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V�marcovom�vydaní�Dunajskej�hrá-
dze,� venovanému� plánovanej� výstav-
be� Danubia� Parku� v� Čunove,� sme�
vám�avizovali�rozhovor�so�starostkou�
mestskej� časti� Bratislava� –� Čuno-
vo� � Gabrielou� Ferenčákovou.� Auto-
rizovaný� rozhovor� uverejňujeme� v�
plnom�znení�bez�štylistických�a�jazy-
kových�úprav.�

Čo�sa�vám�páči�na�projekte�DP?�Čo�
pozitívne� by� projekt� DP� občanom�
mohol�priniesť?

Pôvodná myšlienka vybudovanie špor-
tovo rekreačného areálu na medzinárod-
nej úrovni, ktorej naplnenie by pomohlo 
okrem iného MČ  zatraktívniť a priniesť 
aj ďalšie benefity. 
Čo� sa� vám�nepáči� na�projekte�DP?�
Čo�negatívne�prinesie�občanom�pro-
jekt�DP?

Zjavný odklon od pôvodného zámeru 
športovo-rekreačného strediska medzi-
národného charakteru, keďže projekt 
smeruje k prevahe súkromného vlast-
níctva objektov určených na bývanie, 
čoho jasným dôkazom je aj dokumen-
tácia oplotenia samostatných celkov DP. 
V danej súvislosti vnímame šport skôr 
ako doplnkovú funkciu k bývaniu, keďže 
navrhované športoviská majú predovšet-
kým charakter sezónneho využitia. 

Priamo súvislosť s výstavbou špor-
tového areálu však má vybudovanie in-
fraštruktúry, najmä siete pozemných ko-
munikácií, Podmienkou  pre výstavbu /
vybudovanie športovísk/ je  v prvom 
rade vybudovanie  infraštruktúry, až ná-
sledne vybudovanie športovísk.  Investor 
túto vec odkladá, nerieši ju ako prvora-
dú, čo bude mať nepriaznivý dopad na   
obyvateľov mestskej časti Čunovo, Ruso-
viec, z časti aj Jaroviec. Keďže investor 
sa vyhýba aj riešeniu ďalšieho napojenia 
územia, očakávame počas výstavby sťa-
žené podmienky aj pre návštevníkov are-
álu vodných športov, galérie, ako aj tran-
zitujúcich. Výstavba bude mať priamo 
dopad na obyvateľov Čunova v zmysle 
hluku a  prašnosti. Nezanedbateľný bude 
aj nepriaznivý dopad na flóru a faunu.
Aké�športoviská�sú�očakávané�a�aké�
nie?�S�ktorými�súhlasíte?�Ktoré�nepat-
ria�do�DP?�Ktoré�vám�chýbajú?

Štúdia aj návrh športovísk sú výlučne 
v réžii investora , z čoho vychádzal pri 
výbere konkrétnych športov je otázka 
priamo na neho.

Nakoľko územie je v bezprostrednom 
dotyku Hrušovskej zdrže, návrh vodných 
športov je samozrejmosťou. Z riešenia 
však vypadli všetky športoviská s mož-
nosťou celoročného využitia, aj keď 
pôvodne v ÚPZ boli  riešené. Navrho-
vané sú predovšetkým sezónne outdoo-
rové športoviská, ktoré sú vnímané ako 
doplnková funkcia k navrhovanej forme 
bývania.
Ako� by� ste� si� predstavovali� ubyto-
vanie�v�DP?�Aké�formy,�koľko�hviez-
dičiek� by� mali� mať� ubytovacie� za-
riadenia?� Využili� ste� niekedy� počas�
dovolenky� aj� apartmánové� ubytova-
nie?

Ubytovanie v DP nie je možné realizo-

vať podľa individuálnych predstáv, keď-
že sa jedná o jasne definované  územie 
určené na šport a rekreáciu. V záväznej 
časti ÚP aj ÚPZ sú stanovené prípustné 
aj neprípustné funkcie aj formy ubytova-
nia.  Územný plán hl. mesta vo funkcii 
šport uvádza neprípustné umiestňovať 
v ÚPZ, ktorý dnes investor spochybňuje 
napriek tomu, že ho  pripravil takmer vý-
lučne vo vlastnej réžii je vo funkcii šport 
neprípustné... 

Štandard ubytovania by mal závisieť od 
toho, aká klientela ho bude využívať, či 
skutočne športovci, rekreanti alebo bu-
dúci vlastníci jednotlivých apartmánov 
a samostatne stojacich objektov, ktoré 
spĺňajú štandard bytov a rodinných do-
mov.

Počas dovoleniek som už využila všetky 
formy ubytovania.
Je�občianska�vybavenosť�v�projekte�
Danubia� Parku� prínosom� pre� obča-
nov?�Ktorá?�Ktorá�nie�je�prínosom�pre�
občanov?

Keďže základnou funkciou v Danubia 
Parku je  šport a rekreácia, charakter ob-
čianskej vybavenosti musí byť na danú 
funkciu viazaný a je jasne definovaný 
v záväznej časti ÚP hl. mesta SR Bratisla-
vy. Aj keď investor sľuboval vybudova-
nie MŠ, prípadne pozemok pre ZŠ, vedel 
že tento druh občianskej vybavenosti je 
vo funkcii šport neprípustný. Pre obyva-
teľov mestskej časti je prínosom predo-
všetkým občianska vybavenosť umiest-
nená v lokalitách určených na bývanie.  
Sú�služobné�byty�v�DP�opodstatne-

né?� Majú� majitelia� prevádzok,� pre-
vádzkári,� stajníci,� čašníčky,� chyžné,�
športoví� inštruktori� cez� noc� odísť� z�
DP?��

Hlavné mesto vo svojom stanovis-
ku žiadalo preveriť opodstatnenosť 77 
služobných bytov, čo však investor vy-
hodnotil ako nerelevantné. Zákon č. 
189/1992 Zb. určuje, že služobný byt 
je byt, ktorého nájomca vykonáva prá-
cu, na ktorú je nájom služobného bytu 
viazaný. V § 1 konkrétne uvádza,  kde 
sa byt musí nachádzať, v akej prevádz-
kovej, verejnej alebo verejnoprospešnej 
stavbe určený pre  zamestnanca povere-
ného strážením,  údržbou, obsluhou, ale-
bo obdobnou činnosťou prevádzkového 
charakteru, bez ktorej prevádzka nie je 
možná. Zo zákona jednoznačne vyplý-
vajú podmienky, pre určenie  ktoré byty 
môžu byť služobné a pre výkon  akých 
zamestnaní. Služobné byty nie sú byty 
pre zamestnancov (čašníčky, recepčné, 
inštruktori, atď.)  Investorom označené 
byty nespĺňajú charakter služobných by-
tov, čo sa javí ako snaha o obchádzanie 
zákona, ako  rodinné domy nazvať slu-
žobnými bytmi.

 Je� pravda,� že� Danubia� Invest� po-
núkla�MČ�BA�–�Čunovo:
a.�vybudovať�MŠ�v�DP,�resp.�poskyt-
núť�financie�na�jej�vybudovanie�v�MČ�
Čunovo?�

Ponuky spoločnosti v minulosti sme-
rovali výlučne k vybudovaniu občianskej 
vybavenosti, ZŠ a MŠ priamo v Danubia 
Parku. Dané územie je však  určené na 

šport a rekreáciu, nie na bývanie čiže ako 
podmieňujúcu investíciu nevyžaduje vy-
tvorenie  miest v materskej škole.  Preto 
otázka o prísľube vybudovať materskú 
školu nemá súvislosť s touto  investíciou, 
je irelevantná.

V súčasnej situácii spoločnosť ponúka 
vybudovanie, resp. finančné prostriedky 
na vybudovanie MŠ aj v inej lokalite ako 
priamo v DP.
b.� Ponúklo� zafinancovanie� úpravy/
rozšírenie�križovatky�cesta�I/2�–�Petr-
žalská?

K verejnému prerokovaniu UŠ DP kto-
ré sa konalo na Magistráte hl. mesta v r. 
2013 predložila MČ pripomienky, v kto-
rých okrem iného žiadala do začiatku vý-
stavby DP rozšíriť križovatku v napojení 
komunikácie ½ a Petržalskej ul. o samo-
statné odbočovacie pruhy, čo zo strany 
investora nebolo akceptované keďže in-
vestor tvrdí, že dopravné štúdia nepreu-
kázala potrebu riešenia uvedenej križo-
vatky. V súčasnom období však  investor 
už ponúka jej  rozšírenie, keďže občania 
verejne vyjadrujú svoj nesúhlas s navrho-
vaným riešením Danubia Parku.
c.� Reagovali� ste� na� ponuku� DI� ba�
poskytnutie�financií�pre�MŠ?

Otázku považujem za zodpovedanú, 
nakoľko obsahovo je totožná s vyjadre-
ním v bode 7a.
�Mali�ste�s�majiteľmi�Danubia�Parku�
niekedy�obchodný�vzťah?

Žiadny obchodný vzťah s majiteľmi 
Danubia Parku ani inými investormi som 
niky nemala. Lucia Schusterová

Projekt Danubia Parku: pohľadom 

Starostka Čunova  Gabriela Ferenčáková.
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V�marcovom�vydaní�Dunajskej�hrádze�venované-
mu�plánovanej�výstavbe�Danubia�Parku�v�Čunove�
sme�vám�avizovali�rozhovor�so�zástupcom�investora�
Danubia�Parku�Júliusom�Kováčikom.�Autorizovaný�
rozhovor�uverejňujeme�v�plnom�znení�bez�štylistic-
kých�a�jazykových�úprav.

Čo�sa�vám�páči�na�projekte�DP?�Čo�pozitívne�by�
projekt�DP�občanom�mohol�priniesť?

Na začiatku bola výzva, ktorá stále trvá. Radi by sme tu 
spoločne vytvorili rekreačno-športové centrum, ktoré 
bude pozitívne vnímať veľká časť spoluobčanov. Ľudia 
ho budú radi navštevovať za účelom fyzickej a psychic-
kej regenerácie, ktorá je potrebná v dnešnej urýchlenej 
dobe.  

Páči sa mi lokalita. Príroda lužného lesa s nekonečným 
výhľadom na Hrušovskú zdrž, s ideálnym korčuliarsko-
-cyklistickým a tiež vodným napojením na Bratislavu.

Páči sa mi tiež vízia nášho architekta previazať prírod-
né krásy lokality s architektúrou, ktorá nemá túto sce-
nériu narúšať, ale naopak, len dotvárať a umocňovať. 

Na riešenom území DP sa nachádzajú aj ľudskou čin-
nosťou negatívne dotknuté miesta. Tieto by sme v spo-
lupráci s ochranárskymi združeniami chceli zrekultivo-
vať, aby sa dané biotopy začali podobať na tie pôvodné. 
Nadchla nás myšlienka vytvoriť v spolupráci so Štátnou 
ochranou prírody  rehabilitačne stredisko pre ranenú 
zver ako súčasť Dunajského prírodovedného parku, 
ktoré v Bratislave chýba.

Sú tu ale miesta, ktoré sú zasiahnuté ľudskou činnos-
ťou oveľa viac. Je to štrkový prísyp s náletovou vegetá-
ciou a rôzne navážky a betónové plochy. Práve tu chce-
me umiestniť 90 % všetkých stavebných zásahov. Tieto 
miesta si budú ale vyžadovať intenzívnu revitalizáciu. 
Bude tu treba zasadiť tisícky stromov, aby sme priblížili 
atmosféru lužného lesa aj do týchto častí, čo podľa bo-
tanikov nebude problém.
Čo�sa�vám�nepáči�na�projekte�DP?�Čo�negatívne�
prinesie�občanom�projekt�DP?

Počas vývoja sa objavilo viacero dobrých myšlienok – 
podnetov, ktoré boli rozpracované do rôznych úrovní, 
ako napríklad olympijský päťbojársky areál, ktorý sa 
teraz realizuje na pravom brehu Dunaja, alebo zaují-
mavá vízia „zeleného“ edukatívneho mega aquaparku, 
z ktorého z kapacitných (hlavne dopravných) dôvodov 
bude zrealizovaná len časť, alebo malá krytá hokejová 
hala, ktorej potenciálny spoluinvestor nemal trpezlivosť 
čakať a svoje aktivity presunul inde. Mrzí nás, že tieto 
potenciálne aktivity nebudú zrealizované v aktuálnom 
finálnom návrhu, ale veríme, že po zrealizovaní aktu-
álnej verzie DP sa podarí v miestach určených na ďalší 
rozvoj umiestniť niektoré z týchto zariadení. 

A čo negatívne prinesie občanom? Priznávam, že 
v okolí sa bude pohybovať viac navštevníkov, automo-
bilov, lodí. To prinesie každé riešenie. Myslím si, že všet-
ci budú súhlasiť, keď poviem, že vybudovanie len špor-
tovísk je ekonomicky nereálne. My tu musíme vytvoriť 
niečo, čo bude trvalo udržateľné, čo si na seba zarobí. 
Myslieť na všetky požiadavky domácich, ale aj navštev-
níkov. Tak, aby tu strávili viac ako len pár hodín. Tak isto 
si myslím, že záujmy občanov Čunova a návštevníkov sa 
vo väčsej miere prelínajú.
Aké� športoviská� sú� očakávané� a� aké� nie?� S� kto-
rými�súhlasíte?�Ktoré�nepatria�do�DP?�Ktoré�vám�
chýbajú?

Rád by som odcitoval z materiálu „Posúdenie a vyhod-
notenie koncepčného a technického návrhu ponuky na 
výstavbu rekreačno – športových objektov Dunajského 
rekreačného parku pri stupni Čunovo Vodného diela 
Gabčíkovo predloženého DANUBIA INVEST, a. s.“, 
ktorý slúžil ako podklad - pracovný materiál k uzneseniu 
vlády č. 899 z 2005:

„Centrálnu, ťažiskovú plochu – sektor C – ako jadro 
celého areálu sa navrhuje vybudovať ako typické dunaj-
ské prístavné centrum so všetkou potrebnou vybave-

nosťou, a to na báze prístavu rekreačných motorových 
člnov. Navrhovaná vybavenosť pozostáva z lodeníc 
s klubmi a príslušnými službami, ubytovacích zariadení 
rôznej kategórie, z letných i celoročných kúpalísk, špor-
tovísk, pohostinských zariadení a pod.“

Tejto axiomy sme sa od začiatku pridŕžali, aj keď sme 
sa museli viackrát prispôsobiť novým skutočnostiam 
(UPN hl.m SR BA v 2007, úprava ochranného pásma 
vodárenského zdroja, vyhlásenie CHVU Dunajské Luhy 
z 2008, závery hydrodynamickej štúdie,...).

Od začiatku projekt počítal, že jadrom budú rekreač-
no-športové aktivity spojené s vodou doplnené o do-
plnkové športoviská. Veľa plánovaných prostriedkov 
zhltne príprava projektu a nevyhnutné terénne úpravy, 
t.j. vybudovanie zálivov, navýšenie terénu, opevnenia... 
Tieto investície sú nevyhnutné, aj pri zredukovanej ver-
zii projektu, avšak veríme, že v blízkej budúcnosti budú 
športové zariadenia rozšírené. 

Vybudovať v prvej fáze krytý zimný štadión alebo 
plaváreň je ekonomická samovražda. Projekt musí naj-
prv pritiahnuť novú ubytovaciu kapacitu do územia a 
až následne vybudovať tieto športoviská na územných 
rezervách na to určených v rámci riešeného územia. Tak 
nám to radia odborníci a tak to cítime aj my (realizačný 
tím).  Aby sem chodili návštevníci Bratislavy a Bratislav-
čania len športovať, a potom išli naspäť do mesta, to 
zaťaží dopravu ešte viac.  Je ekonomicky nevyhnutné, 
aby návštevníci zostali v rezorte, a aby sa tu aj ubytovali 
a prestravovali. Len tak môžu byť prevádzky a športo-
viská rentabilné.
Ako�by�ste�si�predstavovali�ubytovanie�v�DP?�Aké�
formy,�koľko�hviezdičiek�by�mali�mať�ubytovacie�
zariadenia?�Využili�ste�niekedy�počas�dovolenky�aj�
apartmánové�ubytovanie?

Na začiatku v súťažnom návrhu (z roku 2005) bola 
štruktúra ubytovania viac rozmanitá (hotely, apartmány, 
bungalovy-chaty, camping). Na základe expertíz, ktoré 
sme si dali vypracovať  vznikol súčasný návrh, t.j. apart-
mánové ubytovanie s centrálnou recepciou a s rôznymi 
druhmi apartmánov a bungalovov. Je to podľa nich naj-
optimálnejšíie riešenie pre danú lokalitu, typ športovísk, 
a je v súlade s Územným plánom hl. mesta Bratislavy. 
Apartmány a bungalovy budú rôznych veľkostí a špor-
tových orientácií, čo dúfame uspokojí každého. Mys-
lím, že apartmánové ubytovanie si skúsil každý z nás, 
či už niekde pri mori, alebo aj na Slovensku. Plánujeme 

apartmány zapojiť do medzinárodného systému zdieľa-
nia (time-sharing), ktorý je budúcnosťou nielen pre DP. 
Momentálne rokujeme s najväčším prevádzkovateľom 
systému výmenných dovoleniek spoločnosťou RCI.
Je�občianska�vybavenosť�v�DP�prínosom�pre�ob-
čanov?�Ktorá?�Ktorá�nie�je�prínosom�pre�občanov?

Prečo by sme do projektu umiestňovali občiansku vy-
bavenosť, ktorá nie je prínosom pre občanov?! To nemá 
logiku. Od reštaurácie až po požičovňu bicyklov sa do-
mnievame, že každá prevádzka má zmysel. Samozrejme 
pripúšťame, že prax ukáže, že niektorá prevádzka musí 
ustúpiť inej. To je ale život. Ponúkli sme možnosť obci 
že vybudujeme MŠ či už na území DP v rámci občian-
skej vybavenosti, čo územný plán dovoľuje.
Sú�služobné�byty�v�DP�opodstatnené?�Majú�ma-
jitelia� prevádzok,� prevádzkári,� stajníci,� čašníčky,�
chyžné,�športoví�inštruktori�cez�noc�odísť�z�DP?��

Predmetné služobné byty sú podľa nás v poriadku. Pri-
púšťa ich UPN hl. mesta SR Bratislavy a hlavne vyžadu-
je si ich bezpečná a bezproblémová prevádzka jednot-
livých zariadení. Majiteľ prevádzky, či už to je lodenica 
alebo reštaurácia alebo tenisové kurty, ktorý je prítom-
ný v areáli určite bude zvládať krízové situácie opera-
tívnejšie. Vieme to posúdiť aj na základe skúseností z 
prevádzkovania areálu Divoká Voda. Najflexibilnejší sú 
zamestnanci, ktorí na hoteli bývajú.
Je�pravda,�že�DI�ponúkla�MČ�BA�–�Čunovo:�vy-
budovať�MŠ�v�DP,�resp.�poskytnúť�financie�na�jej�
vybudovanie�v�MČ�Čunovo?�
Ponúklo�zafinancovanie�úpravy/rozšírenie�križo-
vatky�cesta�I/2�–�Petržalská?
Reagovali�ste�na�ponuku�DI�ba�poskytnutie�finan-
cií�pre�MŠ?

Ponúkli sme MČ (starostke, zastupiteľstvu) viackrát 
diskusiu o poskytnutí prostriedkov, či už do MŠ, alebo 
do dopravnej infraštruktúry. Ponúkli sme, že MŠ vybu-
dujeme a budeme prevádzkovať, alebo ju vybudujeme 
a poskytneme do prenájmu za 1€, alebo sme ponúkli 
aj možnosť poskytnutia prostriedkov na vybudovanie 
MŠ v obci. Ponúkli sme spolufinancovanie rozšírenia 
napojenia Petržalskej ul. na Balkánsku. Určite by sme 
vedeli finančne podporiť aj nejakú inú chýbajúcu infraš-
truktúru v MČ. MČ na tieto ponuky zatiaľ nereaguje.  
Táto ponuka zatiaľ trvá. My dúfame, že sa nakoniec do-
hodneme tak, aby aj obec bola spokojná. Chceme byt 
dobrým susedom. Lucia Schusterová

starostky Čunova a investora projektu

Július Kováčik, 
konateľ Danubia Invest.



Jar a teplé dni máme čoraz častejšie a väčšina z nás už 
starostlivo pripravuje svoje záhradky na sezónu. Aj naši 
domáci miláčikovia potrebujú v jarnom období zvýšenú 
starostlivosť o ich zdravie. Ako sa najlepšie postarať o 
štvornohého člena rodiny, sme sa porozprávali s veteri-
nárnym lekárom z Jaroviec MVDr. Milanom Švihranom.
Na�jar�u�psov�a�mačiek�vznikajú�rôzne�problémy�
zvýšeným� výskytom� parazitov.� Preto� je� dôležité�
zvieratká�pripraviť.�Aké�parazity�číhajú�na�našich�
miláčikov?

Na jar je zvýšený výskyt parazitov či už bĺch, kliešťov, 
alebo vektorov, ktoré prenášajú komáre. Práve tie sú pô-
vodcom závažného ochorenia dirofilarióza, známym aj 
ako vlasovec psí.

Je to ochorenie, ktoré spôsobujú drobné červy, kto-
ré doslova prešpikujú zviera. A môžu spôsobiť veľmi 
vážne zdravotné problémy až smrť zvieraťa. Vlasovec 
psí parazituje vo veľkých cievach v blízkosti srdca. Prí-
znaky závisia od počtu červov a objavujú sa, až keď je v 
tele prítomných viac ako 25 dospelých parazitov. U psa 
môžeme pozorovať kašeľ, sťažené dýchanie, slabosť a 
niekedy, najmä po námahe, stratu vedomia. Postupne 
dochádza k zlyhaniu srdca; niekedy je však 
jediným príznakom náhly úhyn psa. 

Mačky sú na vlasovca psieho menej vnímavé a prízna-
ky nakazenia sú u nich oveľa miernejšie. Všetky tieto 
parazitózy môžu byť veľmi nebezpečné, lebo znepoko-
jujú svojho hostiteľa, psa alebo mačku, vylučujú toxíny, 
ktoré poškodzujú jednotlivé orgánové sústavy. 

Spomeniem obyčajné blchy, ktoré môžu spôsobiť ne-
príjemné svrbenie zvieraťa, alergiu a ťažké zápaly kože. 

Blchy sú aj prenášačom pásomníc, ktoré zviera dosta-
ne oblízaním srsti. Domácich miláčikov musíme chrá-
niť nielen pred vnútornými ale aj vonkajšími parazitmi.  
U nás je to najčastejšie kliešť. Kliešte sa vyskytujú od 
konca januára až do polovice decembra. Ale najväčší 
výskyt je v jarných mesiacoch. Kliešte sú prenášačmi zá-
važných ochorení ako borelióza, babezióza, anaplazmó-
za, ktoré môžu ohroziť zdravie nášho miláčika. Taktiež 
netreba zabúdať na odčervenie proti oblým červom, 
ktoré svojím pôsobením berú živiny z organizmu a po-
škodia orgány (obličky, pľúca) mechanicky.
Ako� vidieť,� chorôb,� ktoré� spôsobujú� vnútorné�
alebo�vonkajšie�parazity,� je�naozaj�veľa.�Dá�sa� im�
účinne�predchádzať?��

Veľmi dôležité je myslieť na prevenciu. Prevencia je 
vždy lepšia, ľahšia a lacnejšia ako samotná liečba. Na 
prevenciu dnes máme veľmi veľa možností, odporú-
čame 3  až 4-krát ročne odčerviť zvieratko, týmto ho 
zbavíme vnútorných červov. Na vonkajších parazitov 
máme dostupných veľa prípravkov vo forme postrekov, 
kvapiek na srsť, obojkov účinkujúcich proti blchám a 
kliešťom až 8 mesiacov. Úplnou novinkou sú na trhu 
tabletky proti vonkajším parazitom, ktoré  dlhodobo 
účinkujú. Teda stačí podať psíkovi alebo mačičke 3 až 
4-krát ročne takúto tabletu a je účinne chránený proti 
blchám, kliešťom a komárom.   

V�jednej�domácnosti�často�žijú�deti�aj�domáci�mi-
láčikovia.�Môžu�zvieratá�preniesť�na�deti�niektoré�
ochorenia?�

Určite sa môže stať, že pri parazitárnych ochoreniach 
príde k prenosu. Najčastejšie sa deti nakazia parazitmi 
od domácich miláčikov priamym kontaktom. Pokiaľ 
človek dodržiava základné hygienické návyky a učí ich 
aj deti, veľké ohrozenie nie je. Zvýšené riziko je pri to-
xoplazmóze, keď je mačka v akútnom stave ochorenia 
a vylučuje parazity, ktoré spôsobujú ochorenie. Iné pa-
razity ako blchy, môžu preskočiť na človeka, ale na tele 
človeka nemajú vhodné podmienky na prežitie. Môžu 
na pár hodín znepríjemniť človeku život, ale inak ne-
spôsobia vážnejšie problémy.
Aké�sú�prvé�príznaky�ochorenia�u�zvieraťa?
Pri vonkajších parazitárnych ochoreniach – blchách, 

kliešťoch, muchách, sa zviera škriabe, je nepokojné, na 
koži nájdete kliešte. Nikdy ich netrhajte, neolejujte ani 
nekrémujte, ale pomaly vyberte špeciálnymi pinzetami. 
Čo sa týka vnútorných parazitov, pokiaľ ich je málo, prí-
znaky nemusia byť žiadne. Pri väčšom množstve zviera 
môže kašlať, chudnúť, odmietať potravu, byť apatické 
a chudokrvné. Môže mať hnačky, prípadne v stolici mô-
žeme pozorovať prítomnosť parazitov. Aby sme tomu-
to všetkému predišli, minimálne 3-krát do roka zvierat-
ko odčervujeme.  Lucia Schusterová
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Ako zbaviť domáceho miláčika nežiaducich parazitov?
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Vyrastal�v�Petržalke,�hľadal�nový�raj�
na�zemi�pre�svoj�ďalší život.�Našiel�ho�
v�Rusovciach.�Kamil�Peteraj,�textár�a�
básnik,�Rusovčan.�
Pán�Peteraj,�skoro�som�sa�k�vám�ne-
dostala,�chceli�ste�ma�“odfúknuť ako 
mušky�okolo�vášho�taniera”.�Potešila 
ma� vaša� poézia� v� každodennej� reči,�
takouto� krásnou� parafrázou� ste� ma�
len�poctili.�Povedzte,�novinári�vás�stá-
le�naháňajú?�Vždy�je�čo riešiť?�

Skôr by som povedal, že občas otravujú. 
Ale keďže som sám bol chvíľu noviná-
rom, chápem ich. Naozaj, nemáte to ľah-
ké, ale nedali ste sa odfúknuť a ja sa zasa 
nerád hrám na machra. 
Ak�by�som�mala�menovať�osobnosti,�
ktoré�si�zvolili�miesto�svojho�rodinné-
ho�hniezda�Rusovce,�Čunovo�a�Rajku,�
vyskladali� by� sme� veľmi� zaujímavú�
skupinku� odborníkov� z� rôznych� od-
vetví.�Čím vás�práve�Rusovce�zaujali�
pri�výbere�vášho�nového�bývania?�

Ja som sa narodil a žil v Petržalke. Zbú-
rali ju a tak som hľadal miesto, ktoré sa jej 
podobá. Prírodou, atmosférou. So svoj-
im starým otcom som chodieval ako malý 
chlapec do Rusoviec, Jaroviec a Čunova a 
akosi mi tie miesta prirástli k srdcu. Milu-
jem rovinu a lužné lesy. A hlavne kedysi, 
keď rusovecké či čunovské jazerá boli 
krásne priezračne čisté a nebývali v lete 
obeťou nájazdov bratislavčanov, ktorí 
im dávajú poriadne zabrať /nuž, ale kde 
sa majú okúpať?/, to bol pre mňa raj na 
zemi. 

Ste tvorivý človek,�tvorivosť� je�hlav-
nou�náplňou�vašej�profesie.�Kde�a�ako�
túto činnosť� vykonávate?� Existuje� u�
vás niečo�ako�pracovná�doba?

Môj pracovný čas je skôr nárazový, aj 
keď je pravda, že píšem skoro ráno a ne-
skoro večer, čo sa zdanlivo vylučuje, ale 
za tie roky som si zvykol málo spávať, 
asi tak 6 hodín a sem tam si popoludní 
schrupnem. Píšem doma, vo svojej pra-
covni, ale poznámky si nosím rád v hla-

ve - kvôli Alzhaimerovi, je to vraj proti 
nemu dobrý tréning. 

Na čom�aktuálne�pracujete?
Vydržte, všetko sa dozviete, mám takú 

zásadu, že kým nie sú veci hotové, nerád 
s nimi predstupujem na verejnosť.
Napísali�ste�niekoľko�kníh,�ale�pred-
sa,�ľudia vás�vnímajú�ako�textára.�Čo 
je� pre� vás� jednoduchšie� alebo� srdcu�
milšie?�Napísať� knihu� alebo� otexto-
vať�pieseň?

Rád sa venujem aj jednému, aj druhému. 
Písanie kníh je v istom zmysle ťažšie, ale 
aj napísanie dobrého textu si vyžaduje 
námahu, aj keď je to niekedy na prvý 
pohľad iba taká ľahká stavbička zo slov.
Prezraďte� nám� ako� sa� textuje� pie-
seň?�Čo�je�skôr?�Melódia�alebo�text?�
Ak� je� skôr� melódia,� ale� vyžaduje� si�
predsa� len� malú� zmenu� v� prospech�
textu,�navrhnete�zmenu,�alebo�bojuje-
te�s�textom?

Vždy je to od prípade k prípadu, aj jed-
no aj druhé je zaujímavé, nemám s tým 
problém, ale to najdôležitejšie je, že pie-
seň musí byť jednoliata a musí vyznieť 
tak, že spevák, či speváčka sa s ňou na-
prosto musia stotožniť.
Čo�by�ste�odkázali�vašim�čitateľom,�
resp.�poslucháčom?

V tejto dobe tri veci: Vážte si, že svo-
je Slovensko, svoju reč a tradície, lebo o 
chvíľu o ne môžete prísť. Nenechajte sa 
vodiť ako púťový oslík na reťazi klam-
stvami, ktoré do vás hustia médiá. Držte 
sa vlastného rozumu, svojho úsudku a 
ako textár vás prosím - zabojujte o to, aby 
sa na Slovensku vysielali slovenské pies-
ne, pretože koloniálni redaktori vám prá-
ve berú jednu dôležitú časť vašej identi-
ty - spievanú reč. Čo si raz budú spievať 
vaše deti? PS: A frflite kde sa len dá, lebo 
to čo sa deje so zámkom v Rusovciach 
je neskutočná hanba tohto štátu. Snáď sa 
raz k niečomu aj dofrfleme. 

Ďakujem za rozhovor!
Mária�Molnárová
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Fr�ite, kde sa len dá. Snáď sa raz k niečomu dofr�eme.
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