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DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Spolok rodákov Milana Rastislava Štefánika – Košariská

Základné informácie

Pobočka Dunajská Lužná (ďalej len ako Spolok)

Obec vznikla 1. januára 1974 zlúčením
troch pôvodne samostatných obcí:
Jánošíková
(do r. 1948 Schildern nem., Dénesd maď.)
Nová Lipnica
(do r. 1945 Tartschendorf nem., Torcs maď.)
Nové Košariská
(do r. 1945 Mischdorf nem., Misérd maď.)
okres Senec
Bratislavský samosprávny kraj
rozloha: 2695,28 ha
nadmorská výška: 127 – 129 m n. m.
Podľa aktuálnych údajov z obecného úradu (november, 2018) má obec 6 881 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt. Najviac obyvateľov žije
v miestnej časti Jánošíková, ktorá má 2 858 obyvateľov, za ňou nasledujú miestna časť Nové Košariská s počtom obyvateľov 2 800 a miestna časť Nová
Lipnica s počtom 1 223 obyvateľov.
Návrh obecných symbolov (erb, pečať, vlajka) pre
obec Dunajská Lužná vypracoval Ladislav Čisárik
ml. v spolupráci s profesorom Jozefom Novákom,
najvýznamnejším heraldikom Slovenska. Erb, pečať a vlajka ako symboly obce Dunajská Lužná boli
slávnostne uvedené do používania 11. novembra
1995 na sviatok sv. Martina.
Najstaršími dôkazmi osídlenia obce sú mohyly
z obdobia 700 – 550 pred Kr., ktoré sa našli v chotári časti Nové Košariská a sídliskové objekty kalenderberskej kultúry z halštatskej doby. Výsledky
výskumu boli zdokumentované vedúcou archeologického výskumu mohýl Magdou Pichlerovou a jej
tímom už v 70. rokoch 20. storočia.
Kultúrne pamiatky
a ďalšie významné panätihodnosti:
Kaplnka sv. Martina (bývalý farský kostol
sv. Martina) postavený asi v 12. – 13 storočí –
vyhlásený za kultúrnu pamiatku v roku 1963
Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža,
pôvodne kostol sv. Bartolomeja, postavený
v 13. storočí – vyhlásený za kultúrnu pamiatku
v roku 1963
Evanjelický kostol a.v. postavený v roku 1814 –
vyhlásený za kultúrnu pamiatku v roku 1963

Košariská 13, 906 15 , IČO 00589462, Dunajská Lužná, Školská 259/16, 900 42

w w w. d u n a j s k a l u z n a . s k
Hornožitnoostrovná hrádza bola postavená
pravdepodobne už v 17. storočí, jej intenzívny
stavebný vývoj je doložený z 19. storočia –
vyhlásená za kultúrnu pamiatku v roku 1994
Socha tróniacej Madony vyhotovená
v 12. – 13. storočí – vyhlásená za kultúrnu
pamiatku v roku 1998
Neogotická zvonica postavená v roku 1864

Spolok vznikol dňa 17. februára 1990. Stanovy Spolku boli zaregistrované 25. mája
1990. Pobočka v Dunajskej Lužnej vznikla v októbri 2006. Členovia Spolku sú občania obce
Košarísk, blízkeho okolia, ale aj Dunajskej Lužnej a iných obcí a miest Slovenska, ale aj
v zahraničí. V súčasnosti je registrovaných cca 350 členov, z toho v Dunajskej Lužnej viac
ako 100.
Spolok má nasledovné ciele:
– Propagácia osobnosti M. R. Štefánika, jeho života a diela najmä doma, ale aj
v zahraničí
– Udržiavanie odkazu M. R. Štefánika
– Odovzdávať čo najviac informácii o Štefánikovi a iných osobnostiach slovenského
života deťom a mládeži
– Zapájať sa do organizovania hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života
obce
– Vyhľadávať, udržiavať a šíriť regionálne tradície

Chránené územia
nachádzajúce sa v blízkom okolí:
Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy
– vyhlásená v roku 1998
Chránené vtáčie územie Dunajské luhy
– vyhlásené v roku 2008
Osobitne chránené časti prírody: Prírodná rezervácia Gajc (vyhlásená v roku 1988), Prírodná rezervácia Topoľové hony (vyhlásená v roku 1988),
Prírodná rezervácia Ostrov Kopáč (vyhlásená
v roku 1976), Chránený areál Bajdeľ (vyhlásený
v roku 1988), Chránený areál Poľovnícky les
(vyhlásený v roku 1988), Prírodná pamiatka
Panský diel (vyhlásená v roku 1990)
Zborník „Výstava – výtvarných prác žiakov základnej
a základnej umeleckej školy pod názvom
M. R. Štefánik očami mladej generácie 21. storočia
pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej ČSR
Vydala: Obec Dunajská Lužná v novembri 2018
Zborník zostavila: Oľga Reptová
Grafický návrh a realizácia: Peter Blaho
Náklad: 500 ks
Autorka foto výtvarných prác: A. Tesáriková
ISBN: 978-80-570-0485-1
Nepredajné
Neprešlo jazykovou úpravou

Členovia pobočky Spolku pri jednej z mnohých návštev (2017) na Bradle – mohyle,
kde je miesto posledného odpočinku Dr. generála M. R. Štefánika.
Foto: A. Klčová

Obec Dunajská Lužná

Odkaz M. R. Štefánika
aj po 100 rokoch aktuálny
Zborník

výtvarných prác zo súťaže žiakov ZŠ a ZUŠ
v Dunajskej Lužnej s názvom
„M. R. Štefánik očami
mladej generácie 21. storočia“

Dunajská Lužná
november 2018

vyšlo za finančnej podpory
Bratislavského samosprávneho kraja
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Vážení občania, milí priatelia,
Srdečne vás pozdravujeme a prajeme príjemné chvíle pri zborníku, v ktorom vám
chceme priblížiť najmä výtvarné práce žiakov našej Základnej školy a Základnej umeleckej školy, ktorí sa zúčastnili súťaže, ktorú sme vyhlásili v roku 100. výročia vzniku 1. ČSR
pod názvom „M. R. Štefánik očami mladej generácie 21. storočia“.
Názov súťaže a následne aj výstavy, na ktorej boli prezentované práce 120 žiakov
v 138 prácach, bol veľmi jasný: M. R. Štefánik očami mladej generácie 21. storočia.
Okrem ukážok všetkých výtvarných prác v skromnom zborníku nájdete aj správu a fotodokumentáciu o projekte regionálneho stretnutia pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej
ČSR spojeného s touto výstavou u nás v Dunajskej Lužnej, ktoré organizujeme od roku
2006 už tradične v októbrových dňoch. Projekt v roku 2018 finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj, Obec Dunajská Lužná a pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika.
Na regionálnom stretnutí, ktoré sme spojili s výstavou, nad ktorým prevzal záštitu
predseda Bratislavského samosprávneho kraja, pán Juraj Droba, sme chceli priblížiť čo
najširšej verejnosti, najmä žiakom a mladým ľuďom práce, ktorými ich vrstovníci vyjadrili
pohľad na osobnosť M. R. Štefánika práve v období pripomenutia si významného výročia
vzniku našej prvej štátnosti.
Stretnutie malo aj niekoľko ďalších rozmerov, či pripomenutí. Napríklad dvadsať rokov od odhalenia pamätníka generála M. R. Štefánika, ktorý odhalili v roku 1998 obec,
MO Matice, evanjelický CZ a Spolok rodákov. Pamätník pozostáva z travertínu priamo
z mohyle na Bradle, bronzovej busty a pamätnej tabule.
Dlhoročná družba s obcami Košariská a Priepasné, odkiaľ prišla časť obyvateľstva po
roku 1945 do pôvodnej obce Mischdorf, regionálne stretnutie malo podľa programu aj
rozmer neformálneho stretnutia s rodákmi týchto obcí. Ako po iné roky, aj tento rok sa
nieslo v znamení „Keď rodáci sa stretajú“, na ktorom odznelo mnoho krásnych starých
ľudových piesní v podaní Ženského speváckeho spevokolu z Priepasného.
V súčasnej dobe, keď sa vytrácajú základné morálne hodnoty zo života spoločnosti, má zmysel všetko, čo nám pripomína našu nedávnu bohatú históriu, ktorá položila
základy modernej demokratickej spoločnosti. Históriu tvoria udalosti a osobnosti a tú si
chceme aj naďalej ctiť, pripomínať a brať si z nej dobré príklady. Veď sme len zlomok zrkadla, ktorým môžeme poslať slnečný lúč, či svetlo do najtmavšieho kúta ľudského srdca,
ktoré pomôže niekomu pochopiť pravdu, objaviť dobro alebo len niečo v niekom zmeniť.
Chceme byť hrdí na svoju minulosť, na osobnosti, ktoré nás voviedli medzi civilizovaný svet. Chceme to mať stále na pamäti a učíme to aj svoje deti, vnúčatá, že on –
M. R. Štefánik mal obrovskú túžbu, ktorú sa mu napriek relatívne krátkemu času podarilo
aj naplniť. Oslobodil svoju krajinu a dodal jej rázu svojský rozmer.
Chceme byť pokračovatelia jeho najslávnejšieho odkazu: „Veriť, milovať pracovať!“
Vážení občania, milí priatelia, na záver nám dovoľte vysloviť poďakovanie všetkým,
ktorí sa zúčastnili na organizovaní regionálneho stretnutia, ako aj výstavy. Ďakujeme aj
všetkým žiakom, žiačkám a pedagógom ktorí nám otvorili svet detskej, duše a predostreli
nám staronový obraz osobnosti generála Štefánika.
Dunajská Lužná, 12. novembra 2018
Štefan Jurčík, starosta obce Dunajská Lužná
Oľga Reptová, predsedníčka pobočky Spolku rodákov
M. R. Štefánika Košariská – Dunajská Lužná
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POZVÁNKA
Sprievodné akcie
11.00

medzinárodný futbalový zápas ČSR
– SR na štadióne OFK (výber Juhomoravského a Bratislavského kraja)

15.30

výstava výtvarných prác žiakov ZŠ
a ZUŠ s názvom „M. R. Štefánik
očami mladej generácie 21. storočia“
v priestoroch MKS

Regionálne stretnutie sa uskutoční vďaka finančnej
podpore Bratislavského samosprávneho kraja,
Obce Dunajská Lužná a Spolku rodákov M. R.
Štefánika Košariská-pobočky Dunajská Lužná.

Odkaz M. R. Štefánika
aj po 100 rokoch aktuálny

Partneri:
Bratislavský samosprávny kraj
Základná škola Dunajská Lužná
CZ ECAV Dunajská Lužná
MO Matica Slovenska
OFK Dunajská Lužná
Obec Priepasné
Obec Košariská

Program
14.30

slávnostný akt kladenia kvetov
k pamätníku M. R. Štefánika pred
ev. kostolom v Nových Košariskách

15.30

hymny, privítanie starostom obce
a zástupcom pobočky Spolku
rodákov M. R. Štefánika v MKS

Vás srdečne pozývajú
na regionálne stretnutie
pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. ČSR

15.45

príhovory hostí

16.10

pozdrav z Moravy a Čiech
– folklórna skupina zo Strážnice

„Odkaz M. R. Štefánika
aj po 100 rokoch aktuálny“

16.40

Význam vzniku Prvej
československej republiky
a jej spoluzakladatelia –
Dr. Dušan Kováč, historik HU SAV

17.10

pozdrav spod Bradla
– cimbalová muzika Vienok

17.40

Keď rodáci sa stretajú a majú si
čo povedať, neformálne stretnutie
s rodákmi z družobných obcí
Priepasné a Košariská, občerstvenie,
spevy, vystúpenie ženskej speváckej
skupiny z Priepasného

Obec Dunajská Lužná
Spolok rodákov M. R. Štefánika
Košariská-pobočka Dunajská Lužná

pod záštitou
predsedu Bratislavského
samosprávneho kraja
Juraja Drobu
v sobotu 20. októbra 2018 o 14.30. hod.
do Dunajskej Lužnej.
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Odkaz M. R. Štefánika
aj po 100 rokoch aktuálny
Pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej(ďalej len Spolok)
v spolupráci s obcou a partnermi: BsK, Základnou školou, OFK, MO Matica Slovenska, CZ ECAV zorganizovala Regionálne spomienkové stretnutie pri príležitosti 100.
výročia vzniku 1. ČSR. Stretnutie sa konalo pred evanjelickým kostolom, ako aj v MKS
takpovediac v predvečer tohto významného výročia, 20. októbra popoludní. Záštitu
nad akciou prevzal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.
Stretnutie pri príležitosti uvedeného výročia má už v našej obci svoju tradíciu
a obsah. Aj tohtoročné stretnutie malo 3 časti, a to: pietnú časť pri pamätníku pred
evanjelickým kostolom, v ktorej si účastníci spomienkového stretnutia uctili pamiatku M. R. Štefánika, jedného zo spoluzakladateľov našej prvej štátnosti, položením
kvetov k pamätníku. Slávnostný ráz pietnému aktu dodala hudba MV SR, ktorá zahrala aj Českú aj Slovenskú hymnu. Žiačka ZUŠ, Alexandra Koptíková, zarecitovala
báseň Orol vták od Janka Kráľa. Po pietnom akte vypustili chovatelia holubov poslov mieru. Celý akt sledovalo a zúčastnili sa ho občania – členovia, či sympatizanti
Spolku, občania družobnej obce Priepasné a Košariská, mnohí vzácni hostia, medzi
inými aj zástupca veľvyslanca ČR v SR pán Pavol Sladký, podpredseda Bratislavského
samosprávneho kraja pán Mikuláš Krippel, ako aj zástupcovia obce, Nadácie M. R.
Štefánika a zástupcovia ostatných partnerov. Na stretnutí sa zúčastnili okrem spomenutých aj zástupcovia BsK, zástupcovia – starostovia okolitých obcí, z mikroregiónu
Pridunajsko, poslanci Obecného zastupiteľstva, zástupcovia Základnej školy v Dunajskej Lužnej, Základnej umeleckej školy, zástupcovia CZ ECAV v D. Lužnej, ale aj CZ
ECAV Košariská-Priepasné, predstavitelia a členovia Spolku rodákov M. R. Štefánika
a ostatná verejnosť.
Po presune do MKS pokračoval program odborno-kultúrno-spoločenský. Po pozdravných príhovoroch, tak starostu obce, pána Jurčíka, zástupcu veľvyslanectva ČR v
SR pána Sladkého, podpredsedu Bratislavského samosprávneho kraja, pána Krippela
a pána prof. Fuska z Nadácie M. R. Štefánika sa striedal odborný a kultúrny program.
Odborná časť nás podľa názvu prezentácii uviedla do dôležitého obdobia, kedy
sa rodili myšlienky pre vznik 1. ČSR. Všetci účastníci pozorne počúvali príbeh vzniku
prvej štátnosti, ktorý prezentoval renomovaný historik, Dr. Dušan Kováč z HU SAV.
Táto časť stretnutia bola pod odbornou gesciou HU SAV, tak ako po ostatné roky a jej
cieľom bolo priblížiť účastníkom známe, ale aj nové skutočnosti súvisiace so vznikom
1. ČSR. V kultúrnom programe vystúpili folklórne súbory tak z ČR, cimbalová muzika
Demižón zo Strážnice a zo SR, Ľudová hudba pri DFS Vienok z Bratislavy.
Sprievodná akcia v deň pripomenutia si významného výročia bola dopoludnia na
miestnom štadióne OFK, a to o 11. hod. sa uskutočnil medzinárodný futbalový zápas
ČSR – SR. Stretli sa v ňom výbery kadetiek (13-14 ročných dievčat) z Juhomoravského
a Bratislavského kraja. Zápas sa niesol v duchu Fair play a ukázal odvahu, bojovnosť
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a zdatnosť mladých dievčat. Hráčky z ČR zvíťazili. Všetky účastníčky zápasu dostali od
pobočky Spolku rodákov pamätné odznaky zakladateľov 1. ČSR, a to: T. G. Masaryka
a M. R. Štefánika.
Ďalšou významnou sprievodnou akciou bola výstava výtvarných prác žiakov ZŠ
a ZUŠ s názvom „M. R. Štefánik očami mladej generácie 21. storočia v priestoroch
MKS“, ktorá dokázala, že M. R. Štefánik je aj po 100 rokoch medzi nami.
Neformálna časť – tradičné stretnutie s občanmi z družobnej obce Priepasné
a Košariská pod názvom: „Keď rodáci sa stretajú a majú si čo povedať“ sa niesla
v duchu úprimnej radosti zo stretnutia, ktoré obohatili naši priatelia z Priepasného
vystúpením Ženskej speváckej skupiny a potešili nás piesňami známymi, ale aj menej známymi. Stretnutie bolo poznačené úprimnou vzájomnou diskusiou až do ich
odchodu.
Regionálne stretnutie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja, obce Dunajskej Lužnej, pobočky Spolku rodákov, firmy Dobré
jablká. Ako po iné roky prispeli aj sladkým prekvapením ženy – členky a členovia
pobočky, ale aj svojou aktívnou účasťou pri zabezpečení prípravy sály, občerstvenia
pre účastníkov, fotodokumentácie a ozvučenia a tiež prípravou výstavy výtvarných
prác našich žiakov Základnej školy a Základnej umeleckej školy. Všetkým úprimná
vďaka. Ďakujeme aj za spoluprácu MKS, a OcÚ, ktorá prispela k zdarnému priebehu
regionálneho stretnutia.
Za organizátorov Oľga Reptová
Foto: Tesárik, Tesáriková

Cimbalová muzika zo Strážnice
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Dr. Kováč pri prezentácii

Hudba MV SR
6

ĽH DFS Vienok Bratislava

Po pietnom akte recitovala žiačka Koptíková báseň Orol vták.
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Spevácka skupina z Priepasného

Začiatok stretnutia v MKS – za stolom pred javiskom sprava doľava:
pp.Kováč, Sladký, Jurčík, Krippel, Reptová
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Nová tradícia – futbalový turnaj prípraviek U10 –
žiackych družstiev o Pohár M. R. Štefánika
(venovaný pamiatke M. R. Štefánika – osobnosti Slovenska, Európy
a sveta, na spomienku jeho tragickej smrti dňa 4. mája 1919).
OFK Dunajská Lužná spoločne s pobočkou Spolku rodákov M .R. Štefánika v Dunajskej Lužnej a MO Matice slovenskej založili novú tradíciu v našej obci. Prvú májovú sobotu sa bude každoročne konať futbalový turnaj žiackych družstiev minimálne
zo štyroch futbalových klubov obcí, ktoré úzko súvisia s pôsobením M. R. Štefánika,
a to: Brezová pod Bradlom(v obci Košariská pri Brezovej pod Bradlom sa narodil),
Šamorín (ako 10-ročný tam študoval), Ivanka pri Dunaji (miesto tragickej smrti) a Dunajská Lužná (v obci bývajú rodáci z rodnej obce a ostatného podbradlianskeho kraja). Prvý ročník sa konal v utorok 8. mája. Hralo sa a bude sa hrať podľa pravidiel
súťaže prípraviek. Hracia plocha bola na hlavnom ihrisku, na ktorom boli vytvorené
dve ihriská, na ktorých sa hralo súbežne.
Systémom každý s každým odohrali mužstvá zaujímavé zápasy s výsledkami:
FK Brezová pod Bradlom – TJ Slovan Ivanka pri Dunaji
ŠTK Šamorín – OFK Dunajská Lužná
ŠTK Šamorín – FK Brezová pod Bradlom
OFK Dunajská Lužná – TJ Slovan Ivanka pri Dunaji
ŠTK Šamorín – TJ Slovan Ivanka pri Dunaji
OFK Dunajská Lužná – FK Brezová pod Bradlom
Tabuľka:
1. ŠTK Šamorín
2. OFK Dunajská Lužná
3. FK Brezová pod Bradlom
4. TJ Slovan Ivanka pri Dunaji

3201
3201
3201
3003

10:5
11:7
11:7
2:15

6:1
4:2
2:3
5:1
4:0
4:2

6
6
6
0

Pri rovnosti bodov troch mužstiev o konečnom poradní rozhodla minitabuľka ich
vzájomných zápasov:
1. ŠTK Šamorín
3 1 0 1 6:5 6
2. OFK Dunajská Lužná
3 1 0 1 6:6 6
3. FK Brezová pod Bradlom
3 2 0 1 5:6 6
Prvý ročník turnaja „O pohár M. R. Štefánika“ sa vydaril nielen po futbalovej
stránke svojou dramatickosťou, ale aj organizačne, ako to pri záverečnom odovzdávaní cien a pohárov konštatovali za OFK Dunajská Lužná: generálny manažér OFK
– Juraj Jánošík, za Spolok rodákov M. R. Štefánika – pobočka Dunajská Lužná: predsedníčka p. Oľga Reptová a za MO Matice slovenskej: predseda p.Stanislav Bajaník.
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Na otvorení turnaja sa zúčastnil aj starosta obce, p. Jurčík a mnohí členovia a sympatizanti pobočky Spolku.
Osobitné poďakovanie patrí aj rozhodcom: p. Pavlovi Príkopovi a najmä o rok
osemdesiatnikovi p. Vladimírovi Randovi, ale aj ďalším zástupcom OFK Dunajská
Lužná,: p. Karolovi Brezíkovi, športovému riaditeľovi OFK, technickému riaditeľovi
p. Antonovi Koščovi, moderátorovi podujatia p.Adamčiakovi a dokumentaristovi
p. Vilovi Habovi.
Ceny do turnaja venovali: OFK Dunajská Lužná, Nadácia M.R.Štefánika Bratislava,
pobočka Spolku rodákov M.R.Štefánika v Dunajskej Lužnej a MO Matice Slovenskej.
Za organizátorov: Anton Košč a Oľga Reptová
Foto: autor V. Habo

Medzinárodný zápas vo futbale

Po vyhlásení výsledkov turnaja dňa 8. mája so všetkými účastníkmi turnaja
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„M. R. Štefánik aj po 100 rokoch medzi nami“,
výstava výtvarných prác žiakov ZŠ a ZUŠ, ktoré
vytvorili v rámci súťaže pod názvom
„M. R. Štefánik očami mladej generácie 21. storočia.
V zmysle štatútu výtvarnej súťaže zo dňa 12. marca 2018, ktorej spoluorganizátormi boli pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika Obec Dunajská Lužná, Základná škola, Základná umelecká škola, Miestny odbor Matica, Obecný futbalový klub,
realizátori: Spolok , ZŠ a ZUŠ, dostali do súťaže 138 prác od 120 žiakov a tieto boli
predmetom vyhodnotenia dňa 12. júna. Na ukončení školského roku si žiaci prevzali
ocenenia, diplomy. Okrem toho všetci účastníci súťaže dostali pochvalný list, odznaky M. R. Štefánika a T. G. Masaryka. Keďže sme deťom – žiakom sľúbili ich práce
priblížiť aj ostatnej verejnosti – pripravili sme výstavu v rámci programu Dňa obce
8. septembra, ale aj dňa 20. októbra ako sprievodnú akciu regionálneho stretnutia
s názvom „Odkaz M. R. Štefánika aj po 100 rokoch aktuálny“.
Obsah výstavy bol koncipovaný jednoduchým a čitateľným spôsobom – nevyzdvihovali sme ocenené práce – boli uvedené medzi ostatnými prácami. Sú totižto veľmi
výnimočné – sú prejavom úprimnej snahy schopností a ducha k vyhlásenej téme,
„M. R. Štefánik očami mladej generácie 21. storočia“. Výstava v rámci Dňa obce bola
doplnená aj ďalšími exponátmi, približujúce život v kraji spod Bradla, odkiaľ vzišiel
velikán našej histórie, náš spolurodák, spoluzakladateľ našej prvej štátnosti – generál M. R. Štefánik - kroje, kvety, knihy o ňom, o vzniku 1. ČSR, o TGM a tiež dokumenty o dôležitých dohodách, ktoré predznamenali a podporovali vznik 1. ČSR.
Zámerom súťaže bolo, aby vedomosti, ktoré žiaci získali poznávaním našej histórie, konkrétne života a diela osobnosti M. R. Štefánika, premietli do výtvarného
stvárnenia. Ďakujeme aj všetkým pedagógom, tak ZŠ ako aj ZUŠ, ale aj nepedagogickým zamestnancom ZŠ, zamestnancom obecného úradu a MKS, ktorí prispeli
k zdarnému priebehu súťaže, ale aj výstave. Hodnotiaca komisia, ktorá pracovala
v zložení:– pp. Jurčík, starosta obce, Slobodníková – riaditeľka školy, Lauková, Bírová
– riaditeľka ZUŠ, B. Brodzianska, Grňová , Mertuš, Habo -OFK, vybrala 19 prác , ktoré
boli ocenené.
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Zoznam prác, ktoré boli ocenené uvádzame v abecednom poradí:
Základná škola
1. kategória – prváci: Viliam Gonda, Sofia Menšíková, Sebastián Píš
2. kategória – štvrtáci a piataci: Vanesa Domianová, Paula Klč, Alexandra Polláková
3. kategória – šiestaci a siedmaci: Marína Alexy, Karolína Bučová, Terézia Dénešová
Základná umelecká škola:
Mimoriadna cena:
Cena starostu obce:
Cena riaditeľky ZŠ:
Cena riaditeľky ZUŠ:
Cena OFK:
Cena Spolku rodákov M.R.Štefánika:

Karolína Kojšová, Hugo Platek, Laura Vaculová
Samuel Kállay, ZUŠ, 4-ročný
Daša Ďurková (ZUŠ)
Adam Vongrej (ZŠ – 5.C)
Magdaléna Krištofíková ((ZŠ – 5.C)
Adam Vigľašský (ZUŠ)
David Demovič (ZŠ – 5.A)
Dominik Walser (ZŠ - 5.A)

Kurátorkami výstavy boli pp. B. Brodzianska a O. Reptová. Výstavu pripravili členovia pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika – Košariská – Dunajská Lužná (pp. M.
Ducková-Adamcová, E. Pavelková, H. Palkovičová, A. Tesáriková, O. Reptová, I. Fajnor, M. Liška, V. Držík, J. Nosko, J. Jandačka, R. Ďuronová a ďalší zamestnanci úradu),
za MKS J. Valašíková.
Pozvanie na výstavu v rámci Dňa obce
prijali poslanci OZ – pp. Jánošík, Németh,
Patrnčiak, Solař, ako aj poslanec NR p. Ondrej
Dostál, zástupcovia organizátorov a ďalšia
verejnosť. Výstavu otvoril o 10. 30 hod. pán
starosta, Š. Jurčík. Výstava bola sprístupnená
v priestoroch zasadačky OcÚ do 10. októbra
a v priestoroch MKS od 20. októbra do 31.
októbra a navštívilo ju cca 500 návštevníkov
z radov žiakov, ale aj širšej verejnosti.
Oľga Reptová

Poslanec NR p. Ondrej Dostál
sa prihovára k účastníkom výstavy.
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Vernisáž výstavy výtvarných prác k 100. výročiu vzniku 1. ČSR
v rámci Dňa obce 8. 9. 2018

Otvorenie výstavy. Zľava: riaditeľka ZŠ I. Slobodníková, Š. Jurčík, starosta obce,
O. Reptová, predsedníčka pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika
13

Vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže na konci školského roku
29. júna 2018 v areáli ZŠ

Pohľad na návštevníkov výstavy výtvarných prác v zasadačke OcÚ
8. septembra po jej otvorení
14

Prehľad všetkých výtvarných prác vytvorených
žiakmi Základnej školy a Základnej umeleckej školy v rámci
súťaže, ktorá sa uskutočnila v čase marec – máj 2018.
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DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Spolok rodákov Milana Rastislava Štefánika – Košariská

Základné informácie

Pobočka Dunajská Lužná (ďalej len ako Spolok)

Obec vznikla 1. januára 1974 zlúčením
troch pôvodne samostatných obcí:
Jánošíková
(do r. 1948 Schildern nem., Dénesd maď.)
Nová Lipnica
(do r. 1945 Tartschendorf nem., Torcs maď.)
Nové Košariská
(do r. 1945 Mischdorf nem., Misérd maď.)
okres Senec
Bratislavský samosprávny kraj
rozloha: 2695,28 ha
nadmorská výška: 127 – 129 m n. m.
Podľa aktuálnych údajov z obecného úradu (november, 2018) má obec 6 881 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt. Najviac obyvateľov žije
v miestnej časti Jánošíková, ktorá má 2 858 obyvateľov, za ňou nasledujú miestna časť Nové Košariská s počtom obyvateľov 2 800 a miestna časť Nová
Lipnica s počtom 1 223 obyvateľov.
Návrh obecných symbolov (erb, pečať, vlajka) pre
obec Dunajská Lužná vypracoval Ladislav Čisárik
ml. v spolupráci s profesorom Jozefom Novákom,
najvýznamnejším heraldikom Slovenska. Erb, pečať a vlajka ako symboly obce Dunajská Lužná boli
slávnostne uvedené do používania 11. novembra
1995 na sviatok sv. Martina.
Najstaršími dôkazmi osídlenia obce sú mohyly
z obdobia 700 – 550 pred Kr., ktoré sa našli v chotári časti Nové Košariská a sídliskové objekty kalenderberskej kultúry z halštatskej doby. Výsledky
výskumu boli zdokumentované vedúcou archeologického výskumu mohýl Magdou Pichlerovou a jej
tímom už v 70. rokoch 20. storočia.
Kultúrne pamiatky
a ďalšie významné panätihodnosti:
Kaplnka sv. Martina (bývalý farský kostol
sv. Martina) postavený asi v 12. – 13 storočí –
vyhlásený za kultúrnu pamiatku v roku 1963
Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža,
pôvodne kostol sv. Bartolomeja, postavený
v 13. storočí – vyhlásený za kultúrnu pamiatku
v roku 1963
Evanjelický kostol a.v. postavený v roku 1814 –
vyhlásený za kultúrnu pamiatku v roku 1963

Košariská 13, 906 15 , IČO 00589462, Dunajská Lužná, Školská 259/16, 900 42

w w w. d u n a j s k a l u z n a . s k
Hornožitnoostrovná hrádza bola postavená
pravdepodobne už v 17. storočí, jej intenzívny
stavebný vývoj je doložený z 19. storočia –
vyhlásená za kultúrnu pamiatku v roku 1994
Socha tróniacej Madony vyhotovená
v 12. – 13. storočí – vyhlásená za kultúrnu
pamiatku v roku 1998
Neogotická zvonica postavená v roku 1864

Spolok vznikol dňa 17. februára 1990. Stanovy Spolku boli zaregistrované 25. mája
1990. Pobočka v Dunajskej Lužnej vznikla v októbri 2006. Členovia Spolku sú občania obce
Košarísk, blízkeho okolia, ale aj Dunajskej Lužnej a iných obcí a miest Slovenska, ale aj
v zahraničí. V súčasnosti je registrovaných cca 350 členov, z toho v Dunajskej Lužnej viac
ako 100.
Spolok má nasledovné ciele:
– Propagácia osobnosti M. R. Štefánika, jeho života a diela najmä doma, ale aj
v zahraničí
– Udržiavanie odkazu M. R. Štefánika
– Odovzdávať čo najviac informácii o Štefánikovi a iných osobnostiach slovenského
života deťom a mládeži
– Zapájať sa do organizovania hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života
obce
– Vyhľadávať, udržiavať a šíriť regionálne tradície

Chránené územia
nachádzajúce sa v blízkom okolí:
Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy
– vyhlásená v roku 1998
Chránené vtáčie územie Dunajské luhy
– vyhlásené v roku 2008
Osobitne chránené časti prírody: Prírodná rezervácia Gajc (vyhlásená v roku 1988), Prírodná rezervácia Topoľové hony (vyhlásená v roku 1988),
Prírodná rezervácia Ostrov Kopáč (vyhlásená
v roku 1976), Chránený areál Bajdeľ (vyhlásený
v roku 1988), Chránený areál Poľovnícky les
(vyhlásený v roku 1988), Prírodná pamiatka
Panský diel (vyhlásená v roku 1990)
Zborník „Výstava – výtvarných prác žiakov základnej
a základnej umeleckej školy pod názvom
M. R. Štefánik očami mladej generácie 21. storočia
pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej ČSR
Vydala: Obec Dunajská Lužná v novembri 2018
Zborník zostavila: Oľga Reptová
Grafický návrh a realizácia: Peter Blaho
Náklad: 500 ks
Autorka foto výtvarných prác: A. Tesáriková
ISBN: 978-80-570-0485-1
Nepredajné
Neprešlo jazykovou úpravou

Členovia pobočky Spolku pri jednej z mnohých návštev (2017) na Bradle – mohyle,
kde je miesto posledného odpočinku Dr. generála M. R. Štefánika.
Foto: A. Klčová

ODKAZ M. R. ŠTEFÁNIKA
AJ PO 100 ROKOCH AKTUÁLNY
Zborník výtvarných prác zo súťaže žiakov
ZŠ a ZUŠ v Dunajskej Lužnej s názvom
„M. R. Štefánik očami mladej generácie 21. storočia“
Členovia FS Prvosienka po pietnom akte kladenia kvetov dňa 20. 10. 2018
pri pamätníku M. R. Štefánika pred ev. kostolom v Dunajskej Lužnej
pri spomienke na 100. výročie vzniku 1. ČSR.
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