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Na pretekárov Danube SUP Marathon 2015 čaká 23 km Foto Divoká voda

Číslo čísla

Je augustový večer, slnko pomaly 
zapadá za obzor a ja uvažujem nad 
odchádzajúcim letom. Ešte teraz 
spomínam na skvelé festivaly, dni 
dedín, kúpaliská plné prázdninujú-
cich detí a nadšené spojenie občanov 
troch obcí Jaroviec, Rusoviec a Ču-
nova pri problémoch, ktoré sa neda-
rili vyriešiť už roky. 

V júni sa viacerí obyvatelia obávali, 
čo bude s autobusovou linkou 801  
a problémy s chátrajúcou colnicou sa 
z roka na rok len odkladali. Dnes už 
vieme, že riešenia sa našli. 

Počas posledných mesiacov sme sa 
stretli s veľkou ochotou riešiť ko-
munálne problémy, či už zo strany 
starostov Jaroviec, Rajky a Rusoviec, 
poslancov a v neposlednom rade sa-
motných obyvateľov blízkych obcí. 
Po vydaní júnového čísla Dunajskej 
hrádze nás  potešil veľký ohlas na 
uverejnené články. Až taký, že sme sa 

rozhodli iniciovať petíciu – výzvu za 
dôstojnú štátnu hranicu; slovensko-
-maďarský priechod Rusovce – Rajka. 
(Viac na stranách 6 až 7) 

Stále viac si uvedomujem, aké dô-
ležité je v lokálnych novinách upo-
zorňovať na problémy, ktoré sa 
každodenne týkajú nás, obyvateľov 
žijúcich v blízkosti Bratislavy. A sme 
si istí, že spojením našich síl, energie 
a pozitívneho myslenia sa naše oko-
lie začne meniť. 

Celé augustové vydanie novín Du-
najská hrádze, ktoré práve držíte  
v rukách, je venované tomu, čo sa 
udialo počas posledných dvoch me-
siacov a verte, oplatí sa čítať, lebo po- 
zitívnych zmien bolo viac než dosť.

September nám určite prinesie 
nové výzvy a veríme, že aj v jesen-
nom vydaní vám budeme môcť pri-
niesť dobré správy. 

 Lucia Schusterová
Prvý ročník Pohára starostov vo futbale 
sa konal na Festivale Divokej vody.

 empatia a súdržnosť
 vládli letom

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

redakcia@dunajskahradza.sk

Živnostníci, strední a drobní 
podnikatelia, všetci, ktorí máte 
prevádzky na hrádzi alebo 
v obciach v okolí Dunaja (Čunovo, 
Jarovce, Rusovce, Rajka,  
Dobrohošť, vojka, Dunakiliti...), 
využite príležitosť reklamy  
v Dunajskej hrádzi. v prípade 
záujmu, kontaktujte:

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

Keď je v televíznych správach reportáž z róm-
skej osady alebo z košického Luníka IX, krúti-
me hlavami. Potom viacerí „činžiakoví“ výjdu 
na balkón, zapália si cigaretu, dym sa valí do 
otvorených okien susedných bytov, po dofaj-
čení hodia ohorok rovno z balkóna. Lúky VII. 
Chlapík pri pive nadáva na vládu, na každú vlá-
du, lebo všetko sú to zlodeji. Potom mu zrazu 
niekto povie: „Počúvaj, veď aj ty si obyčajný 
zlodej.“ Chlapík sa bráni: „Ja?! Ja som v živote 
nič neukradol!“ Keďže je však nielen nahne-
vaný na všetky vlády, ale je aj inteligentný, po 
chvíli debaty uzná, že zlodejom je. Pravidelne 
si sťahuje nelegálne kópie filmov z internetu. 
Zadarmo. Okráda tak autorov a producentov 
diela. Ak ide o naše zdravie alebo zdravie našich 
blízkych, neváhame podplatiť zdravotníka. Ak 
sa dá a treba, žiaden problém... 

Asi bude u nás všade viditeľný neporiadok, 
kým nebude poriadok – v každom z nás. Podľa 
jednej teórie vojnové konflikty medzi národmi 
a krajinami budú dovtedy, kým si budú schopní 
a ochotní dať dvaja ľudia po papuli... Pred poš-
tou v Rusovciach sa nebude dať na pár minút 
zaparkovať, kým si tam cudzí budú nechávať 
ráno auto na celý deň. Na hrádzi bude naďalej 
veľký počet kolízií medzi korčuliarmi a cyklis-
tami, kým bicyklisti striktne nebudú využívať 
cestu určenú pre nich. Treba pokračovať? Asi 
nie. Treba si v sebe trocha upratať.

 Oliver Lippo

Poriadok  
v nás
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V júnovom čísle sme sa venovali listom 
obyvateľov z Rajky, ktorí nás upozornili 
na šíriace sa informácie o rušení auto-
busovej linky č. 801, ktorá v súčasnos-
ti premáva od Nového SND do Rajky. 
Začiatkom leta, informácie a vyhliadky  
o predĺžení licencie linky 801 naozaj 
nevyzerali pozitívne a ľudia využívajú-
ci tento spoj sa obávali, ako budú riešiť 
cestovanie po 30. septembri 2015, kedy 
sa končí licencia. Počas leta prebehlo 
niekoľko rokovaní Dopravného podni-
ku Bratislava, a. s. (DPB) s Magistrátom 
hlavného mesta SR Bratislavy o ďalšom 
prevádzkovaní tejto linky. Linka bola 
zriadená s podporou Európskej únie  
v rámci  cezhraničnej spolupráce, kde 
boli poskytnuté nenávratné finančné pro-
striedky na obstaranie dvoch autobusov, 
ktoré na tejto linke premávajú,“ uviedla 
Mgr. Adriana Volfová vedúca oddelenia 
komunikácie a hovorkyňa DPB.

Medzi Bratislavou a Rajkou premáva-
jú už piaty rok autobusy MHD s logom 
Európskej únie projektu  Medzinárodná 
doprava v prihraničnej oblasti – Medzi-
národná autobusová linka Bratislava, 
Nové SND – Jarovce – Rusovce – Ču-
novo – Rajka. Autobus slúži nielen oby-
vateľom Rajky, ale posilňuje aj dopravu  
v Jarovciach, Rusovciach a Čunove. Linka 
vznikla v rámci projektu medzinárodnej 
dopravy v prihraničnej oblasti. Celkové 

náklady na jej zavedenie a prevádzku boli 
odhadované na 397 066 eur. Linka tak 
zlepšila cestovanie pre takmer sedemti-
síc ľudí. Cestujúci si na tento spoj rýchlo 
zvykli, sú spokojní a veľa ho využívajú. 
Od zavedenia sa cestujúci najviac sťažo-
vali na výšku cestovného.

Projekt medzinárodnej linky č. 801 bol 
naplánovaný na päť rokov, ktoré uplynú 
30. septembra. Fungovanie spoja už pri 
jej zriadení bolo podmienené jej efektivi-
tou a vyťaženosťou. 

Podľa najnovších informácií DPB a pri-
hraničné obce majú záujem udržať auto- 

busovú linku 801 do maďarskej Rajky. 
„DPB už požiadal Ministerstvo do-
pravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR o vydanie novej licencie, ktorá by 
umožňovala zabezpečenie prevádzky 
medzinárodnej linky 801 do Rajky aj 
naďalej,“ potvrdila pre TASR hovorky-
ňa DPB Adriana Volfová. 

DPB však navrhol prevádzkovanie 
linky len v úseku Rajka – ŽST Rusovce 
s priamou nadväznosťou na dostupné 
linky MHD, pričom v špičke pracovného 
dňa je odporúčaný 30-minutový interval 
na linke 801. Volfová dodala, že DPB nie 

je proti zachovaniu pôvodnej trasy lin-
ky 801, no z vlastných zdrojov ju však 
financovať nemôže. Preto na zachova-
nie celej trasy linky 801 až k Novému 
SND navrhuje dve alternatívy. „Jednou 
z možností by bolo spolufinancova-
nie jej prevádzky zo strany samotnej 
obce. Ďalšou možnosťou je opätov-
né získanie finančných prostriedkov 
na nákup ďalších prímestských au-
tobusov z fondov EÚ – Programov 
cezhraničnej spolupráce,“ spresnila 
Volfová. Podľa medializovaných in-
formácií aj mestskej časti Bratislava -  
Rusovce záleží na tom, aby sa zachova-
la autobusová linka 801 z Bratislavy do 
Rajky. Posilňuje totiž verejnú dopravu vo 
všetkých troch prihraničných obciach. 
Uviedol pre TASR starosta Rusoviec 
Dušan Antoš. „Budeme čo najskôr 
iniciovať stretnutie zástupcov mest-
ských častí Jarovce, Rusovce, Čunovo 
so zástupcami hlavného mesta Bra-
tislavy a DPB,“ potvrdil Antoš. Podľa 
starostu je dôležité dohodnúť sa spo-
ločne na ďalšom postupe, ktorý by za-
choval súčasnú trasu autobusovej linky 
801. Problematiku autobusovej linky 801 
budeme sledovať a v septembrovom vy-
daní Dunajskej hrádze vám prinesieme 
nové informácie.

 Lucia Schusterová

Mesto chce linku 801 do Rajky zachovať, no bude kratšia

Pri príležitosti Festivalu Divokej 
Vody 2015 sa po prvýkrát uskutočnil 
aj futbalový Pohár starostov pre mest-
ské časti Čunovo, Jarovce a Rusovce. 
Samotní starostovia síce napriek pri-
sľúbenej účasti chýbali, no nič to ne-
zmenilo na tom, že podujatie dopadlo 
na výbornú. V obrovskej horúčave 
sme videli výborné futbalové predsta-
venia, mnoho gólov, i veľa pekných 
obranných zákrokov. Aj keď v prvom 
rade išlo najmä o zábavu a upevňo-
vanie vzťahov medzi jednotlivými 
mestskými časťami, jeden predsa len 
musel byť najlepší. Trojturnajom su-
verénne prešli futbalisti Jaroviec a od-
niesli si trofej za prvé miesto. Druhé 
bolo Čunovo, bronz putoval do rúk 
Rusovčanov. 

Peter Filaga - kapitán FK Rusovce
„Na turnaji sme mali zmixovaný tím- 

iba dvoch futbalistov, zvyšok boli hasi-
či. Počasie vyšlo výborne, to je dôležité, 
akurát tá naša hra už bola trocha horšia. 
Myšlienka turnaja je pekná, keďže to 
bol Pohár starostov,  mohli prísť aj 
starostovia. Celkovo Festival Divokej 
Vody bol však dobre zorganizovaný. 
Je dobré, že existuje takéto miesto, 
kde ľudia môžu vypnúť. V mestských 
častiach Čunovo, Jarovce a Rusovce mi 
chýba viac športovísk, ale teším sa, lebo 
som počul, že sa v blízkosti týchto častí 
má niečo stavať a mali by pribudnúť aj 
ďalšie vodné atrakcie. Naše mestské časti 
by mohli medzi sebou viac spolupracovať 
v organizovaní napríklad takýchto 
turnajov, mohli by sa viac stretávať hasiči 

či futbalisti, pretože zatiaľ sa stretávame 
len na ligových zápasoch, čo je škoda. 
Priateľské derby by sa malo z času na 
čas usporiadať v každej mestskej časti, 
sezónne raz v jednej, potom zas v druhej. 
Futbal je výborný na spájanie ľudí, ale 
privítal by som napríklad aj volejbal, 
basketbal, cyklistické preteky. Príroda je 
tu pekná, vedel by som si tu predstaviť 
skvelé cyklokrosové preteky.“

Juraj Kovašich - kapitán tJ Čunovo
„Najsilnejšou stránkou nášho tímu je 

väčšinou alkohol, ktorý tu ale našťastie 
dnes nie je. Dnes ňou je kolektívna hra, 
z čoho mám veľkú radosť. Na turnaji 
sa nám veľmi páčilo, ale minulý rok bol 

lepší trávnik. Okrem trávnika by sa dala 
vylepšiť aj divácka kulisa, pretože takáto 
kvalita futbalu sa nevidí len tak. 

Myšlienka Festivalu Divokej vody je 
výborná, je fantastické, že si ľudia môžu 
vyskúšať všetky atrakcie za nižšie ceny, 
najmä rafting je úplne neskutočný. Čo je 
na festivale úplne najlepšie však nemôžem 
povedať, pretože mám priateľku. No 
dobre, najlepšie tu boli ženy. Z atrakcií 
sa mi najviac páčil rafting a futbal. Páči 
sa mi aj myšlienka Pohára starostov, 
akurát budúci rok by sa mohli skvalitniť 
súpisky. Do upevňovania vzťahov medzi 
mestskými časťami by som začlenil 
okrem výkonnostných  športovcov aj 
bežnú verejnosť.“

Ján Novák - kapitán FK Jarovce
„Máme tím zostavený z mladých hráčov 

- zopár aktívnych futbalistov, zopár ha-
sičov. Našou najsilnejšou stránkou je náš 
brankár. Máme aj kvalitného útočníka, 
ktorý bol najlepší strelec v 5. lige, no  
dnes sa mu príliš nedarilo. Bol to pekný, 
aj keď horúci turnaj, potrebovali sme 
veľa vody. Zorganizovať takúto akciu  
bol veľmi dobrý nápad, mohli by sa 
opakovať častejšie. My, starší domáci 
sa medzi sebou už odmalička veľmi 
dobre poznáme, no však skoro vôbec 
sa nepoznáme s tými, ktorí sa sem 
prisťahovali. Jediné miesto, kde sa trocha 
zoznamujeme je krčma.“

 Barbora Žiačiková ml.

Jarovčania – prví majitelia Pohára starostov

Ilustračné foto

Foto Lukáš Lupták
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Maestro, čo vám ako prvé napa-
dá, keď si spomeniete na každo-
denný život v Rusovciach za vašej 
tvorivej éry v SĽUKu?

Ja som do SĽUKu prišiel v septem-
bri roku 1950. Rusovce v tom čase 
vyzerali úplne ináč ako dnes. Dnešné 
námestie tam nebolo. Poniže bol pod-
nik „Hombár Futúra“, neviem pre-
čo práve toto mi utkvelo v pamäti. 
Spomínam si aj na vláčik-motoráčik, 
ktorý chodil do Rusoviec z Petržal-
ky. Rusovce v tom čase nepatrili ešte  
k Bratislave. Čo však bolo veľmi pek-
né, to bol Rusovský park a lesy, ktoré 
k parku patrili. Za hájovňou bol nád-
herný lesík so striebornými smrekmi. 
To už dnes vôbec neexistuje, je tam 
jedna velikánska džungľa. Za kaštie-
ľom v parku bola japonská záhrada. 
No a to rameno za parkom bolo dlhé 
roky udržiavané a veľmi čisté, my sme 
sa tam chodili občas aj kúpať.

Iste ste strávili nejeden piatok aj 
na prírodnom pódiu v parku. Naše 
babky hovoria, že sa tam chodili 
pozerávať na vaše vystúpenia aj 
generálky.

To pódium, dá sa povedať, že sme 
vybudovali sami. Nanosili sme tam 
zeminu, vymurovali a potom sme tam 
začali robiť akcie, ako napríklad do-
žinky. Ale hlavne sme tam robili pred-
stavenia pre rôzne delegácie. A práve 
tam v lese vzadu, kde bol ten striebor-
ný lesík, bolo neďaleko také miesto, 
nazývali ho „Kubánkova izba“. Ja 
som tam chodieval robiť živánky. No 
a tam sa tie živánky robievali aj pri 
takých príležitostiach, keď prišli za-
hraničné delegácie. Tak napríklad tam 
bol aj maršal Malinovský, ktorý oslo-
bodzoval Bratislavu. Bola tam Valentí-
na Tereškovova - prvá kozmonautka, 
Theatre National Francais s riadite-
ľom divadla Jeanom Villareom a s ním 
bol aj známy herec Gerard Philipe,  
ďalej Pekinská opera, Alexandrovov 
súbor...

Všetkých týchto vzácnych hostí 
ste pozývali do lesíka na živánku?

Áno. Vždy keď do Bratislavy dora-
zila takáto vzácna delegácia, tak nám 
ich z ministerstva kultúry takpovediac 
„nasáčkovali“ a my sme pre nich robi-
li najprv predstavenia, až potom sme  
s nimi išli na neformálne posedenie, 
na živánku. A pravdaže do lesíka. 
Kaštieľ bol vtedy pýchou hlavného 
mesta, celý areál bol úžasne krásny  
a skutočne reprezentatívny. Mali sme 
záhradníkov, ktorí sa starali o celé oko- 
lie kaštieľa. Za mŕtvym ramenom bola  
takzvaná jazdecká dráha a priľahlé  
lesy, o ktoré sa vtedy starala lesná 
správa. Nemali sme sa za čo hanbiť, 
práve naopak.

A keď to vidím teraz... To je doneba-
volajúci hriech, že sa o to nikto nestará.

Ako sa vám žilo v kaštieli, nielen 

so SĽUKom ale aj s rodinou?
Áno žil som tam aj s rodinou. Žilo 

tam niekoľko rodín. Niektorí sľukári 
neskôr dostali byty, tak sa to tam dosť 
striedalo. Keď sa pozrieme na kaštieľ 
spredu, tak celá ľavá strana boli uby-
tovne. V hlavnom trakte bola biela 
sála, rytierska sála, španielska sála. 

A nebodaj ste mali voľný pohyb 
po celom kaštieli?

Áno-áno. No, ale koncom 80-tych 
rokov nás premiestnili do koniarne, 
ktorú pre nás prerobili, lebo kaštieľ 
mali začať prerábať. A keď som videl, 
čo robia v tom kaštieli, srdce mi išlo 
puknúť. Začali vytrhávať nádherné 
podlahy, zdravý dub, ktorému nič ne-
bolo, tak mi bolo do plaču. Hovorím, 
to je trestuhodné. Neviem, čo sa tam 
dialo, čo za tým bolo, ale evidentne to 
nikam neviedlo, lebo dnes ten kaštieľ 
len chátra.

Keby sa SĽUK o kaštieľ nestaral, tak 
to by z kaštieľa už dávno bola ruina.

Počula som o tom, že ste započali 
tradíciu nudistickej pláže v Rusov-
ciach. Je to pravda?

Haha, no je to pravda, ja som tam 
chodil. To bolo takto. Ja som v 1970 
odišiel do Nemecka. Tu na Slovensku 
ma pozbavili všetkých funkcií a odišiel 
som na päť rokov.

Čo sa stalo?
Dá sa povedať, že oficiálne išlo o to, 

či súhlasím so vstupom vojsk na naše 
územie. Ja som vtedy povedal, veď 
oni sú tu a hotovo, nemám sa k tomu 
prečo vyjadrovať. No neoficiálne tam 
boli, samozrejme, iné veci, o ktorých 
nerád rozprávam, situácia sa vyriešila 
tak, že súbor požiadal ministra Válka, 
aby som mohol pôsobiť v Nemecku  
v štátnom súbore Lužických Srbov, 
ktorý si ma v tom čase vyžiadal. Mi-
nister súhlasil a čo je paradoxné,  
v čase, keď ma Slovensko nechcelo, 
som dostal od nemeckého minister-
stva kultúry štátnu cenu. 

No zároveň som pripravoval aj nový 
program pre SĽUK, chodieval som aj 
domov. A po piatich rokoch ma mi-
nister Válek zase zavolal späť. Dialo 
sa, že SĽUK išiel dolu vodou, bolo 
treba urobiť generačnú výmenu, sú-
bor bol prestarnutý. To sa aj udialo  
a potom SĽUK znovu zažiaril. Vtedy, 
v 80-tych rokoch SĽUK bol viac v za-
hraničí ako doma. A to podotýkam, 
komerčne. Boli sme vtedy v Severnej 
Amerike, Latinskej Amerike, Francúz-
sku, pravidelne v Španielsku, v Ne-
mecku, v Grécku. Bol to najkrajší čas 
SĽUKu. 

 A už hádam ideme premostiť  
k tej nudapláži...

Oj nuda pláž, áno... ja som totiž 
chodil na pláž v Nemecku. Tam sme 
chodievali v lete na zájazdy, a pri tej 
príležitosti sme vo voľnom čase vyšli 
vždy aj na pláž. V Nemecku vyzerajú 

pláže asi takto - nuda pláž bola jeden 
kilometer a 50 metrov „textiláci“.  
A my sme tam chodili komplet celý 
súbor. A keď som sa odtiaľ vrátil, tak 
som bol už zvyknutý a chodieval som 
na Rusovké jazero. Dlho som tam 
bol úplne sám, neskôr som tam stre-
tol kamaráta lekára Martina Brezinu, 
tak sme už boli dvaja. A potom tam 
prišlo Čierne Divadlo z Prahy, tí sa 
dozvedeli o jazere a o nude a pridali 
sa k nám. Bol som prekvapený, lebo 
skutočne sme tam dovtedy boli len 
dvaja a to sa už v meste tradovalo, že 
je tam nudapláž. Odvtedy tam chodi-
lo stále viac ľudí.

Ako ste na tom pracovne v súčas-
nosti? Ste ešte umelecky aktívny?

Nie, už nie. Ja som ešte po odchode 
zo SĽUKu robil v Poľsku, v štátnom 
súbore SLASK. Ešte pred piatimi rok-
mi sme tam mali rozbehnutý jeden 
projekt, ale vtedy dosadili do súbo-
ru nového riaditeľa, ktorý tam začal 
robiť „poriadok“, ale ničomu nero-
zumel, prepustil ľudí, ktorí rozumeli 
umeniu a dnes už bohužiaľ živoria.

Čo hovoríte na moderný tanec či 
klasiku? Pozriete sa občas aj na 
niečo iné?

Určite, veď robil som aj v divadlách. 
Čo je dobré, je dobré. V Poľsku som 
bol nedávno pozrieť festival tanca. 
Bol tam aj folklór. Čo mňa ale zaujalo, 
bola čistá klasika, ktorú dávali sólisti 
Varšavskej opery a baletu. Ináč tam 
všetky ostatné súbory robili modernu, 
z ktorých sa mi pozdávali dva ansám-
ble. Každý tanečný útvar, ktorý má 
hlavu a pätu a je majstrovsky urobený, 
je zákonite dobrý. Ale nemám rád, keď 
sa niečo donekonečna opakuje. Nie je 
správne sa vyhovárať ani na tradície 
a autentickosť a nevkladať do diela 
žiadnu tvorivosť. Pretože autentická 
je aj každá hlúposť, ktorú doteraz nik-
to nevymyslel. A úlohou choreografa 
je tvorivá činnosť. 

Trúfnete si ešte na tanečný par-
ket?

Nie, mám už problémy. Nohy mám 
strpnuté, ťažké, už nie vhodné na parket.

A čo teda robíte takto počas dňa, 
čím momentálne žijete?

Veľa čítam a pokiaľ ešte môžem, tak 
chodím. A veľa chodím. Vraciam sa aj 
do Rusoviec, je tam stále dobre. Cho-
dím aj na Devín popri Morave, ešte 
viem spraviť pár kilometrov s turis-
tickými paličkami, aj na Železnú stu-
dienku. Mám svoje obľúbené zelené 
miesta.

Je dobré vás vidieť v takej dobrej 
kondícii a dobrej nálade.

Mám 87 rokov. Moja vnučka v Ne-
mecku mi povedala, že už nespadám 
do limitu priemerného veku mužov  
v Nemecku. Mali by sme urobiť nové 
štatistiky.

Ďakujem za rozhovor a prajem  
vám pevné zdravie a veľa kvalitné-
ho relaxu!

 Rozhovor spracovala: 
Mária Molnárová

Fotografie sú z archívu  
Juraja Kubánku

Žijúci pamätník Rusoviec
JURAJ KUBÁNKA – priekopník choreografie ľudového tanca na Slo-

vensku. Jeho umelecká dráha je najdlhšie spojená so SĽUKom, ale pevné 
puto si získal aj so súborom Lužických Srbov, s ktorými pracoval počas 
pobytu v Nemecku, k srdcu mu prirástol aj Poľský štátny súbor SLASK. 
Vytvoril vyše 250 tanečných diel. S Rusovcami ho spája 50 rokov tvorivého 
obdobia, ako aj rodinné puto.



Dunajská hrádza4 júl, august 2015LIStÁReŇ/DOČítaLI SMe Sa

vŠIMLI SMe SI

Na diaľnici D2 pri Čunove by mala pribudnúť nová kri-
žovatka. Jej výstavbu pripravuje Národná diaľničná spo-
ločnosť (NDS), ktorá dala vypracovať návrh technického 
riešenia a zámer na posúdenie vplyvu stavby na životné 
prostredie. „Nová križovatka na diaľnici D2 zabezpe-
čí prepojenie rozvíjajúcich sa aktivít v okolí Čunova 
a zároveň zníži dopravné zaťaženie cesty prvej triedy 
I/2,“ priblížila pre TASR hovorkyňa NDS Eva Žgravčá-
ková.

Na novú križovatku by sa mali motoristi podľa jej slov 
nadpojiť zo spomínanej cesty prvej triedy I/2. „Projekt 
je v procese prípravy, náklady na výstavbu križovatky 
budú jasné po vypracovaní technickej štúdie,“ doda-
la. Podľa oznámenia zverejneného vo vestníku verejného 
obstarávania vypracuje pre diaľničiarov návrh variantné-
ho technického riešenia tejto novej diaľničnej križovatky, 
a tiež aj zámer na posúdenie jej vplyvu na životné pros-
tredie spoločnosť HBH Projekt z Brna za cenu 72 531 
eur bez dane z pridanej hodnoty. NDS pritom pôvodne 
odhadovala cenu za zákazku vo výške 125 000 eur. 

Nelegálne skládky odpadov sú veľkým problé-
mom. To, že jednu objavíme aj neďaleko sloven-
ských hraníc za Rusovcami, bolo pre nás prekva-
pením. Na zanedbanosť tejto lokality sme si už 
zvykli, nepokosená tráva, dezolátny stav hranič-
ného priechodu a teraz najnovšie čierna skládka 
odpadu tesne pri miestnej komunikácii. Podľa 
odhadu na skládku muselo niekoľko nákladných 
áut doviesť veľké množstvo stavebného materi-
álu a starých spotrebičov. Na problém sme spý-
tali aj  na bratislavskom magistráte, a odpoveď 
prinesieme v budúcom vydaní a na facebooku 
Dunajskej hrádze. 

Podľa platnej legislatívy sme sa rozhodli sklád-
ku nahlásiť príslušnej obci a obvodnému úradu 
životného prostredia. Veríme, že v budúcom vy-
daní novín budeme informovať, že sa skládku 
podarilo odstrániť. 

 Lucia Schusterová
    foto autorka

Čierna skládka odpadu na hranici

Priatelia Zeme – SPZ, Centrum en-
vironmentálnych aktivít a interneto-
vý obchod Komposter.sk vyhlasujú 
už piaty ročník úspešnej celosloven-
skej súťaže MISS KOMPOST, kto-
rej zmyslom je podporiť vnímanie 
kompostovania ako praktickej mož-
nosti predchádzania vzniku odpadov  
a súčasti moderného životného štýlu. 
Do súťaže o zaujímavé ceny sa môže 
zapojiť každý, kto doma kompostuje.

Domáce kompostovanie môže byť jed-
noduché a zábavné. Môže sa realizovať 
v rôznej forme. Cieľ je však vždy rovna-
ký a jasný: vyrobiť si svojpomocne kom-
post – ideálne hnojivo pre rastliny, ktoré 
pestujeme. Toto je posolstvo našej súťa-
že pre všetkých ľudí, ktorí kompostujú 
vo svojich záhradách a v domácnostiach.  

Na zapojenie do súťaže stačí do 10. sep-
tembra 2015 zaslať tri fotografie s rozlí-
šením aspoň 2 megapixely so stručným 
opisom svojho kompostu, kde kandidát 
na titul Miss Kompost 2015 uvedie mie-
ry svojho kompostoviska/kompostéru 
(výšku, šírku, dĺžku, prípadne iný rele-
vantný rozmer), ďalej suroviny, na kto-
rých si kompost pochutnáva, či ďalšie 
informácie z výroby a použitia kompos-
tu. Môže tiež pripojiť zaujímavú alebo 
humornú udalosť, ktorá sa mu pri kom-
postovaní prihodila. Zároveň si súťažia-
ci odloží vrecúško kompostu (približne  
3 kg), ktorého kvalita môže rozhodnúť 
vo finále. Súťaž je určená pre jednotliv-
cov - súkromné osoby, ktoré kompostujú 
pre vlastnú potrebu.

„Keď z biologických odpadov vy-

robíme kompost pomáhame nielen 
sebe a záhrade, ale aj všetkým ľu-
ďom. Kompostovanie je jednodu-
chý a praktický spôsob, ako môže-
me znížiť množstvo skládkovaných 
komunálnych odpadov o polovicu.  
Chránime tak naše spoločné životné 
prostredie. Touto súťažou ukazu-
jeme, že kompostovať môže naozaj 
každý. A my tých, ktorí kompostujú 
a idú príkladom ostatným chceme 
odmeniť,“ hovorí Branislav Moňok 
z Priateľov Zeme – SPZ.

Zo všetkých prihlásených kandidátov 
vyberie odborná porota päť najlepších, 
ktorí postúpia do finále. Od každého  
z nich si následne vyžiada odložené vre-
cúško kompostu. Ich kvalitu bude mať 
opäť možnosť porovnať i laická verej-

nosť na verejnom podujatí – Biojarmoku, 
ktorý sa bude konať v sobotu 26. 9. 2015 
v Trenčíne. Na tejto akcii budú prezento-
vané fotografie a príbehy zaslané finalis-
tami. Každý z nich získa hodnotné vecné 
ceny, ktoré do súťaže poskytol hlavný 
partner súťaže – internetový obchod 
Komposter.sk a organizátori súťaže.

„Sme radi, keď vidíme praktické prí-
klady rodín, kde sa kompostovanie stáva 
súčasťou ich životného štýlu. Tešíme sa, 
keď môžeme ľudí podporiť špičkovými 
domácimi kompostérmi, ktoré im uľah-
čia prácu v záhrade,“ hovorí Ing. Nina 
Oravcová, www.komposter.sk. 

Všetky informácie o súťaži nájdu zá-
ujemcovia na webovej stránke http://
www.priateliazeme.sk/spz/miss-kom-
post. 

Staňte sa Miss Kompost 2015

Motoristi by sa mali napojiť z cesty prvej triedy I/2 

Pri Čunove chystajú novú križovatku na diaľnici D2
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Vyzerá to tak, že dlhoročne plánovaný zámer výs-
tavby športovo-rekreačného areálu Danubia Park 
na pravom brehu Hrušovskej zdrže začína mať 
jasné kontúry. V polovici júla sa v médiách objavili 
informácie o rozhodnutí Okresného úradu, ktorý 
zrušil rozhodnutie Stavebného úradu MČ Čunovo 
o nevydaní územného rozhodnutia vo veci výstav- 
by projektu. V minulých číslach Dunajskej hrádze 
sme uverejňovali vyjadrenia oboch strán, ktoré dos-
tali priestor prezentovať svoje postoje k téme výs-
tavby. Z monitoringu tlače uvádzame pre ilustráciu 
informácie o vývoji situácie. V budúcich číslach sa 
budeme snažiť priniesť vám bližšie informácie od 
mestskej časti, investora i správneho organu.

TASR, 16. júla 2015:
Okresný úrad v Bratislave zrušil rozhodnutie Čunova 
Odbor výstavby a bytovej politiky Okresného úradu  

v Bratislave zrušil rozhodnutie Stavebného úradu Mest-
skej časti Čunovo o nevydaní územného rozhodnutia 
vo veci výstavby projektu Danubia Park. Argumentom 
sú nedostatočne špecifikované rozpory, ktoré podľa 
zdôvodnenia Stavebného úradu MÚ Čunovo viedli  
k tomu, že zamietol vydanie územného rozhodnutia pre 
spoločnosť Danubia Invest. Starostka Čunova Gabriela 
Ferenčáková dnes pre TASR potvrdila, že s rozhod-
nutím Okresného úradu nesúhlasí.

„Nie je možné z našej strany akceptovať 
rozhodnutie Okresného úradu Odboru výstavby 
a bytovej politiky, pretože, aj keď možno neboli  
z našej strany jednoznačne špecifikované rozpory, 
ale tie rozpory tam sú.“, povedala. Najväčšou 
prekážkou k dohode medzi obcou Čunovo a spoloč-
nosťou Danubia Invest je podľa nej rozpor s Územným 
plánom Bratislavy, územným plánom zóny a to, že pro-
jektová dokumentácia je bez komplexného riešenia 
dopravy.

Investorská spoločnosť Danubia Invest ešte v mar-
ci tohto roka, v reakcii na petíciu občanov proti 
Danubia Parku, pre TASR uviedla, že spracovatelia 
zakomponovali relevantné pripomienky do finálnej 
dokumentácie pre územné rozhodnutie a získali k nej 
vyjadrenia všetkých inštitúcií, ktoré od nich žiadali.

O spôsobe odvolania proti stanovisku Odboru výs- 
tavby a bytovej politiky Okresného úradu rozhodne 
Stavebný úrad v Čunove po návrate kompetentných 
úradníkov z dovolenky.

Bratislava24.sk, 24. júla 2015:

Športovo-rekreačný areál na aktívne trávenie voľ-
ného času Bratislavčanov a turistov z blízkeho, či 
vzdialenejšieho okolia sa posunul o krok bližšie  
k realizácii. 

Niekoľko rokov pripravovaný projekt Danubia Park 
začiatkom tohto roku nedostal od stavebného úradu 
MČ Čunovo povolenie pre územné rozhodnutie. Po 
odvolaní však rozhodnutie čunovského úradu zrušil 
Okresný úrad v Bratislave pre nedostatočnú špecifikáciu 
rozporov, ktoré uviedla mestská časť.

„Danubia Invest uvítal rozhodnutie Odboru výs- 
tavby a bytovej politiky Okresného úradu v Brati-
slave. Potvrdil tak rozhodnutia a kladné posudky 
kompetentných orgánov, že projekt Danubia Park 
je v súlade so všetkými zákonnými nariadeniami  
a rovnako neopodstatnenosť výhrad Stavebného 
úradu MČ Čunovo,“ uviedol J. Kováčik, konateľ spo-
ločnosti Danubia Invest.

Investor chce rokovať s občanmi a subjektmi v pro-
cese prípravy projektu tak ako doteraz. „Chceme  
naďalej viesť konštruktívny a ústretový dialóg 

so všetkými dotknutými stranami. Vychádzame 
v ústrety prírode i ľuďom regiónu. Chceme byť 
dobrým susedom,“ dopĺňa J. Kováčik.

Areál Danubia Parku ponúkne v ambicióznom riešení 
viac ako 20 športovísk a športových klubov pre profe- 
sionálnych a rekreačných športovcov, bežných návštev-
níkov a hlavne rodiny s deťmi.

Návštevníci v areáli nájdu upravené pláže, plážo-
vé jazerá s vodnými atrakciami a toboganmi, ale aj  
osobný prístav, ktorý dunajskému toku na slovenskom 
území chýba.

Súčasťou projektu bude jazdecký areál s vnútornou  
a vonkajšou jazdiarňou, cyklotrasy, trate pre korčuliarov. 
Pôvodné ekosystémy lužných lesov budú záujemcovia 
spoznávať v Dunajskom národnom parku, ktorý po-
núkne aj vtáčie pozorovateľne, či rehabilitačné stredisko 
pre ranené zvieratá.

Športovo-rekreačný areál Danubia Park vyrastie na 
pravom brehu Dunaja v oblasti zdrže Hrušov v Čuno-
ve. V areáli na ploche 89 hektárov sa sústredí množstvo 
zariadení a atrakcií pre rekreačných i vrcholových špor-
tovcov, turistov i bežných návštevníkov.

V stredisku sa spoja výhody mesta a jedinečnej príro-
dy. Na brehoch Dunaja sa vybudujú miesta pre oddych  
a trávenie voľného času pre obyvateľov Bratislavy,  
širšieho, či vzdialenejšieho okolia, ale aj priľahlých ob-
lastí Rakúska a Maďarska. Celková investícia dosiahne 
75 miliónov eur.

Otázka Dunajskej hrádze pre 
starostku Čunova Gabrielu Fe-
renčákovú:  Využil stavebný úrad 
MČ BA Čunovo nejaké právne 
(opravné) prostriedky proti 
rozhodnutiam Odboru výstavby 
a bytovej politiky OÚ v BA? 

Stavebný úrad plní funkciu prene-
seného výkonu štátnej  správy pre 
ktorý platí správny poriadok. Pod-
ľa správneho poriadku je stavebný 
úrad viazaný  právnym názorom 
nadriadeného orgánu, v danom prí- 
pade Okresného úradu Bratislava, 
odboru výstavby a bytovej politiky.  
Využiť riadne alebo mimoriad-
ne opravné prostriedky môže len 
účastník konania a nie správny or-
gán. Podľa § 117 zákona 50/176 Zb. 
o územnom konaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov. Stavebným 
úradom je obec, pôsobnosť staveb-
ného úradu je preneseným výko-
nom štátnej správy.  redakcia

Zelená pre zelenú voľbu
na športovanie

Ilustračné obrázky z projektu Danubia Park
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Slovo hranica už vo svojom obsahu poukazuje na roz-
delenie štátov, krajín, národov, kultúr, ale i názorov. Jed-
noducho povedané, hranica rozdeľuje. Ale paradoxne, 
rozpadávajúca sa budova hranice v Rajke začala ľudí 
spájať. Ale začnime pekne poporiadku.

V júnovom čísle Dunajskej hrádze sme uverejnili člá-
nok Romantiku narúša hranica v dezolátnom stave. Na 
článok nám prišlo veľa pozitívnych ohlasov. Verili sme, 
že aktívnym prístupom, oslovením správnych ľudí sa 
nám spoločnými silami podarí odstrániť dezolátny stav 
bývalej budovy hraničného priechodu Rajka – Rusov-
ce. Ako sme už informovali, stará budova colnice, kto-
rú nikto roky nevyužíva, chátra. Na ceste do Maďarska 
sú hlboké výtlky či nepotrebné betónové panely. Takto 
vítame turistov smerujúcich z Maďarska do Bratislavy. 
O demolácii budovy bývalej colnice v obci Rajka a úpra-
ve vozovky na slovenskej strane hraničného územia sa 
hovorí už niekoľko rokov. Dohody o riešení katastrofál-
neho stavu hraničného priechodu sa nenaplnili a ostali 
len v rovine prísľubov. 

Hraničným priechodom denne prechádzajú tisíce 
vozidiel. V lokalite spádovej oblasti žije niekoľko tisíc 
slovenských občanov. Obyvatelia okolitých obcí denne 
dochádzajú za prácou, vozia deti do škôl na slovenskom 
území. Aktuálny stav hraničného prejazdu ohrozuje ich 
zdravie a životy.

Počas leta redakcia Dunajskej hrádze iniciovala stretnu-
tia a poslanci aj starostovia okolitých obcí Jarovce,  
Rusovce a poslanci Čunova veľmi aktívne pristúpili  
k výzve na rekonštrukciu a revitalizáciu slovensko-ma- 
ďarského hraničného priechodu Rusovce – Rajka. Už  
v minulosti sa viackrát uvažovalo o revitalizácii tohto 
priestoru. V roku 2013 v Budapešti podpísali zástup-
covia vlád oboch krajín Memorandum o podpore kom-
plexného rozvoja verejných komunikácií prechádzajú-
cich cez spoločnú štátnu hranicu SR a Maďarska. Žiaľ, 
memorandum sa nenaplnilo. Na spresnenie, colnica nie 
je v správe obce Rajka, budovu spravuje štátna organi-
zácia Magyar nemzeti vagyonkezelő (predkl. red. Ma-
ďarská správa národného majetku) a cestnú komuniká-
ciu spravuje iná organizácia Közútkezelő Nonprofit Zrt.

Pretože sa problém niekoľko rokov nerieši, zástup-

covia obcí a obyvatelia Bratislavy sa dohodli na petícii 
- výzve za dôstojnú štátnu hranicu, rekonštrukciu a revi-
talizáciu slovensko-maďarského hraničného priechodu 
Rusovce – Rajka.

Výzva má osloviť zástupcov Ministerstva dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva vnútra 
SR, zodpovedných zástupcov mesta Bratislava, aby spo-
jili sily a v spolupráci s maďarskou stranou zrekonštruo-
vali hraničný priechod Rusovce – Rajka a obnovili cest-
né prepojenia pre bezpečný a dôstojný prejazd medzi 
Slovenskou republikou a Maďarskom. 

Presne o rok bude Slovenská republika predsedajúcou 
krajinou 27 krajinám v Európskej únii. Pôjde o historic-
ky prvé slovenské predsedníctvo, preto by sme sa mali 
pripraviť nielen politicky a odborne, ale aj ako krajina, 

ktorá bude reprezentovať. Možno aj naše budúcoroč-
né predsedníctvo a medializácia problému dopomohla  
k tomu, že v polovici augusta sa začali na chátrajúcej bu-
dove colnice prvé demolačné práce. V týchto dňoch sa 
postupne rozoberá drevený strop a osvetlenie. Starosta 
obce Rajka Vince Kiss nám poskytoval krátke vyjadre-
nie, že centrum rozvoja dopravy začalo prípravné práce 
na zbúranie hraničného priechodu. 

Myslím, že je to jedna z najlepších správ toho leta, pre 
obyvateľov, ktorí roky žiadali zrušiť hraničný priechod. 
A verím, že keď nás niečo trápi, problémy v malých ob-
ciach si vyriešime vlastnou angažovanosťou, aktivitou  
a upozornením na problém v lokálnych médiách. 

A našim mottom bude: „Hranice nás spájajú“.
 text a foto: Lucia Schusterová  

Hranica nás nerozdeľuje, ale spája
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My, podpísaní obyvatelia Bratislavy, jej mestských 
častí, občania Slovenskej republiky žijúci na úze-
mí Maďarska a občania Maďarskej republiky žijúci  
v pohraničnej oblasti vyzývame zástupcov Minis-
terstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR, Ministerstva vnútra SR, zodpovedných zástup-
cov mesta Bratislava, aby spojili sily a v spolupráci  
s maďarskou stranou zrealizovali kroky vedúce  
k rekonštrukcii hraničného priechodu Rusovce - Raj- 
ka a obnovu stavu cestných prepojení pre bezpeč-
ný a dôstojný prejazd medzi Slovenskou republikou  
a Maďarskom. 

Vyzývame vás iniciovať vzájomné dohody s ma-
ďarskou stranou o aktívnom prístupe a súčinnosti 
pri oprave havarijného stavu vozovky, demontáži 
objektov bývalej colnice a rekonštrukcii jej oko-
lia. Technický stav cesty, vrátane šírky a pevnosti 
krajníc, nezodpovedá súčasnému stavu nárastu auto-
mobilovej dopravy v lokalite a vyžaduje neodkladnú 
rekonštrukciu. 

Vyzývame vás na adekvátny zásahu a úpravu ob-
jektov a komunikácie aj v súvislosti s budúcoročným 
predsedníctvom Slovenskej Republiky v Európskej 
únii a dopadov na rozvoj turizmu v regióne.

Vyzývame vás naplniť Memorandum o podpore 
komplexného rozvoja verejných komunikácií pre-
chádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu SR a Ma-

ďarska, ktoré zástupcovia vlád oboch krajín 
podpísali v roku 2013 v Budapešti.

O demolácii budovy bývalej colnice v obci 
Rajka a úprave vozovky na slovenskej strane 
hraničného územia sa hovorí už niekoľko 
rokov. Dvojstranné dohody o riešení ka-
tastrofálneho stavu hraničného priechodu 
neboli dodržané a ostali len v rovine prísľu-
bov. 

Hraničným priechodom denne prechá-
dzajú tisíce vozidiel. V lokalite spádovej 
oblasti žije niekoľko tisíc slovenských ob-
čanov. Obyvatelia okolitých obcí denne 
dochádzajú za prácou, vozia deti do škôl 
na slovenskom území. Aktuálny stav hra-
ničného prejazdu ohrozuje ich zdravie  
a životy.

 
Stav hraničného priechodu nám nie 
je ľahostajný a podoba, v akej sa dnes 
nachádza je zahanbujúca. Chceme, aby 
návštevníkov Slovenska, ktorí budú 
prechádzať od našich južných susedov 
cez hraničný priechod, nepoznačil ne-
gatívne zážitok z nedôstojnej a neak-
ceptovateľnej podoby vstupu do jednej  
z krajín Európskej únie. 

Petícia - výzva za dôstojnú štátnu hranicu,
rekonštrukciu a revitalizáciu slovensko-maďarského hraničného priechodu Rusovce – Rajka

Poznámka redakcie: Petíciu iniciovali Dušan  
Antoš, Ján Bodics, Radovan Jenčík, Július Kovačik, 
Jozef Uhler. Máme indície, že aj vďaka ich úsiliu 
a záujmu sa revitalizácia hraničného priechodu 
Rusovce-Rajka pohla.

Ilustračné zábery
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Piknik&Bike 
bez bariér 

„Cyklopelotón hendikepovaných športovcov, cyk-
listov známych osobností odštartoval v sobotu 8. 8. 
2015 primátor Stupavy Roman Maroš. Viac ako 48 km  
dlhú trasu v 37 stupňoch zdolalo viac ako 40 cyklis-
tov. Počas trasy zastavili na Cyklomoste slobody a na 
námestí pri soche M. R. Štefánika na brehu Dunaja, 
kde sa k pelotónu pripojili ďalší cyklisti. Do cieľa tra-
sy - areálu Divoká voda v Čunove, dorazili za aplauzu 
návštevníkov podujatia Piknik&Bike. 

Napriek extrémnym horúčavám sa prišli na Divokú 
vodu schladiť stovky návštevníkov, ktorých okrem 
piknikovej atmosféry lákali aj vodné športy. Občian-
ske združenie Parasport24, ako spoluorganizátor  
celého podujatia so zástupcom Bratislavského  
samosprávneho kraja, odovzdal poukaz v hodnote  
1 000 eur pre malého Matthiaska. Štyristo eur dostali 
ďalší traja hendikepovaní optimisti na rozvoj ich re-
kreačného športu. Piknik&Bike bol a bude bez bariér! 
Výnimočná sobota plná radosti, úsmevov a dávania.

bž

večerné zážitky pri Dunaji
Obdivujte rozprávkový západ slnka na Dunaji! To bolo 

heslo večera na romantickej plavbe kompou. Na večer-
nú plavbu z maďarského prístavu Dunaremete do Gab- 
číkova a späť sa môžete vydať aj vy – do konca prázd-
nin.  lsch

Hm, a kto si spomína na fantastický festival v Dobro-
hošti? Viacerí sme si v auguste pochutnali na držkovom 
perkelte, grilovanom prasiatku, cigánskej pečienke, osú-
choch, halászlé, fazuľovom, hovädzom či kotlíkovom 
guláši. A tie domáce štrúdle, langoše a trdelník!... Už  
teraz sa tešíme na budúci ročník.  lsch

tajomstvá 
Dobrohošťských pecí 2015

Treba povedať, že všetky zúčastnené tímy vydali 
zo seba maximum, predviedli pekné jazdy a určite 
sa nemajú za čo hanbiť. Ale čo je najdôležitejšie, 
všetci vyšli z raftov živí, zdraví a s úsmevom na tvári. 
Neexistoval snáď človek, ktorého by rafting v tej chvíli 
nedostal.

Víťazom sa stal tím, ktorého názov je najviac spätý 
s vodou - Dunajská hrádza! (Gratulácie prijímame 
listami, mailami aj osobne :) ) Druhé miesto si odniesli 
bežci z webového portálu Behame.sk a tretí skončili 
obhajcovia prvenstva z RTVS. 

Barbora  Žiačiková ml., foto Lukáš Lupták

Dunajská hrádza víťazom
Mediálnej raftovačky!

Divoká, ale naj-
mä zábavná. Taká 
je Mediálna rafto-
vačka, ktorá si na-
chádza svoje stále 
miesto a každoroč-
ne otvára Festival 
Divokej Vody v ču-
novskom Areáli 
Divoká voda. Štvor-
členné až šesťčlen-
né mediálne raf-
tové tímy súperia 
v dvoch jazdách na 
divokej vode o to, 
kto sa stane tým 
najlepším. 

Predstavme si 
tímy: 

Dunajská hrádza

Behame.sk

Denník Šport

Digi sport

Petržalské noviny

RtvS
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Supermama. Toto slovo som na 
moju adresu počula od známych, ba 
dokonca aj úplne neznámych už viac-
krát. Ja sa rozhodne za super mamu 
nepovažujem, no priznávam, iná asi 
trošku som. Pre niekoho šialená, pre 
iného odvážna, no ja len žijem svoj ži-
vot naplno a robím to, čo ma baví a čo 
milujem.

Všetko to začalo pred 12 rokmi, keď 
som stretla môjho terajšieho manže-
la. Bola to láska na prvý pohľad nielen 
s ním, ale aj so športom, v ktorom bol 
on už úspešný reprezentant. Freestylo-
vé kajakovanie sa stalo mojim životným 
štýlom. S Peťom sme cestovali a súťažili 
po celom svete. Vyštudovali sme spo-
ločne FTVŠ. Zažili veľa neuveriteľných 
momentov. Zo všetkých úspechov sme 
sa spoločne tešili, z neúspechov sme sa 
snažili spoločne dostať... Proste, idylka 
dvoch mladých zaľúbených bláznivých 
športovcov.

Ako čas plynul, kariéra sa vyvíjala sľub-
ne, začala som pociťovať, že nám niečo 
chýba. Najprv som si myslela, že to bude 
asi druhý pes. Keď som už bola rozhod-
nutá kúpiť k nášmu Parson Rusellovi Pu-
kovi ďalšieho člena rodiny, zistila som, 
že som tehotná. Popravde som naozaj 
šťastná, že som toho druhého psa ne-
stihla kúpiť, jeden pes a jedno dieťa nám 
bohato stačia!

Na náš prírastok do rodiny sme sa veľ-
mi tešili. Už od začiatku tehotenstva som 
mala jasnú predstavu, ako to bude všet-
ko prebiehať. Keďže termín som mala 
v júni, kajakovú sezónu som rozhodne 
nechcela zmeškať- teda aspoň polovicu.

Moje tehotenstvo bolo bezproblémo-
vé a preto som mohla trénovať aj počas 
neho, až do konca 7. mesiaca. Potom sa 
mi už fakt nechcelo, aspoň som mala 
dobrú výhovorku a začalo mi aj tvrdnúť 
brucho. V treťom mesiaci som vyhrala 
preteky, v štvrtom som bola na expedícií 
v Kostarike, v piatom som s ešte veselo 
bežkovala v šiestom... v šiestom zmizol 
sneh a bola zima na vodu, tak som trčala 
aspoň v posilňovni, ale v siedmom som 
zase sedela na vode. No a potom som as-
poň trénovala Peťa z brehu a cestovala  
s ním po Európe. Sedieť doma s vylože-
nými nohami ma fakt nebavilo!

Jún sa nezadržateľne blížil a ja som sa 
už nevedela dočkať nášho drobca. 

Keďže Peťko je tvrdohlavý po otcovi, 
rozhodol sa, že sa neotočí, aj napriek 
mnohým stojkám, čo som robila v de-
viatom mesiaci v bazéne a musel ísť plá-
novaným cisárskym rezom von. Pre mňa 
síce sklamanie, na pôrod som sa pripra-
vovala ako na dôležitý športový výkon, 
no nevadí, asi mal na to svoj dôvod. Ci-

sársky rez bol pre mňa trochu mimo plá-
nu. Šestonedelie som poctivo absolvova-
la u rodičov, kým Peťo bol na pretekoch. 
Žiadny tréning, žiadna voda, kajak, bicy- 
kel, beh.... bolo to dlhých 6 týždňov. Na-
priek tomu som mala dosť. Priznávam, 
večer som sa cítila ako po náročnom tré-
ningu. Šesť týždňov ubehlo a ja som sa 
ponáhľala späť do kajaku. Veď o mesiac 
som mala štartovať na Majstrovstvách 
Európy. Ja viem, zlý nápad. Aj ja som 
si to myslela, hlavne potom, ako som sa 
prvýkrát posadila do mojej úplne novej 
loďky. Sila nula bodov, kondička detto 
a brušné svaly vyzerali ako keby tam ani 
nikdy neboli. Pravdupovediac mala som 
sto chutí sa na celý šport v tom momente 
vykašlať... a aj tréning potom, aj potom... 
K tomu ešte neustále kojenie, slabý spá-

nok, ruky mi išli odpadnúť od toľkého 
nosenia malého, ale on si to zjavne uží-
val. Mliečka mal dosť, dostal ho hoc aj 
v posilňovni medzi dvoma cvičeniami  
a pri vode na tréningoch sa mu evidentne 
dobre spinkalo. 

Ja som to nakoniec nevzdala a vydrža-
la. Odmenou mi bola strieborná medaila  
z Majstrovstiev Európy. Priznávam, je to 
tá najcennejšia, lebo bola tvrdo vydretá, 
no keby bolo treba, tak sa jej kvôli ma-
lému v okamihu vzdám. Peťulko je však 
rodený športovec a preto mamu s oci-
nom necháva v pokoji trénovať. Aj keď 
jeho potreby sú vždy na prvom mieste. 
Na ME som  preto takmer nestihla odo-
vzdávanie cien, bolo treba kojiť.

Náš životný štýl sa príchodom nového 
člena rodiny veľmi nezmenil. Stále veľa 

cestujeme, súťažíme, akurát tréningy 
nám zaberú 2-krát toľko času, keďže sa  
s mužom musíme striedať. Občas sa 
stretnem s prekvapenými výrazmi ľudí, 
hlavne keď tlačím kočík a v druhej ruke 
mám kajak a pádlo. Pre mňa to je však 
úplne normálne. Vždy som si predsta-
vovala, že to tak bude. Tešila som sa, že 
nášmu dieťaťu budeme môcť ukázať to, 
čo máme radi a dúfam, že pozitívnym 
príkladom ho privedieme k športu a láske 
k prírode.

Už teraz vyzerá, že Peťko zdedil veľa po 
ocinovi. Ja som bola pokojné dieťa, ale 
Peter bol neustále v pohybe. Malý Peť-
ko neobsedí ani chvíľu. Ja som celkom 
pokojná mama a dovolím mu spoznávať 
svet podľa seba. Ešte nevie síce ani po-
riadne chodiť, ale dostane sa všade. Jeho 
veľká zábava je chodiť po záhrade a na-
háňať psov, alebo sa prehrabávať v ich 
miskách so žrádlom, najradšej má však 
vodu. Vodák v ňom sa nezaprie. Musím 
priznať, že ho veľmi nerada kúpem, lebo 
ho potom bez revu neviem dostať z vane 
von. Bazén u rodičov je úplne najlepšia 
zábava a nevyrovná sa asi ničomu.

Cestovanie a súťaženie s dieťaťom má 
svoje veľké výhody. Nikdy sa nenudí-
te a nemáte čas na stres pred pretekmi. 
Ja napríklad pred štartom rozmýšľam 
nad tým, kedy bude malý spinkať, alebo 
čo bude papať, prípadne či som ho zas  
v tom zhone nezabudla prebaliť. Musím 
povedať, že to zaberá a mne sa na sú-
ťažiach posledný rok zatiaľ darí. Samo-
zrejme, cestovať so svojím potomkom 
autom niekoľko sto kilometrov má aj 
svoje nevýhody. Balenie vám zaberie mi-
nimálne pol dňa a keď neobsedí na zadku 
ani v aute tak sa musíte zmieriť s tým, že 
na konci cesty budete zase o čosi šedivší. 
To že treba brať so sebou polovicu do-
mácnosti nemusím hádam ani spomínať. 
My sme však dostatočne vyzbrojení a do 
nášho domčeka na kolesách - „obytňá-
ku“ sa pobalíme celkom komfortne. Je to 
náš druhý domov a často v ňom bývame 
viac a radšej ako doma, v byte. 

Peťko trávi prevažnú časť dňa vonku. 
Líčka a ruky má už pekne opálené. Keď 
sa ho snažím vtiahnuť dnu väčšinou 
ostro protestuje.

Myslím, že „materská dovolenka“ a pro- 
fesionálny šport je v mojom prípade per-
fektná kombinácia. No veľkú úlohu v tom  
hrá aj môj manžel. Bez jeho podpory  
a pomoci by som toto všetko nedokázala. 

Momentálne sa pripravujeme na Maj-
strovstvá sveta, ktoré sa budú konať  
v septembri v Kanade. Čaká nás ďalšia 
skúška, dlhá cesta lietadlom a časový po-
sun. Tak držte palce nech to ľahko zvlád-
neme. Nina Csonková

Spoveď bláznivej 
„supermamy“ 

DH-2015-7

Nina, Peťko a Puko
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Čas nezastavíme a jeho hlavným preja-
vom v našom živote je starnutie. Patria 
k nemu rôzne prejavy telesné, ako aj du-
ševné. Kto z nás by nechcel ostať večne 
mladý….Ak ženy o klimaktériu a násled-
nej menopauze bežne hovoria, starnúci 
muži sú úplne iní. Cítia, tušia alebo vedia, 
že problém majú, ale neriešia ho! Muži  
prechádzajúci andropauzou, ktorá sa 
často prirovnáva k ženskej menopauze, 
by sa nemali hanbiť hovoriť o svojich 
problémoch. Počas tohto leta, predstavil 
predseda Slovenskej sexuologickej spo-
ločnosti a lekár Urologickej a androlo-
gickej ambulancie Nemocnice Ružinov 
MUDr. Igor Bartl, kampaň Pochlap sa! 
Cieľom je zaujať mužov, definovať prob-
lém a vysvetliť im, že pokles hormonál-
nej aktivity je prirodzený. Čím skôr si 
muži problém uvedomia a priznajú, tým 
skôr sa dá úspešne riešiť – po chlapsky.

Súčasťou online kampane je jednoduchý 
test  na internete, ktorý nájdete na stránke 
www.pochlapsa.sk. Vďaka nemu sa muži 
dozvedia viac o andropauze a jej prízna-
koch. Nájdu na nej aj zoznam lekárov, kto-
rých môžu v prípade potreby navštíviť.  

Starnutie muža
Intenzita príznakov je individuálna  

a všetky príznaky nemusia byť prítomné. 

Sexuálna dysfunkcia (pokles libida alebo 
chýbajúca erekcia) sa týka v rôznom veku 
3 – 22 % mužov s nižšou hladinou muž-
ského pohlavného hormónu testosteró-
nu v krvi. Testosterón je pre muža veľmi 
dôležitý hormón. Zodpovedá za to, že 
muž vyzerá ako muž, teda za jeho teles-
ný vývoj a ochlpenie, za svalový rast, za 
hĺbku hlasu. Hladina testosterónu vplý-
va aj na pamäť a schopnosť sústrediť 
sa na libido a sexuálny život, produkciu 
spermií a plodnosť. Testosterón sa po-
dieľa na regulácii látkovej premeny, tukov 
a cukrov v krvi a vplýva aj na štruktúru 
kostí. Mnohým mužom sa netvorí dosta-
točné množstvo testosterónu, odhaduje 
sa však, že len 5 % z nich sa obráti so 
svojím problémom na lekára. Zvyšných 
95 % sa nelieči. 

Nedostatok testosterónu
a prvé príznaky

Nedostatok testosterónu je bežný u mu-
žov po štyridsiatke a je často poddiagnos-
tikovaný. Podľa odhadov sa nedostatok 
testosterónu vyskytuje u 20 % mužov vo 
veku nad 60 rokov, stúpa na 30 % u mu-
žov nad 70 rokov a 50 % u mužov nad 
80 rokov. Nedostatok testosterónu môže 
byť príčinou celej škály zmien vo vašom 
zdravotnom stave - ako telesnom, tak 

emocionálnom.
Ako uviedol doktor Bartl, muži by ne-

mali považovať za normálne, ak chodia 
močiť častejšie ako zvyčajne, majú po-
ruchy erekcie, priberajú, sú mrzutí, či ak 
im pamäť nefunguje tak ako predtým. 
Môže ísť totiž o príznaky poklesu tvor-
by testosterónu. Často pritom trpí nielen 
samotný muž, ale aj jeho blízki. „Muži 
sa s ťažkosťami vyrovnávajú inak 
ako ženy. Nechcú si priznať, že majú 
nejaký problém. Vedome i podvedo-
me sa tomu bránia. Mnohokrát sa 
začnú správať inak. Partnerky si po-
tom myslia, že ich už nemajú radi,“ 
zhodnotil spomínaný urológ, ktorý záro-
veň poznamenal, že muži sa nemajú čoho 
báť. Vyšetrenia, ktoré musia absolvovať, 
sú totiž neinvazívne a nebolia, sú však 
dôležité, pretože môžu pomôcť odha-
liť závažné ochorenia, ako je napríklad 
rakovina prostaty. Základné informácie 
pritom môžu získať už v ambulanciách 
všeobecných lekárov. 

Prevencia a životný štýl
Každý muž po 45. roku veku by mal as-

poň raz za dva roky navštíviť urologickú 
ambulanciu a podrobiť sa nebolestivé-
mu vyšetreniu prostaty. Aby dokázal aj 
predchádzať možným iným zdravotným 

problémom, ktoré komplikujú jeho se-
xuálny život. Môže sa totiž za nimi skrý-
vať i rakovina. A keď už po päťdesiatke 
prebieha viditeľnejší proces a ukazujú sa 
čitateľnejšie zmeny v správaní a preja-
voch muža, mal by navštíviť odborného 
lekára a v prípade potreby absolvovať 
liečbu pomocou hormonálnych prepará-
tov, ktoré mu síce mladosť nevrátia, ale 
zlepšia jeho sexuálne funkcie, telesnú vý-
konnosť a prispejú aj k jeho psychickému 
zdraviu. Súčasťou ozdravného procesu 
okrem zdvíhania hladiny testosterónu je 
i správny životný štýl – dostatok spánku, 
zdravá a vyvážená výživa s obmedzova-
ním cukru i soli a fyzická aktivita.

Liečba mužnosti . . .
Nedostatok testosterónu sa lieči podá-

vaním testosterónu, ktorý je dostupný  
v palete foriem, vrátane bezfarebných  
gélov bez vône, náplastí alebo injekcií. 

A na záver nezabúdajme, že za všet-
kým je žena! Jedným z faktorov úspešnej 
liečby je preto aj v tomto prípade postoj 
manželky k sexuálnemu životu, ku vzťa-
hu a samotnému partnerovi. Žena má 
byť partnerovi oporou a preukazovať 
ústretový postoj k všetkým stránkam ich 
partnerského života. lsch

V dňoch od 10. do 16. augusta prebiehal 
v reštaurácii Richtársky dvor (Čunovo) kurz 
školy rodinných financií na tému  Čo je doma 
to sa počíta. Formou hier a zážitkového učenia získala mládež vo veku od 15 do 26 
rokov základné zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti, ako sú sporenie, odvody 
a dane, základy investovania, poistky, ...

Komunikáciou detí s rodičmi o veciach domácej spotreby, príjmov a výdavkov si 
osvojili rétoriku financií vo vlastnej domácnosti a rodine. Mládež úlohami vyvrátila 
alebo potvrdila rôzne mýty o spotrebe energií a šetrení v domácnosti. Frekventanti 
dostali návrhy ako sporiť a neskôr investovať, a ako pripraviť osobný alebo rodin-
ný rozpočet.

Nové pohľady na oblasti rodinných financií, domácnosť, sporenie, šetrenie  
a hodnoty prezentovali rodičom 22. augusta na gulášovom posedení v Čunove.

Kurz realizovalo Občianske združenie LPSI. Projekt podporila Nadácia pre deti 
Slovenska.

aj muži 
majú
právo
starnúť
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Otestujte sa n
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ánke  

www.pochlapsa.sk
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MÁŠ UPRaveNÚ MOtORKU Na caFe - 
RaceR, cUStOM, ODLScHOLOvÝ KLa-
SIK, ScRaMBLeR aLeBO tRacKeR?  
taK JU PRíĎ  UKÁZať 5. SePteMBRa  
DO ČUNOva!

Napíš nám na info@bikesintown.com,  
pripoj fotografiu tvojej motorky so 
základnými údajmi a aj tvoja motor-
ka sa môže stať súčasťou výstavy. Ak 
máš vo svojom okolí kámoša, ktorý 
takú motorku vlastní, tak mu pro-
sím daj o nás vedieť, budeme radi, 
keď nás bude čo najviac. POZOR 
nemusíš byť žiadny profesionálny 
úpravca motoriek, aby tvoja motor-
ka bola vystavená! Kritériom si iba 
ty, tvoja vášeň a tvoja garáž –  je úpl-
ne jedno, či máš Simpson, Babetu, 
Vespu, Harley, MotoGuzzi, Ducati, 
BMW, Yamahu alebo starého peráka 
–  SEM S NÍM!

PRíĎ SI ZaJaZDIť Na UMeLeJ vLNe, 
ŽIaDNe PRIZe MONeY, ŽIaDNa SÚťaŽ, 
LeN vOĽNÉ JaZDeNIe, DOBRÁ MUZIKa 
a POHODa.

Spojenie motoriek a surfingu vo 
svete funguje už dlho, a výborne! Aj 
vy si budete môcť vyskúšať surfing 
na umelej vlne na našej akcii v areáli 
Divoká Voda. Okrem voľného jaz-
denia si na riversurfovej vlne budeš 
môcť pozrieť jazdenie tých najlep-
ších slovenských jazdcov.

OKReM vÝStavY MOtORIeK, JaZDe- 
NIa Na MINI-SKate U RaMPe, SURFO-
vaNIa, vÝStavY FOtOGRaFIí SI UŽIJeŠ   
aJ LIve MUSIc.

Zahrajú naši kamoši Billy Barman, 
Lucifersa Eleven Hill. Samozrejme, 
počas celého dňa budú vyhrávať aj 
naši Dj’s.

Billy Barman
Známa to Indie-rock kapela s prv-

kami folklóru i elektroniky. Ich piesne 
ako „Introvert“, „Cigánska“, „Strmá 
voda“ či „Vrkoče“ v Čunove LIVE!

Lucifers
Skate-Surf   punková kapela zlože-

ná z našich kamošov, ktorí majú radi 
punk, skate, surfing, motorky a ľúbia 
vypic!

eleven Hill
Sú žánrovo inšpirovaní southern 

rockom. Názov Eleven Hill má svoj 
význam – členovia kapely totiž fun-
gujú nielen ako kolegovia z kapely, 
ale aj ako najlepší kamaráti z jednej 
ulice.

     ČO Je PROJeKt BIKeS IN tOWN ?
Na Slovensko prichádza trend upravených 
motoriek, umenia, dizajnu a s tým spojený 
životný štýl. Projekt Bikes in Town vytvára 

priestor pre stretnutie rôznych subkultúr 
súčasnej doby na jednom mieste. Príď-

te sa pozrieť 5. septembra na spo-
jenie, aké tu ešte nebolo. Príďte sa 
pozrieť na výstavu motoriek, ktoré 
svojim vzhľadom, sú veľkým ume-
ním. Vstup je voľný. bž

vÝStava FOtOGRaFIí KUBa KRíŽa
Kubo je mladý, veľmi talentovaný foto-

graf, ktorého väčšina z nás pozná ako 
dvorného fotografa extrémnych špor-
tov ako skateboarding, snowboar-
ding, freestyle motocross. My vám, 
ale ponúkneme jeho fotky nielen 
z tejto tematiky. Príďte sa pozrieť 
na výstavu Kubovych fotiek, kto-
ré ste nemali možnosť vidieť  
a nepovedali by ste, že jeho roz-
mer je ďaleko širší ako skate, snow-
board, freestyle.

PROGRaM 
BIKeS IN tOWN
12:00 – 20:00 výstava motoriek, začiatok akcie
12:00 – 17:00 river surfing session
15:00 – 16:00 Eleven Hill – live
16:00 – 17:00 skate mini ramp session
17:00 – 18:00 Lucifers – live
18:00 – 19:00 skate mini ramp session
20:00 – 21:00 Billy Barman – live
21:00 – 00:00 Dj’s
Poznámka: river surfing, skate mini ramp ses-

sion, výstava fotografií a live koncerty budú pre-
biehať súčasne s výstavou motoriek v areáli Di-
vokej Vody.

www.bikesintown.sk

Bikes 
in town
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tvrďák - chcem, môžem, dám to!

tvrďák - Prekážkový beh
Bežíš 5 a viac km, prekonávaš prekážky v sebe a na trati. Testu-

ješ svoju odolnosť, silu a vytrvalosť. Pretek je určený pre všetky 
úrovne fitness. Súťažíš na čas, alebo môžeš ísť aj nesúťažne bez 
merania času vo fitness režime. Ideš sólo alebo v tíme.

tvrdá liga - tvrďák Slovensko
Ak absolvuješ všetky Tvrďák preteky v danom roku dostávaš sa 

automaticky do Tvrdej ligy (TL) a súťažíš o ceny a titul Tvrďák 
Slovensko v kategórii muži, ženy a tímy. Účastník TL dostane po 
poslednom preteku TL medailu a TL tričko.

tímy
Vytvor tím minimálne troch členov, ušetri na štartovnom a otes-

tuj si ako vám to v tíme hrá, keď ide do tuhého. Tímy môžu byť 
aj zmiešané (muži a ženy). Do výsledkov sa počíta čas prvých 
troch najrýchlejších členov

tvrďák - fun vlna
Ak sa neberieš príliš vážne, máš zmysel pre recesiu, daj Tvrďák 

v obleku, alebo v čom chceš a urob dobrú náladu sebe aj ostat-
ným. Pri registrácii sa prihlás do poslednej Fun vlny :)  bž

Po úspešnom minulom roku, sa môžu všet-
ci odvážni jazdci tešiť aj na štvrtý ročník 
Danube SUP marathonu, ktorý sa bude ko-
nať v sobotu 12. 9. 2015. Celá akcia sa začína  
o 10. hodine malou SUP exhibíciou v Karlo-
veskej zátoke. Po exhibícii preteky oficiálne 
odštartujú o 11:00 hod. Jazdci sa vydajú na  
23 km dlhú trať do Areálu Divoká Voda v Ču-
nove. Na prvých troch víťazov čakajú CASH 
PRIZE MONEY v hodnote 1500 eur a vecné 
ceny, Quiksilver a J&M Surf !

Pripravili sme aj novú trať, ktorá povedie, nielen 
po Dunaji, ale pretekári odbočia z Dunaja do Jaro-
veckého ramena, kde prejdú checkpointom a po-
kračujú ďalej do Areálu Divoká Voda. V chekpo-
inte sa môžu osviežiť a nechať povzbudiť divákmi 
a fanúšikmi SUP preteku.

Na svoje si však príde každý účastník maratónu. 
Okrem neskutočne dobrodružnej jazdy po Dunaji, 
čaká na každého skvelé havajské jedlo, kokteily  
a party s DJ´s až do ranných hodín. Navyše sa všet-
ci budú môcť zabaviť a dobiť adrenalín jedineč-
ným surfingom na umelej vlne. To všetko je zahr-
nuté v cene štartovného, ktoré je vo výške 15 eur. 
V cene štartovného je surfing na umelej vlne, jedlo, 
pivo alebo nealkoholický nápoj. Ubytovanie v are-
áli je možné v hoteli, bungalove alebo kempingu. 
Každý z účastníkov má zľavu na ubytovanie 15 %.

Chcete zažiť tieto netradičné preteky? Registruj-
te sa na areal@divokavoda.sk. Ak nechcete prete-
kať, príďte sa večer aspoň zabaviť na party.

Ak nevlastníte SUP, môžete si ho na maratón po-
žičať. Ich počet je obmedzený, preto si ho rezer-
vujte čo najskôr na areal@divokavoda.sk.

Podmienky súťaže:
Každý z účastníkov musí byť plavec a mať na 

sebe záchrannú vestu počas celých pretekov (vesta 
sa dá požičať). Danube SUP marathon 2015 za-
bezpečuje Areál Divoká Voda (DV) a je jeho orga-
nizátorom. DV si vyhradzuje právo na odmietnu-
tie účastníka na pretekoch pokiaľ by užíval alkohol 
alebo omamné látky, nedostavil sa včas na štart  
a registráciu, alebo z akéhokoľvek dôvodu neplnil 
pokyny organizátora.

Prezentácia a registrácia SUP súťažiacich je od 
8:00 hod. v Karloveskom ramene na parkovisku 
pri reštaurácií LODENICA. Registrácia sa uzatvá-
ra o 10:30 hod.

DV zabezpečí prepravu účastníkov na štart pre-
tekov z Areálu Divoká voda, pokiaľ pretekár má 
záujem. Všetky autá vyložia SUP v Karloveskom 
ramene, odovzdajú organizátorovi, a šofér auta 
sa prepraví do Čunova do Areálu Divoká Voda. 
Šofér s autom musí auto doručiť na DV najne-
skôr o 8:30 hod. V tom čase odchádzajú vozidlá 
DV do Karloveského ramena na registráciu. Kaž-
dý súťažiaci je povinný podpísať reverz o štarte 
na vlastné riziko a organizátor ho pri podpísaní 
musí upozorniť a oboznámiť o všetkých rizikách. 
Súťažiacemu bude vysvetlená signalizácia pomoci 
a pravidlá pretekov.

Po emailovom prihlásení na areal@divokavoda.sk  
alebo na +421 918 993 647 vám bude zaslaná pri-
hláška, ktorú je po vyplnení potrebné zaslať späť. 
Automaticky vám potvrdíme prihlášku a priradí-
me štartové číslo. Registračný poplatok sa uhradí 
v Karloveskej zátoke v hotovosti.

bž
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Kedy? 19. septembra, Kde? areál Divoká voda Čunovo

www.tvrdak.sk www.divokavoda.sk

Program - Piatok 
18:00  -  Ján Kereš, začiatok pokusu o prekonanie  

svetového rekordu 5801 zhybov za 24 h.

Sobota
10:00 - 11:00 -  Malý Tvrďák: beh na 500m + 5 prekážok  

pre deti 8 - 14 rokov.
11:00 - 16:00 - Tvrďák: štart pretekárov vo vlnách.
12:00 - 19:00 - Zľava na rafting, aktivity na Divokej Vode.
13:30 - 17:00 -  Tvrdé hry: silové súťaže pre pretekárov  

Tvrďák.
17:00 - Vyhlásenie víťazov.
18:00 -  Ukončenie pokusu  

o svetový rekord.

DaNUBe SUP MaRatHON 2015

Čo je to SUP- Stand Up Paddle?
SUP- Stand Up Paddle je šport pochádzajú-

ci z Havaja, ako odnož surfovania. Umožňu-
je surferovi pádlovať ďalej do oceánu, než je 
typické, alebo len tak si postojačky pádlovať. 
V roku 2013 bol SUP v USA vyhlásený za 
šport s najvyšším počtom nových záujemcov. 
Stand Up Paddle sa dá praktizovať na jaze-
rách, veľkých riekach, kanáloch či pobrežných 
vodách. 

Obyvatelia Čunova  

majú štartovné na  

obe podujatia grátis.


