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

Juraj Hradský a Jozef  Mallinerits 
napísali pôvabnú knižku Jarovce – 
Villa Ban. Ako píšu autori na úvod, 
spoznávanie našich vlastných kore-
ňov nás ešte pevnejšie kotví k mies-
tu, ku ktorému sme s istou dávkou 
pátosu a dojatia priradili epiteton – 
domov.

Kto sme a odkiaľ prichádzame – na 
tieto otázky nám dáva odpoveď histó-
ria. Kam smerujeme – na to si zrejme 
bude musieť hľadať odpoveď každý 
sám. Historický názov Jaroviec Villa 
Ban, ktorý sa už pred viac ako osemsto 
rokmi ocitol na listine kráľa Ondreja II., 
prezrádza, že táto neveľká obec, dnes 
mestská časť veľkej Bratislavy, má na-
ozaj krásnu a dlhú históriu. Mnohí jej 
žijúci, aj už nebohí, obyvatelia opatrova-
li s úctou a láskou dokumenty, dobové 
fotografie a staré listiny, ktoré autorom 
pomohli k zostavovaniu tohto diela. 
Podobne, ako Ján Maász v Čunove,  
rovnako títo dvaja autori urobili veľ-
mi  záslužnú prácu. Pretože  literatúra 
faktu, navyše podložená dokumentmi, 
fotografiami a maľbami, rozpráva o tra-
díciách, ktoré boli často počas dlhých 
povojnových čias v minulom storočí 
potierané, je veľmi dôležitá predovšet-
kým pre mladú generáciu.

Prečo nie sú hrdí?
Svojho času som učila  na základnej 

škole  štrnásťročné deti. Keď som sa ich 
opýtala, na čo sú hrdí, povedali mi, že 
naozaj nemajú byť na čo. Že u nás nič 
nie je, že sme len malý národ bez  tra-
dície a kultúry. Neverila som vlastným 
ušiam. Tak teda toto z mladých duší vy-
kresala súčasnosť – médiá, v ktorých je 
čo len minimálny prejav národného po-
vedomia považovaný za nacionalizmus, 
prihlúple televízne programy s neko-
nečnými tureckými seriálmi a prázdny-
mi hlupaňami, ktoré sa prezentujú ako 
smotánka. Toto dosiahol internet, table-
ty, smartfóny a celá technika, ktorá síce 
slúži, no aj kazí mladú dušu. Naši mladí 
často nechcú zostať žiť doma  a plánujú 
čo najskôr opustiť našu republiku.

Strýko z Bratislavy
 Začala som nosiť na hodiny do ško-

ly knižku s názvom Strýko z Bratislavy. 
Napísal ju rakúsky publicista Dietmar 
Grieser  a rozpráva o rakúskych stopách 
na Slovensku. Hovorí o pekárovi zo Že-
liezoviec, ktorý prišiel do Viedne a vy-
myslel Sacher tortu, o Albertine – sve-
toznámom viedenskom  múzeu, ktoré sa 
vlastne zrodilo na Bratislavskom hrade, 
aj o kaštieli v Rusovciach, kde do roku 
1945 šťastne žila vdova po korunnom 

princovi Rudolfovi Štefánia, so svojím 
manželom grófom Elemérom Lónyay-
om. Grieser píše o slovenskej Marianke, 
kde vďaka kameňolomu začali vyrábať 
prvé griflíky do škôl v celej Európe, aj  o 
kaštieli v Dolnej Krupej, kde sa zaľúbil 
Ludwig van Beethowen a napísal Sonátu 
mesačného svitu.  Jeho príbehy hovoria 
o tom, že naozaj máme byť na Sloven-
sku na čo hrdí. Je toľko krásnych vecí 
v Jarovciach, Rusovciach aj v Čunove, 
ktorými sa môžeme pochváliť a ešte ich 
aj zveľaďovať. Práve v týchto dňoch sa 
predsa začína rekonštrukcia zámocké-
ho parku v Rusovciach. Aj to je veľký 
tromf  pre našu hrdosť. Prázdniny sú v 
plnom prúde. Nezabudnite vašim de-
ťom porozprávať niečo viac z histórie 
vášho rodiska. Možno do nich zasejete 
semienko hrdosti. A vy na staré kolená 
nezostanete sedieť doma sami s plačom 
na krajíčku.   Barbora Laucká
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Podujatie na medzinárodnej 
úrovni v Rusovciach.
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Danube
Limes Day

8
mesiacov chránia psíkov pred kliešťami 
ochranné obojky Foresto či Preventic.  (r)

Okhwan
na hrádzi

Rakúsky architekt 
D. Eberle:
Jeho stavby sú
po celom svete
 strany 6 a 7

Osobité filmové dielo vznikalo 
aj u nás.
 strana 10

Ako využiť prázdniny

Nora Cúcorová:
- V lete nám veľmi chýba 

v Jarovciach cukráreň. Do-
konca tu nemáme ani stánok 
so zmrzlinou. To by sa nám 
všetkým veľmi zišlo.

Lucia Mericová:
- Ach, keby sme mali trošku 

väčší obchod s drogériou  
a poštu. To by bolo fajn. Zi-
šiel by sa aj parčík, kam by 
mohli ísť ľudia na prechádzku.  
V našich Jarovciach je naozaj 
čo budovať.

Peter Petergáč:
- V prvom rade by sa pri 

výjazde z Jaroviec mala vy-
riešiť doprava. Napájanie si 
vyžaduje kruhový objazd. Je 
to tam o život.

Oľga Kristová :
- Deti Čunovčanov nemajú na-

príklad miesto v škôlke. 

Klaudia Škrabáková:
- Ja v Čunove nežijem, ja tu 

iba pracujem. Chýba mi chod-
ník, ktorým by sa pešo dalo 
prejsť do Rusoviec.

 
 Text a foto: blau

Herec Milan Šimek sa tiež zúčastnil raftovania na festivale Divokej vody. Ošportovom festivale viac aj na strane 12.  Foto: Advantage

Kde nás tlačí päta

Číslo čísla

Živnostníci, strední a drobní podnikate-
lia, všetci, ktorí máte prevádzky na hrádzi 
alebo v obciach v okolí Dunaja (Čunovo, Ja-
rovce, Rusovce, Rajka, Dobrohošť, Vojka, 
Dunakiliti...), využite príležitosť bezplat-
nej reklamy. Aj v augustovom čísle me-
sačníka Dunajská hrádza vám uverejníme 
inzerát formou vizitky. Napíšte meno,  
adresu, kontakt a oblasť, v ktorej podni-
káte. V prípade záujmu o bezplatnú vizit-
ku, kontaktujte:

inzercia@dunajskahradza.sk, 
0911 265 285, 02/5443 0478.
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O nadjazde 
Nadjazd na Palmovej ulici v Jarovciach bude 

mať nový povrch. 20. júla sa skončí čiastočná 
uzávierka nadjazdu ponad diaľnicu D2 na Palmo-
vej ulici v Jarovciach. Dôvodom uzávierky bolo, 
že Národná diaľničná spoločnosť od polovice 
júna vymieňala na moste asfaltové mostné závery 
za mechanické. V lete už teda budú motoristi jaz-
diť po vynovenom moste. 

Nová trieda
V Materskej škole v Rusovciach otvoria novú 

triedu. Vzhľadom na to, že v Rusovciach pribú-
dajú noví obyvatelia a medzi nimi rodiny s deť-
mi, kapacity miestnej materskej školy už nestačili. 
Dobrou správou je, že od nového školského roku 
2014/2015 pribudne v tamojšej škôlke nová trie-
da pre 23 detí. Teraz v lete ju musí mestská časť  
zrekonštruovať, čo si vzhľadom na to, že budova 
materskej školy je zastaraná, vyžiada asi 30-tisíc 
eur. Financovať sa to bude z rozpočtu mestskej 
časti, z príspevku Bratislavského samosprávneho 
kraja, ale tiež zo sponzorských príspevkov rodi-
čov a peňazí súkromných firiem. 

Hasiči súťažili
Súťaž s historickou hasičskou technikou Medzi-

národná súťaž hasičov s historickou technikou 
bola v Rusovciach tento rok v inom termíne ako 
tradične. V minulých rokoch býva na konci au-
gusta, teraz bola v poslednú júnovú sobotu. Dô-
vodom bolo, že miesto súťaže – park pri kaštieli - 
bude už v auguste pre rekonštrukciu uzavretý. Na 
27. ročníku  medzinárodnej súťaže s historickou 
hasičskou technikou O pohár starostu mestskej 
časti Rusovce sa zúčastnilo 11 družstiev z Maďar-
ska, Česka a Slovenska. Víťazstvo obhájilo druž-
stvo z Rusoviec. 

Pozor na podvodníkov
Podvodníci sa vydávajú za splnomocnencov PD 

Dunaj. Ak chcete predať, kúpiť alebo prenajať 
pozemky v okolí Dunajskej hrádze, dávajte si 
pozor na podvodníkov. Objavili sa prípady, keď 
podvodníci vystupujú ako splnomocnenci Podiel-
nickeho družstva Dunaj vo veci kúpy a prenájmu 
pozemkov. PD Dunaj prehlasuje, že im nedalo 
žiadnu plnú moc a upozorňuje, že ide o podvod-
níkov. 

Nielen nadšenci histórie vedia, že Rusovce majú naozaj 
starú a slávnu minulosť. Napokon – do tamojšieho múzea 
Gerulata stále mieria návštevníci z celého Slovenska aj zo 
zahraničia. No a počas posledného júnového víkendu mali 
o dôvod viac navštíviť Rusovce. Rímskych vojakov, gladi-
átorov, dámy v krásnych rímskych šatách, ale tiež bežných 
Rimanov totiž mohli stretnúť v celej mestskej časti. Na 
chvíľu ich ovial duch pradávnej histórie. Po prvý raz tu 
totiž bol Danube Limes Day – jedinečné medzinárodné 
podujatie, ktorého cieľom je spropagovať rímske kultúrne 
pamiatky na dunajskej hranici Limes Romanus staré viac 
ako dvetisíc rokov. 

Na antiku narazíte v Rusovciach takmer všade
Deti aj ich rodičia boli nadšení a náladu im nepokazila ani 

búrka, ktorá na chvíľu podujatie prekazila. „Je to úžasne 
verné, veľmi sa mi páči, že pripravili aj program pre deti 
– to je totiž najlepší spôsob, ako ich naučiť niečo o na-
šich dejinách,“ pochvaľuje si podujatie pani Eliška, ktorá 
na Danube Limes Day prišla na bicykli z Ružinova spolu 
s manželom a s 5-ročnou dcérkou. Pre deti aj dospelých 
pripravili organizátori bohatý program – ukážky bojového 
umenia rímskych legionárov a gladiátorov, staroveký súd, 
bežný život v rímskom vojenskom tábore a mnohé ďalšie 
atrakcie. Všade boli pripravené aj všakové hry a súťaže, 

čo ocenili najmä deti. Margaréta Musilová, archeologič-
ka z Mestského ústavu ochrany pamiatok vraví: „Naším 
cieľom bolo poukázať na naše spoločné staroveké dejiny 
s okolitými národmi, ale tiež na to, že antické pamiatky 
sa nenachádzajú len v múzeu Gerulata, sú vlastne v celej 
obci. Na viacerých miestach sme teda postavili rôznorodé 
stanovištia, ktoré sa snažili verne kopírovať spôsob života 
niekdajších Rimanov“.  

Gerulata na zoznam UNESCO
Danube Limes Day Bratislava 2014 bol súčasťou projek-

tu EÚ – Danube Limes Brand – Rozšírenie Dunajského 
Limesu – Svetové dedičstvo UNESCO na Dolnom Du-
naji. Jeho cieľom je upozorniť na mimoriadne vzácne 
rímske pamiatky na dunajskej hranici, ktorú tvorila reťaz 
rímskych táborov. Tieto archeologické pozostatky, ktoré 
prežili vyše dvetisíc rokov, sú v súčasnosti pre rýchly roz-
voj miest ohrozené viac ako kedykoľvek predtým. Sloven-
sko má prioritný záujem dostať Rímsky kastel Gerulata do 
Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Bližšie k tomuto 
cieľu sme aj preto, že sa rímske pamiatky v Rusovciach 
stále viac dostávajú do povedomia ľudí. K tomu mal slúžiť 
aj Danube Limes Day. Organizátori sľubujú, že si ho zo-
pakujeme aj o rok.
 Eva Sládková, Foto: autorka

Rusovský kaštieľ konečne opravia

Správy

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

redakcia@dunajskahradza.sk

Bude to však spočiatku len obno-
va čiastočná, ale nejako začať tre-
ba. Vláda totiž získala zo zdrojov 
Európskej únie 5 miliónov eur na 
obnovu kaštieľa. Pravdou ale je, že 
by potrebovala aspoň 40 miliónov.  
Neogotická stavba, ktorá bola od po-
lovice 17.storočia rodovým sídlom 
rusovskej vetvy Zichyovskej šľachty, 
permanentne chátrala od 2. svetovej 
vojny. Kaštieľ pustol, došlo k jeho 
rozkrádaniu. Postupne sa síce menili 
jeho vlastníci, no ani jeden nedokázal 
zastaviť devastáciu kaštieľa. Od roku 
1995 prevzala kaštieľ Správa zariade-
ní Úradu vlády SR, ale až teraz  –  po 
rôznych majetkových a finančných 
peripetiách –  sa konečne veci roz-
hýbali. Vynikajúci slovenský archi-

Program aktivít Materského centra Luskáčik 
Vstupné dobrovoľné - vstupným podporíte 

naše ďalšie aktivity.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY NA JÚL :
• Herňa bude otvorená každý štvrtok od 10. 

do 11. h.
• Tvorivé dielne vonku 17.7. – vyrábame z 

ekologických materiálov roboty, motýle.
• V auguste bude pre rekonštrukciu herňa 

zatvorená.
• V júli a auguste organizujeme výlety pre 

deti za účasti rodiča s témou Spoznaj svoje 
okolie.

• V prípade dažďa sa výlety nekonajú.
 Jana Turanská, Jarovce

Rusovce ako v časoch Rímskeho impéria

Rusovce boli plné Rimanov a iných návštevníkov.

Vzácny rusovský kaštieľ, ktorý viac ako 20 rokov chátra, a rovnako aj 
krásna priľahlá záhrada, sa konečne dočkajú rekonštrukcie. 
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tekt Ján Bahna pred takmer 20 rokmi 
pripravil projekt rekonštrukcie kaštieľa, 
pravidelne v médiách upozorňoval na 
nežiaduci stav budovy a na potrebu jej 
obnovy, no a zdá sa, že sme sa konečne 
všetci dočkali. 

Začalo sa verejné obstarávanie 
Priľahlý historický park aj dnes – na-

priek tomu, že je v ňom väčší počet 
stromov v narušenom stave – využíva-
jú návštevníci radi. „Aj my sme sa sem 
chodievali prechádzať s deťmi, ale už to 
nerobíme,“ vraví pani Alena a dodáva, že 
sa báli konárov, ktoré až pričasto  padali 
zo stromov. Viackrát mali naozaj šťastie, 
že im nespadli priamo na hlavu. Dobrou 
správou je, že by sa mali revitalizovať aj 
historické záhrady. V prvej polovici toh-
to roka sa Úrad vlády SR pripravoval na 
vypísanie verejného obstarávania na ak-
tualizáciu projektu a dodávateľa stavby. 
Už teraz – v prvej polovici júla – bude 

podľa tlačového odboru Úradu vlády vy-
písané výberové konanie. No a ukonče-
né má byť na jeseň. Na budúcu jar by sa 
potom mali rekonštrukčné práce naplno 
rozbehnúť. 

Pre honoráciu aj pre verejnosť 
Kaštieľ by mal po rekonštrukcii slú-

žiť na reprezentatívne účely, napríklad 
pre návštevy na najvyššej štátnej úrov-
ni. Historický čeľadník a priľahlý are-
ál bude zas využívať najmä verejnosť.  
Má tam byť múzeum Rusoviec a ko-
munitné centrum. Máme sa na čo te-
šiť, pretože ak sa všetko podarí podľa 
plánov, v múzeu  bude napríklad trvalá 
expozícia o histórii kaštieľa, expozícia o 
kultúrnom dedičstve Európy s prepoje-
ním na Gerulatu, či infopanel s previa-
zanosťou na neďalekú cyklotrasu nad-
národného významu. Átrium (nádvorie 
čeľadníka) by malo slúžiť na kultúrne 
podujatia alebo krátkodobé tematické 

akcie, napríklad  vianočné trhy, kveti-
nové a rytierske víkendy, oslavy MDD 
a podobne. Na to si však musíme ešte 

chvíľu počkať. Dobrou správou ale je, 
že už sa aspoň začalo. 

 Eva Sládková, Foto: autorka

Odkedy existujú matriky z tejto oblas-
ti, nechýba v nich meno jeho predkov. 
Vyštudovaný matematik a otec piatich 
detí Ján Jive Maász je hrdým čunov-
ským rodákom. Muž, ktorého často ci-
tuje miestny farár, o ktorého poznatky 
z histórie sa opiera aj starostka. Ak sa 
naňho v Čunove opýtate, každý vám 
povie – to je náš Jive, ktorý má doma 
múzeum.

„Nie je to múzeum, ale etnologická zbier-
ka, čo mi napĺňa pivničné priestory do 
prasknutia,“ upresňuje predseda Chorvát-
skeho kultúrneho spolku Čunovo Ján 
Maász. Pričom všetky exponáty sú z Čuno-
va.

 Ste hrdý na to, že ste napísali perfekt-
nú publikáciu Čunovo – naša obec...

Hrdý asi nie som, ale som rád, že tá naj-
dôležitejšia časť toho, čomu sa venujem, 
bola publikovaná a každý, kto má záujem, 
si môže knihu prelistovať, pozrieť staré 
fotografie, prespievať staré piesne, alebo si 
môže prečítať niečo o miestnych zvykoch. 
Život beží, časy sa menia a veľmi ľahko sa 
zabudne na to, čo bolo napríklad pred päť-
desiatimi alebo sto rokmi. Ľudia nemajú 
čas venovaťsa vlastnej minulosti. Treba si 
uvedomiť, že ako chorvátske etnikum žili 
Čunovčania v multietnickom prostredí ob-
kolesení nemeckým, maďarským a sloven-
ským etnikom. Každé malo svoje jedinečné 
črty, ktorými sa odlišovalo od tých druhých. 
V takom prostredí dochádzalo často aj k 
vzájomnému obohacovaniu sa, ale tomu sa 
môžeme venovať niekedy v budúcnosti.

Čo je najzaujímavejšie v publikácii 
Čunovo - naša obec...

Cela kniha je určite zaujímavá, lebo ob-
sahuje popis čunovského chotára, chotár-
ne názvy, obsahuje výpis a krátku analýzu 
chorvátskych mien vyskytujúcich sa v Ču-
nove, popis zvykov napr. pri svadbe, ho-
doch a podobne, ďalej tam nájdete chorvát-
ske piesne, z ktorých sú mnohé jedinečné. 
Zaujímavý je aj prehľad dejinných udalostí, 
cirkevných aj svetských. Pre mňa osobne 
boli najzaujímavejšie dve veci. Prvou je, že 
som v maďarských archívoch našiel mapy, 
ktoré dokazujú, že polovicu obce odplavil 
Dunaj pri povodni v roku 1787. Odvtedy 
sa obec začala budovať v tom tvare, ako ju 
poznáme teraz. Druhou zaujímavosťou sú 
výsledky archeologických vykopávok usku-

točnených v rokoch 1885-1891, v ktorých 
by sa, podľa môjho názoru, malo pokračo-
vať.

Prečo ste sa teda práve vy, ako prag-
matický človek, začali tomu venovať? 

Tým, že Čunovo bolo pričlenené k Bra-
tislave, dochádza v posledných rokoch k 
masívnemu územnému rozvoju, pomer sta-
rých Čunovčanov k novým sa stále zmen-
šuje a koniec-koncov aj starí Čunovčania sa 
strácajú. To je dôvod, prečo sa tejto téme 
intenzívne venujem. Pýtate sa na začiatok? 
Bolo to už dávnejšie, ešte za socializmu, 
ešte ako študent som sa rozhodol, že po-
zbieram staré chorvátske piesne. Koncom 
sedemdesiatych rokov som si kúpil pre-
nosný magnetofón a starí ľudia mi spievali. 
Magnetofón sa, žiaľ, pokazil a ja som si už 
len zapisoval piesne do nôt a hľadal k nim 
texty. To bol začiatok. V tom čase sa na zá-
bavách často spievalo, a preto som na ko-
lene vyrobil prvý čunovský spevník, ktorý 
som približne 50-krát rozmnožil, dokonca 
sa ešte sem-tam nájde.

Čo potom nasledovalo?
Pred niekoľkými rokmi som si uvedomil, 

že by bolo zaujímave vedieť, čo si Čunov-
čania najviac vážia, a čo sa už generácie 
ukrýva v starých skriniach. Odpoveď je jed-
noznačná. Boli to staré modlitebné knižky a 

niekedy aj súčasti odevu, ktoré si ľudia 
odkladali po svojich rodičoch, starých 
rodičoch a mnohokrát aj po prarodičoch. 
A to je práve to, čo storočia odovzdávala 
jedna generácia druhej až po súčasnosť. 
V mojej zbierke sa nachádza väčšina tlače-
ných chorvátskych kníh, ktoré boli vytla-
čené pre chorvátske etnikum (často ozna-
čované ako Gradišćanski Hrvati) na území 
dnešného Maďarska, Rakúska a Slovenska. 
Okrem písomností mám vo svojej zbierke 
aj rôzne predmety, ktoré používali miestni 
remeselníci. Je to napríklad murárske ná-
radie, náradie korytára, pokrývača, stolára, 
tesára, košikára a podobne. 

Čo si z z dnešného pohľadu vážite 
najviac?

Najväčšiu historickú hodnotu majú pí-
somnosti, už spomenuté modlitebné kniž-
ky, apokryfy, zápisy svadobných piesní, pí-
somná korešpodencia a podobne. Keďže 
sme veľmi malá menšina, intenzívne spolu-
pracujeme s Chorvátmi v Rakúsku a v Ma-
ďarsku, s ktorými máme spoločnú politickú 
minulosť. Za Rakúska-Uhorska bolo Ču-
novo súčasťou Mošonskej župy (Čunovo 
bolo pričlenené do Československa spolu 
s Rusovcami a Jarovcami 15.10.1947). Na-
príklad, práve teraz sa pripravuje výstava o 
1. svetovej vojne, ktorú zastrešuje múzeum 

v Mosonmagyaróvari a Čunovo bude na 
výstave zastúpené tiež jednou nástenkou. 
To, čo sa mi podarilo zozbierať, patrí k naj-
väčším zbierkam písomností tohto druhu. 
Mám asi stovku knižiek a jedinečné apo-
kryfné modlitby, zápisy, korešpodenciu atď. 
Okrem chorvátskych knižiek sa uchovali 
knihy aj v nemeckom jazyku, tiež väčšinou 
s náboženskou tematikou. Napríklad, prvá 
viedenská kuchárska kniha z roku 1879, v 
ktorej je 1 960 receptov, alebo zákonník pre 
korunnú zem Uhorska z roku 1850, ktorý 
je dvojjazyčný v nemčine a starej češtine 

(teda nie v maďarskom jazyku). Napriek 
tomu, že Čunovo bolo v Uhorsku, nenašiel 
som ani jednu knihu staršieho dáta v ma-
ďarskom jazyku, čo len potvrdzuje určitú 
samostatnosť a svojráznosť obyvateľov 
Čunova.

A chorvátska kuchárska kniha?
Tú ešte musím spracovať. Nejaké recepty 

mám, ale to nestačí. Ľutujem, že keď ešte 
žila moja babka, nezapísal som si jej recep-
ty, lebo boli špecifické. Z rozličných bylín, 
ktoré vtedy rástli na hrádzi a teraz už nie 
sú, pripravovali gazdinky rozmanité omáč-
ky, alebo ich dávali do posúchov, ktoré tak 
získali výbornú chuť.

Prečo nechcete byť starostom Čuno-
va?

Lebo by som sa tu asi rozvadil so všetký-
mi. Radšej sa venujem zbierkovej činnosti a 
všetkému, čo súvisí s minulosťou Čunova.

Chystáte aj ďalšiu knižku?
Istotne to bude pokračovanie z chorvát-

skeho prostredia. Navyše, dlho sa zaobe-
rám otázkou, odkiaľ a a prečo sem Chorvá-
ti prišli. Gibaľka, Foto: autorka

Jive Maász: Priniesli mi staré knižky a boli medzi nimi rarityMiesto pre rodáka

 Mlynské kamene, brúsky, staré tehly, mažiare aj konské postroje, kuchynské náčinie 
ale aj kroje a množstvo písomností. To je etnologický poklad Jána Maásza, na ktorý sa 
občas príde pozrieť aj celý autobus turistov z Chorvátska.
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V Čunove je veľa krásnych zákutí. Hoci táto 
mestská časť Bratislavy nepatrí medzi naj-
väčšie, o letnú  pohodu sa tu dokážu postarať  
nielen v predzáhradkách, ale aj inde. Milí či-
tatelia, uhádli ste, kde sa nachádza práve táto 
krásna zeleň a tento detský kútik? Napíšte 
nám a my z vás vylosujeme toho, kto dostane 
z redakcie Dunajská hrádza milý malý darček. 

 (blau) Foto: autorka

Milá redakcia!
K mesačníku Dunajská hrádza som sa 

dostala priamo pri bufete Vyza. Veľmi 
som sa potešila, že mám čo čítať pri ko-
fole, keď zvyknem oddychovať po trase 
priamo zo srdca Bratislavy. Páči sa mi, 
že dávate priestor názorom ľudí, aj keď 
sa rôznia. Ja by som tiež chcela prispieť 
jedným do mlyna: na hrádzi je viac bu-
fetov, ktoré ponúkajú všetko možné od 
piva, cez párky až po hamburgery a pe-
čené ryby. Najmä v lete mi tu však chýba 
typické slovenské kyslé mlieko. Bola som 
na cykloturistike v Slovinsku, kde ho v 
krčahoch správne vychladené núkali na 
každom kroku. Prečo toto nepríde na um 
niekomu z okolitých obcí? Možno by mal 
s týmto nápadom úspech.

Pekné prázdniny vám želá z hrádze štu-
dentka architektúry STU

 Lenka Švirlochová

Vážení,
nechápem, prečo mesačník Dunajská 

hrádza nemôžem dostať aj vo Vojke a 
Dobrohošti! Páčia sa mi podnety, ktoré 
prináša, a dozviem sa v ňom aj tipy, kam 

sa oplatí ísť trebárs cez víkend. Kedy tam 
nájdeme správy z ďalších lokalít v okolí 
dunajskej hrádze?

 Milan Tóth, Dobrohošť
Naša odpoveď:
Vážený pán Tóth, budeme sa snažiť v 

ďalších číslach priniesť viac informácií 
aj z miest, ktoré spomínate. Perspektívne 
plánujeme zamerať náš mesačník aj na 
obyvateľov Rajky a Kittsee. Zachovajte 
nám, prosím, priazeň.

 Za redakciu Barbora Vítová

Listáreň - Bútľavá vŕba

Čo proti
kliešťom?

Dosť často sa s naším psíkom Fe-
dorom chodievame prechádzať na 
hrádzu, aj do lesa. Stáva sa, že mu 
doma musíme vyberať kliešte. Ako 
ho pred nimi možno ochrániť?

 Barbora a Ivo Vidkovci, Rusovce

Kliešte  sú  prenášačmi viacerých 
nebezpečných ochorení, na prvom 
mieste treba spomenúť aj pre ľudí 
nebezpečnú  boreliózu, čo je bak-
teriálne ochorenie, prejavujúce sa 
celkovými príznakmi a pri precho-
de na chronickú formu poškodzuje 
kĺby a nervový systém.

Ďalším ochorením je babezióza,  
vyvolaná parazitom červených krvi-
niek. Jej príznakom sú vysoké ho-
rúčky, typické je zfarbenie moču, 
pripomínajúce coca colu. Pri ne-
skorom liečebnom zásahu je ocho-
renie smrteľné. Kliešte prenášajú v 
našich podmienkach aj ďalšie „tro-
pické ochorenia“ - anaplazmózu, 
ehrlichiózu. Na prevenciu je k dis-
pozícii na trhu veľké množstvo prí-
pravkov vo forme postrekov alebo 
spot onov, napr. dobre známy Front 
line, Certifect, Controline, Advan-
tix, Vectra 3 D, novinkou sú tablety 
Bravecto s účinkom až 3 mesiace 
po jednorazovom podaní. Ochran-
né obojky Foresto či Preventic 
chránia pred  kliešťami až 8 mesia-
cov. Pri výbere vhodného príprav-
ku odporúčame vždy sa poradiť 
so svojím veterinárnym lekárom. 
Netreba zabúdať ani na ochranu 
proti blchám, ktoré sú prenášačmi 
pásomníc  a vyvolávajú nepríjemné 
kožné ochorenie. Samozrejmosťou 
a dôležitým úkonom je aj pravidel-
né podávanie tabliet proti črevným 
parazitom.

 MVDr. Milan ŠVIHRAN
 Veterinárna poliklinika 
 Bratislava - Jarovce, Foto: blau

Veterinár radí

Napíšte MVDr. Švihranovi otázku 
na redakcia@dunajskahradza.sk.  
Vášho psíka odmeníme obojkami 
proti parazitom od firmy Bayer.

 Čo nás teší

DH-2014-11
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Prednedávnom bolo v našej farnosti svätého Mi-
chala prvé sv. prijímanie detí. Každé z nich je obda-
rené rozličnými talentmi. Talent pre šport, literatúru, 
hudbu, spev... 

Mnohé z detí aj s podporou svojich rodičov zodpovedne 
a systematicky tento talent rozvíjajú. Je to pekné, povzbu-
divé. Aj pri mojom spätnom pohľade do minulosti som 
mal možnosť v pastoračnej praxi vidieť čosi podobné. 
Nie každé dieťa ale zdokonaľovalo a rozvíjalo svoj talent 
ďalej. Prišli chvíle spomalenia, zastavenia, rozptýlenie a 
mnohé ďalšie vplyvy, ktoré zabrzdili jeho vývoj. Niekedy 
sa zase s takou energiou a časovou náročnosťou venovali 
svojmu talentu, že sa na iné zabudlo, respektíve sa od-
sunulo na perifériu záujmov. Veľkým nebezpečenstvom 
bolo a aj v súčasnosti je, že talent môže zaslepiť a viesť k 
pýche. Denne sa môžeme stretať s osudmi mladých ľudí, 
ktorých úspech natoľko zaslepil, že podľahli pýche a vie-
dol k mnohým ďalším defektom, ktoré z toho vyplývajú. 
Prečo? Často sa zabudlo na to podstatné - na komunikáciu 
s tým, ktorý nás k životu povolal, na komunikáciu s Tvor-
com života, ktorý k nám prehovoril v osobe svojho Syna 
Ježiša Krista. Táto fundamentálna komunikácia v modlit-
be a zvlášť pri vrcholnej forme modlitby - svätej omši, je 
zdrojom ďalšieho rozvoja ľudskej osobnosti. Táto komu-
nikácia nevylučuje komunikáciu s ľuďmi. Práve naopak. 
Tam, kde je čas na modlitbu a slávenie Eucharistie, tam sa 
aj zdokonaľuje vzájomná komunikácia v rodine a celom 
spoločenstve. Podložené desiatkami rokov skutočných ži-
votných príbehov vidím, ako sa v pozitívnom, ale aj v ne-
gatívnom zmysle ukázala pravdivosť tohto konštatovania. 
A tak, ako som na začiatku uviedol, že talent, ktorý človek 
dostal, má rozvíjať, platí to aj o tom najväčšom dare, naj-
väčšom talente - talente viery, talente, ktorý sme dostali 
pri krste, keď sme boli pozvaní a napojení na zdroj lás-
ky, ktorú nám dáva Boh. Vo svetle Kristovej náuky 
si denne uvedomujeme, že talent, ktorý každý z 
nás dostal, nie je zdrojom osobného úspechu, 
ale slúži na obohatenie spoločenstva, v kto-
rom žijeme. Neustále v nás rezonujú biblické 
slová, že komu bolo dané viac, viac sa bude 
od neho vyžadovať. V evanjeliu zaznievajú aj 
jasné smernice, ako narábať s talentom, ktorý 
sme dostali. Preto citujem úryvok z Matúšov-
ho evanjelia, kde zaznieva Ježišovo podoben-
stvo o talentoch: „Bude to tak, ako keď sa istý 
človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a 
zveril im svoj majetok: jednému dal 
päť talentov, druhému dva a 
ďalšiemu jeden, každému 
podľa jeho schopností, a 
odcestoval. Ten, čo dostal 
päť talentov, hneď šiel, 
obchodoval s nimi a zís-
kal ďalších päť. Podob-
ne aj ten, čo dostal dva, 

získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal 
jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán 
tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, 
čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a 
vravel: „Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších 
päť som získal.“ Jeho pán mu povedal: „Správne, dob-
rý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa 
nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.“ Predstúpil 
ten, čo dostal dva talenty, a vravel : „Pane, dva talenty si 
mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.“ Jeho pán mu 

povedal: „Správne, dobrý a verný sluha, bol si ver-
ný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: 

vojdi do radosti svojho pána.“ Predstúpil 
aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: 

„Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, 
kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsý-
pal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl 
tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je 
tvoje.“ Jeho pán mu povedal: „Zlý a le-

nivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som 
nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? 

Mal si teda moje peniaze dať peňazo-
mencom a ja by som si bol 

po návrate vybral, čo 
je moje, aj s úrokmi. 
Vezmite mu talent 
a dajte ho tomu, čo 
má desať talentov. 
Lebo každému, kto 
má, ešte sa pridá a 
bude mať hojne. 
Ale kto nemá, tomu 

sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte 
von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“ /Ma-
túš, 25,14-30/ Myslím si, že hoci bolo toto podobenstvo 
povedané pred dvetisíc rokmi, nestráca na aktuálnosti a 
záleží na každom z nás, ako talenty, ktoré nám Boh zveril, 
a za ktoré nesieme zodpovednosť, rozvinieme vo  svojom 
živote.

Zamyslenie čunovského farára Mariana ČervenéhoTalent zaväzuje

Omše v kostole svätého Mikuláša v Jarovciach
Pravidelné bohoslužby
Pondelok: 18.00
Utorok: 18.00
Streda: 18.00
Štvrtok: 19.00
Piatok: 18.00
Sobota: 18.00 (s nedeľnou platnosťou)
Nedeľa: 8.00, 10.00
Sviatok v deň pracovného pokoja: 8.00, 10.00
Sviatok v pracovný deň: 18.00
Sezónne bohoslužby
Poriadok bohoslužieb platí pre obdobie:
30.3. - 25.10.
Pondelok: 19.00
Utorok: 18.00
Streda: 19.00
Štvrtok: 18.00
Piatok: 18.00
Sobota: 18.00 (s nedeľnou platnosťou)
Nedeľa: 8.00, 10.00 (chorvátsky)
Sviatok v deň pracovného pokoja: 8.00
Sviatok v pracovný deň: 8.00, 18.00

Pre všetkých obdivovateľov Danubiana Meulensteen Art Museum v Čunove máme dobrú 
správu. Múzeum finišuje svoju dostavbu, ktorá bude ukončená začiatkom septembra.

Všetkým, ktorí sa rozhodnú vidieť Danubianu v štádiu ukončovania prác, odporúčame vyu-
žiť to aj na návštevu aktuálnej výstavy v pôvodnej budove. Danubiana predstavuje do konca 
augusta diela významného českého maliara profesora Jiřího Načeradského zo zbierky Ivana 
Melicherčíka.

Je to jedinečná príležitosť zoznámiť sa s tvorbou jednej z najznámejších osobností  českého 
moderného figuratívneho umenia druhej polovice dvadsiateho storočia.

Danubiana sa stáva novým symbolom modernej Bratislavy. Vyše štvrť milióna návštev-
níkov, ktorí od roku 2000 videli jej výstavy, jednoznačne rozhodli o tom, že práve múzeum 
podobného typu naša verejnosť prijala s rešpektom a očakávaním.

Jedinečná poloha a priľahlý park poskytuje všetkým možnosť stráviť nezabudnuteľné chví-
le v spojení moderného umenia, prírody a vodnej hladiny Dunaja.

Pokiaľ sa Danubianu v minulosti rozhodlo navštíviť viacero osobností politického, kultúr-
neho a spoločenského života, určite to nebolo náhodné. Dôvodom bolo dobré meno, ktoré 
práve toto múzeum už roky šíri svojou koncepciou výstav a projektov.  (mh)

Danubiana, nový symbol modernej Bratislavy

DH-2014-12
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 Dietmar Eberle od roku 1984 spolupracuje v spo-
ločnej firme s kolegom Carlom Baumschlagerom. 
Obaja významní rakúski architekti čerpajú z odkazu 
modernizmu a skôr než typický materiál je pre nich 
charakteristická koncepcia utvárania priestoru. 

V tvorbe tejto dvojice dominujú obytné súbory, vý-
znamné sú aj administratívne budovy. Ich fasáda je vždy 
členitá a nedovolí stavbe vytvoriť jeden monolitický blok, 
navzdory tomu si však budova dokáže zachovať čistotu 
a kompaktnosť. Citlivo pracujú s okolitým prostredím. 
Pre ich práce na obytných súboroch je príznačné, že vo 
vnútri stavieb starostlivo zvažujú rozvod sietí, ale inak 
sú vnútorné dispozície natoľko voľné, že je ich možné 
do značnej miery prispôsobiť individuálnym požiadav-
kám. Pozornosť venujú aj stránke energetickej náročnos-
ti - často využívajú dvojité, variabilné fasády. O súčasnej 
architektúre sa zhovárame s autorom projektu Danubia 
Park Dietmarom Eberlem.

Kedy ste sa rozhodli byť architektom? 
-Ešte ako dieťa. Veľmi skoro som si uvedomil, že sa cí-

tim dobre, keď ľudia niečo budujú. Keď som mal sedem-
násť, pohrával som sa s myšlienkou byť spisovateľom. 
Ako dvadsaťročný som sa musel rozhodnúť. Spisovateľ 
alebo architekt? Vyhrala architektúra.

Prečo? 
-Pretože každý rok sa napíšu tisícky, milióny strán. Bol 

som drzý mladý muž a chcel som vybudovať niečo, čo 
ľudia môžu nielen vidieť, ale aj cítiť a zažiť. 

Vyrastali ste v horskej dedine v Rakúsku. Ovplyv-
nilo vás to nejakým spôsobom? 

-Samozrejme. Horské dediny bývali chudobné. A chu-
doba učila mnohému. Po prvé, ľudia sa veľmi sústredili 
na materiál a snažili sa ho využiť čo možno najlepšie. Po 
druhé, neboli na nikom závislí a zodpovedali za to, čo 
robia. A tá tretia vyplýva z histórie. Stovky rokov muži 
odchádzali pracovať do zahraničia. Odchádzali na jar 
a vracali sa na jeseň. Vytvárali umenie, ktoré sa nazý-
valo juhonemecký barok. Ženy však zostávali v dedine 
počas celého roka. Takže za všetko – peniaze, majetok, 
prevzali zodpovednosť práve ony. To platí dodnes. Ak 
chcete uzavrieť dohodu, nerozprávajte s mužom. Takže, 
ak môžem uviesť, čo som si zo svojho detstva odniesol, 
sú to životné múdrosti: byť precízny, cestovať po svete 
a veriť svojej žene. 

Aká je architektúra v Európe? Môžete ju porovnať 
s Viedňou? 

-Vývoj európskej architektúry priamo súvisí s jej histó-
riou. Tak je to aj vo Viedni. Rakúsko má veľkú históriu. 

Viedeň, ale aj Európu významne ovplyvnila ekonomická 
situácia medzi dvoma svetovými vojnami a vývoj nové-
ho modernizmu. Po druhej svetovej vojne zažila Európa 
i Viedeň architektonický a stavebný boom. Ale v podsta-
te jeho prvá vlna tu bola už v roku 1850 do roku 1910. 
Druhá veľká vlna prišla v rokoch 1950 až 1980. Toto 
obdobie bolo ovplyvnené najmä rýchlym rastom miest. 
Na konci 60. a 70. rokov sa spustila veľká vlna kritiky. 
Kritika na konci 70. rokov priniesla to, že architektúra 
sa začala prispôsobovať existujúcim štruktúram, existu-
júcej architektúre. Myslím, že Viedeň nie je príliš špeci-
fická. Je tu však špecifický model financovania domov a 
to je v súčasnosti viac, ako architektúra. 

Takže je to celé o peniazoch? 
-Väčšinou. Ak zarobíte 1000 eur, dokážete urobiť iné 

veci, ako keď zarobíte 2000 eur. 
Existuje nejaké mesto, ktoré sa najlepšie vyrovna-

lo so starou a novou architektúrou? 

Rakúsky architekt Dietmar Eberle: 

Odvážte sa porozumieť
vlastnej kultúre

Nordwesthaus. Villa Menti.

Danubia Park.

Dietmar Eberle.
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-Myslím si, že kategórie ako staré a nové neexistujú. Je 
to iba o dobrom a zlom. 

Tak, čo je teda dobré? 
-Ak chcete vedieť, čo je dobré, čo urobíte? Spýtate 

sa seba, koľko peňazí ste ochotný investovať. Ak je to 
dobré, zaplatíte viac. Ak to nie je dobré, nekúpite to. 
Som jeden z tých hlúpych architektov, ktorí si myslia, 
že ľudia sú príliš rozumní. Vo Viedni však ľudia rozho-
dujú. Architektúra predsa je pre ľudí, nie pre niekoho 
imaginárneho. Je o každodennom živote. A ľudia rozho-
dujú, aká je jej hodnota. Ja túto hodnotu beriem veľmi 
seriózne. Ľudia sú veľmi rozumní, robia to, čo majú radi 
a kupujú si to, čo sa im páči. Myslím, že väčšina ľudí je 
úprimných. 

Kde je podľa vás v Európe najkrajšia architektú-
ra? 

-Určite v Madride a vo Florencii. Ale je to môj osobný 
pohľad. Nemám rád mestá v Stredomorí. 

Čo si myslíte o architektúre v Bratislave a Viedni? 
- Ani Viedeň, ani Bratislava v tomto momente nie sú 

horúcimi bodmi architektúry v Európe. Vplyvné sú iné 
regióny. A čo vidíte vo Viedni a Bratislave, to sú zahranič-
né trendy, ktorý niekto pretransformoval do lokálnych 
podmienok. Keď sa napríklad niekoho zo zahraničných 
univerzít spýtate, či by chceli ísť do Viedne, odpovedia, 
že áno, ale iba v tom prípade, aby videli pamiatky. Nie 
sú unesení z novej architektúry. Ak chcú vidieť novú 
architektúru, idú napríklad do Madridu. Tu vidíte prvky 
architektúry, ktoré sa opakujú a kopírujú. Pre mňa by 
mala byť architektúra vyvážená medzi lokálnymi hod-
notami a medzinárodným vnemom. A je veľmi dôležité, 
aby projekt prinášal kvalitu do života človeka.

Môžete byť konkrétnejší?
- Musíte sa odvážiť rozumieť špecifickej kultúre vo 

vašom regióne a prísť na to, čo ho robí špeciálnym. A z 
toho dokážete usúdiť, čo je najdôležitejšie. Ak sa mám 
vrátiť k Bratislave, minimálne v 60. rokoch tu boli veľké 
snahy zo strany komunistov urobiť niečo špeciálne. Na-
príklad Kamzík, Slovenský rozhlas či most SNP. Aj keď 
kritika k nim je rozporuplná, aspoň sa architekti snažili 

byť originálni. Ale v súčasnosti to u vás a ani u nás vo 
Viedni nevidím. 

Zaujala vás nejaká budova na Slovensku? 
-Máte nádhernú tradíciu drevených kostolov na výcho-

de Slovenska. To je svetové dedičstvo a niečo, na čo by 
ste mali byť hrdí a čo sa mi veľmi páči. 

Lákajú vás iba starobylé budovy? 
-Nie, páčia sa mi tie zo šesťdesiatych rokov, napriek 

tomu, že prešli veľkou vlnou kritiky. Ale je to môj  
pohľad na to, čo je dobré. Ak rozprávam o pekných 
budovách, je to viac o funkcionalite budovy ako o ich 
kráse. 

Keď tvoríte, inšpirujete sa nejakými inými pro-
jektmi? 

-Toto nerobím. Ak pracujem na projekte, snažím sa 
nájsť ducha, spoznať mentalitu, cítiť atmosféru. Naprí-
klad, prejdem sa Bratislavou, sledujem atmosféru, ľudí a 
následne sa snažím atmosféru pretransformovať. Mys-
lím, že pripravovaný projekt v Danubia Parku v Brati-
slave je vďaka tejto mojej snahe naozaj špecifický. Do 
projektu sme sa snažili dostať atmosféru, ktorá je bra-
tislavská a súčasne slovenská. Odlišnosti, ktoré sú dané 
kultúrou národa, by mali byť z takýchto mimoriadne ná-
ročných projektov cítiť. A z tohto projektu chcem ne-
chať dýchať prírodu. Vašu slovenskú prírodu. Pretože 
tamojšia príroda je unikátna. Chcem tam zachovať tie 
stovky obrovských stromov. A domy by sa mali integro-
vať do tohto úžasného prostredia a do tejto atmosféry. 
O to sa snažíme v tomto projekte. 

Hovoríte o prírode. Ale významnou súčasťou Ču-
nova je aj voda. 

-Áno. Máme tu dve rozdielne atmosféry. Prvým je park 
s mnohými stromami, pelotónom a individuálnymi bu-
dovami. Ďalším je prístav. Najkrajšie na celom projekte 
je nádherné spojenie aktívneho života, prírody, lesa a 
vody. 

Spolupracujete na projekte Danubia Parku aj so 
slovenskými architektmi? 

-V súčasnosti spolupracujem s pánom Buzinkajom, 
ktorý je mojím bývalým študentom. Je veľmi talentova-
ný. Mám ho rád ako človeka. Je veľmi múdry. 

Čo to prinesie Danubia Park bežným občanom 
obce?

- Lepšiu kvalitu života, čo sa samozrejme odzrkadlí aj 
vo zvýšenej hodnote ich nehnuteľností.

A aká je spolupráca s ďalšími architektmi zo Slo-
venska na projekte Danubia Park? 

-Dobrá. Funguje to tak, že ja niečo navrhnem a im sa 
moje nápady páčia a dokážu ich dotiahnuť do dokona-
losti. 

Na koľkých projektoch ešte pracujete v súčasnos-
ti? 

-Je to okolo 50 projektov vo Švajčiarsku, Francúzsku, 
Belgicku, Holandsku, Taliansku, Rakúsku, Litve, Číne, 
Spojených štátoch. 

Máte momentálne nejaký obľúbený projekt? 
-Danubia Park je môj obľúbený, ale podľa môjho ná-

zoru jeho príprava trvá veľmi dlho. Všetka administratí-
va okolo, veď to poznáte. Ďalší projekt, ktorý mám rád, 
je v Číne. Mám rád obyčajných ľudí, a preto je ďalším 
mojím obľúbeným projektom obrovský komplex so 
sociálnymi bytmi v Šanghaji, z ktorého vyrastie okolo  
9 000 apartmánov pre približne 27 000 – 30 0000 ľudí. 
Som jediným zo západných architektov, ktorý pripra-
vuje projekty nájomných bytov v Číne. Hlavnou myš-
lienkou je priniesť kvalitu bývania normálnym ľuďom. 
A z obľúbených projektov spomeniem ešte extrémny 
protiklad. Pracujem na veľmi krásnej vile v Beverly Hills 
v Los Angeles pre jedného z najbohatších amerických 
producentov. 

Koľko budov ste už postavili? 
-Okolo 900. 
Na ktorú budovu ste najviac hrdý? 
-Nikdy nie som hrdý. Nikdy sa nevzdám nádeje, že 

ďalšia budova, ktorú postavím, bude lepšia ako pred-
chádzajúce.  Text: redakcia,  Foto: archív

Baumschlager & Eberle 
je architektonická firma, 
ktorá získala medzinárod-
né uznanie vďaka niekoľ-
kým víťazstvám v me-
dzinárodných súťažiach: 
napríklad ich projekt 
rozšírenia viedenského 
letiska, návrh administra-
tívnych budov v Žene-
ve a Zürichu, obytného 
súboru v Pekingu alebo 
projekt budovy na brehu 
Bodamského jazera. Tvar 
poslednej menovanej vy-
chádza z myšlienky vtáka 
stojacieho vo vode na jed-
nej nohe. Vo vnútri betó-
nového tubusu je umiest-
nená kancelária vyložená 
svetlým drevom, obe čel-
né steny sú zasklené.

Administratívna budova v  Bruseli.

Vila vo  Švajčiarsku.

Dom v Lustenau.



Kriminálne činy spoľahlivo plnia 
stránky novín a vysielací čas tele-
víznych novín. Žiaľ, drvivá väčši-
na prípadov sa deje opakovane aj 
vďaka tomu, že ľudia robia stále tie 
isté chyby. Podceňujú preventívne 
opatrenia a správajú sa rizikovo, čím 
páchateľom ponúkajú príležitosť. 
Správajte sa zodpovedne a chráňte si 
svoje vlastníctvo. Poradíme vám, ako.

 
Prevencia je najlacnejšia

„Napriek preventívnym aktivitám polí-
cie a samospráv sa právom domnievame, 
že občania sú stále slabo informovaní 
o tom, ako predchádzať kriminálnym či-
nom. Poučenie až na vlastných chybách 
je to posledné, čo by si každý želal. Pri-
pravili sme preto sériu populárno-náuč-
ných materiálov, ktoré prispejú k osvete 
a veríme, že preukázateľne znížia rizikové 
správanie ľudí,“ hovorí a upozorňuje Da-
niel Štubniak, špecialista na bezpečnosť a 
konateľ spoločnosti Kamerové systémy, 

s.r.o. a dodáva: „Projekt prevencie kri-
minality pre samosprávy a obyvateľov si 
kladie za cieľ v spolupráci so samosprá-
vou vzdelávať občanov a predchádzať 
rizikovému správaniu, kriminalite a ško-
dovým udalostiam na majetku a zdraví.“

Štatistiky sú neúprosné. Kriminalita je 
podľa jedného z posledných prieskumov 
piatym najvážnejším spoločenským prob-
lémom v Slovenskej republike. Podľa 
Odboru osobitného určenia Generálnej 
prokuratúry trestným činom dominu-
je násilná a majetková kriminalita. Často 
ide o ich kombináciu, napríklad v podobe 
lúpežných prepadnutí. Každá poisťovňa 
i každé okresné riaditeľstvo policajného 
zboru však môžu potvrdiť, že preventív-
ne opatrenia preukázateľne znižujú riziko 
spáchania trestného činu, vandalizmus 
a iné sociopatologické javy. Preventívnymi 
opatreniami sa vytvárajú jednak podmien-
ky na to, aby potenciálnym páchateľom 
ukázali správnu cestu a jednak, aby  sa im 
sťažilo páchanie trestnej činnosti.

Čo vás v škole nenaučia
Bolo by naivné myslieť si, že len poctivé 

zamykanie dverí domu, auto zaparkova-
né pod lampu a zložité heslá v mobilnom 
telefóne a počítači dokážu zlodejov od-
radiť. Vidinu ľahkého zisku hodnotných 
predmetov dokážu pretaviť do neuveri-
teľne prešpekulovaných spôsobov, ako 
prekonať zámky, heslá a iné prekážky. 
„Občania dobre poznajú linku 158 alebo 
112.  Mali by však mať čo možno naj-
širšiu predstavu o ochranných prostried-
koch a zariadeniach, od zložitých zámok, 
cez alarmy, imobilizéry, až po kamerové 
systémy a pult centralizovanej ochrany. 
Tiež by mali vedieť, na aké služby majú 
nárok a na koho sa v prípade, že sa stanú 
obeťou kriminálneho činu, majú obrá-
tiť,“ tvrdí Daniel Štubniak. Poznať, kedy 
a za akých podmienok sa najčastejšie dejú 
krádeže, aké nástroje zlodeji používajú 
a akými zbraňami najčastejšie útočia ná-
silníci, to sú informácie, ktoré sa v škole 
bežne nevyučujú. 

Zodpovedný občan
Určite je vhodnejšie, ak sa o možnos-

tiach ochrany a obrany dozvedajú obča-
nia serióznou cestou od odborníkov a nie 
prostredníctvom čiernej kroniky, bulváru 
a amerických kriminálnych seriálov. Zod-
povedný, poučený a uvedomelý občan 
dokáže pôsobiť preventívne i na svoje 
okolie. Veľa informácií sa šíri ústnym po-
daním. Dobrá susedská komunita dokáže 
koordinovane postupovať napríklad pri 
inštalácii kamerového systému, zodpo-
vedne zamykať vchodové dvere a rých-
lejšie odhaľovať podozrivé činy či osoby. 
Ucelené materiály, týkajúce sa prevencie, 
sú navyše vhodným podkladom pre  rôz-
ne semináre a workshopy.

  Lenka, Foto: archív
Viete, že...

... čím na vyššiu poistnú sumu máte 
majetok poistený, tým sofistikovanejšie 
zabezpečovacie prvky poisťovňoa 
vyžaduje? Najprv nastupuje prevencia 
a až potom poistenie a represie. 
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Chráňte si vlastníctvo zodpovedne

Na tomto mieste v Čunove kedysi fungovalo kla-
sické družstvo, na ktorom chovali nielen kone, ale 
aj ošípané. Dnes sú tu už iba maštale, ktoré si pre-
najali dvaja mladí nadšenci z mesta. Lenka Blahová 
a Daniel Štubniak mali spoločný sen: vybudovať si 
vlastný ranč, na ktorom sa budú môcť preháňať na 
milovanom koníkovi, kobylke Butterfly.

„Teraz obhospodarujeme osemnásť boxov pre ustaj-
nenie koníkov s možnosťou ďalšie dostavať,“ prezrá-
dza mladý muž, ktorý s partnerkou Lenkou plánuje spo-
ločnú budúcnosť. Ranč funguje v novom režime druhý 
mesiac a zostali v ňom voľné už iba dva boxy. Na zele-
ných plochách vo veľkosti vyše troch hektárov sa pasie 
šestnásť koníkov, medzi ktorými nechýba ani dynamic-
ká, ale veľmi milá kobylka Butterfly. Okrem nej sa na 
ranči starajú o dvoch žrebcov a ďalšie kobyly i valachov. 
V prevažnej väčšine ide o dospelé, vychované koníky,  
v poslednom čase je medzi nimi aj veľa anglických plno-
krvníkov. Stajník Patrik Ruman, ktorý zbieral skúsenosti 
s koňmi až v Španielsku, na všetko dozerá. Každodenné 
čistenie boxov je samozrejmosťou a vďaka priestran-
ným výbehom sú koníky na tomto ranči spokojné.  
V tomto smere sa ranč Butterfly líši od iných podob-
ných, aj prestížnejších, zariadení v Bratislave, ktoré majú 
práve s výbehmi obrovské problémy. 

Spoločný koníček
Keď sa títo dvaja mladí sympaťáci spoznali, zistili, že 

majú spoločného koníčka – jazdenie na koni. Pretože 

Butterfly ranč je splneným snom Lenky a Daniela

Lenka a Daniel pri žrebcovi ...

Stajník Patrik 
Ruman na ranči 
aj býva.
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Ak sa počasie vydarí a je krásna nedeľa, 
na Dunajskej hrádzi je plno od rána. Pre-
chádzame stavenisko okolo torza Starého 
mosta, po ľavej strane míňame vodácke 
kluby. Kurty sú už pokosené, aj volejba-
lové ihrisko je pripravené pre športovcov. 

Vodácky klub Dunajčík, ktorý minulý 
rok výrazne zaplavila voda, je ešte mĺkvy. 
V bufete Lido, ktorý stojí na pravej stra-
ne hrádze od roku 2003, je tiež ešte po-
koj. Jeho majiteľ Ján Gabovič prichádza 
okolo obeda. Ponúka držkovú polievku, 
langoše, hejky a dobré pivo i kofolu pri-
bližne pre 50 ľudí. V tomto bufete náj-
dete kontakt na pojazdného servismana 
bicyklov Daniela, ktorý vám v prípade 
núdze na hrádzi pomôže. Jeho mobilné 
číslo - 0907 729 376 už využili mnohí 
cyklisti, ak sa dostali na hrádzi do prob-
lémov.
Pesnička na želanie

Ideme ďalej, míňame most Apollo a 
dvesto metrov za ním to tiež ešte doobe-
da trochu spí. Majiteľ bufetu Čierna hora, 
alebo Rock Garden, Ladislav Bončo, ktorý 
s kuchárkou Lenkou Zradulovou otvárajú 
tiež na poludnie, hovoria, že počas celé-
ho leta tu bude rušno hlavne cez víkendy. 
Každú sobotu sem privábi hostí dídžej 
Woodee, ktorý hráva na želanie pre asi 120 
ľudí od 16. hodiny. Tí, ktorí to poznajú, 
vedia, že v tomto bufete sa počas celej se-
zóny možno tešiť na víkendové špecialit-
ky – taliansku alebo mexickú kuchyňu a k 
tomu asi desať druhov pivka z kvalitných 
malých moravských pivovarov. 
U bosorky

Hrádza sa postupne napĺňa, pri vjazde 
do Petržalky je ďalší bufet U bosorky. Tu 
kmitajú od desiatej ráno do ôsmej večer. 

Posedenie s kapacitou tristo miest je už 
takmer plné. Na ihrisku s hojdačkami a 
preliezačkami džavocú deti, rodičia si dá-
vajú prvú rannú kávičku či studené piv-
ko. Šéfka bufetu, ktorý tu stojí už desať 
rokov, pani Hamarová hovorí: „Cez ví-
kendy tu vždy hrajú kapely. Špecialitkou 
na jedenie sú v tomto zariadení hejky a 
cigánska.“

Dvojičky na koníku
Niekto jazdí na hrádzi na bicykli, iní si 

obuli kolieskové korčule, alebo zobrali 
psíka a vyšli sa sem prejsť. Osobitnými 
hosťami hrádze sú aj jazdci a milovníci 
jazdeckého športu. Z neďalekého jazdec-
kého klubu Dunaj si na prechádzku vyšla 
Janka s koníkom Ramielom. „Meno sme 
mu dali podľa Ramiela – archanjela bú-
rok,“ prezrádza pekná mladá jazdkyňa, 
ktorá si do sedla sadá každodenne. Teraz 
sa rozhodla povoziť na koníkovi dvojič-
ky Ninu a Lauru Chudobové. Dievčatká 
sprevádzala mama a pes.
Zmrzlina z Čunova

Míňame bratislavské kanalizácie, ale aj 
výstavné hausbóty na ľavej strane hrádze 
a blížime sa k bufetom Vyza a U Sama. 
A čo je tu okrem množstva relaxujúcich 
ľudí nové? Zmrzlina z Čunova. Má nad 
ňou dozor Veronika Tokolyová. Veľa 
druhov talianskej čunovskej zmrzliny 
vábi najmä deti. V týchto častiach rusov-
skej hrádze je najrušnejšie. Nečudo. Šéf  
bufetov Igor Filkas stále rozmýšľa, čím 
prilákať hostí. Teraz je to okrem štan-
dardnej ponuky aj zmrzlinka a 22. júna 
sa tu konali majstrovstvá v kickboxe. Vy-
zerá to tak, že na hrádzi si príde na svoje 
každý. Len iným spôsobom.

 Gibaľka, foto: autorka

Nedeľa na hrádzi

jazdecký šport nepatrí práve medzi lacné, povedali si, 
že aj tak mesačne za svoje hobby utrácajú peniaze, tak 
ich radšej budú míňať spoločne. V Krupine si kúpili od 
chovateľov Arpášovcov koníka Butterfly, ktorý predtým 
ako najrýchlejšie plemeno jazdil dostihy. A postupne zis-
tili, že okolo jazdeckého športu sa aj na Slovensku krútia 
veľmi fajn ľudia. Na vlastnej koži spoznali, že život na 
koni a s koňom prináša celkom iné radosti a pre nich 
dovtedy nepoznané krásy.

Šťastie praje pripraveným
Približne po dvoch rokoch dostal pár ponuku na pre-

nájom ranča. Dnes tvrdia – bolo to akurát. „Šťastie 
praje pripraveným, a preto sme sa tejto šance chopili,“ 
hovoria svorne.

Čo ponúkajú?
Pre majiteľov koní majú ešte pár voľných boxov, kde 

môžu svojich miláčikov ustajniť. Bežnej verejnosti sú 
určené kurzy jazdenia pre rôzne skúsených jazdcov pod 
vedením inštruktorov alebo možnosť zajazdiť si aj in-
dividuálne. Krásna príroda na okolí poskytuje možnosti 
skvelých prechádzok. Popri hrádzi sa dá prejsť do Ra-
kúska či do Maďarska, na dlhej rovine sa kone s jazdca-
mi môžu vybehať do vôle.

Beky a Štefánik
Okolo koní sa všade motajú psi a mačky. Labrador 

Beky sa tu zjavne cíti ako domáca pani, čo však nepre-
káža kocúrovi Štefánikovi, aby sa motkal okolo koby-
liek. Minulý týždeň doviezli na ranč zásobu pekného 
zeleného sena. Zásoba im vydrží až do zimy. V týchto 
dňoch dokončujú jazierko pri maštali a Daniel plánu-

je postupne aj väčšie investície. „Perspektívne by sme 
chceli vybudovať krytú jazdiareň,“ prezrádza. Pomaly 
sa teda v Čunove udomácňujú. Veterinár MVDr. Milan 
Švihran z Jaroviec dozerá na ich kone, aby im naozaj 
nič nechýbalo. Je horúce leto, prírodný ranč bzučí vče-
lami, muchami a iným hmyzom, a preto koníky majú na 
hlavách praktické masky. Lenka Blahová dopĺňa svojho 
partnera: „Bola som to práve ja, kto kúpil na nejaké naše 
výročie prvú jazdeckú hodinu. Neľutujem, hoci Daniel 
je v jazdení statočnejší. A viete, čo je na tom najkrajšie? 
Konská oddanosť človeku. Ak sa o koníka pekne posta-
ráte, vždy vám lásku vráti.“ Gibaľka, Foto: autorka

Denná hygiena je dôležitá v každom ročnom období.

Majitelia koní počas 
prechádzky.
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Ako zmenil tento deň váš život?
- Úplne. Zatvoril som oči a premýšľal 

som nad ideálmi, ktoré som nenaplnil, nad 
témou, ktorú som nenašiel, nad filmom, 
ktorý som nespravil. V tej chvíli som však 
spravil rozhodnutie nenechať nič na ná-
hodu, že nájdem tému a nepustím ju, kým 
nedokončím film. Že budem otvorený a 
pripravený. Neviem, ako dlho som tam 
sedel, zrazu ma niekto poklepal po pleci. 
Otvoril som oči a predo mnou stál ázij-
ský chlapík s otázkou, či ho môžem od-
fotiť. Dali sme sa do reči a Okhwan mi 
porozprával svoj životný príbeh a ani ne-
viem, ako ubehli štyri hodiny. Zrazu mi to 
všetko zapadlo a skoro som až vykríkol – 
Okhwan, spravím o tebe film!

 Kto je Okhwan?
- Okhwan Yoon je vyštudovaný právnik 

z Južnej Kórey, ktorý odmlada bojoval za 
veci, ktoré považoval za správne. Za pro-
testy proti vojenskému režimu bol v roku 
1984 väznený. Neskôr žil život cieľave-
domého a pracovitého človeka a s bra-
tom postavili úspešnú obchodnú firmu s 
odevmi. Ako každý však hľadal odpove-
de na otázku, čo je skutočné šťastie a keď 
sa to spojilo s jeho túžbou vidieť svet, 
vydal sa v roku 2001 na cestu na bicykli. 
Nevedel presne, kam pôjde a na ako dlho. 
Keď sme sa stretli na Cypre, prešiel už 
okolo 170 krajín sveta na bicykli.

Čo vás na ňom najviac zaujalo?
-Vnímal som ho ako niekoho, kto má 

obrovskú vytrvalosť, húževnatosť a 
nemá strach. Rozprával mi, ako umieral 
na púšti od podchladenia, ako bicykloval 
s maláriou. V Sudáne ho uniesli a strážili 
so samopalmi a on im v noci zdrhol. Ten 
chlapík už prežil asi všetky možné druhy 
smrti. Fascinovalo ma, že jediná jeho is-
tota je absolútna neistota. Nevedel, kde 
bude zajtra, či bude mať čo jesť a kde 
bude spať. Je to úplný protiklad k nášmu 
spôsobu života, ktorý staviame na „isto-
tách“. Pri ňom som mal pocit, že máme 
luxusné problémy, že náš hnev a depresie 
sú smiešne, strachy a obavy z budúcnosti 
zbytočné. To ma zaujalo.

Prečo bicykluje?
- Jeho motivácia sa počas cesty značne 

zmenila. Povedal by som, že začínal ako 
bežný cestovateľ, ale v istom bode chcel, 
aby jeho cesta bola viac ako len spozná-
vaním kultúr a ľudí a hľadania jeho osob-
ného šťastia. Často myslel na to, že jeho 
rodná Kórea je kvôli mocenským hrám 
nezmyselne rozdelená na Severnú a Juž-
nú. Rozhodol sa, že bude bicyklovať za 
znovuzjednotenie svojej krajiny. Znie to 
ako niečo nemožné, ale Okhwan to myslí 
vážne.

Ako ste presvedčili Okhwana, že o 
ňom nakrútite film?  

- Myslím že ho presvedčilo naše odhod-
lanie. Pred nami boli za ním ľudia z BBC 
aj z Kanady, ale vždy to na niečom stros-
kotalo. My sme však boli tvrdohlaví, pre-
konávali sme prekážky a prileteli za ním 
do Tuniska a vystopovali sme ho ako de-
tektívi v hlavnom meste. Trvalo nám to 

štyri dni, ale potom sme ho už nepustili 
(smiech). Odvtedy sme spolu strávili veľa 
času v rôznych krajinách sveta. V Kó-
rei, Anglicku, Taliansku, Tunisku, USA, 
Mexiku a ďalších. Najviac času sme však 
boli spolu na Slovensku. Bol tu už trikrát 
a dokopy tu strávil viac ako štyri mesiace. 
Natáčali sme tu však iba pár dní. Na My-
jave, v Bratislave, na Záhorí, ale dôležitá 
scéna filmu sa odohráva práve na hrádzi.

Prečo práve hrádza?
- Tento film je autentický a Okhwanov 

príbeh sa odohráva priamo pred našimi 
kamerami. Aby to bolo zaujímavé, musí-
me mu rozumieť a mať silný príbeh. Na-
krúcame už piaty rok, ale keďže s ním ne-
môžeme byť stále, tak niektoré udalosti 
musíme zrekonštruovať, aby sme udržali 
kontinuitu a podporili príbeh. Jedna z ta-
kých situácií je, že Okhwan zahodil svoju 
sedanku a ďalej bicykloval svetom posto-
jačky. Bolo to symbolické gesto, že nie je 
obyčajný turista, že jeho cesta má vyššie 
ciele. Túto scénu sme zrekonštruovali 
práve tak, že v Čunove na hrádzi zahodí 
sedanku do vody. Je to nesmierne foto-
genické miesto a vyzerá to ako šíre more. 
Myslím, že to budú vo filme dokonca aj 
domáci ťažko vedieť identifikovať. Naj-
mä, keď po tom ako zahodí sedanku, na-
sledujú zábery z rôznych kútov sveta, ako 
jazdí po stojačky.

V akom štádiu je film teraz?
- Momentálne dokrútime  posledné scé-

ny v Nepále a v júli to pôjdeme dostrihať 
do Paríža so skvelým strihačom Clau-
diom Hughesom. Potom budú nasle-
dovať farebné korekcie a zvukový mix. 
Chceli by sme to dokončiť do konca roka 
a dostať sa s filmom na veľké festivaly. 
Ale na to musí byť film dobrý.

Kto sa na filme podieľal?
-Hlavným kameramanom je vynikajúci 

Martin Štrba a významne nám pomá-
ha kamarát Michal Adamec, veľkú časť 
práce v strižni odviedol Michal Kondr-
la. Finálny strih dokončíme s Claudiom  
Hughesom, film s našou firmou kopro-
dukuje Tomáš Kaminský a Rebekah Tol-
ley, hudbu komponuje Roman Ferianc 
alebo „This is Kevin“. Skvelý človek a 
kamarát Peter Veverka, úspešný produ-
cent žijúci roky v Los Angeles, náš pro-
jekt podporuje od začiatku. A je ešte veľa 
ľudí, ktorým vďačíme za veľa.

A na záver - je nemožné možné?
- Nehovorím, že Kórea sa zajtra zjed-

notí, ale nemožné určite možné je. Každý 
vytvárame svety, v ktorých žijeme. Dôka-
zom je aj príbeh nášho filmu. Od prvé-
ho stretnutia s Okhwanom až dodnes sa 
dejú veci, ktoré štatisticky nie sú možné. 
V roku 2010 vyhlásil YouTube projekt 
„Life In a Day“. Je to film, ktorý rozpráva 
príbeh jedného dňa. Čo všetko sa na sve-
te môže udiať. Film produkoval Ridley 
Scott a režíroval oscarový Kevin Macdo-
nald. Z 80 000 videí z celého sveta vybrali 
medzi 15 hlavných stavebných kameňov 
ich filmu aj jeden deň s Okhwanom, kto-
rý sme nafilmovali v Ázii v roku 2010. 
Napriek tomu, že sme ani nesplnili ofi-
ciálne podmienky na prihlásenie videa... 
Nemožné je určite možné, ale iba ak sami 
sebe veríte.

Barbora Vítová, foto: archív 
Filmpark production, s.r.o.

Svetový slovenský film sa nakrúcal aj na hrádzi
Mladý tvorca, filmár Marek Mackovič, začal po strednej škole pracovať na zahraničných filmoch, ktoré  sa nakrúcali 

na Slovensku. Ako asistent réžie pracoval  na filmoch Za nepriateľskou líniou s Genom Hackmannom, Povstanie s 
Davidom Schwimmerom, Frankenstein s Donaldom Sutherlandom a ďalších. Film ho odmalička fascinoval a mal 
veľký sen: chcel robiť filmy, ktoré by inšpirovali ľudí a ukazovali  naše možnosti a silu. Jedného októbrového dňa v 
roku 2009 sedel Marek s priateľkou na cyperskom letisku.

Väčšina ľudí si myslí, že som obyčajný cestovateľ, 
hovorí Okhwan Yoon vo filme slovenských tvorcov.

V Čunove si na hrádzi Okhwan najprv 
iba hádzal kamienky.

Dallaskí policajti našli ukradnutý bicykel veľmi rýchlo.

V Ríme. Sprava Martin Štrba, Okhwan Yoon, Michal Adamec, Marek Markovič.
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DATA CENTER s.r.o.
Výroba EKG prístrojov pre lekárov
Dlhá 22, 85110 Čunovo
www.datacenter.sk, datacenter@datacenter.sk
Telefón: 0903 721 281

-Naše podnikanie sme rozšírili náhodou. 
Ani sme už nedúfali, že konečne zrea-
lizujeme náš veľký sen – prevádzkovať 
reštauráciu pri vode. A predsa sa to stalo 
realitou, hovorí pani Ingrid. 

-Vždy sme chceli , aby v našej vysnívanej 
reštaurácii bolo pódium, šmýkačka a po-
dobne. Pavol našiel ponuku na internete. 
Namiesto šmýkačky sme však minulý rok 
v septembri prebrali okrem reštaurácie 
Dunajských pirátov aj najväčší tobogan 
vo Viedni, pokračuje úspešná podnikateľ-
ka.

Postavili ho v roku 1985, meria 208 
metrov a vlieva sa do záchytnej nádrže 
Nového Dunaja. Preto je považovaný 
za najdlhší tobogan vo Viedni a jeden z 
najdlhších v Rakúsku. Rovnako, ako cyk-
listická dráha, ústi aj tobogan do hlavnej 
reštaurácie manželov s názvom „Donau-
piraten.“ Areál je vzdialený od Bratislavy 
70 kilometrov, leží v jednej z najkrajších 
častí Viedne, ktorá sa nazýva rodinnou 
plážou Viedne. Z Bratislavy sa sem dá do-
stať aj na bicykli. O cestu späť sa dokážu 
postarať priamo v reštaurácii, ktorá cyk-
listom poskytuje svoj autobus. Tobogan 
bol dlho vyradený z prevádzky, no po re-
konštrukcii sa prebúdza k životu a stáva sa 
horúcou novinkou Viedne. Počas MDD 
ho deti do štrnásť rokov mohli vyskúšať 
celodenne zdarma a na záver dostať vy-
svedčenie s jednotkou alebo s päťkou. A 
čo ešte možno nájsť na tomto zaujíma-
vom mieste? Reštaurácia v pirátskom štýle 
má širokú ponuku jedál. Dá sa prenajať 
na rôzne eventy aj párty, vedie z nej vy-
hliadková terasa na Dunaj a krásne oko-
lie. Koncom mája otvorili v areáli Eskimo 
Insel čiže Eskimácky ostrov, ktorý bude 
slúžiť do konca septembra. Okrem 90 le-
žadiel je na pieskovej pláži aj ďalších tri-
dsať miest na sedenie. Hostia si pochutia 
na zmrzlinových špecialitách, domácich 
dezertoch, nechýba tu ani škola potápania 
My dive, tanečný parket s animátormi a s 
dídžejom. Celkom iný zážitok poskytne v 
rovnakom čase grilovacia chata, ktorá je 
chránená aj pred zlým počasím.  (blau) 

Foto: Peter Leginský a archív

Baran
Prázdniny by ste si 

mali užiť s deťmi bez 
toho, že budete vyvolá-
vať rozbroje. Postarajte 
sa o obrúsenie vašich 
rohov.

Býk
Júlové ničnerobenie si 

vychutnajte s Pannami. 
Prekvapenie vás čaká 
18. júla. Nepremeškajte 
ho!

Blíženci
V čunovskom kaštieli 

sa zriaďuje ekologické 
centrum. Ak pomôžete 
tejto dobrej veci, vašu 
aktivitu budúcnosť 
pozitívne vráti.

Rak
Na slnko choďte iba 

natretý krémom s UV 
faktorom najmenej číslo 
15. Chráňte svoje zdra-
vie aj v prírode.

Lev
Toto obdobie je vhod-

né na zaváranie uhoriek. 
Pozor, v Rusovciach ich 
kúpite najvýhodnejšie!

Panna
Neurážajte sa zase na 

starostu. Nemyslí to zle, 
len sa bojí povedať, čo 
má práve na srdci.

Váhy
Doprajte si ranný beh 

na hrádzi. Prospeje to 
vašej kondícii.

Škorpión
Ľudia v tomto zname-

ní by si mali nájsť prácu, 
ktorá súvisí s umením. 
Inšpiráciu nájdete v 
sobotu na hrádzi.

Strelec
Pri plávaní v jazere 

vám hrozia kŕče v lýt-
kach. Dávajte si pozor 
na užovky.

Kozorožec
Ak ste sa rozhodli pre 

dovolenku v Chorvát-
sku, nezabudnite si 
doma sedmové karty. 
Pri mori na vás čaká 
výhra.

Vodnár
V júli vás ktosi bude 

chcieť okradnúť. Môžu 
to byť čerešne alebo aj 
krádež peňaženky na 
letnej záhradnej slávnosti.

Ryby
Občas platí, že mlčať 

je zlato. V istej závažnej 
veci by ste však mali 
mať konečné slovo.

HoroskopV reštaurácii Dunajských pirátov
znie slovenčina 
Podnikatelia Ingrid Murínová s manželom Pavlom sa úspešne pred pätnásti-

mi rokmi etablovali v rakúskom Semmeringu. V súčasnosti si konečne splnili 
sen. Okrem horského hotela, ktorý dobre poznajú najmä milovníci zimných 
športov, získali reštauráciu v celkom inom prostredí. 

DH-2014-13

Ponúkame možnosť investovať 
a hľadáme prevádzkovateľov 
športovísk, obchodných 
priestorov a priestorov 
občianskej vybavenosti 
pre pripravovaný projekt 
Danubia Park.

DANUBIA INVEST
Nám. SNP 14 
Bratislava 811 06 
Slovakia
 
Telefón: +421 02 625 280 02
e-mail: info@danubia.sk

DH-2014-14
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Dôležité informácie:
Rozmery ihriska: 8 x 16 me-

trov (rovnaký kurt ako na plážový 
volejbal)

Sieť: beachtennisová,  
výška 170 cm

Loptička: v plážovom tenise sa 
pri dopade loptičky na zem výmena 
končí, hrá sa so špeciálnou mäkkou 
loptičkou, podobnou tenisovej

Rakety: najrozšírenejší vari-
ant plážového tenisu sa hrá so 
špeciálnymi pálkami na plážový 
tenis, v USA sa hrá so štandardnými 
tenisovými raketami

Pravidlá sú jednoduché:
- hrá sa výlučne štvorhra
- boduje sa klasicky tenisovo  

15-30-40, ale bez výhod
- podávajúci môže servovať  

na ľubovolné miesto súperovej 
polovice

- pri výmene má dvojica iba jeden 
úder ako v tenise alebo badmin-
tone, nemôže sa prihrávať ako vo 
volejbale

- akýkoľvek dotyk siete telom či 
raketou vo vzduchu i na zemi je 
chyba

- zápas prebieha rovnako ako 
v tenise - hrá sa štandardne  
na 2 víťazné sety (set je  
6 víťazných hier)

- hráč má iba jedno podanie, 
v prípade, že sa loptička dotkne 
pásky, sa podanie neopakuje

Plážový tenis - svetová jednotka zavítala do Čunova!
Slovensko je iba treťou krajinou bez 

mora, kde sa hrá plážový tenis. Tento 
mladý a veľmi atraktívny šport máme 
u nás od roku 2009. Práve Areál Di-
voká Voda v Čunove mal na Festivale 
Divokej Vody (5. – 6. júla) tú česť, aby 
sa stal dejiskom dosiaľ najväčšej ak-
cie organizovanej v tomto športe na 
Slovensku. 

Dunlop Beach Tennis Open Slovakia 
2014 je dokonca zaradený v kalendári 
Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) 
ako turnaj úrovne G3 a hráči z celého 
sveta mali možnosť bojovať o body do 
svetového rebríčka a prize money 2000 
eur. Toto všetko sľubovalo doteraz na 
Slovensku nevídanú účasť a kvalitu. 
Zastúpenie malo celkovo 8 krajín: Slov-
ensko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, 
Slovinsko, Bulharsko, Taliansko a Brazí-
lia. A práve z Brazílie sa podarilo or-
ganizátorom dotiahnuť jednoznačne 
najväčšiu hviezdu podujatia- svetovú 
mužskú beachtennisovú jednotku Vini-
ciusa Fonta! Ten so svojím spoluhráčom 
Massimom Matteiom z Talianska podľa 
očakávaní postupoval pavúkom veľmi 
jednoznačne. Prvý trojsetový zápas si 
zahral až vo finále, proti slovinskej dvo-
jici Uroš Brinovec a Urban Čevka. Stret-
nutie sa skončilo v prospech brazílsko-
talianskeho dua výsledkom 6:3, 2:6, 6:2.

Do ženskej súťaže sa na rozdiel od silne 
obsadených mužov prihlásilo iba 5 dvo-
jíc. Prekvapenie nepripustili rebríčkovo 
najvyššie Maďarky Zsuzsanna Kovácsová 
(ITF rank 87) a Monika Erdélyiová (ITF 
rank 61). Zvíťazili vo všetkých odohraných 
zápasoch na turnaji a z Čunova si odniesli 
najcennejšie kovy. Druhé skončili Slovinky 
Lea Wildmannová s Marcelou Cuder-
manovou. Najlepším slovenským párom 
sa stali tretie - Michaela Pochabová 
a Katarína Páleníková. 

Plážový tenis vo svete
Názory, kde vznikol plážový tenis, sa 

rôznia. V Taliansku, USA či v Brazílii  
sa na každej pláži hrá mnoho druhov 
raketových športov, čím vzniká via-
cero teórií a nárokov na jeho vznik. 
Dodnes sa tento šport hrá v dvoch 
verziách: s klasickou tenisovou rake-
tou (USA) a so špeciálnou beachten-
nisovou pálkou (Európa). Dôležitým 
míľnikom pre štandardizáciu plážového 

tenisu je rok 2008, kedy zodpovednosť 
zaň prevzala Medzinárodná tenisová 
federácia. V plážovom tenise dominujú 
kvantitou i kvalitou hráči z prímorských 
krajín: Taliansko, Brazília, Francúzsko, 
Španielsko, USA, Japonsko a ďalšie. 

Slovenský plážový tenis v plienkach,
no s veľkým potenciálom

2009 - prvé kontakty s plážovým teni-
som (účasť na turnaji G1 v Prahe, prize 
money 10 000 eur)

2010- 2011- prvé organizované turnaje
od 2012 - plážový tenis organizovaný 

po dohode so STZ ako majstrovstvá SR 
v plážovom tenise

2012, 2013 - medzinárodný turnaj ITF 
G4 v Nitre s účasťou 2, resp. 3 krajín

2014 - tretí ročník majstrovstiev SR 
a tretí ročník medzinárodného turnaja 
ITF na Slovensku.

Plážový tenis má na Slovensku základňu 
v Nitre, v klube 1. ABC Nitra. Pre 
tých, ktorí by chceli tento šport zobrať 
vážnejšie, profesionálnejšie, je motivá-
ciou svetový rebríček ITF, v ktorom má 
3 roky zastúpenie aj naša krajina. A to 
zastúpenie nie hocijaké - Andrea Hra-
decká s Alenou Benčovou nás dôstojne 

reprezentujú na najvyššom fóre - vlani 
vylepšili svoj výsledok z premiéry na MS 
(2012) a skončili medzi najlepšími 16 
dvojicami sveta.

Za to, že plážový tenis vôbec existuje, 
môžeme vďačiť najmä dvom osobám - 
Michalovi Ivanovi, ktorý bol zároveň aj 
riaditeľom turnaja Dunlop Beach Ten-
nis Open Slovakia a Radovanovi Lacovi, 
najlepšiemu beachvolejbalovému hráčovi 
na Slovensku. 

Plážový tenis je veľmi rýchly a zábavný 
šport, ktorý je navyše výborným pros-
triedkom na spevnenie svalstva či zha-
dzovanie kilogramov. Skúste si hodinku 
zahrať na rozpálenom piesku a na druhý 
deň ráno sa vám telo určite poďakuje. 
Svalovica vás asi neminie, no určite sa ne-
nechajte odradiť a vyzvite do súboja aj 
svojich priateľov. Okrem krajšej postavy 
vám viac tréningu prinesie aj vyššiu šancu 
na ich zdolanie a využitie starého známe-
ho pravidla - prehra platí pivo. A to mi 
verte, bude prvá vec, po ktorej budete po 
zápase túžiť.

Ak by vás tento šport zaujal, podrobné 
a pravidelné informácie nájdete na we-
bovej stránke www.plazovytenis.sk.

Barbora Žiačiková ml., 
Foto:Ondrej Bobek


