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

Deň V - sobota, 15.novembra 2014. 
Komunálne voľby, hovorí sa im aj 
malé voľby. Vo veľkých voľbách do 
parlamentu ide o moc, pozície, celo-
slovenskú „dôležitosť“, pre mnohých 
o prestíž pred televíznymi obrazov-
kami, dobrý plat, možnosť zamest-
nať synovca ako asistenta, chodiť 
zadarmo dopravou, mať imunitu 
alebo lacnú kávu v parlamentnom 
bufete. Volí sa podľa strán, podľa 
vizuality, sympatií. Predpoklad, že si 
zvolíte svojho poslanca a budete mať 
možnosť sa s ním denne stretávať, či 
iba niekedy stretnúť, a povedať mu 
zoči-voči o tom, ako vás sklamal, či 
práve hovoril vám z duše, je sústre-
dená do Dňa otvorených dverí v Slo-
venskej národnej rade.

V malých voľbách ide o Najviac
V malých voľbách však ide o viac. Ide 
o  NAJVIAC.  Lebo  ide  o  vás.  O  vašu 
rodinu,  o  vašu  ulicu,  o  váš  kvalitne 
strávený voľný čas, o viac miest v škôl-
ke,  o  vaše  cesty,  o  zabezpečení  lekára 
v obci, o dobré spoje autobusov, o pla-
váreň, okná do školy, o rovné a korektné 

dohody  s  developermi  (pre  istotu  rov-
no na papieri – lebo zmluvy sa robia na 
zlé  časy),  o  podmienky  na  podnikanie, 
a keď niekto podniká, o kvalitný a ko-
rektný výber daní, alebo o zamestnanie 
pre vás,  za ktorým netreba chodiť ďa-
leko.....  V  malých  voľbách  si  vyberáte 
veľkých  ľudí.  Veľkých  svojimi  osob-
nostnými  vlastnosťami,  manažérskymi 
zručnosťami, záujmom o dianie v obci, 
čistým charakterom, empatiou. Vraví sa, 
že rodinu si nevyberieš. Parafrázuje sa - 
priateľ  je  rodina, ktorú si vyberáš sám. 
Starosta, miestny  poslanec  by mal  byť 
ako váš priateľ – rodina, ktorú si vybe-
ráš sám. Človek, ktorý bude chcieť pre 
vás  zabezpečiť  všetko,  akoby  to  robil 
pre seba, pre svojho brata, muža, deti,... 
pre svoju rodinu. 

Keď sa zdvihne opona, 
končí protekcia
V  malých  voľbách  si  vyberáte  Joža, 
Fera, Anku, Soničku,.... Veď, keď sa vám 
nebude niečo pozdávať, rovno mu/jej, 
to môžete povedať v obchode, v krčme, 
na ulici, alebo zájdete pár metrov rovno 
na úrad a na priamo mu to jeho povýše-

nectvo a neschopnosť vytmavíte. „Veď 
Fero „nepo..r „ sa zo seba a rob niečo 
s  tým  osvetlením.“. Hovorí  sa,  keď  sa 
zdvihne opona,  končí  každá  protekcia. 
Voľby zdvihnú oponu. Protekcia v obci 
nepomôže  –  lebo  hneď  vyjde  najavo, 
kto falošne spieva, kto podcenil prípra-
vu,  kto nehrá  s  kolektívom. Kto  sa na 
poslednú chvíľu,  len aby dostal hlavnú 
rolu, učí texty. Hlavná rola je na očiach, 
vidieť  všetko  dobré  aj  zlé.  Ako  môže 
hlavný  predstaviteľ  zožať  búrlivý  po-
tlesk  a  ponuku  na  nové  predstavenie, 
takisto môže schytať aj piskot a nespo-
kojnosť obecenstva. 
Tak, v  sobotu 15.novembra nezabud-
nite.  Je casting,  tender, výberové kona-
nie na vášho Fera.  Barbora Žiačiková

ročník 1. číslo 8. november 2014

15.
novembra sa budú konať voľby do 
miestnych zastupitelstiev. Nezabudnite 
prísť k urnám!

Starosta je rodina, ktorú si vyberáš sám

Sonda 
v Jarovciach
Prečo držia obyvatelia 
„bobríka mlčania“?
 strany 6 a 7

Kristína Kučová:
Hoci žijem po celý život 
v Petržalke, preferujem 
Jarovce. Rozmýšľam, že 
by som sa sem presťa-
hovala.
Zuzana Frešo:
Materské centrum 
Kukulienka v Rusov-
ciach  sídli v sobášnej sále 
v príšernej budove. Keby 
sme dostali iné priestory, 
bolo by to super. Mojím 
snom je aj detské ihrisko 
v Rusovciach.
Ján Bánsky:
Zišla by sa konkurencia 
našim obchodom. Mohli 
by sa tri obce združiť 
a mať spoločné, veľké, 
obchodné centrum. Pre 
Rusovce, Jarovce aj 
Čunovo.
Lucia Matvia:
Bývam dva mesiace 
v Gaštanovej aleji v Ru-
sovciach. A sme veľmi 
spokojní so všetkým. Aj 
s kostolom. Nemôžem  
povedať ani jediné krivé 
slovo.
Veronika 
Kianičková:
Nás v Čunove tlačí naj-
viac problém so škôlkou. 
Tú keby rozšírili, alebo 
postavili nejakú ďalšiu, 
bolo by to fajn.
Text a foto: blau

Kvetinárky Martina Vargová s mamou Annou vo svojom voňavom kráľovstve v Rusovciach. Kde sa podniká najlepšie? Viac na strane č. 7  

Kde nás tlačí päta

Číslo čísla

Nepríjemné otázky 
terajším starostom.

strana 3

Starostovská
grilovačka

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 novembrovom 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.

UŽ SME NA WEBE
www.dunajskahradza.sk

Volebné
programy
Prísľuby kandidátov.
 strany 8 -10

?
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Poker v Čunove
Dňa  14.  novembra  sa  premiérovo  uskutoční 
pokrový  turnaj  v  čunovskej  reštaurácii  Richtár-
sky  dvor.  Podujatie  sa  začne  o  20.  hodine. Or-
ganizátori  sľubujú  každému  hráčovi  welcome 
drink a vraj samozrejmosťou tejto akcie bude aj 
pohostenie  s  teplou večerou. Za  registráciu vo-
pred  sľubujú  bonus  2-tisíc  chips.  Turnaj  bude 
s neobmedzeným  reentry do  skončenia 6.  leve-
lu a následným addon. V priebehu turnaja bude 
cash game s blindami 1euro/ 1 euro. 

Kŕdeľ jubiloval
Známy detský folklórny súbor Čunovský kŕdel 
oslavoval  20.  výročie  svojho  založenia.  V  ru-
sovskom  divadle  SĽUKu  sa  konal  premiérový 
program,  ktorý  zorganizovala  Mária  Broszová. 
Hosťom podujatia bola Magdalénka.

Hráme sa s bábätkom
Ing.  Janka  Luptáková  organizuje  stretnutia 
mladých  mamičiek  v    priestoroch  rusovského 
Pontea.  Stretnutia  sú  určené  pre  detičky    od  6. 
mesiaca do 3 rokov a pre ich rodičov.  Skupinky 
6  až  8  detí  sa  stretávajú  pravidelne  v  pondelok 
a v  stredu od 9. do 10.15 h,  spoločne  sa hrajú, 
spievajú pesničky, riekanky a cvičia.

Tabuľa nielen pre turistov 
Pred miestnym úradom v Rusovciach pribudla 
veľmi  pekná  a  múdra  tabuľa.  Informuje  oko-
loidúcich,  ale  aj  turistov,  o  všetkých  dedinách, 
s ktorými Rusovce susedia. Nechýba na nej popis 
Gattendorfu,  Zurndorfu,  Nickelsdorfu,  Pamy, 
Edelstalu, Deutsch  Jahrndorfu,  a preto sa každý 
môže  dozvedieť,  čím  sú  tieto  obce  výnimočné 
a preto je fajn. Navštíviť ich možno aj na bicykli. 

 Text a foto: (blau)

Správy

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

redakcia@dunajskahradza.sk

Dlho pred jej otvorením sa Ru-
sovčania z novostavieb tešili, že 
budú mať cukráreň aj na Gašta-
novej aleji. Preto ju prišli otesto-
vať hneď, ako mohli, a dnes už 
má svojich „štamgastov“, no den-
ne prichádzajú aj noví zákazníci. 
A majú prečo.

„Je  tu super ponuka a cítiť, že pln-
ky  sú  maslové,  čokoláda  čokoládou, 
všetko  má  chuť  ako  doma  čerstvo 
upečené,“ nevedela cukráreň Melrose 
vynachváliť pani Eva.

„V  týždni  máme  tak  15  –  17  dru-
hov  zákuskov, medzi nimi  aj  tri  bez-
lepkové  a  chystáme  aj  bezlaktózové, 
aby si u nás mohli zamaškrtiť naozaj 
všetci,“ vyratúva majiteľ Robert Laca. 
Počas víkendu  sa  sortiment  rozširuje 
o  3  –  5 ďalších  druhov. Zákusky  im 
vozia  z  Danely,  vychýrenej  výrobne, 
ktorá má sídlo v Bratislave na Trnáv-
ke, a ktorá je roky zárukou domáckej 
kvality.  „Zásadne používajú len mas-
lo, živočíšne tuky a vajíčka z voľného 
chovu, žiadne umelé náhrady,“ vysvet-
ľuje Robert Laca.

Do cukrárne chodia prevažne mamy 
s menšími deťmi, preto je tu pre nich 
aj  mini  detský  kútik.  K  zákusku  si 
môžu  dať  kávu, minerálku  či  nejakú 
ovocnú šťavu. V ponuke nenájdete ale 
žiadny alkohol. Darmo – cukráreň  je 
cukráreň...
V  čase  našej  návštevy  však  mali 
prevahu muži. Na zákusky  ich prišlo 
hneď  šesť. Najviac  im  chutila  tvaro-
hová torta, ale aj francúzske krémeše, 
rolády a gaštanové hniezda. Dali sme 
si tiež. A fakt boli mňam!

 (sv)    

Sladké pokušenie

Info o voľbách v Čunove
Čunovo má jeden volebný okrsok, ktorý je na miestnom úrade, v sobášnej sieni na Hraničiarskej ulici 22. Voliči 
môžu pristúpiť k volebným urnám 15. 11. v čase od 7.00 do 20.00 h.

Info o voľbách
v Jarovciach
V  Jarovciach  sa  bude  v  sobotu 
15.11.voliť  na  dvoch miestach  – 
v okrsku číslo 1 v sále Kultúrne-
ho domu Jarovce a v okrsku čís-
lo 2 v  sobášnej  sieni Kultúrneho 
domu na Jantárovej ulici. Čas – od 
7.00 do 20.00 h.

Info o voľbách
v Rusovciach
Rusovce majú 3 volebné okrsky.  
Volebný okrsok číslo 1 aj číslo 2 
sú v budove Miestneho úradu MČ 
Bratislava  – Rusovce  na Vývojo-
vej ulici a volebný okrsok číslo 3 
je  v  budove  Materskej  školy  na 
Kovácsovej  ulici.  Občania  môžu 
voliť 15.11. od 7.00 do 20.00 h.
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Ako  dlho  pracujete  v  samosprá-
ve?  Na  čo  ste  ako  starosta  kládli 
dôraz?  Čo  by  ste  chceli  v  prípade 
znovuzvolenia urobiť? Aký najväč-
ší prínos z vášho starostovania mali 
radoví občania? Tieto otázky, ale aj 
mnohé  „horúcejšie“,  sme  položili 
existujúcim  starostom  a  v  prípa-
de  Čunova  aj  kandidátke  Alžbete 
Broszovej, ktorá v Čunove tiež sta-
rostovala. Úmyslom  je očistenie sa 
od rečí, ktoré „sa vedú“, a zoči-voči  im umožniť od-
povedať na  „háklivé“  témy,  ktoré  aj  nám prichádzajú 
do redakcie, prípadne sme na ne narazili pri našej práci. 
Oceňujeme a vážime si dôveru Dušana Antoša  (sta-
rosta  Rusoviec),  Alžbety  Broszovej  (bývalá  starostka 
Čunova),  Gabriely  Ferenčákovej  (starostka  Čunova) 
a Pavla Škodlera  (starosta  Jaroviec) a úprimne  im ďa-
kujeme za poskytnuté odpovede. Vzhľadom na obme-
dzenia  tlačovej  verzie  Dunajskej  hrádze  ich  v  plnom 
rozsahu uverejňujeme na našej novej webovej stránke: 
www.dunajskahradza.sk

Jarovské filmové štúdiá 
a rusovská pozemková mafia
Dušana Antoša (Rusovce) sme grilovali otázkou o me-
dializovanej pozemkovej mafii, ktorá Rusovce trauma-
tizuje už 4 roky. „Čo sa týka kauzy pozemkovej mafie, 
ktorú médiá teraz znovu spomínajú v súvislosti s mo-
jou osobou, pripomeniem, že táto záležitosť sa netýka 
mestskej časti ani samosprávy a poviem k tomu len toľ-
ko, že za 4 roky ma polícia predvolala jedenkrát vypove-
dať, a to bolo tesne po voľbách v roku 2010, a odvtedy 
ani raz a zrazu sa táto téma objavuje v médiách tesne 
pred voľbami? Je to náhoda?“ 

Poznámka redakcie: Dostali sme racionálnu od-
poveď rovného chlapa. 
U Pavla Škodlera nás zaujímala odpoveď na otázku: 
Obyvatelia mestskej časti Jarovce majú obavy z výstav-
by filmových štúdií. Boja sa, že ich ulice budú priveľmi 
zaťažené náporom kamiónov. Čo ste spravili resp. plá-
nujete spraviť, aby to tak nebolo?
Počas  výstavby  bude  zriadený  prístup  na  stavenisko 
od  colnice  na  diaľnici  D2,  na  obchádzanie  Jaroviec 
bude  vybudovaný  obchvat  Jantárovej  na  Palmovú  ul. 
mimo obce. 

Poznámka redakcie: Filmové štúdiá budú príno-
som pre Jarovce. Otázka je, či sa stanú Jarovce no-
vým Hollywoodom, so všetkým, čo k tomu patrí 
– vyššia hodnota realít, príjem z daní, známosť 
mena obce - alebo zostanú Jarovce dedinou, kde 
„skapal pes“?

Horúco bude najviac v Čunove
Najviac horúco bolo pri otázkach pre starostku a ex 
starostku v Čunove. Zaujímali nás viaceré šuškandy, po-
tvrdené a nepotvrdené pravdy. Háklivých otázok bolo 
päť, odpovede boli založené na odvolávkach na para-
grafy a vecných vysvetleniach. Ich presné znenie a úpl-
ne odpovede si prečítate na www.dunajskahradza.sk.

Grilovačka 1. – zdedené pozemky
Gabriela Ferenčákova zdedila pozemky po predkoch. 
Pozemky patrili rodine a nadobudla ich pred nástupom 
do funkcie starostky v roku 2007. Nemá problém ich 
zverejniť.  Čo  s  nimi  ďalej,  neuvažovala,  ale  chce  ich 
užívať podľa účelu.

Poznámka redakcie: Je dobré, že pani starostka je 
finančne nezávislá, ale v čase, keď sa dotvárajú po-
zemkové úpravy a schvaľuje sa nový územný plán 
obce, bude naozaj starostka neovplyvnená vlastný-
mi majetkovými záujmami? 

Grilovačka 2. – schizofrénia petícia a PD Dunaj
Renátu  Čaplovú  –  poslankyňu  miestneho  zastupi-
teľstva  a Gabrielu  Ferenčákovú  poznáme  ako  líderky 

petície o  zastavení  rozširovania 
Čunova. Keďže redakcia sledu-
je developerské  aktivity v okolí 
hrádze,  zaujímalo  nás,  ako  sa 
vysvetlí  schválenie  výstavby 
nielen  rodinných  domov,  ale  aj 
viacpodlažných domov vo dvo-
re PD Dunaj, ktoré odobrili po-
slanci miestneho zastupiteľstva.
Renáta  Čaplová  dokonca  figu-
ruje ako vlastník pozemku. 

Poznámka redakcie ku odpovedi: Čudne a až pro-
spechársky pôsobí petícia o zastavení výstavby Ču-
nova a následná snaha o rozšírenie o novú výstav-
bu vo dvore Poľnohospodárskeho družstva Dunaj 
hlavne o rodinné a bytové domy aj v súvislosti 
s vlastníctvom pozemku v danej výstavbe poslan-
kyňou Renátou Čaplovou. Poslanci danú urbanis-
tickú štúdiu schválili aj napriek tomu, že prevažná 
časť podpísala spomínanú petíciu.

Grilovačka 3. – prečo je športový komplex
v Šamoríne, a nie v Čunove?
Redakcia  je  v  poslednom období  často pozývaná na 
akcie – športové a spoločenské – do novovzniknutého 
športového areálu v Šamoríne. O podpore  lodnej do-
pravy formou mestskej lodnej linky do Šamorína píše-
me aj na strane 5. Podľa našich informácií mal investor 
záujem postaviť areál v Čunove. Zaujímalo nás, prečo 
odišiel veľký investor športového komplexu do Šamorí-
na. Podľa odpovede pani starostky Ferenčákovej stros-
kotala údajne investícia na vhodnom mieste pre umiest-
nenie biospaľovne a zdĺhavej komunikácii s mestom. 

Poznámka redakcie: Keď investor sľubuje špor-
toviská a developuje územie na rekreáciu, môže 
to byť pravda aj na Slovensku. Nie každý investor 
chce len kupovať futbalové družstvá a nové lietadlá 
a lode. Naopak – daná investícia prinesie Šamo-
rínu prestíž, zvýšenie daní, posilnenie zamestna-
nosti, rozvoj malého podnikania, násobné zvýšenie 
ceny pozemkov a realít. A o to asi nebol v Čunove 
záujem. Na otázku, čo urobila pre to, aby danú in-
vestíciu získala, sme sa odpoveď nedozvedeli.

Grilovačka 4. – zmluvy sa robia na zlé časy
V  Čunove  developuje  najmä Mladé  Čunovo.  Vedeli 
sme, že obci darovali detské ihrisko - boli sme pri tom, 
keď ho v roku 2010 v rámci dňa detí odovzdávalo sta-
rostke Mladé Čunovo. Zdalo  sa  nám  to  však  zvonku 
málo, keďže vieme, že Čunovo potrebuje pomerne veľa 
objektov, ktoré by posilnili občiansku vybavenosť a in-
fraštruktúru  obce. Mnohí  starostovia,  inšpirovaní  za-
hraničím, podpisujú s developermi zmluvy o budúcich 
aktivitách pre obec, pre rozvoj bývania. Je to transpa-
rentné a čo je na papieri, sa ťažko nedodržiava. Podľa 
odpovede  starostky  dostala  obec  ihrisko  a  opravenú 
časť chodníka na Záhumenskej ulici. 

Poznámka redakcie: detské ihrisko a opravená 
jedna cesta od developera Mladé Čunovo je priveľ-
mi málo za ďalšie a ďalšie domy. 

Grilovačka 5. – priveľa legislatívnych procesov 
V Čunove, narozdiel od Jaroviec a Rusoviec, kde kan-
didujú  existujúci  starosta  a  noví  kandidáti  starostami 
neboli, bude zaujímavý volebný súboj aj kvôli bývalej 
starostke  Čunova  Alžbete  Broszovej.  Na  grilovaciu 
otázku o  tom že po  skončení  funkcie boli  na ňu po-
dané trestné oznámenia odpovedala o priebehu auditu 
a jeho dôsledkov aj na jej zdravie a poškodenie dobré-
ho mena. Upozornenie od prokurátora na porušovanie 
zákona o nečinnosti má na „rováši“ aj terajšia starost-
ka Ferenčáková. Poznámka redakcie: Keďže zatiaľ 
Alžbete Broszovej žiadny súd kauzu nedokázal, asi 
nie je všetko ako sa na prvý pohľad zdá. Pri odpo-
vedi Gabriely Ferenčákovej je priveľa paragrafov 
na jasnú poznámku. 

Všetky ostatné otázky a odpovede ugrilovaných starostov v plnom rozsahu uverejňujeme na www.dunajskahradza.sk

Volebné programy – čítajte pozorne
Pri príprave špeciálneho volebného čísla sme požiadali 
kandidátov na starostov a primátorov o ich stručné ži-
votopisy a volebné programy. Časť z nich máte na stra-
nách 8 až 10. Vzhľadom na obmedzenia tlačovej verzie 
Dunajskej hrádze ich v plnom rozsahu uverejňujeme na 
našej novej webovej stránke: www.dunajskahradza.sk. 

Nie je výstavba ako výstavba
Papier  znesie  všetko. Aj  volebné  programy. Niektoré 
majú  toľko  strán,  že  sú vhodné na  starostovanie hlav-
ného mesta zemegule a nie menších obcí popri hrádzi. 
Niektoré sú stručné a  jednoznačné –  ide napríklad  len 
o likvidáciu volebnej moci politických strán a ich ekono-
mického pozadia. Možno je to však program pre veľkú 
politiku, keďže väčšina kandidátov na starostov je nezá-
vislých. 
Nevyčítame starostom priveľa zámerov, je to len dob-
re, že majú toľko výziev, odhodlania. Ideálne je, keď sa 
vo  volebnom  programe  dozviete,  čo  konkrétne  chce 
kandidát  na  starostu  zmeniť. Ako  chce hospodáriť,  či 
navrhované body vo volebnom programe sú skutočný-
mi potrebami vašej obce, alebo len vatou okolo sľubov. 
Ako na to chce získať peniaze? Či si podchytáva svoju 
činnosť zmluvne? 
Všímajte si aj expresívne body vo volebnom programe. 
Zastavím  výstavbu.  Týmto  bodom  pozastaví  výstavbu 
škôlky či  inej občianskej vybavenosti? Alebo  len poza-
staví obytné domy a objekty vhodné na zlepšenie kvality 
života zostanú? Pokiaľ v obci chýba základná občianska 
vybavenosť, tak si všímajte body ako škola, lekár, banko-
mat, knižnica, policajná  stanica, park, podpora malého 
podnikania v obci,...

Občianska vybavenosť riešením aj pre dopravu
Chce  kandidát  riešiť  dopravu?  Ako?  Pokiaľ  povo-
lí priamo v obci výstavbu ďalších rodinných domov či 
bytov, pravdepodobne doprava zostane  sľubom  len na 
papieri. Riešením sa môžu stať alternatívne možnosti – 
cyklistické  trasy  aj  s  bufetmi,  servismi,  lodná  doprava, 
kruhové objazdy,  odklon dopravy mimo obytnej  zóny. 
Pokiaľ však váš kandidát povolí výstavbu občianskej vy-
bavenosti,  občania  nemusia  chodiť mimo  obce,  zlepší 
sa kvalita života, zvýšia sa dane pre obec, občania nájdu 
prácu v prevádzkach. 

Dedinský život už dávno neznamená nutnosť do-
chádzania za základnými občianskymi potrebami 
do susediaceho mesta. Pozorne si prečítajte voleb-
né programy a spravte si názor. Váš kandidát svojím 
programom skôr vašu obec spája alebo rozdeľuje?

Volebný komentár redakcie 
s pokusom o zdravý sedliacky rozum
Články –  komentáre  ku  volebným programom a  sta-
rostovská  grilovačka  sú  komentármi  redakcie,  v  ktorej 
nikto nežije priamo v obciach Čunovo, Dunakiliti, Jarov-
ce, Rusovce, Vojka. Ale žijeme pri Dunaji v iných mest-
ských častiach Bratislavy, na hrádzi trávime čas. Názory 
sa zakladajú na  ročnom pôsobení  redaktorov mesační-
ka  Dunajská hrádza počas ktorého sme život v obciach 
spoznávali cez naše reportáže, správy, publicistické mate- 
riály, rozhovory. Názory sme konzultovali s nezávislými 
odborníkmi  na  komunálnu  politiku,  dopravnými  znal-
cami,  inšpirovali sme sa blízkym zahraničím. Redaktori 
pokrývali redakčne akcie, ktoré sa v Čunove, Jarovciach 
a Rusovciach, ale aj  vo Vojke, Dobrohošti a na samotnej 
hrádzi  konali. Rozprávali  sa  s  ľuďmi,  podnikateľskými 
subjektmi v týchto obciach. Úmyslom redakcie je práve 
poskytnúť pohľad zvonku, akýsi zdravý sedliacky rozum 
ľudí nezaťažených vzťahmi v daných obciach, ale záro-
veň so skúsenosťami s komunálnou žurnalistikou a roč-
ným publikovaním o obciach v okolí dunajskej hrádze.  
Zámerne sa v týchto voľbách nevyjadrujeme ku obciam 
Vojka  a Dobrohošť, ktoré  sa nám nepodarilo natoľko 
spoznať,  aby  sme  neovplyvnene  komentovali  volebné 
programy a doterajšiu prácu starostov.

Grilovali sme existujúcich starostov 
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Baran
Nedržte  sa  stále  svojich  vo-
lebných plánov. O politike ne-
vajatajte  v  krčme.  Poraďte  sa 
s mladými.

Býk
Prečo  ste stále v opozícii voči 
svojmu  okoliu?  Sú  aj  dobré 
veci, ktoré sa podarili. Spomeň-
te si pri voľbách aj na pozitíva.

Blíženci
Kortešačky  sa  pominú  a  zo-
stane  iba  realita všedných dní. 
Uvažujte, kto bude pre vás naj-
lepší, a podľa toho hlasujte!

Rak
Nenechajte  sa  opiť  planý-
mi  sľubmi.  Dajte  vo  voľbách 
šancu nezávislým kandidátom. 
Možno nebudú takí manipulovateľní.

Lev
Chcete  novú  škôlku?  Tak  za 
ňu zabojujte svojím hlasom 15. 
novembra. 

Panna
Fakt, že sa vaša priateľka do-
stala  do  volebnej  komisie,  ne-
stačí. Jediné, čo zaváži, sú argu-
menty. Toho sa držte!

Váhy
Aj keď milujete ženy, nie vždy 
sú dobré v politike. Pri voľbe sa 
nenechajte ovplyvniť pohlavím.

Škorpión
Vaša uštipačnosť  je všeobec-
ne  známa.  Neignorujte  však 
voľby.  Využite  vaše  demokra-
tické právo a dajte niektorému 
z kandidátov dôveru.

Strelec
Ak  chcete  vyriešiť  problém 
s dopravou a chodníkmi, vyjad-
rite to hlasovaním. Príďte voliť 
a uvidíte. Možno sa tentokrát nesklamete.

Kozorožec
Počas volieb necestujte. Ak sa 
ich  nezúčastníte,  nebudete  sa 
môcť  neskôr  sťažovať  na  va-
šich volených zástupcov.

Vodnár
Mentálne ste vhodným typom 
na politika. Nechcete si to roz-
myslieť a o štyri roky tiež kan-
didovať?

Ryby
Nebuďte  veľmi  dôverčivý.  Aj 
keď kandiduje váš kamarát, môže 
sa stať, že úspech ho zmení.

Horoskop
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Úspešná plavba Danubiany
Danubiana Meulensteen Art Mu-

seum v Bratislave - Čunove, ktorá 
bola slávnostne otvorená začiat-
kom septembra 2014, zaznamenala 
výnimočný úspech.

Vďaka  veľkolepej  dostavbe,  ktorú 
podporila  Vláda  SR,  sa  v  jej  nových 
priestoroch mohli pri pohľade na diela 
svetových,  európskych  a  slovenských 
výtvarníkov  pokochať  už  tisíce  náv-
števníkov.
Výstava  diel  Galandovcov,  v  kurá-
torskej  koncepcii  Juraja  Mojžiša,  po-
dobne ako aj permanentná zbierka, sa 
stretli s pozitívnymi reakciami. Okrem 
expozície  sa  mohli  všetci  návštevní-
ci poprechádzať aj v novom parku, v 
ktorom  je  umiestnených  60  sôch  od 
najslávnejších  domácich  a  zahranič-
ných umelcov. Park má okrem prízem-
nej  časti  aj  pochôdznu  strechu,  ktorá 
ponúka prekrásny výhľad na Dunaj a 
okolitú prírodu. 
Počas celého leta bolo možné navští-
viť múzeum  aj  lodnou  dopravou,  čo 

využilo  veľké  množstvo  domácich  a 
zahraničných milovníkov umenia.
Jeseň a zima bude v Danubiane veno-
vaná jednej z najvýraznejších osobnos-
tí rakúskej modernej maľby a zaklada-
teľovi  viedenského  akcionizmu  prof. 
Hermannovi Nitschovi.
Od  30.11.2014  –  22.3.2015  budete 

mať možnosť vidieť diela  tohto sve-
toznámeho umelca  iba niekoľko kilo-
metrov od Bratislavy. 
Využite chladné jesenné a zimné po-
poludnie  na  návštevu  umenia  v  jed-
nom z najromantickejších múzeí mo-
derného umenia v Európe.
  Dovidenia pri Dunaji, priatelia.

DH-2014-19

Ichtyológ Emanuel Seemann je Bratislavčan, ktorý 
žije v Čunove 13 rokov. Jeho rozhodnutie presťahovať 
sa sem ovplyvnil fakt, že práve v tejto mestskej časti sa 
dokázal čo najrýchlejšie dostať k Dunaju. Svoju prvú 
rybu chytil už ako trojročný a s rybami, vodou a rybár-
stvom je spojený celý jeho doterajší život. Priatelia si ho 
doberajú, že aj vodníci sú jeho rodina, a že sa narodil 
z ikry. Ako inak, v znamení Vodnára. Pán Seemann je 
jednoducho človek, ktorý o rybách v Dunaji vie viac, 
ako ktokoľvek iný. Má rybárske vzdelanie.
Ako  hovorí,  pred  vybudovaním  vodného  diela  bola  ob-
lasť okolo Čunova mimoriadne bohatá na ramennú sústavu 
Dunaja, ktorá sa po pravej strane veľrieky rozprestierala od 
Bratislavy až po Čunovo, kde bola štátna hranica. Tejto ob-
lasti  sa  hovorilo  rybársky  raj. Dunaj  bol  kedysi  rozdelený 
do štyroch rybárskych revírov. Vybudovaním Vodného die-
la Gabčíkovo vzniklo 23 rybárskych revírov Dunaja, ktoré 
sa rozprestierajú od dedinky Sap po Bratislavu. Šesť rybár-
skych  revírov  obhospodaruje Mestská  organizácia  sloven-
ského rybárskeho zväzu Bratislava 5, čo  je Petržalka. Táto 
organizácia má 2 354 členov, z ktorých 300 je detí a 65 žien. 
Z Čunova, Jaroviec a Rusoviec je 179 členov.

Návrat vyzy
Z histórie vieme, že kedysi žila v dunajských vodách vyza. 
Ťahala  z  Čierneho  mora  do  oblasti  Bratislavy  a  Viedne, 
kde sa rozmnožovala. Keď sa postavili Železné vráta (prvé 
vodné dielo na Dunaji), zabránilo sa jej migrácii, a preto sa 
v Dunaji už nevyskytovala. V súčasnosti opäť vo veľrieke 
nechýba, do Dunaja ju vysadili maďarskí rybári, spolu s jese-
terom ruským. Slovenský rybársky zväz zarybňuje Dunaj je-
seterom malým,  ktorý  patrí  medzi  pôvodné  druhy.  Podľa 
výskumu v období po 2. svetovej vojne žilo v Dunaji iba 40 
druhov rýb. Úbytok spôsobilo veľké znečistenie vody. Prvé 
čističky sa začali stavať vo Viedni, postupne čistiarne vody 
pribudli aj na Slovensku. 

Hlavátky pri vodnom diele
V súčasnosti je zakázané vypúšťať do vody to, čo kedysi. 
Dunaj je čistý, oveľa čistejší, ako v minulosti. Traduje sa, že 
kedysi mal  až  po Bratislavu  charakter  horskej  rieky,  tomu 

zodpovedalo i druhové zloženie rýb aj s výskytom lososovi-
tých rýb. Výstavbou vodných diel vznikli miesta na Dunaji, 
ktoré sú v súčasnosti opäť bohaté na lososovité ryby. V pra-
vostrannom priesakovom kanáli  vodného  diela  sa  pstruhy 
bežne vyskytujú. 

Veľa, či málo?
„Momentálne  evidujeme  v  Dunaji  64  druhov  rýb,“  po-
kračuje Emanuel  Seemann.  „Je  to  stále málo  v  porovnaní 
s Amazonkou, ktorá má 4-tisíc druhov rýb,“ pokračuje ich-
tyológ  a  vášnivý  rybár  v  jednej  osobe,  ktorý  aj  sám  chytil 
zopár trofejných rýb. V oblasti okolo Čunova je možné loviť 
takmer po celý rok. Aj v tomto období, keď rybári vysádzajú 
do vody násady jednotlivých druhov rýb. Výkon rybárskeho 
práva sa riadi platným zákonom o rybárstve, príslušnou vy-
hláškou a platným rybárskym poriadkom.

 Barbora Laucká, Foto: autorka

EMANUEL Seemann o dunajských rybách

Zázraky na udici
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MUDr. Katarína Krechňáková

psychiater, psychoterapeut, 
hypnoterapeut
mobil: 0917 950 638
dandelion.centre@gmail.com

Martin Králik - SIMACO s.r.o.
Petržalská 259/17
851 10 Bratislava 59
0903/716095
-  Zemné  a  výkopové  práce  s 
traktorbágrom a UNC.
- Odvoz  stavebného  a miešané-
ho odpadu kontajnermi.
-  Dovoz  štrkopieskov,  makada-
mu, zeminy a suchého betónu.

AGF INVEST, respektive 
BIKEMANIA a GARDENMANIA
Balkanska 133, 
OD TERNO, I.poschodie
851 10 Bratislava - Rusovce
Tel.: 00421 - 2 - 62 85 95 49
Fax: 00421 - 2 - 62 85 90 52
E-mail: 
stefan.puhovich@agfinvest.sk
Web: http://www.agfinvest.sk
Skype: agfinvest_stefan
- oblasť podnikania - predaj a 
servis bicyklov, doplnkov a prís-
lušenstva
- predaj a servis záhradnej, 
komunálnej a lesnej techniky, 
nahradných dielov, poradenstvo a 
odborné konzultácie

Novootvorená farská škôlka 
sv. Magdalénka v Rusovciach 
- prijíma deti od 2,5 roka.

Škôlka  sa  nachádza  v  nových 
priestoroch v blízkosti lesoparku a 
k dispozícii má nové certifikované 
ihrisko. Garantujeme individuálny 
prístup ku každému dieťaťu. Pri-
hlášky a všetky potrebné informá-
cie nájdete na internetovej stránke 
škôlky  :  www.farnostrusovce.sk/
skolka , alebo na telefónnom čísle 
0910 948 007, ale samozrejme naj-
viac nás poteší Vaša osobná náv-
števa  u  nás  na  Gerulatskej  ulici. 
  Farská škôlka sv. Magdalénka

 BEZPLATNÁ INZERCIA

Na Dunaj prídu lodné mestské linky Listáreň - Bútľavá vŕba
Z Miestneho úradu v Čunove sme 
dostali oprávnenú výčitku. Pani sta-
rostke  Gabriele  Ferenčákovej  sme 
pridali k menu titul Ing., ktorý však 
ona nemá. 

Vysvetlenie redakcie
Mnohí  z  nás  tituly  nenosia  preto, 
že  v  spoločnosti  platí  tento  trend 
a  tituly  sa uvádzajú  iba pri  štruktú-
rovaných životopisoch. Pretože väč-
šina  kandidátov  na  starostov  si  asi 
z prestížnych dôvodov tituly uvádza,  
ba niekedy si pridávajú aj to, čo nie 
je pravda, mysleli sme si, že pani sta-
rostka Ferenčáková je taká skromná 
osoba,  že  na  túto  formalitu  kašle. 
Z dobrej vôle sme jej teda dali titul 
Ing., za čo sa ospravedlňujeme. 

 Za redakciu 
 Phdr. Barbora Laucká

Táto správa určite poteší priazniv-
cov ekologickej dopravy a všetkých 
s menšou kondičkou, deti a seniorov. 
Čoraz populárnejšiu cyklotrasu medzi 
Bratislavou, Čunovom, Hamuliako-
vom a Šamorínom by mohli od konca 
budúcej jari, či začiatku leta absolvo-
vať jedným smerom na bicykli a vrá-
tiť sa loďou, ktorá im bicykel odvezie. 
Pohľad z paluby, z vody širokého Du-
naja na život na brehu je určite zau-
jímavým, príjemným a aj relaxačným 
zážitkom. Turista spoznáva z lode 
Bratislavu a okolie územia ináč.
Táto  správa  však  iste  poteší  aj  ďalších 
ľudí,  ktorí  tam  žijú.  Pre mnohých môže 
byť totiž loď aj alternatívou k cestám do 
Bratislavy. Aj na cestu do práce. Argumen-
tom  pre  loď  môže  byť  aj  pohoda,  lebo 
človek sa vyhne každodenným nervákom 
z pomalej  jazdy v nekonečných kolónach 
na hlavnej ceste. Veď pätnásť kilometrov 
z  Hamuliakova  do  Bratislavy  trvá  neraz 
aj vyše hodiny, a to pokazí náladu na celý 
deň.
Ľubomír  Feješ,  konateľ  spoločnosti  
Nautivia  z  Pezinka,  je  presvedčený,  že 
Bratislava  a  podunajský  región  sú  na 
správnej  ceste k vytvoreniu  systému pra-
videlnej  a  populárnej  lodnej  prímestskej 
dopravy, ktorá by nemusela byť iba sezón-
na, ale časom aj celoročná. Taká sa totiž už 
roky osvedčuje napríklad v Holandsku na 
kanáloch z Amsterdamu do okolia. Dob-
ré správy však chodia v ostatnom čase aj 
z  Budapešti.  Všade  vo  vyspelých  kraji-
nách, tam, kde to umožňujú rieky či veľké 
jazerá,  osobná  lodná  doprava  sa  vzmáha 
a stáva sa popri vlakovej a automobilovej 
bežným druhom dopravy. Do  práce  i  za 
turistikou. Ľode odľahčia dopravu.

Predpoklad - pontón
Predpoklad na štart takéhoto druhu do-
pravy dali  do užívania na Dunaji  v  uply-
nulých  dňoch.  Štátny  podnik  Vodohos-
podárska  výstavba,  správca  Vodného 
diela Gabčíkovo, vyhovel žiadostiam ľudí 
z obcí na brehoch vodného diela a vybu-
doval v Čunove, Hamuliakove a Šamoríne 
moderné, pohodlné prístavné móla. V Ša-
moríne  a  Hamuliakove  sú  to  plávajúce 
betónové  pontóny,  dvadsať metrov  dlhé 
a  desať  metrov  široké,  s  nosnosťou  až 
päťdesiat ton, ukotvené pri brehu, s kto-
rým ho spája mostík. V Čunove je pontón 
trochu užší, má iba sedem metrov a unesie 
tridsať  ton.  Je na nich okrem nástupiska 
aj  veľkoryso  elegantne  riešená  presklená 
krytá čakáreň, stánky s občerstvením a po-
trebné sociálne zariadenia.
Šamorínske prístavné mólo  je  ukotvené 
na atraktívnom mieste pri novom jazdec-
kom areáli a v Hamuliakove zasa pri výjaz-
de z centra obce na hrádzu, kde je aj nové 
parkovisko. V Čunove  je mólo upevnené 
na prístavnej hrane oproti Areálu vodných 
športov  na  divokej  vode.  Pre  vodnú  do-
pravu je však ešte treba vybudovať vhod-
né mólo aj na nábreží v Bratislave, v cen-
tre hlavného mesta, tam, kde bude na skok 
zastávka mestskej hromadnej dopravy. 
Vodohospodárska  výstavba  sľubuje,  že 
nezostane iba pri týchto mólach. Projektu-
jú sa aj ďalšie, menšie, pre menšie plavidlá 
na  iných miestach Vodného diela Gabčí-
kovo.

Projekt Dunajbus
Pretože spoločnosť Nautivia sa zaoberá 
profesionálnym  poradenstvom  v  oblasti 
vodnej dopravy, projektmi pre  rekreačnú 
plavbu a výrobou, predajom a prevádzkou 
malých plavidiel,  rieši aj praktické otázky 
budúcej  dopravy  na  tejto  trase.  V  tejto 
spoločnosti sa zrodil aj projekt Dunajbus, 
pravidelné linky do najdôležitejších bodov 
pri Vodnom diele Gabčíkovo, potenciálne 
prepojenie  Šamorína  s Vojkou  a maďar-
skej pohraničnej obcou Rajka a Dunakiliti 
i plavby z Bratislavy hore prúdom Dunaja 
do  Devína,  Hainburgu  a    Orth  an  der 
Donau v Národnom parku Donau-Auen 
(Dunajské luhy) tridsaťpäť kilometrov od 
Bratislavy. Je to, samozrejme, organizačne 
aj  finančne  náročný  projekt  na  niekoľko 
rokov.
Prvá plavba k novým pontónom sa usku-
točnila na palube 129-miestneho rakúske-
ho  Twin  City  Linera,  katamaranu,  ktorý 
obstaráva  pravidelné  lodné  linky  medzi 
Viedňou a Bratislavou. Ľubomír Feješ ale 
hovorí, že na linky po vodnom diele stačí 
aj menší ľahký katamaran pre 85 cestujú-
cich.  Oproti  rakúskemu  by  slovenskému 
katamaranu  mohla  stačiť  aj  o  polovicu 
nižšia cestovnú rýchlosť. Pri týchto vzdia-

lenostiach  to  nemusí  byť  zásadné  predĺ-
ženie  plavby,  dôležité  však  je,  že  motor 
s menším výkonom a nižšia rýchlosť pri-
nášajú  až o polovicu nižšiu  spotrebu. To 
je veľmi vážny fakt, pretože naši cestujúci 
sú, samozrejme, veľmi citliví na ceny, vrá-
tane cien dopravných služieb.
Celý prvý okruh z Bratislavy cez tri des-
tinácie  a nazad by mal  trvať dve hodiny. 
Na  skutočnom  záujme  cestujúcich  bude 
záležať, či bude stačiť pre začiatok jedno, 
alebo bude treba ešte ďalšie plavidlo. Koľ-
ko ľudí bude využívať lode a aký úspech 
bude mať Dunajbus,  závisí  od  viacerých 
faktorov.  Treba,  aby  časť  ľudí  presedlala 
zo svojich áut na loď tak, ako sa to poda-
rilo v prípade vlakového spojenia Student 
agency  medzi  Bratislavou  a  Komárnom. 
Počet  cykloturistov  bude  určite  rásť,  zá-
ležať  bude  však  na  organizátoroch  ces-
tovného ruchu, miestnych podnikateľoch 
a  spolupráci  vyšších  územných  celkov  i 
samospráv  obcí,  aké  atraktívne  balíčky 
programov a služieb ponúknu návštevní-
kom hlavného mesta na brehoch vodného 
diela,  aby  mali  dôvod  prísť  na  dunajské 
brehy. Snáď Dunajbus uvidíme čoskoro aj 
v trafikone MHD.  JJB

 Foto: Vodohospodárska výstavba

Elegantný pontón.

Takto napríklad by mohol vyzerať Dunajbus.

Pristávanie kúsok od brehu.
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Je  to  naozaj  krásna  lokalita.  Okolité 
polia  šumia  a  zdá  sa,  že  práve  tu,  v  Ja-
rovciach, by sa ľahko dala prežiť aj  tre-
tia  svetová  vojna.  Prečo?  Lebo  by  sa 
tu o nej  nikto nedozvedel  a  nikomu by 
o nej miestni  obyvatelia  ani  nepovedali. 
Po Čunove a Rusovciach  sme sa vybra-
li do Jaroviec, zistiť, ako je to s občian-
skou vybavenosťou a podnikaním. Ako 
sú Jarovčania so svojou mestskou časťou 
spokojní?
V  krásnych,  celkom  moderných  do-
moch  Jantár  ešte  veľa  života  nevidieť. 
Našla  si  tu  však  svoje  miesto  Klinika 
dermatológie a estetickej medicíny s ná-
zvom  Dermatorevolta.  Na  recepcii  sa 
dozvedáme, že sú otvorení od mája toh-
to roku. V príjemnej čakárni sedí rodinka 
s dvojičkami. Prišli až zo Senca a o klini-
ke sa dozvedeli z internetu. Na klinike je 
všeobecná  dermatologická  ambulancia, 
detská dermatologická  ambulancia,  špe-
cializujú sa tu na estetickú medicínu,  na 
lekársku kozmetiku a menšie chirurgické 
zákroky, ktoré sa robia v lokálnej anesté-
zii. Klinika má päťčlenný tím a  pracujú v 
nej lekári zo zahraničia. Napríklad, v čase 
našej  neohlásenej  návštevy,  sme  vide-
li  veľmi  milo  pôsobiaceho  muža,  veľ-
kého  fešáka,  profesora  Jurija  Andraška 
z Ukrajiny, ktorý sa s pacientmi rozprával 
perfektnou  slovenčinou.  Pán  profesor 
pracuje  na  Slovensku  s manželkou,  tiež 
lekárkou, Inou Vološinou.

Priestory na prenájom 
Vedľa  kliniky  ponúkajú  priestory  na 
prenájom. Ostatné domy s názvom  Jan-
tár už slúžia prevažne mladým obyvate-
ľom. Pri peknom, modernom, detskom 
ihrisku  zastavujeme  mamičku  s  bábät-
kom  v  kočíku.  Hovorí,  že  tu  býva  dva 
roky  a  je  veľmi  spokojná.  „Páči  sa  mi 
jarovský    pokoj.  Je  tu  škôlka,  škola,  zi-
šiel  by  sa  obchod,  ale  k  súkromnému 
lekárovi  chodievam  do  Petržalky.“  Pani 
Mária  sa  nechce  nechať  odfotografo-
vať,  neprezradí  ani  priezvisko.  Realitná 
maklérka, ktorú vzápätí stretávame aj so 
záujemcami  o  priestory  na  podnikanie, 
Mgr. Kristína Kučová, je, našťastie, zho-
vorčivejšia: „Jarovce sú príťažlivé preto, 
lebo ponúkajú bývanie pre  kozmopolit-
ných  ľudí. Výhodné  sú pre mladé  rodi-

ny s deťmi, pretože je tu dobrý vzduch, 
krásna príroda a Bratislava veľmi blízko. 
So službami, ktoré už fungujú, to začína 
byť  preferovaná  lokalita.  A  kde  sú  re-
zervy? Občianska vybavenosť potrebuje 
trošku posilniť, ale je otázkou času, kedy 
sa prípadné nedostatky vyriešia.“

Samé odmietanie
V Jarovciach sa s novinármi veľmi ľu-
dia  nezhovárajú. V miestnom  kaderníc-
tve majú toľko práce, že nechcú, aby sa 
o  nich  niesol  dobrý  chýr  inde. V  kveti-
nárstve Kvety pre radosť, ktoré ponúka 
prevažne vence na hroby a v tomto čase 
pochopiteľne  chryzantémy,  skončíme 
rovnako.  Majiteľovi  nestojíme  ani  za 
slovo. Reštaurácia U Maťa má síce dob-
rú povesť, no  že by nám chceli  prezra-
diť ceny svojho menu, alebo  niečo viac 
o miestnej špecialite, to im vôbec nepríde 
na um. Kyslá servírka odvrkne, že nemá 

čas  a  nikto  zo  šéfov  nie  je  k  dispozícii. 
Zvoníme aj v Malom penzióne a pizzerii 
na Pílovej ulici, nikto neotvára, nikde ani 
človiečika. Otvárajú neskôr, až o druhej 
popoludní, takže máme smolu. Žeby prá-
ve  toto bola marketingová  špecialita  Ja-
roviec? Buď sa nikto nikde nedá zohnať, 
alebo  sa  usiluje  zostať  v  anonymite. Po 
Čunove a Rusovciach je to veľká zmena. 
Žeby sa Jarovčania báli povedať svoj ná-
zor?  Zastrašuje  ich  niekto,  alebo  názor 
nemajú?

Výnimočný veterinár
Veterinárna  klinika  na  Semenárskej  36 
v Jarovciach je, na rozdiel od iných miest 
v tejto mestskej časti, plná života. Ľudia 
sem prichádzajú  so  svojimi  zverencami, 
zdá  sa,  že  je  tu  rušno  celých  24  hodín. 
Napríklad Soňa Simanová práve prichá-
dza so svojimi psíkmi z neďalekej Rajky. 
Veterinárny  lekár MVDr. Milan  Švihran 

má  vynikajúce  meno,  a  preto  sú  jeho 
klienti najmä z Bratislavy, ale chodia z ce-
lého  Slovenska,  dokonca  aj  Rakúšania, 
Česi  a Maďari.  Prečo  sa  rozhodol  pred 
rokmi založiť svoju kliniku práve tu?
„Inde neboli k dispozícii vhodné priesto-
ry a ukázalo sa, že to bolo dobré rozhod-
nutie,“  hovorí.  Veterinárna  poliklinika 
funguje od roku 1997, predtým pán dok-
tor ordinoval v Prievoze, bol však v pre-
najatých  priestoroch.  Dnes  na  tejto  po-
liklinike,  ako  jedni  z mála  na  Slovensku, 
robia  zvieratkám  výmeny  šošoviek.  Po-
liklinika  poskytuje  širokú  škálu  diagnos-
tiky ochorení, disponuje vlastným labora-
tóriom.  Robia  chirurgiu mäkkých  tkanív, 
ale  naprávajú  aj  zlomeniny,  zasahujú  do 
neurochirurgie, liečia platničky, zlomeniny 
chrbtice.  Ak  zistia  nejaké  ochorenie,  ich 
liečebné postupy sa držia najmodernejších 
zásad  veterinárnej medicíny. Klinika pra-
cuje  aj  so  špeciálnym  laserom, ktorý po-
máha pri rôznych zápalových ochoreniach 
a  ortopedických  problémoch.  Možno  aj 
preto  medzi  pacientmi  kliniky  nechýbali 
ani exotické zvieratá - tigre, levy či kroko-
díly.  MVDr.  Milan  Švihran  spolupracuje 
s  ôsmimi  lekármi  a  s  pomocným  perso-
nálom. V Jarovciach sa dobre cíti aj  jeho 
manželka Phdr. Rita Švihranová, ktorá  je 
špecialistka na psychológiu.

V kresle u zubára
  V  Jarovciach  je  pokoj  a  to  priťahuje 
ľudí,  žijúcich  v  obrovských  aglomerá-
ciách.  V  extraviláne  obce  perspektívne 
síce  pribudnú  filmové  ateliéry,  Jarovča-
nia však dúfajú, že  ich spôsob života to 
nenaruší, ale že prinesie do ich mestskej, 
vidieckej  časti  aj  pracovné  príležitosti. 
Vynikajúce renomé má v Jarovciach zub-
ná  lekárka  Marta  Ullrichová.  S  MUDr. 
Milanom Mosnárom sa delí o elegantnú 
ambulanciu na Kôstkovej ulici. Pani dok-
torka kedysi pracovala v Petržalke a s pri-
vátnou praxou začínala ako  tretí  stoma-
tológ na Slovensku pred 21 rokmi. Svoje 
rozhodnutie z roku 2000, presťahovať sa 
do Jaroviec, neľutuje. Ako hovorí, „milu-
jem svoje povolanie a pre ľudí robím aj 
s kolegom všetko. Moji pacienti nemusia 
čakať, sú presne objednaní. Navyše, majú 
kde pokojne zaparkovať a svoje problé-
my si vyriešia bez zbytočných nervov. Ja-

V Jarovciach sú zhovorčiví iba lekári

Známy veterinár MVDr. Milan Švihran

 Jantár je moderná 
časť Jaroviec.

Nechýba tu detské 
ihrisko.

Obľúbená pizzéria.
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Zoznam prevádzok Rusovce 
Názov Adresa Kontakt Otváracie hodiny
Activity park Ponteo Ružová dolina 8 0911 445 547 recepcia non-stop
Antica Toscana Maďarská 27 0908 414 427 Ut - Ne /12:00 - 23:00/
Dandelion Starorímska 18 0917 950 638 Po - So /8:00 - 20:00/
Toro Sushi Lounge Starorímska 20 www.sushitoro.com Str - Po /12:00 - 22:00/
Salón Melrose Sokolíková 1 0907 444 414 Po - Pia / 10:00 - 22:00 /
   So /15:00 - 20:00/
Kidmania Melrose Starorímska 16 0903 549 549 Po - Pia /9:00 - 17:00 / 
   Štv /11:00 - 19:00/
Pepi Melrose Market Starorímska 14 910 959 896 Po - Pia /6:00 - 21:00 /
   So /8:00 - 17:00 /
   Ne /8:00 - 15:00/
Lekáreň Melrose Starorímska 14 02 45 69 19 32 Po - Pia /8:00 - 18:00/
    So / 8:00 - 12:00
Heaven Starorímska 6 0910 817 385 Po - Ne /8:30 - 22:00/
Luwe Studio Starorímska 6 0917 184 188 na objednávku
Biela Pec Starorímska 6 0903 777 019 Po - Ne /10:00 - 22:00/
Autoservis Jurík Balkánska 302/7A 0949 287 367 Po - Pia /8:00 - 17:00/
Yankee Pub Balkánska 65 0905 985 874 Po - Štv /10:00 - 22:00/
   Pia - So /10:00 - 23:00/
Penzión pri Kaštieli Balkánska 57/86 0908 955 705 Po - Ne /8:00 - 23:00/
Margarétka Balkánska 115/1243 0918 277 700 Po - Štv /10:00 - 18:00/
   Pia /9:00 - 18:00/ 
   So /8:00 - 15:00/ 
   Ne /9:00 - 13:00/
Reštaurácia Stodola Balkánska 107 02 62 85 93 16 Po - Ne /10:00 - 22:00/
CK Satur Balkánska 102 info@dovolenka4U.sk 
Raftovanie Balkánska 102  
Fashion54 Balkánska 102 09 210 227 Po - Pia /10:00 - 18:00/
Deerland Balkánska 102 0948 633 776 Ut - Pia /10:00 - 17:00/
U Šiša Balkánska 10  Po - Ne /12:00 - 20:00
Rusovská reštaurícia Balkánska 113/114 www.ruskovskypenzion.sk Po - Ne / 9.00 - 22.00
Terno pIvánska cesta 12  Po - Pia /6:00 - 21:00/
   / So - Ne/ 7:00 - 15:00

Zoznam prevádzok Čunovo  
Názov Adresa Kontakt Otváracie hodiny
Reštaurácia Furmanka Hraničiarska 145 02/6285 0620 10:00 – 22:00
SANTINO Prenájom apartmánov Hraničiarska 34 0907 107 531 
Kaderníctvo na objednávku Hraničiarska 30 0905 411 221 po-so
Autoservis Michal Maász Dlhá ul. 40/78 0904 582 228 po-pia
Stanley stolárstvo Dlhá ul. 342/16A 0905 239 430 po-štv
Kuchynské linky Dlhá ul.142/16 0905 487 332  
Elizabet cukrárenská výroba Hraničiarska 141/28 0903 137 057 ut-so
   info@elizabet.sk
RK potraviny Rožná ul. 0907 783 536 po-ne
Reštaurácia Richtársky Dvor Rožná ul. 02/6285 0085 po-ne 
Smejo škôlka Rožná ul. 5 0911 442 278 po-pia
Zelené potraviny Dlhá ul. 0905 216 432 po-ne
Pekáreň Jada Záhumenná 304/52 0915 132 191 po-str, pia
   info@pekarenjada.sk
Kovovýroba DODO Dlhá 46/9 0905 949 385  
Data center s.r.o. Dlhá 22/89 0903 721 281

Zoznam prevádzok Jarovce  
Názov Adresa Kontakt Otváracie hodiny
Derma Revolta Smaragdová 1 917 080 080 neuvedené
Pizzeria Malá Pílová 3 Malá, s.r.o. PO - NE / 11,30 - 22,00
Veterinárna klinika Semenárska 36 905 451 114 PO - PIA /8,00 - 19,00/
   /SO - NE / 10,00 - 12,00
Eurospedit Kožušnícka 3 905 556 869 neuvedené
Stomatologická amb. Kôstková 54 948 442 300 neuvedené
Kvety pre radosť Jantárová 30 903 421 514 PO - PIA /14,00 - 18,00/
   SO /8,00 - 12,00/
Hospoda u Maťa Jantárová 6/A Alino, s.r.o. PO - STV /10,00 - 22,00/
   /PIA - NE / 10,00 - 22,00
Eurokameň Sklenárová 30 neuvedené PO - PIA /8,00 - 17,00/

Počas troch mesiacov sme navští-
vili tri obce v okolí Dunajskej hrá-
dze – Čunovo, Jarovce a Rusovce 
s úmyslom zmapovať občiansku 
vybavenosť a najmä podnikateľské 
možnosti, ktoré obce svojim oby-
vateľom umožňujú a prispievať tak 
pravidelným servisom o ich službách 
pre čitateľov. Keďže neexistuje rele-
vantný a exaktný zoznam prevádzok, 
postupovali sme systémom od dverí 
ku dverám. Preto sa mohlo stať, že 
sme nenašli všetkých podnikateľov. 
O ich priazeň sa uchádzame aj mož-
nosťou bezplatnej vizitkovej reklamy 
v Dunajskej hrádzi.

Čunovo má najväčšie 
rezervy a potenciál
V  auguste  sme  boli  v  Čunove.  Našli 
sme dve krčmičky, dvojo potravín, a nie-
koľko zaujímavých prevažne  rodinných 
prevádzok. Nenašli sme lekáreň, lekára, 
bankomat, policajnú stanicu,... Starí, asi 
nepoznajú alebo nechcú poznať viac, sú 
spokojní. Možno  len nevidia  za  chotár. 
Mladí  by  radi mali  základnú  občiansku 
vybavenosť  viac  po  ruke.  Podnikatelia 
by sa chceli rozširovať – veď sú šikovní. 
V Čunove sme videli najväčší potenciál 
na rozvoj a najväčšie rezervy.

Jarovce sa zobúdzajú
V Jarovciach sme boli v októbri. Spre-
vádzalo  nás  nepriaznivé  počasie  a  istá 
nevľúdnosť  oslovených  niektorých  fi-
riem. Odôvodnenie – nepotrebujú, aby 
sa o nich písalo, majú  sa dobre. V  Ja-
rovciach  je  zdá  sa  raj  pre  podnikanie 
v  zdravotníctve.  Našli  sme  hneď  tri 
veľké  zdravotnícke  súkromné  zariade-
nia.  Ale  svoje miesto  si  našli  v  Jarov-
ciach aj väčšie prevádzky. Jarovce – naj-
mä  ďalší  malí  podnikatelia  sa  možno 
zobudia  pri  a  po  výstavbe  nových  fil-
mových štúdií. Veď všetci, čo ich budú 
stavať alebo potom navštevovať, chcú 
jesť, piť, baviť sa, mať komfort v služ-
bách,  kupovať  suveníry,...  Držíme  Ja-
rovčanom palce, aby svoju potenciálnu 
slávu zvládli vo svoj prospech a využili 
všetky možnosti na  rozvoj. Zatiaľ pô-
sobia ticho a nevýrazne, ale v pohode. 
V občianskej vybavenosti nemajú veľké 
nedostatky.

Rusovce sú 
slovenské Toskánsko 
Obec Rusovce sme navštívili v septem-
bri.  Isto  sa  nám  nepodarilo  zmapovať 
všetkých  podnikateľov,  a  preveriť  ob-
čiansku vybavenosť. Nielen preto, že sú 
najväčšou obcou ale zdá sa, že podnika-
telia  si  tu  užívajú,  a  s  nimi  aj  obyvate-
lia, lebo všetko majú po ruke. Mali sme 
sa  stále  kde  zastaviť.  Najlepšie  sa  darí 
reštauračným  službám,  ale  vlastne  sme 
nenašli službu, ktorá by v Rusovciach vi-
diteľne chýbala. 

Návštevy nás presvedčili, že sa má 
stať samozrejmosťou,  že aj keď 
niekto býva na dedine potrebuje ob-
čiansku vybavenosť, možnosti na 
podnikanie. Z tohto pohľadu sa nám 
najlepšie javí bývať a podnikať v Ru-
sovciach, Jarovce sa pomaly posúva-
jú v podnikateľských príležitostiach 
a najväčší potenciál a rezervy sme 
našli v Čunove.  redakcia

Čunovo spí, Jarovce
sa zobúdzajú 
a Rusovce kvitnú  

rovce sú fajn, žijú v nich milí ľudia, ležia 
blízko  Bratislavy  a  neďaleko  Rakúska. 
Chýba nám jedine obchodná sieť, ktorá 
nie je dostatočne vybudovaná. 

Konzul aj špeditéri
Najväčšia  firma  v  Jarovciach  leží  na 
Kožušníckej ulici. Dva roky tu má svo-
je obchodné priestory firma Eurošpedit 
a Eurokameň  . Na Kožušníckej,  o  nie-
koľko čísiel pred týmito firmami, sídli aj 
honorárny  konzul  Jordánskeho  kráľov-
stva Ing. Štefan Žiak. Je zlé počasie, veľ-
mi sa zozimilo. Zdá sa, akoby sme v Ja-
rovciach mali šťastie iba na lekárov. Lebo 
ani náhodní okoloidúci nám nechcú nič 
povedať. Teda, zdá sa, že tu je každý so 
všetkým  spokojný.  A  jeduje  ho  naozaj 
iba počasie. Barbora Laucká, 

 foto autorka

U zubnej lekárky MUDr. Marty Ullrichovej

Tento vchod do polikliniky poznajú mnohí.
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Milan FTÁČNIK
nezávislý s podporou SMER-SD
Z jeho programu vyberáme:

Na akých prioritách bol postavený volebný 
program DOM?
Bol  postavený  na  troch  pilieroch. Otvorenosti  samo-
správy,  ktorá mala priniesť priblíženie  vzťahu mesta  a 
jeho  obyvateľov,  maximálnu  transparentnosť,  a  tým 
zvýšenú mieru verejnej kontroly, ako aj zásadné zúženie 
priestoru  pre  korupciu.  Druhou  témou  bola  doprava, 
kde  dominovala myšlienka  preferencie  verejnej  dopra-
vy, modernizácia MHD,  podpora  cyklistických  projek-
tov a spustenie výstavby električkovej trate do Petržalky. 
Kvalita života bola tretím okruhom, ktorý sa zameriaval 
na riešenie problémov seniorov, mladých aj ich rodičov. 
Druhú a tretiu prioritu gestorujú noví odborníci v pozí-
cii hlavného architekta a dopravného inžiniera.

Ktoré sú tri najdôležitejšie uskutočnené zmeny v 
oblasti - OTVORENÁ SAMOSPRÁVA?
Prijatie a zavedenie do praxe 60 opatrení na zvýšenie 
transparentnosti a proti korupcii,  tzv. Protikorupčného 
minima  Transparency  International  Slovensko.  Zve-
rejňovanie  zmlúv,  dotácií,  grantov,  pridelených  bytov, 
záväzných  stanovísk  mesta  nad  rámec,  ktorý  vyžaduje 
zákon. Protikorupčná e-mailová adresa, etický kódex za-
mestnanca magistrátu aj poslanca mesta.

Ktoré sú tri najdôležitejšie naštartované zmeny v 
oblasti - DOPRAVA?
Získanie  300 mil.  eur  z EÚ pre  strategické  investície 
v oblasti mestskej dopravy, výstavba električkovej  trate 
do Petržalky  vrátane  rekonštrukcie  Starého mosta,  ná-
kup 60 nových električiek a 120 trolejbusov, oprava elek-
tričkovej  trate  v Dúbravke,  nové  trolejbusové  trate  na 
Patrónke a Trenčianskej ulici, dopravný generel – strate-
gický dokument rozvoja dopravy v meste. Vybudovanie 
integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici, spus-
tenie prvej etapy Bratislavskej  integrovanej dopravy, 27 
nových alebo obnovených cyklotrás

Akých je päť najdôležitejších uskutočnených 
zmien v oblasti - KVALITA ŽIVOTA?
Výstavba nájomného domu so 48 bytmi na Čapajevo-
vej ulici v Petržalke. Po 13 rokoch s aktivistami zrekon-
štruované  historické mestské  hradby,  po  7  rokoch  pre 
širokú verejnosť sprístupnená Stará tržnica vďaka spo-
lupráci s Alianciou Stará tržnica. Napriek zníženiu dlhu 
mesta  o  40 mil.  eur  cestou  výrazných  úspor,  neznižo-
vanie výdavkov na oblasť sociálnych služieb mesta a na 
školstvo.  Získanie  29 mil.  eur  na  rekonštrukcie  dvoch 
čističiek vôd. Záchrana 20 hektárov zelene na Kráľovej 
hore vďaka petícii občanov, zámene pozemkov a zme-
ne územného plánu, záchrana parčíka Belopotockého v 
centre mesta, vysadenie 200 stromov aj na mieste odstrá-
nených bilbordov na Bajkalskej ulici. Predvolebný program v plnom rozsahu na webe - www.dunajskahradza.sk

Ivan Nesrovnal
nezávislý
Pripravil 111 krokov ako vrátiť 
Bratislavu Bratislavčanom. 
Z nich vyberáme:

Urobím z Bratislavy fungujúcu metropolu
Najpálčivejší  a  dlhodobo  neriešený  problém  Brati-
slavy.  Musíme  okamžite  obnoviť  budovanie  nosného 
dopravného  systému  a  zapojenie  80  km  železničných 
tratí, ktoré Bratislava má. Kvalitné cesty musia byť sa-
mozrejmosťou, nie  túžbou Bratislavčanov.  Jednotná  a 
spravodlivá  parkovacia  politika  a  záchytné  parkoviská 
sú nutnosťou.

Určím pravidlá developerom, nie naopak
Problém neserióznych  developerov  vo  vyspelých  eu-
rópskych  mestách  neexistuje.  Nastavím  developerom 
jasné pravidlá a zapojím ich do projektov mesta. Urba-
nizmus mesta sa stane základnou podmienkou všetkých 
developerských projektov.

Vyčistím mesto
Čistota  a  bezpečnosť  sú  tou  najzákladnejšou  povin-
nosťou, ktorú je každé mesto povinné dať svojim oby-
vateľom. V  spolupráci  s mestskými  časťami  zavediem 
systém „jeden priestor, jeden pán“ a zabezpečím v mes-
te poriadok. Znížim počet bilbordových plôch a začnem 
odstraňovať nelegálne graffiti.

Vypoviem všetky zmluvy, ktoré Bratislavčanov 
okrádajú
Bratislava má zlé hospodárenie a nespravodlivý podiel 
z daní. Okamžite urobím audit všetkých zmlúv. Nevý-
hodné  vypoviem  a  pripravím  transparentné  výberové 
konania. Budem presadzovať spravodlivé prerozdelenie 
daní.

Zmením magistrát na službu Bratislavčanom
Magistrát musí byť modernou servisnou organizáciou 
pre Bratislavčanov. Každý zamestnanec magistrátu musí 
dokázať  problém Bratislavčana  vyriešiť,  nie  vysvetľo-
vať, ako sa to nedá. Ak budú niektoré riešenia právne 
nejasné, budem predkladať novely zákonov.

Vrátim Bratislavu Bratislavčanom
Bratislavčania si zaslúžia, aby im mesto okrem plnenia 
svojich základných funkcií prispelo ku kvalitnému a pl-
nohodnotnému životu. Mesto musí byť rovnako ústre-
tové tak k mladým, ako aj ku staršej generácii.

Ochránim a zveľadím mestské parky na oddych 
Bratislavčanov
Životné prostredie a starostlivosť o zeleň v meste sú 
kľúčovou podmienkou kvalitného života Bratislavčanov. 
Zavediem zvýšenú starostlivosť o mestské parky a verej-
nú zeleň a zvýšim podporu pre zelené projekty.

Milan Kňažko
nezávislý
Program „Fungujúca Bratislava“. 
Z neho vyberáme:

 Hlavné mesto nielen na papieri 
Ako primátor začnem bezodkladne rokovať s prís-
lušnými ministerstvami a vládou o príprave novely zá-
kona o hlavnom meste, ktorá musí nanovo definovať 
postavenie a úlohy Bratislavy, ale aj ich financovanie. 

 Plynulá doprava na kvalitnejších cestách
 Presadím zdvojnásobenie rozpočtu mesta na opra-
vu a údržbu chodníkov a ciest a stanovím jasné krité-
riá kvality tak, aby sme nemuseli tie isté opravy robiť 
každý rok, ako to bolo doteraz. 
Presadím zriadenie záchytných parkovísk na kraji 

mesta.
 Parkovanie pre Bratislavčanov
Jednou z priorít bude zavedenie jednotného parko-
vacieho systému. Ten, kto tu platí ako obyvateľ mes-
ta  dane,  musí  mať  prednostnú  možnosť  rozumne 
parkovať v blízkosti svojho bydliska. Spoplatnení by 
mali byť predovšetkým tí, ktorí prichádzajú do mesta 
z iných lokalít.

 Kvalitná a efektívna verejná hromadná doprava
Mesto pripraví a začne realizovať ucelenú koncep-
ciu  rozvoja  nosného  dopravného  systému  na  báze 
koľajovej dopravy, v kombinácii  so záchytnými par-
koviskami na okraji mesta. Bratislava musí zvýšiť vy-
užitie  električkovej  dopravy  zo  súčasných  27% pre-
pravených pasažierov na úroveň Brna, kde tento druh 
dopravy prepravuje polovicu pasažierov. 

 Bicyklom do mesta
Budem presadzovať koncept tzv. kompletných ulíc, 
ktoré budú zohľadňovať potreby peších a cyklistov. 

 Primerané a dostačujúce financovanie 
Budem presadzovať úpravu koeficientu dane z príj-
mov  fyzických  osôb,  ktorým  sa  prerozdeľujú  dane 
medzi mestá a obce na Slovensku. 

 Rovnocenný partner a rázny oponent
Developerom sa konečne musí postaviť rovnocen-
ný partner a ak nebudú dodržiavať pravidlá, tak rázny 
oponent. Pravidlá musia platiť pre každého. Význam-
ne preto posilním kompetencie hlavného architekta, 
aby  to  nebola  iba  funkcia  pre  funkciu  a  zriadim  v 
Bratislave  Inštitút  pre  strategický  rozvoj  a  plánova-
nie, ktorého úlohou bude pracovať na dlhodobej vízii 
rozvoja mesta. Budem mať nulovú toleranciu k čier-
nym stavbám a k zmenám stavieb pred dokončením 
v rozpore s územným plánom. Ak bude treba, budem 
trvať na ich odstránení. 

Čo nato redakcia?
Revolučný tri-
bún a herec Milan 
Kňažko po celý život 
pôsobil na doskách, 
ktoré znamenajú svet 
a neskôr ako minister 
a diplomat vo veľkej 
politike. Za 25 rokov 
pôsobenia v politike 
spoznal viac ako 
hocikto  z iných 
kandidátov riade-
nie a manažment 
veľkých sloven-
ských inštitúcii. Na 
rade je ukázať sa v 
komunálnej politike. 
Pre zahraničie môže 
byť známou atraktív-
nou tvárou, symbo-
lom slobody. 

Čo nato redakcia?
Ivo Nesrovnal je 
bezpochyby veľmi 
vzdelaný muž. 
Voličovi však pri 
jeho prezentáciách 
chýba zmienka 
o tom, že roky pô-
sobil v samospráve 
Bratislavského 
samosprávneho 
kraja ako vicežupan 
a aj ako poslanec 
v mestskom zastu-
piteľstve. Chýba 
zmienka o výsled-
koch jeho posla-
neckej aktivity za 
uplynulé obdobie, 
konkrétne fakty, čo 
urobil pre ľudí... 
Čo je škoda.

Kandidáti na primátora. Čo sľubujú?

Čo nato redakcia?
Tento pán má 
skúsenosti aj vzde-
lanie. Ako nezávislý 
primátor, ale s pod-
porou Smeru,  mal 
ťažkú úlohu. Nie 
všetky jeho aktivity 
boli v priazni mest-
ských poslancov 
nakoľko v preva-
he boli opozičné 
strany. Napriek 
tomu dosiahol veľa. 
Redakcia má s jeho 
prácou osobnú 
skúsenosť a vždy 
na podujatia, ktoré 
podporovalo mesto 
prichádzal priprave-
ný a mal vynikajúce 
vystupovanie.
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Dušan Antoš 
- úradujúci starosta Rusoviec

Ako dlho pracujete v samospráve?
V samospráve pracujem od roku 2004, keď som začal ako 
poslanec v MZ. Od roku 2000 som starostom MČ Brati-
slava – Rusovce.

Aké máte vysvetlenie pre spor ohľadom pozemkov, 
ktorý Rusovce traumatizuje už 4 roky?
Čo  sa  týka  kauzy pozemkovej mafie,  ktorú média  teraz 
znovu spomínajú v  súvislosti  s mojou osobou, pripome-
niem, že táto záležitosť sa netýka mestskej časti ani samo-
správy a poviem k tomu len toľko, že za 4 roky ma polícia 
predvolala  jeden krát vypovedať a  to bolo  tesne po voľ-
bách v roku 2010 a od vtedy ani raz a zrazu sa táto téma 

objavuje v médiách tesne pred voľbami? Je to náhoda?
Na akých úsekoch ste pracovali, pracujete?
Predtým,  ako  som vstúpil  do  komunálnej  politiky,  som 
podnikal v oblasti reštauračných a ubytovacích zariadení.

Na čo  ste ako starosta kládli dôraz?
Dôraz som kládol hlavne na infraštruktúru mestskej čas-
ti,  revitalizáciu  verejných  plôch,  budovali  sme  cyklotrasy 
a  cesty,  vybudovali  sme  pre mladé  rodiny  nájomné  byty, 
skvalitnili  sme kultúrny život obce. Dôraz som kládol na 
priamu komunikáciu s občanmi, veľmi citlivo som vnímal 
ich potreby a názory, u mňa mal vždy každý človek dvere 
otvorené.

Čo by ste chceli v prípade zvolenia robiť?
V prípade, že si ma občania zvolia, budem pokračovať v 
rozbehnutých projektoch a zrealizujeme nové projekty pre 
skvalitnenie  života  a  spokojnosť Rusovčanov. Reštruktu-
ralizujem miestny úrad a Ruseko tým, že zefektívnim ich 
prácu.

Aký najväčší prínos z vášho starostovania mali rado-
ví občania Rusoviec?
Skvalitnili sme infraštruktúru, do značnej miery sme zre-
konštruovali vozovky, vybudovali sme dve detské ihriská, 
vybudovali sme novú triedu v materskej škole, cyklotrasy a 
nájomný dom pre mladé rodiny, revitalizovalo sa námestie 
aj so zeleňou. V rámci bezpečnosti na cestách sme zriadi-
li svetelnú signalizáciu pri pošte a nasvietenie priechodov 
pre chodcov. Vybudovala sa Keltská ulica a zrekonštruovali 
sme druhú časť Hájovej ulice, atď.  

Pavel Škodler
- úradujúci starosta Jaroviec

Ako dlho pracujete v samospráve?
Dve volebné obdobia.
Na čo  ste ako starosta kládli dôraz?
Na  transparentné  financovanie,  účelné 
hospodárenie s financiami.

Čo by ste chceli v prípade zvolenia ro-
biť?
Pokračovať v začatých projektoch, napr.  
nadstavba a odkanalizovanie základnej ško-
ly,  rekonštrukcia  športovej  haly,  chodníky 
a pod.

Obyvatelia mestskej časti Jarovce 
majú obavy z výstavby filmových štú-
dií. Boja sa, že ich ulice budú priveľmi 
zaťažené náporom kamiónov. Čo ste 
spravili resp. plánujete spraviť, aby to 
tak nebolo?
Počas výstavby bude zriadený prístup na 
stavenisko  od  colnice  na  diaľnici  D2,  na 
obchádzanie  Jaroviec  bude  vybudovaný 
obchvat  Jantárovej  na  Palmovú  ul.  mimo 
obce.

Aký najväčší prínos z vášho starosto-
vania mali radoví občania Jaroviec?
Prínos pre občanov je relatívny pojem, to 
čo  jeden pochváli,  inému nevyhovuje  ale-
bo ho to nezaujíma, ale osobne považujem 
za  najväčší  úspech  zrušenie  spoplatnenia 
diaľnice a začatie konania na výstavbu pro-
tihlukovej steny na D2.

Martin Wolf, 
Nezávislé fórum - 
kandidát na starostu Jaroviec
Poslal nám email:
- Nakoľko ste bez môj-
ho  súhlasu  uverejnili  fo-
tografiu inú ako som vám 
zaslal,  nebudem  s  vami 
tento raz spolupracovať.
(Od  pána  Wolfa  sme 
dostali  dve  miniatúrne 
fotografie, ktoré sa nedali 
použiť. Veľmi nás to mrzí.)

Ing. Gabriel Karácsony, 
predseda politickej strany
PRIAMA DEMOKRACIA
Absolvoval  jadrovú  priemyslovku,  leteckú  vo-
jenskú  technickú  akadémiu  a  postgraduál  jadrovej 
fyziky.  Pracoval  v  ústave  jadrového  výskumu,  v 
prevádzke  atómovej  elektrárne  a  viedol  výstavbu 
slovenských  atómových  elektrární. Vykonával  živ-
nosti v oblasti obchodu, v inžiniersko-investorskej 
činnosti, v nakladaní s odpadmi a v službách opráv-
neného verejného obstarávateľa. Teraz je dôchodca.

Z programu vyberáme:
Kandidujem,  lebo  reprezentujem  novú  politickú 
líniu, ktorej hlavnou myšlienkou je likvidovanie vý-
hradnej moci politických strán a ich ekonomického 
pozadia. Preto voličom nič nesľubujem ! 

Viktor Glaser-Opitz
s podporou Nova, OĽaNO, OKS, 
Zmena zdola, DÚ Slovenska

Rusovský rodák, ktorý pracoval ako lodník. Od roku 1999 
pracuje vo Viking River Cruises.

Z programu vyberáme:
- Otvorený, transparentný a kompetentný miestny úrad
- Roky  sa  neriešila  otázka  škôlky  a  školy,  ktorá  je  dnes 
kritická, a ktorú bude musieť nová samospráva okamžite 
riešiť.
- Je nevyhnutné riešiť dopravu z novovybudovanej časti 
Rusoviec, aby čo najmenej zahlcovala centrum.
-  Zastavím  nekontrolovateľnú  výstavbu  v  Rusovciach, 
naštartujem projekty,  ktoré  sú nutné na  riešenie  súčasnej 
situácie v tejto oblasti.
- Chcem prispieť k tomu, aby boli Rusovce vrátane okolia 
jazier a chodníkov, ktoré vedú do parku, permanentne udr-
žiavané a čisté, hlavne v letných mesiacoch.
- Chcel by som začať s oživením rusovského parku, otvo-
riť rokovania s Úradom vlády.
- V rámci prevádzky miestneho podniku služieb vytvorím 
pracovnú skupinu, ktorej náplňou práce bude len udržiava-
nie poriadku v mestskej časti.
-  Zvažujem  zavedenie  funkcie  «kontrolóra  poriad-
ku».  Táto funkcia sa osvedčila v 90-tych rokoch, keď som 
bol poslancom miestneho zastupiteľstva.

V Jarovciach kandidujú 
na post starostu traja kandidáti

Predvolebný program v plnom rozsahu na webe - www.dunajskahradza.sk

V Rusovciach kandidujú na post starostu štyria kandidáti

Jozef Szabo, 
57 r., predavac, LEPŠIA ŠTVRŤ

PhDr. Lucia Tuleková Hencelová, PhD., 
občianska kandidátka 
s podporou koaličných strán Sieť, KDH a SaS



Mgr. Alžbeta Broszová 
Nezávislé fórum
Vo  volebnom  období  ro-
kov  2002-2006  bola  starostkou 
mestkej  časti  Čunovo.  Vtedy 
kandidovala,  hoci  bez  politickej 
príslušnosti  za  KDH,  DS,  DU, 
SZS.  Pôvodným  povolaním  je 
odborná  referentka  (56  rokov) 
kandiduje opäť na post starostky 
s  prestávkou  už  po  druhý  krát. 
V  čunovskej  samospráve  pracu-
je  dovedna 22  rokov. Ako  tvrdí, 
za  posledných  osem  rokov  po-
zorne sledovala dianie v Čunove 
a  neriešenie  istých  nedostatkov 
ju  viedlo  k  rozhodnutiu,  opäť 
sa uchádzať o post starostky. Jej 
prioritou  budú  aktivity,  ktoré  sú 
pre  obyvateľov  najakútnejšie  – 
rozšírenie  materskej  škôlky,  za-
bezpečiť zlepšenie príjazdových ciest do Čunova atď. 

Čo by ste chceli v prípade zvolenia robiť?
V prvom  rade  je  potrebné  riešiť  rozšírenie  kapacity materskej  školy,  ktoré  sa 
javí ako najakútnejšie, nakoľko je v mestskej časti množstvo mladých ľudí s ma-
lými deťmi, reštrukturalizovať územný rozvoj a podmieniť ho vybudovaním in-
fraštruktúry - výstavbou, rekonštrukciou komunikácií, chodníkov a vybudovaním 
občianskej vybavenosti, ktorá prinesie rozvoj pracovných príležitostí, poskytnúť 
pomoc pri dobudovaní nájazdu a výjazdu z diaľnice D2 v oboch smeroch, tejto ak-
tivite som sa venovala už počas môjho starostovania a projekt bol zapísaný do plá-
nu rozvoja na ďalšie obdobie, zabezpečiť zlepšenie príjazdových ciest do mestskej 
časti,  komplexne  riešiť  statickú dopravu, dobudovať  infraštruktúru,  zabezpečiť 
rekonštrukciu a opravu chodníkov a ciest, obnoviť poskytovanie zdravotnej služ-
by, podľa možnosti zrekonštruovať a sprístupniť verejnosti znehodnotenú stavbu 
sýpky, pripraviť zámer a dokumentáciu pre budúcu možnú rekonštrukciu kaštieľa 
s využitím európskych fondov.
Predovšetkým, Čunovo bolo mestskou časťou, v ktorej sa každý cítil dobre, všet-
ci sme tvorili  jeden celok bez rozdielu veku, náboženstva ale aj národnosti. Boli 
sme otvorenou samosprávou, v ktorej mal každý rovnaké práva aj povinnosti, vý-
kon samosprávy sme sa snažili vykonávať na ťarchu samosprávy a nie obyvateľov, 
činnosti, ktoré bolo možné vykonávať sme zabezpečovali často za obyvateľov my. 
Boli sme prístupní v každom čase, neschovávali sme sa za zamknuté dvere. 

Gabriela Ferenčáková
(Most –Híd, Sieť, KDH, SDKÚ, Strana zelených, SaS, OKS, 
Šesťdesiatročná  rodáč-
ka z Čunova  je ekonómka. 
Kandiduje v mestskej časti 
Čunovo  už  druhé  voleb-
né  obdobie.  Jej  predkovia 
vlastnili desaťročia vo vte-
dy ešte malej obci pri Brati-
slave, pozemky, na ktorých 
roky  hospodárili  a  preto 
boli  za  socializmu považo-
vaní  za  bohatých  kulakov. 
Gabriela  Ferenčáková  má 
k  Čunovu  srdcový  vzťah. 
Chce  kontinuálne  nadvia-
zať  a  pokračovať  v  roz-
pracovaných  projektoch 
a  využiť  všetky  možnosti 
na získanie finančných pro-
striedkov,  ktoré  pomôžu 
zabezpečiť absentujúcu vy-
bavenosť v obci.

Za  mimoriadne  dôleži-
té  pre  Čunovo  považujem 
majetkovo právne usporia-
danie a rozšírenie koridoru 
komunikácie  Petržalská  ul. 
na  šírku  20  m,  v  lokalite 
Konopiská sme taktiež ma-
jetkovo  právne  usporiada-
li  pozemky  pre  ZŠ  a  MŠ, 
k  čomu   už   pripravujeme 
projekt, prebieha napojenie na vodný zdroj ROL Ostrovné lúčky, čím bude definitív-
ne vyriešený problém so zásobovaním Čunova vodou, bola dobudovaná kanalizácia, 
získali sme do vlastníctva mestskej časti budovu miestneho úradu a materskej školy aj 
s priľahlými pozemkami, pripravili sme dokumentáciu pre obnovu kaštieľa a už pre-
biehajú rokovania v súvislosti s jeho obnovou, v riešení je umiestnenie zdravotného 
strediska do bezbarierového objektu knižnice, pripravený realizačný projekt nástupiš-
ťa MHD na Hraničiarskej ul.-námestie. Rada by som pripravila spolu s poslancami 
novú webovú stránku Čunova.
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MGR. ING. KAROL RAKOVSKÝ,
s podporou SMER-SD, SNS, SMS, 

Strana Demokratického Slovenska, 
Strana Zelených Slovenska, 
Lepšia štvrť.
Narodil sa v Bratislave, má 49 rokov, je 
ženatý a má dve deti. Vyštudoval Vysokú 
školu  ekonomickú  a  právnickú  fakultu 
na Univerzite Komenského v Bratislave. 
V Čunove žije 15 rokov.

Z programu vyberáme:
Chce  pravidelne  organizovať  Deň 
otvorených dverí na miestnom úrade, re-
alizovať Schránku nápadov.
Zvýšiť  transparentnosť  verejných  fi-
nancií, rozpočet mestskej časti bude ob-
sahovať  všetky  podstatné  informácie  v 
zrozumiteľnej podobe tak, aby verejnosť 
bola  jasne  informovaná o využívaní ve-
rejných zdrojov.
Spracovať a realizovať Komunitný plán 
rozvoja sociálnych služieb v Čunove.
Zabezpečiť  základnú  lekársku  starost-
livosť v obci.
Vytvoriť dokument Miestny územný systém ekologickej stability Čunova.
Pokračovať v tradičných, osvedčených podujatiach, ale s novou kvalitou – plesy, 
fašiang, čunovský recitátor, Dni obce a pod..
Vytvárať čo najlepšie podmienky pre  to,  aby príslušníci národnostných menšín 
uplatňovali svoje právo na vyjadrenie, zachovanie a rozvoj vlastnej identity.

Ing. Ema Orlická
nezávislá
Vydatá, dve dospelé deti. V roku 1984 
ukončené  vysokoškolské  štúdium  na 
Obchodnej  fakulte  VŠE  v  Bratislave. 
Do roku 1987 v š. p. Zdroj - oddelenie 
riadenia maloobchodných jednotiek. Od 
1994  -  ekonomický  a  účtovný  poradca 
prevažne  pre  stavebné  obchodné  spo-
ločnosti,  od  r.  2000 pracuje na  základe 
živnostenského oprávnenia.

 Z programu vyberáme:
Územný  rozvoj  riadiť  s  maximálnou 
zodpovednosťou  a  rozhodnosťou, 
nová  výstavba  by  mala  byť  rozumná 
a regulovaná.
Verejne predstaviť obyvateľom schvá-
lené územnoplánovacie podklady a do-
kumentácie rozvojových území. 
Presadiť  riešenie  nosnej  komunikácie 
Petržalská cesta.
Podporovať  rôznorodé  voľnočasové 
aktivity a iniciatívy.
Pri vstupe do Čunova zaujme pohľad na kaštieľ a sýpku. Budovy chátrajú a okolie 
asi nemá svojho pána.   Nestačí, ak iba jeden vyvíja úsilie na to, aby sa to zmenilo. 
Prejavme záujem a cit ku svojmu dedičstvu. Podporme tých, ktorí sa o to usilujú.
Podporovať vnútornú bezpečnosť a ochranu majetku občanov. 
Riešiť problém parkovania a bezpečnosti na cestách.
Rozumne hospodáriť s verejnými prostriedkami, vlastným a zvereným majetkom, 
vytvárať peňažné rezervy

V Čunove kandidujú na post starostu štyria kandidáti.

Predvolebný program v plnom rozsahu na webe - www.dunajskahradza.sk
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Stretávajú sa každý štvrtok a pia-
tok v telocvični základnej školy v 
Jarovciach, aby trénovali šaolinské 
kung fu. Deti od hrádze cvičia pod 
vedením talianskeho trénera Emi-
lia Paciniho v škole tradičného 
čínskeho bojového umenia.
Emilio žije na Slovensku už  sedem 
rokov a celý  tento čas venuje učeniu 
kung  fu. Začalo  sa  to,  keď mal  jeho 
prvý  majster  niekoľko  slovenských 
študentov,  ku  ktorým  potreboval 
stáleho  učiteľa.  Emilio  sa  rozhodol 
ponuku  prijať,  odišiel  z  Toskánskej 
Sieny a presťahoval sa do Bratislavy. 
Medzitým  si  založil  vlastnú  školu, 
ktorá  sa  rozrástla,  a momentálne učí 
dospelých aj deti v Stupave, v centre 
Bratislavy a v Jarovciach.

Mnohí rodičia ani netušia, ako 
dnešný životný štýl ohrozuje ich 
deti
„Snažíme  sa  pestovať  fyzickú  silu 
a  obratnosť,  no  najskôr musím  štu-
dentov priviesť k ovládaniu uvoľne-
nia a koncentrácie. Mnohí rodičia ani 
netušia,  ako  je  ohrozené  zdravie  ich 
detí tým, že sú na ne kladené prílišné 
nároky. Sedia celý deň v škole, potom 
sedia a  robia  si úlohy a často končia 
deň  tým,  že  sedia  pred  počítačom 
alebo  televízorom.  Z  toho  vznikajú 
mnohé bloky a stuhnutia, ktoré, ak sa 
neodstránia, prerastú do závažnejších 
problémov,  najčastejšie  s  chrbticou, 
hlavou  či  zrakom.  Čo  je  najhoršie, 
postupne sa premietajú aj do povahy 
dieťaťa,  čím  sa  ešte  viac  upevňujú. 
Prišli  ku  mne  mnohé  deti  s  rôzny-
mi  problémami  a  mám  skúsenosť, 
že  ak  trénovali  naozaj  sústredene  a 
pravidelne,  tieto problémy  sa  stratili. 
Učíme sa techniky a formy tradičné-
ho šaolinského kung fu, cez ktoré sa 
študentom  otvára  poznanie  seba  sa-
mého.  Schopnosť  sebaobrany  nie  je 
založená  len  na  technikách,  ale  aj  v 
prístupe k ťažkým situáciám a schop-
nosti  ovládať  emócie.  Tieto  schop-
nosti sú kľúčové práve vo vylepšova-
ní sebavedomia a vzťahov študenta.“

Na Slovensku sa Emiliovi páči, 
podľa jeho slov mu chýba hlavne 
more. Má rád našich ľudí, pretože sú 
pokojní  a mierumilovní,  i  keď  sa  tu 
pije oveľa viac alkoholu, než v Talian-
sku. Je tu však podľa neho ešte jeden 
nedostatok, a to je jedlo. Keďže Emi-
lio  je  vegetarián,  čo  súvisí  aj  s  jeho 
prácou,  nemá  to  ľahké,  ak  sa  chce 
najesť niekde v reštaurácii.
„Slováci  majú  radi  mäsité,  často 
vyprážané  jedlá,  jedia  veľa  syrov  a 
mliečnych  výrobkov,  takže  ich  jedlá 
sú pre mňa veľmi ťažké. Ja sa snažím 
jesť čo najviac čerstvej zeleniny, ktorú 
si aj sám vypestujem v záhrade, alebo 
nakupujem u drobných pestovateľov 
na trhu.“

V súčasnosti Emilio trénuje so 
svojím majstrom, za ktorým cestu-
je každý rok do Číny. Počas štúdia 
bojového  umenia  strávil  v  Číne  už 
niekoľko rokov a nadviazal kontakt aj 
s jedným z veľmajstrov kung fu – ša-
olínskym mníchom 32. generácie Shi 

Xing Xue. Tento prijal jeho pozvanie, 
aby prišiel učiť aj na Slovensko, a od-
vtedy sa sem vracia, aby na niekoľko-
dňových seminároch učil slovenských 
študentov. Tento rok vzal Emilio do 
Číny aj dvoch svojich žiakov, kde strá-
vili  mesiac  intenzívnym  tréningom. 
„V čínskej škole kung fu vstávame o 
piatej a tréning trvá s dvomi pauzami 
po jedle až do večera.“

Deti od bratislavskej hrádze majú 
lepšie pohybové schopnosti ako 
deti z centra.
Spočiatku trénoval Emilio len v cen-
tre Bratislavy, ale rozhodol sa otvoriť 
ďalší  kurz  aj  v  Jarovciach.  Impulzom 
boli  synovia  jeho  dobrého  kamaráta, 
ktorý  má  taliansku  reštauráciu  v  Ru-
sovciach, a tí mali o kung fu veľký zá-
ujem. „Kurz v Jarovciach sa rozbehol 
veľmi  dobre,  veľa  detí  sa  prihlásilo 
hneď,  ako  sme začali nábor. Ukázalo 
sa, že deti od bratislavskej hrádze majú 
lepšie  pohybové  schopnosti  ako  deti 
z  centra.  Je  to  asi  tým,  že majú väčší 
kontakt s prírodou, a preto žijú zdrav-
šie.  Aj  keď  je  telocvičňa  v  základnej 
škole  trochu malá, vonku nám ponú-
ka  veľké  ihrisko  a  rozsiahlu  trávnatú 
plochu,  čo  je  vynikajúce  prostredie 
pre tréning kung fu. Trénujeme vonku 
často - vždy, keď je pekné počasie.“

Škola Chan Quan kung fu sa pra-
videlne zúčastňuje súťaží. Minulý 
rok na Wushu festivale v Trnave 
vyhrala zlatú medailu práve Saskia 
Sojáková z Jaroviec.

Ďalším nádejným študentom je pät-
násťmesačný  Cesare,  Emiliov  syn, 
ktorý zatiaľ  len obdivne  sleduje,  ako 
trénujú  jeho  starší  súrodenci.  „Či  sa 
bude  chcieť kung  fu venovať  inten-
zívne,  tak  ako  ja,  to  je  ešte  otázka 
ďalekej budúcnosti. Určite však zač-
-ne cvičiť, keď bude mať štyri  roky. 
Je to ako hygiena tela a duše, bude to 
mať povinné ako navštevovanie ško-
ly. Aj  keď  u  detí  často  prevláda  po-
hodlnosť a najradšej by sa tréningom 
vyhli, nakoniec sú šťastné, keď ich k 
tomu  rodičia  prinútia,  pretože  sa po 
tréningu cítia oveľa lepšie. Sú zdravšie 
a disciplinovanejšie, takže ľahšie zvlá-
dajú aj ďalšie, napríklad školské, po-
vinnosti. Koreňom výrazu „kung fu“ 
je práca – a to nielen na tréningoch v 
telocvični,  ale  počas  celého dňa  aj  v 
bežných činnostiach či duševnej prá-
ci.  Práca  na  poznaní  seba  samého  a 
zdokonaľovaní  všetkého,  čo  robíme 
tak, aby sme to robili dobre.“

Emilio je aj súčasťou zdravotné-
ho tímu v profesionálnom teniso-
vom klube. Jeho úlohou  je,  zjedno-
dušene povedané, „naprávať škody“, 
ktoré profesionálny šport spôsobuje. 
„Intenzívny  a  jednostranný  tréning 
má za následok nerovnováhu v teles-
nom vývoji.“  Práve  k  tomu  sa  snaží 
priviesť  svojich  žiakov  –  k  fyzickej 
a  duševnej  rovnováhe,  ktorá  potom 
zjednoduší cestu ku šťastiu a osobné-
mu úspechu.  blau

 foto zdroj: shaolinkungfu.sk

Kúsok Číny z Talianska pre deti od hrádze

Emílio a jeho zverenci v Jarovciach

Emilio Pacini s mníchom Shi Xing Xue

Bratislavčan Leo Hanzel v shaolinskej bráne.
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