odzrkadľuje pekný vzťah k škole
a k slovenčine aj po niekoľkých
rokoch. Veď už sú medzi nami aj
kolegovia, ktorí boli mojimi žiakmi v ZŠ. Praxovali u mňa a teraz
učia. Na to som hrdá, že som im
mojimi metódami ukázala, aký
je to kumšt, získať si natrvalo
žiakov. Teším sa z toho.
Ďakujeme za váš čas
a želáme veľa úspechov vo
Vašej práci.
Petra Némethová
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Deti a mládež v zoskupení Tamburica Konjic svojím vystúpením zožali veľký úspech

FESTIVAL DOBRODOŠLI PO DRUHÝKRÁT V BRATISLAVE!
Veselá hudba, chorvátsky jazyk, smiech a dobrá nálada sa v sobotu, 19. júla opäť niesli Námestím P. O. Hviezdoslava vďaka
2. ročníku chorvátskeho folklórneho festivalu s názvom Dobrodošli.
Pravé letné a slnečné počasie prilákalo do centra hlavného mesta stovky zvedavých divákov, ktorým účinkujúci z Rakúska, Maďarska, Chorvátska
a Slovenska predstavili bohatý
kultúrny program. Podujatie sa
uskutočnilo pod záštitou Veľvyslanectva Chorvátskej republiky
na Slovensku a s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky, Úradu pre zahraničných
Chorvátov a mestských častí Bratislava – Staré Mesto a Jarovce.
Program slávnostne zahájila attaché chorvátskeho veľvyslanectva na Slovensku Melanija Čermak Kirasič a Predseda Chorvát-

Všetci účinkujúci sa na úvod prešli v sprievode po námestí.
Pred starým SND si zaspievali niekoľko piesní

Detičky z Luljanky zatancovali jednu zo svojich choreografií
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skeho kultúrneho zväzu na Slovensku Radoslav Jankovič.
Festival odštartovala skupina
„Ravnica“ z Devínskej Novej Vsi
pod vedením Ota Gregora s troma piesňami. Svoje umenie
predstavila aj hudobno-spevácka skupina „Rosica“, podobne
z Devínskej Novej Vsi, ktorú viedol opäť talentovaný Oto Gregor.
Po nej nasledovala detská skupina „Tamburica Konjic“. Deti a
mládež z Jaroviec a Čunova divákom predstavili niekoľko svojich piesní pod vedením Radka
Jankoviča a Juricu Maásza a od

publika si vyslúžili obrovský potlesk. Po ich kultúrnom vystúpení
sa predstavila aj detská folklórna skupina „Ljuljanka“ z Jaroviec. Vedie ju Marcela Škodlerová a Martina Komendová. „Ljuljanka“ vznikla v roku 2011. Rasťo Šimkovič predviedol čo dokážu „Novoselskí muzikaši“. Na festival zavítali z Devínskej Novej
Vsi a spievané piesne predviedli za asistencie hry na gajdách. O
piesne s doprovodom tamburíc
rozhodne nebola núdza a preto
aj tamburaši z Kopházy (Koljnofa) zahrali výber z piesní z ich bo-
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hatého repertoáru pod vedením
Gejzu Vőlgyiho. Predposledným
účinkujúcim bol „Mužský spevácky spolok z Jaroviec“ pod vedením Radoslava Jankoviča. Keďže
dovolenková sezóna urobila svoje, divákom sa predstavil v mierne oklieštenej zostave. Poslednú
bodku za ďalším ročníkom festivalu urobil folklórny súbor „gradišćanskych“ Chorvátov z Viedne s názvom Kolo Slavuj. Viedla

ho Gabriela Novak – Karal
a členmi sú Chorváti z Rakúska, Maďarska, Chorvátska a tiež Slovenska.
Druhý ročník festivalu Dobrodošli sa stáva súčasťou
bratislavského Kultúrneho
leta, o čom svedčil aj veľký záujem zo strany divákov
nielen zo Slovenska, ale aj
zahraničia. Festival prispel
aj k lepšiemu spoznávaniu

Súbor KoloSlavuj predviedol ako vždy excelentné predstavenie

Rosica predstavila niekoľko piesní zo svojho repertoáru

a zlepšeniu kontaktov
jednotlivých folklórnych
skupín zaoberajúcich sa
chorvátskym folklórom
na Slovensku a v zahraničí. Už dnes sa tešíme
na tretí ročník tohto podujatia, ktorý bude spojený s projektami „Po staza naših starih“ a Jarmokom gradišćanskych

Chorvátov, ktoré sa na ďalší rok
budú na tomto mieste organizovať a okrem chorvátskeho folklóru predstavia širokej verejnosti aj
chorvátsku gastronómiu, remeslá, zvyky aj tradície.
Text: Zuzana Bankovichová
Foto: Andrej Žiak

MENŠINOVÉ KULTÚRNE LETO 2014
Na Námestí P. O. Hviezdoslava
sa na pódiu počas šiestich dní
predstavili folklórne súbory národnostných menšín žijúcich na
území Slovenskej republiky. Podujatie predstavilo folklór Rusínov, Maďarov, Nemcov, Rómov,
Židov a Chorvátov, a tak posledný deň tohto tradičného podujatia patril opäť Mužskému speváckemu spolku z Jaroviec (MJD).
Počas vyše hodinového vystúpenia spolok MJD predviedol nielen
chorvátske zborové, ale aj piesne s doprovodom tamburíc. Nie
je náhoda, že Jarovčania uzatvárali siedmy ročník tohto poduja-

tia, nakoľko ich vystúpenie bolo
už ich štvrtým v rámci tohto projektu. Námestím sa niesli veselé, ľudové a verejnosti dobre známe chorvátske piesne, ktoré sú
neodmysliteľnou súčasťou tohto
týždňa. Obrovský potlesk a množstvo divákov svedčili o tom, že
Menšinové Kultúrne leto má svoje čaro, opodstatnenie a priaznivcov medzi obyvateľmi všetkých
vekových kategórií nášho hlavného mesta.
Text: Zuzana Bankovichová
Foto: Andrej Žiak

Vďaka piesňam a hre na tamburiciach panovala počas celého
dňa veselá nálada

Súčasťou Menšinového kultúrneho leta bol aj sprievod po centre
mesta

Na javisku muži predstavili okrem tradičných aj nové piesne
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FOTOSPOMIENKA NA HODOVÝ VÍKEND

Foto: Jozef Uhler
6

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

FOTOSPOMIENKA NA 12. FESTIVAL ZBOROVÉHO SPEVU

Foto: Andrej Žiak, Jozef Uhler
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NA BRATISLAVU AKO MESTO MIERU MÔŽEME BYŤ HRDÍ, STALA
SA NÍM UŽ V 13. STOROČÍ
Slovensko na základe svojej geografickej polohy dostalo veľmi príznačný prívlastok - krajina v srdci Európy. Na tomto malom kúsku zeme príroda naozaj
nešetrila a obdarovala ho množstvom krás. Sever krajiny lemujú pohoria a skalné masívy alpského rázu s krásnymi skalnými jazierkami, nazývanými morské oká. Reťazce lesov a hôr sa
rozprestierajú od západnej časti krajiny až k východnej hranici.
Pod nimi ležia doliny s úrodnými
lúkami, popretkávané potokmi,
riekami a jazerami. Nachádza sa
tu množstvo liečivých prameňov,
pri ktorých neskôr vznikali kúpele a kúpeľné mestá. V útrobách
zeme sú ukryté jaskyne, ktorých
dvorany sa rozprestierajú na
veľkej časti územia a tvoria tak
nádherné podzemné kráľovstvo.
K Slovensku sa viaže stará legenda, ktorá hovorí o tom, ako
Boh zvolal zástupcov všetkých
národov na Zemi, aby každému
z nich pridelil krajinu, v ktorej
bude žiť. Predstavitelia jednotlivých národov postupne pristupovali k Bohu, ktorý im prideľoval krajiny a nabádal ich k láske
a porozumeniu. Posledný v dlhom rade bol Slovák, na ktorého
Boh zabudol. Krajiny boli rozdelené. Boh nechcel spáchať krivdu na tomto malom národe a tak
povedal: „Je tu ešte jedna krajina, neveľká rozlohou, ale prekrásna, obklopená reťazou skalných masívov a ozdobená vencom hôr a lesov, ktoré sa prelínajú do úrodných rovín a pasienkov, kde zurčia životodarné
pramene a tečú mohutné rieky.
Túto krajinu som si ponechal pre
seba, ako Raj na zemi, kde by
som mohol odpočívať po vykonanej práci. Dávam ju teraz teda
tebe a tvojmu národu. Zveľaďujte a chráňte si ju a ona sa v budúcnosti postará o vás i o vašich
potomkov.“ Toľko legenda, ktorá sa zachovala v ústnom podaní až do dnešných čias.
Hlavné mesto Slovenskej republiky - BRATISLAVA - má bohatú a zaujímavú históriu. Územie
mesta bolo osídlené už v Neolite - 3500 rokov pred n. l. Táto
lokalita bola dôležitou križovat8

Bratislavský mier - Mierová zmluva z roku 1805
kou dvoch významných ciest,
ktoré viedli pozdĺž rieky Dunaj
od Stredozemného mora k Baltickému moru. Tu, na frekventovanom riečnom prechode, stálo v 1. storočí pred n. l. dôležité
stredisko Keltov. V 1. - 4. storočí
tu mali svoje posádky i Rimania.
Po rozpade Rímskej ríše sem prišli Longobardi, ale na prelome
5. - 6. storočia sa tu usadili naši
predkovia, Slovania, či – nebojme sa výrazu – Starí Slováci - Sloveni, po vzore maďarskej
historiografie, ktorá svoje mladšie dejiny prítomnosti v stredoeurópskom teritóriu pomenúva oveľa sebavedomejšie. Najnovšie archeologické výskumy
však posúvajú príchod Starých
Slovákov (Slovenov) na toto územie už do 1. - 2. storočia, keď si
zakladajú svoje sídla. Toto etnikum sa tu udomácňuje, čo neovplyvnili ani nájazdy Avarov. Z 9.
storočia je doložené veľké sídlisko - prvý štátny útvar Starých
Slovákov (Slovenov), z učebníc
dejepisu známy ako - VEĽKOMORAVSKÁ RÍŠA.
V roku 1291 dostala Bratislava
výsady slobodného kráľovského mesta. Dominantou mesta je
hrad, o ktorom najstaršia písomná zmienka pochádza z roku

907. V tomto období to bol slovenský kniežací hrad. Neskôr sa
stáva hradom župným a korunovačným. Súčasný vzhľad hrad
nadobudol neskorogotickou prestavbou (od roku 1427), ktorú
inicioval cisár a kráľ Žigmund
Luxemburský (1368 - 1437). Po
postavení štvorkrídlového paláca a následných renesančných úpravách (v rokoch 1552
– 1562) dostal hrad podobu monumentálnej pevnosti. Posledná
prestavba v rokoch 1750 - 1760
zmenila dovtedajšiu pevnosť na
reprezentačné sídlo habsburských cisárov. Z podnetu uhorského kráľa Mateja Korvína
vznikla 19. mája 1465 v Bratislave univerzita Academia Istropolitana, ktorej budovy sa dodnes zachovali.
V roku 1522 bola v Bratislave prvýkrát uložená aj uhorská kráľovská koruna. Na sneme v roku
1608 sa rozhodlo, že kráľovská
koruna a ďalšie korunovačné
klenoty budú uložené v Bratislave, konkrétne na bratislavskom
hrade. Korunovačné klenoty boli
umiestnené v korunnej veži nepretržite do roku 1784, kedy ich
dal cisár Jozef II. odviezť do cisárskej klenotnice vo Viedni.
Po porážke uhorského vojska

v Bitke pri Moháči (29. 8. 1526)
turecké vojská okupovali dolnú časť Uhorska. V zime v roku
1535 sa odohrala významná
udalosť v histórii mesta. Zasadal tu snem, ktorý zákonným
článkom 49/1536 vyhlásil Bratislavu za hlavné mesto Uhorska. Sídlom panovníckeho dvora však i naďalej zostala Viedeň.
Bratislava sa stala aj mestom
korunovačným. Prvým korunovaným panovníkom bol Maximilián
II. (1527 - 1576) z rodu Habsburgovcov, syn kráľa Ferdinanda.
Korunovácia sa konala 2. 9.
1563 v Dóme sv. Martina. V rokoch 1563 - 1830 sa v bratislavskom Dóme sv. Martina uskutočnilo 19 korunovácií. Posledným korunovaným panovníkom
bol Ferdinand V. (28. 9. 1830).
Hlavné mesto Slovenskej republiky BRATISLAVA má viacero
prívlastkov. Jedným je: Krásavica na Dunaji, kým ten druhý bol
považovaný skôr za akýsi epiteton socialistickej propagandy: Mesto mieru. Tento slogan
sa doslova stratil z fasád niektorých budov po revolučnom roku
1989, akoby sme spolu s ním
chceli zoškrabať zo seba nánosy
všetkého, čo na nás socializmus
nalepil. Tento čestný prívlastok

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

ale mestu patrí právom a má
svoje opodstatnenie.
Termín Bratislavský mier vstupuje do histórie tohto mesta
trikrát:
1. Pri uzatvorení mierovej zmluvy medzi uhorským kráľom Štefanom V. a českým kráľom Otakarom II. (2.7.1271). V tejto
zmluve sa uhorský kráľ vzdáva
nárokov na Štajersko, Korutánsko a Kransko, kým Otakar II.
vrátil Štefanovi V. všetky územia,
ktoré získal na vojnovej výprave
do Uhorska v roku 1271.
2. Pri uzatvorení mierovej zmluvy medzi Gabrielom Betlenom
a cisárom Ferdinandom II. (30.
12. 1626). Zmluva potvrdzovala tzv. Mikulovský mier z roku
1622, v ktorom sa Betlen vzdal
titulu kráľ Uhorska. Získal ti-

tul ríšskeho kniežaťa a doživotnú držbu siedmych uhorských
stolíc. V Bratislavskom mieri sa
Betlen zaviazal, že proti cisárovi
vojensky nevystúpi a neuzatvorí
spojenectvo s Turkami.
3. Bratislavský mier - Presburger Paix sa do histórie zapísal
ako najznámejšia mierová zmluva. Bola podpísaná 26.12.1805
v Primaciálnom paláci po bitke
pri Slavkove. Za Rakúsko zmluvu signoval knieža Lichtenstein a za napoleonské Francúzsko
minister zahraničných vecí Charles Maurice Talleyrand - Périgord. Porazené Rakúsko uvedenou zmluvou stratilo všetky dŕžavy v Taliansku, pričom uznalo Napoleona I. za talianskeho
kráľa. V prospech Francúzska
odstúpilo Tyrolsko, Vorarlberg
a ďalšie územia - všetko takmer

bez náhrad. Bratislavský mier
znamenal úplnú stratu vplyvu
Rakúska v Nemecku i v Taliansku. Zmluvou prestala existovať
tzv. Svätá ríša Rímska nemeckého národa.
Bratislava je mestom, ktorým
kráčali európske dejiny, kroky
ktorých vo väčšej či menšej miere mesto samotné ovplyvňovalo. Práve tu ratifikované mierové
zmluvy vtlačili mestu pečať Mesta mieru. Myslím, že vôbec nemusíme mať komplexy z tohto
prívlastku iba preto, že vznikol
práve v období socializmu. Na
základe historických udalostí
a faktov sa môžeme k nemu právom a hrdo hlásiť.
Dlhé obdobie poroby zanechalo nielen na Slovákoch (Slovenoch), ale aj na príslušníkov
ďalších národov spojených pod

zjednocujúci názov UHORSKO,
svoje stopy. Slováci (Sloveni)
sa ale z Európy nevytratili. Boli
skrytí, ako mnohé iné národy,
pod zjednocujúcim označením
„UHRI“. Uchovali si vlastnú reč,
zvyky, kultúru. Mali svoju nižšiu
i vyššiu šľachtu, pracovali v diplomatických službách na kráľovských dvoroch, uplatnili sa ako
vedci, umelci a v neposlednom
rade ako statoční vojaci a dôstojníci. Slovenský biografický
slovník obsahuje stovky hesiel
s menami Slovákov (Slovenov),
ktorí vstúpili do histórie vďaka
svojim schopnostiam a to nie
iba v rámci Uhorska, ale i v kontexte európskom, ba i svetovom.
Boli to ľudia skromní, ktorí na
seba upozornili svojou prácou,
schopnosťami, úspechmi.
Juraj Hradský

NAJČASTEJŠIE CHYBY, KTORÝM SA VYHÝBAŤ PRI
PREDAJI NEHNUTEĽNOSTI

Mnohí ľudia sa stretávajú s predajom nehnuteľnosti len raz,
možno dva krát za život. V snahe
predať čo najrýchlejšie, za najlepšiu cenu a hlavne bez akýchkoľvek zbytočných poplatkov, sa
bezhlavo pustia do náročnej úlohy. Ak s predajom nemajú žiadnu skúsenosť, môže sa stať, že
predaj neprebehne práve hladko a rýchlo. Tu je niekoľko najčastejších chýb, s ktorými sa predávajúci stretávajú a rady ako
sa im vyhýbať:
1. Nesprávne nastavená cena
– pri predstave „zarobiť“ čo najviac sa pustíte do ocenenia Vašej nehnuteľnosti. Váš dom má
pre Vás veľkú hodnotu, vložili
ste do neho množstvo finančných prostriedkov, či už pri kúpe,
alebo pri rekonštrukcii. Cenu
tak môžete nastaviť príliš vysoko (alebo aj nízko). Na správne
ocenenie Vašej nehnuteľnosti
potrebujete poznať trh od A po
Z a ak sa predajom nevenujete každý deň nemusíte sa trafiť
a stratíte tak čas a peniaze. Profesionál z realitného biznisu Vám
pomôže cenu nastaviť správne.
2. Vyhýbanie sa opravám – mnoho nehnuteľností prešlo rozsiahlou rekonštrukciou, avšak
takmer vždy sa nájde malá
prasklina v stene, či pokazená
batéria, zatečený strop, alebo
nefunkčná lampa. Sú to drob-

nosti, ktoré negatívne vplývajú
na predajnosť nehnuteľnosti. To
čo je pokazené opravte. Špinavé steny vymaľujte neutrálnou
farbou. Je lepšie investovať do
týchto menších úprav ako sa pri
obhliadke „ospravedlňovať“. Kupujúci si tieto drobnosti všimnú
a budú rozmýšľať nad tým, čo
všetko môže byť pokazené tam,
kde to nie je vidieť...
3. Zaprataný dom a neporiadok – určite máte krásny nábytok, množstvo osobných vecí,
fotografií, vázičiek, kvetiniek,
obrúskov, tanierikov visiacich na
stenách, možno ste zberateľom
umenia a na jedálenskom stole
máte namiesto obrusu zbierku
sošiek zo začiatku 20. storočia.
To je síce všetko pekné, ale kupujúcich to nezaujíma. Osobné
veci sú Vaše veci, a i keď pre Vás
predstavujú domov, je to Váš domov, nie kupujúceho. Ešte pred
začatím predaja je vhodné Vaše
osobné veci odložiť na „neviditeľné“ miesto a dať tak priestor
a možnosť záujemcom predstaviť si ako by si vo Vašom dome
vytvorili svoj domov. Tak isto je
nutné aby bol v nehnuteľnosti
pred každou obhliadkou vždy
poriadok, čisto a voňavo. Pri rodinných domoch nezabudnite na
garáž a na exteriér. Nie nadarmo sa hovorí, že prvý dojem je
najdôležitejší a ten aj predáva.

4. Nekvalitné fotografie –
v dnešnej internetovej dobe
vyše 80% záujemcov o kúpu hľadá nehnuteľnosti online. Ponúk
je tisíce a ako ich najlepšie zaujať? Fotografiami! Tie sú to najdôležitejšie, upútajú pozornosť
a podľa nich sa kupujúci rozhodne, či si inzerát otvorí a prečíta
si bližšie informácie. Preto musia byť fotografie kvalitné a aby
mal kupujúci predstavu ako Váš
dom vyzerá v skutočnosti. Vlastne tak robíte prvý dojem už na
fotografiách a druhú šancu v podobe osobnej obhliadky už od záujemcu nemusíte dostať.
5. Emócie a ego – príliš veľa
transakcií sa neuskutoční práve 6. Predaj bez realitnej kankvôli emóciám, ktoré vyplávajú celárie – možno si poviete, že
na povrch pri jednaní o cene. Ak predaj nehnuteľnosti zvládnete
máte seriózneho záujemcu, kto- sami, veď predsa nie je náročné
rý Vám navrhol cenu nižšiu ako „hodiť“ ponuku na niektorý z reje požadovaná predajná cena, alitných portálov a čakať, že sa
je dobré zamyslieť sa nad tým, Vám niekto ozve. To je len jedna
akú hodnotu má Váš dom pre časť predaja. Nasledujú právne
neho a nebrať nízku ponuku ako záležitosti (zmluvy, banka, kaurážku Vášho ega. Predaj v tom- taster, atď) , ktoré sú veľa krát
to štádiu musíte brať ako biznis, príliš komplikované a rozhodne
transakciu, ale tá sa uskutoč- sa nevypláca spoliehať sa napríní iba vtedy ak majú obe stra- klad na vzory zmlúv stiahnutých
ny pocit víťazstva. Ak je ponu- z internetu. Vyberte si spomeka pre Vás nízka, navrhnite pro- dzi realitných kancelárii ideáltiponuku, v skutočnosti je kupu- ne jednu, maximálne dve, ktojúci ochotný zaplatiť viac ako na- ré Vás budú v predaji zastupovrhol prvý krát. Chcete predať? vať a ušetríte tak nielen čas ale
Zbavte sa emócií a ega a vlož- aj peniaze (a nestratíte hlavu).
te do predaja hlavu.
Eva Mauldin
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J. UHLER : VŽDY SA SNAŽÍM DÁVAŤ ĽUĎOM DRUHÚ ŠANCU

Väčšina z nás ho pozná ako komunálneho poslanca a vydavateľa Jarovských novín. Málokto však vie, že popri svojej rodine,
práci a koníčkoch sa venuje aj čestnej úlohe prísediaceho súdu (kedysi „sudca z ľudu“). Jozef Uhler je prísediacim Okresného
súdu Bratislava V už druhé štvorročné obdobie.
Ako ste sa stali sudcom z ľudu?
V roku 2009 som ešte nebol poslancom, ale ako jediný Jarovčan som pravidelne chodieval
na rokovania miestneho zastupiteľstva. Starosta na jednom
z nich hovoril poslancom, že dostal žiadosť okresného súdu,
aby Jarovce nominovali aspoň
jedného človeka za prísediaceho súdu. Na prvé počutie som
tomu neprikladal dôležitosť,
ale poznačil som si informáciu.
Po pár dňoch mi to začalo vŕtať v hlave a na internete som
si naštudoval, čo prísediaci robí.
V tom čase som začal študovať
právo na vysokej škole a povedal som si, že by som to skúsil.
Napísal som starostovi mail, že
mám záujem. Odpísal mi, že ma
navrhne, ale musí to schváliť zastupiteľstvo. Tak sa aj stalo. Na
najbližšom zastupiteľstve moju
nomináciu poslanci jednomyseľne odhlasovali a stal som sa prísediacim. V januári 2010 som
na súde zložil sľub a prešiel som
školením.
Aká je úlohu prísediaceho na
súde?
Na prvý pohľad sa môže zdať,
že „prísediaci“ má len poradný
hlas. Nie je však to tak. Napríklad pri vážnejších trestných veciach, kde hrozí viac ako osem
rokov odňatia slobody, rozhoduje senát. V senáte sú traja - sudca a dvaja prísediaci. Keď sa
rozhoduje o vine obžalovaného
každý má rovnaký hlas. To znamená, že dvaja prísediaci môžu
prehlasovať sudcu. Mojou úlohou je teda rozhodovanie o vine
či nevine.
Stalo sa, že ste vo dvojici ako
prísediaci prehlasovali sudcu?
Musím povedať, že aj áno aj
nie. V skutočnosti to bolo tak,
že v rámci porady pred vynesením rozsudku som dal najavo,
že mám iný názor ako sudkyňa
a po tom, ako som povedal svoje argumenty, uznala ich aj sudkyňa. Hlasovali sme nakoniec
jednotne.
Môžete povedať o čo konkrétne išlo?
Som viazaný mlčanlivosťou, preto môžem povedať len hrubé
črty prípadu, ktoré neumožňu10

jú identifikovať samotný prípad. Nevedel som sa stotožniť s
tým, že obžalovaná bola obvinená z lúpeže. Lúpež je totiž krádež spojená s násilím. Presnejšie povedané lúpež je ak niekto
použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle
zmocniť sa cudzej veci. V tomto prípade obžalovaná nasilu

Súdili ste niekoho, koho obvinili z vraždy?
Nie. Zatiaľ si to ani neviem predstaviť, pretože aj pri menších zločinoch je niekedy nepríjemné
sedieť zoči-voči obžalovanému,
ktorého osud máte v rukách.
Stalo sa mi, že počas štvorhodinového pojednávania mi obžalovaný uprene pozeral do očí

vybrala niečo svojmu priateľovi
z náprsnej tašky a rozbila to. Ak
by tá vec patrila jemu, tak by išlo
o lúpež. Lenže v tej taške bola jej
vec a ona použila násilie na získanie svojej veci. Preto som trval na tom, že to nemôžeme posudzovať ako lúpež, ale ako iný
trestný čin.
Sudca z ľudu má byť laik, lenže
vy študujete právo a už nie ste
laik bez hlbších právnych vedomostí. Je to v poriadku?
Zrejme narážate na to, že v popísanom prípade som sa snažil držať Trestného zákona. Pre
spresnenie uvediem, že štúdium
práva som už úspešne ukončil
pred pár mesiacmi. Nikde nie je
napísané, že človek s právnym
vzdelaním nemôže byť prísediacim. Dokonca sa domnievam,
že to má aj výhody. Prvou je lepšia znalosť zákona a druhou je
prax, ktorú mi táto čestná funkcia prináša.
Hovoríte o čestnej funkcii. Ako
je platená?
(smiech) Pardon, že som sa
smial, ale toto nie je funkcia,
ktorá sa robí pre peniaze. Odmena prísediaceho súdu je 2 eurá
na deň. Niekedy trvá pojednávanie pol hodiny a niekedy šesť
hodín. Vždy sú to však dve eurá.

väčšinu času. Nevedel som, čo
mám robiť a jeho pohľad som
mal pred očami aj o mesiac. Prípad sme neuzavreli a viackrát
sme sa už našťastie nestretli.
Došlo k výmene sudcu a aj prísediacich.
Riešili ste aj nejaký skutočne
zamotaný prípad?
Na súde vyzerá každý prípad zamotaný, pretože tvrdenia obžalovaného aj svedkov síce často pôsobia veľmi dôveryhodne,
ale si odporujú. Vzájomná konfrontácia býva veľmi zaujímavá a svedkovia ani netušia, čo
páchajú, keď pred súdom klamú. Vrátim sa k vašej otázke.
Skutočne zamotaný prípad, ktorý súd riešil po desiatich rokoch
potom ako sa stal, vyzeral na
prvý pohľad tak, že obžalovaného by ste mohli rovno strčiť do
„lochu“. Manžel mal podľa obvinenia týrať manželku. Ona vypovedala o detailoch, ktoré sa
odohrávali v ich byte. Manžel ju
psychicky týral, kričal, odopieral jej jedlo, zamykal chladničku, nechal v noci svietiť svetlo,
aby sa nevyspala a všeličo iné.
Jeho správanie bolo naozaj odsúdeniahodné. Deti ako svedkovia toto všetko potvrdili. Súd
riešil prípad na viacerých pojed-

návaniach viac ako rok. Postupne sa však začali ukazovať nezrovnalosti v tvrdeniach manželky. Pri konfrontácii s manželom sa nakoniec zistilo, že týraný bol on a nie ona. Manžel musel znášať to, že žena mala milenca a kým si užívali v spálni,
on spal na chodbe. Manželka
sa ho potrebovala zbaviť a získať byt. Vtedy prebiehala v médiách masívna kampaň o tom,
že každá piata žena je týraná.
Ona sledovala kampaň a zapisovala si, čo všetko zlé robia muži
ženám. Takto získala inšpiráciu
a všetko si vymyslela. Medzitým,
žena muža z bytu vyštvala a za
tie roky deti uverili tomu, čo im
tvrdila. V čase, keď sa mali veci
udiať boli totiž malé, chodili do
škôlky. Na súde to podávali ako
vlastné svedectvo, ale nemohli
si to pamätať. Tento prípad bol
na prvý pohľad úplne jasný. Lenže mohlo sa stať, že by nevinný
človek sedel. Našťastie sa to tak
neskončilo. Táto skúsenosť ma
veľa naučila, neveriť tomu, čo vyzerá úplne jasne.
Rozhodujete o vine či nevine.
Ste prísny?
Nesnažím sa byť prísny ani zhovievavý. Snažím sa byť spravodlivý. Spravodlivosť v mojom ponímaní znamená aj to, že ľudské
chyby treba niekedy tolerovať.
Nevedel by som sa pozrieť do zrkadla, ak by som poslal do väzenia niekoho, kto je prvýkrát na
súde za to, že mu našli pár cigariet marihuany. To jednoducho
nejde. Takých prípadov je veľmi
veľa a mám zásadu, že každému treba dať druhú šancu. Druhýkrát by sa mal poučiť. V praxi je to asi tak, že ak má niekto
čistý register trestov a je obvinený z držania mäkkej drogy, nesúhlasím s „basou na tvrdo“. Taký
človek má dostať podmienku. Je
to zdvihnutý prst, ktorý znamená „Už nikdy to neskúšaj!“. Ak
príde na súd znova, znamená
to, že je nepoučiteľný a trest je
prísnejší. Ak je niekto díler, tak
nemám zľutovania. Vtedy si pomyslím na mladú generáciu, ktorá je náchylná podľahnúť takýmto pokušeniam a to mi pomáha k
prísnym rozhodnutiam.
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K akým?
Človek, u ktorého je nad všetky pochybnosti jasné, že predáva drogy, patrí za mreže. Je nebezpečný pre spoločnosť a práve jeho vylúčenie zo spoločnosti môže zachrániť mnoho životov. Prednedávnom sme mali
prípad, keď sa u dílera drog našlo toľko metamfetamínu, že by
sa z neho dalo vyrobiť viac ako
2000 bežných dávok drogy. Hovorí sa jej Pervitín. Toľko dávok
môže zničiť obrovské množstvo
ľudských životov. Obvinený sa
nakoniec priznal a už si odpykáva trest. Bol vo vyššom veku
a neviem, či sa ešte niekedy dostane na slobodu.
Koľkokrát ste poslali niekoho
za mreže?
Toto nepočítam a ani nechcem
počítať. Poslať niekoho za mreže
je jedným z najťažších rozhodnutí. Také rozhodnutie nemôžete urobiť, ak máte pochybnosti.
Dá sa to len vtedy, ak máte istotu, že niet inej možnosti a vina
je preukázaná na sto percent.
Väzenie je krajné riešenie. V senátoch, kde som pôsobil, končili obžalovaní najčastejšie s podmienečným trestom. Ostali teda
na slobode. Ako som spomínal,
vždy sa snažím dávať ľuďom
druhú šancu.
Súdili ste už aj niekoho z Jaroviec?
Ľudí z Jaroviec som na súde
stretol dvakrát. Prvýkrát išlo
o mladíka, ktorý nebol obvinený,
ale poškodený. Išlo o ublíženie
na zdraví. Druhýkrát som stretol
obžalovaného, ktorý mal trvalý
pobyt v Jarovciach a vôbec som
ho ani z videnia nepoznal.
Máte pre ľudí nejakú radu,
čoho by sa mali vystríhať, aby
neskončili na súde?
V prvom rade sa treba držať sedliackeho rozumu. Dovolím si tvrdiť, že náš Trestný zákon je dobre napísaný a ak sa držíte sedliackeho rozumu a bežných morálnych zásad, tak sa ničoho nemusíte báť. Musím však povedať, že viac ako 90% obžalovaných, ktorých som súdil, boli
muži. Preto moja rada smeruje najmä do ich radov. Manželia, ak vás žena hnevá, povedzte jej to, hoci aj veľmi nahlas, ale
neudrite ju! Ak už s ňou nežijete
a máte deti, plaťte výživné! Ak sú
vašou slabosťou drogy, nenoste
ich pri sebe a v žiadnom prípa-

de ich nepredávajte! Toto sú najčastejšie prípady, s ktorými sa
stretávam.
Hovoríte, ako keby sa väčšina
prípadov točila okolo problémov v manželstve a drog.
Áno a ešte k tomu je dosť násilia
aj v uliciach mesta.
A čo rada, aby si občan so slabosťou na drogy, nechal svoj
materiál radšej doma?
Ak už má niekto takto vážny
problém, mal by si drogy nechávať doma, pretože policajti majú
dosť dobrý nos na ľudí, ktorí ich
nosia pri sebe. Samozrejme, určite by mal vyhľadať pomoc v rodine a aj odbornú pomoc u lekára, či v špecializovaných pracoviskách. Užívanie drog nie je riešením problémov.
Prísediacim súdu ste už druhé
štvorročné obdobie, predlžuje
sa to automaticky?
Nie, nepredlžuje. Pôvodne ma
zvolili na obdobie 2010 až 2013.
Koncom roka 2013 som opäť
prejavil záujem a Miestne zastupiteľstvo v Jarovciach ma znovu zvolilo na roky 2014 až 2017.
Aj touto cestou mu ďakujem za
dôveru. Keďže som poslancom,
tak som za seba mohol hlasovať aj ja, ale samozrejme, nehlasoval som. Pri takomto hlasovaní sa patrí opustiť miestnosť, čo
som aj urobil.
Aký prínos má pre vás osobne,
že ste prísediacim na súde?
Mám dobrý pocit, že pomáham
spravodlivosti a pritom sa veľa
naučím z praxe. Prípad, pri ktorom som sa naučil najviac z oblasti kriminalistiky, bol o autíčkárovi. Išlo o človeka obžalovaného
z mnohých krádeží áut. Pri tomto
prípade som zistil, že ak sa súd
oboznamuje s utajovanými skutočnosťami, tak všetci prítomní
musia mať bezpečnostné previerky okrem prísediacich. Podľa mňa je to chybička v zákone.
V dokazovaní vypovedali policajní technici, ktorí podrobne hovorili o odoberaní pachových stôp
z auta a aj znalec-kynológ, ktorý porovnával pachové vzorky.
O detailoch by som mohol rozprávať dlho, ale z pojednávania
som si odniesol jednu zásadnú
informáciu. Ak pes stotožní dve
pachové vzorky, tak je to na sto
percent. Spôsob akým sa to preveruje je veľmi precízny a dokonca sa pri ňom snažia psa aj oklamať. Ak sa nedá, tak je to jasné.

Tá chybička v zákone, o ktorej
ste hovorili, sa už rieši?
Pokiaľ viem, tak sa to zatiaľ nerieši.
Súvisí funkcia prísediaceho
súdu s prácou poslanca?
Na prvý pohľad nie. Ja však vždy
tvrdím, že poslanec má mandát od svojich voličov, aby plnil
ich záujmy vo veciach verejných.
V takom prípade potrebuje poznať ľudí, potrebuje aspoň tušiť, čo sa deje za oknami domov,
či bytov, potrebuje vedieť, čo sa
odohráva v nočných uliciach.
Aj toto pomáha poslancovi pri
správnom rozhodovaní.
Nové funkčné obdobie prísediaceho súdu vám nedávno začalo, funkčné obdobie miestneho a mestského poslanca vám bude v novembri končiť. Plánujete opäť kandidovať
v komunálnych voľbách?
Viete, byť poslancom, znamená byť vo verejnej službe, ktorá
síce nesie so sebou kúsok moci,
ale omnoho viac zodpovednosti.
Jedno latinské príslovie hovorí,
že „komu veľa zverili, viac budú
očakávať“. Je to veľká pravda
a mňa komunálna práca baví.
Viem svojim voličom povedať, čo
som pre nich urobil, na čom prá-

ve pracujem, ale aj to, čo sa nepodarilo. Našťastie tých úspešných projektov bolo podstatne
viac, ako vecí, ktoré sa zatiaľ
nepodarili. Mnohí ľudia v Jarovciach očakávali, že budem kandidovať na post starostu. Veľmi
mi to lichotí a možno tomu raz
tak bude, ale dnes je na to priskoro. Dokázal som, že viem zastupovať Jarovčanov ako komunálny poslanec na úrovni mestskej časti aj na úrovni mesta. Na
tieto dve pozície budem kandidovať znova.
Ak by ste mali niekoľkými vetami povedať kto ste, čo by ste
povedali?
Vo voľných chvíľach sa venujem rekreačnej turistike a v zime
aj lyžovaniu. Rád čítam detektívky a odbornú literatúru z oblasti informačných technológií
a právnej vedy. Pri práci mám
rád ticho. Obľubujem dobré jedlo a k tomu kvalitné víno. Veľmi
rád cestujem so svojou rodinou
a spoznávam históriu a kultúru.
Ďakujeme za rozhovor a želáme veľa ďalších úspechov!
Simona Vlčková
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PRÍHOVOR STAROSTU PAVLA ŠKODLERA
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám
krátko prihovoril ako úradujúci
starosta našej mestskej časti
v súčasnom volebnom období
rokov 2010 až 2014 a nie ako
kandidát na starostu v nasledujúcom funkčnom období. Terajšie obdobie až do komunálnych volieb, ktoré budú v sobotu 15. novembra t.r., je nabité
emóciami. Je a bude plné sľubov kandidátov na funkciu starostu alebo poslancov Miestneho zastupiteľstva. Budú to nové
tváre a aj tie, ktoré vykonávali
svoju funkciu počas uplynulých
štyroch rokov, mnohí aj niekoľko volebných období. Moje pôsobenie vo funkcii starostu zhodnotíte sami a svoje priority pre
nasledujúce volebné obdobie
Vám predstavím počas predvolebnej kampane. K uplynulému
volebnému obdobiu uvediem len

toľko, že nie je možné uspokojiť potreby všetkých obyvateľov
Jaroviec, nech by boli oprávnené akokoľvek, zvlášť aj preto,
lebo program a priority starostu sú reálne len do takej miery,
do akej sa s ním stotožní aj zastupiteľstvo. A to sa za uplynulé volebné obdobie neraz nestalo. Môj príhovor k Vám je krátky,
nechcem svoju volebnú kampaň
začať v Jarovských novinách.
Chcem sa Vám poďakovať za doterajšiu podporu a žiadam Vás
len o jedno, ak mi dáte možnosť
byť starostom Jaroviec aj v nasledujúcom volebnom období,
zamyslite sa aj nad voľbou poslancov Miestneho zastupiteľstva. Bez dobrej spolupráce starostu a zastupiteľstva to budú
ďalšie štyri roky, po uplynutí ktorých budeme počítať premrhané možnosti.

Pavel Škodler, starosta

Foto: Rastislav Polák

Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Jún – riadne zasadnutie

Mestská časť Bratislava – Jarovce hospodárila v roku 2013
s prebytkom a preto starosta navrhol poslancom schváliť zriadenie fondu na podporu
rozvoja mestskej časti, kam by
sa ušetrené financie presunuli. Následne by sa mohli podľa potreby čerpať na rozvojové
projekty v mestskej časti. Ak sa
nezriadi fond rozvoja, tak peniaze poputujú na rezervný fond
a bude omnoho náročnejšie ich
použitie, pretože rezervný fond
je prísne regulovaný zákonom.
Väčšina poslancov tento návrh
na zriadenie fondu neschválila
a ušetrené finančné prostriedky poputujú na rezervný fond.
Poslanci ďalej prerokovali záverečný účet mestskej časti za rok
2013, ale jeho schválenie navrhli až po podrobnejšom preštudovaní na mimoriadne rokovanie v júli.
V ďalších bodoch sa poslanci
kladne vyjadrili k návrhom na
zmenu Štatútu hlavného mesta
v oblasti telesnej kultúry, a v oblasti prerozdelenia dane z ubytovania medzi mesto a mestské časti.
Kontrolórka mestskej časti pred12

ložila návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok. Poslanci
ju požiadali aj o kontrolu hospodárenia základnej školy s materskou školou za prvý polrok
2014. Zároveň požiadala o súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti. Kontrolórka má
úväzok 0,4 a poslanci jej žiadosť o vykonávanie inej zárobkovej činnosti schválili.
Pred blížiacimi sa komunálnymi
voľbami je zastupiteľstvo povinné schváliť počet poslancov pre
nasledujúce volebné obdobie.
Pre mestskú časť do 2000 obyvateľov umožňuje zákon schváliť 5 až 7 poslancov. Zastupiteľstvo schválilo pre nasledujúce
volebné obdobie 7 poslancov.
Obdobne rozhodovali aj o výške úväzku pre budúceho starostu a stanovili plný úväzok, ako
tomu bolo aj doposiaľ.
Ďalším bodom rokovania bol plat
starostu, ktorý poslanci ponechali s rovnakými koeficientami, t.j. 10% nad minimum, ktoré stanovuje platná právna úprava. Výška platu starostu bola určená na 1794,67 eur.
V bode rôzne sa poslanci vyjadrili k žiadosti o odkúpenie pozemku v blízkosti areálu Euro-

špeditu, pričom s predajom nesúhlasili. Tiež riešili umiestnenie
košov pre psov, cenové ponuky
na výmenu okien na telocvični, oplotenie cintorína a mnohé ďalšie veci.

Júl – prvé mimoriadne zasadnutie
Prvé júlové mimoriadne zastupiteľstvo začalo rokovaním o záverečnom účte za rok 2013. Celoročné hospodárenie mestskej
časti bolo schválené a prebytok
vo výške 77 291, 70 eur bol presunutý do rezervného fondu.
V ďalšom sa venovali urbanistickej štúdii diaľnice D4, nazývanej
aj nultým obchvatom Bratislavy.
Poslanci z predložených variantov schválili variant číslo 2, ktorý počíta aj s obchvatom mestskej časti, t.j. prepojením medzi vjazdom do Jaroviec z mesta
a koncom Palmovej ulice, priamou cestou tretej triedy. Odbremenila by sa tak centrálna križovatka v Jarovciach pri Miestnom úrade. Okrem obchvatu Jaroviec, mali poslanci k urbanistickej štúdii viacej pripomienok,
v ktorých napríklad žiadali nezvyšovať zaťaženie územia, znížiť výškové limity zástavby a re-

alizovať protihlukové opatrenia.

Júl – druhé mimoriadne
zasadnutie

Druhé júlové mimoriadne rokovanie bolo aj za účasti zástupcov Chorvátskeho kultúrneho
zväzu na Slovensku a rokovalo
sa o 12. festivale zborov, ktorý
sa má konať v septembri. Rokovalo sa o finančnej podpore
zo strany mestskej časti a o zakúpení, či prenájme veľkoplošného stanu na podobné podujatia, kde je potrebné zabezpečiť podujatie aj pre prípad horšieho počasia.
Poslanci sa uznesením nevyjadrili ani ku kúpe, ani k zapožičaniu stanu pre kultúrne podujatia, ale schválili spoluúčasť na
organizovaní festivalu zborov
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a finančnú spoluúčasť do výšky 4000 eur.

August – mimoriadne zasadnutie
Starosta zvolal mimoriadne augustové rokovanie zastupiteľstva z dôvodu žiadosti zo srtany
Národnej diaľničnej spoločnos-

ti o vyjadrenie k dokumentácii
pre územné rozhodnutie k diaľnici D4. Išlo o rozsiahlu dokumentáciu, v ktorej sa však poslanci stihli zorientovať a spoločne so starostom navrhli požiadavky, ktoré reflektujú potreby mestskej časti. Medzi schválenými požiadavkami boli naprí-

klad vynechanie koridoru pre
cyklochodník na dunajskú hrádzu, kapacitné riešenie križovatky pri lese (križovatka, kde
sa pripájame na cestu z Rusoviec) a jej osvetlenie ešte pred
začatím výstavby diaľnice D4,
zabezpečiť, aby sa po dostavbe nepredĺžila cesta medzi Ja-

rovcami a mostom Lafranconi
po existujúcej diaľnici D2, vylúčiť prejazd ťažkých vozidiel
mestskou časťou počas výstavby, urobiť protihlukové opatrenia
a dbať na ochranu povrchových
a spodných vôd.

Jozef Uhler

SMS ROZHLAS UŽ ROZOSLAL VIAC AKO 30 TISÍC SMS
Už takmer tri roky je v prevádzke SMS rozhlas, ktorým naša mestská
časť informuje svojich občanov. Ide o efektívnu a priamu komunikáciu s občanmi pomocou krátkych textových správ (SMS). Zároveň
slúži ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu pre občanov, ktorí
ho na svojej ulici nemajú. Tiež pomôže tým, ktorí sa z práce vracajú
neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas.
K odberu správ cez SMS sa prihlásilo zatiaľ 202 Jarovčanov. Je to
prejavom veľkého záujmu o túto službu. Občania a ani mestská časť
nič neplatia. Všetky náklady na prevádzku hradí poslanec Jozef Uhler zo svojich odmien, ktoré aj takýmto spôsobom vracia späť občanom. Pritom rozoslanie jednej SMS pre 200 ľudí stojí takmer 9
eur. Doposiaľ bolo cez tento systém rozoslaných vyše 30 tísic SMS
správ.
Záujemci o odber SMS správ si môžu vybrať z piatich kategórií, o
ktoré majú záujem. Najúspešnejšou je kategória Upozornenia, ktorú
odoberá 200 občanov. Za ňou nasleduje Kultúra, ktorá zaujíma 169
odberateľov. V rebríčku záujmu nasledujú kategórie Ostatné - 156,
Predaje - 125 a Šport - 102 odberateľov.
Pre tých, ktorí ešte nevyužívajú SMS rozhlas, uvádzame jednoduchý
návod, ako si ho môžete aktivovať.
Na výber máte tieto kategórie s príslušnými skratkami (písmenkami):
K – Kultúra – správy o kultúrnych podujatiach a spoločenských podujatiach

S – Šport – správy zo športu
U – Upozornenia – dôležité upozornenia, najmä o plánovaných
odstávkach sietí (elektrina, plyn, voda,...), dopravných obmedzeniach a pod.
P – Predaje – informácie od jednorazových predajcov v obci (zelenina, textil, mäso,...), iné komerčné informácie
O – Ostatné – informácie, ktoré nepatria do iných kategórií
Zaregistrovať sa môžete zaslaním SMS v tvare:
JAROVCE kategórie Meno Priezvisko na číslo 0908 590 590.
Príklad: Ak chcete dostávať informácie z oblasti kultúry a dôležité
upozornenia, pošlete SMS
JAROVCE KU Jozef Mrkvička
Ak chcete dostávať informácie zo všetkých kategórií pošlete SMS
JAROVCE KSUPO Jozef Mrkvička
V prípade, že chcete zrušiť zasielanie správ, pošlete SMS v tvare:
JAROVCE STOP na číslo 0908 590 590.
Ak ste už zaregistrovaný/á a chcete si pridať nejakú kategóriu, jednoducho pošlete SMS v tvare:
JAROVCE kategória na číslo 0908 590 590.
Takto rozosielané správy si Vás nájdu prakticky kdekoľvek. Prijímanie správ je bezplatné. Výhodou SMS rozhlasu je Vaše pohodlie a informovanosť.

PRÁVNA PORADŇA REALITNEJ KANCELÁRIE GRAHAMS.SK
Dobrý deň, kúpila som byt v Jarovciach. Prenajala som ho známym. Rada by som mala všetky náležitosti v poriadku. Čo musím
urobiť, aby som mala všetko tak ako má byť?
Investícia do nehnuteľností patrí medzi najbezpečnejšie investície
z dlhodobého hľadiska. Avšak pri následnom prenajatí a pravidelnom mesačnom výnose má vlastník – prenajímateľ rôzne povinnosti. Ak prenajmete nehnuteľnosť na území Slovenskej republiky a nevykonávate inú podnikateľskú alebo zárobkovú činnosť, máte povinnosť sa zaregistrovať na daňovom úrade a to v lehote do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom
sa Vaša nehnuteľnosť prenajala. Avšak, ak už ste na daňovom úrade registrovaná za účelom vykonávania podnikateľskej, alebo inej
zárobkovej činnosti, táto povinnosť Vám nevzniká. Následne ste povinná podať daňové priznanie za rok 2014, ak súčet Vašich zdaniteľných príjmov za zdaňovacie obdobie dosiahne sumu 1 901,67
eura. Dôležité je tu vedieť, za akú sumu prenajímate Vašu nehnuteľnosť mesačne, resp. aký máte mesačný výnos z prenájmu. Ak
dosiahnete príjem do 500 Eur za celé zdaňovacie obdobie, takýto
príjem je oslobodený od dane z príjmov. Aj napriek Vašej registrácii na daňovom úrade a výnosoch z prenájmu, nemáte povinnosť
predkladať k daňovému priznaniu účtovné výkazy. Pri výpočte Vašej daňovej povinnosti za dané zdaňovacie obdobie si máte právo

.sk

započítať len preukázateľné výdavky za starostlivosť o Vašu nehnuteľnosť, tak aby Vám dokázala generovať príjem. Tieto výdavky
musia byť evidované v účtovníctve
(jednoduché, alebo podvojné), alebo podľa evidencie podľa § 6 ods.
11 zákona o dani z príjmov. Tu je
dobré vedieť, že od 1.1.2012 nie
je možné vykázať daňovú stratu
za dané zdaňovacie obdobie. Taktiež, ak máte príjem len z prenájmu nehnuteľnosti, nemáte právo si znížiť základ dane odpočítaním nezdaniteľnej časti záklaMarián Tomko, MBA
du dane za Vášho manžela. Každopádne, výnosy z prenájmu nehnuteľnosti je potrebné zdaňovať a netreba zabúdať na splnenie
si zákonných povinností.
Radi Vám zodpovieme Vaše otázky týkajúce sa realít, ktoré prosím zasielajte na tomko@grahams.sk. Autor Marián Tomko, MBA
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AKTIVITY MATERSKÉHO CENTRA LUSKÁČIK
V rámci prázdninových náučných
výletov Spoznaj svoje okolie sme
zorganizovali nasledujúce náučné výlety do okolia Jaroviec:
Letná vychádzka do čarovného lesa – 8.7.2014 - Na letnej
vychádzke deti hravou formou
a v kolektíve rovesníkov spoznali prírodu, ako sa správať v prírode, aké zvieratká žijú v lese,
aké stromy máme, ako predpovedať počasie a iné zábavné
hry. Cestou do lesa sme uvideli
škovránka, pozorovali sme lúčne kobylky a potom sme si urobili piknik. Pre všetky deti bolo
prichystané občerstvenie. Deti
sa pohrali a porozprávali sme si
o stromoch a zvieratkách, ktoré žijú v lese. Na záver sme sa

vybrali k rybníčku, kde sme pozorovali ryby a červené a zelené
vážky. Bolo to príjemné prežité
dopoludnie v Rusovskom lese.
12.7.2014 sme zorganizovali
pre deti náučný výlet AKO SA
STARAŤ O KONÍKA. Bolo krásne počasie a na PD Dunaj nás
privítali inštruktorky JK Limit.
Ukázali nám koníky a poučili
nás o bezpečnosti, zaviedli nás
do stajne ukázali kde koníky bývajú ako sa čistia boxy, na čom
spia a čo jedia. Dozvedeli sme
sa, že kone jedia ovos a seno,
a že seno je vysušená tráva.
V boxoch spia koníky na hoblinách a slame - čo sú vymlátené
vyschnuté stonky a steblá obilnín. Na rozdiel od sena sa vyu-

Program aktivít Materského centra Luskáik v októbri,
novembri a decembri
Vstupné dobrovoné - vstupným podporíte naše alšie aktivity

•
•
•

•

•
•

•
•

Hera: Utorok a štvrtok od 10:00 – 11:00 hod. Hera bude otvorená do 13.12.2014
Tvorivé dielne: poplatok za materiál 1€/diea
14.10. – utorok o 10:00 h. výroba gaštankov a jesenná ikebana pre mamiky – je
potrebné donies si gaštany, listy, šišky.
17.10. – piatok o 16:30 hod. výroba gaštankov v školskom klube ZŠ Jarovce – je
potrebné si donies gaštany
26.10. – utorok – 10:00h. halloweenske masky a tekvicové strašidlá – je potrebné si
donies tekvice
Plánované aktivity
Október:
11.10. Šarkaniáda od 15:00 hod. na futbalovom štadióne TJ Jarovce, oberstvenie
pre nahlásené deti do 4.10.2014 zdarma, ktoré zabezpeuje Bufet Štadión. Túto akciu
pordporila aj spolonos ŠEVT a.s. Šarkany si je možné zakúpi za zvýhodnené ceny
na e-shope: http://www.sevtprerodinu.sk/catalogsearch/result/?q=sarkan
November:
8.11. Lampiónový sprievod o 16:30 hod.
Sobota 22. alebo 29.11. o 16:30 hod. ítanie rozprávok autorkami detských knižiek
Mgr. Danou Hlavatou a Katkou Gillerovou spojené s besedou aj o iných dielach
autoriek a autogramiádou. Na mieste bude možné si zakúpi aj knihy od uvedených
autoriek a novú detskú knihu Bájky. V prípade záujmu o knihy, treba sa prihlási.
Z kapacitných dôvodov je potrebné sa prihlási do 15.11.2014. Vstup zdarma. Termín
ešte spresníme.
December:
Sobota 6.12.2014 o 10:00 hod. – Mikuláš v MC a Mikulášske tvorivé dielne v MC
Sobota 13.12.2014 10:00 hod. Vianoná besiedka – tvorivé dielne výroba
vianoných ozdôb, bábkové divadlo MaKiLe: Ako lienka sa kikilienka chystala na
Vianoce o 11:00 hod.
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žíva na kŕmenie zvierat iba výnimočne a jej využitie v poľnohospodárstve spočíva v podstielaní.
Naučili a vyskúšali sme si čistiť a česať koníky a všetky deti
sa aj vozili na koníkoch. Okrem
toho, že sme kŕmili koníky, tak
sme mohli kŕmiť aj kozliatka či
zajačiky, ktoré tu boli. Boli tu aj
prítulné mačičky a psy. Ďakujeme JK Limit za krásne dopoludnie. V auguste sme si jedno utorkové dopoludnie spravili výlet

na farmu na divokej vode. Deti
sa najprv zoznámili s tunajšími
zvieratkami: ovečkou, kozami
a capkom, prasiatkami, zajkami, sliepkami a holubmi. Do sýtosti sa deti vyšantili na ihrisku
či trampolíne a keď sme si dali
malé občerstvenie, urobili sme
si prechádzku pri divokej vode
kde sme sledovali športovcov
splavujúcich Dunaj. Cyklovýlet
za dropmi – 23.8.2014 - V sobotu dopoludnia sme si urobi-
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si vlastnú skamenelinu a popritom sme sa kochali na krásne
výhľady na rieku Dunaj a Moravu, na hrad Devín a Schlosshof.
A nakoniec jedna prosba – keďže naša členská základňa ešte
nie je veľmi široká a niektorým
našim dobrovoľníčkam postupne pribúdajú pracovné či nové

li výlet na bicykloch za dropmi.
Porozprávali sme si o chránenom druhu drop fúzatý, kde sa
vyskytuje, akú potravu má rád,
kde hniezdi, a pozreli sme si ich
ako vyzerajú naživo. Náučný výlet – Staň sa malým paleontológom – Tento krát sme vyces-

materské povinnosti, hľadáme
ďalšie šikovné maminy, ktoré
sú ochotné pomôcť nám s organizáciou týchto akcií, otváraním herne, upratovaním, či inak
prispieť v chode MC.
Jana Turanská

tovali trochu ďalej od Jaroviec
až na samotný Sandberg. Porozprávali sme sa s paleontológom o skamenelinách, ukázali sme si nejaké skameneliny,
aké druhy kameňov máme. Poprechádzali sme sa po dne treťohorného mora a hľadali sme

DUCHOVNÉ SLOVO: POĽUTOVAŤ, ČI POVZBUDIŤ?
Pomaličky kráčal, lepšie tackal sa z nohy na nohu opierajúc
sa o plot... Bol to poľutovaniahodný prípad, vraveli ľudia. Niekedy dobrý odborník a zručný
majster, teraz to už bolo všetko
inak. Zaiste slovo poľutovaniahodný nebolo myslené ako pochvala, skôr ako výstraha. Ľutovať niekoho patrí k cnostným
prejavom našej pozornej lásky,
ale iba málokedy, väčšinou len
ako súcit a spolucítenie. V spomínamom prípade poľutovanie
vyznieva viac ako irónia. Je dobré sa nad tým zamyslieť, lebo
dobrosdeční ľudia našej časti
Európy si veľmi často stotožňujú prejav lásky s ľútosťou a sebaľútosťou a tým spôsobujú
škodu a zlo sebe aj iným. Nesprávne pochopená a prejavená ľútosť kazí charakter, ochabuje vôľu a zo strany druhých
voči nám sa neraz stáva i spôsobom citového vydierania a vynucovania. V mnohých filmoch,
knihách a piesňach sa stretáme s ľútosťou a ľutovaním
iných, čo sa nám zdá sympatické, dojemné a láskyplné, ale
iba na prvý povrchný pohľad.
V skutočnosti to vedie k tomu,
že človek, ktorého ľutujeme
a citovo hľadíme sa obyčajne
stotožní so svojou životnou situ-

áciou, citovo sa na chvíľu uspokojí so „svojím údelom“, ale napokon zostane stáť vo svojej
biede, nešťastí či zranení, hoci
keby sa premohol a ponamáhal, mohol by sa z danej zlej situácie vyslobodiť. Tento jav našej citovej ochabnutosti, vyprovokovaný ľutovaním a poľutovaním, využíva zvlášť náš nepriateľ, ktorý dosahuje svoje
ciele, kým my spíme omámení
a upokojení vlastným sebaklamom našej neschopnosti, s ktorou sme sa stotožnili. Ľutovanie seba až na pár výnimiek je
v skutočnosti prejav nášho podceňovania a nezdravého, poníženého sebavedomia. Žijú medzi nami ľudia,ako sme už spomenuli, ktorí tak ľutovali a ľutujú svojich blížnych i vzdialených, že sú sami obeťami citového násilia v tom zmysle, že tí
druhí ich nútia neustále im slúžiť, spĺňať a to hneď a zaraz, ich
túžby a požiadavky, takého typu
napríklad, že musíš byť stále so
mnou, musíš mi vždy zodvihnúť telefón, odpovedať na maily, musíš ma pochopiť, musíš
mi odpustiť, nesmieš bezo mňa
ísť tam ani tam,... som veľmi
smutný(á) a nešťastný(á) bez
teba, potrebujem ťa hneď tu...,
lebo sa rozplačem, nezvlád-

nem to, niečo sa mi stane... Alebo v inom prípade násilníckych
pováh, nasledujú výhražné esemesky, telefonáty, maily a listy..
Prečo? „Lebo ja nie som citovo
uspokojený(á), keď nie je všetko podľa mňa, keď ťa nevidím,
nepočujem a napokon si môžem myslieť, že máš iný vzťah
(a k tomu plač, vyčítanie, spomínanie a citové naliehanie)“.
Takéto prejavy, kde nieto slobody a potom i dôvery, nemajú už nič s láskou spoločné, ale
môžu to byť chorobné stavy našej nevyrovnanosti, alebo prejavy čistokrvného sebectva, ktoré privádzajú do zúfalstva tých,
ktorí tento rozdieľ nepostrehnú a nechajú sa citovo vydierať.
Sparťanské matky odprevádzali
svojich synov na bojisko so slovami: „vráť sa synu so štítom,
alebo na ňom“, nech sa teda
vráti z boja buď ako víťaz s bojovým štítom víťazov, alebo ako
hrdina, ktorý hrdinsky bojoval
ale zabili ho v boji. Všimnime
si hneď rozdieľ medzi ľútovaním a povzbudzovaním. Povzbudenie je niečo iné. Má v sebe
aj istú dávku spolucítenia, ale
oveľa väčšiu dávku sily k prekonávaniu ťažkostí, ktoré stoja
na ceste k šťastiu a spokojnosti. Správne myslené a vyjadrené

povzbudenie je iskrou a pohnútkou k tomu, aby človek nezostal
stáť na mieste. Je veľkou posilou pre toho, komu sa dostáva.
Dodáva mu sebadôveru a sebaistotu na dosahovanie vyšších
cieľov. „Máš na to, len to skús,
neboj sa, ja som s tebou, zvládneš to, len kľudne, ale daj všetko do toho, už len kúsok, ešte
sa vzchop, pozri koľkí ti fandia, koľkí stoja za tebou...“ takéto a podobné dobre mierené a myslené slová nedajú človeku utápať sa vo svojej biede,
ale nútia vstať a skúsiť pokračovať, za cieľom, za vysnívanou,
či vytúženou métou. Možno sa
to nepodarí hneď a na prvý raz,
ale nemožno stáť na mieste, je
treba vstať a ísť, bojovať a namáhať sa, prekonávať prekážky, možno aj s pomocou druhých, a možno sám len s pomocou a požehnaním Božím, ale
oplatí sa, lebo odvážnym a priebojným patrí svet. Tí prví, ufňukaní, si utierajú sopeľ pod nosom, tí druhí pot ba i krv na čele
i na tele. Tí prví zostávajú stáť
a tí druhí hoci pomaly s vypätím
všetkých, možno i posledných
síl, ale predsa dosahujú cieľ...
Povzbudzujme sa navzájom.
Mário Orbán, farár
15

Jarovské noviny
KIRITOF 2014 V JEVIŠOVKE
Dňa 7. septembra 2014 sa mužský spevácky spolok z Jaroviec
Muško jačkarno društvo a detský chorvátsky súbor Ljuljanka zúčastnili 23. ročníka chorvátskeho kultúrneho dňa Kiritof
2014 na Morave v obci Jevišovka (Frielištof). Chorvátska komunita žije v Jevišovke od 16. storočia a podujatie bolo zorganizované Združením občanov chorvátskej národnosti v Českej republike. Okrem zástupcov miestnych
Chorvátov sa podujatia zúčast-

nil hejtman Michal Haška, vedúca Štátneho úradu pre Chorvátov žijúcich mimo Chorvátsku
republiku pani Darija Krstičević, veľvyslankyňa Chorvátskej
republiky v Prahe pani Ines Trohy Brdar, poslanec Poslaneckej
snemovny Parlamentu ČR Jaroslav Klaška a člen Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Besta.
Oslavy zahájila svätá omša
o 10:00 hod. v kostole Sv. Kunigundy, pričom bohoslužbu hudbou a piesňami sprevádzalo
Muško jačkarno društvo. Po svätej omši sa sprievod presunul
k chorvátskemu pomníku, ktorý bol postavený na počesť príchodu Chorvátov na Moravu. Pri
pomníku mala príhovor väčšina
pozvaných hostí a taktiež Muško Jačkarno društvo zaspievalo pieseň.
Popoludní o 14:00 hod. program
pokračoval folklórnym programom, na ktorom okrem našich
vystúpili folklórne súbory Pálava, Rosica, Moravia Cantat, Jetelíček a Dychová hudba Jose-
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fa Egera.
Počas vystúpenia Muško jačkarno društvo sprevádzalo hudobne detský chorvátsky súbor Ljuljanka a deti zatancovali dva tance a zaspievali ešte dve chorvátske piesne. Následne Muško
jačkarno društvo zahralo a zaspievalo štyri chorvátske piesne.
Oba súbory zožali zaslúžene veľký aplauz.
Text a foto: Jana Kubinová
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Blahoželáme
V mesiacoch júl až septemb e r 2 014 s a v ý z n a m n ý c h
životných jubileí dožili títo naši
spoluobčania:

70 rokov
POPLUHÁR Štefan
ONDRUŠKOVÁ Mária
WUKETICH Michal
75 rokov
BIMBOVÁ Mária
80 rokov
MAÁSZ Karol
BAROK Štefan

MILÝ NÁŠ DEDKO, ÓPAPA ...
K Tvojmu významnému jubileu by sme Ti s úctou, aj týmto spôsobom, radi popriali všetko len to najlepšie. Predovšetkým veľa zdravia, aby sme spolu mohli stráviť ešte veľa takých chvíľ ako doteraz. Aby si bol vždy usmiaty a tešil sa s nami zo všedných, a predsa vzácnych dní.
Osemdesiate narodeniny sú určite vhodný čas na to, aby sme Ti my, Tvoji najbližší – pravnúčatá, vnúčatá, deti,
manželka, poďakovali za všetko, čo si pre nás urobil...
Pravnúčatá sa vždy budú tešiť na to, ako si môžu sadnúť “opapovi“ na koleno a nájsť si prekvapenie vo vrecku na košeli.
My vnúčatá sme vďační za dedka, ktorého si niekto môže iba priať. Netrpezlivo čakáme na Tvoju návštevu,
príbehy, ktoré radi napäto počúvame a starostlivosť, ktorú nám dávaš. Ako sa hovorí: „Nie je zlato iba to, čo
sa blyští“. Pre nás sú viac ako zlato, zelenina a ovocie z Tvojej záhrady, vypestované s láskou Tvojimi rukami.
Na záver dovoľ pár slov obdivu, očami vnučky. Prajem si, aby som vedela byť rodičom s veľkým „R“ ako si bol
a stále si pre svoje deti, ktoré sa nikdy nemuseli za svojho otca hanbiť. Všetkým vnúčatám a pravnúčatám zo
srdca prajem dedka a „opapu“ akého máme my. Dovolím si, za nás mladých, vysloviť obdiv Tebe a babke, za trpezlivosť, ohľaduplnosť, kompromisy a vzájomné rozhovory v manželstve, vďaka ktorým ste spolu prežili krásnych 57 rokov manželstva.
Vážim si Ťa a obdivujem, čo všetko si v živote dosiahol a urobil pre svoju rodinu a priateľov. Verím, že tak ako
pre nás vnúčatá, budeš vzorom aj pre naše deti.
Za všetko Ti zo srdca ďakujeme!
PS: Dedko ako si Ty, je len jeden.

vnučka Lucia

87 rokov
MATUŠKA Peter
NOVÁKOVÁ Mária
88 rokov
ARTNER Štefan
90 rokov
WOLF Ján
92 rokov
JANKOVICHOVÁ Alžbeta
93 rokov
PETROVÁ Nina
Našim jubilantom prajeme
všetko len to najlepšie, zdravie, šťastie, spokojnosť a veľa
životného elánu do ďalších rokov života.

Odišli od nás
NOVÁKOVÁ Anna
vo veku 92 rokov

SCHWARZ Martin
vo veku 60 rokov

GREBEČI Augustín
vo veku 75 rokov

MIHÁLOVÁ Katarína
vo veku 85 rokov

HEGYI Michal

vo veku 90 rokov

PUPÁKOVÁ Andrea
vo veku 31 rokov

Odpočívajte v pokoji !
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VIERA JABOREKOVÁ : MÔJ PREDVOLEBNÝ ÚDIV

Dobrý deň, vážení spoluobčania,

Názov tohto článku „Môj predvolebný údiv“, ktorým sa Vám, moji
priatelia a spoluobčania prihováram, súvisí s fotografiou, ktorá je uvedená pri článku.
Je kópiou fotografie, ktorú uverejnil pán Viktor Béreš bez môjho súhlasu v prospekte svojej
predvolebnej kampane, ako občan Jaroviec a kandidát na mestského poslanca za MČ Bratislava – Jarovce. Vo voľbe ho však
nepodporujem a cítila som potrebu to uviesť na správnu mieru. Ambície tohto mladého muža
som si doplnila verejne dostupnými informáciami o ňom.
Keď si ju prehliadnete dôsledne,
vidíte ma na fotografii usmiatu,
srdečnú a vedľa mňa, pána Béreša Viktora. Stretli sme sa náhodou, pri príležitosti ukončenia školského roka 27.6.2014,
kedy pán riaditeľ ZŠ s MŠ v Jarovciach, Ľubomír Tancer, končil
niekoľkoročné pôsobenie riaditeľovania na tejto škole. Považovala som za dôstojné a úctivé, poďakovať sa mu ako učiteľovi, za tieto roky stráveného ži-

vota v Jarovciach.
Po ukončení programu som sa
pánovi Bérešovi krátko predstavila. „Som Viera Jaboreková, rodáčka z Jaroviec, a naša škola je mojou srdcovou záležitosťou.“ Vždy sa predstavujem novým spoluobčanom Jaroviec srdečne, ako to cítim, ako mi bolo
vštepené výchovou. Prejav úcty
k novým spoluobčanom našich
Jaroviec je pre nás Jarovčanov
prirodzený, ako prejav slušnosti k ľuďom, ktorí sa chcú medzi
našu pospolitosť zaradiť, vytvoriť si tu svoj domov aj s právom
spoločne spravovať veci verejné.
Voľba a zastupovanie zvoleného občana, poslanca MČ Bratislava - Jarovce v zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky, je o veľkej zodpovednosti každého z nás a o
smerovaní budúcnosti Jaroviec.
Máme v Jarovciach overených
morálnych, vzdelaných, inteligentných ľudí s nadštandardnou lojalitou k svojmu bydlisku
či rodisku. Našich súčasných
poslancov dobre poznáme, poznáme ich rodiny a ich život. Poznajú minulé, súčasné Jarovce, i

novodobú realitu 3. tisícročia i
plánovanú budúcnosť, žijú medzi nami a vedia čo majú robiť
pre mestskú časť.
Vážení moji spoluobčania, verím, že si čestne zvolíme tých
najpovolanejších zástupcov s
vedomím, že poslanci majú deň
rovnako dlhý ako neposlanci. Pripojme sa k ním, spájajme sa pre
dobro veci, pre krajšie a lepšie

Jarovce, nie však pre osobné
zištné záujmy a prospech jednotlivcov, ale pre dobro a pokoj v našom rodisku.
Prajem si, aby Jarovce ešte dlho
zostali Jarovcami.
S úctou k Vám
Viera Jaboreková

K L U B M L A DÝCH CH OR V Á TO V V Á S SR D E Č N E P OZ Ý V A N A

DISCOPLES
8.11.2014
začiatok

20:00

www.leone.sk
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Hudbu Zabezpečuje

DJ MAREK
3,00 €

VSTU
P

KD Jarovce

Noviny pre obyvateľov Jaroviec.

DOBROVOĽNÍ HASIČI
OBNOVILI KONTAJNER

Miestny Úrad vlastní už desiatky rokov kontajnery, ktoré
slúžia v zbernom dvore na stojisku kontajnerov. Pravidelne v
nich autá odvážajú odpad, ktorý už inak nevieme využiť. Zub
času sa podpísal aj na stave kontajnerov a ten najviac rozpadnutý obnovila partia dobrovoľníkov.
Po dohode so starostom obnovili
jeden kontajner členovia Dobrovoľného Hasičského Zboru bez
nároku na odmenu za prácu.
Materiál zaplatil Miestny Úrad.
Hasiči odpracovali asi 80 hodín
pri pomocných ako aj odborných
prácach.
Najprv odstránili rozpadnuté deravé plechy, očistili zdravé časti a základný rám. Tým pripravili konštrukciu na doplnenie nových plechov. Vyrezali požadované tvary a zvarili styčné plochy.
Niektoré spoje posilnili skrutka-

mi a zabezpečili ich proti uvoľneniu. Nakoniec natreli vnútro aj vonkajšok špeciálnou farbou na oceľové konštrukcie proti korózii.
Od začiatku júla 2014 sa používa. Viete ktorý to je?
Ten nafarbený - tmavošedou farbou.
Ďakujeme hasičom, ktorí sa
aktívne pričinili a pomohli.
Dobrovoľný Hasičský Zbor
Bratislava - Jarovce

ZABAVME SA SPOLU

Neľutuj čas pre zábavu. Veď zábava ti prináša dva bonusy. Jeden, že si vyriešil a druhý, že robíš niečo pre uzdravenie mozgu.

ZÁPALKOVÝ HLAVOLAM: Zo zápaliek sú vytvorené dve lopatky, na
ktorých sú dve smeti (lístky). Štyrmi ťahmi dosiahni, aby boli smeti mimo lopatiek. Smeti nesmieš hýbať a pri každom ťahu môžeš
posunúť len jednu zápalku.

FUBUKI PUZZLE: Vyskúšaj si číselné kombinácie v malom hlavolame. Ponúknuté čísla v krúžkoch doplň do súčtov tak, aby predpísané výsledky boli správne a naviac po sčítaní dali rovnaké číslo.









 

 

 

NIEČO PRE MATEMATIKOV: Máš tri trojciferné čísla 654, 831
a 207. K týmto číslam pridaj tiež tri trojciferné čísla, ktoré vytvoríš
z číslic 1 až 9. Žiadna číslica sa nesmie opakovať a súčet všetkých
šiestich trojciferných čísiel musí byť 2997. (Pomôcka a + ? = 9)





















  







     

Ing. Vladislav Poluch

CHCEME OBHÁJIŤ 4. VÍŤAZSTVO!
ZÁKLADNÁ ŠKOLA SA OPÄŤ ZAPOJILA DO
ZBERU PAPIERA A PLASTOVÝCH FLIAŠ.
JAROVČANIA, PROSÍME, PRIDAJTE SA K NÁM!
ZBER JE KAŽDÝ DEŇ V ŠKOLE, ODOVZDÁVA
SA NA VRÁTNICI PRI VCHODE.
ĎAKUJEME. ŽIACI ZŠ
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Jarovské noviny

Jozef UHLER
Vás pozýva na diskusiu s kandidátmi
na primátora Bratislavy
dňa 29. októbra 2014 o 17:30
v sále kultúrneho domu v Jarovciach

Účasť potvrdili:

				
				
				
				

Miroslav DRAGUN
Milan FTÁČNIK
Milan KŇAŽKO
Tatiana KRATOCHVÍLOVÁ		
Ivo NESROVNAL				

ŠPORT:
FUTBAL
- rozpis
zápasov jesennej časti ligy 2014/2015
Rozpis zápasov
jesennej
časti ligy 2014/2015
V.liga seniori, S5M

kolo

deň

1

13

Sobota
Nedea
Nedea
Nedea
Nedea
Utorok
Nedea
Nedea
Sobota
Nedea
Nedea
Nedea
Nedea

kolo

deň

1

Nedea
Nedea
Nedea
Sobota
Nedea
Nedea
Nedea
Nedea
Sobota
Nedea

2

3

4

6

5

7

8

9

10
11

12

dátum
16.8.2014
24.8.2014
31.8.2014
7.9.2014
21.9.2014
23.9.2014
28.9.2014
5.10.2014
11.10.2014
19.10.2014
26.10.2014
2.11.2014
9.11.2014

čas

domáci

Mladší žiaci, MZM

hostia

17:00
FA Bratislava
TJ Jarovce
17:00
TJ Jarovce
FK The Dragons
17:00
FKM Karlova Ves
TJ Jarovce
16:30
TJ Jarovce
FC Petržalka akadémia
16:00
TJ Jarovce
ŠK Krasany
16:30
SDM Domino (B)
TJ Jarovce
TJ Jarovce
15:30ŠK Štart Nepoujúci 1947 (B)
15:00
TJ Jarovce
TJ Slávia Ekonóm
15:00
FC Volkswagen
TJ Jarovce
14:30
TJ Jarovce
FA Bratislava
10:00
FK The Dragons
TJ Jarovce
13:00
TJ Jarovce
FKM Karlova Ves
10:30 FC Petržalka akadémia
TJ Jarovce

výsledok

kolo

deň

1:1
4:1
4:3
0:2
7:0

3

13

Sobota
Štvrtok
Nedea
Streda
Nedea
Utorok
Streda
Sobota
Nedea
Sobota
Streda
Nedea
Sobota
Nedea
Sobota

2

4

5

6

7

8

9

10

3

čas

domáci

hostia

14:30
14:30
13:30
13:00
12:30
11:30
12:00
11:00
10:30
10:30

TJ Jarovce
TJ Jarovce
TJ Jarovce
ŠK Plavecký Štvrtok
TJ Jarovce
FK Lama
ŠK Lozorno
ŠK Láb
FK Jablonové
TJ Jarovce

ŠK Lozorno
ŠK Láb
TJ Družstevník Závod
TJ Jarovce
TJ Záhoran Jakubov
TJ Jarovce
TJ Jarovce
TJ Jarovce
TJ Jarovce
FK Jablonové

kolo

deň

1

Nedea
Sobota
Utorok
Nedea
Nedea
Nedea
Nedea
Nedea
Sobota

4

14
5

2

15

7

8

9

6

10
11

12

IV.liga dorast, SD4VA
dátum
31.8.2014
7.9.2014
21.9.2014
27.9.2014
5.10.2014
12.10.2014
19.10.2014
26.10.2014
1.11.2014
9.11.2014

1

výsledok

20

Články, podnety, reklamy:
redakcia@jarovskenoviny.sk
Neprešlo jazykovou úpravou.

čas

domáci

hostia

11:00
FK Vajnory
TJ Jarovce
17:00 FC Petržalka akadémia
TJ Jarovce
11:00
TJ Jarovce
FK Lama
17:00
FK Scorpions
TJ Jarovce
9:00
TJ Jarovce
FK Raa (B)
16:30
TJ Jarovce
ŠK Hargašova Z. Bystr.
16:30
TJ Jarovce
MŠK Iskra Petržalka
9:00
FK Dúbravka
TJ Jarovce
11:00
TJ Jarovce
ŠKP INTER Dúbravka
18:15
ŠK Slovan - žiaky
TJ Jarovce
16:00
TJ Jarovce
MFK Podun. Biskupice
TJ Jarovce
voný žreb
14:30
SDM Domino (B)
TJ Jarovce
11:00
TJ Jarovce
TJ Rovinka
TJ Jarovce
9:30 ŠKP INTER Dúbravka (B)

výsledok
13 : 0
13 : 0
0:2
4:0
2:5
3:5

Prípravka PMA3
10 : 1
12 : 0

3

2

4

5

6

7

8

9

Jarovské noviny vydáva:
Mgr. Jozef Uhler, Zeleninová 25,
851 10 Bratislava
Tel.: 0905 617 305

dátum
30.8.2014
4.9.2014
7.9.2014
10.9.2014
14.9.2014
16.9.2014
24.9.2014
27.9.2014
5.10.2014
11.10.2014
15.10.2014
19.10.2014
25.10.2014
2.11.2014
8.11.2014

dátum
čas
7.9.2014 9:30
20.9.2014 10:30
23.9.2014 16:30
28.9.2014 9:30
5.10.2014 11:00
12.10.2014 9:30
19.10.2014 9:30
26.10.2014 9:30
8.11.2014 9:30
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domáci

hostia

výsledok

TJ Jarovce
TJ unovo
TJ Jarovce
TJ Jarovce
MFK Rusovce
TJ Jarovce
FK Dúbravka
TJ Jarovce
FK Lama

FK Inter (B)
TJ Jarovce
ŠKP INTER Dúbravka
Futb. akadémia FTVŠ
TJ Jarovce
FK Vajnory
TJ Jarovce
ŠK Danubia
TJ Jarovce

0 : 12
5:1

Spolupracovali: Juraj Hradský, Petra
Salajková, Daniela Pauhofová, Zuzana
Bankovichová, Jozef Uhler, Žaneta
Uhlerová, Dagmar Warenichová

Redakcia nezodpovedá za obsah článkov tretích osôb, prípadné chyby či nepravdivé informácie.

