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Zažijeme aj my raz perfektnú dovolenku na brehu Dunaja?
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občanov

Toto číslo Dunajskej hrádze, vážené 
čitateľky a vážení čitatelia, je špeciál-

ne. Prakticky celé je venované projek-
tu Danubia Park, ktorý je na stole už 
desať rokov. Týka sa tak Čunovčanov 
(veď má byť na ich „území“), ako aj 
všetkých ostatných. Veď má byť pre 

všetkých. Nebolo by dobré rozhodo-
vať o Čunovčanoch bez nich. Nebolo 
by ani dobré zmietnuť Danubia Park zo 
stola len pre to, že ho nepoznáte, ale-
bo že vám niečo na ňom vadí. Nech sa 

páči zoznámte sa s projektom. V téme 
budeme pokračovať aj v ďalšom čísle. 
Priestor na názory a autorizovaný text 
dostane pani starostka Čunova aj zá-
stupca investora. Záleží na vás.

toto...

Športoviská 
potrebujú 
zázemie
 strana 9

Bratislava sa za posledné desaťročia 
rýchlo rozrastá. Nákupné centrá a mra-
kodrapy s kanceláriami rastú ako huby po 
daždi. Autá majú svoje parkovacie domy, 
cesty nové obchvaty a tunely..., ale čosi 
mi pri tom dynamickom rozvoji mesta 
chýba.

Miesta, kde budú tráviť čas rodiny 
s deťmi, športoviská, upravené pláže, 
priestor, kde oddych a aktívne stráve-
ný čas budú na jednom mieste. Verejne 
dostupné pre všetkých! Miesto, kde sa 
bude rozvíjať lokálny cestovný ruch a 
budeme môcť spoznávať okolie Du-
naja. Len sa zamyslime, kde v okolí 
môžete zažiť aktívnu rekreáciu počas 
celého roka s možnosťou využitia špor-
tu? Mne prvé napadne neďaleké Nezi-

derské jazero. V lete majú návštevníci 
možnosť cyklistiky na viac ako 500 ki-
lometrovej sieti cyklistických tratí, gol-
fové ihrisko, turistické chodníky, Nordic 
Walking a 150 kilometrov turistických 
tratí pre jazdu na koňoch. A pri výdat-
nej zimnej ľadovej a snehovej pokrývke 
sa zhromažďujú korčuliari a bežci na 
lyžiach na zamrznutom Neziderskom 
jazere a priestranných zasnežených po-
liach. Myslím si, že to je to, po čom Bra-
tislavčania snívajú. 

Podobné nové medzinárodné stredisko 
športu a cestovného ruchu - prirodzene 
vsadené do prostredia, má vyrásť na pra-
vom brehu Dunaja, v oblasti zdrže Hru-
šov v Čunove. Investor Danubia Parku 
sa o tento zámer snaží už desiaty rok. 

Nájomné platí za 240 hektárov; reálne 
môže využiť len časť. Na ploche 89 hek-
tárov by sa sústredilo množstvo zariadení 
a atrakcií pre rekreačných i vrcholových 
športovcov, turistov i bežných návštevní-
kov. Podľa prieskumov verejnej mienky 
obyvateľom Bratislavy najviac chýbajú 
voľnočasové aktivity ako plochy na tá-
borenie, verejná pláž na voľné kúpanie, 
otvorené športoviská pre verejnosť. To 
je hlas ľudu, ale výstavba areálu musí 
spĺňať množstvo odborných posudkov 
a schválení. 

Tak ako to býva pri každom projekte aj 
tento má svojich zástancov i odporcov.  
V posledných dňoch sa proti pripravo-
vanému projektu Danubia Park začala 
petícia občanov proti charakteru jeho vý-

stavby. Vzhľadom na to, že tento projekt 
je súčasťou dunajskej hrádze rozhodli 
sme sa samotnému projektu venovať celé 
špeciálne číslo našich novín.

 O každom novom projekte kolujú mýty 
a fámy a občan sa vie len ťažko zorien-
tovať, kto má vlastne pravdu. V špe- 
ciálnom vydaní Dunajskej hrádze sme 
sa snažili osloviť väčšinu zainteresova-
ných, zozbierať veľa odborných názorov  
a fotografií, aby si čitateľ na projekt uro-
bil vlastný názor. Verím, že raz na brehu 
Dunaja vyrastie projekt, ktorý by mohol 
konkurovať rakúskemu Neziderskému 
jazeru či maďarskému Balatonu. Im to 
trvalo desaťročia, niekoľko generácií. 
Postavme aj my niečo perfektné, ako sa 
podarilo tam... Lucia Schusterová
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Dunaj je priateľom športovcov a rekreantov

Vodáci sú na európskej veľrieke doma už vyše poldruha storočia
Turisti, plávajúci na palubách luxusných 

výletných lodi od Nemecka po Budapešť 
a daktorí až k Čiernemu moru, sa vyjad-
rujú pochvalne. Nie každé veľké mesto 
vyzerá z mohutného toku európskej 
veľrieky tak pekne ako Bratislava. Do-
máci i návštevníci mesta sa však kochajú 
opačne – z oboch brehov na vodu. Na 
brehy sa chodí na rande, na prechádzku 
s ratolesťami, na bicykloch, korčuliach, 
ale aj s paličkou. Osobitný ráz dalo dunaj-
skému nábrežiu nákupné a spoločenské 
centrum Eurovea z množstvom rozlič-
ných elegantných kaviarničiek a reštaurá-
cií, s promenádou, korzom i trávnikmi na 
polihovanie a relax s výhľadom na Dunaj.

Deti na brehu vzrušuje pohľad na veľké 
osobné či nákladné lode, starších neraz 
prekvapí pohľad na veslárov na frek-
ventovanej vodnej diaľnici. Je ich určite 
menej, než kedysi, ale čoraz rušnejšia 
lodná premávka ich predsa len nevyhnala 
z vody. Veslovanie je jedným z najstarších 
športov na Slovensku a Dunaj dal pre 
tento šport Prešpurákom i Bratislavča-
nom ideálny priestor. 

Zakladateľom tohto druhu športovania 
na Dunaji v Bratislave bol gróf  István 
Szechényi. V prvej polovici devätnáste-
ho storočia práve on inicioval na petr-
žalskej strane rieky vybudovanie prvej 
lodenice. Samozrejme, že sa neuchovala. 
Jeho nasledovníkmi boli mladí maďarskí 
a nemeckí nadšenci mužnej zábavy a utu-
žovania tela z radov bratislavskej šľachty 
a študentov práva. Podľa vzoru Pešť-
-budínskeho veslárskeho spolku si za-
ložili v roku 1862 Bratislavský veslársky 
spolok (Pozsonyi Hajos Egylet), ktorý sa 
pokladá za prvý moderný športový klub 
na dnešnom území Slovenska. Do histó-
rie veslárskeho života v celom Uhorsku 
sa tento klub zapísal tým, že v roku 1863 
usporiadal vôbec prvé veslárske preteky. 
Štartovalo sa pod Devínskym hradom 
a veslovalo sa dolu Dunajom. Najprv si 
vybudovali pri vtedajšom prístave provi-
zórny hausbót, potom sa však rozhodli 
pre dôstojný objekt v pokojnejšom pro-
stredí v Petržalke. 

Nábrežie skrášlili vodácke objekty
Dnešní bratislavskí dôchodcovia sa ur-

čite ešte pamätajú na sčasti alpskú a sčasti 
neogotickú romantickú budovu v podo-
be milého zámočku s vysokou štíhlou 
strechou. Bratislavský veslársky spolok 
ho postavil v rokoch 1895-1896 ako klub 
s lodenicou, spoločenskou miestnosťou, 
šatňami, kúpeľňou, sprchami, kúrením 
a dokonca aj telefónom. Obďaleč mali aj 
svoju vlastnú pláž, záhradku a potom si 
pristavili aj tenisové kurty. V roku 1938 
činnosť klubu prerušila druhá svetová 
vojna, lebo Dunaj sa stal hranicou a Petr-
žalku aj s objektom spolku zabrala Ne-
mecká ríša. 

Na prelome šesťdesiatych a sedem-
desiatych rokov však musela táto pekná 
výrazná stavba na pravom brehu Du-
naja ustúpiť stavbe Mostu Slovenského 
národného povstania. Pretože šlo o pa-
miatkový objekt, všetky jeho prvky zdo-
kumentovali, očíslovali a potom opatrne 
rozobrali a odviezli na uskladnenie do 
priestorov roľníckeho družstva v Rusov-

ciach.  Ako to je na Slovensku dobrým 
zvykom, čo nie je pod zámkou, dostane 
nohy a tak jednotlivé kusy sa rozkradli. 

Po vzniku Československej republiky 
sa k vodným športom prihlásili slovenskí 
skauti. V roku 1924 založili bratislavskí 
študenti oddiel vodných skautov, ktorý 
vošiel do histórie ako Dunajčík. Brati-
slavský veslársky spolok v Petržalke bol 
v roku 1931 zasa inspiráciou na založenie 
Slovenského veslárskeho klubu a obďaleč 
aj Nemeckého veslárskeho spolku Donau. 
Tieto športové organizácie usporadúvali 
v medzivojnovom období množstvo roz-
ličných vodáckych podujatí, aj s medzi-
národnou účasťou. Ich klubové objekty 
dali architektonickej tvári Bratislavy svoj 
vklad. Elegantná budova slovenského 
klubu vo funkcionalistickom duchu, kto-
rá pribudla k existujúcej budove Maďar-
ského klubu, je avantgardným dielom 
špičkového slovenského architekta Emila 
Belluša. Ten sám bol sám vášnivým ves-
lárom. Vedľa je žiaľ nedostavaný objekt 
plánovaného fitnesu, ktorý mal patriť do 
areálu klubu.  Budovu Nemeckého ves-
lárskeho spolku zasa projektoval brati-
slavský architekt Josef  Konrad a stavba 
patrí nielen k jeho špičkovým dielam, ale 
aj k špičkovým dielam európskej archi-
tektonickej moderny a bola vyhlásená za 
Národnú kultúrnu pamiatku. Nešťastím 
je, že je už roky opustená, nemá nijaké 
interiérové vybavenie a potrebovala by 
rozsiahlu rekonštrukciu. V súčasnosti je 
na predaj.

Karloveské rameno
Vodácke magnety boli a sú aj na ľa-

vej strane Dunaja. V roku 1880 majiteľ 
miestnych nehnuteľností taliansky gróf  
Grazioso Enea Lanfranconi daroval So-
kolu, národnému vlasteneckému hnutiu 
pre udržiavanie a zveľaďovanie zdravia, 
telesnej zdatnosti a vôľovomorálnych 
hodnôt romantické šesťkilometrové úze-
mie Karloveskej zátoky na Dunaji. Že-

lal si, aby zelená na rozličné druhy rýb 
bohatá zátoka s množstvom rozličných 
stromov a rastlín, rôznymi ostrovčekmi 
a meandrami patrila vodným športom. 
Vybudovali tam známu lodenicu a na 
vodách zátoky vyrastali aj trojnásob-
ní olympijskí víťazi bratia Peter a Pavol 
Hochschornerovci, trénovávala tam aj 
majsterka sveta vo vodnom slalome Jana 
Dukátová. Územím s rôznymi stupňami 
ochrany vedie cyklotrasa. Do vlaňajška 
tam stál aj romantický pohostinný hostel 
Paddler, ktorý usporadúval aj vodácke 
kurzy pre verejnosť. Návštevu v ňom 
odporúčal turistom aj svetový portál  
TripAdvisor. Na mieste hostela a jeho 
okolí sa má realizovať rozsiahly pro-
jekt Lafranconi-Karloveské rameno pre 
šport, rekreáciu a voľný čas s dostavbou 
oddychovo-rekreačného zariadenia, kto-
rý vyvolal veľa otázok a  pripomienok 
miestnych obyvateľov.

Legendárne kúpalisko Lido
V roku 1928, na petržalskom brehu na 

miestach, kde ústi most Apollo, vznik-
lo prvé bratislavské verejné kúpalisko 
Lido. Spočiatku zo bola iba upravená 
štrková pláž a niekoľko pontónov. Vtedy 
boli vody Dunaja ešte podstatne čistejšie 
a tok pomalší, nuž na pretekajúcej vode 
mohol byť v kovovej obrube  „bazén“. 
Kúpalisko sa tešilo veľkej obľube, nuž 
v roku 1934 dostali Bratislavčania zmo-
dernizované a rozšírené Lido, na kto-
rom boli postavené dva betónové bazény 
s tribúnami na opaľovanie, kabínky na 
prezliekanie, mostíky na skákanie, stán-
ky s občerstvením. Potom, čo Nemecko 
anektovalo Petržalku, Bratislava o Lido 
samozrejme prišla a ku koncu vojny ho 
poškodilo americké bombardovanie. Kvô-
li strate legendárneho Lida mesto posta-
vili kúpalisko Tehelné pole a v podhradí,  
v kameňolome za ústím tunela pri Dunaji 
sa pokúšalo v roku 1941 postaviť ďalšie 
kúpalisko. Voda mala pritekať z kame-

ňolomu a zohrievať dokonca progresív-
ne slnečnou energiou. Stavba bola však 
v zložitých geologických podmienkach  
a mala mnohé aj technické problémy. Voda 
intenzívne presakovala, takže kúpalisko  
nikdy nefungovalo. O riešenie sa pokúšalo 
mesto ešte aj v roku 1968, ale neúspešne. 
Istý čas slúžilo ako experimentálna diva-
delná či hudobná scéna, ale ani tento pro-
jekt sa nevydaril a areál zarastal burinou. 
V osemdesiatych rokoch zaniklo aj Lido. 

Časy sa zmenili
Každoročne hlavným mestom prechá-

dza mimoriadne podujatie TID – Tour 
International Danubien, vodácky putov-
ný tábor. Začal skromne v roku 1956, 
plavbou z Bratislavy dolu prúdom do Ma-
ďarska. V súčasnosti už vodáci z mno-
hých krajín, aj tých, ktoré neležia na brehu 
Dunaja, vyplávajú z nemeckého Ingol-
stadtu cez Rakúsko, Slovensko a ďalšie 
podunajské štáty až do Rumunska, tam, 
kde rieka Dunaja ústí do Čierneho mora. 
Tábor trvá tri mesiace a cesta meria úc-
tyhodných 2 515,5 kilometra. Samozrej-
me celý úsek absolvujú iba niektorí – tí 
najzdatnejší. Ďalší účastníci sa môžu kde-
koľvek pripojiť a plavbu aj na vybranom 
úseku ukončiť.

Vodáci plávajú aj popri mieste, kde ke-
dysi ľudí tešilo Lido. Jeho prípadná re-
konštrukcia neprichádza do úvahy, lebo 
by už nevyhovovala nárokom kúpajúcich 
a zrejme ani hygienikom či bezpečnost-
ným normám. Ľudia dávajú prednosť 
iným novým a moderným kúpaliskám, 
dokonca aj v rakúskom pohraničí, krytým 
plavárňam, alebo chodia do akvaparkov 
s termálnou vodou, množstvom bazénov 
a atrakcií. Nik sa nehlási ani k objektu 
Nemeckého veslárskeho klubu, nad Kar-
loveským ramenom sú otázniky. 

Ostatné desaťročia však vodákom, tu-
ristom a zvedavcom priniesli inú alterna-
tívu: brehy Vodného diela Gabčíkovo.

 JJB

Na archívnej snímke z 30. augusta 
1962 kúpalisko Lido na pravom brehu 
Dunaja v Bratislave, ktoré bolo vyhľadá-
vaným a obľúbeným miestom Bratislavča-
nov.  FOTO TASR - Tibor Andrejčák
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Akokoľvek je značný rozdiel medzi Neziderským ja-
zerom v rakúsko-maďarskom pohraničí v spolkovej 
republike Burgenland a vodným dielom Gabčíkovo 
(VDG) vo vzniku, rozmeroch, osídlení, využívaní či 
ekonomickom význame, obe teritóriá majú značný výz-
nam pre rozvoj cestovného ruchu v svojej krajine. Kým 
ráz krajiny okolo VDG a jej premeny určila činnosť 
človeka, snaha riešiť otázky plavby po Dunaji i proti-
povodňovej ochrany a z investícií získať aj elektrickú 
energiu, plytké bezodtokové stepné Neziderské  jazero 
je dielom prírody. 

Na brehoch sú starostlivo udržiavané pláže s ihriskami 
pre deti, jazero je jedno veľké kúpalisko a raj jachtárov, 
surfistov či kitesurfistov patrí k najnavštevovanejším 
rakúskym dovolenkárskym regiónom. Hovoria mu aj 
more Viedenčanov. Popri jazere vedie jedenásť cyklo-
turistických trás s celkovou dĺžkou vyše tisíc kilomet-

rov a najnovšie sa tam chodí aj za golfom. Jazero na 
rakúskej aj maďarskej strane bolo vyhlásené za národ-
ný park a zapísané do zoznamu svetového kultúrneho  
a prírodného dedičstva UNESCO. Kým Danubia Park 
bude športovo-rekreačným komplexom, postaveným 
v jednotnom štýle, na brehoch Neziderského jazera 
v priebehu niekoľkých storočí postupne vyrástlo via-
cero pokojných romantických mestečiek a dediniek. Vo 
vidieckych obytných domoch a gazdovstvách sa mož-
no aj ubytovať rovnako ako v miestnych penziónoch, 
hotelíkoch s domáckou atmosférou i kempingoch. 
V dedinkách uprostred vinohradov je množstvo vín-
nych pivničiek, pretože región s tristo slnečnými dňami 
a vyše dvetisíc hodinami slnečného svitu je významnou 
rakúskou vinárskou oblasťou. 

K jazeru sa chodí aj za kultúrou. V mestečku Mörbisch 
majú na jazere postavenú scénu, kde sa odohrávajú vy-

hľadávané letné operetné predstavenia a v starom rím-
skom kameňolome pri St. Margarethen inscenujú opery. 
Na ďalších miestach sú koncerty klasickej hudby, džezu 
i rockové festivaly a ponuku kultúry dopĺňajú miestne 
múzeá a galérie. Osobitným druhom umenia je kumšt 
kulinársky, vychádzajúci zo starej panónskej kuchyne. 
Jej receptúry dávajú prednosť domácej produkcii. Pri 
všetkých odlišnostiach sú skúsenosti od Neziderského 
jazera inšpiráciou pre našich podnikateľov, ktorí chcú 
oživiť brehy vodného diela Gabčíkovo. 

Už pri projektovaní a výstavbe vodného 
diela Gabčíkovo bolo jasné, že táto loka-
lita prinesie významné možnosti na rekre-
áciu a šport, ktoré budú prínosom nielen 
pre hlavné mesto a okolie, ale aj pre celé 
Slovensko. Napokon už dávno pred prí-
pravou vodného diela vyrastali na brehoch 
pri tomto úseku Dunaja od Bratislavy prí-
strešky pre rybárov, rekreačné chaty Bra-
tislavčanov, táboriská, ohniská. Rástol aj 
počet záujemcov o splavovanie toku Malé-
ho Dunaja v prostredí malebných lužných 
lesov. 

Cyklisti, korčuliari, zvedavci
Využívanie vybudovaných objektov vod-

ného diela sa začalo neraz aj spontánne. 
Lesné cestičky a lúky v Malých Karpatoch 
na severe hlavného mesta dostali konku-
renciu na juhovýchode. Bratislavčania sú 
solventnejší než ostatná časť Slovenska 
a skôr i viac než inde začali kupovať bi-
cykle a kolieskové korčule a užívať si pohyb. Obyvatelia 
Petržalky to mali najbližšie. Od ich príbytkov je na hrá-
dzu vodného diela neraz iba niekoľko  minút. Bratislav-
skú časť hrádze rýchle objavili zasa obyvatelia Ružinova. 
Najmä počas víkendov sa tam vyroja tisícky cyklistov 
i korčuliarov. Dospelých i rodín s malými deťmi. Popri 
hrádzi a pri Dunaji vzniklo veľa miest na pikniky. Po 
hrádzi vedie aj medzinárodná cyklotrasa z Nemecka do 
Budapešti. 

Vodné dielo svojou rozľahlosťou a technickými para-
metrami lákalo pozornosť návštevníkov Bratislavy z ce-
lého Slovenska, atrakciou boli plavby po umelom jazere 
a dvomi plavebnými komorami, zariadeniami, ktoré väč-
šina turistov dovtedy videla v prevádzke iba na televíz-
nej obrazovke. Niektoré cestovné kancelárie ponúkli na 
trh osobitný druh turistiky: pozorovanie rozličných dru-
hov sťahovaných vtákov pre malé skupinky milovníkov 
prírody z celej Európy. Vtáky totiž tiež pri prelietavaní 
objavili nové lokality.

Hrádza je dôkazom o úspešnom malom podnikaní. 
Spočiatku prichádzali so starými škodovkami, kem-
pingovým stolíkom nealkom, minerálkami či pivom 
v kempingových chladničkách. Niektorí mali aj ter-
mosky s kávou. O pár týždňov už si dali nápoje privá-
žať z chladničky doma. A dnes je popri hrádzi viacero 
prístreškov i kolíb. Podávajú aj teplé jedlá, najmä guláše, 
pečené a grilované mäsá, ryby, syry. Ožili, opekneli a po-
nuku pre turistov rozšírili aj viaceré reštaurácie v dedi-
nách. V predstave, že turista, najmä cykloturista, nemusí 
tadiaľto iba prechádzať, ale môže sa zastaviť aj na noc, 
vznikajú prvé penzióny aj s relaxcentrami a saunami. 
Starý Dunaj od Čunova a ramenná sústava Dunaja me-
dzi Dobrohošťou a Gabčíkovom patrí k medzinárod-
ným atraktivitám.

Divoká voda, galéria, kone
Súčasne začali prichádzať aj veľké investície. V roku 

1995 sa po uvedení vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros 
začal budovať v Čunove kvalitný areál vodných športov 
Divoká voda. Tvorcovia sa rozhodli pre areál s najvyšší-
mi parametrami, aby sa tam dalo nielen trénovať, ale aby 
sa mohla uchádzať o najnáročnejšie európske i svetové 
preteky. Slalomová a raftingová trať prišla do skúšobnej 
prevádzky už o rok a zakrátko sa uskutočnili aj prvé súťa-
že. Už v roku 1997 sa tam uskutočnil po prvý raz Sveto-
vý pohár vo vodnom slalome, v roku 2010 Majstrovstvá 
Európy a o rok neskôr aj Majstrovstvá sveta. Športovci 
aj ich tréneri Divokej vode skladali absolutórium. Okrem 
športovcov nasadajú do plavidiel aj ľudia, ktorí by si sami 
chceli vyskúšať tento adrenalínový šport. Samozrejme, 
pre každý prípad, so skúseným inštruktorom.

Na veľmi atraktívnom mieste, polostrove, ktorý vbieha 
do vodnej plochy postavili Danubiana Meulensteen Art 

Museum. V snahe o podporu súčasného 
slovenského umenia a najmä mladých vý-
tvarníkov ho založil holandský podnika-
teľ a zberateľ umenia Gerard H. Meulen- 
steen. Múzeum zaujme už zvonku. Jeho au-
tor sa rozhodol pre podobu rímskej galéry. 
Okrem stálej prezentácie vlastnej zbierky 
diel najvýznamnejších súčasných autorov 
sa tam pravidelne obmieňajú výstavy diel 
od slovenských i zahraničných výtvarníkov. 
V parku za galériou vystavujú šesťdesiat 
sôch. Po nedávnej rekonštrukcii budovy 
otvorili na streche galérie promenádu s vý-
hľadom na rieku i prírodu. 

Vlani otvorili v Šamoríne v mestskej čas-
ti Čilistov na ploche 379 167 štvorcových 
metrov Hipo arénu, kde sú okrem dosti-
hovej dráhy a parkúru aj jazdecké haly 
a stajne pre 638 koní. Je to špičkový jaz-
decký areál, aký je iba na málo miestach 
na svete; organizujú sa tam medzinárod-
né parkúry, vytrvalostné preteky, dostihy, 

drezúra, preteky dvojzáprahov. Vo viacúčelovom po 
celý rok využiteľnom areáli, ktorý poskytne priestor aj 
pre osemnásť olympijských disciplín, má byť päťde-
siatmetrový olympijský bazén, krytá hala pre gymnas-
tiku, hádzanú, plánuje sa aj tréningová ľadová plocha, 
cyklistický ovál, futbalové ihrisko i atletický štadión. 
V dispozícii má byť až tisícka hotelových izieb, reštau-
rácie a rozličné ďalšie služby.

Danubia Park
Bonbónikom za zozname atrakcií je pripravované re-

kreačno-športové stredisko Danubia Park na pravom 
brehu Hrušovskej zdrže. Jeho myšlienka vznikla už pri 
výstavbe vodného diela. Na jeho riešenie bola vypísaná 
medzinárodná súťaž, svoje predstavy poskytli stovky ná-
vrhov a stovák architektov a projektantov, ktorí reagovali 
aj na nové skutočnosti, napríklad nové ochranné pásma, 
hydrodynamickú štúdiu a ďalšie dokumenty. Vlani bola 
spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, ku 
ktorej sa vyjadrili všetky zainteresované inštitúcie a tento 
rok požiadal investor – bratislavská akciová spoločnosť 
Danubia Invest – o územné rozhodnutie. Prevádzkova-
nie neďalekého Areálu Divoká voda sa tiež viaže na akti-
vity spoločnosti Danubia Invest v tejto lokalite.

Všetci investori i ďalší podnikatelia, obce na okolí sú 
presvedčení, že to čo vzniklo a vznikne na brehoch vod-
ného diela, bude mať synergický efekt. Región sa stáva 
čoraz atraktívnejší nielen pre návštevníkov zo Sloven-
ska, ale aj zo susedného Maďarska a Rakúska i ďalších 
krajín. Do regiónu to prinesie tržby aj zamestnanosť 
- priamu v jednotlivých zariadeniach, ale aj nepriamu, 
napríklad u dodávateľov potravín, v doprave či v ďal-
ších službách, ktoré v takých navštevovaných regiónoch 
nesmú chýbať. JJB

Nová šanca pre turizmus – vodné dielo Gabčíkovo

Inšpirácie od Neziderského jazera

Schválený súťažný návrh Danubia Invest z roku 2005. 
Dnes značne zredukovaný.

Schválený územný plán zóny (sektor C) 
z roku 2008. Dnes výrazne nižší.



Dunajská hrádza4 marec 2015MIESTO PRE 

Obyvatelia Čunova a niektorých 
okolitých mestských častí spustili 
pred dvomi týždňami petíciu proti 
navrhovanej výstavbe medzinárodné‑
ho strediska športu a cestovného ru‑
chu Danubia Park. 

Podľa petičného výboru tu však hro‑
zí výstavba pripomínajúca luxusné 
nábrežie v Dubaji. Zámer investora 
Danubia Parku je podľa členov výbo‑
ru v rozpore s platným Územným plá‑
nom Bratislavy a s uzneseniami vlády. 
Petíciu, ktorú doteraz podpísalo viac 
ako 500 ľudí, chcú jej organizátori po 
získaní potrebného počtu podpisov 
odovzdať mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta. O priblíženie cha‑
rakteru a obsahu petície sme požia‑
dali predsedníčku petičného výboru a 
zároveň aj poslankyňu miestneho za‑
stupiteľstva MČ Bratislava – Čunovo 
Ing. Lenku Maschkanovú. 

Koho má osloviť petícia občanov 
proti navrhovanému charakteru vý‑
stavby budúceho Danubia Parku?

Chceme apelovať prostredníctvom pe-
tície na investora a predstaviteľov mest-
skej samosprávy, aby dodržiavali zákony, 
a tým prispeli k zachovaniu predpísané-
ho charakteru územia, ktoré je určené 
na šport a rekreáciu medzinárodného 
charakteru, a nie na bývanie v luxusných 
apartmánoch. S petíciou oslovujeme 
najmä občanov Čunova a okolitých mč 
– Rusoviec a Jaroviec, ktorých sa navrho-
vaná výstavba najviac dotýka. 

Poznáte Petíciu a obsah uznesení z 
petície? V čom je Danubia Park v roz‑

pore s UPN , UPZ?  V čom je ďalší 
rozpor? Kedy ste zistili rozpor? Mys‑
líte, že na VV, SVP tiež vidia rozpor? 

Samozrejme, že poznám petíciu, keď-
že som ju písala... Mám naštudovaný aj 
obsah uznesení č. 986 zo dňa 14.10.2003 
a č. 899 zo dňa 16.11.2005, ktorými bolo 
riešené územie schválené na výstavbu 
rekreačno-športových objektov Dunaj-
ského rekreačného parku pri stupni Ču-
novo Vodného diela Gabčíkovo a preto 
sa spomínajú v petícii. Danubia Park je 
v rozpore s ÚPN a ÚPZ, pretože územie, 
na ktorom sa má projekt realizovať má 
kód 401 čo znamená, že územie je urče-
né na šport, telovýchovu a voľný čas, kde 
prevládajúcimi funkciami sú zariadenia 
športu, telovýchovy a športových aktivít 
vo voľnom čase. Prípustnými funkciami 
sú ubytovacie zariadenia viažuce sa na 
funkciu šport, odstavné státia a parko-

viská pre obsluhu funkcie a doplnkové 
funkcie, ktoré však svojim rozsahom ne-
smú prekročiť 10% plôch pozemkov do-
minantnej funkcie. Neprípustnými funk-
ciami sú rodinné a bytové domy, nákupné 
strediská, verejné stravovanie, ubytovacie 
zariadenia cestovného ruchu, materské 
a základné školy a pod., takže z vyššie 
uvedených funkcií vyplýva zjavný rozpor 
navrhovaného projektu s ÚPN a ÚPZ. 
O výstavbe Danubia Parku sa hovorí už 
niekoľko rokov, počas ktorých sa projekt 
menil a upravoval. Už v minulosti sa po-
ukazovalo zo strany mč na nesúlad pro-
jektu s úpn a úpz, ale investor pripomien-
ky nebral do úvahy. Detailnejšie som sa 
s celou problematikou oboznámila na 
pracovnom stretnutí poslancov mč BA 
Čunovo, kde investor odprezentoval svoj 
súčasný projekt. Ak vo VV a SVP pra-
cujú osoby dokonale znalé problematiky, 

ktoré postupujú v súlade so zákonom, 
tak rozpor by mali vidieť. 

Čo sa vám páči na projekte Danubia 
Park? Čo pozitívne by projekt Danu‑
bia Park občanom mohol priniesť? 

Na projekte sa mi páči myšlienka vy-
budovať športoviská pri Dunaji, ktoré 
by lákali športovcov z celého sveta. Po-
zitívum? V prípade, ak investor zachová 
predpísaný charakter riešeného územia 
a vybuduje športovo-rekreačné zariade-
nia, tak pozitívum môže byť napríklad 
zviditeľnenie mč, zvýšenie turizmu, prí-
lev daní, pracovné príležitosti. Ale ak 
investor postaví namiesto športovísk 
luxusné apartmány a -5podlažné budo-
vy, kde šport bude len ako doplnková 
funkcia bývania, tak v tomto prípade ja 
nevidím žiadne pozitívum pre občanov, 
práve naopak, len negatívne dopady ako 
napríklad nedostatočná dopravná infraš-
truktúra. Lucia Schusterová

Obyvatelia Čunova spustili petíciu proti výstavbe Danubia Parku

TEXT PETÍCIE
Občanov proti navrhovanému charak-

teru výstavby budúceho Danubia Parku, 
ktorý je   v zjavnom  rozpore  s uznese-
niami vlády SR č. 986 zo dňa 14.10.2003 
a č. 899 zo dňa 16.11.2005, ktorými bolo 
územie  schválené na výstavbu rekreačno-
-športových objektov Dunajského rekre-
ačného parku pri stupni Čunovo Vodného 
diela Gabčíkovo a zároveň je v nesúlade s  
platným Územným plánom hl. mesta SR 
Bratislavy z r. 2007 v znení zmien a do-
plnkov, Územným plánom zóny a je  bez 
komplexného riešenia dopravy.

Funkčná plocha 401
(šport, telovýchova a voľný čas)

Územný plán hlavného mesta Bratislavy
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Súlad projektu/DUR Danubia Park 
Čunovo 1.etapa s ÚPN hl.m. SR BA

Dokumentácia pre územné rozhod-
nutie (DUR) Danubia Park Čunovo 1. 
etapa je v súlade s územným plánom hl. 
mesta SR Bratislavy, čo konštatuje aj sú-
hlasné záväzné stanovisko k investičnej 
činnosti ;Hlavného mesta SR Bratislavy 
z 1.12.2014 č. MAGS ORM 53727/14-
303513,348060,353653.Vznesené pripo-
mienky obsiahnuté v záväznom stanovisku 
nie sú zásadného charakteru, je ich možné 
zapracovať do ďalšieho stupňa projektu 
(projekt pre stavebné povolenie) a nebrá-
nia vydaniu územného rozhodnutia.

Rozsah a objem navrhovanej občian-
skej vybavenosti, povolený v regulatívoch 
ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení 
zmien a doplnkov (maximálne 10 % plôch 
z výmery funkčnej plochy) nebol v rámci 
samotného riešenia využitý na maximálnu 
mieru, ale len na cca 70 %, pri plnom reš-
pektovaní povolených funkcií.

V petícii kritizovaný zásah do brehovej 
línie je navrhovaný len v časti územia, 
ktoré bolo umelo vytvorené (nasypané, 
teda nejedná sa o prírodné prostredie) po 
sprevádzkovaní vodného diela Gabčíkovo, 
stupeň Čunovo. Rovnako celé toto územie 
v predhrádzovom priestore je pre ďalšie 
stavebné využitie a z dôvodu ochrany pred 
povodňami nutné ešte dosypať.     

Nesúlad projektu DUR Danubia Park 
Čunovo 1.etapa (2014) 
s ÚPN Z Danubia Park ( 2008)

Spracovanie Územného plánu zóny 
(ÚPN Z) pre územie Danubia Park ob-
starávala obec - mestská časť Čunovo. 
Táto dokumentácia mala slúžiť ako pod-
klad pre zmeny a doplnky 02 Územného 
plánu hl. mesta SR Bratislavy. Vzhľadom 
k tomu, že Magistrát mesta Bratislavy sa 
s jeho riešením nestotožnil, ani nevydal k 
nemu kladné záväzné stanovisko, nebol 
tento podklad, ani riešenie, ktoré predsta-
voval, zapracované do Zmien a doplnkov 
02 ÚPN hl. mesta SR Bratislavy. Z toho 
dôvodu je táto dokumentácia v celom 
rozsahu neplatná a nie je možné sa na 
ňu, resp. na rozsah, obsah a urbanistic‑
kú koncepciu daného územia v nej rie‑
šenú, v súvislosti s akýmikoľvek inými 
následne spracovanými územnopláno‑
vacími dokumentáciami odvolávať.  

Všetky schválené uznesenia miestne‑
ho zastupiteľstva, týkajúce sa, alebo 
odvolávajúce sa na predmetnú doku‑
mentáciu (ÚPN Z Danubia Park) sú 
z vyššie uvedeného dôvodu neplatné a 
právne irelevantné. 

Hodnotiť preto súlad, alebo nesúlad 
DUR Danubia Park Čunovo 1.etapa 
(2014) s neplatnou dokumentáciou 
ÚPN Z Danubia Park (2008) nemá 
žiadny reálny zmysel.

Doprava v projekte DUR Danubia Park
Povinnou súčasťou projektovej doku-

mentácie (v zmysle Stavebného zákona) 
DUR Danubia Park Čunovo 1.etapa je aj 
návrh dopravného riešenia, v rozsahu, kto-
rý požaduje jednako Stavebný zákon a jed-
nako príslušné súvisiace predpisy a normy. 

Dokumentácia posudzuje širšie doprav-
né vzťahy, dopravné napojenie na okolitý 
aj nadradený komunikačný systém, návrh 
automobilovej dopravy (v rámci riešeného 
územia areálu Danubia Park), hromadnej 
dopravy, pešej a cyklistickej dopravy, ďalej 
výpočtu potrieb statickej dopravy v zmys-
le STN 736110 a STN 736110/Z1 a do-
pravno – kapacitné posúdenie. V rámci 
dopravno – kapacitného posúdenia skú-
ma a hodnotí vplyv nárastu prepravných 
vzťahov vo forme cieľovej a zdrojovej do-
pravy z titulu predmetnej stavby na okolitú 
komunikačnú sieť a križovatky. 

Vypočítané hodnoty vyplývajúce zo zá-
verov tohto posúdenia boli brané ako 
maximálne hraničné a na ich základe bol 
celý investičný zámer stavby Danubia Park 
Čunovo – 1.etapa kapacitne prispôsobený. 
Takto upravený investičný zámer bol pred-
ložený na vyjadrenie na Magistrát Brati-
slavy a do Rady hlavnej architektky mesta 
Bratislavy. Vyjadrenie Magistrátu Hl. mesta 
Bratislavy k investičnému zámeru Danubia 
Park Čunovo – 1.etapa cituje predkladaný 
dokument a jeho závery akceptuje. 

Rovnako bola spracovaná projektová do-
kumentácia (DUR) pre územné konanie 
poskytnutá všetkým dotknutým orgánom 
a organizáciám (v časti posúdenia dopravy 
najmä Magistrát hl.mesta Bratislavy-odde-
lenie dopravy, Krajský dopravný inšpek-
torát Bratislava, Dopravný podnik Brati-
slava, Okresný úrad životného prostredia 
Bratislava, a.i.), ktoré boli oprávnené sa 
vyjadriť k dokumentácii stavby Danubia 
Park Čunovo – 1.etapa. Kópie všetkých 
relevantných vyjadrení a stanovísk boli 
odovzdané na mestskú časť Čunovo dňa 
22.1.2015. Z nich je zrejmé, že predklada-
nú dokumentáciu v časti návrh dopravné-
ho riešenia spolu s prílohami kompetentné 
orgány a organizácie akceptovali, čoho vy-
jadrením sú ich súhlasné stanoviská. 

Predstava, alebo názor, že projektová do-
kumentácia DUR Danubia Park Čunovo 
1.etapa by mala riešiť komplexne doprav-
né vzťahy pre celé územie mestskej čas-
ti Čunovo je mylná, zavádzajúca a mimo 
právny rámec.

Redakcia ponúka iný názor

Aké plány má Národná diaľničná spoločnosť 
s možnosťou napojenia mestských častí Čunovo 
resp. Rusovce na diaľnicu D2?
„V súčasnosti NDS obstaráva službu technickej štúdie 
a zámeru EIA prepojenia diaľnice D2 na cestu I/2 do 
Čunova. Po úspešnom ukončení verejného obstarávania 
bude mať povinnosť zmluvný partner dodať do 4 
mesiacov technickú štúdiu a do 6 mesiacov zámer EIA.“
Eva Žgravčáková, hovorkyňa NDS
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Plážové
športy

Prístav 
a lodenica
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‑ trate pre korčuliarov a cyklistov
‑ trate pre cyklistov
‑ trate pre crossfit
‑ ihriská pre skate boarding a cyklistiku

Ihriská 
pre veľkých 
a malých

Cyklistika, 
korčule 
a iné športy
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Nielen výkonnostný športovec, ale aj 
obyčajný človek sa potrebuje „hýbať“ celý 
rok. Danubia Park mu na to ponúkne veľ‑
korysý priestor v atraktívnom prostredí. 
Náučný chodník v rámci Dunajského prí‑
rodovedného parku naozaj nie je sezónna 
záležitosť a môže slúžiť rekreačným náv‑
števníkom i školským výpravám po celý 
rok. Jazdecký areál tak isto. V zime, podľa 
vhodných poveternostných podmienok, sa 
bude dať v Danubia Parku korčuľovať ale‑
bo bežkovať na upravenom klzisku i lyžiar‑
skych dráhach.

Danubia Park ponúkne priestor
na pohyb a šport po celý rok

Zimné 
športy

Dunajský 
prírodovedný park

Jazdecký areál
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CUKRáREň

UPRATOVACÍ SERVIS 
PEKáREň

POžIČOVňA BICYKLOV

REŠTAURáCIA 

BANKA
CENTRáLNA RECEPCIA

Danubia Park je komplexný projekt. Niečo nové a dob-
ré v ére, keď, paradoxne, športoviská z mapy veľkej Bra-
tislavy skôr miznú, než vznikajú. V tomto prípade ide 
o zámer súkromného investora, ktorý má vzťah priamo 
k tejto lokalite. Nielen podnikateľský, ale aj emocionál-

ny. Svedčia o tom aj skúsenosti s úspešným prevádz-
kovaním športovo-rekreačného areálu Divoká voda. 
Verme, že to má dobre zrátané a projekt Danubia Park 
dokončí. Nemôže však zároveň vyriešiť všetky problé-
my Čunova a jeho okolia, nemôže vybudovať celospo-

ločenskú infraštruktúru – aj za ostatných developerov, 
mestskú časť, mesto, kraj, štát, pretože na to nemá.  
Hlavný tok financií je nasmerovaný do športových zaria-
dení a zázemia, ktoré s nimi súvisí. Danubia Park prinesie 
spoluobčanom dve plážové jazerá s vodnými atrakciami, 
prístav, vodácke a potápačske zálivy, pohybové lúky, det-
skú cyklotrasu, osem tenisových, osem volejbalových 
a štyri bedmintové ihriská, detské ihriská, hokejbalové 
ihrisko, baseballové ihrisko, softbalové ihrisko, futbalové 
ihrisko, celoročný jazdecký areál, jazero s vodnými atrak-
ciami, lezeckú stenu, detskú lanovú dráhu, cvičnú lúku 
pre netradičné športy a Dunajský prírodovedný park. 
K tomu je nevyhnutná infraštruktúra – tak v užšom 
zmysle ako sú šatne, toalety a podobne, ako aj z hľadiska 
komplexnosti vybavenia areálu pre pobytový/dovolen-
kový turistický ruch a k tomu aj náležité služby. Jedno 
musí uživiť druhé. V areáli má byť 377 apartmánov pod 
správou špecializovanej cestovnej kancelárie, tri reštau-
rácie, štyri kaviarne/cukrárne, ambulancia, lekáreň, ka-
derníctvo, kvetinárstvo, tabak/vínotéka, pekáreň, pošta, 
banka, potravinový supermarket. Všade poriadok, čisto-
ta, osvetlenie, bezpečnosť. (red)

Športoviská potrebujú nielen plochu, ale aj zázemie

Objekt C2-3
yacht servis, showroom
yacht club
správa prístavu, administratíva
bar
reštaurácia
ambulancia

Objekt C2-4
lekáreň
pošta
pub
reštaurácia
banka
centrálna recepcia, správca
supermarket - potraviny

Objekt C2-5
kaderníctvo
kvetinárstvo
reštaurácia
tabak, vínotéka
pekáreň
kaviareň

Objekt C2-6
zmrzlina, cukráreň
cykloobchod/servis
obchody

Objekt C2-7
obchod
športový obchod, 
prenájom, 
servis športových potrieb
plavčík, toalety, šatňe



V posledných rokoch sa na Slovensku 
stal fenomén návratu na dedinu alebo 
malých meských častí. Sťahovanie 
často súvisí s väzbami, ktoré pretrva‑
li z minulosti - v obci bývajú príbuzní, 
vlastnia tam dom či pozemok vhodný 
pre výstavbu rodinného domu. Podľa 
posledných sociologických výskumov 
sa do obcí v zázemí miest sťahujú naj‑
mä  mladé rodiny s deťmi s vyšším so‑
ciálnym statusom, vyšším vzdelaním 
a aj vyššími príjmami, ako má obyva‑
teľstvo vidieckych obcí. Motívov, pre‑
čo ľudia opúšťajú mestá, je niekoľko. 
Pri výbere konkrétnej obce rozhoduje 
najviac dopravná dostupnosť, blíz‑
ko mesta a vybavenosť či plánovaná 
infraštruktúra.Výrazným faktorom 
ovplyvňujúcim atraktivitu obcí a no‑
vých lokalít sú aktivity samospráv, 
developerských spoločností a ich 
marketingová kampaň. Tieto všetky 
kritéria ideálneho bývania na vidieku 
v blízkosti veľkomesta spĺňajú všetky 
zadunajské obce. V najbližších rokoch 
sa asi najväčší rast počtu obyvateľov 
očakáva v Čunove.

Mestská časť Čunovo bývalá malá zadu-
najská obec sa v posledných rokoch tiež 
stala miestom, ktoré je atraktívne nielen 
pre tých, ktorí hľadajú pokojné bývanie 
v blízkosti prírody, ale aj pre develope-
rov, ktorých výstavbou sa mení charak-
ter obce. Mestská časť je atraktívna pre 
svojich obyvateľov aj pre návštevníkov 
hlavne pre jej vidiecky charakter spojený 
s relatívnym pokojom, čistotou ovzdušia 
bez priemyselných exhalátov, bezpečnos-
ťou, národnostnou znášanlivosťou, oko-
litou prírodou, pre blízkosť športových 
a rekreačných plôch pri vodnej zdrži  
a pre krásne prírodné prostredie lužných 
lesov.V posledných rokoch dochádza  
k postupnému oživeniu bytovej výstavby 
rekonštrukciou starších rodinných do-
mov a výstavbou nových v záhradných 
častiach pozemkov, čím sa mierne zvyšu-
je počet obyvateľov.

K prudšiemu nárastu obyvateľstva do-
chádza migráciou nových obyvateľov 
do nových obytných lokalít už v etape 
realizácie výstavby. V Čunove je rozosta-
vaná nová lokalita Mladé Čunovo, ktorá 
nadväzuje na zastavanú časť obce. Ďal-
šie rozširovanie obce sa bude týkať ulice 
Schengenskej ulice, kde je plánovaná vý-
stavba na strane dnešného poľnohospo-
dárskeho družstva približne 120 rodin-
ných domov, nová obytná zóna Čunovo 
– Zichyho tably, ktorá vznikne v okrajo-
vej polohe obce pri vstupe do obce od 
centra na rozhraní ulíc Petržalská a Záhu-
menská. A rozvoj obce je navrhovaný aj v 
priestoroch Dlhej ulice – záhrady. Okrem 
toho sa očakáva výstavba v Danubia Par-
ku, kde sa prechodne očakáva bývajúcich 
197 návštevníkov a v záhradkárskej osa-
de 282 obyvateľov.

Podľa štúdie zhodnotenia priestorové-
ho potenciálu MČ Bratislava-Čunovo by 
malo výstavbou nových lokalít v roku 
2030 mať Čunovo trvale aj prechodne 
bývajúcich 4244 obyvateľov. Z dnešných 
niečo vyše 1010 obyvateľov (údaj z. r. 
2011) je to takmer štvrnásobný nárast do 
15 rokov.  Niekoľkonásobný nárast oby-

vateľstva si bude vyžadovať aj nové rie-
šenia dopravy, technickej infraštruktúry 
(zásobovanie vodou, splašková kanalizá-
cia) a najmä  základnú občiansku vybave-
nosť, ktorá aj dnes pre tisíc obyvateľov je 
nepostačujúca. 

Podľa demografického predpokladu 
je  navrhnuté a nevyhnutné zabezpečiť 
v obci materskú a základnú školu ako aj 
malé zdravotnícke zariadenie s lekárňou.  
Plány rozvoja obce sú v návrhoch veľmi 
konkrétne a s vysokou pravdepodobnos-
ťou bude rozvoj obce i zrealizovaná.

Plán rozvoja mestskej časti Čunovo, 
je v najbližšom desaťročí veľký a pev-
ne verím, že kompetentní pri výstavbe 
budú prihliať na všetky aspekty života a 
z krásneho Čunova sa rokmi nestane len 
developerký satelit na výstavbu domov, 
ale príjemné miesto s vidieckym charak-
terom a infraštruktúrou neďaleko veľko-
mesta. Lucia Schusterová
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Aké Čunovo budeme mať o 15 rokov?

1. Údaje za Danubia Park sú z investičného zámeru z roku 2013, neskôr boli zredukované.

2. Ukazovateľ „počet obyv./ha“ v tabuľke za lokalitu Danubia Park počíta návštevníka 
apartmánu (prechodne bývajúceho) za obyvateľa. Ak vo výpočte použijeme len obyvateľov 
v služobných bytoch, potom hodnota tohto ukazovateľa je 1,94 obyv./ha (187/96,5ha).



K modernému športovo-rekreačnému areálu či prí-
stavu vo svete bežne patria aj ubytovacie a spoločen-
ské objekty. Aby tam nebolo treba dochádzať z väčších 
vzdialeností, odtiaľ, kde možnosť ubytovania je, aby po 
západe slnka priestor neosirel a aby tam ľudia chodili, 
hoci zrejme v menšom množstve aj po skončení hlavnej 
sezóny. 

V Danubia parku uprostred medzi priestormi pre re-
kreačné domy bude Centrum s dvomi vodnými plocha-
mi, (prístavom pre 120 plavidiel a plážovým jazerom), 
športoviskami pre verejnosť a štvorpodlažnými s ustú-
peným piatym poschodím polyfunkčnými objektmi. 
Teda nijaké vežiaky. Na ich prízemí má byť široká sieť 
rozličných obchodov, reštaurácie, kaviarne plus služby 
a nad nimi ubytovanie apartmánového typu. Celkovo 
má vzniknúť v Danubia parku 377 apartmánov, v cen-
tre 286, a pri dotyku s vodou 91. Najmenší jednoizbový 
bude mať plochu tridsať a najväčší – štvorizbový, sto 
štvorcových metrov obytnej plochy. Z toho v apartmá-
novom komplexe bude 77 služobných bytov pre za-
mestnancov jednotlivých prevádzok, aby personál ne-
musel dochádzať z väčšej či menšej vzdialenosti a areál 
mohol žiť aj mimo letnej sezóny. 

Ubytovacie zariadenia pre cestovný ruch v dotyku s vo-
dou tvoria prízemné rekreačné chatky pri vode so zalo-
meným pôdorysom, aby vytvárali intímnejšie priestory, 
polouzavreté, ale nie stiesnené, stena vedľa steny. At-
mosféru v nich dotvára aj zeleň, trávniky i stromy. Na 
stavbu sú použité prírodné materiály, najmä drevo, aby 
bola zachovaná atmosféra pôvodných lužných lesov. 

Časť apartmánov Danubia Parku sa dostane medzi 
záujemcov formou timesharingu. Investor má predro-
kovanú spoločnosť RCI (Resort Condominius Interna-
tion). Tento spôsob investovania do cestovného ruchu, 
prenájmu a predaja nehnuteľností je v zahraničí zauží-
vaný a pokladá sa za výhodný. Na Slovensku sa objavil 
na prelome 20. a 21. storočia a vo väčšom sa práve po 
skúsenostiach vo zahraničia začal využívať roku 2003 na 
Donovaloch. K službám cestovného ruchu budú slúžiť 
dve recepcie. Centrálna – pri vstupe do centra a sezónna 
pre celý komplex. 

Na záver treba dodať, že priestor na ktorom by mohol 
vzniknúť Danubia Park je umelo vytvorený prísypom, 
ktorý vznikol po stavbe VD Gabčíkovo a bol práve ur-
čený na rekultiváciu – na rekreačno-športové účely.

 JJB

Čo je to timesharing?
Spoločnosť RCI (Resort Condomimius Internation), 

je najväčšou výmennou dovolenkovou skupinou na sve-
te, má dnes vyše 3,7 miliónov členov. S týmto nápadom 
prišli v roku 1974 pani Jon a Christel DeHaan na zákla-
de skúsenosti s časového obmedzenia užívania nehnu-
teľnosti. RCI ponúka už 4 970 rezortov v takmer 100 
krajinách sveta.

RCI tieto nehnuteľnosti nevlastní, iba sprostredku-
je výmeny, dbá o to, aby sa v ubytovacích zariadeniach 
dodržiavali požadované štandardy a poskytuje niektoré 
ďalšie služby zákazníkom. Čiže, ak sa niekto rozhodne 
stať členom systému, neobracia sa priamo na RCI, ale 

na majiteľa alebo predajcu hotelových apartmánov zara-
dených do RCI a zakúpi si najmenej jeden týždeň v roku 
na obdobie tridsať rokov. Vtedy vstupuje do hry a môže 
začať s výmenami.

 Veľkosť, sila a história tejto značky je zárukou služieb 
na najvyššej úrovni. Členstvom v klube RCI je možnosť 
získať všetky výhody, ktoré RCI prináša. Na základe člen-
stva je možné tento časový podiel vymeniť podľa svoj-
ho výberu v ktoromkoľvek stredisku cestovného ruchu. 
Každý z vlastníkov časového podielu sa podieľa každým 
rokom na údržbe strediska, v ktorom má zakúpené člen-
ské vlastníctvo prostredníctvom platenia udržiavacích 
poplatkov. Členstvo ponúka aj možnosť strávenia dovo-
lenky v spoločnosti rodiny a priateľov a možnosť prene-
chania vlastníctva deťom. Vlastníctvo sa často predáva 
po týždňoch a používanie týchto týždňov je rozdelené 
tromi spôsobmi: pevný, pohyblivý a rotujúci týždeň.

Ako to vlastne funguje?
V rámci timeshare ma každý tzv. užívacie právo na po-

byt, obvykle v dĺžke jedného týždňa. Vlastníci nehnuteľ-
ností po celom svete môžu svoj týždeň využiť alebo ho 
vložiť do virtuálnej banky a vybrať si týždeň niekoho 
iného. Pobyt si je možné samozrejme predĺžiť, resp. do-
kúpiť ďalšie týždne za výhodné ceny.

Nehnuteľnosti v rámci Timeshare zodpovedajú vy-
sokému štandardu, sú plne zariadené, s poskytovanými 
kvalitnými službami na vysokej úrovni.

Timesharing, ako druh investovania do cestovného 
ruchu, sa objavil na Slovensku na prelome 20. a 21. sto-
ročia. Vo väčšom sa takýto spôsob prenájmu a predaja 
nehnuteľností začal roku 2003 na Donovaloch. Investo-
ri začali s výstavbou apartmánových domov po skúse-
nostiach prevzatých zo zahraničia.

 http://www.residenceclub.sk/sk
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Strechy nad športovcami a dovolenkármi
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