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

Čas prázdnin vrcholí. Mnohé ro-
diny počas dvoch prázdninových 
mesiacov cestujú do Chorvátska, 
aby sa do sýtosti vykúpali v morskej 
tyrkysovej vode, iné zasa mieria do 
hôr. Zlepšujú si kondičku a možno 
rodičia aj priúčajú deti vedomos-
tiam z mykológie. Lebo hríbov je 
túto sezónu v slovenských horách 
naozaj dostatok, len sa v nich po-
mýliť neoddá.

Na jazerách
Kto však zostal doma, alebo ho rodičia 

šupli k starej mame, nemusí banovať.  
V čunovských, jarovských či rusovských 
dvoroch, ale aj vo vzdialenejšej Vojke, 
Dobrohošti či Devínskej Novej Vsi sa 
deti naozaj nenudia. Ak by predsa, rie-
šenie je jednoduché: s bicyklami môžu 
zamieriť k blízkym jazerám. Hoci v tých 
čunovských, ktoré sú zdrojom pitnej 
vody, je kúpanie zakázané, zjavne zákaz 
nikto nerešpektuje. Iba motoristi sú po-
zornejší, striehnu na hliadky, ktoré by 
navliekli ich tátošom papuče. Na rusov-
ských jazerách je aj preto vždy viac ľudí 
ako v Čunove.

Pojazdný bufet
 Zemepáni z Rusoviec tu mali kedysi 

pretekársku dráhu, na ktorej trénovali 
kone. Pamätníci vedia, že prvá nudis-
tická pláž, za ktorú sa urputne bojovalo 
ešte za socializmu, sa nachádzala práve 

tu. Neskôr, po vzniku obľúbeného štr-
koviska, sa pri jazere grupovali naháči, 
ktorí slobodne plávali a opaľovali sa  
v jeho jednej časti. Tak toto sa zmenilo. 
V súčasnosti sú nudisti pri rusovskom 
jazere premiešaní s „plavkáčmi“ kol do-
kola.  Keďže sa mestská časť zjavne sta-
rá o to, aby turistom a rekreantom nič 
nechýbalo, krúži okolo relaxujúcich ľudí 
všetkých vekových kategórií a stupňoch 
nahoty pojazdný bufet so zmrzlinou, pi-
vom či kofolou. 

Na ryby či za vtákmi
Malý Dunaj, ktorý sa začína v Rusov-

skom chotári, volali kedysi Rusovské 
rameno Dunaja. V Čunove a hádam 
ani v Rusovciach nebolo v minulos-
ti domu, v ktorom by sa nevenovali 
rybolovu. Dunajská hrádza a blízke 
okolie Dunaja dodnes poskytuje pre-
dovšetkým v lete športové zážitky kor-
čuliarom a cyklistom, dedinky okolo 
zasa učia od mladosti deti trpezlivosti 
pri rybačke. A kto práve nemá rád ta-
kéto vyžitie, možno si príde na svoje 
na člnoch v niektorom zo športo-
vých klubov. Najviac možností zába-
vy však v lete ponúka Divoká Voda  
v Čunove s nadväznosťou na umenie  

v Danubiane. Dobrodružstvo možno 
zažiť aj na ranči Butterfly v Čunove.

Do konca leta sa navyše vo viacerých 
dedinkách konajú hody spojené s roz-
ličnými atrakciami. Napríklad, vo Vojke 
nad Dunajom už súťažne varili ryba-
ciu polievku, v Bake – na druhej strane 
hrádze - sa tiež chystá Deň dediny so 
všetkým, čo k nemu patrí. Kolotočmi, 
opekaním vola, vôňou pečených rýb  
a spevom vo viacerých jazykoch. Ne-
ďaleko na nivách a v južných lesoch 
pri Gabčíkove sa zasa nachádza ostrov 
orliaka morského, ktorý patrí od roku 
1953 k chráneným zoologickým nále-
ziskám. Tohto krásneho vtáka mož-
no pozorovať na jednej zo zánovných 
rozhľadní neďaleko hrádze. Stačí si teda 
len vybrať. Prázdniny v okolí dunajskej 
hrádze majú stále čo ponúknuť.

 Barbora Laucká
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Viete, ako sa možno doviezť 
až do Lipótu?
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Nová kompa
v Gabčíkove

100-tisíc eur
ešte môže miestne zastupiteľstvo 
minúť do konca roka na obnovu obce 
Vojka nad Dunajom. (r)

Halászlé vo Vojke 
nad Dunajom

Unikátny 
festival jogy
Tanečník býva
 v Rajke.
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Súťaž vo varení 
rybacej polievky.
 strana 4

Výzvy leta

Eva Christová:
Bývam na Dlhých dieloch a 

kým prídem na rusovskú hrá-
dzu, zaberie mi to veľa času. 
Otcovia mesta by mohli vytvo-
riť viac cyklotrás v Bratislave. 
Je ich naozaj veľmi málo.
Lenka Bašnáková:

Všade, kde som vo svete 
bola, ľudia mali k dispozícii 
pramenistú vodu. V Indii aj v 
Santiagu di Compostella. Ta-
kéto studničky s čírou prame-
nistou vodou by som privítala 
aj v okolí hrádze. 
Andrea Jánošíková:

Mohla by sa na hrádzi zlep-
šiť cesta. Aby na nej nebolo 
toľko hrboľov a výtlkov.  Po 
takomto nerovnom povrchu sa 
ide ťažko.

Miroslava Záborská:
Bývam v Petržalke, a pre-

to by som privítala, aby sa 
upravil povrch cesty najmä pri 
Chorvátskom ramene.

Igor Filkas:
Chvalabohu, teraz je menej 

úrazov na hrádzi ako po mi-
nulé ruky, lebo ľudia sa viac 
chránia. Máme problémy so 
zásobovaním bufetov, lebo sem 
je zakázaný vjazd motorové-
ho vozidla. Nikdy sa tu však 
nezrazil cyklista s autom ale-
bo s korčuliarom. Takže tento 
zákaz je nezmyselný.

Ako bolo na hodoch v Rusovciach? Viac na strane číslo 2. FOTO: OZ Rusovčan

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 septembrovom 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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Dopravné novinky
Obyvatelia Jaroviec, Rusoviec a Čunova majú  

od začiatku júla komfortnejšiu dopravu do cen-
tra Bratislavy. Aj vďaka dvom poslancom – Joze-
fovi Uhlerovi z Jaroviec a Radovanovi Jančíkovi 
z Rusoviec, ktorí sú obaja zároveň mestskými 
poslancami – sa konečne podarilo rozšíriť mož-
nosti cestovania mestskou hromadnou dopravou. 
Viac ako tri roky obaja žiadali komisiu dopravy 
a informačných systémov mestského zastupiteľ-
stva o to, aby do týchto prímestských častí cho-
dievali spoje častejšie. Teraz sa konečne naskytla 
príležitosť a od júla pribudol nový spoj číslo 90, 
ktorý premáva od Vodného diela v Čunove až  
k Eurovea v centre Bratislavy. Vzhľadom na to, 
že vo všetkých troch mestských častiach pribúda 
obyvateľov, poslanci žiadali aj o to, aby doterajšie 
linky zvýšili svoje kapacity. A od leta už na linke 
číslo 191 nepremáva len obyčajný, ale kĺbový – 
teda väčší – autobus. Aj spomínaný nový autobus 
je kĺbový. 

Blikajúce priechody
v Rusovciach

V Rusovciach už na jeseň pribudnú aj ďalšie 
novinky, ktoré by mali prispieť k väčšej bezpeč-
nosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Ako 
nás informoval poslanec Radovan Jančík, každý 
mestský poslanec má od magistrátu k dispozícii 
49-tisíc eur na dopravné projekty v jeho mestskej 
časti. V Rusovciach vďaka tomu pribudne nový 
semafor na križovatke pri pošte a farebne tam 
zvýraznia aj 9 priechodov pre chodcov. Okrem 
toho na nich pribudnú kyklopy – dopravné za-
riadenia, ktoré fungujú na princípe mačacích očí 
a využívajú svetlo na zvýraznenie priechodov. 
Všetky tieto novinky by mali v Rusovciach pri-
budnúť už v septembri.  Eva Sládková

Čo ich čaká a neminie? 
Vo Vojke nad Dunajom sa na miestnom športo-

vom ihrisku budú 16. augusta konať oslavy Dňa 
sv. Štefana. Vo Veľkej Pake v tento istý deň bude 
Deň obce. V obci Mierové sa zasa 6. a 7. septem-
bra konajú hody. V Lehniciach bude v auguste 
Festival rómskej kultúry spojený so súťažou vo 
varení. A súťažiť vo varení gulášu budú v augus-
te aj v obci Oľdza.

Zberné miesto odpadu
Stojisko kontajnerov pre obyvateľov mestskej 

časti Bratislava – Čunovo sa nachádza na Ulici 
Na hrádzi. Od apríla sem môžu občania nosiť 
odpad vždy v piatok od 14. do 18. h a v sobotu 
od 7. do 13. h. Podľa nariadenia starostky stojisko 
kontajnerov slúži občanom mestskej časti Brati-
slava - Čunovo, ktorí v nej majú trvalý pobyt, na 
bezplatné uloženie odpadu z domácnosti. Nie je 
určené pre obyvateľov, ktorí nemajú v mestskej 
časti trvalý pobyt, ani firmám a živnostníkom na 
uloženie odpadu, ktorý je produktom ich pod-
nikateľskej činnosti. Na požiadanie pracovníka, 
ktorý stojisko spravuje, je nutné preukázať trvalý 
pobyt na území mestskej časti.

 (b)

Patrónka Mária Magdaléna
Patrónkou Rusoviec je Mária Mag-

daléna, a tak hody v tejto mestskej 
časti bývajú okolo termínu jej cir-
kevného sviatku, ktorým je 22. júl. 
Tento rok na obnovené hody prišlo 
dosiaľ najviac ľudí v novodobej his-
tórii tejto tradície. Starosta Rusoviec 
Dušan Antoš povedal, že má záujem 
aj naďalej podporovať všetky tra-
dičné podujatia, hody nevynímajúc. 

Futbalový zápas
Neodmysliteľnou súčasťou Ru-

sovských hodov býva aj futbalový 
zápas horného konca proti dolné-
mu, ktorý sledovalo asi 500 ľudí. 

Tento rok bol úspešnejší horný ko-
niec, vyhral 4:2. Zaujímavosťou je, 
že jeden z rozhodcov – Alexander 
Berkovič - pískal na tomto zápase 
naposledy. Po takmer 60 rokoch de-
finitívne ukončil kariéru rozhodcu. 
Je to človek nadchnutý pre šport, 
tak ho pravdepodobne ešte bude-
me stretávať na športových podu-
jatiach, aj keď asi viac ako diváka. 
V minulosti vykonával tiež funkciu 
delegáta vo viacerých slovenských 
súťažiach, bol členom komisie roz-
hodcov SFZ a je laureátom Ceny 
Fair Play MUDr. Ivana Chodáka.    

 Eva Sládková, 
 Foto: OZ Rusovčan

Správy

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

redakcia@dunajskahradza.sk

Program aktivít 
Materského centra Luskáčik 

Vstupné dobrovoľné - vstupným 
podporíte naše ďalšie aktivity

Sobota 23. 8. o 10.00 h - Cyklovýlet 
za dropmi – porozprávame si o chráne-
nom druhu drop fúzatý, kde sa vysky-
tuje, akú potravu má rád, kde hniezdi, 
a pozrieme si ich aj naživo. Zoberte si 
ďalekohľady a stretneme sa pri stojisku 
Študienac na Trnkovej ulici v Jarovciach 
a zamierime na starú colnícku cestu.

Utorok 26. 8. o 10.00 h - Náučný 
výlet – staň sa malým paleontológom 
– porozprávame sa s paleontológom  
o skamenelinách, ukážeme si neja-
ké skameneliny, aké druhy kameňov 
máme, prejdeme sa po dne treťohor-
ného mora a nájdeme si vlastnú skame-
nelinu – miesto Sandberg. Zoberte si 
so sebou lopatku. Stretneme sa na zá-
stavke Hradištná (autobus číslo 20, 21, 
22). Ak prídete trošku neskôr, príďte za 
nami, treba pokračovať po Eisnerovej 
ulici až na jej koniec, zabočiť doľava – 
na námestíčku sa už zjaví modrá znač-
ka. Pri stúpaní po ulici Slovinec sa už 
kopec vypína po ľavej strane nad doma-
mi. Asi po dvadsiatich minútach ste na 
jeho úpätí, lepšie povedané na pieskovej 
terase pod Sandbergom.

Rusovské hody spestril zápas 
medzi dolným a horným koncom

Kompa v Gabčíkove, ktorá je europrojektom za tri milióny eur, slúži 
tento rok (na rozdiel od minulého) plynulo od 15. júna do 1. septembra  
v týchto intervaloch:

Denne  odchádza z Gabčíkova o 10.00, 12.30, 15.00 a 18.00 h. Od sep-
tembra do konca októbra premáva iba dvakrát denne - o 10. a 18. h. Cena 
spiatočného lístka sú 3 eurá, pre deti do 7 rokov zdarma, od 7 do 18 ro-
kov 2 eurá, cena za prevážaný bicykel sú tiež 2 eurá, za motorku 5 eur, za 
auto 10 eur.  Preprava malým autobusom z prístavu Dunaremete do obce 
Dunaremete, resp. obce Lipót tam aj späť stojí 500 forintov na osobu,  
z prístavu Vodné dielo Gabčíkovo tam aj späť je cesta za 2 eurá na osobu.
 Text a foto: blau

Z Gabčíkova do Lipótu kompou 

V Rusovciach len pred pár rokmi obnovili tradíciu, ktorá mala dl-
horočnú odmlku, a dnes je z nej už neodmysliteľná súčasť leta – Ru-
sovské hody. Tento rok sa uskutočnili v sobotu 19. júla a na svoje si 
prišli deti aj dospelí.  Hudba, súťaž o živú rybu, sokoliarske ukáž-
ky, tvorivé dielne... A k tomu skvelý futbalový zápas medzi horným 
a dolným koncom obce. 
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Najstaršou obcou okolo dunajskej 
hrádze je Vojka nad Dunajom. Jej sta-
rosta Donald Álló je mladý, dynamic-
ký muž, ktorý má pred sebou veľké 
plány nielen ako starosta svojej rodnej 
obce, ale aj ako ochranár. 

Vyštudovaný poľnohospodársky inži-
nier vie, čo Vojka potrebuje a aké sú jej 
problémy. Z iniciatívy miestneho občian-
skeho združenia Vajk s jeho plnou pod-
porou sa po prvýkrát vo Vojke uskutoč-
nil gastronomický festival s napojením na 
miestne tradície.

Čím je Vojka osobitá?
- Podľa môjho názoru najmä okolitou 

prírodou. Na jednej strane máme pre 
turistov a návštevníkov atraktívne ume-
lo vytvorené Vodné dielo Gabčíkovo, na 
druhej je tu chránená krajinná oblasť, 
krásne územie európskeho významu 
v rámci európskej sústavy chránených 
území - Natura 2000 a chránené vtáčie 
územie, kde možno vidieť pekné lesné 
aj vodné ekosystémy. Je to čaro malého 
Žitného ostrova, do ktorého patria aj su-
sedné obce Dobrohošť a Bodíky.

Pred rokmi sa jazerá vo Vojke vyčle-
nili z urbárneho plánu a začalo sa tu 
s mohutnou výstavbou chát a rekre-
ačných zariadení, ale iba pre reziden-
tov. Ako sa na to pozeráte s odstupom 
času? Je to naozaj pre obyvateľov Voj-
ky pozitívne?

- Na všetko sa treba pozerať z dvoch 
strán. Čo je výhodné zo strany majiteľa 
a čo z pohľadu obce. Ako sa začala vý-
stavba, vznikli aj problémy. Ale, ako som 
nastúpil do tejto funkcie v roku 2007, už 
som mal vydané všetky územné rozhod-
nutia a stavebné povolenia na približne 

36 hektárov pôdy tu, vo Vojke. V zmys-
le stavebného zákona stavenisko staviteľ 
musí ohradiť. Preto to investor aj urobil. 
Na jednej strane sa teda dodržala litera 
zákona, čo však pre ľudí naozaj nezna-
menalo pozitívum. Kým to však nebolo 
ohradené, cez víkendy sem najmä cez 
leto chodilo do 10-tisíc ľudí. Na divoký 
kemping, stanovanie a podobne. Nedalo 
sa ustrážiť, aby tam ľudia nezanechávali 
po sebe smeti, nevyrúbali dreviny, aby pri 
jazere neumývali autá a podobne. Podľa 
zákona o ochrane prírody a krajiny napr. 
aj vjazd s autom do chráneného územia, 
akým je aj táto lokalita, je považovaný nie 
za priestupok, ale dokonca za trestný čin.

Vy ste rodák z Vojky?
- Narodil som sa tu a môj celý život je 

spätý s Vojkou. Za čias môjho detstva tu 
toľko ľudí nebolo. Dnes má obec Vojka 
nad Dunajom prihlásených 453 ľudí. Pre-
to som podporoval aj vznik Maloostrov-
ského rybárskeho dňa. Kedysi sa väčšina 
miestneho obyvateľstva živila rybolovom 
a poľovníctvom. Preto sa chceme vrátiť 
k týmto koreňom.

S akými úspešnými projektmi vo 
Vojke sa môžete pochváliť?

- V rámci združenia obcí Agroprameň, 
ktorý sa podieľa na programe rozvoja vi-
dieka, sa nám podarilo zrekonštruovať 
miestne cesty v objeme 16 889,41 eura 

a zrekonštruovať aj chodníky troch ulíc, 
ktoré boli dlhodobým užívaním zdemo-
lované, na čo sme získali 19 781,87 eura. 
Obnovili sme aj budovu obecného úradu 
za vyše 19-tisíc eur, dom smútku za vyše 
11-tisíc eur, za ďalších takmer 10-tisíc 
sme zrekonštruovali autobusovú zastáv-
ku, chodník a pretože obec nemala ih-
risko, postavili sme nové detské ihrisko  
v škôlke. 

Aký je ešte váš osobný cieľ, ktorý by 
ste chceli vo Vojke zrealizovať?

- Začiatky môjho starostovania boli veľ-
mi ťažké, pretože Vojka mala obrovské 
dlhy a je známe, že kto je dlžníkom štátu, 
nemôže žiadať ani o granty z Európskej 
únie. Od roku 2010, po stabilizácii obce, 
sme sa mohli začať zaoberať problémami 
rozvoja obce a vďaka projektom a gran-
tom sa podarilo mnohé obnoviť. Tým, 
že sme vysporiadali vlastníctvo pozem-
kov, majetok obce sa už vlani zvýšil asi  
o 900-tisíc eur. Ešte však tento rok chcem 
zabezpečiť výmenu verejného osvetlenia 
za LED a vybaviť novú kompu namiesto 
terajšej, ktorá je technicky zastaralá. Ten-
to rok môžeme na obec minúť ešte sto-
tisíc eur, čo nie je zanedbateľná položka. 
Zrekonštruujeme ďalšie chodníky, cesty, 
miestny cintorín, verejné priestranstvá 
pred kostolom a miestnou knižnicou, 
obecný úrad a postavíme verejné detské 
ihrisko. Keď bude v poriadku občianska 
vybavenosť, chcel by som vo Vojke po-
staviť aj nový kultúrny dom.

 Barbora Vítová, Foto: autorka 

Keď bude občianska vybavenosť, 
chcel by som kultúrny dom

Miesto pre starostu Vojky

Každý, kto ide okolo, si ho musí 
všimnúť. Penzión pre dôchodcov 
stroho pomenovaný Senior – nezis-
ková organizácia a spomienkovo cel-
kom jednoducho po žene, ktorá sa 
zaslúžila o jeho vznik – Lýdia, je vo 
Vojke na Dunaji naozaj obdivuhod-
ným miestom. V nádherne udržia-
vanej záhrade nechýbajú rozmarné 
lavičky a pred neľútostným žitnoos-
trovným slnkom chráni klientov širo-
ká markíza. Toto zariadenie vzniklo 
v roku 1999 a jeho prví klienti sem 
prišli v júni roku 2000. 

Objekt, ktorý bol pôvodne vybudo-
vaný ako zdravotné stredisko, 
obec takmer vôbec nevyužíva-
la. Po postupnej rekonštrukcii 
sa zdravotné stredisko zmenilo 
na domov, v ktorom momen-
tálne žije 39 dôchodcov. Naj-
mladší z nich, zdravotne váž-
ne postihnutý muž, má iba 49 
rokov, najstaršia pani Mária sa 
o pár dní dožije krásnej stov-
ky. Stredisko má v súčasnosti 
k dispozícii 17 jednoposteľo-
vých izieb, dve trojposteľové a ostat-
né sú dvojky. Hoci dvere na bránke sú 
zatvorené napevno, preto, lebo mnoho  
z klientov má stareckú demenciu alebo 
trpí na Alzheimerovu chorobu, atmo-
sféra v tomto zariadení je veľmi domá-

ca. Vo dvoch klietkach na chodbe robia 
rozruch andulky, vo veľkom akváriu si 
pohodu užívajú mäsožravé korytnačky. 
Štýlové príborníky, pestré obrázky na 
stenách, všade voňavo, čistučko. Dvad-
sať zamestnancov sa strieda pri starost-
livosti o klientov. Raz do týždňa k nim 

chodieva aj kňaz, ktorý prináša sviatosti. 
Ak by si však niekto myslel, že starčeko-
via a starenky pochádzajú len z blízkeho 
okolia, bol by na omyle. Prijímajú sem 
klientov z celého Slovenska. Kto splní 
podmienky prijatia a má záujem, je tu 
vítaný. Väčšinou však tunajší dôchodco-
via pochádzajú z Bratislavy a širokého 
okolia. Každé dopoludnie pre nich pra-
covníci pripravujú nejaký program. Naj-
častejšie ide o pamäťové cvičenia alebo 
rozličné hádanky, riešia spolu sudoku  
a spievajú si. Volia miss a zúčastňujú sa 
na zimnej aj letnej olympiáde. „Najkraj-
šia je práca s ľuďmi,“ priznáva zdravot-

ná sestra Katarína Pekařová, ktorá tu 
pracuje ôsmy rok. „Ku všetkým našim 
klientom mám už vybudovaný vzťah,“ 
hovorí obyvateľka Dobrohošti, ktorá 
ako takmer jediná z personálu nehovo-
rí po maďarsky. Svojim pacientom však 
energicky a odborne pichá inzulín, pre-
väzuje končatiny, roznáša im lieky a me-
ria tlak. 

„Robíme vlastne všetko. Kŕmime ich, 
pomáhame im pri toalete aj ich objedná-
vame na odborné vyšetrenia k lekárom,“ 
potvrdzuje zdravotná sestra, ktorá tu 
súčasne, tak ako ostatní, pracuje aj ako 
opatrovateľka. Gibaľka, Foto: autorka

Donald
Álló: 

 V Senior centre Lýdia rozveseľujú klientov andulky aj korytnačky
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Vo Vojke, v parku oproti prístavisku kompy, sa kon-
com júla konalo podujatie s názvom Maloostrovský 
rybársky deň. Jeho organizátori, presnejšie miestny 
úrad na čele so starostom Donaldom Állóm, týmto 
podujatím založili v obci tradíciu. Stali sa hlavným 
mestom vo varení halászlé.

Vojka nad Dunajom totiž patrí medzi najstaršie obce 
na území Žitného ostrova. Prvá písomná zmienka o nej 
pochádza z 12. storočia, keď kráľ Belo III. daroval obec 
ako kráľovský majetok ostrihomskému arcibiskupovi a 
jej obyvateľom udelil šľachtické privilégiá. Podľa ľudovej 
legendy pochádza názov obce z pohanského mena prvé-
ho uhorského kráľa Štefana – Vajk. Kráľ vraj s rados-
ťou poľoval v tejto oblasti a počas jednej poľovačky sa 
takmer utopil v Dunaji. Miestni obyvatelia ho zachránili 
a panovník sa im zavďačil tak, že im daroval okolité úze-
mie. Podľa iných legiend práve kráľ Štefan rád odpočíval 
pod drieňom na dvore kostola vo Vojke nad Dunajom.

Vtipkári s vareškami
 Povesti asi neveľmi zaujímali tých, ktorí prišli do obce 

variť tradičnú rybaciu polievku. „My sme z Gabčíkova  
a chystáme sa pripravovať rybací paprikáš, halászlé a úde-
né,“ prezradila nám rodina Sógorovcov, čo po slovensky 
znamená švagrovci. Do pätnásťlitrového kotlíka mali pri-
pravené štyri druhy rýb - pstruhy, ostrieže, liene aj karasy 
a k paprikášu zasa typické maďarské tvarohové rezance. 
Babke pritom asistoval malý Karolko, ktorý býva práve 
tu, vo Vojke. Rodina rada varí práve lahôdky z rýb, a tak 
sa rozhodli pomôcť príbuzným z Vojky.

Rybár chytil vlka
 Pod susedným stromom zasa čistila ryby rodinka  

z Kyselice. „Starosta je náš kamarát, zavolal nás,“ pove-

dal Róbert Álló (po slovensky stojatý) s tričkom, na kto-
rom bolo napísané Rybář roka, chytil jsem kapra, sumce  
a vlka. „Vyrástli sme vedľa Dunaja, a preto rybaciu po-
lievku varíme od detstva podľa receptu starých mám. 
Ryba u nás bola na stole takmer každý deň.“ Ich halászlé 
pozostávalo z amura a sumca.

Kapitálny úlovok
„Babka s dedkom boli z Vojky a ja som z Bratislavy,“ 

povedal ich usmiaty sused Janko Trenčanský, ktorý varil 
halászlé z kapra, pleskáča a karasa. „Náš kamarát Martin 
Banič tu má s rodičmi chatu, tak sme sa s ním dali do 
súťaže. Okrem varenia sa títo oduševnení rybári a ku-
chári prezentovali aj obrazmi. Cez leto vraj chytajú ryby  
a v zime rybárske zážitky zvečňujú. Kapor, ktorého pred-
včerom chytil pán Trenčanský, vážil vyše deväť kilogra-
mov. Kapitálny kus však pustil späť do vody, lebo na pe-
káč dáva ryby len do šesť kilogramov.

 „Môj recept na halászlé pozostáva zo zeleniny, kapra, 
karasa a sumca,“ prezradil Bratislavčan, tiež rybár, Štefan 
Gábor, ktorý s kamarátom z Vojky prišiel variť a súťa-
žiť. Niektoré družstvá amatérskych kuchárov zavítali do 
Vojky až z Maďarska. Vtipkár Jano Cerina z Bratislavy 
sa zasa prezentoval balatónskym halászlé so zeleninovým 
základom a pasírovanými rybami. Manželia Hajnalka  
a Ladislav Frigulovci s kamarátom Viliamom Andrejkovi-
čom z Blatnej na Ostrove rovnako patrili medzi súťažia-
ce tímy, ktoré od samého rána podkurovali pod kotlíkmi 
a umývali ryby.

Veselica do noci
 Okrem tejto súťaže bolo súčasťou rybárskeho dňa 

otvorenie výstavy o histórii rybárskeho remesla na Žit-
nom ostrove, vystúpenia ľudových umelcov Zsuzsi Bielik 
Dóka a Lászla Bosi Szabóa, ale aj ženskej skupiny Nosza-
mamik. Tibor Gyurcsik sa prezentoval mixom šlágrov, 
ale rovnako zaujímavé bolo aj vystúpenie Ádáma Szabóa  
s akordeónom. Kofola, pivo aj vínko tiekli prúdom  
a pouličná veselica trvala takmer do polnoci. Jedno je isté: 
tradíciu založili vo Vojke nad Dunajom naozaj bravúrne. 
Nepršalo. Hladný a smädný nezostal počas tohto horúce-
ho letného dňa nik. Lebo každé dobré halászlé sa minie. 
A dobré boli všetky. Gibaľka, foto: autorka

Hlas 
v telefóne

Do agentúry Advantage  ste zatelefo-
novali ohľadne Trojmedzia pri Rajke, o  
ktorom sme písali v májovej Dunajskej 
hrádzi. Pohoršuje vás, že na slovenskej 
strane tohto zaujímavého geografického 
územia nie je dostatočne pokosená tráva 
a že ochrancovia prírody sem umiestnili 
tabuľu Ochrana trópov, ktorá je však už 
na maďarskej strane. Stotožňujeme sa 
s vaším názorom a pridávame ešte  re-
dakčné pozorovanie – ani smeti na slo-
venskej strane nik nevysýpa tak, akoby 
sa patrilo. Chováme sa k  Trojmedziu 
naozaj macošsky.

Listáreň - Bútľavá vŕba
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Vojka sa stala hlavným mestom varenia halászlé

Kristína Takácsová ponúkala naozaj výnimočne chutné pagáčiky 
a skvelú whisky s medom.
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Kedysi som sa nechal na Matejskej púti prehovoriť 

svojím spolužiakom a nasadol som s ním na kolotoč, 
ktorý nás rozkrútil na všetky strany a okrem nevoľnosti 
vyvolával aj pocit dezorientácie v priestore. Aj po vysad-
nutí sa so mnou krútil celý vesmír a vtedy som si viac 
ako inokedy uvedomil, aké dobré je mať pevnú pôdu 
pod nohami, jedinú pretrvávajúcu istotu v krútiacom sa 
svete. Jarmočná atrakcia nie je jedinou príčinou, ktorá 
nás tu a tam roztočí, lepšie povedané vytočí, a my máme 
v tej chvíli pocit, že strácame duševnú, duchovnú, cito-
vú alebo existenčnú rovnováhu.

Takéto situácie môžu viesť až k vážnym nevoľnostiam. 
Vtedy sa nás zmocní túžba „vrhnúť niečo zo seba alebo 
do seba, alebo vrhnúť sa niekam, kde by sme uľavili 
narastajúcemu vnútornému nepokoju. Ak nám je ne-
voľno v tobogane na Matejskej púti, môžeme privolať 
obsluhu, tá zastaví stroj a my vystúpime na pevnú zem 
hoci už nie sami, ale s hanbou a posmechom od tých, 
ktorí by si do takej atrakcie nikdy nesadli. Iná situácia 
nastáva na kolotočoch života, kde často môžeme mať 
dojem, že obsluhujúci zriadenec zaspal a naše volanie 
nepočuje. Navyše neskôr zistíme, že sme si kolesá na-
šich problémov rozkrútili sami, nasadli sme dobrovoľne 
a nijaká obsluha ani neexistuje. Ak chceme prežiť, mu-
síme vyskočiť a sami zastaviť splašený stroj. Vtedy pri-
chádza chvíľa, keď hľadáme vhodný okamih  na výskok 
a miesto na dopadnutie. V takejto situácii je najlepšie 
vyskočiť čo najskôr, kým nie sme ešte úplne dezorien-
tovaní. Zároveň je však dôležité mať vopred pripravené 
miesto, bezpečné pre náš skok, či pád. K radosti ľudskej 
duše patrí nález miesta, ktoré nech ideme či plávame 
kamkoľvek - zostáva vzhľadom na naše cesty stabilné. 
Aj Ježiš nám sľúbil, že po svojom odchode k Otcovi 
nám také miesta pripraví. Dedina bez kostola v horách 
je veľmi chudobná. Sedliaci majú iba malé políčka. A tie 

ležia na strmých svahoch. Všetko sa musí robiť ručne. 
Tak majú veľa roboty a málo peňazí. Kedysi stál v dedi-
ne drevený kostolík. Ale zabudli v ňom zhasiť sviečku 
a od tej sa chytil. Odvtedy je na mieste, kde stál kostol, 
voľné priestranstvo a bohoslužby mávajú v triede. De-
dina je taká malá, že sa do nej všetci vmestia. Ľudia by, 
pravdaže, chceli mať zase kostol, ale  najprv naň musia 

našetriť. Taký kostol stojí veľa peňazí. Zomrela istá sta-
rá pani. Všetky svoje úspory poručila dedine na nový 
kostol. Práve vtedy sa ľudia dopočuli o veľkom zemet-
rasení v Taliansku. Videli hrozné obrazy, samé zrútené 
domy. Videli, že aj tam sú také isté biedne dedinky, ako 
ich vlastná. „My si chceme postaviť kostol, a tam je taká 
bieda?“ povedali. Dlho nerozmýšľali a peniaze poslali do 
oblasti postihnutej zemetrasením. Ale nezabudli na svoj 
vlastný kostol. Šetrili naň ďalej a pomaly už zas majú 
dosť koruniek pohromade, aby so stavbou mohli začať 
„Utečenci v núdzi“ - stálo v novinách. „Nikto neprijí-
ma utečencov na člnoch z Ázie.“ „Môžeme si tu stavať 
kostol, keď utečenci nemajú domovinu?“ A bez váhania 
vezmú všetky peniaze, dajú opraviť tri staré domy, aby  
v nich mohli ubytovať utečencov. A zase šetria odznova. 
Ale zakaždým, keď už majú nejaké peniaze, s istotou 
príde správa o niečej núdzi a sedliaci z dediny zakaždým 
pomôžu svojimi peniazmi.

„Nemáme kostol,“ vravia, „ale aj tak sa nám v našej 
dedine dobre žije. Sme ako jedna veľká rodina.“ A na 
mieste, na ktorom raz bude stáť kostol, sa hrajú malé 
deti. Foto: Gibaľka

Sviatosť birmovania v Jarovciach
Birmovka v tejto farnosti bude 28. septembra  

o 15. h. Predtým však bude ešte osobný pohovor s bir-
movancami o ich pripravenosti a preukázanie základ-
ných náboženských vedomostí z katechizmu.

Zostáva už iba šesť týždňov k dlho očakávanému otvoreniu dostavby 
múzea Danubiana. Múzea, ktoré sa stane novou dominantou nášho hlavného 
mesta.
Začiatkom nového milénia vo viacerých mestách Európy vznikali nové  

múzeá a výstavné priestory, v ktorých majú možnosť predstavovať svoje 
diela najznámejšie osobnosti výtvarnej scény. 
Bratislava otvorením Danubiany získa na prestíži a ponúkne hlavne svojim 

návštevníkom a turistom atrakciu, ktorá tu dlhé roky absentovala.
Po dostavbe budú mať jej návštevníci možnosť vidieť okrem výstavy Ga-

landovcov, aj výber zbierky Meulensteen a zbierky múzea Danubiana.
Okrem interiérovej inštalácie sa v novej koncepcii verejnosti predstaví aj 

inštalácia sôch parku múzea, v ktorom sú diela takých umelcov, ako napríklad 
El Lissitzky, Jim Dine, Arman a Karel Appel.
Staviteľom želáme veľa úspechov pri dokončovaní diela, ktoré zatraktívni 

náš región a ponúkne aj našim obyvateľom možnosť kultúrneho vyžitia  
a jedinečného estetického zážitku. 

Čo je pre Bilbao Guggenheim, to bude pre Bratislavu Danubiana

DH-2014-15

Zamyslenie jarovského farára Mária Orbána

Splašený kolotoč
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Keď sa kedysi za socializmu plánovala výstavba 
bytov, projektanti museli vychádzať z takzvaných 
technicko-hospodárskych ukazovateľov. Tie boli 
záväzné. Presne určovali, koľko a akej obchodnej 
plochy má byť na sídlisku, koľko desatín policajta 
pripadne na sto obyvateľov, ako husto a pre koľko 
detí majú byť postavené škôlky a základné školy, 
aká je prípustná dochádzková vzdialenosť do zdra-
votného strediska...

Niečo podobné, ale už len v podobe metodických od-
porúčaní, existuje aj dnes. Ide o štandardy minimálnej 
vybavenosti obcí. Cez tieto štandardy sme sa pokúsili 
pozrieť na občiansku vybavenosť, teda obchody, služby, 
zdravotníctvo, ihriská a iné, v Jarovciach,  Rusovciach 
a v Čunove. Všetky tri obce sú síce súčasťou Bratislavy 
ako jej mestské časti, ale zároveň ide o obce s vlastnými 
samosprávami, s vlastnou dušou a s osobitným postave-
ním prihraničných obcí. Čo im napríklad umožňuje – na 
rozdiel od Bratislavy ako celku – využívať eurofondy.

NA ČO SÚ HRDÍ
Čo je pre vašu obec typické a podľa vás hodné odporú-

čania? – pýtali sme sa predstaviteľov prihraničnej trojky.
V najmenšom Čunove (necelých 1 200 obyvateľov) 

je to areál vodných športov Divoká Voda. Onedlho to 
bude aj z eurofondov vynovené námestíčko pred miest-
nym úradom.

V Jarovciach (takmer 2 000 obyvateľov) je najznámej-
ším miestom veterinárna poliklinika Milana Švihrana.

Najväčšie Rusovce (3 700 obyvateľov) sú pre Jarovce 
a Čunovo akousi neformálnou strediskovou obcou. Ru-
sovčania sa však nechvália dlhodobo štátom zanedbáva-
nou národnou kultúrnou pamiatkou kaštieľa s parkom 
natoľko, ako ojedinelou talianskou reštauráciou Antica 
Toscana a hotelovým komplexom Ponteo.

ZMENENÉ NÁKUPNÉ ZVYKLOSTI
Vo všetkých troch obciach – mestských častiach – za 

dunajskou hrádzou by podľa ich veľkosti a štandardov 
minimálnej vybavenosti mal byť obchod s potravinami 
a zmiešaným tovarom, špecializovaný obchod a v Ru-
sovciach aj malý supermarket. To všetko v nich je. Stačí 
to? Nikde sme totiž nezaznamenali volanie po ďalších 
predajniach.

„Stačí, pretože sa zmenili nákupné zvyklosti,“ hovorí 
diplomaticky prednostka Miestneho úradu v Rusovciach 
Oľga Gáfriková. Rusovčania v aktívnom veku väčšinou 
pracujú v Bratislave a tam aj nakupujú.

„Trh to vyriešil. Chodíme tam, kde je to lacnejšie. Ale-
bo kde je lepší tovar za rovnaké ceny,“ vysvetľuje zme-
nu nákupných zvyklostí starosta Jaroviec Pavel Škodler. 
Nakupuje v rakúskom Kitsee, kam je to bližšie ako do 
Petržalky. (Petržalka je jedinou možnosťou len v nede-
ľu, kedy sú obchody v Kitsee podľa rakúskych zákonov 

zatvorené.) A keď potrebuje nejakú potravinársku špe-
cialitu, akou je napríklad 20-percentný ocot na zavára-
nie, zaskočí do maďarskej Rajky. Alebo si nakúpi cestou 
z Bratislavy. Lebo Schengen umožnil voľný pohyb.

Veľmi podobné je to aj v Čunove. Do Rajky je to na 
skok, do petržalského Tesca 16 kilometrov.

Benzínová pumpa nie je ani v jednej obci. Načo 
aj? Kitsee je blízko a benzín i nafta sú tam lacnejšie.  
Spotrebná daň z pohonných hmôt tak putuje do roz-
počtu Rakúska alebo Maďarska; peniaze opúšťajú Slo-
vensko.

ŠKÔLKY SCHENGEN NEVYRIEŠI
V Jarovciach, Rusovciach aj v Čunove sa veľa stavia. 

A to napriek cenám pozemkov a stavieb, ktoré sú oveľa 
vyššie ako v Rajke či Kitsee. Pribúdajú mladé rodiny. 
Napríklad počet obyvateľov Jaroviec sa za šesť rokov 
zvýšil o takmer 65 percent. Znamená to vyšší dopyt po 
miestach v materských školách. A ten sa nedá uspoko-
jiť, tak ako nákupy, v Kitsee alebo v Rajke.

Konkrétne Jarovce s tým však problém nemajú.
„V obecnej škôlke, ktorú sme museli rozšíriť z troch 

na štyri triedy, je 92 detí. Vieme umiestniť všetky deti 

Ľuďom v Jarovciach, Rusovciach a v Čunove najviac, paradoxne, prospel Schengen

Prihraničná trojka: 
chýbajúce služby?

V Čunove je vynovená škôlka rozšírená 
o desať miest. Na miestnom úrade však 
stále majú vyše 50 nevybavených žiadostí 
o umiestnenie dieťaťa.

Moderný interiér hotela Ponteo v Rusovciach 
s reštauráciou, wellness centrom a bowlingom 
má výrazne nadobecný charakter. Rusovčania 
ho odporúčajú rovnako ako Anticu Toscanu.
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nad tri roky s trvalým pobytom v Jarovciach,“ tvrdí sta-
rosta Škodler.

Horšia situácia je v Čunove a Rusovciach. Kapacity 
sa budú rozširovať, ale zatiaľ to nestačí. „Našu škôl-
ku sme zmodernozovali a rozšírili o desať miest, ale aj 
tak máme vyše 50 nevybavených žiadostí o umiestnenie 
dieťaťa, čo je dosť,” vraví starostka Čunova Gabriela 
Ferenčáková. Je však otázne, či sa vyčerpali všetky mož-
nosti a či by starostka alebo poslanci v tomto smere 
nemohli pre obec spraviť viac. V Rusovciach rozšírili 
financovanie aj zo sponzorských darov od rodičov, ktorí 
žiadali o umiestnenie svojich detí do škôlky. To však nie 
je riešenie, ale dočasne pomohlo. So základnými školami 
nie je problém. Kapacitne postačujú. Zatiaľ.

POŠTA V PROTISMERE
Poschengenské otvorenie hraníc nepomôže ani v prí-

pade poštových služieb. S tými nie sú spokojní ani v Ru-
sovciach ako jedinej z troch obcí, kde je poštový úrad.

Všade zhodne poukazovali na príklad Rakúska, kde 
pošta funguje – obrazne – aj bez pošty. Kým v takmer 
deväťmiliónovom Rakúsku je 400 poštových úradov, na 
päťmiliónovom Slovensku má štátna pošta vyše 1 500 
úradov. Rakúska pošta totiž podobne ako napríklad Mc-
Donald‘s udeľuje franšízu poskytovateľovi poštových 
služieb, ktorým môže byť aj majiteľ dedinskej večierky. 
Ten tak môže okrem predaja potravín poskytovať aj ur-
čité druhy poštových služieb.

Rakúskym smerom sa vydáva aj Česká pošta prostred-
níctvom programu Pošta partner.

Slovenská pošta akoby kráčala protismerne: nehľadá 
partnerov v obchodníkoch, ale sama pomaly mení svoje 
poštové úrady na vietnamské trhoviská. Pod hlavičkou 
POSTshop zakladá obchody na pošte namiesto pôšt v 
obchodoch.

SLUŽBY, KTORÉ POSTAČUJÚ
Zadunajská trojka spĺňa kritériá štandardov minimál-

nej vybavenosti v oblasti oficiálne nazývanej ubytovacie 
a stravovacie služby.

Po dve štandardné reštaurácie majú Jarovce aj Čunovo.
Rusovce v tomto smere vyčnievajú. V už spomenutej 

reštaurácii Antica Toscana talianskeho majiteľa so slo-
venským krstným menom, Mirka Berrettiniho si mies-
ta treba rezervovať. Hosťami sú najmä Bratislavčania, 
ktorí radi ujdú z ruchu mesta do prostredia plného po-
hody, pohostinnosti, výborných jedál a vín.

Viac hosťom ako domácim slúži aj hotelový komplex 
Ponteo. Aspoň tak sme usúdili podľa evidenčných čísiel 
áut parkujúcich pred ním.

Celkovo je v Rusovciach k dispozícii asi 80 lôžok 
v Ponteu a vo dvoch penziónoch a okolo 250 miest 
v reštauráciách.

Peňažné služby sa na „bratislavskom vidieku“ obme-
dzili na bankomaty. V Rusovciach sú dva, v Jarovciach 
jeden. Do Čunova zatiaľ nenašla cestu žiadna banka.

Ako vyplýva z hladu po miestach v škôlkach, obce ešte 
nenarazili na kritický bod starnutia populácie, skôr nao-
pak. Sociálne služby sa tak napríklad v Jarovciach obme-
dzujú na poskytovanie opatrovateľskej služby.

Nikde sme nepočuli ponosy na mestskú hromadnú 
dopravu.

Priamo v obciach nechýbajú ani remeselnícke služby. 
Či skôr nikomu nechýbajú.

„V Jarovciach sme už odskúšali všetko možné, ale 
všetci podnikatelia, ktorí tu niečo otvorili, v pomerne 
krátkom čase aj zatvorili,“ zaspomína Pavel Škodler. 
Lebo rentabilita. Tá je určujúca aj v prípade nového 
jarovského obytného komplexu Jantár, kde stále zívajú 
prázdnotou priestory ponúkané na prenájom pre služby 
a obchod. A tak niektoré z nich chce vlastník prerobiť 
na bezbariérové byty, čo obec víta.

Mestské časti Rusovce, Jarovce a Čunovo potrebujú na 
vyššiu úroveň občianskej vybavenosť viac peňazí. Pres-
ne ako všetky ostatné mestské časti hlavného mesta a 
ako vari všetky mestá a obce na Slovensku. V mnohom 
by mohli výrazne pomôcť investori, ale v obciach si 
musia pomôcť najmä sami. V Bratislave má podobnú 
skúsenosť Záhorská Bystrica. A keď sa chce, tak to ide. 
Niekedy je však ťažké nájsť dohodu medzi „starým” a 
„novým”. Tu musia zohrať významnú úlohu volení za-
stupcovia, pretože bez rokovaní s developermi svojim 
obciam nemomôžu. A nakoniec uprednostia už viackrát 
spomínané Rakúsko alebo Maďarsko… Čiastočne by 
pokladniciam zastupiteľstiev mohli pomôcť aj občania, 
ktorí v týchto mestských častiach bývajú, ale na trvalý 
pobyt sú prihlásení inde. Každé euro sa ráta. To je už ale 
iná téma.. Redakcia

Detské ihrisko v Čunove pri miestnom úrade 
krátko pred dokončením. Postavené bolo 
z eurofondov.

V novom obytnom súbore Jantár v Jarovciach je dostatok 
priestorov pre obchod a služby. Doteraz sa však nenašiel nikto, 
kto by ich chcel využívať na projektovaný účel.

Keď sa Rusovčanov pýtate, 
na čo sú hrdí, okamžite 
spomenú jedinečnú taliansku 
reštauráciu Antica Toscana, 
ktorá v lete poskytuje aj 
romantické posedenie pod 
holým nebom.



Dobré príklady priťahujú a part-
nerské vzťahy dokážu často vytvo-
riť aj nemožné. Darmo, viac hláv 
viac vie a dokáže. Hovorí o tom aj 
príklad miestnej akčnej skupiny 
Agroprameň, ktorá v súčasnosti 
združuje na základe partnerského 
vzťahu obce, podnikateľov, ob-
čianske združenia a samotných ob-
čanov na Žitnom ostrove.

 Dokopy sa teda dalo v okolí dunaj-
skej hrádze 14 starostov obcí, ktoré sú 
členmi mikroregiónu Dunajská magis-
trála. Práve oni vytvorili základ miest-
nej akčnej skupiny Agroprameň.

Čo pribudlo v obciach
O čo Agroprameňu ide? Najmä  

o zlepšenie kvality života, podmienok 
pre kultúrno-spoločenské a športové 
vyžitie občanov tohto regiónu, ale aj  
o podporu obnovy obcí, aktivizáciu 
občanov a prekonanie rôznych problé-
mov na tomto území. Kancelária Agro-
prameňa spravovala verejné prostriedky  
z Programu rozvoja vidieka SR v ro-
koch 2007 až 2013, ale mala a má aj iné 
aktivity. Napríklad kontroluje prijaté 
projekty, v rámci konzultácií poskytuje 
žiadateľom rozličné informácie o vý-
zvach či opatreniach a mobilizuje atmo-
sféru priateľstva a partnerstva s cieľom  
hovoriť o spoločných problémoch  
a spolupracovať pri riadení aktivít 
vhodných pre rozvoj územia. Prostred-
níctvom osi Leader sa v rámci územia 
Agroprameň realizovali aktivity, ktoré 
prispeli k obnove a budovaniu infraš-
truktúry, vytváraniu nových pracovných 
miest a zlepšeniu kvality života v ob-
ciach. Kancelária Agroprameňa prijala 
v rámci spomínaného obdobia celkovo  
41 projektov. Pôdohospodárska pla-
tobná agentúra schválila a uzatvori-
la zmluvu na 29 projektov v celkovej 
sume 1 966 135, 49 eura. Neschválila 
ďalších 11 projektov, ktoré ešte vyhod-
nocujú odborníci. Predsedom Agro-
prameňa (MAS) je Pavol Šebák.

 Pre zaujímavosť uvádzame niektoré 
zrealizované projekty.

Horná Potôň
Rekonštrukcia miest-

nych komunikácií a 
odstavných plôch. 
Finančný príspevok – 
216 031, 60 eura.

Výstavba detského 
ihriska a rekonštruk-
cia autobusových zastávok. Finančný 
príspevok – 33 450,71 eura.

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. 
Finančný príspevok – 19 214,09 eura.

Lehnice
Individuálna bytová 

výstavba s inžinier-
skymi sieťami  
v Lehniciach.  
Finančný príspevok – 
209 992, 14 eura.

Dobudovanie verejného osvetlenia 
a ostatných infraštruktúr v katastrál-
nom území Malý Lég a Sása. Finančný 
príspevok - 208 606, 61 eura.

Michal na Ostrove
Rekonštrukcia a 

obnova chodníkov. 
Finančný príspevok 
- 146 398, 38 eura.

Veľká Paka
Revitalizácia ve-

rejných priestorov 
– parkov v častiach 
Veľká Paka, Malá 
Paka, Čukárska Paka. 
Finančný príspevok – 
123 319, 79 eura.

Mierovo
Druhá etapa rekon-

štrukcie komunikácií  
v obci Mierovo.  
Finančný príspevok – 
35 354, 98 eura.

Vojka nad Dunajom
Rekonštrukcia 

miestnych ciest. 
Finančný príspevok - 
16 889, 41 eura.

Rekonštrukcia 
chodníkov. Finančný príspevok -  
19 781, 87 eura.

Rekonštrukcia technických objektov 
a výstavba detského ihriska. Finančný 
príspevok - 9 436, 18 eura.

Rekonštrukcia budovy obecného 
úradu. Finančný príspevok –  
19 308, 67 eura.

Rekonštrukcia domu smútku v ka-
tastri obce. Finančný príspevok –  
11 204, 11 eura.

Rohovce
Úprava námestia  

v obci. Finančný  
príspevok – 
149 079, 75 eura.

Modernizácia obec-
ného úradu – výmena okien. Finančný 
príspevok – 19 892,11 eura.

Modernizácia kultúrneho domu -  
výmena okien. Finančný príspevok – 
17 662 eur.

Trnávka
Prestavba domu 

smútku. Finančný 
príspevok –  
73 057, 97 eura.

Oľdza
Rekonštrukcia  

obecného úradu. 
Finančný príspevok – 
56 986, 20 eura.

Holice
Výstavba a moder-

nizácia tržnice 
obce Holice. Finanč-
ný príspevok –  
92 488, 83 eura.

 blau, Foto: archív Agroprameň
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Agroprameň obnovuje
srdce žitnoostrovského vidieka

Čo proti blchám?
Ako proti blchám najlepšie ubránime na-

šich miláčikov? Iva Szolna, Jarovce

Blchy sa vyskytujú u psov a mačiek po celý 
rok, ale v lete vďaka priaznivejším podmien-
kam pre ich množenie ich výskyt kulminuje. 
Blchy vyvolávajú u svojich hostiteľov silné 
svrbenie, psy a mačky si hryzú a lížu kožu,  
u citlivých jedincov môže vzniknúť alergická 
reakcia na blšie uštipnutie, čo sa prejaví zá-
palom kože, hlavne v bedrovej oblasti a okolí 
chvosta, sekundárne dochádza k bakteriálnej 
infekcii, vypadávaniu srsti. Na koži u napad-
nutých zvierat  sa pozoruje prítomnosť veľké-
ho množstva drobných tmavohnedých častíc, 
čo je vlastne blší trus, pri masívnej invázii sú 
pozorovateľné aj blchy, ktoré inak po nacica-
ní opúšťajú hostiteľa a zdržujú sa v blízkom 
okolí zvierat (búdy, ležoviská, u bytových psov 
a mačiek prostredie bytu). Blchy sú zároveň aj 
medzihostiteľom pásomníc, preto je dôležité 
zvieratá nielen odblšiť, ale je potrebné záro-
veň aj odčervenie. Najčastejším prenášačom 
bĺch je mačka, ktorá prenáša blchu mačaciu 
aj na psov, a môže na krátky čas napadnúť aj 
človeka. V účinnom boji proti blchám máme 
k dispozícii široký sortiment prípravkov. Kú-
panie  psov a mačiek i šampónmi označený-
mi ako protiblšacie, má malý význam, preto-
že odstráni parazitov iba na tele zvieraťa, ale 
nie v prostredí. Najúčinnejšie sú prípravky  
s dlhodobým účinkom vo forme sprejov ale-
bo spot onov - dobre známy Front line, Cer-
tifect, (Mevet), ale aj Controline, Advocate, 
Vectra D, výhodné sú antiparazitárne obojky 
Foresto alebo Scalibor s účinkom až 8 mesia-
cov. Najnovším trendom sú žuvacie tabletky  
s dlhodobým účinkom proti blchám a klieš-
ťom Bravecto a proti blchám, srdcovým čer-
vom a hlístom Trifexis. Psy vynikajúco prijí-
majú novinku vo forme pochúťky NexGard  
(Mevet), určenú na dlhodobú ochranu proti 
blchám a kliešťom. BroadLine (Mevet) od-
stráni blchy, kliešte a dokonca aj červy u ma-
čiek. S výberom vhodného antiparazitárneho 
prostriedku je nutné vždy sa poradiť s veteri-
nárnym lekárom, zvlášť je dôležité vedieť, že 
viaceré prípravky používané u psov, sa nesmú 
použiť u mačiek.

 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.
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Cyklotúra Nivou Moravy
Trasa: Devín – Devínska Nová Ves (4 

km) – Devínske Jazero (6 km) – Vysoká 
pri Morave (13 km) – Devínske Jazero 
(11 km) – Devínska Nová Ves (6 km) – 
Devín (4 km).

Trasa prakticky bez prevýšenia vedie 
po príjemných cestách s asfaltovým po-
vrchom. Od hradu Devín až po Vysokú 
pri Morave ju sleduje náučný chodník 
Nivou Moravy a najmä tento úsek je ako-
by vystrihnutý z návodu pre rodinnú cyk-
loturistiku. Spája totiž relax s pohybom  
v očarujúcej oblasti lesov a lúk a k tomu 
sa pridá ešte množstvo informácií o tom-
to prostredí.

Celková dĺžka náučného chodníka na 
tomto úseku je 21 km a je na ňom 16 
informačných tabúľ, oboznamujúcich 
návštevníkov s prírodnými a historický-
mi zvláštnosťami rieky Morava a lužných 
lesov.

Do Marianky a Stupavy
Aj táto trasa je vhodná pre nenároč-

ných cyklistov. Počas výletu však objavíte 
nádherné miesta Záhoria. Prejdete okolo 
Sandbergu, kde na vás dýchne pradávna 
minulosť, dostanete sa do Stupavy, aj do 
najznámejšieho pútnického miesta na 
Slovensku, do Marianky. Trasa sa začína  
v Devínskej Novej Vsi, odkiaľ sa do-
stanete k unikátnej lokalite neogénnych 
skamenelín Sandberg. Pokračujete k De-
vínskemu jazeru a odtiaľ do Stupavy. Aj 
v tomto meste máte čo obdivovať. Stu-
pavčania sa hrdia krásnym kaštieľom, 
známym pranierom, za pozretie stojí aj 
zrekonštruovaná synagóga. Zo Stupavy 
sa cez polia presuniete do Marianky. Je 
to najstaršie a najvýznamnejšie pútnické 
miesto na Slovensku. Už desaťročia pre-
chádzajú veriaci tamojšiu krížovú cestu, 

ktorú tvorí 14 zastavení s 50 drevenými 
sochami v životnej veľkosti, navštevujú 
Lurdskú jaskyňu a kaplnku Svätej stud-
ne. Za pozretie určite stojí aj Kostol na-
rodenia Panny Márie, či bývalý kláštor 
Pavlínov. Odporúčame trekový bicykel, 
trasa má prevýšenie 115 metrov a je dlhá  
28 km.

Na bicykli k susedom
Postavením cyklomosta sa turistom 

priblížili kvalitné a prehľadné rakúske 
cyklotrasy. Cyklomost Slobody vedie  
z Devínskej Novej Vsi ponad rieku Mo-
ravu smerom do barokového zámku Sch-
loss Hof, ktorý sa nachádza len niekoľko 
minút jazdy od mosta. Doteraz sa doň  
z Bratislavy jazdilo pol hodiny autom cez 
Hainburg. Odteraz už je pešo či na bicykli 
dostupný z Devínskej Novej Vsi. Veľký 
žltý zámok využívala aj Mária Terézia a do 
Bratislavy z neho jazdila po moste, ktorý 
viedol cez rovnaké miesto ako súčasný. 

Zámok nie je len expozícia jej izby, 
ale počas celého roka tam organi-
zujú rôzne akcie. Nudiť sa nebu-
dú ani deti, ktoré si môžu zajazdiť 
na poníkoch alebo sa vyšantiť na 
ihrisku. Od 23. marca do 3. no-
vembra je počas víkendov a počas 
slovenských a rakúskych štátnych 
sviatkov otvorená aj východná 
(zadná) brána, ktorá sa nachádza 
bližšie k cyklomostu. Pustia tadiaľ 
aj cyklistov.

K hainburgským hradbám
Trasa má 56 kilometrov, dá sa 

zvládať za štyri hodiny, pokoj-
ným tempom so zastávkami aj za 
celý deň.

Sieť cyklotrás za hranicami je 
taká hustá a spletitá, že výlety 
sa dajú ľubovoľne kombinovať 
a kedykoľvek počas výletu sa 
môžete rozhodnúť pre inú tra-
su. Zopár cestičiek však nie je 
asfaltových, ale len vysypaných 

štrkom. Lepšie ako cestné, sú preto as-
poň trekové či crossové bicykle s hrub-
šími pneumatikami. Základná trasa je po 
otvorení cyklomosta v Devínskej Novej 
Vsi cez Schlosshof  a Hainburg pod most 
Lafranconi. Dá sa začať v ktoromkoľ-
vek bode cesty. Cestu za cyklomostom 
môžete začať návštevou barokového 
zámku Schloss Hof  s izbou Márie Te-
rézie a okrasnými záhradami. Rýchlo sa 
dostanete na úzke asfaltové cesty, kadiaľ 
nechodia autá, väčšie cesty potom kopí-
ruje cyklotrasa. Blízko pred mostom do 
Hainburgu sa vám naskytne nezvyčajný 
pohľad. Kameňolom a na jeho zráze 
zabudnutý gotický kostolík. Vyzerá to, 
akoby ho odstreľovaním kameňa chceli 
podkopať.

Mostom sa už potom dostanete cez 
Dunaj do Hainburgu, stále vedľa cesty 
pre autá. Veľkú časť mesta môžete prejsť 
po nábreží popri historických hradbách. 
Cez víkend tam ľudia chytajú ryby, kot-
via malé člny, veľký remorkér zasa tla-
čí náklad dreva. Popod hradby sa dá  
dostať do historického centra. Do mesta 
sa vstupovalo jednou z troch brán. Naj-
známejšou Viedenskou bránou vedie aj 
hlavná cesta. V stenách veže dodnes vi-
dieť gule z diel, Hainburg prežil viacero 
tureckých nájazdov. Počas nich bol zni-
čený hrad Schlossberg na kopci, ktorý je 
vidno aj z Bratislavy. Výhľad z hradu na 
zachované hainburgské hradby stojí za 
trochu stúpania. Na náprotivnom kop-
ci Braunsberg zas zanechali stopy Kelti. 
Výstup naň dá trochu zabrať, uvidíte tam 
však aj čerstvo zrekonštruované keltské 
hradisko. Po bicyklovaní sa môžete osvie-
žiť na hainburgskom kúpalisku Bergbad 
pod úpätím svahu Braunsberg. Po 15. 
hodine vám dajú na vstupné zľavu. Do 
Bratislavy sa vrátite cez obec Wolfsthal a 
hraničný priechod Berg.

Vamp-Thaya-March
Okruh z Bratislavy cez Záhorskú Ves 

má 96 km. Dlhšia obchádzka až po ra-

kúsky Orth má takmer 140 km. Dá sa 
rozložiť na etapy alebo skrátiť vlakom.

Rieku môžete počas cyklovýletu križo-
vať viackrát, a to nielen mostmi. Po pre-
jazde cyklomostom z Devínskej Novej 
Vsi do Schlosshofu môžete pokračovať 
proti toku Moravy. Cyklotrasa s názvom 
Kamp-Thaya-March smeruje na sever 
a vedie cez obec Marchegg s baroko-
vým zámkom k hraničnému priechodu 
Angern – Záhorská Ves. Z kopca pri 
Kaplnke sv. Rochusa v Angerne je krás-
ny výhľad na Moravské polia, Záhorie, 
Karpaty aj vrchy pri Hainburgu. Kom-
pa do Záhorskej Vsi stojí euro, bicykel 
cestuje zdarma. Späť sa môžete vrátiť 
slovenskou cyklotrasou popri Morave 
do Devínskej Novej Vsi alebo vlakom s 
prestupom v Zohore. Z Devínskej Novej 
Vsi sa nemusíte vracať do Bratislavy, ale 
ísť cez už opísanú trasu na Hainburg, no 
pred mostom cez Dunaj treba odbočiť 
vpravo k zámku Orth. Trasa vedie národ-
ným parkom dunajských luhov Donau 
Auen. Pri Orthe sa dostanete cez Dunaj 
kompou do mesta Haslau za 3,50 eura. 
Za bicykel si priplatíte euro. Späť môžete 
ísť napríklad cez Hainburg.

Z Devínskej Novej Vsi sa dostanete aj 
na dunajskú hrádzu, keď sa vydáte sme-
rom na Devín (5,2 km) a z Devína bu-
dete pokračovať po cestnej  komuniká-
cii, na ktorej sú vyznačené aj pruhy pre 
cyklistov, do Karlovej Vsi. Od Botanickej 
záhrady môžete pokračovať popod most 
Lafranconi až k mostu SNP, cez ktorý sa 
dostanete do Petržalky. Smerom na Hra-
biny – Chorvátske rameno sa dostaneme 
až na dunajskú hrádzu. 

Cyklomost slobody
Devínska Nová Ves sa najmä po otvore-

ní Cyklomosta Slobody stala križovatkou 
cyklistických trás. Cyklomost medzi De-
vínskou Novou Vsou a obcou Schloss-
-hof  postavili v trase historického mosta 
z čias Márie Terézie a slúži pre dopravu 
cyklistov, peších turistov a v nevyhnut-
ných prípadoch vozidiel záchranných 
zložiek. Aby zachoval svedectvo histó-
rie, oceľový most je postavený ponad  
zvyšky pôvodného mosta. Z celkovej dĺž-
ky lávky 955 metrov tvorí oceľová most-
ná konštrukcia 525 metrov, šírka lávky je 
4 metre. Cyklisti pri jazde mostom pre-
konávajú výškový rozdiel 7 metrov. Cyk-
lomost je dôležitým spojovacím článkom 
regionálnej siete rakúskych a slovenských 
cyklotrás. Je financovaný z prostried-
kov Programu cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 
2013. Prepojil nielen slovenské a rakúske  
cyklotrasy, ale aj turistickú sieť. Na slo-
venskej strane priamo popod cyklomost 
vedie medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 
13, súčasťou ktorej je i náučný chodník 
Nivou Moravy.

 Jozef  Martiš, foto: archív

Cyklotrasy popri Dunaji spájajú krajiny
Bratislavský samosprávny kraj má v rámci svojej 

územnej pôsobnosti 40 cyklotrás s celkovou dĺž-
kou okolo 700 km. Najvýznamnejšie sú medziná-
rodné – tranzitné cyklotrasy (Moravská, Dunajská 
cyklotrasa), ktoré ponúkajú nielen obyvateľom 

kraja, ale aj zahraničným turistom možnosti cyk-
listiky a  zároveň spoznávania krásy regiónu „z bi-
cykla“. Regiónom bohatým na chránené územia 
prechádzajú aj dve národné cyklomagistrály – Zá-
horská a Malokarpatská. Možnosti cykloturistiky 

výrazne rozšírilo vybudovanie Cyklomosta slobo-
dy, spájajúceho Slovensko s Rakúskom. Pokiaľ 
nemáte bicykel, alebo bývate ďaleko a je problém 
si ho doviezť, môžete využiť služby miestnej po-
žičovne bicyklov (www.tikdnv.sk).

Pre cykloturistov ponúkame niekoľko tipov:
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Význam sanskrtského slova shanti je pokoj (mier) 
a loka znamená planéta. Shantiloka - planéta po-
koja (mieru). Tento názov presne vystihuje zámer 
prvého unikátneho slovenského festivalu. Stojí za 
ním najznámejšia osobnosť, ktorá je s jogou na Slo-
vensku spätá. Fredy Ayisi je navyše úzko spätý aj  
s dunajskou hrádzou, keďže býva v obci Rajka.

Ako prvý otvoril špecializované centrum na cvičenie 
jogy – Yoga Vidyalaya. Od svojho otvorenia si našlo 
mnoho fanúšikov, vyprofilovalo sa na najväčšie joga cen-
trum na Slovensku a dnes si už klienti môžu vyberať, či 
si zacvičia creative alebo zdravotnú jogu, prípadne radšej 
antistresovú jogu a možno dajú prednosť iným typom  
z obsiahlej ponuky. Vyberať je z čoho. A keďže Fredy 
je inovátor, ktorý naše Slovensko obohatil nielen o jogu, 
tentoraz prichádza s festivalom jogy a relaxačnej hudby  
s názvom Shantiloka. 

Počas tretieho augustového víkendu 15. 8. - 17. 8. nám 
v krásnom prírodnom prostredí v hoteli Zochova cha-
ta a v celom jeho rozľahlom areáli festival ponúkne veľ-
kú jogovú udalosť, vhodnú pre dospelých, rodiny, deti, 
amatérov, ale aj pokročilých. Hlavný festivalový deň 
bude sobota 16. 8., kde sa nám predstavia slovenskí, 
ale aj zahraniční talentovaní hudobní umelci, skúsení in-
štruktori jogy a skvelí prednášajúci. K dispozícii budú aj 
rôzne masáže, zdravotné analýzy či diagnostiky. 

Prečo navštíviť festival Shantiloka?
Fredy Ayisi:

„Hlavnou myšlienkou festivalu je zhromažiť ľudí, ktorí 
majú sklon k pozitívnemu mysleniu, zdravému a harmo-
nickému životnému štýlu a priniesť im niečo, aby vide-
li, že aj toto je cesta života. Nie je všetko len o drsnej 
hudbe, alkohole, cigaretách a drogách, ale o tom, že sa 
dá isť aj takýmto pekným smerom – aj sa zabaviť, aj sa 
duchovne naplniť. Chcem, aby sme ukázali ľudom, že aj 
takto sa dá žiť. 

Počas celého dňa sa bude cvičiť, budú sa precvičovať 
rôzne štýly jogy, budú tam rôzne prednášky zaujímavých 

ľudí, ktorých som si vybral, aby neboli ani príliš ezote-
rickí, ani príliš nerealistickí, ale ktorí dokážu moderným 
spôsobom pozitívne motivovať. Počas celého trvania sa 
bude podávať vegetariánske jedlo, budú sa pripravovať 
indické špeciality. Jedným z najdôležitejších aspektov 
bude hudba – uskutočnia sa koncerty rôznych hudob-
níkov, ktorí prinášajú hudbu na pohladenie duše. Všetci, 
ktorí tu vystúpia, sú určite mimoriadne zaujímavé osob-
nosti. Príde aj jeden pán z Ameriky, ktorý cestuje po ce-
lom svete a robí koncerty spirituálnej hudby. Bude tam 
aj maok, ktorý je síce nenápadnou, ale veľmi významnou 
osobnosťou na Slovensku v taktomto štýle hudby. Vy-
počuť si budete môcť aj Richarda Rikkona. Všetci účin-
kujúci majú mimoriadne kvality a každý si bude vedieť 
nájsť niečo, čo sa mu bude páčiť.“

Organizátorka JANA VINŠOVÁ:
„Je tam veľmi dobrá energia. Snažíme sa o to, aby bola, 

a aj to vychádza. Keď príde človek, ktorý je nahneva-
ný, tak zrazu stráca hnev – ten sa najprv premieňa na 
neutrálnu náladu a potom aj na úsmev. Čiže, tá zlá ener-
gia akoby sa z ľudí vyparovala a dostávala sa do nich tá 
dobrá. Všetci odborníci, ktorí sa aj zúčastnia na festivale, 
pracujú s enegiou. Či je to feng shui, qi gong, tai chi ale-
bo joga, tak pomocou všetkých týchto aktivít sa človek 
zbavuje zlej energie a prichádza k nemu dobrá energia. 
Zbavuje sa zla a prichádza k nemu dobro. Teším sa, že 
na festivale sa takto dostane ľudom veľká dávka dobra. 
Odporúčam Qi gong, tai chi - prácu so svojou enrgiou 

- zvyšovanie svojej životnej energie a získavanie energie 
Zeme a vesmíru. Tieto dva druhy nekonečnej energie sa 
tak dajú zíkavať vo svoj prospech. Pomocou jogy mož-
no zrelaxovať, prísť na iné myšlienky, vyčistiť si myseľ 
a ozdraviť ducha. Pomocou prednášok feng shui sa mô-
žete dozvedieť, čo treba zmeniť vo svojom živote, okolí 
a vo svojom byte. Každý človek, podľa toho, v akom je 
rozpoložení, potrebuje isté veci posilniť a istých vecí sa 
zbaviť. Prednášajúci môže povedať, čo a akými pros-
triedkami má zmeniť. Feng shui je u nás síce veľmi zná-
me, ale je to skôr obchodná záležitosť. Pán učiteľ Filo 
vie o tomto veľmi veľa a každého človeka vie individu-
álne nasmerovať.“

Pre ubytovaných a záujemcov je pripravený sprievodný 
program už v piatok večer a i počas nedele. Ubytovanie 
spolu s lístkom vychádza na 150 eur/osoba, vstupenka 
na hlavný sobotný deň stojí 35 eur. Lístky si možno za-
kúpiť na stránke www.shantiloka.sk, kde nájdete i bližšie 
informácie o vystupujúcich, alebo prostredníctvom tic-
ketportalu. Účastníkom bude počas festivalu k dispozícii 
okrem rozmanitej hotelovej kuchyne aj lahodné vegeta-
riánske hare krišna jedlo - góvinda. Každého platiaceho 
čaká i malý darček. Barbora Žiačiková ml.

 Foto: archív FA

Festival jogy a relaxačnej hudby konečne už aj na Slovensku! 

Shantiloka Slovakia 2014
Program:

- prednášky a workshopy (rady a posedenia s naj-
známejšími inštruktormi jogy) 

- masáže, analýza, diagnostika, poradenstvo 
(kde nadobudnete harmóniu tela a duše)

- joga (cvičenie, spoznanie a zdokonalenie sa v nej)
- koncerty (na ktorých si oddýchnete pri krásnej re-

laxačnej hudbe)

Na koho sa môžeme tešiť?
= Na Petra Filu, ktorý je certifikovaným profesio-

nálnym školiteľom feng shui, qi gong a tai chi chuan so 
17-ročnou praxou.

Zároveň je certifikovaný zástupca majstra Howarda 
Choya - ECOFS – European College of  Feng Shui  
v Českej a Slovenskej republike pre qi gong, tai chi 
chuan a feng shui, riaditeľa a CEO Feng Shui Inter-
national Ltd. London. Ako hovorí: „Na festivale jogy 
budem učiť qi gong – tzv. osem kusov brokatu, ale  
v tradičnom, starom štýle, čo znamená, že ide o cvi-
čenie, kde sa vo vnútri tela prelieva energia. Sú to 
cvičenia, ktoré su veľmi dobré na pohybový aparát - 
chrbticu a kĺby. Čo sa týka feng shui, budem prednášať  
o zdravotných účinkoch, o interiérových úpravách, 
ktoré feng shuista dokáže spraviť pre zlepšenie zdra-
via rodiny, ktorá v dome býva. Držím Fredymu palce  
a myslím si a dúfam, že to dopadne veľmi dobre. Ko-
nečne je tu niečo, čo spojí viac smerov, bez biznisového 
pozadia. Bude to naozaj taká pohoda, kam ľudia prídu, 
vyberú si, či chcú počúvať hudbu, či si chcú zacvičiť, 
či vypočuť prednášku. Môžu tráviť čas v areáli celé 
tri dni, nikto ich do ničoho nebude nútiť. Jednoducho 
si to tam tie tri dni užijú. Je to veľký pokrok v oblasti 
ezoterických akcií. Fredy to vymyslel naozaj dobre.“



Tí ktorí radi jazdia na bicykli, na motorke alebo chodia na turistiku, by určite mali 
spozornieť. Keďže si asi všetci na svoje aktivity berú telefón, skôr by som mali 
presnejšie napísať smartfón, radi využívajú aj jeho funkcie. 

Pri outdoorových aktivitách sú nápomocné rôzne aplikácie na sledovanie GPS, prejdenej 
trasy, spálených kalórií alebo len tak na počúvanie hudby. Určite to všetci radi praktizuje-
te tak, ako ja. Problémom však býva, že keď sa podvečer blížime do cieľa, naša baterka  
v telefóne už  melie z posledného. Niektorí si nosia nabíjačky a dobíjajú sa v reštauráciách. 
Problémom však býva, ak sme pod stanom alebo náš výlet je naozaj dlhší a 220V nie je 
nikde na blízku. A ešte horšie, ak sa vám nebodaj niečo stane, napríklad, defekt, vy máte 
telefón vybitý a na hrádzi ani živej duše.

Pre tento prípad poslúži prenosná univerzálna nabíjačka – Powerbanka. Je to malá ška-
tuľka, ktorá nie je nič iné ako prenosná baterka. Obsahuje minimálne jeden USB port, cez 
ktorý môžete zapojiť telefón a takto ho nabiť. Stačí mať teda so sebou len USB nabíja-
cí káblik k vášmu telefónu, 
Powerbanku a problém 
je vyriešený. Samo-
zrejme, Powerbanku 
musíte tiež nabíjať. 
Nabíja sa prevažne 
cez sólo USB port, 
ktorý môžete pri-
pojiť na  počítač, 
konektor v aute 
alebo priamo 
na 220V (ak 
máte prísluš-
nú redukcia 
220V na USB). 
Powerbanky 
sa rozlišujú 
svojou ka-
pacitou. Čím 
viac mAh, tým 
väčšia výdrž.
Patrik Cvengroš, 
Foto: 
www.board.sk
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Baran
Augustoví Barani by sa mali vybrať na salaš. Mimoriadne 

im bude chutiť kyslá žinčica. Mali by si však dávať pozor 
na prekvapenie, ktoré na nich čaká v tráve.

Býk
Dovolenku v tomto období pre ľudí narodených v zna-

mení Býka neodporúčame. Rýchlo sa na nej dostanú do 
konfliktu.

Blíženci
Choďte na huby, prinesiete plné košíky dubákov. Ne-

skonzumujte ich naraz, ale odložte aj do mrazničky.

Rak
Ak sa rozhodnete zmeniť partnera, urobte to v prvej po-

lovičke mesiaca. Záver mesiaca láske nepraje.

Lev
Mali by ste sa prihlásiť na kurz varenia halászlé. Svoje 

znalosti čoskoro využijete.

Panna
Prestaňte sa stále sledovať. Hypochondria ešte nikomu 

neuľahčila život.

Váhy
Dávajte si pozor na násobky trojky. Počas týchto dní sa 

vám môže stať úraz.

Škorpión
Zmierte sa so susedou. Dobré susedské vzťahy vám 

zlepšia náladu.

Strelec
Podvádzať sa neopláca. Ani v kartách, ani v živote. Za-

čnite byť féroví k svojej rodine.

Kozorožec
Hlavou múr neprerazíte, iba si urobíte nepriateľov. Na-

učte sa myslieť si svoje a zbytočne neútočiť na spolube-
sedníkov.

Vodnár
Aj keď máte radi vodu, vyhýbajte sa preľudneným kúpa-

liskám. Prírodné jazerá vám dodajú viac energie.

Ryby
Na záhrade máte resty. Skúste sa s nimi popasovať do 

konca mesiaca, inak vám zavaria škorce.

HoroskopPowerbanky alebo
nabíjačka do vrecka

DH-2014-16

Dunajská hrádza – mesačník pre obyvateľov obcí na Dunajskej hrádzi a tiež všetkých milovníkov tejto oblasti. Vydavateľ: Občianske 
združenie pre Karlovu Ves a Dlhé Diely, vydávanie a inzerciu zabezpečuje: Media representative Advantage, s.r.o, Michalská 12, 81103 Bratislava, 
redakcia email: redakcia@dunajskahradza.sk, tel: 02 54430478. Šéfredaktorka: PhDr. Barbora Laucká, reportáže: Eva Sládková – 0903 576 184, 
šport – Barbora Žiačiková ml. – 0904 236 271, inzercia: inzercia@dunajskahradza.sk, 0911 265 285. Sídlo vydavateľa – Kresánkova 20, 841 05 
Bratislava, IČO 42 263 816. Náklad: 2 000 ks - ZADARMO do schránok. Evid. č. 4966/14. Redakcia si vyhradzuje právo zverejnenia príspevkov po 
redakčnej úprave. Za obsah inzercie neberie zodpovednosť. 



Dunajská hrádza12 august 2014ŠPORT

Slovenské posádky
Mládež do 19 rokov muži – Slovak Junior Rafters 1 
                                            (1 medalia 0-1-0)
Mládež do 23 rokovmuži – Mistral Prúserári 
                                            (3 medaily 2-0-1)
Mládež do 23 rokov ženy – Vopičky Bratislava 
                                           (5 medailí 4-0-1)
Seniori nad 40 rokov muži – RK Fortuna Bratislava
                                             (5 medailí 0-2-3)
Seniori nad 40 rokov ženy – Mistral Ladies
                                            (5 medailí 1-4-0)
Open muži – Cabanos Bratislava
                      a BVS Raft Team Bratislava
Open ženy – Mistral Bratislava (5 medailí 4-0-1)

Na Divokej Vode sa uskutočnili Majstrovstvá Eu-
rópy v raftingu. Prialo i počasie aj keď nadmerne 
vysoké teploty dali zabrať nielen divákom, ale aj 
pretekárom. Podľa účastníkov podujatie bolo zor-
ganizované na vysokej úrovni. 

Túto skutočnosť dokazovali otázky typu : „Kedy zor-
ganizujeme majstrovstvá sveta?“ 

Za všetko by sme sa radi poďakovali organizáciám 
ako je mesto Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj 
a Zväz vodáctva a raftingu a spoločnostiam, ktoré sa 
tiež výraznou mierou pričinili o chod podujatia. Je to 
Areál Divoká Voda v Čunove, Gumotex, Meditrade, 
BVS, DPP Media, Albea a mnoho menších, ktorí svojou 
troškou prispeli k úspechu celej akcie. 

Pod záštitou
Podujatie sa začalo slávnostným otvorením, na ktorom 

sa zúčastnili za rozhodcov JURY Jozef  Kytka, za riadite-
ľa pretekov Rado Orokocký. Nechýbal ani minister škol-
stva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini a námest-
ník primátora mesta Bratislava, ktorý prebral záštitu nad 
podujatím, Ján Budaj. O kultúrny program sa postaral 
folklórny súbor Ruthenia. Bolo príjemné sledovať, ako 
sa zahraniční účastníci zabávali a tancovali na slovenské 
ľudové piesne. Dokonca aj posádky v raftoch na vode sa 
svojou spontánnosťou postarali o spríjemnenie otvára-
cieho ceremoniálu. 

Šesť tímov zo Slovenska
Prvý súťažný deň bol pre vekové kategórie mládež do 

19 rokov, do 23 rokov a seniori nad 40 rokov. Sloven-
sko reprezentovalo spolu 6 tímov. Prvou disciplínou bol 
šprint, ktorý rozhodoval o tom, kto pôjde aj disciplínu 
paralelný šprint. Tieto dve súťaže vyplnili štvrtkový deň. 
V šprinte sa slovenským posádkam darilo v kategórii 
mládež do 23 rokov, kde mužské aj ženské družstvo vy-
hralo zlato. Počet medailí sa rozrástol aj vďaka seniorom 
nad 40 rokov, kde sme získali 2 strieborné medaily. Po-
poludní sa všetky posádky predviedli v disciplíne paralel-
ný šprint a aj tu sa slovenským zástupcom darilo, aj keď 
v okresanej podobe. Na medaily siahli iba seniori nad 40 
rokov, ktorí  brali 2 strieborné a ženská posádka do 23 
rokov so ziskom bronzovej medaile. Bilancia pre Sloven-
sko po prvom súťažnom dni bola 7 medailí (2 – 4 – 1).

Mužom sa v šprinte nedarilo
Druhý deň bol pre Slovensko najsledovanejší, lebo 

po prvýkrát zasiahli do bojov posádky v kráľovskej ka-
tegórii tzv. open (pre všetky vekové kategórie). V tých-
to súťažiach nosia slovenské posádky najviac medailí 
z vrcholných podujatí.  My sme mali zastúpenie tromi 
posádkami. Dve v mužoch a jedna favorizovaná v že-
nách. Mužom sa v šprinte príliš nedarilo, a preto mali 
v rozjazdách pre paralelný šprint ťažkých súperov. Tie 
sa im nevydarili a tak bol výrazným výsledkom koniec. 
Dokonale ich však zastúpili ženy, ktoré si na domácej 

vode vybojovali zlato v šprinte a nebyť malej chyby v se-
mifinále, bojovali by o zlato v paralelnom šprinte. V ňom 
nakoniec obsadili 3. miesto a do slovenskej medailovej 
zbierky pridali ďalšie 2 medaily. Po druhom dni sme ich 
teda mali 9 (3 – 4 – 2).

Ženy na vode
Programovo náročná sobota preverila všetkých účastní-

kov podujatia. Najskôr do bojov zasiahla kategória open, 
ktorá sa predstavila v ďalšej atraktívnej disciplíne a tou 
bol slalom. Dve mužské posádky tesne zaostali za stupňa-
mi víťazov, skončili na 4. a 6. mieste. Reputáciu kategórie 
musela zachraňovať ženská posádka, ktorá nesklamala 
a vybojovala si druhé zlato zo šampionátu.  Poobede sa 
predstavili mládežníci a seniori v disciplíne maratón, ktorá 
splnila očakávania divákov. Tu sa opäť podarilo vyhrať 
ženám do 23 rokov, zatiaľ čo ich rovesníci skončili na 
nepopulárnom 4. mieste. Záver dňa patril seniorom a tu 
si zlato z maratónu odnieslo družstvo slovenských žien. 
Doplnili ich muži, ktorí získali bronzové medaily. Večer 
vyplnil kultúrny program v podaní vystúpenia rockovej 
kapely ako aj možnosť vyskúšať si rafting a surfing za tmy 
pri umelom osvetlení. Samozrejme, nesmieme zabudnúť 
na bilancovanie na záver dňa, kde sme sa dostali cez prvú 
desiatku medailí a zastavili sa na čísle 13 (6 – 4 – 3).

Napínavý finiš
Rovnako programovo náročná ako sobota, bola aj ne-

deľa, ale disciplíny sa vymenili. Najskôr nám mládežníci 
a seniori ukázali, ako vedia jazdiť slalom, aby následne 
kategória open zavŕšila podujatie. Na začiatku dňa nás 
milo prekvapili muži do 19 rokov, ktorí si v slalome vy-
bojovali striebornú medailu, a tak si domov odniesli as-
poň jeden cenný kov. Na nich úspešne nadviazali muži 
aj ženy do 23 rokov, ktorí na Divokej Vode v Čunove 
získali tituly majstrov Európy v slalome a medailovú 
zbierku dopoludňajšieho programu zakončili seniorky 
ziskom striebornej medaily a seniori ziskom bronzovej 
medaily. Popoludňajší program sa už niesol v znamení 
maratónu kategórie open. Tu sa najskôr mužom nedarilo 
podľa predstáv, aby sa následne ženská posádka posta-
rala o vynikajúci a dramatický záver podujatia. V napí-
navom finiši, keď naše ženy boli ešte po 3 a pol okru-
hoch zo štyroch na druhom mieste, poriadne zabrali  
a na poslednú chvíľu sa dostali pred vedúce Angličanky. 
Ziskom zlata nemohli krajšie ukončiť šampionát. Potom 
nasledovalo slávnostné udeľovanie medailí za jednotli-
vé disciplíny ako aj za celkové hodnotenie. Počas celých 
majstrovstiev sme nespočetne veľakrát počuli slovenskú 
hymnu a tak nastal čas na záverečnú bilanciu. Celkovo 
24 medailí (11 – 7 – 6) je pre slovenský rafting výrazný 
úspech. Umocnený tým, že sa podujatie uskutočnilo v 
domácom prostredí, kedy nervozita z výkonu zväzuje 
ruky všetkým posádkam. Radoslav Orokocký 

 Barbora Žiačiková ml., Foto: Matej Hakar

Výrazný úspech slovenského raftingu na Divokej Vode


