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Milí občania, priatelia, čitatelia...
dostáva sa vám do rúk ďalšie číslo Lužnianskeho
spravodaja. Nájdete tu súhrn najdôležitejších udalostí,
ktoré sa za posledné tri mesiace udiali v našej obci,
priority Obecného zastupiteľstva Dunajská Lužná na
roky 2015 – 2016, môžete sa zoznámiť s úspechmi žiakov
našej základnej školy, nahliadnuť do života materskej
školy a dozvedieť sa o jej aktivitách, môžete sa spolu
s nami tešiť z úspechov našich futbalových družstiev
i jednotlivých športových klubov, ktoré fungujú v našej
obci. Veríme, že každý si v tomto vydaní nájde to, čo
ho zaujíma...Už od septembra sa môžete tešiť na nové
rubriky, kuchárske recepty, rozhovory so zaujímavými
ľuďmi našej obce... máme totiž snahu aj prostredníctvo
takýchto zaujímavých noviniek v Lužnianskom
spravodaji byť ešte o kúsok bližšie k vám... Tešíme sa na
vaše námety, podnety i pripomienky.
Želáme vám krásne leto........
Redakcia Lužnianskeho spravodaja

Obec Dunajská Lužná pozýva na

JÁNSKE OHNE

sobota 27. jún 2015,
od 18.00 do 24.00 hod.
Stretnime sa spolu za hrádzou pri vatre, country
hudbe, pečených špecialitách, chladených nápojoch, opekaní, nenáročných pohybových aktivitách,
ale napríklad i pri veštení z kariet a ruky. Príďte sa
na vlastné oči presvedčiť o magickej sile Jánskych
ohňov...

DEŇ OBCE 2015

sobota 12. september 2015
od 10.00 do 24.00 hod.
Jedna z najobľúbenejších akcií našej obce a MKS,
na ktorú už mnohí určite netrpezlivo čakáte. Nenechajte si teda ujsť bohatý program, ktorý pre vás pripravujeme, ako napríklad futbalové stretnutia, ekumenickú bohoslužbu, zaujímavý kultúrny program
na veľkom pódiu s hudobnými hosťami, dychovkou
i tancom, ako aj športové aktivity pre deti na štadióne, či ukážku prác remeselníkov. Samozrejme, nebude chýbať celodenné občerstvenie v tekutom i tuhom stave, ani tanečná zábava až do rána bieleho...

rezbárske sympózium

17. – 19. september 2015
v časti Jánošíková, v parku pred domom č. 655 sa
uskutoční 11. ročník medzinárodného rezbárskeho
sympózia s témou rozprávočka. Súčasťou plenéru
bude aj predstavenie bábkového divadla.

Martina Lukáčiková

Báseň k otvoreniu školy
Trvalo to, až to bolí,
no konečne je tu... otvorenie našej školy!
Dlho rástla v areáli krásna nová budova
– a kto za to môže? Nuž, pán Chudoba!
Pán Kažimír, pán Draxler, aj vám patrí veľká vďaka,
že sa za mnou týči nočná mora záškoláka.
Zásluhy má nepochybne aj pán Jurčík starosta.
Firmu? Chcete vedieť? Bol to Rikostav.
Veľa ľudí ešte stojí za tým školským skvostom,
tešíme sa, radujeme, aj psi vrtia chvostom.
Milá pani riaditeľka, milá pani Hanzlovičová naša,
aj na vašu počesť dvíha sa prípitku čaša.
Je nás detí ako smetí, svoj ,,kontajner“ máme,
s úsmevom si opäť do lavice posadáme.
V budúcnosti prosím ešte, spojte naše budovy,
v našich srdciach ostanete verne sťa Štúr Ľudovít.
Ďakujeme zúčastneným, že sme opäť spolu,
ďakujeme, že už máme zhotovenú školu.
V duchu s nami oslavuje aj Ján Ámos Komenský,
nikto veru nezastaví tento progres slovenský!
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Milí spoluobčania, priatelia,
denne sa stretávam s názormi našich občanov na úroveň bývania v našej obci. Zaznamenávam rôzne pohľady, reálne i subjektívne, často i trochu
úsmevné. Z kedysi malej dedinky je
dnes veľká obec. Rozlohou i počtom
obyvateľov môže pokojne konkurovať menším mestám. Tak ako snáď vo
všetkých obciach, aj v tej našej je veľa
pozitív, no nájdu sa aj boľavé miesta.
Nikoho neprekvapím, keď poviem, že
tým najvypuklejším je už dlhodobo
doprava. Popísalo sa o nej už veľa,
a je nad slnko jasnejšie, že nepomôžu
žiadne bezpečnostné opatrenia, zariadenia, či zmena dopravného značenia.
Jediným produktívnym, zmysluplným a perspektívnym riešením je vybudovanie rýchlostnej cesty R7 spolu
s nultým okruhom Bratislavy D4. I keď
evidujeme prísľub ministra dopravy p.
Počiatka, že s výstavbou by sa malo
začať na prelome rokov 2015/2016,
rozhodli sme sa podporiť petíciu za
urýchlené zahájenie zemných prác
(bližšie na stránke obce). V  tejto súvislosti by som vás chcel poprosiť, aby
ste svojím podpisom vyjadrili tomuto prepotrebnému projektu osobnú
podporu.
V  ostatnom čase sme konfrontovaní so závažnými problémami v našej obci, na ktoré nemá obecný úrad
takmer žiadny dosah. Ide o súkromné
komunikácie, neskolaudované prípojky, či úseky verejného osvetlenia.
Často nemajú ani prevádzkovateľa,
hoci sú na ne napojené domy. Korene
problému majú spoločného menovateľa – nepozornosť obyvateľov pri

kúpe nehnuteľností. Dôverčivý občan
kúpi dom, či byt v presvedčení, že je
riadne napojený na inžinierske siete,
no nepreverí si, či sú v správe obce.
Vzápätí sa stáva rukojemníkom investora, ktorý siete vlastní, no nemá záujem na ich včasnom odovzdaní. Nepomôže ani častý argument občanov,
„veď platím dane“. Obec by im chcela
pomôcť, no má zviazané ruky. Zo zákona totiž nemôžeme použiť obecné
peniaze na investície do súkromného
majetku. Preto dôrazne odporúčam
občanom, aby sa pred kúpou nehnuteľnosti dôkladne oboznámili s vlastníckymi vzťahmi v danej lokalite,
prípadne sa prišli poradiť na obecný
úrad alebo priamo za mnou.
Napriek realite, že obec nemá dosah na vyriešenie obchodných vzťahov medzi kupujúcimi a investorom,
snažíme sa pomôcť postihnutým občanom iniciovaním rokovaní občanov
s investormi za účasti obce s cieľom
previesť súkromné siete do jej vlastníctva, aby ich mohla obec spravovať.
V prípade, že ani tento krok nepomôže, neostáva nič iné, len odporučiť
postihnutým občanom obrátiť sa na
orgány činné v trestnom konaní. Je
totiž potrebné uvedomiť si, že za stav
a prevádzku inžinierskych sietí je
v plnom rozsahu zodpovedný ich majiteľ. Rovnako práve on má za ne pred
zákonom trestnú zodpovednosť.
Pretože napojením takýchto sietí
na obecné zdroje vznikajú tzv. čierne
odbery, obecné zastupiteľstvo Dunajskej Lužnej zaviazalo svojím uznesením obecný úrad, aby začal postupne
odpájať úseky verejného osvetlenia
v lokalitách, kde nie je obchodné meradlo evidované na obec. Verím, že
ide len o dočasné riešenie, a rokovaniami medzi investormi a občanmi sa
podarí v čo najkratšej dobe previesť
všetky siete pod správu obce, a tým
umožniť ich opätovné napojenie na
obecné rozvody.
I napriek menovaným nedostatkom je Dunajská Lužná stále mimoriadne atraktívnym miestom na plnohodnotný a dôstojný život s bohatými
možnosťami kultúrneho, športového
i spoločenského vyžitia. Evidujeme
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veľký záujem o bývanie v našej obci.
Len pre porovnanie: 31. decembra
2010 bol počet občanov prihlásených
k trvalému pobytu 4 387. K 31. máju
2015 sa už toto číslo vyšplhalo na
5 849. Ide teda o nárast 1 462 obyvateľov, čo je počet ľudí zodpovedajúci
jednej stredne veľkej obci. Prirodzene,
takýto rozvoj vyvíja aj veľký tlak na infraštruktúru a občiansku vybavenosť.
V tejto súvislosti by som chcel vyjadriť nesmiernu radosť, že i napriek
mnohým prekážkam a neprajníkom
sa nám tento rok podarilo uviesť do
užívania novú budovu základnej školy s kapacitou 200 detí. Aby sa nezabudlo ani na tých najmenších, ešte
v tomto roku pripravujeme opätovné
zväčšenie kapacity materskej školy.
Z nových plánov by som chcel spomenúť projekt multifunkčného ihriska
v priestoroch základnej školy. No nielen to, máme rozpracovaných mnoho ďalších zaujímavých investičných
zámerov. Podrobnejšie sa o nich dozviete v niektorom z budúcich vydaní
nášho obecného periodika.
Ako som už niekoľkokrát spomínal, obec sa pri investičných akciách
musí riadiť platnou legislatívou štátu
pre verejné obstarávanie. Určite neprekvapím, keď poviem, že ide o mimoriadne komplikovaný a zdĺhavý
proces, ktorý je veľmi často príčinou
toho, že mnohé naše rozvojové zámery nenapredujú tempom, aké by sme
si predstavovali. Je však našou povinnosťou veľakrát zbytočnú štátnu byrokraciu rešpektovať.
Vážení spoluobčania, milí priatelia,
nastáva čas leta, obdobie, kedy si dobíjame energiu z dlhých prežiarených
slnečných dní. Oddychujeme i pracujeme, zveľaďujeme svoje príbytky i ich
okolie. Mnohí z nás tento čas využívajú i na zaslúženú dovolenku. Máme
v sebe akosi viac radosti, optimizmu
a sme i milší k svojmu okoliu. Želám
vám krásne, produktívne a pokojné
leto, mnoho pekných slnečných dní
v kruhu rodiny a priateľov a príjemné
prežitie dovolenkového obdobia.
S úctou
Štefan Jurčík, starosta obce
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PRIORITY obecného zastupiteľstva

Hurá, škola má novú budovu

Obecné zastupiteľstvo na svojom aprílovom zasadnutí
schválilo aj tento zásadný dokument rozvoja obce:
Priority Obecného zastupiteľstva na roky 2015 – 2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tieto priority Obecného
zastupiteľstva Dunajská Lužná na roky 2015 – 2016
a) Cyklochodníky na vlakové stanice v Nových Košariskách
a v Miloslavove
b) 	Zriadenie obecnej polície
c) 	Rekonštrukcia VO v obci LED technológiou, vo vlastnej
réžii, nie koncesiou
d) 	Rozšírenie kapacity obecnej materskej školy z dôvodu
nedostatku kapacity miest (cca 90 neprijatých detí)
e) Plán využitia kultúrneho domu, prenájom nevyužívaných
priestorov
f) 	Riešenie bývalej materskej školy v Nových Košariskách
(Hefaiston) a jej okolia,
g) 	Revitalizácia okolia erbu + kaplnky na reprezentatívne
ukážkové miesto v obci
h) 	Revitalizácia a údržba detských ihrísk
i) 	Výstavba za hrádzou – zastavenie, resp. zdržanie do R7

Dňa 21. apríla 2015 nastal pre žiakov a učiteľov našej ZŠ radostný deň. Za prítomnosti ministra financií pána Petra Kažimíra
a ministra školstva SR pána Juraja Draxlera, zástupcov školského
úradu v Bratislave, starostov a riaditeľov okolitých obcí, poslancov
miestneho zastupiteľstva a ďalších milých hostí sa uviedla do prevádzky ďalšia, v poradí už piata, budova ZŠ Dunajská Lužná.
V krátkom kultúrnom programe, v ktorom vystúpili žiaci ZUŠ,
mažoretky a tanečníčky ZŠ, pobavil vtipnou básňou všetkých prítomných žiak našej školy Adam Labach. Text básne napísala pani
učiteľka Martina Lukáčiková len kvôli tejto udalosti, a vtipne doňho zakomponovala mená osôb, ktoré sa o výstavbu školy zaslúžili.
Nová budova – pomenovaná blok ,,E“ – je modulový typ školy,
na ktorý štát poskytol obci finančné prostriedky vo výške 200 000
eur. Zo svojich zdrojov musela obec zabezpečiť a zaplatiť vybudovanie základovej platne a siete, čo bolo približne 220 000 eur.
Vnútorné vybavenie školy ,ako lavice, stoličky, katedry, tabule, interaktívne tabule, nábytok do zborovne, skrinky do tried, farebné maľovky, inštaláciu zvonenia, reproduktorov školského
rozhlasu, internetu, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, ako aj
prístupový chodník medzi budovami, financovala škola zo svojich
prostriedkov a pomocou sponzorov vo výške 43 553 eur.
Ďalšie schválené uznesenia OZ nájdete na:
Počas prázdnin sa bude realizovať nákup šatňových skriniek,
http://www.dunajskaluzna.sk/samosprava/zasadnutiaďalších interaktívnych projektorov a popisovateľných náterov na
obecneho-zastupitelstva-1/zasadnutia/
steny, ktoré nahradia funkciu klasických školských tabúľ.
Jana Valašíková, redakcia
V budove sa nachádza osem tried, každá pre 26 žiakov, toalety
a zborovňa. Oficiálne sa v nej začne vyučovať v novom školskom
Život prináša neustále zmeny
roku 2015/2016. Žiakom aj pedagógom sa priestory novej budovy páčia, pretože sú svetlé, priestranné, a tešia sa, že budú tráviť
Dlhoročná matrikárka pani Eva Krištofová pred niekoľkými mesiacmi odišla predčasne užívať výhody nášho
vyučovací čas v takom príjemnom prostredí. Aká je kvalita /často
sociálneho zabezpečenia. Iste to bola veľká zmena po
diskutovanej/ budovy, ukáže až čas. Momentálne výstavba modutoľkých rokoch pracovného vyťaženia, ale zmena očakálovej školy splnila svoj účel – rýchlo zabezpečiť primerané vzdelávaná, a určite pozitívna.
vacie priestory, ktoré sme akútne potrebovali.
V rámci tohto referátu sa s dôverou môžete obrátiť na
Úprimne ďakujem všetkým, vďaka ktorým sa podarilo myšnovú matrikárku pani Editu Žůrkovú.
Obidvom dámam prajeme úspešné napĺňanie svojich
lienku rozšírenia školy zrealizovať.
osobných i pracovných predstáv.
Jana Valašíková, redakcia

Deň detskej knihy

Iveta Slobodníková, riaditeľka školy
Bol raz jeden chudobný princ, kráľovstvo mal neveľké......
Týmito slovami začínala rozprávka Pastier svíň od H. Ch. Andersena. Neuveriteľne krásne divadielko si pre malých prvákov pri
príležitosti Dňa detskej knihy pripravili žiaci 4.A triedy pod vedením
pani učiteľky Mgr. Soničky Jáchimovej. Farebné kulisy, nádherné
kostýmy, perfektne pripravený scenár a detské precítenie, vžitie sa
do svojej divadelnej role, okúzlilo všetky prvácke očká a uši. Mnohí sa prizerali a počúvali s otvorenými ústočkami, a doslova hltali
dej rozprávky. Obdivovali štvrtákov, ako to dokázali , ako si môžu
všetko zapamätať, a byť takí šikovní. Po skončení divadielka deti
navštívili miestnu knižnicu, kde im pani Janka Valašíková ukázala
a vysvetlila, na čo slúži knižnica, a ako si môžu prísť požičať knižky.
Deti odchádzali do školy veľmi spokojné, plné dojmov a s predsavzatím, že si určite prečítajú niektorú z rozprávok od H.Ch.Andersena.
Veď už aj oni vedia čítať!
Ďakujeme všetkým za príjemné dopoludnie.
Mgr. Adriana Kišacová, triedna učiteľka 1.A
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čo nové u nás v materskej škole
Voľnočasové zóny
S využitím priestorov školského
dvora na výučbu environmentálnej
výchovy vzniklo nové miesto pre
deti, ktoré má multifunkčné využitie.
Deti okrem letného obdobia môžu
využiť túto terasu aj po celý školský
rok. (rodičia detí poznajú toto miesto, ktoré bolo v letnom období veľmi prašné, a v sychravom období sa tiež
nemohlo využívať na výchovno-vzdelávaciu činnosť). Za
realizáciu, a aj dodanie materiálu, ktorý je takmer bezúdržbový, patrí veľká vďaka rodičovi pánovi Belákovi, ktorý
náš sen splnil a zrealizoval. Aby sme deťom vytvorili nielen bezpečné miesto pre hry, tanec a zábavu, ale aj externé prostredie, v ktorom môžu bližšie spoznať deje a javy
priamo vonku, v prírode, v teréne.
Dobrovoľnícka akcia
Koncom apríla zorganizoval pán Alexy, jeden z rodičov,
dobrovoľnícku akciu, ktorej sa zúčastnili aj anglicky hovoriaci študenti. Akcia trvala dva dni, počas ktorých všetci
zúčastnení vtiahli do záhrady materskej školy nové slnko
a obnovili naše malé dopravné ihrisko.
Medzinárodný deň detí
Tento nádherný sviatok sa oslavoval 03.06. 2015 v dopoludňajších hodinách v elokovanom stredisku na Lipnickej ulici č. 3155/118 a 394, o deň neskôr, 04.06.2015,
v dopoludňajších hodinách v elokovanom pracovisku na
Lipnickej ulici 417 a  popoludní v materskej škole na Brezovej ul. Celá oslava prebiehala v pirátskom duchu.
A to najdôležitejšie, čo nás všetkých zaujíma najviac, je
rozšírenie kapacity v materskej škole.
Kapacita bude od septembra 2015 zväčšená o dve triedy s celodenným a poldenným pobytom.
Prajeme šťastné a krásne leto
Mgr. Božena Mešťanová,
riaditeľka materskej školy
Viac na stránke našej materskej školy:
https://sites.google.com/site/msdunajskaluzna/
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Hĺbková inšpekcia v ZŠ

stavanie mája 2015

Od 22.10. 2014 do 29.19.2014 sa v našej základnej
škole uskutočnila tzv. hĺbková inšpekcia. Jej predmetom
bola kontrola viacerých oblastí školského života. Pani
inšpektorky a pán inšpektor si podrobne prezreli predpísanú školskú dokumentáciu, zaujímali sa o kontrolnú
činnosť vedenia školy a úroveň výchovno-vzdelávacieho
procesu, ako aj o materiálno-technické vybavenie školy.
Súčasťou inšpekcie boli i rozhovory a dotazníky pre učiteľov, riaditeľku školy a žiakov.
Ich zistenia boli pre našu školu veľmi, veľmi priaznivé.
Pri hodnotní jednotlivých oblastí používali päť stupníc
úrovne, a to: nevyhovujúca, málo vyhovujúca, priemerná, dobrá a veľmi dobrá.

Zdobenie mája
Posledný deň v apríli sme na futbalovom ihrisku zdobili máj.
Na futbalový štadión sme prišli začiatkom štvrtej vyučovacej hodiny. Pozvala nás tam pani Valašíková, ktorá je vedúcou kultúrneho domu Dunajská Lužná. Boli tam aj ujo Miško a ujo Peťo.
Pani Valašíková nám strihala stuhy. Ujo Miško a ujo Peťo nám ich
pomáhali upevňovať na máj. Zavesili naň aj fľašu vodky. Počas
zdobenia našli chlapci pod kameňom malú jaštericu. Potom sme
sa celá trieda odfotili a šli sme do školy na obed a do družiny.
Večer sme sa opäť všetci zišli aj s našimi rodičmi. Bola tam aj
živá hudba. Postavil sa máj a všetci žúrovali až do rána.
Terezka Laura Pifflová, 4.A

Oblasť hodnotenia

Hodnotenie

1. Riadenie školy

Veľmi dobré

2. Podmienky výchovy a vzdelávania Veľmi dobré
3. Úroveň vyučovania

Veľmi dobré a dobré

Pochvalu sme dostali za vypracovanie školského vzdelávacieho programu, ako aj za pozitívnu klímu na škole nielen
medzi zamestnancami, ale aj medzi pedagógmi a žiakmi.
V inšpekčnej správe neboli žiadne opatrenia, pre ktoré by sa mala uskutočniť následná inšpekcia.
Na základe zistení odporúčajú zvýšiť frekvenciu hospitačnej činnosti, zvýšiť kompetencie/schopnosti žiakov v digitálnej oblasti a zvýšiť hodnotiace a sociálne kompetencie
žiakov, na čo sa zameriame v budúcom školskom roku.
PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ

Ako sme zdobili máj
Dňa 30. apríla sme boli zdobiť máj na futbalovom štadióne.
Išli sme tam pred obedom, aby sme to stihli. Dostali sme veľké
farebné stužky, ktoré nám pripravovala pani Valašíková. Bolo
ťažké ich na ten strom uviazať, preto nám ujo Peťo pomáhal
robiť trojité uzly. Bola tam už priviazaná aj fľaša s vodkou. Ujo
Miško nám tam dovolil tiež niečo priviazať. Tak tam Terezka priviazala šťastnú šišku a tešila sa z toho. Keď sme doviazali posledné stužky, tak sme sa šli hrať. Potom sme sa presunuli do školy.
Bol to super deň a určite je tam tá šiška dodnes.
Nina Zrníková, 4.A
Zdobenie a stavanie Mája
Bol to veľmi pekný zážitok. Je pekné, že niektoré tradície sa
zachovávajú dodnes. Na stavanie mája sa pozerali aj naši rodičia
a ostatní ľudia. Každému sa to, podľa mňa, páčilo. Dúfam, že to
bude aj na budúci rok také ako tento rok.
Jakub Martinček, 4.A
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škola v prírode
V dňoch 17. – 22.mája sme sa s 56 člennou skupinou detí (žiakmi
5. a 6.ročníka) zúčastnili v škole v prírode Planinka – Dechtice. Jej
cieľom bolo rozšíriť teoretické poznatky z vyučovania o praktické skúsenosti a poznatky o prírode priamym pozorovaním. Ďalej upevňovať
zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť, upevňovať žiacky kolektív a rozvíjať
kultúrno-spoločenské návyky a estetické cítenie. Pobyt zabezpečovali
5 pedagógovia (p. Plačková, Volenská, Petrášová, Barešová a Paľaga),
1 zdravotníčka (p.Plačková) a 3 animátori.
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Pobyt sa nám vďaka
bohatému a vyváženému
programu veľmi vydaril.
Naša spokojnosť bola
umocnená profesionalitou i ľudským nastavením animátorov, veľmi
dobrou kvalitou poskytovanej stravy, výbornou dostupnosťou,ako aj
bezpečím prekrásneho
prírodného prostredia, v
ktorom si mohlo naozaj
každé dieťa nájsť to svoje. Naviac, počasie nám
veľmi prialo, a jediným
mínusom tak boli len
zdravotné ťažkosti niektorých detí spôsobené črevnými vírusmi,
ktoré sme si viac-menej so sebou ako skupina doviezli.
Radi by sme pri tejto príležitosti spomenuli aj vysoký „rating“, ktorý sme ako skupina dostali od správcov zariadenia,
rovnako aj od animátorov. Veľmi nás potešili pozitívne a ďakovné ohlasy od rodičov. Všetci zainteresovaní konštatovali, že
máme výborné deti, a rovnako súhra, prístup a vzťahy medzi
pedagógmi a deťmi boli veľmi kvitované.
RNDr. Peter Paľaga, učiteľ ZŠ

Žiaci, ani učitelia ZŠ sa počas školského roka nenudili
Aktivity školy
v školskom roku 2014/2015
Aj napriek tomu, že vyučovanie
v škole trvá väčšinou do 13,15 hod.,
a popoludní sa vykonáva krúžková činnosť, príprava na vyučovanie, oprava
písomných prác a testov, vypĺňanie
dokumentácie, školenia a iné činnosti, našli si naši učitelia čas na prípravu
veľkého množstva aktivít. Za toto úsilie ich obdivujem a ďakujem im, lebo
to nerobia pre seba, ale pre naše deti,
aby podporili ich záujmy a schopnosti.
Za každou jednoriadkovou aktivitou sa
skrýva čas na jej prípravu, jej realizácia,
finančné zabezpečenie, nákup spomienkových darčekov a administrácia.
A tých aktivít je viac ako dosť. Usilovali sme sa, aby žiaci dostávali podnety
z viacerých oblastí života – či už je to
kultúra, veda, umenie, šport, a aby si
svoje vedomosti zmerali takmer vo
všetkých predmetoch. Počas roka boli
pre nich pripravené rôzne vedomostné súťaže a olympiády , ako napríklad
školské a okresné kolá Pytagoriády,
školské kolo Najrýchlejší čitateľ, olympiády zo slovenského jazyka i matematiky, geografie, dejepisu, krajské kolo

First Lego League, celoslovenské kolo
matematickej súťaže Pangea a mnohé
ďalšie olympiády z rôznych predmetov. Zo športových aktivít to boli napríklad Vianočný stolnotenisový turnaj,
okresné a krajské kolo v šachu, turnaj
o pohár primátora mesta Šamorín, či
Majstrovstvá Slovenska vo výrazových
tancoch. Pre žiakov sa organizovali aj
rôzne výtvarné súťaže, projekty, výlety a poznávacie exkurzie, prednášky, besedy, tvorivé dielne, divadelné
predstavenia a koncerty. Žiaci prvého
stupňa navštívili v rámci aktivít v oblasti dopravnej výchovy dopravné ihrisko
v Galante a zúčastnili sa dopravných
kvízov. Teší nás, že najmä žiaci druhého stupňa, ktorí našu školu navštevujú
už od prvej triedy, dosiahli vynikajúce
výsledky v okresných kolách olympiád.
Napríklad Katarína Vajciková, žiačka
ôsmeho ročníka, získala nádherné 1.
miesto v olympiáde zo slovenského jazyka a naši siedmaci a ôsmaci zúročili
svoje vedomosti v matematickej súťaži
PANGEA, kde skončili v prvej desiatke
z vyše 7 000 detí z celého Slovenska.
Srdečne im gratulujeme! Samozrejme,
toto je len krátky zoznam aktivít a úspechov našich žiakov. Viac informácií,

ako aj kompletný zoznam aktivít v školskom roku 2014/2015 a úspechy našich žiakov v jednotlivých olympiádach
a súťažiach, nájdete na www.zsdulu.
edu.sk.
PaedDr. I. Slobodníková, riaditeľka ZŠ

Plány do budúceho
školského roka
1. 	Zriadiť stálu pozíciu
školskej psychologičky
2. Prijať školskú pedagogičku
a začleňovať žiakov s poruchami učenia a správania, ktorých
máme až 80
3. 	Vytvoriť deviate oddelenie
školského klubu detí
4. 	Využívať vo zvýšenej miere
informačné technológie
a pomôcky vo vyučovacom
procese
5. Uskutočniť dni otvorených
dverí na 1. aj 2. stupni.
6. 	Zriadiť učebňu
prírodovedných predmetov.
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Prváci v televízii
Dňa 16.4.2015 navštívili žiaci 1.A a 1.B triedy našu verejnoprávnu televíziu RTVS. Nevedeli, čo ich čaká, ale veľmi sme
sa tešili. Exkurzia sa uskutočnila na podnet jedného z našich
rodičov, pána Ceizela, ktorý návštevu inicioval. Tam sa začala
zvedavá detská púť.

Deti videli veľké štúdiá, v ktorých sa nakrúcajú rôzne relácie,
strižne, kde sa tie relácie potom upravujú, kostymérňu, v ktorej
bolo až 60 tisíc rôznych kostýmov. Najviac ich zaujala skúška seriálu pre deti, kde sedem trpaslíkov vysvetľuje deťom zábavnou
formou rôzne situácie a ukazuje svet.
Zistili, aká ťažká je práca či už režiséra, ale aj kameramanov,
hercov a ďalších ľudí, ktorí sa podieľajú na takomto detskom
programe.
Deti odchádzali z exkurzie plné dojmov z objavenia nového
sveta, ktorý sa volá televízia.
tr.učiteľky 1.A a 1.B triedy

hľadáME špeciálneho pedagóga
na plný úväzok, pretože v budúcom školskom roku
máme záujem oficiálne začleňovať/integrovať žiakov
s poruchami učenia a správania, ale bez spolupráce
špeciálneho pedagóga nie je toto začleňovanie efektívne. Záujemcovia sa môžu hlásiť na čísle 0911 444 355
alebo na sekretariáte školy 02/45980 229.

Úspešný
tenista
Miško Sabol,
žiak 4. C triedy,
reprezentuje ZŠ
Dunajská Lužná
v tenise. Hrať začal v máji 2013,
kedy sa prihlásil
do tenisového
krúžku na škole.
Potom začal trénovať pod vedením p. Patrika Vala v Dunajskej Lužnej
za klub TŠ Petržalka Kurek - Kratochvíla. Za krátky čas
sa začali objavovať úspechy a Miško svoj talent rozvíja naplno. Prvý pohár za 3. miesto získal už v zime
2015 v Leviciach, o mesiac neskôr hral svoje prvé finále v Trnave, a skončil ako druhý. Nasledoval turnaj
v Bratislave, kde Miško získal prvé miesto vo štvorhre
a tretie miesto v dvojhre. Z turnaja v Petržalke odchádzal ako druhý. Posledný turnaj 6. 6. 2015 v Pezinku
bol pre Miška priaznivý – odniesol si druhé miesto
v dvojhre a štvorhru vyhral! Tým však jeho úspechy,
dúfame, nekončia. Budeme držať palce, aby sa nášmu
výnimočnému talentu darilo a rozšíril si svoju zbierku
pohárov a medailí. Miško, gratulujem, a celá škola Ti
drží palce! Teší ma, že popri športových úspechoch si
vzorne plníš aj svoje školské povinnosti a patríš medzi
výnimočných žiakov aj v triede!
Mgr. Jurašiová, tr. uč.

Zelená Dunajská Lužná
Jarným obdobím sa dočasne skončili naše návštevy divadiel Štúdio L+S, SND, či RND, ktoré sme pre vás organizovali.
Poslednú návštevu sme absolvovali začiatkom mája v Radošinskom naivnom divadle. Divadelná hra „Sláva“ je, tak ako ich
všetky ďalšie predstavenia, veľmi vydarená. V návštevách divadiel sa budeme snažiť pokračovať opäť v tohtoročnej zimnej
sezóne.
Po minulé roky sme spolu absolvovali aj veľa poznávacích
jednodňových zájazdov po Slovensku a okolitých štátoch. Viacerí nás oslovujete s prosbou o obnovenie týchto vydarených
podujatí, ktoré v našej obci nikto neorganizuje. Chceme poďakovať za vašu podporu, a ak nám bude dopriate porozumenie, čas, chuť, či optimizmus, keďže to robíme v rámci svojho
voľného času, naše zájazdy opäť obnovíme. Budúci rok požiadame obec o dotáciu na podporu činnosti spoločenských organizácií, z ktorej výšky by sme mohli nejakú časť týchto výletov
prefinancovať.
V nastávajúcich letných mesiacoch vám všetkým prajeme
veľa oddychu, veľa krásnych chvíľ pri spoznávaní dovolenkových destinácií a vždy šťastný návrat domov.
Ing. Eugen Oltus
riaditeľ Zelenej Dunajskej Lužnej, n.o.
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Deň matiek
Spoločenské stretnutie venované
matkám sa tradične uskutočnilo druhú
májovú nedeľu 10.5.2015 v Miestnom
kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej.
Podujatie pripravil Obecný úrad v Dunajskej Lužnej v spolupráci s Miestnym
kultúrnym strediskom. V programe
účinkovali deti z MŠ Jánošíková, žiaci
ZŠ a ZUŠ, ktorí pre pozvaných hostí pripravili pestrý program hovoreného slova, piesní, tanca a hudby. Prítomným
sa prihovoril starosta obce, ktorí vyzdvihol nezastupiteľné miesto matky pri
výchove detí. Spoločenské stretnutie
bolo veľmi príjemným spestrením nedeľného odpoludnia a stretlo sa s pozitívnym ohlasom zo strany návštevníkov
MKS. Poďakovanie za úspešný priebeh
patrí nielen organizátorom podujatia,
ale tiež tradičnému sponzorovi, firme
Dobré jablká Dunajská Lužná.
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Záver školského roka v ZUŠ
S blížiacim sa koncom školského roka
škola bilancuje svoje výsledky za rok uplynulý, a súčasne plánuje školský rok nastávajúci.
V školskom roku 2014/2015 ZUŠ navštevovalo celkom 253 žiakov. Vyučovalo sa
v odbore hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom. Hudobný
odbor s počtom 105 žiakov realizoval výuku
v priestoroch ZŠ, umelecké odbory s kolektívnym (skupinovým) vyučovaním na elokovaných pracoviskách v Miestnom kultúrnom stredisku a v MŠ v Dunajskej Lužnej.
Za uplynulý školský rok ZUŠ popri vlastných
verejných podujatiach (koncerty, výstavy)
spolupracovala na spoločných podujatiach
obce. Súčasťou prezentácie bola i účasť žiakov na súťažiach. Róbert Vizvári získal v hre
na klavíri na celoslovenskej súťaži v Trnave
strieborné pásmo. Linda Polakovičová bola
účastníčkou finálového kola speváckej súťaže „Malokarpatský slávik“. Naši mladí výtvarníci Nina Varcholová a Sára Lépešiová
získali na medzinárodnej výtvarnej súťaži
„Lidice“ Čestné uznania.
V nastávajúcom školskom roku 2015/16
plánuje ZUŠ rovnaký počet žiakov ako

v tomto školskom roku. V rámci talentových skúšok budú do hudobného odboru
z kapacitných dôvodov prijatí žiaci len na
doplnenie súčasného stavu. V  triede dychových nástrojov plánujeme od septembra 2015 spestriť škálu nástrojov vyučovaním hry na saxofóne. Všetky informácie
o aktivitách školy sú prístupné na stránke
školy: www.zusdl.sk
Pretrvávajúcim problémom školy sú
nedostatočné priestorové kapacity, ako aj
roztrieštenie činnosti školy po elokovaných
pracoviskách. To narúša kontinuitu vyučovania, ako aj vzájomné prepojenie umeleckých

odborov. Súčasný stav neumožňuje napĺňať
metodiku povinného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia ZUŠ tak,
ako je stanovené v metodike MŠ SR zo dňa
4.2.2015 s platnosťou od 1.9.2015. Preto
bude nevyhnutné doriešiť v spolupráci so
zriaďovateľom i priestorové zabezpečenie
ZUŠ nielen provizórne, ale aj perspektívne
pre nasledujúce roky.
Vlastimil Záhradník, riaditeľ ZUŠ

VÝSTAVA RUČNÝCH PRÁC
Jeden aprílový týždeň roku 2015 patrili priestory Miestneho kultúrneho strediska v Dunajskej Lužnej pôvabnej prezentácii výtvorov šikovných rúk. Na prehliadke ručných prác obdivovali návštevníci z blízkeho i vzdialenejšieho okolia výšivky rôznych techník, háčkované obrusy, vyšívané aj maľované obrazy,
kytice zo saténových stúh, prútené košíky, kraslice, štýlové
blúzky, háčkované golieriky, šperkovnice, väčšie či menšie bábiky z materiálov kombinovaných alebo čisto látkových, búdky
pre vtáky, maľované kvetináče, drobné čipkované kúsky. Na
vystavovaných prácach sa odzrkadlila fantázia, invencia, šikovnosť a nesmierna trpezlivosť tvorcov. Podujatie zorganizovala
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Senec v spolupráci
s Miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov v Dunajskej Lužnej. Na otvorení výstavy sa zúčastnil pán Ján Székely – predseda Okresnej organizácie JDS Senec. Hlavnou hostiteľkou bola
pani Mária Awwadová, predsedníčka Miestnej organizácie JDS

v Dunajskej Lužnej. Pozvanie na
otvorenie prijali aj starostovia
zainteresovaných obcí – Miloslavov, Kalinkovo, Hamuliakovo,
Dunajská Lužná, ako aj predstavitelia Miestnych organizácií JDS
z ďalších obcí -Igramu, Mostu pri
Bratislave, Čataja. Organizátori
podujatia majú radosť z početnej
návštevnosti a priaznivej odozvy.
Túto skutočnosť podtrhuje aj veľké množstvo pochvalných zápisov
v KRONIKE NÁVŠTEV Miestneho
kultúrneho strediska. Vďaka patrí všetkým zúčastneným, ako aj „strážnej službe“, ktorá sa postarala
o bezpečnosť vystavovaných prác.
Krásna myšlienka sa pretavila do hodnotnej a chvályhodnej akcie.
Veľa tvorivých síl všetkým praje Ing. Tatiana Uličná
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Informácia o konferencii a o Oskarovi bez bariér 2014
OMAPO, o.z. zorganizovalo v spolupráci s obcami mikroregiónu
Pridunajsko (Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov)
opäť po piatich rokoch, a to do hodiny a do dňa, 14. mája 2015
o 14. hod., v priestoroch zasadačky obecného úradu konferenciu
s názvom „Komunitné služby – základný nástroj integrácie nielen
pre občanov so zdravotným postihnutím a možné prístupy k zvyšovaniu kvality života v mikroregióne Pridunajsko – naliehavá výzva
pre mikroregión”. Záštitu nad konferenciou prevzal predseda Bratislavského samosprávneho kraja, pán Pavol Frešo.
Ciele konferencie boli obsahom jednotlivých prezentácií (s ktorými sa môžete oboznámiť na web stránke obce v časti občan/omapo-prepravná služba), a to:
– zabezpečiť informovanosť čo najširšej verejnosti o nových úlohách miestnej samosprávy v sociálnych službách
– poskytnúť verejnosti informácie o komunitných službách na
úrovni miestnej politiky
– pripomenúť si 15 rokov existencie občianskeho združenia OMAPO v mikroregióne Pridunajsko-prepravnej služby
– uviesť do prevádzky špeciálne upravené auto na prepravu klientov na invalidných vozíkoch
– predstaviť možné prístupy k zvyšovaniu kvality života nielen občanov so zdravotným postihnutím v mikroregióne Pridunajsko.
Na konferencii bolo viac ako 50 účastníkov, medzi nimi aj podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja, pani Németh,
starostovia obcí mikroregiónu( Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Miloslavov, Kalinkovo ), zástupcovia mimovládnych, či neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, poslanci obecného zastupiteľstva,
členovia sociálnej komisie, zástupcovia štátnej správy (Úrad práce
sociálnych vecí a rodiny v Senci), občania, členovia a sympatizanti

o.z. OMAPO. Príspevky podľa programu odprezentovali: Ing. Mária
Filipová, vedúca odboru sociálnych vecí mesta Banská Bystrica a expertka Únie miest Slovenska, Mgr.Michaela Šopová, riaditeľka odboru sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja a Ing. Reptová
z o.z. OMAPO. V  rámci diskusie vystúpili: pani Ondrisková z Centra

sociálnych služieb mesta Malacky, pani Vávrová z Centra pre vzdelávanie samosprávy a pani Gábrižová z n.o. Ružová záhrada zo Senca.
Konferencia potvrdila, že informovanosť širšej verejnosti o nastolených témach je potrebné zvýšiť aj takýmito stretnutiami a vyvolať v nej širší záujem o rozvoj komunitných služieb.
Lebo ako odznelo vo všetkých prezentovaných príspevkoch, komunitné služby sú základným nástrojom integrácie občanov do spoločnosti, a nielen občanov so zdravotným postihnutím, ale aj tých,
ktorí dosiahli dôchodkový vek, alebo občanov, ktorí majú krátkodobé problémy z titulu zdravotného stavu. Mikroregión Pridunajsko,
uvádzaný ako príklad dobrej praxe v jednej z komunitných služieb
v oblasti sociálnych služieb (prepravná služba), má však rezervy, najmä čo sa týka opatrovateľskej služby v domácom prostredí. Konferencia tiež naznačila aj možné prístupy k zvyšovaniu kvality života
seniorov napr. zavedením, resp. zvýšením nefinančnej ochrany seniorov prostredníctvom systému sociálnych kurátorov, resp. sociálnych pracovníkov na obecných úradoch alebo sociálneho pracovníka
pre mikroregión.
V závere konferencie, po prezentácii “15 rokov prepravnej služby
v mikroregióne”, nastal slávnostný okamih – uvedenie do prevádzky
nového špeciálne upraveného motorového vozidla na prepravu aj
občanov na invalidných vozíkoch. Promočný akt vykonala pani Michaela Šopová z BsK za asistencie starostov mikroregiónu Pridunajsko a zástupkyne o.z. OMAPO.
Občianske združenie OMAPO v Dunajskej Lužnej aj touto cestou
ďakuje všetkým účastníkom za to, že si našli čas a prišli, ako aj všetkým prezentujúcim, ktorí boli ochotní pricestovať a pripraviť si príspevky bez nároku na odmenu, obci Dunajská Lužná, aj MKS za poskytnutie priestorov, techniky a za pomoc pri príprave a firme Dobré
jablká za ovocie.
Prajeme občanom, ktorí túto službu budú využívať, aby boli
s ňou spokojní, a aby im pomohla v odstraňovaní bariér, ktoré im
bránia pri začleňovaní do života spoločnosti, či komunity.
V rámci súťaže Oskar bez bariér za rok 2014, ktorú každoročne
organizuje Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len ZMOS), sa
mikroregión Pridunajsko zúčastnil s projektom „Prepravná služba
v mikroregióne Pridunajsko už 15 rokov“. Projekt bol nominovaný do
zoznamu finalistov, medzi ktorými boli aj mestá Banská Bystrica, Žilina, obce Horná Mariková a Stakčínska Roztoka. Uvedenie finalistov
sa uskutočnilo na 26. sneme ZMOSu dňa 28. apríla 2015. Nezvíťazili
sme, ale sme hrdí, že dlhodobá spolupráca medzi partnermi, obcami a mimovládnym subjektom o.z. OMAPO je uvádzaná ako príklad
dobrej praxe, ktorá prináša spokojnosť pre našich občanov a naplnenie cieľa – odstránenie bariér na ceste k ich integrácii do spoločnosti.
Vyhlásenia výsledkov súťaže sa zúčastnili starostovia obcí a štatutárna zástupkyňa o.z.OMAPO
Oľga Reptová, OMAPO , o.z
Foto: R. Valentovič, A. Tesáriková
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Štefanikiáda
Každý rok si predstavitelia obce,
Miestneho odboru Matice Slovenskej v
Dunajskej Lužnej, evanjelickej cirkvi .a.
v. a žiakov základnej školy pripomínajú
skon nášho národného velikána Milana
Rastislava Štefánika.
Aj v tomto roku, na začiatku mája,
sa slávnostný sprievod, na čele ktorého
pochodovala hudba ministerstva vnút-

ra, pohol od základnej školy smerom
k evanjelickému kostolu, kde sa slávnosť každý rok koná. V parku kostola
sa najprv ozývali tóny našej štátnej
hymny, potom sa mládeži prihovoril
pán Stanislav Bajaník, iniciátor tohto
podujatia. Úvodnú časť zavŕšil let holubov miestnych holubárov.
Vo vnútornej časti kostola bol
osobnosti Štefánika určený krátky kultúrny program. Po ňom sa prítomným
prihovorili pán starosta Štefan Jurčík,
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pani farárka Darina Ružeková a predsedníčka Miestneho spolku rodákov,
pani Oľga Reptová.
Po skončení podujatia sa žiaci piateho ročníka presunuli autobusom do
Ivanky pri Dunaji, a zúčastnili sa turistického pochodu k pyramíde na mieste pádu Štefánikovho lietadla, kde sa
následne konala štátna oslava, ktorej súčasťou bolo aj kladenie vencov
a kvetín k pamätníku.
Iveta Slobodníková

Pozdrav z Domovského vzdelávacieho centra n. o.
Dovoľujeme si Vás opäť srdečne pozdraviť
v mene mladých dospelých ako i vedenia Domovského vzdelávacieho centra. Určite mnohí občania
v Dunajskej Lužnej vedia, že naše zariadenie funguje viac ako 10 rokov, a že našimi klientmi sú práve
mladí dospelí, ktorí opustili brány detských domovov. Veľká vďaka patrí samozrejme aj obci, s ktorou
veľmi dobre a intenzívne spolupracujeme, a plne
si uvedomujeme, že aj vďaka nej sa nám podarilo
pomôcť stovkám mladým dospelým i mamičkám
v núdzi. Hlavnou podstatou nášho zariadenia je pomôcť našim klientom postaviť sa na vlastné nohy.
Naša práca okrem iného spočíva aj vo vyhľadaní
nových pracovných príležitostí, našou snahou je
aj ponúknuť našim mladým množstvo záujmových
aktivít, no nezabúdame na prevenciu, a to najdôležitejšie, pomoc v oblasti sociálnych služieb. Blíži sa
koniec školského roka a pre zariadenie to znamená,
že množstvo mladých dospelých bude musieť opus-

tiť prah detského domova. Medzi najdôležitejšie
dôvody odchodu z detských domovov je väčšinou
ukončenie školy, ale aj dovŕšenie plnoletosti. Primárnou prioritou je postaviť našich mladých dospelých na vlastné nohy a odchádzajúcich ,,domovákov“ z detských domovov dostatočne pripraviť na
reálny, budúci život. V predchádzajúcom Lužnianskom spravodaji sme vás informovali, že v našom
vzdelávacom centre sú dobrovoľníci z Talianska
– Luigi a Francesco. Ani si veľmi neuvedomujeme,
ako ten čas veľmi rýchlo letí, no žiaľ, v krátkom čase
sa s nimi budeme musieť rozlúčiť. Pravdu povediac,
bude nám veľmi smutno a ľúto za našimi priateľmi
z Talianska. Dokonca aj naši mladí dospelí si dokázali
veľmi rýchlo vybudovať priateľské vzťahy. Naši dobrovoľníci z Talianska boli pre naše zariadenie, ako
i pre klientov, veľkým prínosom. Počas deviatich
mesiacov spoločného nažívania sme spolu s dobrovoľníkmi dokázali vytvoriť pre našich mladých do-

spelých kurzy cudzích jazykov,
neobyčajné večerné stretnutia
so zaujímavými témami, spoločné varenie s nádychom Talianskej kuchyne a mnoho iných
zmysluplných aktivít, ktoré mali
pre nás veľký význam. Dúfam,
že sme vás aspoň trošku informovali o našich aktivitách, každodennej práci, ktorá nás baví,
a v neposlednom rade skutočne
napĺňa. Budeme úprimne radi,
ak nás prídete potešiť vašou
návštevou na Jánošíkovskú 791
v Dunajskej Lužnej. Radi Vás tu
privítame.
S pozdravom mladí dospelí
a vedenie DVC.
Mgr. Daniel Mikloško, PhD.
riaditeľ DVC
PhDr. Ján Herák,
sociálny pracovník DVC
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Naše malé mažoretky

Stolnotenisová sezóna

Krásne dievčatá odeté do efektných kostýmov, biele čižmičky,
neodmysliteľné paličky v šikovných rukách, pravidelný rázny pochod na čele sprievodu a tanečné kreácie. Tak máme v čerstvej
pamäti naše mažoretky z minulého obdobia, ktoré vždy slávnostne otvárali rôzne akcie v obci. Pravdepodobne pre zaneprázdnenosť to už nebolo tak často. Práve tento moment bol štartérom
k obnove dynamickej a farebnej tradície mažoretiek.

V stolnotenisovej sezóne 2014/201 sa A-družstvo umiestnilo
na 10. mieste z 12 družstiev 4. ligy Bratislavského kraja. Automaticky zostúpili družstvá na 11. a 12. mieste a, žiaľ, tohto roku výnimočne aj naše družstvo na 10. mieste z dôvodu neúspechu víťaza
2. ligy Bratislavského kraja v baráži o postup do 1. ligy s víťazom
2. ligy Trnavského kraja.
Vynikajúce individuálne výsledky opäť dosiahol Janko Beleš,
ktorý sa stal najlepším hráčom 4. ligy. V minulých sezónach, keď
naše družstvo hralo v 2. lige, a potom v 3. lige, porazil všetkých
hráčov dnešného DNV „A”, ktoré bojovalo tento rok o postup do
1. ligy. Z toho vyplýva, že by Beleš mohol hrať za družstvá v 1.
lige. Slabšie výsledky ako v minulých rokoch dosiahli Baláž (kvôli zraneniu a pracovným povinnostiam nenastúpil v 7 zápasoch),
Lunák a Cholvadt. Za „A” družstvo nastupovali aj Pogáč a Patyla,
hráči nášho „B” družstva hrajúceho v 7. lige, ktorí dosiahli cenné
výsledky. Najmä mladý Tomáš Pogáč je veľkou nádejou nášho stolného tenisu.
V tabuľke úspešnosti dvojíc vo štvorhrách bola v 4. lige suverénne najlepšou dvojica Beleš, Baláž, ktorú dokázala poraziť iba
dvojica z Čataju „A”. Aj v tomto zápase mali naši hráči matchball,
ktorý nepremenili.
Naše “B” družstvo spočiatku patrilo v 7. lige ku kandidátom na
postup do 6. ligy. Po 14. kole bolo však už až na 5. mieste, Tomáš
Pogáč bol vtedy v jednotlivcoch v 7. lige suverénne na 1. mieste.
V druhej polovici malo „B” družstvo katastrofálne výsledky, kedy
okrem remízy s posledným družstvom všetko prehralo. Od hrozby zostupu ho zachránila až výhra proti Viktórii „C” na jej stoloch
v poslednom 22. kole. Celkové 8. miesto v tabuľke mu zaručuje
príslušnosť v 7. lige aj v nasledujúcej sezóne. Príčinou zlých výsledkov v druhej časti 7. ligy boli absencie Pogáča a Patylu v 5 stretnutiach kvôli pracovným povinnostiam, a kvôli nastupovaniu aj za
„A” družstvo.
Postupne sa zlepšuje Jozef Beleš. Počet hráčov sa zväčšuje. Pomaly by mohlo hrávať aj „C“ družstvo.
K dobrej atmosfére v stolnom tenise v Dunajskej Lužnej určite
neprispeli nasledujúce skutočnosti:
a) stolnotenisové stoly a sieťky, ktoré si hráči kedysi sami zakúpili, sú po viac ako 17-ročnom používaní aj žiakmi ZDŠ a neregistrovanými hráčmi počas veľkonočných a vianočných turnajov v
dezolátnom stave. Niektorí súťažiaci dokonca na tieto skutočnosti
následne poukazovali aj na svojich webových stránkach.
b) opakovane v telocvični nefungovali silnejšie svetlá, ktoré sú
veľmi podstatné, lebo bez nich by sa stolnotenisové zápasy vôbec
nemohli hrať. Na výpadky mnohých osvetľovacích telies sa sťažovali všetci súperi. Elektrina v telocvični je v zúfalom stave. Roky ju
s nasadením vlastného života, pracujúc vo vyše 5 metrovej výške,
zadarmo udržiaval Peter Benko.
Peter Benko je naším jediným certifikovaným stolnotenisovým
rozhodcom, vďaka ktorému máme v súťažiach aj „B“ družstvo,
ktorého je obetavým vedúcim. Poďakovať sa treba aj Bohušovi Rysuľovi, ktorý sa efektívnym povzbudzovaním a radami podieľal na
viacerých víťazstvách individuálnych hráčov.
Zdá sa, že pre podmienky pre stolný tenis v Dunajskej Lužnej
svitá na lepšie časy. Škoda len, že sa tak deje až po postupných
zostupoch „A“ družstva z 2. ligy, z 3. Ligy, a teraz aj zo 4. do 5.
ligy. Pán starosta Štefan Jurčík a Obecný úrad podporia zakúpenie 2 nových stolov (hráva sa na štyroch). Vedenie ZDŠ prisľúbilo
zrekonštruovať elektrické vedenie v telocvični. Za opravu trvale
poškodzovaných silnejších osvetľovacích telies, potrebných na

Začiatkom jesene 2014 som navštívila pani Ing. Oltusovú a v
Zdravotno-relaxačnom centre vznikol nápad spoločne osloviť detskú, a následne rodičovskú základňu nádejných adeptiek na tento
druh aktivity. Zrejme ju upútalo rozprávanie o mojich zážitkoch
a najmä skúsenostiach pri nácvikoch mažoretiek v mojom rodnom
meste Handlová, o vystúpeniach na festivaloch doma i v zahraničí, napr. v Českej republike, Taliansku a Francúzsku. Pomohla mi
osloviť vedenie základnej školy, pani zástupkyňu Máriu Plačkovú,
ktorá nám bez váhania podala pomocnú ruku, zabezpečila zapožičanie mažoretkových  paličiek a spolupracovala pri nábore dievčat v škole. Ďalší nábor sme uskutočnili v Zdravotno-relaxačnom
centre, kde nám pán Oltus s pani manželkou sponzorsky poskytli
tréningový priestor do konca roka.
Nápomocní boli aj rodičia, najviac pani Lauková, ktorá sprevádza na tréningy najmenšie dievčatká zo školskej družiny. V nemalej miere patrí pochvala aj slečnám, ktoré pri nácvikoch vynakladajú naozaj maximálne úsilie. Skoordinovať pochod a prácu s
paličkou, tak, aby bol pohyb v rytme, nie je jednoduché, najmä,
ak ide o malé 6 ročné dievčatká.
V súčasnosti nás je už vyše 20, a verím, že motivácia a nadšenie dievčatám, ale i rodičom, vydržia čo najdlhšie.
Naše tréningy sú zatiaľ raz týždenne v ZRC, v prípade potreby
nacvičujeme aj v MKS. Neoceniteľným prínosom pre dievčatá je
spolupráca s dychovou hudbou Lužanka, s ktorou nacvičujeme
takmer každé 2 týždne.
Mažoretka by nebola mažoretkou, keby nemala paličku a kostým. Sme veľmi vďační, že nám obec v tomto smere pomohla,
a starosta obce a poslanci OZ odsúhlasili finančný príspevok na
zakúpenie kostýmov a lodičiek. Zakúpenie paličiek je už na rodičoch, ktorí to však berú zodpovedne a sú ústretoví. Problémom už
zostávajú len čižmičky, ale verím, že to všetko úspešne doriešime.
Dunajská Lužná je v rámci nášho regiónu veľmi významnou obcou, prezentuje sa mnohými známymi osobnosťami z umeleckého
a spoločenského života, vydarenými podujatiami, či úspechmi
rôznych športových a tanečných telies. Verím, že i naše mažoretky
prispejú k jej pozitívnemu prezentovaniu na rôznych akciách, či
už na domácej pôde alebo za jej hranicami. A dúfam, že časom
sa dostanem i za hranice Slovenska, aby sme mohli ukázať naše
majstrovstvo.
Božena Forišeková, trénerka mažoretiek

dokončenie na strane 14
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Historický úspech našich futbalistov
V minulom roku 7. augusta 2014 sa stal OFK (Obecný
futbalový klub) Dunajská Lužná Národným tréningovým
centrom (NTC) Slovenského futbalového zväzu pre ženské
a mládežnícke družstvá slovenskej futbalovej reprezentácie.
Pre náš klub to bola významná a historická udalosť, ktorou
sme sa dostali do povedomia nielen slovenskej futbalovej
verejnosti, ale i európskej, a možno povedať, že i celosvetovej. Vďaka futbalovému klubu sa naša obec výraznou
mierou zviditeľňuje v oblasti športu na Slovensku, ale aj za
jeho hranicami. Takmer po roku sme svedkami ďalšej významnej, výnimočnej, ale i historickej udalosti. „Sen sa stal
skutočnosťou“ a naši futbalisti – seniori postúpili v končiacej sa sezóne 2014/2015 do druhej najvyššej slovenskej
súťaže!!! Futbalový klub sa touto skutočnosťou dostal na
úroveň tridsiatich šiestich najlepších futbalových klubov
v rámci Slovenska (na Slovensku je približne 2 700 futbalových klubov). V doterajšej 94-ročnej histórii nášho klubu je
to skutočne niečo ojedinelé, výnimočné, a až neuveriteľné.
Naši futbalisti pod vedením trénerov p. Vojtecha Varadína
(jesenná časť súťaže), p. Petra Fiebera st., p. Ivana Slávika
a vedúceho družstva p. Karola Puchnera postúpili do II. ligy
– CHLAPCI BLAHOŽELÁME!!! Touto cestou sa chcem úprimne poďakovať kolegom z futbalového výboru OFK Dunajská
Lužná, predsedom organizačných jednotiek, realizačnému
tímu, hráčom a ľuďom, ktorí sa priamo podieľali na zabezpečení bezproblémového priebehu futbalových zápasov na
našom štadióne. Samozrejme, nemôžem zabudnúť aj na
našich verných fanúšikov, ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o tento historický úspech. Na záver úprimne ďakujem aj

sponzorom, starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej za podporu a pomoc, bez ktorej
by tento historický úspech nebol skutočnosťou, a len ťažko
by sa stal realitou.
PaedDr. Juraj Jánošík
Generálny manažér OFK D. Lužná
Realizačný tím: Peter Fieber st., Ivan Slávik, Karol Puchner, PaedDr. Igor Cáfik
Hráči: Martin Křížek, Lukáš Luhový, Dávid Horňák, František Kecskeš, Radovan Nosko, Maroš Puchner, Tomáš Kolesár, Miroslav Pipíška, Christián Stankovič, Branislav Gálik,
Martin Jackuliak, Samuel Lacko, Juraj Kuba, Samuel Brunovský, Peter Fieber, Filip Fejerčák, Ľubomír Chovanko, Viktor
Bališ, Michal Dragijský, Róbert Močko
V jesennej častí súťaže trénoval Vojtech Varadín aj hráčov: Dominik Teraz, Erik Kapráľ, Matej Havrila, Branislav
Dlugoš, Adam Barborík, Viliam Kolmačka, Marek Tesárik
Výbor OFK D. Lužná a Revízna komisia: Ing. Ivan Brhel,
Ing. Koloman Ondruš, Ing. Milan Bališ, PaedDr. Juraj Jánošík, Peter Hubert, Karol Puchner, Ing. Milan Lodňanek, Prof.
JUDr. Ján Cirák, CSc. a Maroš Tatranský
Hlásatelia: Anton Košč, Henrich Plátek
Organizačné jednotky: Mgr. Ladislav Fehér, Milan Hrajnoha, Ján Sabo a Ing. Anton Benčič.
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Hodnotenie sezóny 2014/2015
V ročníku 2014/2015 OFK Dunajská Lužná prihlásil do súťaží
nasledujúce družstvá:
• Muži – III. Liga BFZ
• Ženy – II. Liga západ skupina A
• Žiačky – regionálna liga BFZ (ročník narodenia 1999 a mladšie)
• Starší dorast – III. Liga BFZ (ročník narodenia 1996 a mladší)
• Starší žiaci – II. Liga BFZ (ročník narodenia 2000 a mladší)
• Mladší žiaci – II. Liga BFZ (ročník narodenia 2002 a mladší)
• Staršia prípravka – PMA2 (ročník narodenia 2004 a mladší)
• Mladšia prípravka – PMB2 (ročník narodenia 2005 a mladší)
Okrem toho pôsobili v štruktúre klubu družstvo „Old boys“,
„Bratrancov“ a „Predprípravky. Z hľadiska hodnotenia dosiahnutých výsledkov je potrebné zohľadniť rozdielnosť cieľov, s ktorými sme vstupovali do ročníka 2014/2015. Družstvá „Old boys“
a „Bratrancov“ vytvárajú priestor pre športové aktivity bývalých
našich hráčov a sponzorov nášho klubu. Prezentáciu OFK smerom
k futbalovej obci Slovenska reprezentuje naše A družstvo mužov,
ktoré sa už v predstihu stalo víťazom III. Ligy BFZ a postúpilo do
druhej ligy. Ženské a žiacke družstvo plní nezastupiteľnú úlohu
v napĺňaní cieľov svetového futbalu ako športu pre celú rodinu.
Samostatnú kapitolu tvoria mládežnícke družstvá, ktoré každým
rokom rozširujeme čo do absolútneho čísla športujúcich chlapcov,
priestoru na skvalitnenie tréningového procesu, a počtu prihlásených družstiev do súťaží.
Družstvo žien bolo v zimnej príprave posilnené o niektoré
hráčky a očakávalo sa zlepšenie herného prejavu družstva v jarnej
časti, ktoré sa prejavilo len v niektorých zápasoch.
S družstvom žiačok sme v priebehu súťaže bojovali s nedostatkom dievčat, zopár zápasov sme odohrali bez možnosti striedania.
No napokon dievčatá túto nepriaznivú situáciu zvládli a odohrali
úspešnú sezónu. Svojou bojovnosťou sa prekopali na druhé miesto v tabuľke.
Družstvo staršieho dorastu už štvrtý rok pôsobí v III. lige, čo je
najvyššia súťaž v rámci BFZ. Tento rok bolo hlavným cieľom vyhnúť
sa zostupovým starostiam a udržať súťaž aj pre mladšie ročníky.
V kádri družstva sme mali cca 20 chlapcov, z ktorých vyše polovica
spadala ešte do kategória mladšieho dorastu. V súťaži skončili na
11. mieste, a cieľ hrať tretiu ligu aj budúcu sezónu splnili.
Družstvo starších žiakov skončilo na predposlednom mieste.
Odohrali sme stretnutia, kde sme prakticky v každom stretnutí ťahali za kratší koniec. Problém bol najmä v schopnostiach hráčov
presadiť sa v útočnej fáze. Tiež sme inkasovali veľký počet gólov.
Odohrali sme aj lepšie stretnutia, kde sme mohli bodovať, ale
lepšími dispozíciami a hráčskymi individualitami nás súper vždy
porazil.
dokončenie zo strany 12
hranie stolného tenisu, by mali byť zodpovední tí, ktorí ich opakovane poškodzujú.
Všetci tí, ktorí v telocvični hrávajú futbal.
Obecný úrad podporí rozvoj stolného
tenisu tým, že umožní mladým záujemcom, aby sa prihlásili do stolnotenisovej
akadémie, kde ich bude trénovať vynikajúci prvoligový hráč Janko Beleš. Dúfame,
že mladí hráči čo najskôr nahradia starších,
a dosiahnu takú vynikajúcu úroveň na akej
hráva Janko Beleš, a najnovšie aj športo-

Družstvo mladších žiakov doplácalo na fakt, že najlepší jednotlivci hrali o kategóriu vyššie. Skončili sme na 14. mieste a veľmi pozitívne treba hodnotiť ich snahu proti starším súperom, nakoľko v tejto vekovej kategórii aj rozdiel jedného roku má veľkú
váhu. V polovici sezóny dostal tím nového trénera , ktorý učí na
ZŠ v Dunajskej Lužnej, a od tohto kroku si sľubujeme kvalitnejšie
prepojenie školy a OFK.
Družstvo staršej prípravky hralo druhú najvyššiu súťaž staršej
prípravky pre ročník 2004. Jesenná časť zodpovedala futbalovým
schopnostiam našich hráčov, čo sa o jarnej časti nedá jednoznačne povedať. Zlepšiť sa musí najmä komunikácia medzi rodičmi
a klubom. Veríme, že si všetci uvedomia, že športové napredovanie chlapcov má na starosti kvalifikovaný tréner, ktorého určuje
vedenie OFK, a ktorému sa tiež zodpovedá.
Družstvo mladšej prípravky bolo pre túto sezónu prihlásené
do dlhodobej súťaže pre ročník 2005. Tejto výzvy sa naši chlapci nezľakli, a aj napriek značnému vekovému, a najmä fyzickému
rozdielu, boli vo väčšine zápasov minimálne vyrovnaným protivníkom. Popri súťaži sme sa zúčastnili viacerých turnajov a absolvovali sme prípravné zápasy. Na turnajoch sme sa streli s mužstvami
z Čiech, Slovenska či Rakúska, čo bola naša prvá medzinárodná
konfrontácia (Olomouc, Stadlau, Spartak Trnava, FK Senica a iné).
Družstvo Predprípravky tvorí 21 hráčov z ročníkov 2007, 2008,
2009. Sú to najmenší zástupcovia klubu OFK. Tu získavajú prvý
kontakt s futbalom. Učíme ich prihrávať, spracovať loptu, nahrať
loptu, a čo je hlavné, vedieme ich k športu a k záujmu o futbal.
Zúčastňujeme sa turnajov a prípravných zápasov tak, aby si osvojili, ako chutí ozajstný futbal. Zároveň v nich chceme vypestovať
hrdosť a vzťah ku klubu a obci, pretože im vytvárajú podmienky
k ich futbalovému rastu.Viac informácií získate na webovej stránke www.ofkdluzna.sk.
PaedDr. Juraj Jánošík
generálny manažér OFK Dunajská Lužná

vý multitalent Tomáš Pogáč (výborne hrá
futbal aj tenis). V prípade zapojenia sa žiakov alebo dorastencov po určitom čase do
oficiálnych súťaží by sa dalo počítať aj s finančným príspevkom Bratislavského zväzu
stolného tenisu.
Hranie stolného tenisu rozvíja myslenie, koordinovaný pohyb a rýchle reakcie.
Rovnako ako každý šport, aj stolný tenis
zlepšuje charakter človeka tým, že ho naučí, že úspechy sú výsledkom poctivého
tréningu, driny a vytrvalosti, a naučí ho aj
so cťou prehrávať.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť, tí najmladší môžu byť prihlásení rodičmi, na
nižšie uvedených kontaktoch. Podľa počtu
a veku prihlásených zorganizujeme ich tréningy.
Ivan Baláž,
predseda stolnotenisového oddielu
(Neskrátená verzia príspevku s podrobnými tabuľkami je na web stránke Dunajskej Lužnej)
www.dunajskaluzna.sk
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Semifinále GPX mládeže 2014/15 SŠZ v Dunajskej Lužnej

D08: 1. M. Šošovičková (SZŠ Nová Dubnica) 8/8, 2. E. Holečková (SCVČ Laura Dubnica
n/V) 6,5, 3. K. Novomeská (ŠK Štefanov) 5, ...
spolu 9 hráčok.
C11: 1. L. S. Kostolanský 8,5/9, 2. A. Zetocha (obaja ŠK Slovan BA) 6, 3. Š. Šalgovič (ŠK
Dps BA), ... spolu 10 hráčov.
D11: 1. J. Šošovičková (SZŠ Nová Dubnica)
7,5/9, 2. S. Bujnová (Topoľčiansky ŠK) 7, 3. S.
Fajtáková (InterChess CVČ Malacky) 7, ... spolu
10 hráčok.
C14: 1. J. Zahorček (ŠKŠ Dubnica n/V) 6/8,
2. T. Ganz (Lokomotíva Trnava) 5,5, 3. M. Mižička (NŠK Nitra) 5, ... 9 hráčov.
D14: 1. Hlavinová M. (AŠK Nitra) 5, 2. A.
Sobeková (InterChess CVČ Malacky) 5, 3. M.
Holečková (ŠKŠ Dubnica n/V) 5, ... 7 hráčok. Pri
rovnosti bodov aj pomocných kritérií rozhodol
o poradí na 1 – 3. mieste doplnkový bleskový
turnaj.
Open Dunajská Lužná 2015: 1. D. Orgoň
(ŠKŠ Dubnica n/V) 6/7, 2. M. Kuna (NŠK Nitra)
5,5, 3. Ľ. Munk (ŠK Slovan BA) 4,5, ... 18 hráčov.
Kompletné výsledky sú dostupné na stránke
http://chess-results.com/tnr174012.
aspx?lan=4&art=0&wi=821 a príslušných odkazoch vo voľbe Výber turnaja.

N

disciplinované správanie všetkých hráčov, a tak
rozhodcovia Boris Rintel, Peter Macko a Marek
Karas nemuseli riešiť žiaden vážny spor. Šachový materiál aj s jeho dopravou vďačne poskytli šachové kluby ŠK Doprastav Bratislava, ŠK
Osuské a NŠK Nitra. Podujatie sa uskutočnilo
s finančnou podporou Slovenského šachového
zväzu a Bratislavského šachového zväzu.

Po – Pia

8.00 – 13.00
a 14.00 – 18.00
Sobota
8.00 – 12.00

Zdravotno-relaxačné centrum, Lipnická 3153
Dunajská Lužná, smer Alžbetin Dvor
tel.: 0917 055 212
biopotravinylolila@gmail.com
www.biopotravinylolila.sk



ájdete u nás certifikované
biopotraviny vyrobené
výhradne z bio surovín
s ohľadom na životné prostredie.
Ich konzumáciou prospievate
nielen sebe, ale aj životnému
prostrediu okolo Vás.

Stanislav Vlček, majster FIDE
predseda komisie mládeže
Bratislavského šachového zväzu

ľa
va

C08: 1. M. E. Musaev (ŠK Dps BA) 9/9, 2.
M. Oslej (InterChess CVČ Senica) 7,5, 3. T. Motyčiak (NŠK Nitra) 7, 4. S. Maťo (ŠK Dps BA) 4,5,
... spolu 10 hráčov.

Veľké uznanie, ktoré pri záverečnom vyhodnotení vyslovil aj riaditeľ GPX mládeže Slovenského šachového zväzu p. Rastislav Diviak,
si zaslúžia domáci organizátori podujatia na
čele s pánom Vladimírom Hanuliakom. Za poskytnutie nadštandardných hracích priestorov
patrí veľká vďaka obci Dunajská Lužná. Bohaté
občerstvenie, ktoré venovali sponzori Dobré jablká – Boni Fructi spol. s r. o., Pekáreň Raciola
Dunajská Lužná a McDonald´s, ocenili všetci
účastníci. K vysokej úrovni súťaže prispelo aj

15
%
KUPÓN
z

V sobotu 30. 5. 2015 sa v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej konala predposledná etapa 8. ročníka GPX mládeže – celoslovenskej náborovej súťaže v šachu (http://
gpx.jogo.sk), ktorej sa zúčastnilo spolu 1239
detí vo veku 4 – 14 rokov. Súťaží v západnej oblasti, do ktorej sú zaradené 4 kraje (BA, TT, NR,
TN), sa zúčastnilo dokopy 539 detí. Účasť v semifinálovom turnaji v Dunajskej Lužnej si počas
sezóny (október 2014 – máj 2015) vybojovalo
10 najlepších účastníkov v každej zo šiestich
vekových kategórií (C08, D08, C11, D11, C14,
D14). Je potešiteľné, že o účasť v semifinále oblasti Západ bol veľký záujem a svoje právo postupu využilo až 55 zo 60-tich mladých šachových talentov z celého západného Slovenska.
Ostatní hráči, ktorých bolo 18, si mohli preveriť
svoje šachové kvality v sprievodnom otvorenom turnaji Open Dunajská Lužná 2015.
V jednotlivých kategóriách si postup do finálového turnaja, ktorý sa bude konať v nedeľu
14.6.2015 v Ružomberku, vybojovali:
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ˇ detí 2015
oslavy medzinárodného dna
Úprimne ďakujeme všetkým Ostrovákom, ktorí už 6. rok zastrešujú toto
obecné podujatie, a každý rok s novou
originálnou témou hier pre deti. Ďakujeme aj spoločnosti Boni Fructi, s.r.o.,
za dávku vitamínov v podobe jabĺk
a ovocného džúsu.
Všetci organizátori ocenili prezieravé rozhodnutie pripraviť Deň
detí, vzhľadom na tropické horúčavy,
v Miestnom kultúrnom stredisku. Málokto vie, že samotná príprava, trvanie
podujatia i jeho likvidácia trvá viac
ako 8 hodín. Stráviť tento čas na otvorenom priestranstve pri takých teplotách, aké sme mali začiatkom tohtoročného júna, je hazard so zdravím.
Veríme, že deti, ktorým toto popoludnie bolo venované, boli spokojné
a budúci rok sa stretneme opäť pri
množstve tvorivých hier.
Jana Valašíková, MKS DL
Vôňa cukrovej vaty pre deti, dobrej kávy pre mamy i tatinov...no predovšetkým vôňa starovekého Grécka.
Tohto všetkého sa 6. júna mohli nadýchať všetci tí, ktorí si nenechali ujsť
každoročnú oslavu Medzinárodného
dňa detí v našej obci. I keď pôvodne sa
podujatie malo konať pod holým nebom, práve to holé nebo bez jediného
mraku, no zato so silnými slnečnými
lúčmi, bolo dôvodom, že organizátori
presunuli oslavu MDD do Miestneho
kultúrneho strediska. Deti však neboli
ochudobnené o nič....Na vlastnej koži
si vyskúšali, ako starovekí Gréci súťažili počas olympijských hier, aké náročné disciplíny museli zvládnuť. Skok do
diaľky, beh cez prekážky, hod guľou, či
plávanie...deťom z Dunajskej Lužnej tieto disciplíny nerobili žiaden problém,
a niektoré si ich vyskúšali dokonca aj
niekoľkokrát po sebe..... S pocitom víťazstva a balíčkom v rukách odchádzalo z tohtoročnej oslavy MDD, s podtitulom Detské olympijské hry, každé
jedno dieťa, každé jedno bolo víťazom.
A ten balíček by im určite grécky víťaz
olympijských hier v Olympii závidel.
V tých dobách bol totiž jedinou odmenou pre víťaza vavrínový veniec..... .
Mgr. Galina Jendželovská, MKS DL
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