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Čunovská oáza
pokoja Mariána 
Chudovského

Fašiangové 
sprievody, 
masky a dobroty
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Voda je strategickou surovi-
nou budúcnosti, pretože má 
nenahraditeľný význam pre život 
každého človeka. Slovensko je 
druhou krajinou na svete s najväčšou 
zásobou pitnej vody. Žitný ostrov 
by dokázal zásobovať viac ako 13,5 
milióna obyvateľov a je najväčšou 
zásobárňou pitnej vody v stred-
nej Európe.  Okrem toho máme 
vyše 1500 prírodných minerálnych 
prameňov. Vďaka množstvu, vý-
datnosti a chemickému zloženiu 
minerálnych vôd sa Slovensko radí 
medzi najvýznamnejšie štáty sveta. 
Máme aj rieky, obohacujúce oblasti, 
ktorými pretekajú.

Na Slovensku, na rozdiel od iných 
krajín je kvalitná, čistá voda bežne 
dostupná všetkým obyvateľom. Sme 
na tento fakt takí zvyknutí, že si ani 
neuvedomujeme, akú vzácnu hod-

notu máme. Asi sme už raz takí – 
občas prehliadame cenné veci, ktoré 
sú súčasťou nášho života. Našťastie, 
stále je veľa ľudí, ktorí vidia aj to, 
na čo sa takmer zabúda. Príkladom, 
skutkami, alebo cennými radami 
pomáhajú udržať hodnoty pri živote.

Zorganizovanie fašiangového sprie-
vodu v obci, vďaka ktorému stále žijú 
tradície. Vyvesenie búdky v záhrade, 
aby vrabce nezmizli z nášho oko-
lia. Delenie sa o svoje vedomosti, či 
udržiavanie nárečia alebo spoločná 
zábava na dobrom plese – utužujú 
kvalitné susedské vzťahy. Fotografo-
vanie obrázkov s témou vody a deti 
si jasnejšie uvedomujú výnimočný 
svet okolo seba. To všetko, obyčajné 
aj neobyčajné je našou každodennou 
spoločnou hodnotou. Keď si to uve-
domíme, môžeme byť šťastní, že 
žijeme práve tu. Jana Koziaková

Šťastná krajina

Stredoeurópska nadácia v rámci svojho nadač-
ného programu Dunajský fond vyhlasuje s pod-
porou Nadácie VÚB/VÚB Banky a spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s., prvú grantovú výzvu Dunaj-
ského fondu, v ktorej bude rozdelená suma 
v maximálnej výške 30 000 eur. Výzva je za-
meraná na finančnú podporu verejnoprospeš-
ných projektov a kultiváciu verejne prístupných 
priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, 
vrátane Malého Dunaja. 

O grant sa môžu uchádzať neziskové organi-
zácie s ucelenými projektmi alebo aj čiastkový-
mi aktivitami, ktoré sú súčasťou ich dlhodobej-
ších projektov. Projekty musia napĺňať niektorý 
z týchto cieľov Charty Dunajského fondu: bližší 
kontakt s riekou; bohatší život na rieke (vráta-
ne prírodných hodnôt); plynulejší a príjemnejší 
pohyb pri/na rieke; spojenie prostredníctvom 
rieky so susedmi a ďalšími štátmi/sídelnými 
celkami. 

Termín pre podávanie žiadostí je 29. február 
2016. Podrobné podmienky grantovej výzvy 
a formuláre je možné nájsť na webovej stránke 
www.dunajskyfond.sk.

Grantové žiadosti vyhodnotí odborná po-
rota, pozostávajúca z členov Kruhu poradcov 
Dunajského fondu, ktorý tvoria osobnosti pô-
sobiace v urbanizme, architektúre, environmen-
tálnej oblasti, ako aj osobnosti podieľajúce sa 
na tvorbe podujatí mestského a komunitného 
života a športovo-rekreačných aktivít na rieke. 
Zoznam úspešných žiadateľov bude známy do 
15. apríla 2016.

Stredoeurópska nadácia predstavila svoj na-
dačný program Dunajský fond v septembri 2015 
na otváracom 1. fóre Dunajského fondu s pod-
porou partnerov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., 
Bratislavského samosprávneho kraja, Hlavného 
mesta SR Bratislavy a Mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto. Dunajský fond je otvorenou 
neziskovou platformou, ktorá združuje finanč-
né, nefinančné a ľudské zdroje pre rozvoj ve-
rejnoprospešných aktivít a verejne prístupných 
priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, 
vrátane Malého Dunaja. Po realizovanej prvej 
výzve plánuje Stredoeurópska nadácia vyhlásiť 
v spolupráci s prispievateľmi Dunajského fon-
du ďalšiu grantovú výzvu.

Viac na www.dunajskyfond.sk 

Prvá grantová výzva 
Dunajského fondu
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02/593 29 212

Číslo čísla

Cenné rady pre cenné papiere.

Utekám, lebo nestihnem autobus.
Bježim, jer ne ću stići autobus 

l l l
Idete do obchodu? 

Tak kúpte prosím zemiaky.
Idete u trgovinu? 

Tako kupite, molim vas, krumpir. 
l l l

Dnes je zábava v kultúrnom dome. 
Vidíme sa?

Danas je zabava u kulturnom domu. 
Vidimo se? 
l l l

Čo ste mali dnes v škole na obed? 
Što ste imali danas u školi na ručak? 

l l l
Došiel mi balík, 
musím na poštu. 

Došao mi je paket, 
moram ići na poštu.

Kurz hrádzovštiny

redakcia@dunajskahradza.sk

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

Túto skupinu ste mohli vidieť (a najmä počuť) na potulkách Jarovcami počas 
fašiangového sprievodu 9. februára 2016.  Foto Andrea Barátová

Rusovskí žiaci
víťazmi súťaže
o vode

http://www.dunajskyfond.sk/
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Superhrdinovia na jednom mieste s princeznami

Rusovskí žiaci víťazmi celoslovenskej fotografickej súťaže
Voda je jednou z najprirodzenejších sú-

častí nášho životného prostredia, ale je 
zároveň aj jeho najviac ohrozenou čas-
ťou. Voda je pre ľudstvo nenahraditeľná, 
a podľa toho by sa s ňou malo zaobchá-
dzať. Nakoľko si jej jedinečnosť uvedo-
mujeme a koľko v skutočnosti o vode vie-
me? Ukazuje sa, že v rebríčku hodnôt má 
pitná voda neadekvátne miesto. Informá-
cií o význame pitnej vody a jej dôležitosti 
pre zdravie človeka je nedostatok a často 
sú zavádzajúce. Pitný režim detí a mláde-
že je zanedbávaný. Veľmi malý priestor je 
venovaný vode v environmentálnej výcho-
ve na školách.

 Stará loď ka  Dom pri vode

 Zrkadlo vo vode

Začiatkom februára sa na jednom mieste mali príležitosť 
stretnúť rozprávkové bytosti, superhrdinovia, ale aj rôzne iné 
profesie či zvieratká. V kultúrnom dome v Čunove sa pre deti 
konal karneval. Milé popoludnie strávili deti spolu so svojimi 
rodičmi a kamarátmi rôznymi súťažami, promenádou masiek, 
ale aj diskotékou. Na priebeh karnevalu dohliadali aj Snehulien-
ka s kráľovnou a princeznou. Balóny a radostný smiech detí 

boli prítomné všade. Najpopulárnejšia maska medzi dievčatami 
bola jednoznačne Elsa z rozprávky Ľadové kráľovstvo, ktorá 
sa tu vyskytla približne 7-krát a niektoré z nich mali so sebou 
aj sestru Annu. Prvenstvo medzi chlapcami získal jednoznačne 
Spiderman, ktorého sme mohli vidieť 3-krát. Okrem superhr-
dinov ako Batman, Ironman či Kapitán Amerika sa tu stretli aj 
hrdinovia zo života ako policajt či hasič.            Andy Hornicz

Mgr. Veronika Kľúčiková s víťazom Adamom Reckým a Sofiou 
Schusterovou, ktorá skončila na druhom mieste. Foto Sofia Schuster
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Počas Vianočných sviatkov, dňa 25. 
decembra 2015, sme si pripomenuli 
nedožité osemdesiate  narodeniny le-
gendy klasickej grafiky, prof. Albína 
Brunovského, významného aj medzi-
národne uznávaného slovenského gra-
fika, ilustrátora, maliara a pedagóga 
VŠVU v Bratislave, autora  fantazijnej, 
imaginatívnej tvorby. 

Pri tejto príležitosti sa organizátori 
rozhodli zostaviť reprezentačný výber  
z grafického diela Albína Brunovského  
zo súkromnej zbierky Dr. Ivana Panen-
ku a vystaviť ho. Súčasťou zámeru bolo 
nielen predstaviť výtvarné umenie Albína 
Brunovského, ale i dlhoročné priateľstvo 
medzi grafikom a zberateľom. Výstava 
predtým bola v pražskej Galérii Hollar,   
v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici 
a vo Veľkom Záluží, kde bol tiež pokrste-
ný Album AB 80, pocta devätnástich slo-
venských a českých výtvarníkov - priateľov  
a žiakov Albína Brunovského v typogra-
fii Vladislava Rostoku a knihárskej úprave  
z dielne Lidy Mlichovej. Na albume sa po-

dieľali Peter Augustovič, Igor Benca, Ro-
bert Brun, Miroslav Cipár, Karol Felix, 
Marcel Haščič, Dušan Kállay, Kamila Štan-
clová, Peter Kľúčik, Juraj Králik, Maroš 
Komáček, Ľubomír Krátky, Igor Piačka, 
Dušan Polakovič, Katarína Vavrová, Jiří 
Anderle, Jiří Brázda, Karel Demel a Vladi-
mír Suchánek. Album bol doplnený o texty 
autorov a okrem iných i Ľubomíra Feldeka, 
Dušana Dušeka, Erika Ondrejičku a Pav-
la Dvořáka. Mnohí z umelcov sa osobne 
zúčastnili aj na sprievodných podujatiach 
konaných počas výstavy. Výstavu obdivo-
vateľom Brunovského umenia v Bratisla-
ve sprístupnili v januári 2016 vďaka spo-
lupráci so spoločnosťou Danubia Invest  
a Galériou Pálffyho palác na Zámoc-
kej ulici. Ako uviedol Július Kovačik zo 
spoločnosti Danubia Invest, bolo im 
cťou byť súčasťou pocty grafickému 
umeniu  tak výnimočného človeka akým 
bol Albín Brunovský a jeho priateľa  
a zberateľa umenia Ivana Panenku.  

 Barbora Žiačiková, 
foto Andy Hornicz

Modrá škola edukuje
Ochrane vodných zdrojov sa nevenuje 

dostatočná pozornosť, rovnako aj pove-
domie o problematike súvisiacej s pitnou 
a odpadovou vodou, jej výrobou, distri-
búciou, odvádzaním a čistením, je nízke. 
Preto Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť, a.s. v spolupráci s Asociáciou pre 
mládež, vedu a techniku - Amavet na 
pomoc formálnemu vzdelávaniu na ško-
lách realizuje vzdelávací program Modrá 
škola a organizuje rôzne súťaže. Začiat-
kom tohto školského roka bola vyhláse-
ná fotografická súťaž na tému Ako vidím 
vodu okolo nás cez objektív fotoaparátu. 
Do súťaže sa prihlásilo so svojimi foto-
grafiami viac ako 500 detí zo škôl z celé-
ho Slovenska. 

Po vyhodnotení fotografickej súťaže 

bolo v ZŠ s MŠ Rusovce radosti. Jej žia-
ci získali prvé a druhé miesto v celoslo-
venskej fotografickej súťaži Modrá škola 
2015. Krásne prvé miesto získal Adam 
Recký a druhé Sofia Schuster. „Keďže 
naša škola je zapojená do Vzdelávacieho 
programu Bratislavskej vodárenskej spo-
ločnosti, a.s. Modrá škola, brala som si za 
povinnosť posunúť informácie o zapo-
jení sa do vyhlásenej výtvarnej, tiež fo-
tografickej súťaže detí celého Slovenska 
s témou Ako vidím vodu okolo nás cez 
objektív fotoaparátu aj mojim žiakom. 
Inšpiráciou mi bol môj vzťah k umeniu, 
prírode a skúsenosti s podobnými typmi 
súťaží ešte z mojich študentských čias 
a tiež moji šikovní žiaci. Hneď dvom  
z nich sa podarilo uspieť spomedzi 509 
prihlásených fotografií, ktoré hodnotila 

komisia na čele s profesionálnym foto-
grafom Ivanom Čanigom, ktorý je drži-
teľom titulu a certifikátu MASTER QEP. 
Ich krásny úspech ma veľmi teší a moti-
vuje k ďalšiemu pokúšaniu šťastia v po-
dobných projektoch a súťažiach. Prajem 
si, aby počet zapojených aj  ocenených  
z našej školy z roka na rok stúpal,“ uvied-
la po vyhlásení výsledkov Mgr. Veroni-
ka Kľúčiková, pedagogička zo ZŠ s MŠ  
v Rusovciach. 

Máme šťastie, že máme vodu
Prvé miesto so sériou troch fotografií 

pod názvom Od úžitku k prežitku získal 
žiak IV. ročníka Adam Recký. „Do súťa-
že som sa zapojil, lebo rád fotím a vá-
žim si vodu. Voda je potrebná a bez vody 
by nebol život. Nie všetci na svete majú 

vodu a my máme šťastie, že jej máme 
dosť. Môžeme ňou polievať, umývať sa 
a tiež ju piť,“ povedal Adam Recký, ví-
ťaz fotografickej súťaže. Jeho spolužiač-
ka z triedy Sofia Schuster získala druhé 
miesto s troma fotografiami. „Zapojila 
som sa do súťaže, lebo už roky sa ve-
nujem kresleniu a maľovaniu na ZUŠ. 
Keďže mám rada umenie, chcela som 
vyskúšať i fotografovanie a preto som 
poprosila mamu, aby mi požičala fotoa-
parát. Mám rada vodu, jazerá a na jeseň 
je všetko farbené a to ma inšpirovalo,“ 
uviedla S. Schuster. Ocenení žiaci sa tešili 
hodnotným vecným cenám a samozrej-
me, diplomom. Všetci účastníci dosta-
li za svoju polročnú aktivitu certifikáty 
spoločne so svojimi vedúcimi projektov. 

 lsch

POCTA GRAFICKÉMU PRIATEĽSTVU 

Zľava: Ivan Panenka, Ľubomír Feldek a Eugen 
Prochác.

Foto Adam Recký
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Atopikov je trojnásobne viac
„Počet ochorení atopickej dermati-

tídy sa za posledných 20 rokov stroj-
násobil. Ochorenie postihuje najviac 
deti, v populácii dospelých sa vysky-
tuje na úrovni približne 4 %. Ak má 
jeden rodič atopiu, existuje viac ako 
30-percentné riziko, že ju bude mať 
aj dojča. Ak sú ňou postihnutí obaja 
rodičia, toto riziko je viac ako 70-per-
centé,“ hovorí dermatovenerológ 
MUDr. Tomáš Dianiška.

Vyvolávače ekzému
Vyvolávajúce príčiny atopického 

ekzému sú multifaktoriálne. U detí 
býva jeho vznik často spojený s po-
travinovou alergiou, u dospievajúcich 
sa stretávame s alergiami na pele, 
prach, roztoče a iné inhalačné aler-
gény. V neposlednej rade má nemalý 
podiel používanie rôznych chemikálií 
a iných dráždidiel v každodennom ži-
vote, aj pracovnom prostredí. Pred-
pokladá sa však, že výsledný stav je 

spôsobený kombináciou genetických 
zmien, zmien v štruktúre kože, fak-
torov vonkajšieho prostredia, imu-
nologických faktorov a stresu.

Svrbí, svrbí, svrbí.....
U jedincov s atopickým ekzémom 

sú pozorované abnormality v štruk-
túre kože, v popredí je významná 
porucha bariérovej funkcie kože. 
Následkom je nadmerná strata vody 
a jednoduchšie prenikanie mikro-
organizmov a alergénov. „Zvýšená 
suchosť potom vedie k intenzívne-
mu pocitu svrbenia, škriabania a tým 
opätovnému porušeniu kožného 
krytu. Tieto okolnosti umožňujú 
osídlenie patogénnou flórou, zvyšuje 
sa vstrebávanie škodlivín do organiz-
mu. Nastáva tak začarovaný kruh, 
z ktorého je pre pacienta obvykle 
veľmi ťažké vystúpiť,“ dopĺňa dok-
tor Dianiška.       Jana Mihalovičová

                          Foto Andy Hornicz

Atopický ekzém mám už od útleho 
detstva, hoci ho nikto iný v našej ro-
dine nemal. Prvé prejavy sa objavili 
približne vo veku troch mesiacov a 
ekzém ma sústavne sprevádza už 
takmer tridsať rokov. Po návšteve 
detského dermatológa bolo mojou 
prvou liečbou natieranie postihnu-
tých miest obyčajným krémom. Ato-
pický ekzém sa mi objavoval najmä 
v oblasti lakťových a kolenných ja-
miek a tiež na trupe. Úplne jasným 
prejavom boli červené miesta, ktoré 
neuveriteľne svrbeli. Tie nútia kaž-
dého atopika vedome (v útlom veku) 
či nevedomky (vo veku dospelom) sa 
škriabať, v snahe aspoň na chvíľku 
si uľaviť. Pravidelné premasťovanie 
celého tela bolo nevyhnutnosťou. 
Liečba prebiehala vždy s väčším či 
menším lokálnym a tiež sezónnym 
úspechom. V snahe nájsť niečo, čo 
mi pomôže, dermatológ často menil 
prípravky.

Pre každého atopika je určitou 
nádejou puberta, kedy sa niektorí 
ekzému vďaka hormonálnym zme-
nám zbavia. Bohužiaľ, mňa ekzém 
neopustil ani po puberte a trápi ma 
dodnes. Pôvodné prejavy v oblas-
ti kožných záhybov (lakte a kolená) 
síce zmizli, ale ekzém sa mi objavil 
na tvári a rukách. Keď som mala 
asi dvadsať rokov, sa našťastie pre 
mňa ekzém skoncentroval už len na 
ruky a tvár „nechal na pokoji“. Mu-
sela som si začať zvykať, že ekzém 
je nepríjemnou súčasťou môjho 
každodenného života. Nech-
cela som sa s tým zmieriť 
a čím je človek starší, tým 
viac mu, samozrejme, záleží 
na vzhľade. Postupne by dal 
človek (hlavne žena) 
čokoľvek za to, aby 
nemal popraskané 
ruky do krvi. Po-
praskané a ubolené 
až do takej miery, 

že ide o stav hraničiaci s otravou krvi 
– áno, aj tak dokáže atopický ekzém 
človeka potrápiť. 

Atopik sa pri hľadaní možností na 
odstránenie svojho trápenia dostane 
do špirály pokus-omyl. V dospelosti 
som aj ja vyskúšala snáď všetky do-
stupné možnosti v snahe nájsť niečo, 
čo by mohlo aspoň trochu pomá-
hať a nedráždilo citlivou pokožku. 
V akútnych fázach som používala 
liečbu predpísanú lekárom, ktorá mi 
do určitej miery pomáhala. Po jej vy-
sadení sa však prejavy ekzému opäť 
objavili. Chvíľkovú úľavu predsta-
vovali aj dovolenky pri mori, ktoré 

prejavy ekzému aspoň na nejaký čas 
zmiernili a pokožku zregenerovali. 
Na jeseň sa však ekzém opäť prihlá-
sil o slovo a po blahodarnom účinku 
mora nezostala ani pamiatka.

Začiatkom minulého roka som ako 
jedna z prvých mala možnosť vy-
skúšať Bepanthen Sensiderm krém, 
ktorý je určený na prvé prejavy ek-
zému. Po jeho aplikácii som zazna-
menala pozitívne výsledky. Pokožka 
behom dvoch týždňov pravidelného 
používania prestala byť začervenaná, 
opuchnutá a vysušená. Potom som 
začala na noc, ako doplnok starost-
livosti o pokožku, používať kozme-
tický výrobok Bepanthen Care Masť, 
ktorý pokožku výdatne premastil  
a podporil jej regeneráciu. Cez deň 
som potom už používala len ľahký 
Bepanthen Sensiderm krém, kto-
rý som mohla kedykoľvek naniesť 
v tenkej vrstve na udržanie zahojenej 
pokožky.

Podľa môjho názoru môže byť 
Bepanthen Sensiderm krém pre 
mnohých z nás skvelou alternatívou. 
Všetkým dospelým atopikom je to-
tiž jasné, že svojho trápenia sa nik-
dy úplne nezbavia, ale už len fakt, že 
môžu použiť niečo, čo im pomôže 
zastaviť prichádzajúce príznaky ek-
zému, je skutočne skvelá správa.

Lenka Čarková,
pacientka s atopickým ekzémom

Nie je to práve 
jednoduché…

Rok atopika sa dá vlastne rozdeliť na dve časti, 
pokojná a akútna fáza, ktoré sú dosť ovplyvnené 
aktuálnym počasím. To menej príjemné obdobie sa 
začína so studenou jeseňou, s ktorou prichádzajú 
prvé prejavy. Nasledujú dlhé zimné mesiace spojené 
s najhoršími prejavmi ekzému. Ustupujú až v nesko-
rú jar, zhruba v apríli či máji. To znamená, že atopik  
každý rok priemerne sedem mesiacov doslova trpí 
a teší sa, až bude zase trochu lepšie. 

Atopika však netrápi len samotná svrbiaca a začer-
venaná pokožka. Toto ochorenie bohužiaľ, ovplyv-
ňuje jeho každodenný život viac, než sa môže na 
prvý pohľad zdať. 

Atopik zažíva muky pri zoznamovaní. Skúste sa 
zoznamovať s niekým novým, keď máte krvavé 
ruky a kožu hrubú ako strúhadlo. Je úplne jedno, či 
ide o potenciálneho budúceho životného partnera 
alebo novú kolegyňu v práci.            

Keď už vám niekto pri pozdrave ruku podá, väč-
šinou vám ju zovrie tak, že vám až vytrysknú slzy. 
Podráždené ruky sú často veľmi citlivé a bolestivé.

Pri ženách s tým súvisí ešte ďalšia vec. Ruky sú 
aj pomerne dosť opuchnuté. Žena atopička teda 
v zime takmer nenosí prstienky a problém je aj s ná-
ramkami a hodinkami, ktoré atopickú pokožku ešte 
viac dráždia.

V akútnej fáze sú prsty a kĺby atopika doslova po-
krivené od bolesti a problémom je aj písanie na po-
čítači či akékoľvek ohýbanie prstov (napr. zdvíhanie 
mincí pri platení pri pokladnici, atď.). O čitateľnom 
písaní rukou ani nemá zmysel hovoriť. 

Keď už sme pri krásnych ženských rukách, pokiaľ 
máte atopický ekzém, môžete väčšiu časť roka za-
budnúť na dlhé nechty. Jedinou trendy manikúrou 
sú nechty ostrihané nakrátko, ktoré pre istotu zabrá-
nia nevedomému škriabaniu svrbiacej pokožky.

Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, ženy s ekzémom 
môžu mať problémy aj v partnerskom živote. Kaž-
dá z nás chce byť maximálne príťažlivá pre svojho 
partnera. Žena atopik by mohla mať na sebe vlastne 
čokoľvek, ale umastené ruky, ktoré prípadne  zdobia 
bavlnené rukavice na noc, nepripadajú sexi ani nám 
samotným, nie to ešte partnerovi. Nežné pohlade-
nie je už kapitola sama o sebe…

Čo sa týka samotného oblečenia, treba vyberať 
nie to najmódnejšie, ale také, ktoré nebude pokožku 
zbytočne dráždiť. Výber na každú sezónu je teda 
obmedzený na bavlnené módne kúsky voľného stri-
hu. 

Silónové pančuchy? Na tie takmer zabudnite. Po 
prvé môžu pokožku dráždiť a po druhé, väčšinou 
ich roztrhnete popraskanými rukami skôr než si ich 
oblečiete. 

Byť atopikom však znamená aj to, že hoci sa vám 
páči luxusná posteľná bielizeň, oblečiete ju len v lete, 
keď netreba pokožku tak intenzívne premasťovať. 
Po zvyšok roka ju počas pár dní umastíte hutnými 
krémami tak, že fľaky sa nevyperú ani na 60°C. 

Starostlivosť o domácnosť a zaistenie bežného 
poriadku je pre atopika veľkým problémom. Umý-
vanie riadu je utrpením a každý atopik by snáď mal 
mať od svojej  zdravotnej poisťovne preplatenú 
umývačku riadu. Bežné upratovanie kuchyne, kú-
peľne i podláh znamená zhoršenie prejavov ekzému 
a bohužiaľ, väčšine atopikom nepomôžu ani ruka-
vice, ktoré pokožku dráždia rovnako ako saponát. 
Komplikáciou môže byť aj banálne pranie a vešanie 
mokrých záclon, ktoré po kontakte s popraskanou 
pokožkou môžete prať znova.

STRES – písané veľkými písmenami, lebo práve 
on je obrovský nepriateľ každého atopika. Dnes žije 
pod vplyvom stresu asi každý. Bohužiaľ, u atopika 
môže byť stres spúšťačom ekzému a v akútnej fáze 
stav ešte viac zhorší. Ďalšia dávka stresu znamená 
ďalší impulz pre škriabanie podráždenej pokožky  
a celkové zhoršenie stavu.

Môj život s atopickým ekzémom

Aj atopikovi sa dá pomôcť
Atopická dermatitída alebo atopický ekzém 

je chronické recidivujúce neinfekčné zápalo-
vé ochorenie kože vyvolané abnormálnou imu-
nitnou odpoveďou organizmu na rôzne látky  
z vonkajšieho prostredia. Táto odpoveď vedie 
k rozvoju ekzému charakterizovaného suchou a 
zapálenou kožou, ktorá intenzívne svrbí. Priebeh 
atopického ekzému je charakterizovaný perióda-
mi zhoršovania ekzému s obdobiami jeho výraz-
ného zlepšenia až úplného zahojenia. MUDr. Tomáš Dianiška

Lenka Čarková
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V novej pravidelnej rubrike Naša škôlka predstavujeme 
materské školy. Zisťujeme ako fungujú? A čo ponúkajú 
pre naše deti. V prvom tohtoročnom čísle sme navští-
vili materskú školu v Jarovciach. Škola v Jarovciach leží 
v tichom dedinskom prostredí. Nové dopravné ihrisko a 
upravený dvor nás upútali hneď pri vstupe do budovy. 
Viac informácií o materskej škole nám poskytla zástupky-
ňa riaditeľky MŠ Erika Poropatichová.

Dlhé roky ste pedagógom v tejto materskej škole, 
dokonca ste ju ako dieťa sama navštevovali. Kam až 
siaha história predškolskej výchovy v Jarovciach?  

V tejto materskej škole pracujem 37 rokov a samotná 
škola má 68 rokov. Zariadenie veľmi dobre poznám a 
som už takmer jeho súčasťou. Materská škola v Brati-
slave - Jarovciach má dlhú a bohatú históriu. Jej osudy 
sú zaznamenané v Kronike školy, ktorá sa začína od jej 
založenia 2. septembra 1948. Predškolská výchova má 
v mestskej časti Bratislava- Jarovce dlhú a bohatú históriu.

Kronika, ktorú listujeme pri rozhovore je naozaj 
pestrá na udalosti a medzníky vo vašej škôlke. Ra-
dosť byť škôlkarom v Jarovciach. 

Každý rok máme zapísaný v kronike. Pôvodne MŠ síd-
lila na farskom úrade a navštevovalo ju 36 detí. Školský 
rok 1951/1952 sa niesol v budovaní socialistickej školy. 
Výchovná práca sa realizovala najmä formou hry, ktorá 
obsahovala znaky budovania socializmu. „Deťom boli 
predkladané rozprávky z prostredia továrne, bane, pohra-
ničia, aby neboli zavádzané a vytvorili si reálny náhľad na 
svet.“ V roku 1961 MŠ presťahovali do Národnej školy. 
Keďže miestnosti boli pôvodne bytom riaditeľa, MNV 
materskú školu premiestnil do samostatnej starej budo-
vy s malými priestormi. Školu v tom čase navštevovalo 
30 detí. Dvor bol spoločný so susedmi, ktorí tam cho-
vali aj domáce zvieratá. Podmienky neboli vyhovujúce.    
V školských rokoch 1962-1965 sa priestory pre MŠ opäť 
zmenili. Rodičia, pedagógovia a hlavne deti čakali na deň, 
kedy sa definitívne presťahujú do zrenovovaných priesto-
rov, ktoré slúžili predtým ako vojenské kasárne. Tým radost-
ným dňom bol 1. september 1965,  otvorili dve triedy.  Deti 
si pripravili kultúrny program, čo spríjemnilo atmosféru 
a umocňovalo zážitky pri rôznych podujatiach organizova-
ných MNV v obci. V školskom roku 1978/79 kapacita už 
neuspokojila potreby obce a začala sa prístavba MŠ. Rodi-
čia sa zaviazali odpracovať 20 brigádnických hodín. Mno-
hí tento záväzok vysoko prekročili. Vybudovaním nových 
priestorov sa vyriešila aj otázka osvetlenia a prívodu verej-
ného vodovodu. V roku 1980 prebiehal výchovno-vzde-
lávací proces v 3 triedach. Kapacita sa zvýšila o 20 detí. . 
Priestory, v ktorých sa nachádzame teraz boli slávnostne 
otvorené 1. septembra 1989 ako  spoločné zariadenia jaslí 
a materskej školy, ktoré postavil Miestny národný výbor 
v spolupráci s občanmi Jaroviec v akcii „Z“. Každý rodič, 
ktorý žiadal umiestniť svoje dieťa v predškolskom zariade-
ní, odpracoval 30 brigádnických hodín.

História predškolského vzdelávania v Jarovciach je 
naozaj bohatá. Aký máte vzdelávací program?

Tento rok máme 4 triedy. Profiláciou materskej školy sú 
jazyky, anglický a nemecký, ktoré vyučujú lektori. Rozví-
jame počítačovú gramotnosť, to znamená, že každá trie-
da je vybavená počítačom, jedna  interaktívnou tabuľou. 
Deti sa naučia elementárne základy práce s počítačom 
už v predškolskom veku. V tomto roku sa nám v spo-
lupráci so zriaďovateľom, rodičmi a sponzormi podarilo 
vybudovať dopravné ihrisko, ktoré využijeme v pripravo-
vanom projekte Bezpečne cestou, necestou.  Tento rok 
sme dokončili  revitalizáciu školského dvora, ktorý máme 
rozdelený. Na zónu vzdelávaciu, oddychovú, pohybo-
vú a športovú. Som veľmi vďačná, všetkým, ktorí sa na 
tom podieľali, lebo náš dvor je nielen atraktívny, ale pre 
deti aj vyhovujúci. Hru využívame ako metódu, formu 
a prostriedok výchovno-vzdelávacieho procesu, preto aj 
názov nášho školského vzdelávacieho programu je Škola 
hrou. Deťom aj rodičom ponúkame  každý mesiac rôzne 
akcie, aktivity a podujatia, ktoré sú nad rámec školského 
vzdelávacieho programu. Telocvičňa v MŠ nám vytvára 
priestor na každodenné pohybové a relaxačné činností.  
V predškolskom veku je veľmi dôležité, aby deti pravi-
delne denne cvičili a aby sme upevňovali a rozvíjali ich 
vzťah k pohybu. 

O ktoré aktivity je rozšírený výchovno-vzdelávací 
proces v MŠ Jarovce?

Naša materská škola každý rok ponúka pre deti pla-
vecký výcvik, raz mesačne divadelné predstavenia, 
spoluprácou s ZUŠ výchovné koncerty. V tomto roku 
navštívime Slovenskú filharmóniu v rámci projektu 
Filharmonická škôlka, kde sa deti primeranou formou 
oboznámia s vážnou hudbou, a s prostredím koncert-
nej sály. Medzi obľúbené akcie patrí MISS bábika, kde 
dievčatá kúpu, obliekajú bábiky, perú, žehlia, kŕmia ich 
a uspávajú a chlapci v akcii  Konštruktér so všetkých 
druhov skladačiek, ktoré v MŠ máme, stavajú, skladajú, 
konštruujú. So základnou školou v Jarovciach sme jeden 
právny subjekt, preto veľmi úzko spolupracujeme. Stre-
távame sa pri spoločných akciách ako sú športové súťa-
že, divadelné predstavenia, ukážka požiarneho zásahu, 
oslavy Dňa detí, výstavy exotických zvierat a iných. Naši 
predškoláci si vyskúšajú sedieť v školských laviciach, 
kde sa zúčastnia „prvej hodiny v škole“. Pani učiteľ-
ka 1. triedy im priblíži aké radosti a starosti ich čakajú 
v ZŠ. Okrem základnej školy, Dobrovoľného hasičské-
ho zboru, spolupracujeme v obci so Slovenským Červe-
ným krížom, ktorý je jedným z našich sponzorov. Deti 
z materskej školy pravidelne kultúrnym programom 
obohatia podujatia organizované obcou, ako sú pose-
denia s dôchodcami, pozdravy jubilantov. V decembri  
pre rodičov každoročne pripravíme vianočnú besied-
ku, kde každá trieda predstaví svoj program a rodičia 
ochutnajú medovníky, ktoré im deti pripravili. V máji 

organizujeme samostatnú akadémiu ku Dňu matiek. 
Ku  koncu školského roka neodmysliteľne patrí Roz-
lúčka s materskou školou na pôde miestneho úradu, 
kde deťom za prítomnosti starostu, riaditeľky ZŠ s MŠ 
v Jarovciach, rodičov a zamestnancov MŠ odovzdáme 
Osvedčenie  o ukončení predprimárneho vzdelávania. 
Mená nových prvákov sú slávnostne zapísané do kro-
niky Jaroviec. 

Žijeme neďaleko Dunaja a v pohraničí. Využívate  
v rámci výučby aj toto prostredie?

Naša materská škola rozbehla s Dolnorakúskou kra-
jinskou vládou projekt Interkulturálne vzdelávanie detí 
a dospelých, kde nám Európska únia preplácala lekto-
rov na výučbu nemčiny, vzdelávanie pedagogických za-
mestnancov, spoluprácu s MŠ Berg a učebné pomôcky. 
V rámci multikulturálnej výchovy sa deti oboznamovali 
s krajinou našich najbližších susedov. Navštívili sme zá-
mok Schloss Orth an der Donau a  Dunajské akvárium, 
kde deti mohli vidieť aká je fauna a flóra v Dunaji a jeho 
okolí. Oboznámili sme sa s výučbou a financovaním  
v rakúskych materských školách. 

O pár mesiacov tu opäť máme zápis do materských 
škôl. Mnohí rodičia uvažujú či dať dieťa do mater-
skej školy, prípadne v akom veku?

Žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy na škol-
ský rok 2016/2017 si môžu rodičia podať od 23. do 31. 
mája 2016. Pred niekoľkými rokmi sme prijímali aj deti 
od dvoch rokov. Dnes je situácia iná. Kapacita MŠ nám 
neumožňuje prijať ani všetky trojročné deti. Takže nie 
vždy je pri adaptácii na MŠ rozhodujúci vek dieťaťa. 
Naša MŠ ponúka postupný adaptačný proces od 2 ho-
dín pri prvom nástupe, cez poldenný až k celodennému. 
Je to veľmi individuálne. Predškolská výchova na Slo-
vensku nie je povinná. Dieťa, ktoré navštevuje MŠ, sa 
pod odborným dohľadom učiteľky rozvíja vo všetkých 
oblastiach. Učiteľka v pedagogickej diagnostike pozoruje 
jeho rozvoj a odhalí prípadné nedostatky, ktoré rieši so 
súhlasom rodičov s odborníkmi. MŠ je miestom, kde si 
dieťa rozvíja všetky kompetencie, ktoré sú podstatné pre 
úspešný nástup do ZŠ.  

Koľko detí ste minulý rok neprijali?
Pre nedostatok miesta sme neprijali 22 deti.
Uvažuje sa nad rozšírením materskej školy?
V úvahách to je, nakoľko populačná krivka ide hore, 

ale v prvom rade sa bude riešiť základná škola, nakoľko 
tam je problém vypuklejší. Základná škola musí zo záko-
na prijať dieťa s trvalým pobytom,  a tu nastáva prob-
lém s kapacitou školy. 
Deti by boli prijaté aj 
na úkor dvojsmennej 
prevádzky. 

Za rozhovor ďakuje
Lucia 

Schusterová

Materská škola s bohatou históriou a novými trendmi
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Je renomovaný operný a televíz-
ny režisér, vytvoril viac ako 60 oper-
ných a operetných inscenácií, ktoré 
poznajú diváci na Slovensku aj v za-
hraničí. Od júla 2012 je generálnym 
riaditeľom Slovenského národného 
divadla. Centrom jeho profesionálne-
ho života je umenie a jeho sprostred-
kovanie divákom. Pokoj a inšpiráciu 
nachádza práve v Čunove. Významná 
osobnosť dunajskej hrádze - Marián 
Chudovský by túto lokalitu nemenil 
za žiadnu inú. 

Práci režiséra dominuje tvorba 
a práca generálneho riaditeľa vyžadu-
je manažerské schopnosti. Je náročné 
skĺbiť obidva rozmery? Darí sa vám 
to?

Viesť tak „dôležité“ divadlo akým je 
SND je náročné, a viesť ho môže len 

taký človek, ktorý mu dokonale rozumie. 
Netvrdím, že ja som ten jediný. Robím 
to rád, pretože som režisér a zo strany 
tvorcu poznám rôzne procesy, viem čo je 
dôležité, čo je menej dôležité. Manažér-
ske schopnosti sú, samozrejme, nutné, 
treba vedieť čo riešiť v pravý čas a čo 
sa môže odložiť, aké sú priority a kde sú 
aké schopnosti ľudí, ktorí to majú riešiť. 
Ako režisér som tvorca, ktorý sa pohybu-
je nielen na divadelných javiskách, ale aj 
v televízii, a to už dlhé roky. Od skonče-
nia školy som vždy delil moju tvorivú čin-
nosť veľmi rád a zámerne, medzi prácou 
divadelného režiséra a režiséra rôznych 
televíznych programov - od dokumentov 
cez publicistiku až po umelecké stvár-
nenia rôznych inscenácii, ako napr. kon-
certov. Tým chcem povedať, že poznám 
aj televízne aj divadelné zázemie a preto 
som sa odhodlal pred niekoľkými rokmi 

viesť Slovenské národné divadlo. Myslím 
si, že viem, ako ho viesť, ako zostaviť tím 
ľudí, ktorí mi v tom pomáhajú a s ktorý-
mi si vieme povedať ciele a plniť ich. 

Čím viac žijete v súčasnosti - tvor-
bou, alebo manažmentom?

Som generálny riaditeľ na plný úväzok, 
takže prioritou je manažérska činnosť 
a tomu podriaďujem celý deň. Do práce 
sa teším, chodievam tam pred 9:00. Di-
vadlu sa venujem aj večer, keď som doma. 
V Čunove mám pokoj, mám tu svoje zá-
zemie. Môj dom je prepojený s prírodou, 
čo sa mi veľmi páči. Nikto ma neruší, 
som doma sám, s dvoma psíkmi, takže 
sa môžem venovať tomu, čo nestihnem 
cez deň. V pokoji si môžem premyslieť 
niektoré zámery, odpovedať na maily, na-
formulovať listy, vyhľadávať informácie 
a podobne. Nehovorím, že som otrokom 
svojej práce, ale v pokoji domova si mô-

žem pripraviť dlhodobejšie záležitosti, 
koniec koncov aj réžie, keďže sa riaditeľ-
skej funkcii venujem naozaj naplno, ale 
stále mám ambíciu aj režírovať. Treba 
to dávkovať veľmi opatrne, nerežírujem 
veľa, ale sú niektoré projekty, na ktoré sa 
teším. Raz za sezónu v našom, prípadne 
inom divadle zrežírujem nejakú opernú 
inscenáciu. V posledných rokoch som 
robil aj v českých divadlách, v Ostrave 
a Plzni, predtým aj v Prahe a Brne. Teraz 
sa tomu už vyhýbam a delím svoju čin-
nosť na profesionálnu divadelnú činnosť 
a na televíznu tvorbu, takže z času na čas 
rád prijmem aj ponuku z televízie. 

Aká je vaša aktuálna profesionálna 
výzva? 

Tá je tesne predo mnou. Je to réžia Ver-
diho diela - Simon Bocanegra v opere 
SND. Premiéru bude mať koncom mája. 
Ešte predtým snímam koncom februára 
jeden televízny koncert orchestra Slo-
venského rozhlasu pre RTVS, nakoľko 
Slovenský rozhlas oslavuje 90-ročné ju-
bileum a niektoré jeho koncerty budú 
zaznamenané na DVD, aby sa vytvorila 
prezentačná publikácia. Toto sú moje naj-
bližšie práce a tie určite stačia na to, aby 
človek nebol len generálny riaditeľ SND, 
ale aj troška „vytiahol päty z domu“. 

V inscenáciách vytvárate pre diváka 
svet sám o sebe. Slovenské národné 
divadlo je tiež svojím spôsobom zloži-
tý „mikrosvet“. Aký  „svet“ ste vytvo-
rili  pre seba, v ktorom oddychujete 
a čerpáte energiu? 

To je ten svet, v ktorom sa teraz na-
chádzame, doma v Čunove. Vždy bolo 
mojou túžbou bývať v rodinnom dome. 
V dome som aj vyrastal. Potrebujem mať 
pokoj pre svoje myšlienky a zámery a nie-
kde prísť a „zavrieť sa“, relaxovať, ale 
mať zároveň pracovné prostredie, dôle-
žité pre režiséra, na to, aby som sa mohol 
v tomto svete naplno venovať tvorbe. 
Nemám takmer žiadnych susedov, som 
„bokom“ od obce. Pozerám sa smerom 
do lesa, mám tu dokonalé súkromie, cho-
dí za mnou málo ľudí, ale samozrejme, 
som rád, keď ma prídu navštíviť priate-
lia. Celý čas, keď som doma,  nachádzam 
relax, pretože les je so mnou prepoje-
ný. Pozorujem veveričky, srnky, niekedy 

Čunovská 
oáza pokoja 
Mariána 
Chudovského
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stretnem diviaka či líšku, kŕmim vtáčiky, cez 
zimu im dávam lojové gule a čiernu slnečnicu, 
aby mali nejakú energiu. V lete sa mi potom 
odvďačia, sadnem si s vínkom na terasu a oni 
mi krásne spievajú. Keď niekto so mnou te-
lefonuje, pýta sa ma, či som v zoologickej zá-
hrade, pretože spev vtáctva je podvečer veľmi 
výrazný. 

Bývate v Čunove, čím vás prilákalo, že 
ste sa tu usadili?

Dlho sme hľadali miesto pre domov, pre 
mňa a moju manželku, ktorá už žiaľ, nie je 
medzi nami. Bola profesorka spevu a potre-
bovali sme izolované miesto. Mali sme šťastie, 
že sme v Čunove našli záhradu jedného domu, 
ktorú sme využili na výstavbu. Bola to vyslo-
vene náhoda. Chodil som po rôznych častiach 
Bratislavy, nechcel som bývať v strede mes-
ta, práve preto, aby som mal miesto na relax, 
nebol niekde medzi električkami a mal mož-
nosť vybehnúť so psami do prírody, ako to 
aj každý deň robím. Pravidelne ráno aj večer 
s nimi idem na prechádzku. Štartujem i kon-
čím s nimi svoj denný biorytmus. Čunovo 
bola veľmi šťastná náhoda, pretože je bokom 
od hlavných dopravných tepien, je tu všetko 
čo potrebujem, nachádzam tu možnosť aj 
„iného“ relaxu - chodím do prírody, do lesa, 
prechádzam sa po hrádzi - raňajšia prechádz-
ka trvá aj 50 minút, prejdem asi 3 a pol ki-
lometra. Človek sa tak dobre zahreje na celý 
deň, príde na dobré myšlienky. Začiatok dňa 
je veľmi dôležitý, aby bol vyrovnaný, pokojný, 
aby sa človek nezobudil a nesadol hneď do 
auta a išiel do stresového prostredia. Tie pre-
chádzky si vychutnávam. V lete je dokonalé, 
že môžem športovať, sú tu jazerá, na ktorých 
trávim dovolenku, ďalej bicyklujem po okolí. 
Bicyklovačku zväčša zakončím jedným malým 
pivom medzi miestnymi. Inak pivo ani veľmi 
nepijem, ale táto tradícia sa spája s atmosfé-
rou obce. Je to akoby obrad. Práve preto som 
rád, že žijem v Čunove. Je tu blízkosť Dunaja, 
cítim ho aj keď ho bezprostredne nevidím. 
Sú tu lužné lesy, vzácne druhy vtáctva, ktoré 
môžem pozorovať, je tu prepojenosť prírody. 
Našťastie som ešte nemal kolíziu s diviakmi, 
ale už prebehlo okolo mňa päť kusov, poriad-
ne vykŕmených, ale nevšimli si ma. Mal som 
šťastie, lebo mohlo dôjsť aj k nepríjemnému 
stretu. Keď idem večer po tme domov, dávam 
si veľký pozor, pretože len za tento mesiac sa 
mi niekoľkokrát stalo, že som osvetlil srnku. 

Ako sa vám tu žije?
Žije sa mi tu veľmi dobre aj z toho pohľadu, 

že mám svoj pokoj, ale aj preto, že tu žijem 
viac ako 10 rokov a ponachádzal som tu veľa 
dobrých ľudí, našiel si tu veľa priateľov, ktorí 
keď videli, že mám nejaký problém, pomohli 
mi a vždy sa na nich môžem obrátiť, prípadne 
ja pomôžem im. Prijali ma medzi seba, čo je 
dôležité, pretože sú tu iní ľudia, ktorých oko-
lie neprijme. Majoritnú časť obce tvoria pô-
vodom Chorváti. Komunikujú medzi sebou, 
aj omša je v chorvátčtine. Samozrejme, vždy 
sa nájdu aj výnimky, ľudia ktorí vyžarujú ne-
gatívnu energiu, ale to ja nehodnotím. 

Čunovo je dosť blízko rušného mesta 
a predsa ponúka výhody pokojného vi-
dieka. Je to realita, alebo len naša idylická 
predstava? Je aj Čunovo „rušnou“ obcou? 

Vôbec nie je rušnou obcou, je to obec, ktorá 
je pokojná. Aj keď sa to tu teraz troška za-
ľudňuje, postavili sa nové domy a zvýšil sa 
počet parkujúcich áut na uliciach, ale stále je 
to miesto, ktoré je pre mňa veľmi pokojné. 
Keď idem do reštaurácie, idem zámerne peši, 
aby som sa prešiel. Nie je tu žiadna dopravná 
tepna, ktorá by to pretínala. Do Čunova ide 
iba ten, kto ide do Čunova, nejde do Rajky, 
alebo iných obcí. 

Bratislava aj Čunovo sú „spojené“ Du-
najom. Je inšpiráciou aj v umení, nielen 
na Slovensku. Aký máte k nemu vzťah?

Cítim atmosféru toho veľtoku. Rád sa popri 
ňom prechádzam so psami. K Dunaju cho-
dím takmer denne. Vidím na ňom lode. Z tej 
rieky vyžaruje istá sila a energia a je pre mňa 
inšpiráciou. Veľmi vzácne je, že tu v Čunove 
je Dunaj príležitosťou aj pre kultúrne vyžitie. 
Máme tu galériu moderného umenia Danu-
bianu. Keď mám nejakých hostí, či už zo Slo-
venska alebo zo zahraničia, veľmi rád ich tam 
zoberiem. Každý to tam obdivuje. Poznám sa 
s riaditeľom Polakovičom. V lete tam prídem 
2-3-krát aj sám. Nachádzajú sa tam príležitos-
ti aby som pocítil silu toho umenia. Dám si 
v kaviarni kávu, pozriem si exponáty, ktoré 
sú tiež späté s Dunajom. Čunovo je známe 
aj areálom Divoká voda, ktorý tiež ukazujem 
mnohým ľudom, pretože každému zahra-
ničnému návštevníkovi sa pri slove Čunovo 
vybaví Divoká voda. Tam ma to tiež veľmi 
inšpiruje. Vôbec celá tá vodná sústava je veľ-
mi zaujímavo riešená. Je to tam široké, sú tam 
turbíny a keď príde moja sestra z Banskej Bys-
trice, tak ju tam preveziem a ona sa cíti ako pri 
mori. Rád sa bicyklujem a objavil som pritom 
čarokrásne a originálne pohľady od Dunaja 
na Bratislavský hrad a Palisády. Hrad je tam 
dominantný a vyniká v panoráme. 

Je fašiangové obdobie, v minulosti boli 
jeho výraznou súčasťou aj prvky ľudového 
divadla,  sprievody v maskách, obchôdz-
ky z domu do domu. Spev, hudbu, tanec 
a herecké prejavy ľudia nesledovali ako 
diváci, ale sami boli „aktérmi“. Nemá-
te pocit, že sa to vytratilo z nášho života 
a stali sme sa  viac konzumentmi? 

Vytráca sa to, ale myslím si, že práve tu v Ču-
nove je veľmi cenné, že ľudia držia spolu. Sú 
tu rôzne akcie. O fašiangových síce neviem, 
ale hrá sa tu divadlo. Bol som na nejakých 
ochotníckych predstaveniach, na ktoré ma 
zavolali susedia alebo známi. Sú v chorvát-
čine. Viem, že chodia hrávať aj do Rakúska, 
do chorvátskych dedín, Maďarska, Devínskej 
Novej Vsi, do Jaroviec... Je tu teda silný ochot-
nícky súbor, ktorý spraví 1-2 inscenácie do 
roka. Konajú sa tu aj mnohú iné spoločenské 
akcie - Adventný večer, kde sa ľudia stretnú 
a istou formou prispejú na charitatívne pro-
jekty. Býva aj Deň Čunova, ktorý pozostáva 
z vystúpení folklórnych súborov - Čunovský 
kŕdeľ, Čunovskí bećári. Sú tu aj rôzne spo-
ločenské stretnutia, súťaže vo varení halászle, 
pečení bábovky, podávajú sa ryby. Vždy sa te-
ším, že sa tam aj s kamarátmi zídeme, vypije-
me vínko, niečo zjeme. O fašiangovej tradícii 
v Čunove teda síce veľmi neviem, ale práve 
tie spoločenské stretnutia sú tu veľmi aktívne. 

Čo by ste zaželali svojim spoluobčanom?   
Zaželal by som im, aby sa Čunovo zacho-

valo v takej podobe v akej je. Nemyslím ar-
chitektonicky, ale aby tu boli stále takí pria-
teľskí ľudia, akí tu existujú. Aby tu aj naďalej 
boli ľudia, ktorí vyžarujú pozitívnu energiu, 
aby sa charakter Čunova príliš nezmenil. Vý-
stavbe sa nikto nevyhne, nové projekty sú lo-
gické a majú pozitívne ciele, ale želám si, aby 
charakter a ráz obce zostal stále taký, aký je. 
Optimistický, priateľský, aby sa ľudia na seba 
usmievali. 

 Text a foto Barbora Žiačiková ml. 
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Fašiangový sprievod v Jarovciach sa už 
tradične začal úderom desiatej hodiny 
dopoludnia pred kultúrnym domom na 
Jantárovej ulici. Nadšencom kostýmov, 
ľudovej hudby, ako aj ostatným obyva-
teľom Jaroviec, či len zvedavcom nechý-
bala dobrá nálada, ktorej prispelo aj na 
február fantastické počasie. 

Ešte pred príchodom slávnostného 
sprievodného voza muzikanti neváhali sa 
do toho oprieť a pred bránami kultúrne-
ho domu roztancovali nejeden pár nôh. 

Energia muzikantom nechýbala ani po 
príchode voza a melódie ich piesní boli 
počuť, ako sa hovorí, až za roh. Preto nás 
niektorí Jarovčania vedeli včas vítať pred 
otvorenými dverami domov, často aj s 
nejakou tou domácou maškrtou. 

Našou prvou väčšou zastávkou bola 
budova základnej školy. A veru, že sme 
neostali stáť len vonku. Všetky včielky, 
lienky, žaby, piráti, draci, upíri, i tie naj-
rôznejšie bytosti spravili malým Jarov-
čanom tú najväčšiu radosť v podobe 
prerušeného vyučovania. Žiaci zo všet-
kých tried sa behom chvíľky zhromaždili 
okolo schodiska, kde ich už naše včielky, 
lienky obdarovávali najrôznejšími slad-
kosťami. O miestnych beťárov sa po-
starali strašiaci, ale aj ich pokusy nahnať 
chlapcov do školskej kuchyne na brigádu 
napokon dopadli dobre. Školákov sa po-
darilo dostať naspäť do tried a náš sprie-
vod pokračoval ďalej slnkom zaliatymi 
ulicami Jaroviec. 

Mimoriadne zábavná je miestna tradí-

cia zastavovať šoférov a pýtanie malého 
príspevku na večernú veselicu. Jarovčania 
by svetu mohli prednášať, resp. predvá-
dzať, čo je to tímová práca. Mladý pán 
policajt odborne prinútil šoféra zastaviť. 
Následne nabehol tím aj s pokladničkou, 
ktorý šoféra informoval aj o tom, že sa 
dnes v tomto čase nachádzajú na vozov-
ke prvej triedy a spomínaný príspevok 
môže byť vlastne považovaný aj za akési 
mýto. Pokiaľ šofér prihodil do poklad-
ničky, nabehol pred auto tím s metlami, 
ktorý vodičovi rýchlo pozametal cestu a 
poprial šťastný zvyšok cesty. Takýto „zá-
žitok z cesty“ vodiči ocenili. Dôkazom 
bol mladý šofér z Kittsee, ktorý na chvíľ-
ku z auta vystúpil a dal sa s našou včiel-
kou do tanca. 

Sprievod sa po necelých troch hodinách 
blížil opäť ku kultúrnemu domu, kde už 
rozvoniaval bylinkový čaj a najmä – gu-
láš... 

 Text a foto Andrea Barátová

Fašiangy Jarovce
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Fotky: Andy Hornicz

Čunovský fašiangový sprievod o pol druhej sa 
niesol v skromnejšom, no o nič menej veselom du-
chu. Detských priaznivcov si získali najmä krás-
ne poníky ťahajúce voz s muzikantmi. Najväčšiu 
priazeň starších obyvateľov si počas prechádzky 
Dlhou ulicou získal čunovský Bob Marley, ktorý aj 
napriek ustavičnému poťahovaniu z „cigaretky“ 
dokázal roztancovať dámy z každého vchodu. 

Včas sme prišli na vyvrcholenie fašiangových 
sprievodov do Rusoviec, ktorým bolo slávnostné 
pochovávanie basy. To bolo spojené aj s tanečno-
-speváckym vystúpením malých Rusovčanov, ktorí 
potešili naozaj každého. Odmenou pre nich mohli 
byť pripravované sladké dobroty, i keď dospelí sa 
už tešili na skoré ochutnávanie zabíjačkových špe-
cialít.  Andrea Barátová

Fašiangy Rusovce

Fašiangy Čunovo
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Osem miliónov investorov
Ľudia mohli vziať rozhodnutia do vlastných rúk. 

Možno aj preto 8 miliónov obyvateľov ČSFR oslovila 
myšlienka, kúpiť si akcie štátnych podnikov, z ktorých 
sa stali akciovky. Štát privatizoval svoj majetok v sna-
he získať obrovské finančné prostriedky na znižovanie 
deficitu verejných financií a na projekty, ktoré chcel re-
alizovať. Celý proces bol súčasťou prechodu na trhovú 
ekonomiku po páde komunizmu a jeho symbolom sa 
stala kupónová privatizácia.

Kupónová knižka, prostredníctvom ktorej občania 
mohli získať akcie štátnych podnikov stála 1000 korún 
československých. Pre drvivú väčšinu Slovákov a Če-
chov to bolo veľmi veľa peňazí a zrejme len dôvera 
v celý proces „kupónky“ umožnila štátu predať maje-
tok v hodnote 79,6 miliardy korún. Možno si niektorí 
spomínajú, ako študovali siahodlhé zoznamy podni-
kov, diskutovali, preberali rôzne teórie, či stratégie, aby 
dobre investovali. Niektorí mali ekonomické vzdelanie, 
ale nikto nemal skúsenosti s cennými papiermi, alebo 
fungujúcim akciovým trhom. Občas výber vyriešil zdra-
vý sedliacky rozum, intuícia, náhoda alebo sympatia – 
v tomto podniku pracuje bratranec a darí sa im, tento 
fond sa volá Detský a my máme vnúčatá... Úvahy ukon-
čila cesta na poštu a zápis v kupónovej knižke. Dnes 
s odstupom času už každý zúčastnený vie, čo fungovalo 
a čo nie. Podľa toho či mal zisk, alebo stratu, vníma aj 
kupónovú privatizáciu – s nostalgiou, alebo zvýšeným 
adrenalínom. 

Príťaž alebo hodnota?
Dôležitá však nie je odpoveď na otázku, či bola ta-

káto forma privatizácie štátneho majetku výhodná pre 
zúčastnených občanov, alebo ktoré akcie boli ziskovou 
investíciou, či akú stratégiu mali laickí investori zvoliť. 
Zaujíma nás otázka smerujúca do budúcnosti. Akcie 
z kupónovej privatizácie vlastní ešte dosť ľudí na Slo-
vensku. Sú už aj takí, ktorí ich zdedili. Vedenie účtu, 
na ktorom sú akcie evidované je spoplatnené a väčši-
ne majiteľom cenných papierov prichádza pravidelne 
faktúra z Centrálneho depozitára cenných papierov SR. 
Od roku 2009 spolu s informáciou o možnosti previesť 
cenné papiere na štát. Majiteľ sa tak môže zbaviť akcií, 
ktoré nemajú žiadnu hodnotu, aby sa vyhol zbytočnému 
plateniu za vedenie účtu. Sú cenné papiere získané pro-
stredníctvom kupónovej privatizácie v súčasnosti príťa-
žou pre ich majiteľa? Majú vôbec nejakú budúcnosť? 

U mnohých majiteľov cenných papierov prioritne za-
rezonovala informácia o akciách bez hodnoty a mož-
nosti zbavenia sa zbytočného poplatku. Našli sa aj takí, 

ktorí z nevedomosti alebo z pohodlnosti ani nezisťovali 
reálnu hodnotu svojho majetku a spolu s poplatkom sa 
„zbavili“ aj ziskových akcií. Stala sa chyba. Všetky akcie 
totiž nemusia byť bezcenné a zostať majiteľom cenné 
papierov je dobrá vec, ktorá môže mať perspektívu. Len 
sa treba zamyslieť, akú alternatívu má toľko navrhovaný 
prevod akcií na štát, pre poplatok za vedenie účtu. 

Rozhodovanie s rozumom
Majiteľ by mal v prvom rade vychádzať z podstatnej 

informácie o aktuálnej trhovej hodnote svojich cenných 
papierov a o tom, čo sa s nimi dá v budúcnosti robiť. 
A následne sa zamerať na získanie nižšieho poplatku 
za vedenie účtu. Akcie sa totiž dajú previesť z Centrál-
neho depozitára cenných papierov SR do inej spoloč-
nosti, ktorá účtuje nižšie poplatky. Takáto informácia 
má skutočnú hodnotu, pretože umožňuje kvalifikované 
rozhodnutie pri nakladaní s vlastným majetkom. Aby 
sme  neplytvali svojimi prostriedkami, časom ani budúc-
nosťou.  Jana Koziaková

Plaťte nižšie poplatky

Získajte informácie  
a starostlivost obchodnika 

s cennymi papiermi

Nezbavujte sa 
svojho majetku

Váš majetok , Vaše rozhodnutie, Vaša voľba

enné rady
pre cenné papiere

Hodnota má vždy budúcnosť

Chcete menej platiť 
za vedenie účtu cenných papierov? 
Ak prevediete svoje cenné papiere do evidencie 

spoločnosti RM-S Market, o.c.p., a.s., okrem niž-
šieho poplatku získate aj odbornú starostlivosť ob-
chodníka s cennými papiermi. 
Nezbavujte sa svojho majetku, len plaťte menej. 

Aj to sa dá. 

Navštívte sídlo spoločnosti RM-S Market, o.c.p., a.s. na Nám. SNP 14, v Bratislave, 
kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 59329 212, 

alebo získajte podrobnejšie informácie na internetovej stránke www.cennerady.sk

Takmer pred štvrťstoročím, relatívne krátko po Novembri 
89 vládla v Československu podstatne iná atmosféra ako je 
dnes. V súvislosti so spoločenskými zmenami sa očakávala 
perspektívna budúcnosť. Niektorí si „užívali“ otvorené 
hranice, iní sa pustili do podnikania, ďalší skúmali dovtedy 
nedosiahnuteľné možnosti. 

http://www.cennerady.sk
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Niekedy veľmi dávno si nás 
vybral a celý spôsob života 
prispôsobil spolužitiu s ľuď-
mi. Vystihuje to aj jeho meno 
– vrabec domový. Určite to 
bola výhodná voľba, preto-
že ľahšie nachádzal potravu  
a vhodné miesta na hniez-
denie. Stal sa takým bežným 
a nenápadným susedom, až 
sme ho prestali vnímať. Kaž-
dý si myslí, že vrabce pozná. 
Možno si pamätáte detskú 
pesničku „Čvirikajú vrabce 
od samého rána“, kedy ste 
však naposledy počuli čviri-
kať kŕdeľ vrabcov? Poznajú 
ich vaše deti len z pesničiek 
a rozprávok, alebo aj z vášho 
okolia, alebo dvora? 

Tak nenápadne ako pri nás žijú, 
sa začali pomaly vytrácať. O prí-
činách tohto trendu a možnos-
ti jeho zastavenia sme hovorili 
s Andrejom Chudým zo Sloven-
skej ornitologickej spoločnosti/
BirdLife Slovensko.

Ako sa darí vrabcom u nás?
Na Slovensku sa vyskytujú dva 

druhy: vrabec domový a vrabec 
poľný a sú rozšírené po celom 

území. Oba patria k spoločen-
ským vtákom, teda spoločne 
vyhľadávajú potravu a združujú 
sa v kŕdľoch a pri hniezdení vy-
tvárajú zoskupenia. Živia sa pre-
važne semienkami, bobuľami, 
korienkami, ale aj kuchynskými 
odpadkami. V lete preferujú 
živú potravu a aj mláďatá kŕmia 
hmyzom (húsenicami, komár-
mi..), čím prispievajú k „biolo-
gickej“ ochrane prostredia. 

Vrabec domový je typický sy-
nantropný druh, to znamená 
že žije výlučne pri ľuďoch a ich 
obydliach. Človeka sprevádza 
takmer všade. Evolučne sa na-
viazal na ľudské sídla a hniezda 
si staval v dutých častiach budov, 
v strechách, na povalách. V sú-
časnosti musí byť vynaliezavejší. 
Využíva buď zlý technicky stav 
domov – praskliny alebo pria-
mo technické prvky panelákov 
- dilatačné špáry, vetracie otvory. 
Hniezdi napríklad aj v lampách. 
Mimo miest a dedín hniezdi iba 
vzácne.

Vrabec poľný až tak človeka 
nepotrebuje. Dnes, ale aj v minu-
losti hniezdil v dutinách stromov. 
Vyskytuje sa na lesných čistin-

kách, ale aj v kultúrnej krajine so 
starými stromami v dedinskom 
alebo prímestskom prostredí. 
Ako klesá počet vrabcov a 
prečo?

Ide o pokles rádovo v milió-
noch jedincov a nielen na Slo-
vensku. Dramatický úbytok 
vrabcov pozorujeme v globál-
nom meradle. Európsky moni-
toring bežných druhov vtákov 
zaznamenal pokles počtu vrabca 
poľného od roku 1980 do roku 
2013 o 60 % a vrabca domového 
dokonca o viac ako 60 %. V kra-
jinách západnej Európy je to aj 
horšie. Napríklad na niektorých 
miestach vo Veľkej Británii sa 
počet znížil až o 90 %. 

Príčinou poklesu je vo vše-
obecnosti stupňovanie civilizač-
ného tlaku, zlé zaobchádzanie 
s krajinou, strata biotopov a ich 
degradácia. Ale vieme povedať 
aj úplne konkrétne príčiny. Ide 
najmä o vplyv chemizácie v poľ-
nohospodárstve, zánik hniezd-
nych možností, súvisiaci so za-
teplovaním budov a úbytkom 
starých domov a nedostatok 
potravy počas zimy, spôsobený 
najmä zánikom hospodárskych 
dvorov na dedinách. 

Čo môžeme konkrétne uro-
biť, aby sme vrabcom po-
mohli?

Dajú sa urobiť minimálne tri 
jednoduché veci. V prvom rade 

by sa mali prestať používať che-
mické prostriedky v záhradách, 
hlavne pesticídy. Okrem toho, 
že ochránime svoje zdravie, uvi-
díme aj markantný rozdiel v pes-
trosti života v záhrade a blízkom 
okolí. 

Ďalším krokom je vyvesenie 
búdok, napríklad v záhrade na 
strome, alebo na stĺpe. Ideálne 
rozmery pre vrabce sú 13x13x25 
cm s vletovým otvorom 3,5 cm. 
Vrabce si ju už samé zaplnia 
hniezdnym materiálom – sla-
mou, trávou, špagátikmi, perím 
a postarajú sa o to, aby im ich 
neobsadil iný druh.

Treťou, veľmi jednoduchou 
pomocou je prikrmovanie počas 
zimy. Vrabce sú nenáročné, stačí 
trochu pšenice, alebo prosa, ov-
sených vločiek, drvenej kukuri-
ce, alebo repky olejnej. Pomôže 
im to prečkať mimovegetačné 
obdobie a priláka ich to aj zotr-
vať, či zahniezdiť v našom oko-
lí. V lete, najmä počas mimo-
riadnych horúčav a sucha, ktoré 
sa už často opakujú, je vhodné 
nainštalovať v záhrade napá-
jadlo. Vrabce ho radi využijú aj 
na kúpeľ.

 Jana Koziaková

Vrabec domový
je nám verný

Vrabec domový       Foto Andrej Chudý

Vrabec poľný     Foto Andrej Chudý
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V poslednom minuloročnom čísle 
Dunajskej hrádze sme priniesli tra-
dičné chorvátske Vianoce. Čas uteká 
ako voda a s ním prichádza aj obdobie 
veľkonočných sviatkov. Veľká noc sa 
považuje za najvýznamnejší kresťan-
ský sviatok. V spojení s oslavou Veľkej 
noci vznikli rôzne zvyky, ktoré sa opäť 
v niečom podobajú a v niečom odlišu-
jú od tých našich. 

Postenie, prípravy a zdobenie
  Čas príprav sa nazýva tak ako u nás pôst 
a trvá 40 dní. Kvetná nedeľa je nedeľa 
pred Veľkou nocou. Je začiatkom veľké-
ho týždňa. Na kvetnú nedeľu sa na omšu 
nosia olivové a palmové ratolesti, aby boli 
posvätené. Po omši sa ratolesť zoberie 
domov a nechá sa celý rok v ráme obrazu 
svätého, v okne alebo v zrkadle. Ratolesť 
je symbolom ochrany domu, domácnosti 
a dobytka pred zlom a chorobami.

Veľký štvrtok (u nás aj Zelený štvrtok), 
Veľký piatok a Veľká sobota (u nás aj Bie-
la sobota) sú dni pripomínania si Kristov-
ho utrpenia a smrti. Počas týchto dní sa 
nepracuje na poli a okolo domu a nezvo-
nia kostolné zvony. V niektorých krajoch 
chlapci chodia po uliciach a robia hluk 
drevenými rapkáčmi (čegrtaljkami), čím 
oznamujú čas rannej, poobednej a večer-
nej motlitby. Tento zvyk môžu doslova 
počuť aj v Jarovciach a Čunove. Veľký 
piatok je deň pôstu. Jedia sa len pôstne 
a ľahké jedlá. Na Veľkú sobotu sa upra-
tuje a zdobí dom. Pripravuje sa jedlo na 
Veľkú noc.

V celom Chorvátsku sa maľujú vajíč-
ka. Tradične sa to robilo na Veľký piatok 
alebo sobotu. Deti zdobia kraslice - pisa-
nice. Tie predstavujú symbol nového ži-
vota a Ježišovho vzkriesenia. V minulos-
ti sa používali prírodné farby vyrobené 
z cvikly, šupky cibule, žihľavy či špenátu. 
V niektorých krajoch sa vajcia  zdobili 
voskom, inde sa farba strúhala nožom 
alebo sa maľovali vtáčím pierkom. Naj-
bežnejšie motívy na krasliciach sú kve-
ty, klas pšenice, ďatelina, kríž, „hrvatski 
pleter“ - typický chorvátsky ornament, 
chorvátsky erb.

Pripomenutie Kristovho utrpenia
V mnohých krajoch ľudia pripravujú 

veľkonočné „krijestove“. Pred kostolom 
sa páli drevo kresaním kameňa o kameň 
- nie zapaľovačom alebo zápalkou. Na 
Veľkú sobotu navečer sa slávi veľkonoč-
ná vigília. Podľa dalmatínskej tradície na 
Veľký štvrtok strážcovia - žudijovia strá-
žia po štyroch vigíliách až do veľkonoč-
nej vigílie oltár. Žudijovia sú strážcovia 
Ježišovho hrobu. Je to 12 strážcov na čele 
s veliteľom. Najčastejšie majú oblečenú 
uniformu rímskych vojakov, na niekto-
rých miestach námornícke uniformy ale-
bo národný kroj. 

Procesia za krížom je názov tradičnej 
nočnej procesie, ktorá sa už niekoľko sto-
ročí koná na ostrove Hvar. Procesia za 
krížom začína o 22 hod. na Veľký štvrtok 
a trvá 8 hodín. Dlhá je 22 km a prechádza 
6 župami. Cesta od kostola ku kostolu je 
osvetlená a do okien ľudia dávajú sviečky. 
Na čele procesie ide vybraný nosič, ktorý 
nesie 18-kilogramový kríž.

Veľká noc je o rodine aj pohostení
Na Veľkú noc sa ide na rannú omšu, 

na ktorú sa vo sviatočne vyzdobených 
košoch nosí jedlo na posvätenie. Veľko-
nočné raňajky sú tradičné. Stretne sa celá 
rodina a raňajkuje posvätené jedlo. Skla-
dajú sa z varenej šunky, klobásy, mladej 
cibuľky, varených vajec, syra, domácich 
pagáčov, šunky v chlebe, chrenu, reďkov-
ky atď.

Na Veľkú noc a Veľkonočný ponde-
lok sa navštevuje rodina a priatelia. Na 
Veľkú noc si blahoželajú slovami: Sretan 
Uskrs! Deťom sa zvyknú darovať krasli-
ce. Deti sa s kraslicami hrajú typické hry 
ako rozbíjanie vajíčka. Hľadajú schované 
kraslice v dome alebo v tráve na dvore, 
atď. Pri rozbíjaní vajíčka treba vziať vajíč-
ko a vybrať si súpera. Vajíčka sa rozbíjajú 
jedno o druhé. Víťaz je ten, čie vajíčko 
ostane nerozbité a ďalej pokračuje v hre. 
Víťazná kraslica je tá, ktorá ostane na 
konci hry celá.

V Jarovciach chodia deti na Veľkonočnú 
nedeľu pre „červené vajíčko“ po svojich 
rodinách a večer niektorí obyvatelia cho-
dia „hľadať Boha.“ Andy Hornicz

Chorvátske veľkonočné zvyky

Zdroj Jasna Rendulić
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