
Noviny pre obyvateľov obcí na Dunajskej hrádzi a tiež všetkých milovníkov tejto oblasti.

Sŕkam vrelý čaj z vlastnoručne na-
zbieraný šípok a polohlasne uva-
žujem nad tým, aké životné zhody 
okolností ma priviedli až do redakč-
ného tímu dvojmesačníka Dunajská 
hrádza. Napriek môjmu mladému 
veku, mám niečo cez tridsať rokov, 
mám bohaté skúsenosti – veď má-
lokto sa už len v mojom veku môže 
pochváliť, že už ako 29-ročná som sa 
stala po narodení dvojčiat štvorná-
sobnou mamou. Mnohí mladí ľudia 
dnes všetko dôkladne a premyslene 
plánujú. Dnes viem, že plánovať 
môžete len dokiaľ vám to vaša život-
ná cesta dovolí. 

Detstvo
Od dvanástich rokov som začala sní-

vať o práci novinárky, ktorá bude písať 
o bežných starostiach a radostiach ľudí, 
pomáhať im riešiť problémy a upozor-
ňovať na nespravodlivosť. Myslím si, že 
toto posolstvo sa mi darilo napĺňať v lo-
kálnych a regionálnych médiách, za kto-
ré som získala aj pár novinárskych cien. 

Mladosť
Ešte v minulom tisícročí som spoznala 

môjho manžela a z lásky k nemu som sa 
začala učiť maďarsky. V tom čase som 
netušila, že o šestnásť rokov budem žiť 
v pohraničí a všetko zúročím. 

Rodina
Počas štúdia na vysokej škole sa nám 

narodili dve deti. Z detí som mala až 
takú radosť, že v čase, keď sa mi naj-
viac kariérne darilo, ma prepadla túžba 
po ďalšom, treťom dieťatku. A neprišlo 
jedno, ale hneď dve. Dvojičky – dvoj-
násobok radostí, smiechu, plaču, ale 
aj starostí. Postupne ako naše ratolesti 
rástli, začal nám byť náš bratislavský byt 
primalý. Preto padlo naše rozhodnutie 
presťahovať sa do blízkeho pohraničia 
v Rajke.

Život na dedine
V Rajke som spoznala výborných ľudí, 

nový spôsob života, ktorý som dovtedy 
nezažila. 

Po presťahovaní na dedinu sa so mnou 

začali diať veci, keď som nespoznávala 
samú seba. Študujem a zbieram liečivé 
byliny, milujem prácu v záhrade, zhá-
ňam od domácich pravý hnoj, pátram 
po najkvalitnejších vajíčkach, vyhľadá-
vam včelára a poznám úžasné ovocné 
sady v okolí Dunaja. Dedina, ak jej to 
dovolíte, vám ukáže úplne nový rozmer 
života. Pred pár rokmi by mi ani vo sne 
nenapadlo, že raz budem hrdá obyvateľ-
ka malej dediny Rajky. Vždy som sa bála 
akýchsi bariér či hraníc – politických, 
jazykových, ľudských, kultúrnych. Dnes 
viem, že hranice si tvoríme medzi sebou 
len my sami...

 Lucia Schusterová 
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Dunajská hrádza bude v roku 2015 
vychádzať ako dvojmesačník.

Dedina – môj nový rozmer života

Podporte
svojich!
Prehľad občianskych združení 
pre 2 % z daní.

stranz 6 a 7

„Žijem v Rajke a veľmi sa mi tu páči, lebo je 
blízko Bratislavy, nezažívame žiadne kolóny, sme 
rýchlo na diaľnici, ale chýba mi tu cukráreň, kde by 
som si mohla dáť dobrú kávu.“ 

„Bývam v Petržalke, ale dcéra mi býva v Rajke. 
Často tam chodievam. No keď idem cez bývalý hra-
ničný priechod, pripomína mi televízne zábery zo 
zbombardovaného Donecka. Je to smutné, že s tým 
za 20 rokov nič nespravili.“

„Som obyvateľka mladého Čunova a mňa najviac 
trápi nezbieranie exkrementov po psíkoch.“

Zakladateľka Bratislavského 
chlapčenského zboru Magdaléna 
Rovňáková je laureátkou 
Krištáľového krídla v oblasti 
hudby. Býva v Čunove. 
Prečítajte si rozhovor na str. 11

 Kde nás tlačí päta

Číslo čísla

Rozhovor s M. Bičanovou, 
riaditeľkou školy v Rusovciach.

strana 3

„Program školy 
je šitý na mieru“

Živnostníci, strední a drobní podni-
katelia, všetci, ktorí máte prevádz-
ky na hrádzi alebo v  obciach v  okolí 
Dunaja (Čunovo, Jarovce, Rusovce, 
Rajka, Dobrohošť, Vojka, Dunaki-
liti...), využite príležitosť reklamy  
v Dunajskej hrádzi. V  prípade záuj-
mu, kontaktujte:

inzercia@dunajskahradza.sk, 
0911 265 285, 02/207 642 06.

„Jedlo musí byť 
zrozumiteľné“
Rozhovor 
s Jaroslavom Žídekom. 
 strana 8

Silvia 
Volková: 

Viera 
Zerzanová

Galina 
Rogiers
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Dunajská hrádza je aj vaša. 
Oznamy, správy, 
pozvánky z obcí okolo 
dunajskej hrádze 
radi uverejníme. 
Posielajte ich na adresu:

redakcia@dunajskahradza.sk

Plesová sezóna bola bohatá nie-
len v Jaroviacich, Rusovciach a 
Čunove, ale aj Rajke. A tu mali 
tých plesov počas tohtoročnej se-
zóny niekoľko. 

Prvý slovensko – maďarský Va-
lentínsky bál sa konal v sobotu na 
Deň zamilovaných v známej čár-
de v Rajke. Zabávajúci si mohli 
vybrať z nieľkoľkých jedál tých 
najvybranejších maďarských deli-
kates. A bolo si z čoho vyberať! 
Veď posúďte sami: pečený jeleň 
plnený so slivkami, podávaný s 
Egri omáčkou a kroketami, filety 
zo zubáča na rošte podávané so 
smotanovým ragú z kuriatok a 
zeleninovou ryžou alebo kuracie 
prsia v sezamovom kabáte, plnené 

so slaninou a syrom, či podávané 
so zemiakovou kašou a chrenovou 
cviklou k tomu výborné tradičné 
dezerty a lahodné vína.

Do tanca hrala mladá slovenská 
skupina Funkastic, ktorá je na 

hudobnej scéne neodmysliteľnou 
súčasťou funkovej a acid jazzovej 
scény. Hostia boli spokojní, veď 
závava Valetívnskeho bálu trvala 
až do skorých ranných hodín.

 lsch 

Dobrovoľný hasičský zbor 
Čunovo aj tento rok orga-
nizoval Reprezentačný ples 
hasičov. Jeho 31. ročník 
spestril obyvateľom Čuno-
va a širokého okolia stude-
ný január. Ples sa konal 30. 
januára v spoločenskej sále 
Miestneho úradu v Čunove. 

Hasičský zbor nenechal nič 
na náhodu ani pri zábave. Vý-
borná atmosféra je na tomto 
plese už udomácnená a okrem progra-
mu je jedným z hlavných dôvodov stále 
vyššej návštevnosti, ktorej sa organizá-
tori každý rok tešia. Aj tento rok brány 
plesu prekročilo viac návštevníkov ako 
v predchádzajúcom ročníku. Tých, ktorí 
sa na ples pravidelne vracajú, ako aj tých, 
ktorí si v Čunove zaplesali po prvýkrát. 
Nepochybne okrem spomínanej atmo-
sféry ich prilákal aj program a povestná 
kapustnica. Vďaka zodpovednej prípra-

ve najdôležitejších súčastí plesu nemu-
seli organizátori počas večera rozhodne 
nič hasiť, aj keď teplota v sále konštant-
ne stúpala. 

Návštevníci si aj tento rok odniesli 
z plesu iskrenie dobrej nálady, ktoré ich 
bude hriať počas zvyšku zimy. V dobrej 
tradícii, ktorou sa hasičský ples nepo-
chybne stal, treba pokračovať. Aj preto 
vás dobrovoľní hasiči už dnes srdečne 
pozývajú na ďalší ročník Reprezentač-
ného plesu – v sezóne 2016. pstr

Máte radi maďarské špeciality? Pravidelní  
návštevníci prihraničných maďarských reštau-
rácií povestnú maďarskú pohostinnosť  dobre 
poznajú. Príjemnú spoločnosť a výborné jedlo si 
mohli vychutnať aj v rámci podujatia Maškrtný 
štvrtok.

Už desiaty raz zorganizovala Národná turistická cen-
trála Maďarska obľúbené gastronomické podujatie, 
do ktorého sa zapojili mnohé reštauračné zariade-
nia rôzneho druhu a kategórie v celej krajine. Iba je-
den deň v roku je možné získať 50-percentnú zľavu 

z cien všetkých jedál a nápojov – práve v rámci akcie 
Maškrtný štvrtok. V roku 2015 tento deň pripadol na  
19. februára. Niečo sa vám nezdá? Máte pravdu. Maš-
krtný štvrtok bol prvý štvrtok po Popolcovej strede, 
kedy sa začal veľký štyridsaťdňový pôst pre Veľkou 
nocou. Podľa starodávnych ľudových zvykov sa však 
práve vo štvrtok na jeden deň prerušil pôst a bolo po-
volené najesť sa dosýta, aby sa skonzumovali posled-
né pozostatky jedál z fašiangov. Preto dostal tento deň 
prívlastok maškrtný. 

 lsch

Maškrtný štvrtok v Maďarsku

Na plese hasičov nebolo treba nič hasiť

Slovensko - maďarský Valentínsky bál v Rajke
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Pani riaditeľka, v minulom roku ste opäť úspešne 
obhájili svoje miesto vo vedení ZŠ a MŠ v Rusov-
ciach, stojíte pred ďalším obdobím riaditeľovania. 
Aké sú vaše plány na nasledujúce roky?

Je to moje tretie funkčné obdobie v ZŠ s MŠ v Ru-
sovciach, tak je prirodzene mojím plánom kontinuálne 
nadviazať na predchádzajúcich desať rokov a na to, čo 
sa mi podarilo spolu s aktívnymi spolupracovníkmi do-
siahnuť v rôznych oblastiach potrebných pre kvalitný 
výchovno-vzdelávací proces. Teda - zvýšiť kvalitu školy. 
V súlade s novým školským zákonom prijatým v roku 
2008 sme vypracovali Školský vzdelávací program pre 
predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdeláva-
nie. Program školy je v súlade s cieľmi, plne rozvíjajúci 
osobnosť žiaka, je zmysluplný, využiteľný v praxi – pre 
ďalšie štúdium či zamestnanie a je primeraný možnos-
tiam všetkých žiakov v našej škole, teda „šitý na mieru“.

Čo to znamená „šitý na mieru“?
V školskom vzdelávacom programe sme sa zamera-

li na vyučovanie anglického jazyka od prvého ročníka 
a na projekt rozšíreného vyučovania hudobnej výchovy 
– hru na zobcovú flautu od prvého po štvrtý ročník. 

Vrátim sa ku kvalite školy, ktorá sa často zamieňa 
s úrovňou školy. Úroveň sa sústreďuje viac na výsled-
ky, čo je možno efektívne vo „výberových“ školách  
a s „výberovými“ žiakmi. Mojím cieľom je sústrediť sa 
vo svojej riadiacej práci na kvalitu, ktorá sa sústreďu-
je najmä na všetky procesy, ktoré sa v škole realizujú 
a vedú ku kvalitatívne vyšším výsledkom. Na dosiahnu-
tie vyšších výsledkov je dôležité, aby celý pedagogický 
kolektív poznal a využíval vo svojej práci inovatívne 
formy a metódy učenia. Myslím si, že v súčasnosti taký 
kolektív v škole je. V našej škole vzdelávame všetky deti, 
ktorých zákonní zástupcovia zapíšu. Každé dieťa je 
však iné, inak disponované, s inou genetickou výbavou. 
Sú deti, ktoré sa učia ľahko, a sú deti, ktorým učenie ide 
ťažšie a to z rôznych príčin. Tieto si vyžadujú špeciálny 
individuálny prístup pri učení v škole aj doma. Aj týmto 
žiakom venujeme starostlivosť, aby sa poruchy zmini-
malizovali, odstránili a špeciálnymi postupmi sa nauči-
li  dosahovať dobré aj vynikajúce študijné výsledky. Tu 
je veľmi dôležitá spolupráca rodiny, školy a špeciálneho 
pedagóga. Všetky deti v našej škole zapájame do rôz-
nych predmetových olympiád, tvorivých umeleckých 
súťaží a projektov, kde sa učia prezentovať svoje na-
dobudnuté vedomosti a zručnosti vystupovaním na ve-
rejnosti. Vedieme ich k tvorivosti a ku kritickému mys-
leniu, veď sa aj hrdíme titulom „Škola, ktorej to myslí.“

Ďalšou oblasťou, na ktorú som sa zamerala, je zlep-
šenie materiálno-technického vybavenia školy. Bolo 
potrebné zabezpečiť didaktické pomôcky pre jednot-
livé predmety, zmodernizovať učebne a postupne tak 
vytvoriť moderné a bezpečné prostredie na výchovu 
a vzdelávanie našich žiakov.

Aktívne sme sa zapojili do výziev a projektov vyhla-
sovaných ministerstvom školstva a boli sme úspešní  
v projektoch: Enviroprojekt, Revitalizácia a elektronizá-
cia školských knižníc, Revitalizácia školskej jedálne a ku-
chyne, Jazykové laboratóriá, Zdravie v školách a mno-
hých ďalších.

Sme uprostred Európskej únie a pracovný trh na 
nás vyvíja stále väčší tlak v jazykových znalostiach. 
Neuvažujete nad zavedením výučby nemeckého ja-
zyka v ZŠ?

Jedným z procesov zvýšiť kvalitu vzdelávania cudzie-
ho jazyka je organizovanie a realizovanie intenzívnych 
kurzov anglického jazyka s lektorom. Pre zvýšenie záuj-
mu o učenie sa anglického jazyka organizujeme vstupy 
s prezentáciami využiteľnosti anglického jazyka v praxi 
a krúžok English-Ball. 

Kombinácia dvoch západných jazykov - anglického 
a nemeckého - sa ukázala v praxi ako veľmi náročná, 
preto sme zvolili od šiesteho ročníka vyučovanie druhé-

ho cudzieho jazyka – ruského. V škole pre prihlásené 
deti funguje krúžok nemeckého jazyka. 

Aké ďalšie mimoškolské aktivity škola poskytuje?
Žiaci trávia v škole väčšiu časť dňa. Niektorí sú v škol-

skom klube a niektorí počas týždňa navštevujú krúžky 
podľa záujmu. Časť krúžkov je hradená prostredníc-
tvom vzdelávacích poukazov odovzdaných škole - sú 
to krúžky prírodovedné, jazykové, spoločenskovedné 
a športové. Čiastočne platené sú krúžky vedené inými 
subjektmi a telocvičňu bezodplatne poskytujeme na 
futbalové tréningy hráčom prípravky, mladším žiakom 
a starším žiakom MFK Rusovce.

V mimo vyučovacom čase sa pedagógovia venujú na-
daným deťom a príprave na olympiády a rôzne súťaže, 
v ktorých dlhodobo škola dosahuje výborné výsledky 
a vynikajúce umiestnenia.

Ministerstvo školstva z rozpočtu na rok 2015 vy-
členilo finančné prostriedky na dotáciu, na prístav-
bu, výstavbu a rekonštrukcie priestorov pre potreby 
materských škôl a zariadení školského stravova-
nia. Aktuálne prebieha výzva na podanie žiadostí 
na MŠVVaŠ SR.  Ako sú na tom Rusovce s kapaci-
tami a dopytom? Zapájate sa do projektu?

Rusovce sa neustále rozširujú, výstavba pokračuje 
a bude pokračovať. Pred desiatimi rokmi bolo v základ-
nej škole 123 žiakov a v súčasnosti ich je 267. V ma-
terskej škole je to veľmi podobné. Stále sa do nových 
domov a bytov sťahujú rodiny, kde sú už deti, či už vo 
veku škôlkarov alebo školákov. Len vďaka tomu, že Ru-
sovčania v akcii „Z“ postavili materskú a základnú školu 
(50 rokov) má aspoň časť rusovských detí možnosť na-
vštevovať školu a školské zariadenia v mieste bydliska.

Ako som už spomenula, dopyt po vzdelávaní v našej 
škole prevyšuje kapacity a možnosti. S pribúdajúcim 
počtom žiakov sme hľadali priestorové možnosti pre 
učebne. V základnej škole sme zrušili pôvodnú zbo-
rovňu a vybudovali triedu, školskú knižnicu a jazykovú 
učebňu, ktoré sú počas vyučovacieho dňa plne využité. 

Zrušením „mreží“ vo vestibule školy sme vybudovali 
oddychový a relaxačný kútik pre deti, ktoré čakajú na 
rodičov a popoludňajšie vyučovanie a priestor na kul-
túrnospoločenské podujatia, projektové vyučovanie 
a zážitkové učenie.

Zrušením mreží na prvom poschodí sme získa-
li priestor na novú zborovňu, kde má pracovný kútik 
každý učiteľ. Na druhom pochodí sme vytvorili triedu 
a z dvoch kabinetov učebne informatiky a informatickej 
výchovy. Toto všetko sme realizovali z mimorozpočto-
vých zdrojov a s pomocou rodičov, ktorí odovzdali 2 % 
z odvedenej dane OZ pri ZŠ s MŠ, za čo im patrí veľká 
vďaka.

V materskej škole zriaďovateľ – miestny úrad - pre-
budoval a vytvoril piatu triedu. Aktuálne prebiehajúca 
výzva na podanie žiadostí na MŠVVaŠ SR na dotáciu, 
na prístavbu, výstavbu a rekonštrukcie priestorov pre 
potreby materských škôl a zariadení školského stravova-
nia je výzva pre zriaďovateľov. Pre potreby výzvy som 
poskytla prognózu vývoja nárastu počtu detí na nasle-
dujúce obdobie.

Nedostatok kapacít je aj v ZŠ, do prvého ročníka od 
1. septembra 2015 sa nám zapísalo 69 detí. Momentálne 
intenzívne hľadáme priestorové možnosti na otvorenie 
dvoch prvých tried. Materiál o počte zapísaných detí 
a priestorových možnostiach sme doručili zriaďovate-
ľovi a miestnemu zastupiteľstvu.

Zriaďovateľ vymenil okná v materskej škole a základ-
ná škola dostala 30-tisíc eur na výmenu okien z MŠVVaŠ 
SR. Nepodarí sa vymeniť všetky okná, ale začneme vý-
menou zo strany školského ihriska, kde sú okná najviac 
zosušené a pri dažďoch je voda až na prízemí.

Aké sú naše deti?  Povedzte nám, čím vás naše 
deti dokážu odzbrojiť, prekvapiť či nahnevať?

Naše deti? Tak, ako v každej generácii. Niektoré sú 
dychtivé po poznaní a rozvíjajú sa, netreba ich „nútiť“ 
ani doma, ani v škole – jednoducho chcú vedieť viac. 
Väčšinu, a to poznáte v každej rodine, treba povzbudzo-
vať, kontrolovať a niekedy aj nútiť do učenia a plnenia 
si povinností. 

Ale, ak ich niečo veľmi zaujme, tak to vedia dať najavo 
a dokážu sa pre vec zapáliť a veľmi intenzívne ju pre-
žívať. Svoje získané vedomosti a zručnosti každoročne 
prezentujú počas dní projektového vyučovania a násled-
ne na celoškolskej konferencii. 

Školská akadémia je festivalom vedomostí a zručnos-
tí nadobudnutých počas školského roka a naplnením 
školského vzdelávacieho programu. Je až neuveriteľné, 
že deti, od najmenších až po najstaršie, zvládnu v jedno 
popoludnie až dve vynikajúce premiéry.

Teší ma pozitívna spätná väzba po aktivitách, na kto-
rých sa naše deti zúčastnili. Vedia ma odzbrojiť svojou 
bezprostrednosťou, úprimnosťou a veľakrát ma pre-
kvapí ich zodpovedný prístup k riešeniu neobvyklých 
situácií.

Deti sú zlaté, sú zdrojom mojej energie a moje povola-
nie je mojím poslaním. Rada by som spomenula aj spolu-
prácu s rodičmi, ktorí škole veľmi pomáhajú, podporujú 
ju a spolu so svojimi deťmi sa zúčastňujú na aktivitách 
organizovaných školou, ktoré sa už stali tradíciou. Spo-
meniem len niektoré: Beh solidarity, Imatrikulácia prvá-
kov, Stretnutie so starými rodičmi, Predvianočná cukrá-
reň, Tvorivé dielne (vianočné a veľkonočné), Karneval, 
Týždeň rodiny, Farebný týždeň, Olympiáda.

So školou spolupracujú a pomáhajú nám v našich ak-
tivitách rôzne organizácie, občianske združenia, nadácie 
(Kresťanská liga pre pomoc postihnutým v Rusovciach, 
OZ Orava pre demokraciu vo výchove a vzdelávaní, 
Nadácia Pontis, IBM a mnohé ďalšie ).

Snažím sa s celým kolektívom ZŠ a MŠ o vytváranie 
príjemného, priateľského prostredia, v ktorom sa všetci 
podieľajú na vzdelávaní a na dosiahnutých výsledkoch.
 Mária Molnárová

rozhovor s Martou Bičanovou, riaditeľkou Základnej školy s materskou školou v Rusovciach

Program školy je šitý na mieru



Dunajská hrádza4 január, február 2015PUBLICISTIKA/LISTÁREŇ

Obyvatelia novovybudovanej Schengenskej ulice v 
Čunove každý deň po zotmení prežívajú strach. Na 
ich ulici už roky chýba verejné osvetlenie. Schen-
genská ulica je o to nebezpečnejšia, že je trasou 
mestskej hromadnej dopravy a chýbajú tu vybudo-
vané chodníky. Situáciu sme si boli sami preveriť. 
Po zotmení na Schengenskej ulici uvidíte obyvate-
ľov svietiac si čelovkou, mobilom. Zistiť problém a 
urobiť rýchlu nápravu nebude také ľahké. 

Osvetlenie v tejto časti Čunova totiž už nefunguje 
podľa slov pani starostky od osemdesiatych rokov mi-
nulého storočia! Celý problém Schengenskej ulice a jej 
okolia siaha do dávnej histórie. Po prvej svetovej vojne 
sa stalo Čunovo súčasťou Maďarska a názov obce bol 
Dunacsun. Po skončení 2. svetovej vojny 15. októbra 
1947 bola zadunajská časť na základe Parížskej miero-
vej konferencie pripojená k Československej republike. 
V týchto dobách tu bola orná pôda patriaca drobným 
vlastníkom. Po týchto politických zmenách vypátrať pô-
vodných vlastníkov pôdy bolo náročné.

Schengenská ulica bola v minulosti vybudovaná poľ-
nohospodárskym družstvom na komunikácii Magistrátu 
hlavného mesta Bratislavy, ale komunikácia nebola nik-
dy zapísaná. „Teraz sme robili pasport komunikácie, aby 
sa stala vlastníctvom magistrátu. Lebo v súčasnom stave 
Schengenská neexistuje!“ vysvetlila starostka Čunova, 

Gabriela Ferenčáková.
Od roku 2007 sa začala na Schengenskej ulici výstav-

ba rodinných domov, ktorá trvá dodnes. V konečnej 
fáze bude tu bude stáť asi 90 rodinných domov. Oby-
vatelia sa sťažujú na nefungujúce osvetlenie, chýbajúci 
chodník, prirýchlo jazdiacu dopravu. Prečo toľko ro-
kov obec nezabezpečila verejné osvetlenie? „Mestská 
časť Bratislava – Čunovo nespočetne veľakrát vyzývala 
majiteľov pozemkov na tejto ulici, že kým si sami ne-
dovybudujú kanalizáciu a nepripoja sa na ňu, nebude 
možné robiť ďalšie zmeny. Keď všetci budú pripoje-
ní na obecnú kanalizáciu, následne obec s Magistrátom 
hl. mesta dobudujú elektrinu a bude vybudovaná nová 
cestná komunikácia s chodníkom. My sme dávali kolau-
dácie s podmienkou, že budú mať vlastníci dokončenú 
kanalizáciu. Nie je možné mať žumpy a čističky odpa-
dových vôd, keď má obec verejnú kanalizáciu! Ako som 
už uviedla, cestná komunikácia neexistuje, takže preto 
nemôžu byť na cestu dané ani cestné spomaľovače. V 
lete 2009 obec vypracovala projektovú dokumentáciu 
na rekonštrukciu verejného osvetlenia celého Čunova 
vrátane Schengenskej ulice, žiaľ pre nevysporiadané 
vlastnícke vzťahy nebolo možné projekt realizovať,“ 
uviedla starostka Čunova. 

Ďalšou veľkou zmenou, ktorá sa bude týkať ulice 
Schengenská, je výstavba na strane dnešného družstva 
približne 120 rodinných domov. Pri tejto výstavbe ráta 
obec s rozšírením koridoru na Schengenskej ulici o 19 
metrov. „V súčasnosti pripravujeme zmenu územné-
ho plánu z priemyselnej zóny na bývanie. V tejto časti 
obce bol záujem o logistické centrum, ale táto zmena by 
zhoršila bývanie v celom Čunove, preto sme pristúpili 
na zmenu urbanistickej štúdie,“ uviedla Gabriela Feren-
čáková. 

Zdá sa, že problémov so Schengenskou ulicou je viac 
ako dosť. Vráťme sa k riešeniu hlavného problému, 
a to chýbajúcemu verejnému osvetleniu. Na tejto uli-
ci osvetlenie, ešte z čias socializmu, je, len nefunkčné. 
Nie je možné, aby obec sfunkčnila tieto staré lampy, 
prípadne dala na ulicu nejaké alternatívne osvetlenie? 
„Jestvujúca osvetľovacia sústava bola vybudovaná ako 
súčasť vonkajšieho osvetlenia pri výstavbe areálu býva-
lého PD Dunaj. Ide o dva funkčne prevádzkové celky. 
Prvá časť v dĺžke asi 100 m po bývalý vjazd do tohto 
areálu pozostáva zo vzdušných rozvodov AlFe lanom 
a svietidiel typu Ambasádor RVL-X 250W. Druhá časť 
je tvorená zemným káblovým rozvodom a samostatný-
mi oceľovými osvetľovacími stožiarmi so svietidlami 

4461125 RVL-X 125W ako súčasť osvetlenia areálu a 
priľahlej komunikácie bývalej miešiarne krmív. Časť tej-
to druhej sústavy bola odstránená v rámci výstavby cest-
ného obchvatu Čunova. Sprevádzkovať by bolo možné 
len prvú časť, čo by si vyžiadalo výmenu nefunkčných 
svietidiel a napojenie tejto sústavy na rozvod verejného 
osvetlenia. Nakoľko však toto nie je majetkom Mestskej 
časti Bratislava – Čunovo, ani Magistrátu hl. m. SR Bra-
tislavy, ani Západoslovenskej distribučnej, nie je to mož-
né urobiť a situáciu by to neriešilo. Druhú časť zase nie 
je možné napojiť vzhľadom na chýbajúce napojenie a 
rovnaké majetkovo-právne vzťahy. Z uvedeného vyplý-
va, že takéto nekoncepčné a provizórne riešenia nie sú 
možné a nové verejné osvetlenie bude zrealizované až v 
rámci stavebných úprav na komunikácii Schengenská,“ 
upresnila nám situáciu starostka.

 Mnohí obyvatelia sa nám posťažovali, že tým, že nie 

je osvetlenie, nie je počuť na ich ulici ani verejný roz-
hlas. V prípade evakuácie by sa tak nemali ako dozve-
dieť o dianí v obci. „Ideme riešiť sms rozhlas a všetky 
informácie budú obyvateľom posielané sms správami. 
Týmto by som chcela požiadať obyvateľov, ktorí majú 
záujem o sms rozhlas, aby nás kontaktovali na miestom 
úrade,“ dodala starostka Čunova Gabriela Ferenčáková. 

Polemiky o problémoch, vzťahoch, nevysporiadaných 
pozemkoch či hádzaní viny na obec alebo majiteľov 
pozemkov nevyrieši dlhoročný problém osvetlenia na 
Schengenskej ulici. Dobudovanie plánovanej výstavby 
je v horizonte až desiatich rokov a ja len verím, že prob-
lémy sa nezačnú riešiť až vtedy, keď sa stane z dôvodu 
chýbajúceho osvetlenia nešťastie. Lucia Schusterová

 Foto: autorka 

Prichádza prvý jarný mesiac a my sa 
nevieme dočkať čerstvých zelených 
potravín, na naše prvé jarné šalátiky. 
Žijeme v lokalite rodinných domov, 
mnohí máme záhradky, pestujeme 
aspoň tú najzákladnejšiu zeleninu  
a bylinky a tak netrpezlivo čakáme 
na prvé zelené vňaťky. 

Čo však mnohí nevedia, že úplne 
prvým poslom jari je bylina z lužných le-
sov, s nabíjajúcou liečivou silou - cesnak 
medvedí.

Túto bylinku s jasnozelenými listami, 
podobnými konvalinke, zacítime skôr, 
ako ju zbadáme. Na naše šťastie, v na-
šich lužných lesoch, ktoré sú charakte-
ristické pre túto vzácnu bylinu, vidíme 
cesnak v takej hojnosti, v akej nikde inde 
na Slovensku. Rozvoniavajú cesnakovou 
vôňou už od prvých lesov za umelým 
kopcom, v lesoch popri Jaroveckom ra-
mene, v Čunovskom lese, až po Duna-
kiliti.

Maria Treben, rakúska bylinkárka,  
s dávkou poézie píše o účinkoch cesnaku 
medvedieho: „Vnútorne nás oblaží. Roz-

nieti a obveselí nás prvá zeleň. S ohľa-
dom na na túto novú, zelenú krásu, mali 
by sme podstúpiť jarnú kúru odhlieňo-
vania a prečisťovania. Prinesie nám zdra-
vé, zaiste nezanedbateľné osvieženie.“

Cesnak medvedí má také isté účinky 

ako cesnak kuchynský, je však silnejší, in-
tenzívnejší a čo je príjemné, je chuťovo 
jemnejší, keďže konzumujeme čerstvé 
lístky z prvých výhonkov. Má antibiotic-
ké a detoxikačné účinky, lieči chronické 
kožné choroby, podporuje pamäť.

Hovorí sa, že po zimnom spánku ho 
vyhľadávajú medvede, aby si prečistili 
žalúdok, črevá a krv.

Neoceniteľný by mal byť v tomto 
období pre nás v kuchyni. Môžeme ho 
konzumovať niekoľkými spôsobmi:
a Je ideálny na maslovom chlebíku 

nadrobno nakrájaný
aMôžeme ho pridať do vývaru a zele-

ninovej polievky, lístky môžeme použiť 
ako náhradu petžlenovej vňaťky
aSkúste ho pridať do špenátu, k vare-

ným zemiakom, do knedle
Na jar konzumujeme výlučne mladé 

zelené lístky ešte pred kvitnutím, čo je  
od marca, približne do mája. Na jeseň 
a v zime sa vytrhávajú cibuľky, ktoré sa 
dajú konzumovať tiež viacerými spô-
sobmi, najčastejšie sa však používa po-
dobne ako cesnak kuchynský.

Nečakajme teda na prvé zelené skvosty 
v záhradke, ale poďme na medveďa do 
lesa! Mária Molnárová

Použitá literatúra: Maria Treben, 
Zdravie z božej lekárne

Foto: Braňo Molnár

Poďme do lesa 
na medveďa!

Dokedy bude na Schengenskej ulici tma?
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Popolcová streda je začiatkom 

40-dňového pôstneho obdobia. Ob-
dobia prípravy na slávenie Veľkej 
noci, obdobia, ktoré je príležitosťou 
k vnútornej koncentrácii nášho živo-
ta. Vyberám niekoľko podstatných 
myšlienok z posolstva svätého Otca 
Františka, ktoré posiela veriacim ce-
lého sveta. Verím, že budú pre nás 
zdrojom inšpirácie.

„Pôstne obdobie je pre Cirkev, spolo-
čenstvá i jednotlivých veriacich časom 
obnovy. Predovšetkým však je „milos-
tivým časom“ (2 Kor 6, 2). Boh od nás 
nežiada nič, čo by nám už skôr nedaroval: 
„My milujeme, pretože on prvý miloval 
nás“ (1 Jn 4, 19). On nie je voči nám ľa-
hostajný. Každý z nás mu leží na srdci, 
pozná nás po mene, stará sa o nás a hľadá 
nás, keď ho opustíme. Každý z nás ho 
zaujíma; jeho láska mu bráni, aby bol ľa-
hostajný voči tomu, čo sa deje. No, stáva 
sa, že keď nám je dobre a cítime sa poho-
dlne, zabúdame niekedy na druhých (čo 
Boh Otec nikdy nerobí!), nezaujímajú nás 
ich problémy, trápenia a nespravodlivos-
ti, ktoré podstupujú... Naše srdce vtedy 
upadá do ľahostajnosti: kým ja sa mám 
relatívne dobre a spokojne, zabúdam na 
tých, ktorí sa nemajú dobre. Tento egois-
tický, ľahostajný postoj dnes nadobudol 
svetový rozmer, a to až do takej miery, že 
môžeme hovoriť o globalizácii ľahostaj-
nosti. Ide o nešvár, ktorému ako kresťa-
nia musíme čeliť.

Keď sa Boží ľud obráti k jeho láske, 
nájde odpovede na otázky, ktoré mu v 
dejinách neustále vyvstávajú. Jedna z naj-
naliehavejších výziev, ktorej sa v tomto 
posolstve chceme venovať, je výzva glo-
balizácie ľahostajnosti.

Ľahostajnosť voči blížnemu a voči 
Bohu je reálnym pokušením aj pre nás, 
kresťanov. Preto počas každého pôstne-
ho obdobia potrebujeme počúvať výzvy 
prorokov, ktorí nahlas volajú, aby nás 
prebudili.

Boh nie je voči svetu ľahostajný, ale ho 
miluje až tak, že za spásu každého človeka 
obetoval svojho Syna. Vo vtelení, vo svo-
jom pozemskom živote, v smrti a zmŕt-
vychvstaní Boží Syn definitívne otvoril 
dvere medzi Bohom a človekom; medzi 
nebom a zemou. A Cirkev je ako ruka, 
ktorá drží tieto dvere otvorené – hlása-
ním Božieho slova, slávením sviatostí, 
svedectvom viery, ktorá je činná skrze 
lásku (porov. Gal 5, 6). Svet sa napriek 
tomu chce uzavrieť do seba samého a 
zavrieť tieto dvere, ktorými Boh vchádza 
do sveta a svet prichádza k Bohu. Preto 
sa ruka, ktorou je Cirkev, nikdy nesmie 
čudovať, ak ju odmietajú, potláčajú a zra-
ňujú.

Boží ľud potrebuje obnovu, aby sa ne-
stal ľahostajným a neuzatváral sa do seba. 
Chcem vám ponúknuť tri body na medi-
táciu o tejto obnove.

Cirkev nám cez svoje učenie a predo-
všetkým cez svoje svedectvo ponúka 
Božiu lásku, ktorá prelamuje smrtiacu 
uzavretosť do seba samých – ľahostaj-
nosť. Svedčiť však možno len o nie-
čom, čo sme prv zažili. Kresťan je ten, 
kto Bohu dovolí, aby ho zaodel svojím 
milosrdenstvom a dobrotou, aby ho za-
odel Kristom. Tak sa bude môcť stať 
služobníkom Boha a ľudí ako Kristus. To 
nám názorne pripomína liturgia Zelené-
ho štvrtka obradom umývania nôh. Peter 
nechcel, aby mu Ježiš umýval nohy, ale 

potom pochopil, že Ježišovi nejde iba o 
príklad, ako máme jedni druhým umývať 
nohy. Túto službu totiž môžu robiť len 
tí, ktorí si najskôr dajú umyť nohy Kris-
tom. Iba tí majú spolu s ním „podiel“ (Jn 
13, 8), a tak môžu slúžiť človeku.

Pôst je najvhodnejším časom na to, aby 
sme sa dali Kristom obslúžiť, a tak sa mu 
stali podobnými. To sa stane, ak budeme 
počúvať Božie slovo a prijímať sviatosti, 
zvlášť Eucharistiu. V nej sa totiž stáva-
me tým, čo prijímame: Kristovým telom. 
V tomto tele nemá miesto ľahostajnosť, 
ktorá tak často – zdá sa – prevláda v na-
šich srdciach. Pretože, kto je z Krista, 
patrí k jednému telu – a v ňom nie sme 
jedni voči druhým ľahostajní. „Ak teda 
trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky 
údy“ (1 Kor 12, 26).

Cirkev je communio sanctorum, preto-
že sa na nej podieľajú svätí, ale aj preto, 
že je spoločenstvom svätých vecí: Božej 
lásky, ktorá sa nám zjavila v Kristovi, i 
všetkých jeho darov. Medzi ne patrí aj 
odpoveď tých, ktorí sa dajú touto láskou 
zasiahnuť. V tomto spoločenstve svä-
tých a v účasti na svätých veciach nikto 
nevlastní nič iba pre seba, ale má to pre 
všetkých. A pretože sme v Bohu spojení, 
môžeme urobiť niečo aj pre tých vzdiale-
ných – pre tých, ktorých vlastnými silami 
nikdy nemôžeme dosiahnuť – pretože s 
nimi a pre nich prosíme Boha, aby sme sa 
všetci otvorili jeho dielu spásy.

To, čo bolo povedané o univerzálnej 
Cirkvi, treba pretlmočiť do života vo 
farnostiach a spoločenstvách. Je mož-
né v týchto cirkevných spoločenstvách 

okúsiť, že sme súčasťou jedného tela? 
Tela, ktoré spoločne prijíma a delí sa 
o to, čo nám Boh chce darovať? Tela, 
ktoré vie o svojich najslabších, najchu-
dobnejších a najmenších bratoch a stará 
sa o nich? Alebo sa skrývame za vše-
obecnú lásku, ktorá sa zaujíma o to, čo 
je ďaleko vo svete, no zabúda na Lazára 
sediaceho pred jej vlastnými, zatvore-
nými dverami? (porov. Lk 16, 19 – 31). 
Aby sme naplno prijali a zužitkovali to, 
čo nám Boh dáva, treba prekonať vidi-
teľné hranice Cirkvi v dvoch smeroch.

V prvom rade sa treba spojiť v mod-
litbe s nebeskou Cirkvou. Keď sa po-
zemská Cirkev modlí, vytvára sa spolo-
čenstvo vzájomnej služby a dobra, ktoré 
vystupuje až pred Božiu tvár. So svätými, 
ktorí našli svoje naplnenie v Bohu, tvorí-
me súčasť spoločenstva, v ktorom láska 
porazila ľahostajnosť. Nebeská Cirkev 
nie je víťazná preto, že sa otočila chrb-
tom utrpeniu vo svete a sama si užíva 
radosti. Skôr ide o to, že svätí už môžu 
nazerať na to a tešiť sa, že Ježiš svojou 
smrťou a zmŕtvychvstaním definitívne 
porazil ľahostajnosť, tvrdosť srdca a ne-
návisť. Kým toto víťazstvo lásky nepre-
nikne celý svet, kráčajú svätí s nami, ktorí 
sme ešte stále pútnikmi. Svätá Terézia z 
Lisieux, učiteľka Cirkvi – v presvedčení, 
že pokiaľ čo i len jeden človek na zemi 
trpí a narieka, radosť z víťazstva ukrižo-
vanej lásky v nebi nie je úplná – napísa-
la: „Veľmi sa spolieham na to, že v nebi 
nebudem musieť byť nečinná, mojou 
túžbou je stále pracovať pre Cirkev a pre 
duše“ (List 254 zo 14. júla 1897).

Aj my máme účasť na zásluhách a na 
radosti svätých, kým oni sa podieľajú na 
našom zápase a našej túžbe po pokoji a 
zmierení. Ich radosť z víťazstva zmŕt-
vychvstalého Krista je pre nás silným dô-
vodom, aby sme prekonali mnohé formy 
ľahostajnosti a tvrdosti srdca.

Na druhej strane každé kresťanské 
spoločenstvo je povolané prekročiť svoj 
prah smerom k spoločnosti, ktorá ho ob-
klopuje, k chudobným a vzdialeným. Cir-
kev je zo svojej prirodzenosti misionár-
ska, nie je uzavretá do seba, ale je poslaná 
k všetkým ľuďom.

Toto poslanie značí trpezlivo svedčiť 
o tom, ktorý chce priviesť k Otcovi celý 
svet a každého človeka. Poslanie značí, 
že láska nemôže mlčať. Cirkev nasleduje 
Ježiša Krista na ceste, ktorá ju vedie ku 
každému človeku, až po samý kraj zeme 
(porov. Sk 1, 8). Tak môžeme v našom 
blížnom vidieť brata a sestru, pre ktorých 
Kristus zomrel a vstal z mŕtvych. To, čo 
sme dostali, dostali sme aj pre nich. A po-
dobne to, čo oni vlastnia, je darom pre 
Cirkev a pre celé ľudstvo.

Drahí bratia a sestry, ako veľmi si že-
lám, aby sa miesta prítomnosti Cirkvi 
– naše farnosti a zvlášť naše spolo-
čenstvá – stali ostrovmi milosrden-
stva uprostred mora ľahostajnosti! 
Aj každý jednotlivo sme pokúšaní na 
ľahostajnosť. Sme presýtení otrasnými 
správami a obrazmi, ktoré hovoria o ľud-
skom utrpení, a zároveň si uvedomujeme 
svoju neschopnosť zasiahnuť. Čo máme 
robiť, aby sme sa nedali pohltiť touto 
špirálou hrôzy a bezmocnosti?

V prvom rade sa musíme modliť  
spolu s pozemskou i nebeskou Cirk- 
vou. Nepodceňujme silu spoločnej mod-
litby mnohých! Iniciatíva 24 hodín pre 
Pána, ktorá, ako dúfam, sa bude konať 
v dňoch 13. a 14. marca v celej Cirkvi, 
aj na úrovni diecéz, by mala vyjadro-
vať túto potrebu modlitby. Na druhom 
mieste môžeme pomáhať – vďaka mno-
hým charitatívnym organizáciám Cirkvi 
– skutkami lásky či už blízkym, alebo 
vzdialeným. Veľký pôst je najvhodnejším 
obdobím na prejavenie nášho záujmu o 
druhého, hoci len malým konkrétnym 
gestom našej účasti na ľudskom spolo-
čenstve.

Na treťom mieste utrpenie druhého 
predstavuje výzvu na obrátenie, pretože 
bratova núdza mi pripomína krehkosť 
môjho života, moju závislosť od Boha 
a bratov. Ak pokorne prosíme o Božiu 
milosť a akceptujeme hranice svojich 
možností, vtedy dôverujeme v nekoneč-
né možnosti, ktoré v sebe chová Božia 
láska. A môžeme odolávať diabolskému 
pokušeniu veriť, že sami dokážeme spa-
siť seba i svet.

Chcem všetkých poprosiť, aby sme 
toto pôstne obdobie prežívali ako cestu 
formovania srdca, o ktorom hovorí Be-
nedikt XVI. (encyklika Deus caritas est, 
31), čo nám umožní zvíťaziť nad na-
šou ľahostajnosťou a našou túžbou po 
všemohúcnosti. Mať milosrdné srdce 
neznamená mať slabé srdce. Kto chce 
byť milosrdný, musí mať silné, pevné 
srdce, zatvorené pred pokušiteľom, no 
otvorené voči Bohu. Srdce, ktoré sa dá 
preniknúť Duchom Svätým a priviesť na 
cestu lásky, vedúcej k bratom a sestrám. 
V podstate je to chudobné srdce, kto-
ré pozná vlastnú biedu a obetuje sa pre 
druhého.“ lsch

Zamyslenie farára Mariana Červeného

Pôstné obdobie
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ČUNOVO
Názov združenia Predmet činnosti Web
"Myš-lienka" voľný čas, občianske povedomie a rozvoj osobnti http://kreativita-hobby.sk/oz-mys-lienka/
Chorvátsky kultúrny spolok Čunovo činnosti krajín bývalej Juhoslávie http://www.hkd-cunovo.sk/remake/root/?
Family Friends voľný čas  http://www.santino.sk/
HKB VIKINGS kluby http://www.hkbvikings.szm.com/
Jazdecký klub Čunovo iné športové činnosti http://jkcunovo.webnode.sk/
Jednotka - tenisová škola kluby  
Klub priateľov prírody, športu a country camping, caravan, motorizmus  
Raft Team Čunovo športový klub  
Spoločnosť priateľov organov na Slovensku záľuby http://organisti.sk/
TJ Čunovo telovýchovná jednota http://www.tjcunovo.szm.com/
Združenie pre deti s ochoreniami zažívacieho 
traktu a poruchou výživy - GASTROSAN detské činnosti, zdravotne postihnutí  
Združenie priateľov Čunova vnútroštátne priateľstvo, rozvoj obce, regiónu  
Združenie vlastníkov pozemkov - Čunovo poľovné pozemky  
Zväz akčných športov SR športový klub  

JAROVCE
Názov združenia Predmet činnosti Web
ALFINO iné združenia  
BD Smaragdová 2 spoločenstvá bytov a nebyt.priestorov  
Kubánkovci spev, tanec, hudba  
Kultúrny spolok MLOKi iné umelecké a kultúrne činnosti http://www.mloki.sk/
Lokomotíva Petržalka športový klub http://www.locomotiva.sk/
Materské centrum Luskáčik materské centrá http://www.jarovce.sk/?page=mcluskacik
OZ VERITAS iné združenia  
Rodičovské združ. pri Základnej škole Jarovce ZRPŠ  
SciFi Guide iné umelecké a kultúrne činnosti, záľuby http://www.scifi-guide.net/
Slovenský klub 1. prieskumného práporu vojenské http://www.sk1pspr.sk/
Sv. Mikuláš rozvoj obce, regiónu http://www.jarovce.sk/fara
Telovýchovná jednota Jarovce telovýchovná jednota http://www.tjjarovce.com/
Vodácky klub PICCOLO kluby  
Združenie majiteľov hausbootov byty, garáže, chaty  
Združenie technických a športových činností, 
základná organizácia Bratislava - Jarovce bývalý zväzarm 

RUSOVCE
Názov združenia Predmet činnosti Web
"Detské tvorivé centrum DadaArt" detské činnosti http://www.dadaart.sk/; 
  http://www.sdetmi.com/podujatia/detail/
  1882/detske-centrum-dadaart/
"Máme radi Rusovce" rozvoj obce, regiónu  
A-teens iné mládežníčke činnosti, voľný čas  
Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov spotrebiteľské činnosti http://www.aosl.sk/
Autizmus ako dar mentálne a duševne postihnutí http://robin.mokranovci.net/
AWK Bratislava Činnosť športových klubov  
BaBeKaJu - art Činnosti profesijných členských organizácií  
Baobab o.z. Činnosti: detské; zdravotne postihnutí  
BENI klub voľný čas http://www.beniklub.sk/kontak/
C.E.V.A.R.O, o.z. rozvoj obce, regiónu  
Cyklistický klub BTC Vajnory športový klub  
Detský folklórny súbor GERULATA spev, tanec, hudba http://www.gerulata.sk/
Dom mozgov, o.z. IT, PC  
EGOART iné umelecké, kultúrne činnosti  
Forever young mládežnícke činnosti www.foreveryoung.sk
Gerulatis Marathoners o.z. kluby  
Jazdecký klub KORA iné športové aktivity  
Klavírna školička Linedy Zinai Kollárovej spev, tanec, hudba  
Kresťanská liga pre pomoc 
mentálne postihnutým na Slovensku kresťanské činn.; mentálne a duševne posthnutí http://www.krestanskaliga.sk/
LASALLIAN Výchovné, mládežnícke, vzdelávacie, školské  
Materské centrum Kukulienka materské centrá http://kukulienka.rusovce.info/
Miestny futbalový klub Rusovce kluby http://www.mfkrusovce.szm.com/
Natura Rusovce rozvoj obce, regiónu http://www.rusovskypark.sk/natura/
NOVUM SK podnikateľké činnosti  
Občianske združenie - Gerulata podnikateľké činnosti  
Občianske združenie Audionet spev, tanec, hudba http://www.audionet.sk/
Občianske združenie BChZ spev, tanec, hudba www.bchz.sk
Občianske združenie mladých umelcov iné umelecké, kultúrne činnosti  
Otis tarda rozvoj obce, regiónu  
OZ No-21 Trnávka iné športové aktivity  
Pieskový hon rozvoj obce, regiónu  
Pre Stredoskolakov študentské činnosti http://prestredoskolakov.sk/
RADIOTV iné združenia  
Rodičovské združenie pri Základnej škole 
s Matersk ou školou ZRPŠ  
Rodina a práca v harmónii, o.z. ľudské práva, sociálne, opatrov. a rodičov. činnosti http://www.flexipraca.sk/
Rusovčan Rozvoj obce, regiónu, životné prostr., (časopis)  
S.O.S. Zvieratá ochrana zvierat, útulky  
Slovenská federácia pétanque celoslovenské športové http://www.sfp.sk/
Slovenský komorný zbor spev, tanec, hudba  
Slovenský petangový amatérsky klub kluby www.slopak.tk
Slovenský pokrový zväz kluby, záľuby http://www.pokersport.info/
Spoločnosť komunitných centier iné povolanie, iné činnosti http://www.spolocnostkc.sk/menus/view/4
TJ Hipológ telovýchovná jednota  
TORANA rozvoj obce, regiónu  
Trojhraničný veterán car club záľuby, história  
VITÁLNE TELO iné združenia  
VITUS história a iné umelecké a kultúrne činnosti  
Združenie Rakúsko - Slovenských
technických a vojenských tradícií záľuby, história  
Združenie vlastníkov poľovných 
pozemkov v k.ú. Rusovce poľovnícke činnosti, poľovné pozemky

PODPORTE
SVOJICH
Venujte 2 % z vašich daní občianskym
združeniam v Rusovciach, Jarovciach a Čunove

Bližšie informácie a kontaktné a udaje: www.flexipraca.sk
 www.podnikatelskyplan.weebly.com

Bližšie informácie a kontaktné a udaje: www.farnostrusovce.sk
 ThDr. Július Marián Prachár, 0905 497 716, 
 Katarína Strapcová 0910 948 007  

Práca a rodina v harmónii, o.z.
Chceme, aby sa flexibilná práca, t.j. práca na inú ako pevnú pracovnú 

dobu,  stala na Slovensku samozrejmosťou. Sme jediný  portál na Slo-
vensku zameraný na flexibilné formy práce a ich osvetu. Podporujeme 
šírenie flexibilných pracovných ponúk, zviditeľňujeme slobodné povo-
lania a malých podnikateľov. 

Prečo darovať 2 % z daní práve nám?
Robíme osvetu flexibilnej práci a zviditeľňujeme pracovné ponuky. 

Pomáhame ľuďom zosúlaďovať prácu s osobným a rodinným živo-
tom.

VITUS, o.z.
Cieľmi združenia sú najmä:
a) podporovať rekonštrukciu  kostola  sv. Víta
b) podporovať rekonštrukciu  farského  kostola  sv. Márie Magdalény
c) starostlivosť a spravovanie pastoračného  centra
d) vytvárať priestor pre ekumenický a medzi-náboženský dialóg v du-

chu porozumenia a hľadania pravdy
e) organizovať stretnutia a záujmové krúžky v rámci rozvíjania kres-

ťanských zásad
f) vytvárať podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva a práce s mládežou

Prečo darovať 2 % z daní práve nám?
Naša činnosť má trvalo udržateľnú kultúrnu, spoločenskú a humanit-

nú perspektívu.
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BENIKLUB, o.z.
Sme nadšenci, ktorí sa už 6 rokov sa snažia získať deti pre pohyb. Naše deti čoraz 

viac pohlcuje pasívne zábava počítačov a  mobilov. Uzatvárajú sa doma, nehýbu sa, 
majú problém pobehnúť. Telá detí sa stávajú  neohybné a nepružné. Preto sme s 
tímom odborníkov vyvinuli zážitkový tréningový program ŠPORTmaniak, v kto-
rom motivujeme deti k pohybu rôznymi formami. Deťom zároveň vypracujeme 
športový profil s odporúčaniami športového napredovania.

Prečo darovať 2 % z daní práve nám?
Práca s deťmi sa, žiaľ, pri súčasných komerčných nákladoch nezaobíde bez podpory štátu alebo súkromných 

darcov. Preto – ak máte pocit, že naša práca má zmysel, uvítame VAŠU POMOC vo forme 2 % z daní alebo akej-
koľvek finančnej či materiálnej podpory.

Na prehľad občianskych združení, ktorým môžete venovať 2 % zo svojich daní, sme využili dostupnú da-
tabázu. Zároveň sme zverejnili stručné vizitky tých občianskych združení, ktoré reagovali na na našu výzvu.  
V prípade záujmu ďalších občianskych združení z mestských častí Rusovce, Jarovce a Čunovo, radi zverejníme 
informácie o ich činnosti, cieľoch. Redakcia novín Dunajská hrádza

Bližšie informácie a kontaktné a 
udaje: www.zsrusovce.sk

Bližšie informácie a kontaktné a udaje: www.beniklub.sk, Tel.: 0905 508 129

Bližšie informácie a kontaktné a udaje: 
 www.kukulienka.sk

Za finančné prostriedky bolo v mi-
nulom roku zakúpené nové vybave-
nie a didaktické pomôcky v základ-
nej škole, nábytok do novootvorenej 
triedy v materskej škole a využili sa 
aj na inovácie vo vzdelávaní. Ďaku-
jeme.

Prečo darovať 2 % z daní práve 
nám?

Tak, ako minulé roky, dve percentá 
z daní využijeme v prospech zlepše-
nia výchovno-vzdelávacieho proce-
su a realizáciu aktivít, ktoré organi-
zujeme pre deti a žiakov.

Materské centrum Kukulienka,
Bratislava-Rusovce

Kukulienka je združenie niekoľkých 
rodín z Rusoviec, ktoré absolútne bez-
platne a dobrovoľnícky už 11. rok spo-
lupracujú, aby zblížili a rozvinuli komu-
nitu mladých rodín v Rusovciach.

Prevádzkujeme MATERSKÉ CEN-
TRUM pre mamičky s deťmi na mater-
skej dovolenke. 

Každoročne organizujeme verejné 
podujatia: Lampiónový sprievod, Míľa 
pre mamu, Vítanie jarného slniečka, Šarkaniáda, Živý 
Betlehém a ďaľšie. 

Kukulienka finančne a organizačne  pomáha obci pri 
budovaní detských ihrísk. 

Prečo darovať 2 % z daní práve nám?
Darované 2 % nám pomôžu pri zariaďovaní materské-

ho centra, pri nákupe prvkov na niektoré detské ihrisko 
či športovisko, pri skvalitňovaní verejných akcií, pri ná-
kupe programov, hudby či darčekov pre deti.

Občianske združenie – Rodičovské združenie pri Základnej škole
s materskou školou v Rusovciach

DH-2015-1



Počas svojho života precestoval Jaroslav Žídek 
veľkú časť sveta, aby sa nakoniec uchytil na Slo-
vensku, kam prišiel za prácou. Mal tu iba zabehnúť 
a pozdvihnúť kuchyňu, ale nakoniec zostal nastálo. 
Je predstaviteľom modernej gastronómie (nouvelle 
cuisine). 

Kuchárom túžil byť už odmalička a ako sám hovorí, 
nepamätá si, že by niekedy chcel robiť niečo iné. Svoje 
povolanie miluje a dodáva: “Túto prácu buď človek mi-
luje, alebo ju jednoducho nemôže robiť.“ Jaroslav Žídek 
pracuje ako executive chef  v reštaurácii Albrecht na 
Mudroňovej ulici v Bratislave. Ako šéchkuchár pôsobil 
v pražských reštauráciách Kampa Park, Aqua restaurant, 
Barock restaurant a v pražskej i španielskej Pravde res-
taurant. Získal bohaté skúsenosti vo Švédsku, Dánsku, 
Francúzsku, Taliansku, ale aj v iných krajinách, Varil pre 
mnohé celebrity - švédskeho kráľa, dánsku kráľovnú, 
Arnolda Schwarzeneggera či Hillary Clintonovú. 
Podľa Gurmán Award bol v rokoch 2008, 2009 a 2010 
najlepším šéfkuchárom na Slovensku a reštaurácie, 
ktorým šéfuje, sú aj vďaka nemu podľa TREND TOP 
od roku 2007 na vrchole rebríčka najlepších reštaurácií 
na Slovensku. Tohto skvelého štyridstaťpäťročného 
šéfkuchára ste mohli vidieť priamo v akcii aj na obra-
zovkách Televízie JOJ v úspešnom formáte Áno, šéfe!.

Jaroslav Žídek: „Rajka je najrajšia dedina
 v Maďarsku. Lebo tam bývam ja.“ 

Známeho šéfkuchára sme navštívili počas Zimného 
festivalu jedla. „Myšlienka festivalu je fantastická. Je do-
bré, že vašu reštauráciu môžu navštíviť aj hostia, ktorí 
sem bežne neprídu, pretože sa obávajú, že ste príliš drahí 
a luxusní. Možete otvoriť dvere aj klientom, ktorí by 
sem inak neprišli. Keď nakoniec reštauráciu navštívia, 
zistia, že je to vlastne obyčajná reštaurácia, s obyčajným 
jedlom a obyčajných kuchárom a môžu sa stať stálymi 
klientmi,“ myslí si o festivale Jaroslav Žídek. 

Kuchársky talent zdedil po mame
„Vyrastal som ešte za socializmu. Moja babička mi ro-

bievala bravčové kotlety s cibuľou a so zapekaným sy-
rom, ako prílohu zemiaky a papriku. Bolo to neskutočne 
dobré. Maminka je kuchárka, čiže varí veľmi dobre. 
Jednoducho, čokoľvek, čo babička alebo mamička pri-
pravili, bolo výborné. Ak by som povedal niečo iné, 

dostal by som zaucho,“ vtipkuje šéfkuchár. Ešte lepšie 
ako kuchárky, vraj boli pekárky. Na ich vianočných 
koláčoch by si pochutil nejedel maškrtník. „ Robievali 
aj 50 druhov koláčov a pečiva, ako napríklad vianočku 
či štrúdľu.“

Domáca strava je základ
„Keď je domáca strava dobre uvarená, tak je vždy do-

brá. Z reštaurácií sa pomaly začína vytrácať, alebo úplne 
chýba, pretože všetci mladí kuchári chcú byť niečím 
zaujímaví, používajú do jedál zvláštne suroviny, ľudia 
prestávajú jedlám rozumieť. Zákazníci začínajú byť 
rozčarovaní, pretože si niečo objednajú,  na tanieri však 
vidia niečo, čo tak možno chutí, rozhodne to ale už tak 
nevyzerá, a nič im to nepripomína. Ja som už síce starší 
človek, ale vidím cestu v tom, že nič netreba vo varení 
preháňať, snažím sa jedlá uvariť rovnako, ako by ich 
uvarila moja mama, alebo môj majster, ktorý ma učil,“ 
hovorí známy šéfkuchár. Jedlá treba pripravovať starým 
tradičných spôsobom, žiadne výmysly, akurát to trošku 
inak prezentovať, aby lahodili očiam. Doma si síce 
môžete dobre uvariť, ale málokto, takmer nikto, si jedlo 
pekne nenaservíruje. Chýba dizajn, pretože chýba čas, 
máte malú kuchyňu, čaká na vás 6 hladných hostí, kým 
by ste pekne naservírovali, trvalo by to obrazne dva dni. 

Jaroslav Žídek: „V kuchyni by sa malo variť tak, 
aby jedlo bolo zrozumiteľné, jednoduché, niečo 
nám pripomínalo a ešte ku všetkému, aby bolo pe-
kné.“ 

Táto myšlienka vznikla vtedy, keď začala napredovať 
nouvelle cuisine, a to bolo jej hlavným poslaním. Pred-
stavitelia tejto kuchyne sa odbremenili od tzv. ťažkých 
vecí, „Tvrdé“ domáce rustikálne varenie sa muselo 
odľahčiť. V tomto je podľa známeho obyvateľa Ra-
jky budúcnosť všetkých reštaurácií. Nevidí budúcnosť  
v želatínach a práškoch.

 Text a foto Barbora Žiačiková
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Článok, z ktorého sa vám budú zbiehať slinky…
Jaroslav Žídek, známy šéfkuchár, ktorý býva v Rajke:

„Jedlo musí byť zrozumiteľné“ 

Pri príležitosti Zimného festivalu jedla nám zná-
my šéfkuchár predstavil, aké sú jeho najväčšie 
špeciality. Zadanie tohto ročníka festivalu znelo: 
1. Naše ikonické jedlo. 2. Chute regiónov. 3. Re-
cepty našich mám. 

1. Šunka z údeného kolena Jambon persillé  
s tradičnou omáčkou gribiche. 

„Ako naše staré tradičné jedlo pripravujeme veľmi 
starú tradičnú šunku.“

2. Grilovaný jeseter s mrkvou, tarhoňou  
a omáčkou zo schránok kôrovcov.

„Máme ho už dlhodobo na jednálnom lístku a ľudom 
veľmi chutí.“

3. Jahňacia roláda so špenátovým pyré, kon-
fitovaným cesnakom a zemiakovou knedličkou  
s omáčkou z jahňacích ľadviniek. 

„Na Slovensko patria jahňatá, vždy sa tu chova-
li, vždy sa tu spracovávali. V súčasnosti sa to už tak 
nedeje, pretože ľudia jahňacie mäso prestali jesť. Našej 
reštaurácii sa podarilo vytvoriť farmu na Morave, kde 
chovajú plemeno jahniat, ktoré je veľmi kvalitné a mäsi-
té, a to spracovávame celé, aby z neho nebol žiadny 
odpad. Z kostí sa robia omáčky, z boku sa pripravujú 
rolády (práve roláda je na jedálnom lístku). Roláda je 
plnená vnútornosťami, ako sú pľúca, jazyk a srdce. 
Omáčka sa robí z ľadviniek. Je to veľmi výrazné jedlo, 
ale ľudom chutí.“ 
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Ak vlastníte cenné papiere 
ešte z čias kupónovej priva-
tizácie, je pravdepodobné, že 
vám už opäť prišla faktúra 
za vedenie účtu. Ale pozor! 
Mnohé akcie už nemajú 
žiadnu trhovú hodnotu. Po-
platok však musíte platiť aj 
tak. Od roku 2009 ste mohli 
požiadať o bezodplatný 
prevod týchto papierov na 
Fond národného majetku 
SR (FNM). Táto možnosť 
sa však skončila dňa 31. 12. 
2014.

Podľa publikovaných infor-
mácií z Fondu národného ma-
jetku SR, k 31.12.2014 ostalo 
v evidencii CDCP SR približne 
326 tisíc účtov, z čoho je približ-
ne 147 tisíc účtov po zosnulých.  
Je nepochybné, že na mnohých 
týchto účtoch sa nachádzajú 
bezcenné cenné papiere, kto-
rých majitelia ich do 31.12.2014 
z rôznych dôvodov nepreviedli 
na FNM.

„Vzhľadom k tomu, že aj po 
1. 1. 2015 sa na RM-S Market 
obracajú mnohí majitelia úč-
tov s otázkou – ako sa zbaviť 
takýchto bezcenných cenných 
papierov – ponúka RM-S Mar-
ket fyzickým osobám aj práv-
nickým osobám, možnosť 
bezodplatne ich previesť na 
spoločnosť RM-S Depozit. Po-
platky spojené s týmto prevo-

dom uhradí prevodca za obidve 
strany prevodu,“ hovorí Elena 
Osuská, generálna riaditeľka 
spoločnosti RM-S Market. Pre-
vod jednej emisie cenných pa-
pierov do 50 kusov stojí pre fy-
zickú osobu 31,92 eur, pričom 
v tejto cene  sú zahrnuté aj po-
platky Centrálneho depozitára 
cenných papierov a DPH.

Bezodplatný prevod nechce-
ných cenných papierov je 
možné uskutočniť osobne 
na ktoromkoľvek pracovis-
ku RM-S Market v Bratislave, 
Nitre alebo Košiciach. Prevod 
sa dá uskutočniť aj korešpon-
denčne zaslaním vyplnenej 
a podpísanej zmluvy o bezod-
platnom prevode cenných pa-
pierov uzavretej so spoločnos-
ťou RM-S Depozit. Vyplnená 
a podpísaná zmluva musí byť 
v troch exemplároch, z toho na 
jednom z nich musí byť ove-
rený podpis. Znenie zmluvy 
o bezodplatnom prevode, ako 
aj pokyny na jej vyplnenie, sú 
na internetovej stránke www.
rmsmarket.sk. 

Bezodplatným prevodom 
cenných papierov na účet spo-
ločnosti RM-S Depozit, s.r.o., 
sa do budúcnosti zbavíte po-
vinnosti platiť každoročne po-
platky za vedenie účtu v evi-
dencii CDCP SR, ktorých výška 
predstavuje minimálne 12 eur 
ročne. redakcia

Ako previesť nechcené 
cenné papiere

Ako sa zbaviť sa bezcenných
cenných papierov po 1. 1. 2015

1.Osobne
Navštívte pracoviská spoločnosti  

RM-S Market v Bratislave, Nitre alebo 
Košiciach. So sebou si prineste platný 
občiansky preukaz a výpis z vášho 
účtu majiteľa cenných papierov, 
ktorý vám zaslal CDCP SR. V prípade 
prevodu zdedených cenných papierov aj 
právoplatné dedičské rozhodnutie.

2.Korešpondenčne
Na základe zmluvy o bezodplatnom prevode cen-

ných papierov.

Využite možnosť zastupovania spoločnosťou 
RM-S Market na základe plnomocenstva obsiah-
nutého v zmluve o bezodplatnom prevode cen-
ných papierov uzatváranej s RM-S Depozit, kto-
rej znenie máte k dispozícii na internetovej stránke 
www.rmsmarket.sk.

Bližšie informácie nájdete na stránke www.rmsmarket.sk alebo ich získate telefonicky na čísle 02/593 292 11

Vyplňte zmluvu 
na www.rmsmarket.sk

Vytlačte zmluvu 
3-krát a na 1 exemplári 
zmluvy si dajte overiť 
svoj podpis

Všetky 3 exempláre
zmluvy odošlite
poštou na adresu 
RM-S Market

Korešpondenčná adresa:
RM-S Market, o.c.p., a.s.
Nám. SNP 14, P.O.Box 127
810 00  Bratislava 1

Ing. Elena OSUSKÁ
generálna riaditeľka RM-S Market, o.c.p., a.s.
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Ak vás príbeh talentovaného filmára zaujal a chceli by ste mať 
kalendár a DVD s jeho filmom doma, napíšte nám na mailovú 
adresu redakcia@dunajskahradza.sk, vaše tipy na témy, ktoré 
by ste chceli nájsť v Dunajskej hrádzi. Zo všetkých vašich náme-
tov potom vyžrebujeme víťaza a výhru DVD s kalendárom mu 
prinesieme priamo domov. 

Začalo sa to zadaním semestrálnej práce na jeho 
vysokej škole. Skončilo sa to víťazstvom na Festi-
vale tvorivosti a plnou jaroveckou sálou v kultúr-
nom dome na premiére. Dvadsaťdva ročný Denis 
Németh dokázal popri vysokoškolskom štúdiu za 
rok pripraviť filmový dokument, aký tu ešte nebol.  
V spolupráci s niekoľkými ľudmi vytvoril unikátny 
dokumentárny film o Jaroviach. 

Zachytáva chorvátske tradície v Jarovciach od Vianoc až 
po nasledujúce Vianoce. Nevenoval sa však iba tradíciám, 
ale aj terajšej chorvátskej kultúre – chorvátskemu divadlu, 
zábavám či chorvátskemu plesu. Mladý filmár si vybral 
túto tému, lebo jej dobre rozumie a má k nej pozitívny 
vzťah. Protagonistami vo filme sú ľudia, ktorých sa téma 
priamo dotýka, teda občania Jaroviec. V dokumente sa 
nachádzajú rôzne zaujímavé pohľady a vďaka nim mô-
žete ako divák prežiť celoročný kolobeh tradícií a kultúr-
nych udalostí spolu s Jarovčanmi. Obraz sa skladá najmä 
z aktuálne nakrútených materiálov, ale aj archívnych zá-
berov a fotografií. Pre túto kultúru sú typické hudobné 
nástroje „tamburice“, takže hudobný podklad sa nesie 
práve v tomto štýle. Dokument je určite veľmi náučný. 
Je spracovaný tak, aby výsledok zaujal divákov všetkých 
vekových kategórií.

Už odmalička si vedel, že sa chceš venovať „filmár-
čine“?

Pravdupovediac, odmalička som inklinoval skôr k špor-
tu. Ten bol na prvom mieste a žiadne iné koníčky ma 
nezaujímali. O video a film som sa teda začal zaujímať 
trošku neskôr. Presnejšie, bolo to v čase, keď som navšte-
voval ôsmy ročník na základnej škole.

Do akej školy momentálne chodíš? Si s ňou spo-
kojný?

Som v bakalárskom ročníku na Paneurópskej vysokej 
škole v odbore dizajn médií. Môžem povedať, že môj vý-
ber vysokej školy neľutujem. Niektoré predmety si síce 
ešte stále hľadajú svoje miesto v osnovách, no výber pe-
dagógov v kombinácii s nadpriemernou technikou dávajú 
škole obrovský potenciál. Potom je už len na nás, či ho 
využijeme.

Aké ohlasy mal dokumentárny film v škole?
„Naše selo“ bola semestrálna práca na Audiovizuálne 

praktiká. Odovzdával som prvú polhodinu filmu, ktorú 
som prihlásil aj na školský Festival tvorivosti, kde sa mi 
podarilo získať prvé miesto v kategorii film do 40 minút. 
Neskôr mi pogratulovali spolužiaci aj niektorí pedagógo-
via.

Ako dlho trval celý projekt? Koľko času denne za-
bral?

Prípravy v pobobe bodového scenára a konzultácií s pe-
dagógmi sa začali v novembri 2013. Samotné nakrúcanie 
trvalo od 22. decembra 2013 do 8. decembra 2014. Sa-
mozrejme, nie každý deň, väčšinou som nakrúcal len cez 
víkendy.

Pokiaľ ide o postprodukciu, nebola to tiež každoden-
ná robota po celý rok. Najprácnejšie a najnáročnejšie boli 
posledné dva mesiace pred premiérou. Uvedomil som 
si, že nemám veľa času. Všetko išlo bokom, nasadil som 

si klapky, sedel za počítačom a strihal, strihal a strihal.  
V noci som záspaval a ráno sa budil len s jednou myšlien-
kou – dokončiť film.

Akú filmársku techniku si využíval?
Najviac techniky som používal zo školy – kameru, sta-

tív, káble, svetlá... Ďalej som si vypomáhal s mojou ma-
lou kamerkou. Na niektoré rozhovory a nakrúcania som 
mal požičanú filmovú šibenicu s mikrofónom od môjho 
spolužiaka Daniela Kontuľa a doplnil by som sem aj vý-
pomoc od Miša Líšku, ktorý mi ochotne spravil letecké 
zábery. Keď to dáme dokopy, vznikne z toho krásny tech-
nický remix. 

Stali sa pri nakrúcaní aj nejaké vtipné príhody?
Pri každom nakrúcaní sa vždy našlo niečo, pri čom sa mi 

zdvíhali kútiky. Stávalo sa mi napríklad, že ľudia si mýlili 
kameru s fotoaparátom a jednoducho hodili pózu a čakali 
na blesk.

Ktoré scény boli najpríjemnejšie a ktoré, naopak, 
najproblematickejšie?

Ťažko povedať. Keď sa zamyslím nad každou scénou 
vo filme, vychádza mi stále to isté. Najťažší bol pre mňa 
vždy príchod „na plac“, rozbalenie techniky, nastavenie 
kamery. Ale akonáhle som zapol nahrávanie a naskočila 
mi hore na displeji červená gulička a nápis REC, bol som 
v inom svete a užíval som si každé nakrúcanie. Vtedy sa 
snažím vypustiť z hlavy všetko a sústredím sa len na to, 
aby som zachytil čo najviac pre diváka. Samozrejme, nie-
kedy vám vie počasie pekne znepríjemniť tieto čarovné 
chvíle... A predsa mám dve scény, ktoré by som spomenul. 
Veľký zážitok bol pre mňa výjazd s poľovníkmi do jarov-

skej bažantnice na lov. Nikdy predtým som niečo podob-
né nezažil. Celý premočený som si veľmi užíval atmosféru 
neskorej jesene v lese. A druhá scéna, ktorá patrila pri na-
krúcaní k tým nepríjemnejším, a aj výsledok vo filme sa mi 
veľmi páčil, bola scéna na Všetkých svätých. 

Stretol si sa aj s nejakými nepríjemnosťami?
Počasie, to niekedy vedelo znepríjemniť život. Parado-

xom je, že väčšina záberov pripravovaná v nepriaznivých 
podmienkách vyšla vizuálne veľmi dobre. Z ľudskej stra-
ny sa mi nepríjemnosti vyhýbali. Zo 100 % som v 99 % 
uspel a nakrútil to, čo som potreboval, ba niekedy aj ne-
potreboval. Už som spomenul, že mám doma okolo 50 
hodín nepoužitého materiálu? :-)

Mal si vďaka filmu možnosť spoznať nových zaují-
myvých ľudí? Akých?

Keďže som sa pri tvorbe filmu väčšinou pohyboval me-
dzi ľudmi, ktorých už poznám, tak ani veľmi nie. Skôr 
som mal možnosť niektorých ľudí spoznať hlbšie a upev-
niť si vzťahy. A upevnovať vzťahy, to bolo, je aj bude 
poslanie tohto filmu, zvlášť v dnešnej úponáhľanej dobe.

Čo všetko ti dal celý tento projekt?
Splnil som si jeden zo snov. Počas roka práce na tomto 

projekte som sa naučil zodpovednosti, vytrvalosti a poko-
re. Uvedomil som si, že nič nepríde samo od seba. Samo-
zrejme, pri niečom takomto musíte mať aj štastie na ľudí 
okolo seba. Myslím, že ja ho mám. 

Aké boli ohlasy na film u obyvateľov Jaroviec?
V drvivej väčšine pozitívne, čo je pre tvorcu vždy pocit 

zadosťučinenia. Aj keď do poslednej chvíle som nevedel, 
ako to diváci príjmu. Dokonca som dostal spätné väzby 
v podobe tipov, čo by sa mohlo objaviť v ďalšom filme.

Koľko DVD nosičov sa vyrobilo? Boli k nim aj neja-
ke podporné výrobky? 

Vyrobilo sa viac ako 300 kusov DVD médií. Aby toho 
nebolo málo, chcel som tento film podporiť ešte niečím 
špeciálnym. Rozhodol som sa teda vytvoriť kalendár na 
rok 2015 s kombináciou starých a nových fotiek z našej 
obce a jej obyvateľov. Vďaka finančnej podpore občian-
ského združenia Veritas sa podarilo vyrobiť 400 kusov ka-
lendárov a spomínaných DVD. A nedá mi nespomenúť, 
že to isté združenie finančne zastrešilo premiéru filmu.

Chcel by si sa niekomu poďakovať?
Chcel by som sa poďakovať každému, kto mi akým-

koľvek spôsobom pomohol pri realizácií tohto projektu. 
Najradšej by som každého vymenoval, ale za ten rok sa 
nás toľko nazbieralo, že celé vydanie Dunajskej hrádze by 
nestačilo. Tak ešte raz jedno veľké ĎAKUJEM.

Plánuješ do budúcnosti aj nejaké ďalšie projekty?
V hlave mám nejaké nápady a predstavy, ale v prvom 

rade chcem úspešne ukončiť bakalarský ročník. 
 Barbora Žiačiková ml.

Čím mladý filmár z Jaroviec narobil rozruch? 
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Už nominácia je veľkým vy-
znamenaním. Teším sa, že sa aj 
touto cestičkou viac ľudí dozvie 
o Bratislavskom chlapčenskom 
zbore a o našich talentovaných 
chlapcoch.

Ste známa u nás aj vo svete 
ako vynikajúca dirigentka. 
Pochádzate z hudobníckej 
rodiny? Ako si spomínate na 
svoje detstvo?

Detstvo som prežila na Záhorí 
v mestečku Gbely. Rodičia ne-
boli hudobníci, ale obaja moji 
starší súrodenci hrali na klavíri 
a ja som túžila vyrovnať sa im. 
Keďže v Gbeloch nebola vtedy 
hudobná škola, cestovala som 
na hodiny klavíra do Skalice. 
Bolo to veľké dobrodružstvo, 
keď som sama ako 7 – 8-ročná 
cestovala vlakom.

Žijete v jednej z malých de-
dín na dunajskej hrádzi. Ako 
dlho tu žijete a ste spokojná 
so životom mimo veľkomes-
ta?

V Čunove som si veľmi rých-
lo zvykla. Bývam tu asi tri roky 
a stále si užívam ten nekoneč-
ný pokoj. Spočiatku som mala 
problém nájsť drobných reme-
selníkov na rôzne úpravy a opra-
vy v dome, ale mám výborných 
susedov. Z Čunova je aj jeden 
z mojich speváčikov – Samko 
Balucha.

Čo máte na Čunove rada a 
čo vám tu, naopak, chýba?

Je skvelé, že máme tak blízko 
do prírody, na prechádzku do 
lesa či na hrádzu. Zatiaľ mi tu 
nechýba nič, iba ak kultúrny 
stánok – teším sa na rekon-
štrukciu čunovského kaštieľa. 

V práci mám však toľko ruchu 
a aktivity, že si užívam pohodu 
a pokoj.

Bratislavský chlapčenský 
zbor tento rok oslávi už 33 
rokov. Dnes ste už celosve-
tovo známy zbor s mnohými 
oceneniami, ale ako to celé 
vzniklo?

Téma „chlapčenský zbor“ boja 
mojou doktorandskou prácou 
na VŠMU. Najskôr ako teoretic-
ká práca, ktorú som potom – už 
ako stážistka Slovenskej filhar-
mónie – uvádzala do praxe. Bola 
to veľká výzva, ale veľmi som sa 
tešila, keď na prvý konkurz priš-
lo takmer 90 chlapcov. Zakrátko 
sme stáli na pódiu Reduty a od-
vtedy sme sa nezastavili. Koncer-
ty, zahraničné koncertné cesty, 
opery, neskôr – po roku1989 – 
možnosť chrámových koncer-
tov, ktorú nadšene využívame. 
Väčšina našich umeleckých pro-
dukcií sú koncerty v nádhernom 
duchovnom prostredí katedrál 
a chrámov, pre ktoré bolo mno-
ho kompozícií, ktoré spievame, 
skomponovaných.

Minulý rok sa stal Brati-
slavský chlapčenský zbor 
absolútnym víťazom v Me-
dzinárodnej súťaži zborov  
v talianskom Lecco. Aká bola 
konkurencia a čo pre vás toto 
ocenenie znamená? 

Konkurencia bola veľmi silná. 
Pricestovali aj zbory zo zámoria, 
favorizovaný bol kanadský zbor. 
Z európskych to boli výborné 
chlapčenské zbory zo Švédska, 
Nemecka, Francúzska, Belgicka, 
samozrejme Taliani... Víťazstvo 
pre nás – dirigentov a peda-

gógov – znamená potvrdenie 
a uistenie, že teleso vedieme 
správne a naša práca je kvalitná. 
Pre chlapcov potom veľkú ra-
dosť a povzbudenie. Ako zbor 
z malej krajiny musíme byť viac 
než dobrí, aby nás porota takto 
ocenila.

A aké je vaše tajomstvo 
úspechu?

Intenzívna a veľmi dôsledná 
príprava. Dôležitý je aj dobrý 
výber repertoáru a nadšenie, 
s akým „do toho ideme“.

V zbore spieva viac ako 80 
chlapcov. Vystupujú nielen  
v programoch zboru, ale spo-
lupracujete so Slovenskou 
filharmóniou, vystupujete 
v známych operách (napr. 
Carmen, Turandot, Bohéma 
a iné), cestujete. Ako sa dá 
zvládnuť organizácia takého 
veľkého kolosu a mať také 
výborné výsledky?

Je to vďaka dobrému kolektí-
vu, všetkých, ktorí so zborom 
pracujú. Sme dvaja dirigenti, 
mojou pravou rukou je absol-
vent Janáčkovej akadémie mú-
zických umení v Brne a zároveň 
môj syn, Gabriel Rovňák. Všet-
ci „ťaháme za jeden povraz“ 
a myslím, že sa nám podarilo 
vytvoriť naozaj homogénne 
teleso. To znamená, že nie sú 
pedagógovia na jednej strane 
a speváci na druhej, ale spoloč-
ne aj s našimi vokálnymi peda-
gogičkami Miriam Garajovou 
a Monikou Maglayovou, ktoré 
koncertne so zborom účinkujú, 
či s klaviristkou Danou Hajóssy 
sme „na jednej lodi“. Spoločne 
tvoríme a pripravujeme hudob-

né diela, pri interpretácii spolu 
s našimi spevákmi chceme pri-
niesť poslucháčom našich kon-
certov radosť, krásu a hodnotný 
umelecký zážitok. K umelec-
kému cíteniu hudby vychováva 
chlapcov aj Alenka Pradlovská, 
učiteľka klavírnej hry.

Je ťažké získať nových 
chlapcov do zboru? Kedy 
budú opäť nové konkurzy?

Nábory do zboru robievame 
v bratislavských školách. Nestí-
hame však „obehnúť“ všetky, 
preto sa tešíme, ak sa chlapci, 
respektíve ich rodičia, dozvedia 
o konkurzoch z tlače, z médií 

alebo od známych. Najbližšie 
konkurzy pre 7- 8-ročných spe-
vavých šuhajíkov budú v júni 
tohto roku. Vždy o nich infor-
mujeme na www.bchz.org alebo 
na www.facebook.com/boy-
schoir. Tam sa naši fanúšikovia 
dozvedia o všetkých našich ak-
tivitách.

Za vyše 30 rokov vedenia 
zboru sa určite stretáva-
te s generačnými rozdielmi 
chlapcov. Sú dnešní chlapci 
iní ako tí pred 20 - 30 rokmi? 

Nie. Sú rovnako dychtiví, za-
pálení a keď ich správne moti-
vujeme, aj pracovití. Len majú 
omnoho viac možností, nes-
mierne sa rozvinula elektronika, 
počítače, rôzne počítačové hry, 
ktoré síce rozvíjajú detské mys-
lenie, ale sú aj veľkým zlodejom 
času.

Kde môžeme najbližšie po-
čuť chlapcov spievať a čo 
čaká zbor tento rok?

Chlapci účinkujú pravidel-
ne v operných predstaveniach 
SND, spievajú koncerty po ce-
lom Slovensku, nahrávajú. Ak-
tuálne sa pripravujeme na Veľ-
konočný festival do Moskvy 
a čakajú nás aj koncerty na Expo 
v Miláne, kam sme dostali po-
zvanie.

Pani dirigentke ešte raz za 
celú redakciu gratulujeme 
k oceneniu a želáme veľa 
síl, tvorivých nápadov a veľa 
dobrých speváčikov, aby ra-
dosť svojím anjelským spe-
vom pod jej vedením rozdá-
vali ešte dlhé roky.

 Lucia Schusterová

Bravo, bravissimo!!

Tímnto oslavným zvolaním by sme radi zablahoželali zakladateľke a dirigentke Bratislav-
ského chlapčenského zboru k jej významnému oceneniu laureátka Krištálového krídla. Mag-
daléna Rovňáková, zakladateľka a dirigentka Bratislavského chlapčenského zboru, ktorý už 
viac ako tri desaťročia pôsobí ako významné hudobné teleso a reprezentuje Slovensko v za-
hraničí. Spolupracuje s poprednými slovenskými aj zahraničnými dirigentmi a hudobníkmi. 
V nedeľu 1. februára 2015 bolo ocenených dvanásť osobností zo slovenskej vedy, medicíny, 
hospodárstva, umenia a športu. Významné ocenenie laureát Kríštálového krídla v oblasti hud-
by za tridsaťročné pôsobenie.
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Sezóna futbalovej ligy 

je práve uprostred. Na-
stal teda čas analyzova-
nia uplynulej jesennej 
časti, tvrdej zimnej prí-
pravy a stanovenia si 
cieľov do časti jarnej. 
Družstvu mužov TJ Ču-
novo, ktoré obsadzuje  
4. ligu, sa darí. Vedenie 
aj hráči sú s doterajším 
priebehom spokojní a o to ľahšie sa im teraz zi-
muje. Aj ambície do nasledujúcej jarnej časti, kto-
rá odštartuje 15. marca, sú vyššie ako obyčajne.  
O všetkom zaujímavom z futbalového sveta TJ Ču-
novo sme sa porozprávali s jeho predsedom Fran-
tiškom Bodicsom. 

Nakopnutí z víťazstva v Ružinove
Jesennú časť súťaže hodnotí predseda TJ Čunovo z 

celkového pohľadu ako úspešnú. Podarilo sa dať do 
poriadku všetko, čo si pred sezónou stanovili. Navyše, 
prišli traja noví hráči a mužstvu to prospelo. „Do súťaže 
sme nastupovali s cieľom skončiť do šiesteho miesta. 
Skončli sme na peknom piatom mieste, takže sa nám 
to podarilo,“ konštatuje František Bodics. Tréner dostal 
voľnú ruku a mužstvo poskladal veľmi dobre. Zvolil 
správnu taktiku, chlapci sa na ihrisku držali pokynov  
a to prinášalo úspech. Najťažšia časť sezóny je na za-
čiatku, štart je pre ďalší vývoj veľmi dôležitý. Treba vy-
hrávať a získavať body a ak sa nedarí na začiatku, o to 
ťažšie sa potom rozbieha. „Najťažší bol asi prvý zápas 
v Ružinove, nakoniec sme tam vyhrali 1:0. Najlepší, po-
vedal by som najšťastnejší, zápas bol doma s Lamačom, 
keď sme v polčase prehrávali 0:2, no nakoniec sme zví-
ťazili 3:2 a vďaka tomu sa nám vydaril aj záver sezóny.“ 

Úspešne sa skončilo aj tradičné derby s Rusovcami. Ču-
novo zvíťazilo na súperovom ihrisku najtesnejším roz-
dieom 1:0.

Vyzdvihnúť by si podľa predsedu TJ Čunovo zaslúžili 
najmä brankár Jakub Varmuža, ktorý podáva dlhodobo 
kvalitné výkony, a v strede poľa Juraj Kovašich, ten svoj-
imi prihrávkami dostáva do šancí a do zakončení čunov-
ských útočníkov. 

„Hráčov treba v tejto sezóne pochváliť hlavne za zod-
povednosť v zápasoch. To, čo im tréner Gálik v prípra-
ve pred zápasom vysvetlil, dokázali splniť aj na ihrisku.“ 

Spestrením zimnej prípravy aj umelá tráva
Zimná príprava hráčov TJ Čunovo sa začala 13. januá-

ra. Tréningy sú trikrát do týždňa. Družstvo sa prihlásilo 
aj na zimný turnaj, ktorý každoročne organizuje Brati-
slavský futbalový zväz a prípavu si spestrilo aj zápasmi 
na umelej tráve v Prievoze na Rapide. „Zimná príprava 
je veľmi dôležitá. Zameriavame sa na bežeckú vytrva-
losť, silu, dynamiku, rýchlosť a nakoniec je to práca  

s loptou,“ vymenúva František Bodics. Žiaľ, pri 
dnešných pracovných, rodinných, študentských a iných 
povinnostiach nie je možné, aby sa na každom tréningu 
zúčastnil kompletný káder. Preto sa konajú v príprave 
trikrát do týždňa, aby si mohli hráči vybrať a zúčastniť 
sa aspoň na dvoch tréningoch a jednom zápase. 

Viac gólov, viac divákov
„S akými ambíciami budeme nastupovať do jarnej čas-

ti súťaže? Udržať si doterajšie piate miesto a ak sa bude 
dariť, skončiť aj vyššie,“ želá si predseda klubu. Oproti 
prvej polovici súťaže by chceli zlepšiťnajmä dve veci: 
„Chceme dávať viac gólov a prilákať viac divákov.“ 
Ani jeden zápas však nebude ľahký. Všetky od žačiatku 
až do konca budú zlomové. A kedy si povedia, že po 
skončení súťaže môžu byť právom spokojní? „Mohol 
by som povedať, že spokojní budeme s každým umiest-
nením, ktoré nám od budúcej sezóny zaručí postup do 
novovzniknutej silnejšej súťaže.“ 

 Barbora Žiačiková ml

Výsledky jesennej časti:
August 2014: 
1.kolo - Ružinov 0:1 Čunovo 
2.kolo - Čunovo: 1:2 Inter Dúbravka
3.kolo - Rusovce 0:1 Čunovo
September 2014:
4.kolo - Čunovo 3:2 Lamač Bratislava
5.kolo - Vrakuňa 1:1 Čunovo
6.kolo - Devínska Nová Ves 0:0 Čunovo
Október 2014:
7.kolo - Čunovo 1:0 Malinovo
8.kolo - Čunovo 3:2 Danubia Bratislava
9.kolo - Čunovo 0:4 Domino Bratislava
10.kolo - Čunovo 2:2 Vajnory
11.kolo - Štart Nepočujúci 1:0 Čunovo
November 2014:
12.kolo - Čunovo 1:0 Kalinkovo
13.kolo - Dúbravka 1:3 Čunovo

Jarná časť:
Marec 2015:
14.kolo - 15.3. 15.00 h: Čunovo : Ružinov
15.kolo - 22.3. 15.00 h: Inter Dúbravka : Čunovo
16.kolo - 29.3. 16.00 h: Čunovo : Rusovce
Apríl 2015:
17.kolo - 5.4. 16.00 h: Lamač Bratislava : Čunovo
18.kolo - 12.4. 16.00 h: Čunovo : Devínska Nová Ves
19.kolo - 18.4. 16.30 h: Domino Bratislava : Čunovo
20.kolo - 26.4. 16.30 h: Čunovo : Vrakuňa
Máj 2015:
21.kolo - 3.5. 17.00 h: Malinovo : Čunovo
22.kolo - 10.5. 17.00 h: Čunovo : Danubia Bratislava
23.kolo - 17.5. 17.00 h: Vajnory : Čunovo
24.kolo - 24.5. 17.00 h: Čunovo : Štart Nepočujúci
25.kolo - 31.5. 17.00 h: Kalinkovo : Čunovo
Jún 2015:
26.kolo - 7.6. 17.00 h: Čunovo : Dúbravka

„Aj po sezóne sa chceme vidieť 
na piatej priečke tabuľky!“

Futbalisti TJ Čunovo: 
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