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Vitajte v škôlke
Po letných prázdninách tu máme opäť
september, keď tí starší prichádzajú do škôlky
medzi svojich škôlkarov s množstvom dovolenkových zážitkov.
Do našich tried nastúpili prvýkrát aj tí
mladší a pani učiteľky ich s láskou a veľkou trpezlivosťou privítali, zoznámili s hračkami, postieľkami, novými kamarátmi....
Keďže nám pribudli aj 2 triedy v novom
elokovanom pracovisku, a kapacita materskej
školy sa tým navýšila, počet prijatia bol uspokojivý aj pre rodičov detí, ktoré dosiahli vek 3
roky.
Pri zabezpečovaní potrebných úprav
a opráv v spomínanom novom elokovanom
pracovisku bolo potrebnej veľa energie aj počas letných prázdnin, aby všetky deti mohli
nastúpiť do pekného prostredia aj v tomto pracovisku na Orechovej ulici v časti Green Village.
Keďže náš Školský vzdelávací program materskej školy je zameraný na environmentálnu
a pohybovú výchovu, som rada, že nápad vytvoriť telocvičňu sa mi podarilo aj zrealizovať, a
v rámci podporovania pohybovej výchovy v našej škôlke tak vznikla v jednom elokovanom
pracovisku miestnosť - telocvičňa so zrkadlovou stenou, ktorá slúži ako ,,motivačná stena“
pri rozvíjaní a podporovaní pohybových zručností a schopností detí predškolského veku.
V tomto novom školskom roku sa budeme
snažiť postupne dopĺňať aj ďalšie náradie/náčinie na spestrenie pohybových aktivít.
V rámci rozvoja environmentálneho povedomia u našich detí, okrem iných aktivít s environmentálnou tematikou, ktoré pani učiteľky

počas celého školského roka realizovali, sme
vytvorili na školskom dvore ,,malú záhradnú
hriadku“, kde deti so svojimi učiteľkami Miškou
a Ivou s radosťou sadili zeleninu a iné rastlinky,
a následne sa príkladne o túto hriadku aj starali.
Ďakujem všetkým mojim kolegyniam a ostatným nepedagogickým zamestnancom, že
pristupovali zodpovedne k príprave všetkých
pracovísk Materskej školy, aby deti mohli nas-

túpiť do pekného a podnetného prostredia, kde
strávia s nami v škôlke prevažnú časť dňa.
Verím, že aj tento školský rok 2019/2020
bude pre deti v našej škôlke podnetný, a preto
nás vždy poteší dobrý nápad, úsmev a konštruktívna spätná väzba.
Želám veľa pekných chvíľ v novom školskom
roku 2019/2020.
Milka Hubertová, riaditeľka MŠ

KOMPOSTÉRY

OKIENKO POSLANCA BSK

Platná legislatíva ukladá obciam
zabezpečiť zavedenie triedeného
zberu biologicky
rozložiteľných odpadov. Obec za
účelom splnenia
tejto
povinnosti obstarala pre
obyvateľov individuálnej bytovej
výstavby kvalitné
900 l kompostéry
od spoločnosti JRK Slovensko s.r.o., ktoré sa od júna 2019
vydávajú pre obyvateľov zadarmo na obecnom úrade, na Referáte hospodárskej správy.
Kompostéry si môžu obyvatelia obce vyzdvihnúť v pracovných dňoch každý pondelok a stredu do vyčerpania zásob. V prípade, ak si občan nemôže prísť prevziať kompostér zo zdravotných dôvodov, prosíme o nahlásenie na tel. č.
02/40 259 835, p. Ďuroňová.
Renáta Ďuronová
hospodárska správa a verejné obstarávanie

Na jar roku 2019 (apríl 2019) sa na pôde Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len BSK) uskutočnilo dôležité
stretnutie s podpredsedníčkou BSK – PhDr. Alžbetou Ožvaldovou za účasti mňa ako poslanca BSK za obvod č. 24 a najmä
zástupcov obce Dunajská Lužná (poslanci: Ernest Németh,
JUDr. Martin Vozár a referenta pre investičnú výstavbu OcÚ
Dunajská Lužná: Ing. Norbert Hudák), na ktorom bola pozitívne prerokovaná žiadosť obce Dunajská Lužná o opravu ciest
III. triedy, a to na ulici Jánošíkovská a Lipnická.
BSK pristúpil k realizácii tohto, pre našu obec potrebného, zámeru v priebehu druhého prázdninového mesiaca, a to
aj z dôvodu menšieho počtu áut, tranzitujúcich cez Dunajskú
Lužnú ulicou Hlavná, keďže sa táto oprava ciest týkala aj križovatiek s uvedenou hlavnou cestou v obci. Zároveň sa táto
oprava naplánovala počas dvoch víkendov, aby dopravné obmedzenia, ktoré BSK realizoval v spolupráci s OcÚ Dunajská
Lužná, mali čo najmenší dopad na obyvateľov Dunajskej Lužnej.
Pod vedením riaditeľa odboru dopravy BSK – Mgr. Michala
Halabicu bol nový asfaltový povrch na ulici Jánošíkovská položený v dňoch 10. 08. – 11. 08. 2019 v rozsahu 1090 m2 a oprava
asfaltového povrchu na Lipnickej ulici v rozsahu 1950 m2 bola
realizovaná v dňoch 17. 08. – 18. 08. 2019.
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Informácie starostu obce
Vážení spoluobčania, milí priatelia,
čas letných dovoleniek je už minulosťou
a väčšina z Vás je už v plnom pracovnom tempe.
Viac ako polovica kalendárneho roka je za nami
a je vidieť prvé výsledky pri plnení náročného
plánu, ktorý sme schválili na tento rok.
Dovoľte mi niekoľko stručných informácií.
Na kapitálové a bežné investičné akcie
máme vyhradených v rozpočte cca 1 400 000 €.
I na takú veľkú obec akou Dunajská Lužná je,
je to vysoká suma. Potešujúce je, že i vďaka
dobrému hospodáreniu si to môžeme dovoliť.
Kto chodí po obci s „otvorenými očami“ a chce
vidieť, čo pozitívne sa v obci tento rok vybudovalo, to pochváli. Ten, kto nemá záujem, nevidí nič , možno iba preto, že to nie je pred jeho
domom. Chcem poďakovať aj Bratislavskému
samosprávnemu kraju, vlastníkovi komunikácií
tretej triedy za zahájenie opráv na Jánošíkovskej a Lipnickej ulici. Verím, že dodržia prísľub
a zrekonštruujú ešte v tomto roku ďalšiu časť
Lipnickej ulice a potrebnú okružnú križovatku
(Jánošíkovská, Orechová, Podnikateľská ulica).
Snáď najväčšou pýchou obce je dokončenie
a odovzdanie do užívania novej budovy základnej školy. Jedná sa o bývalú administratívnu
budovu poľnohospodárskeho družstva, ktorú
obec v minulom roku odkúpila, a v tomto roku
previedla celkovú rekonštrukciu za cca 1 mil €.
Verím, že táto potrebná investícia naplní aspoň
na určitý čas potreby základnej školy. Do budúcna zvažujeme tento areál rozšíriť či už o novú
školskú jedáleň, základnú umeleckú školu, snáď
aj o novú telocvičňu. Nie menej významná skutočnosť je aj otvorenie novej materskej školy

na Orechovej ulici, v komplexe „Green Village“. Je málo obcí na Slovensku, ktoré sa môžu
pochváliť skutočnosťou, že za obdobie ôsmich
rokov dali do užívania dve budovy základnej
školy a tri budovy materskej školy. Je to značný nárast, ktorý sa zákonite odzrkadlí i v ďalších
priamych súvislostiach. Napríklad stravovanie.
Po dobu rozšírenia, alebo postavenia novej
školskej jedálne, sme nútení v priebehu októbra prispôsobiť a sprevádzkovať ďalšiu kuchyňu pre potreby materskej školy v priestoroch
Miestneho kultúrneho strediska.
Pri stretnutí s občanmi som sa stretol s názormi, že organizujeme málo kultúrnych akcií,
kde sa občania môžu stretávať, porozprávať,
prípadne si vymeniť názory či skúsenosti zo života v obci. Je to naozaj tak? Len v tomto roku
obec organizovala niekoľko vydarených podujatí, zväčša vo vlastnej réžii alebo v súčinnosti
a finančnou podporou s iným subjektom. Spomeniem len niektoré: Fašiangy – pochovanie
basy, Deň učiteľov, Jánske ohne, Školský festival, stolnotenisové turnaje, Deň obce, čakajú
nás vianočné trhy... bolo by vítané, keby sa do
kultúrneho diania organizačne zapojili aj spoločenské organizácie, ktoré v tomto roku majú
schválené od obce dotácie vo výške cca 71 tis. €.
Nedá mi ešte záverom nespomenúť náš
obecný zberný dvor. Iste sa so mnou stotožníte
pri konštatovaní, že je to vynikajúce zariadenie,
slúžiace na ukladanie separovaného odpadu.
V rámci seneckého okresu patríme v prevádzke, kvalite a údržbe k najlepším obciam. Zberný
dvor je pre každého občana našej obce, ktorý
platí poplatok za vývoz komunálneho odpadu
– čo je zákonná podmienka. Komodity musia

Podľa výsledku rokovaní s PhDr. Alžbetou Ožvaldovou, podpredsedníčkou BSK za dopravu, budú opravy týchto dvoch ciest
pokračovať aj v nasledujúcom období, aj v roku 2020.
Teším sa z toho, že vďaka záujmu BSK o Dunajskú Lužnú
budú cesty a ulice v našej obci nielen krajšie, ale aj kvalitnejšie!
PaedDr. Juraj Jánošík, poslanec BSK

byť prísne separované – ich zoznam je zverejnený na stránke obce a tiež na informačnej
tabuli priamo na mieste. Nemožno si zamieňať
zberný dvor so „smetiskom“, nakoľko na likvidáciu už uložených, separovaných komodít
má obec zazmluvnené firmy. Všetko, čo sa na
zbernom dvore uloží, sa stáva odpadom, a preto nemožno z týchto priestorov nič odoberať.
Túto činnosť môže vykonávať iba oprávnená
organizácia. V tomto roku všetkým občanom,
napojeným na separovaný zber, obec zdarma
prideľuje bio – kompostér, ktorý si môžete počas pracovných dní vyzdvihnúť na hospodárskej
správe obecného úradu.
Vážení spoluobčania, želám vám príjemné
jesenné dni strávené v malebnej prírode, alebo
so svojimi blízkymi. Teším sa na spoločné stretnutia. Prajem pevné zdravie a veľa optimizmu.
S úctou a vďakou
Štefan Jurčík, starosta obce

poďakovanie BSK
Bratislavský samosprávny kraj v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2019 schválil našej obci dotáciu na projekt „Obnova
a výsadba stromoradia v Nových Košariskách“ vo výške 3825 €.
Obec Dunajská Lužná ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za túto finančnú podporu.
Bratislavský samosprávny kraj v rámci územnej dotácie zameranej na podporu verejného života a rozvoja miest, obcí
a mestských častí na území Bratislavského samosprávneho kraja schválil našej obci dotáciu na projekt v oblasti „rekonštrukcia, revitalizácia verejných priestranstiev v obciach“ vo výške
4 652,00 €.
Obec Dunajská Lužná ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za túto finančnú podporu
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Fungujúca Lužná
S pribúdajúcim časom trvania súčasného volebného obdobia sa čoraz častejšie stretávame s Vašimi apelmi smerujúcimi
k napĺňaniu predvolebných i povolebných sľubov, pretavených
do dokumentu programové priority starostu a poslancov obce
Dunajská Lužná. Neraz aj s dovetkom : „Veď je vás tam sedem.“
Na úvod dovoľte krátku štatistiku, ktorá podľa nášho názoru dobre ilustruje prácu obecného zastupiteľstva. K dnešnému
dňu (17.09.2019) poslanci v tomto volebnom období celkovo
hlasovali 187 krát, z toho až 167 krát boli jednomyseľne za všetci prítomní, a toto číslo by vzrástlo o ďalších 16, pokiaľ by sme
nebrali zdržanie sa hlasovania ako prejav nesúhlasu. Celkovo
sa tak za takmer tri štvrte roka objavili len tri hlasovania, kedy
niektorý z poslancov hlasoval proti predkladanému uzneseniu,
z toho až 2 krát šlo o procedurálne návrhy týkajúce sa schvaľovania programu rokovania a podobne. Na základe uvedených
čísel je zrejmé, že obecné zastupiteľstvo prakticky nepretržite
pracuje v úplnej zhode, a to nielen vďaka hlasom poslancov
z tímu Fungujúca Lužná. Ide o vzácnu a konštruktívnu jednotu,
ktorá slúži všetkým obyvateľom našej obce.
V kontraste s pomerne hladkou prácou zastupiteľstva sa
však nezriedka stretávame s tým, že Obecný úrad a jeho predstavitelia majú na zmysluplnosť a vykonateľnosť nami prijatých
uznesení odlišný názor. A pretože v zmysle zákona má Obecný
úrad na čele so starostom ako štatutárom výsadnú kompetenciu vykonávať prijaté uznesenia, ostávajú naše návrhy v rovine
odporúčaní, pokiaľ si ich neosvoja aj predstavitelia výkonnej
moci obce.
Znamená to, že ak chce obecné zastupiteľstvo presadiť
nejaké konkrétne opatrenie, môže k nemu prijať uznesenie a
poskytnúť na jeho realizáciu finančné krytie v rámci obecného
rozpočtu. Výstupom z OZ sú teda uznesenia a finančné krytie
ich realizácie. Na praktický výkon uznesení však už OZ nemá v
podstate reálny dosah.
Príkladom môže byť zriadenie kyvadlovej dopravy od začiatku školského roku 2019/2020. Prijalo sa potrebné uznesenie,
alokovali finančné prostriedky. Napriek tomu nám bol v septembri náš zámer interpretovaný ako neuskutočniteľný, a naši
občania sa na nás obracali s výčitkou nesplneného sľubu.
Chceme touto cestou poprosiť občanov o zhovievavosť a porozumenie. Podľa zákona o obecnom zriadení je výlučnou kompetenciou obecného zastupiteľstva rozhodovanie o základných
otázkach života obce, a to najmä schvaľovanie zásad hospodárenia s obecným majetkom, schvaľovanie rozpočtu, územného
plánu, miestnych daní, zriaďovanie alebo rušenie orgánov potrebných na výkon samosprávy a podobne. Toto je naša práca, a
z nej radi kedykoľvek zložíme odpočet našim občanom. Mrzí nás
však, keď musíme pred našimi spoluobčanmi niesť zodpovednosť aj za tú časť obecnej agendy, ktorá je kompetenčne úplne
mimo našej pôsobnosti.
V intenciách našej interpelačnej kompetencie sa, samozrejme, budeme aj naďalej usilovať plniť naše programové priority.
Práve s týmto zámerom sa uskutočnilo pracovné stretnutie dňa
11.09.2019, o ktorého priebehu by sme chceli podľa prísľubu
informovať.
Na úvod pán starosta zabezpečil účasť konateľa spoločnosti
OMOS a stavebného dozoru, ktorí mali poslancov oboznámiť s
dôvodmi meškania výstavby F bloku základnej školy (tzv. Biely dom) a stanoviť reálny termín odovzdania stavby. Zhotoviteľ stavby pripustil zásadné meškanie aj z dôvodov na svojej
strane, odôvodňoval ho nevyhnutnosťou častých zmien oproti
projektu a meškajúcimi dodávateľmi. Obci vzniká pohľadávka
900€ zmluvnej pokuty za každý deň omeškania, ktorá presahuje
60 000 €. Na otázku poslancov, kedy zhotoviteľ garantuje defi-
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nitívny termín odovzdania stavby, sme si vypočuli odpoveď –
20. septembra 2019. Ostáva veriť, že ide o skutočne posledné
zdržanie a naše deti sa dočkajú skorého riešenia provizórnej
situácie vo vyučovaní.
Ďalší program pracovného stretnutia sa týkal realizácie
programových priorít, prijatých na ustanovujúcom obecnom
zastupiteľstve v decembri minulého roku. Kompletný dokument môžete nájsť na facebookovej stránke Fungujúca Lužná,
v príspevku z 5. decembra 2018.
Preberala sa téma eliminácie hazardných hier v obci, poslanci i OcÚ sú za jedno vo vyvinutí maximálneho úsilia o jeho
plošný zákaz na území Dunajskej Lužnej. Preto chceme aktivovať mládež a počas nadchádzajúcich parlamentných volieb obnoviť petičnú aktivitu v tejto veci. Takmer polovicu potrebných
podpisov už máme k dispozícii.
Preberali sa tiež nástojčivé otázky týkajúce sa vybudovania
autobusových zastávok na Malinovej a Lipovej ulici, v oboch
prípadoch je zdržanie spôsobené získaním pozemkových práv
od vlastníkov. Napriek náročnosti problematiky došlo cez leto
k významným posunom v prípade zastávky Lipová a jednom
smere zastávky Malinová, kde už má obecný úrad k dispozícii
veľkú väčšinu podpísaných zmlúv s vlastníkmi. Len pre ilustráciu uvádzame, že k jedinej zastávke bolo potrebné vysporiadať
viac ako 80 vlastníkov!
Avizovaná kyvadlová doprava na železničné stanice narazila
na absenciu riadnych zastávok. Napriek tomu sme s OcÚ dospeli ku konsenzu, že v krátkom čase budú podniknuté kroky
smerujúce k obsluhe trasy aspoň na existujúcich zastávkach.
Po úspešnom spevnení plochy na parkovanie pri ŽS Miloslavov rokuje obec o ďalšom zväčšení tejto plochy. V komunikácii
s vlastníkmi sa podarilo dosiahnuť zatiaľ ústnu dohodu, je ešte
potrebné vyriešiť nároky nájomcu, ktorý na pozemkoch hospodári.
Vo veci prepojenia ulíc Fialková, Studená a priľahlých ulíc
na Košariskú bude obec iniciovať kúpu pozemkov pod budúcou
komunikáciou od Slovenského pozemkového fondu.
Obzvlášť pozitívna je zhoda na aktualizácii územného plánu
obce. OcÚ už v súčasnosti digitalizuje všetky údaje do prehľadného online portfólia a v najbližších týždňoch sa uskutočnia
intenzívne rokovania o budúcej podobe územného rozvoja Dunajskej Lužnej.
Občanov možno tiež zaujme informácia, že dňa 10.09.2019
sa z iniciatívy našich poslancov konalo na obecnom úrade aj
stretnutie so spoločnosťou D4R7 Constructions s.r.o., ktorá
realizuje výstavbu diaľničného obchvatu hlavného mesta. Na
ňom sme sa dozvedeli, že do konca septembra bude skolaudovaný nadjazd ponad diaľnicu, a my všetci ho budeme môcť
využívať na cestu do a zo Šamorína. Hlavným cieľom stretnutia
však bolo vyjednať pre našu obec kompenzácie za nadmernú
hlučnosť, prašnosť a opotrebovanie ciest v Dunajskej Lužnej,
ktoré boli spôsobené premávkou stavebných mechanizmov.
S uspokojením možno skonštatovať, že v zmysle projektovej
dokumentácie spoločnosť D4R7 pristúpi ku kompletnej rekonštrukcii viacerých ciest v našej obci ako napr. Orechová, Podnikateľská a časť Jánošíkovskej v smere od Kalinkova. Preukázali
tiež ochotu poskytnúť mechanizmy na čistenie vozovky v našej
obci počas víkendových dní a realizovať náhradnú výsadbu za
zeleň, o ktorú obec prišla v rámci výrubového konania. Obec
tiež žiadala finančnú náhradu za pokles občianskeho komfortu,
o tejto možnosti sa predstavitelia spoločnosti sľúbili poradiť,
a do konca septembra nás informovať.
Pokračovať v diskusii budeme už na nadchádzajúcej porade
poslancov.
S pozdravom a vďakou za podporu,
Tím Fungujúca Lužná
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Brány školy sa opäť otvorili
V pondelok, 2. septembra, davy detí a rodičov smerovali do areálu základnej školy, aby spoločne s pedagógmi otvorili nový školský rok
2019/2020.
Slniečko ani teraz nebolo naklonené pripravenému otvoreniu na
školskom dvore, preto sa celá slávnosť uskutočnila v triedach za účasti triednych učiteľov. V úvode aspoň pani riaditeľka prostredníctvom
školského rozhlasu pozdravila a privítala všetkých prítomných, hostí,
nových žiakov a zamestnancov.
Nádeje na otvorenie novej budovy pre prváčikov, sa, žiaľ, nesplnili. Na pracovisku prebiehala ešte na konci augusta stavebná činnosť,
takže kolaudácia nebola úspešná. Všetkých nás to v ZŠ mrzelo, lebo
vnútorné priestory určené na učenie boli pripravené. Vedenie školy
vynaložilo aj počas dovolenkového obdobia úsilie, a zabezpečilo pre
prváčikov všetko potrebné zariadenie – lavice, stoličky, tabule, interaktívny televízor, šatňové skrinky, sanitárne vybavenie, žinenky, rebriny do telocvičnej sály, nástenky, panely, nábytok do tried, zborovní,
šatní pri telocvični a mnoho ďalších potrebných vecí.
Nečakaná situácia si vyžiadala nové organizačné opatrenia. Vedenie školy sa neprikláňalo k možnosti dlhodobého vyhlásenia riaditeľského voľna pre vyššie ročníky, i keď žiaci by to s radosťou uvítali.
Mysleli sme nielen na školské povinnosti, ktoré by žiaci ťažko dobiehali, ale aj na rodičov, ktorí by mali o svoje nestrážené deti obavu.
Preto boli všetci žiaci umiestnení v areáli školy do voľných učební aj za
cenu menšieho komfortu a vyučovania bez delenia na skupiny. Myslím, že dotknuté triedy novú situáciu znášajú statočne, a aj rodičia sa
po počiatočných obavách upokojili.
V tomto školskom roku, čo sa počtu žiakov týka, sme prekročili
číslicu 800. Brány školy denne prekračuje 822 žiakov, ktorí sa budú
učiť v 38 triedach. Školský klub má 15 oddelení, teda o dve viac ako v
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minulom školskom roku. O žiakov sa stará dokopy 89 pedagogických,
odborných a nepedagogických zamestnancov.
Vedenie školy pred začiatkom školského roka prijalo 14 nových
zamestnancov – 5 učiteliek, 4 vychovávateľky, 1 asistentku učiteľa,
1 upratovačku, 1 vrátničku do nového bloku a 1 školníka a 1 dozor
do telocvične.
Nemysleli sme len na vybavenie nového bloku, ale zmeny sa diali
aj v pôvodnom areáli. Vďaka obci do školského parku pribudlo vytúžené nočné osvetlenie a zrekonštruovala sa časť kanalizačného potrubia, ktoré bolo v kritickom stave a ohrozovalo chod školy.
Vedenie školy zasa vymenilo podlahu vo viacerých triedach a zakúpilo nové tabule. Aby sa zamedzilo prášeniu kriedou, ktoré spôsobuje problémy deťom s alergiami, na nové tabule sa bude písať
fixkami.
Okrem toho sa vykonávali maliarske práce, oprava poškodeného
nábytku a inštalácia roliet, tak, aby boli vo všetkých triedach.
Napriek úvodnému organizačnému stresu sa v škole nielen učí,
ale mnohé triedy sa už zúčastnili atraktívnych podujatí – či už to bola
návšteva vedeckého a vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach, návšteva v Slovenskej národnej rade, kde sa zúčastnili besedy s politikom
pánom Budajom o občianskej slobode alebo exkurzia na Bratislavský
hrad, kde si žiaci pozreli výstavu o našej histórii.
Tak teda, školský rok sa začal, ale pre vedenie obce vyrástol staronový problém – kam umiestniť budúcich prvákov, keďže kapacita
školy aj napriek otvoreniu novej budovy je naplnená – a žiakov stále
neubúda.
Prajem všetkým žiakom a ich rodičom pevné zdravie, radosť
a veľa optimizmu pri prekonávaní každodenných prekážok a trpezlivosť pri výchove ich malých i väčších ratolestí. Kolegom pedagógom
zasa želám pevné nervy, invenciu pri príprave na vyučovanie a radosť
z práce a kolektívu, ktorý ich dokáže podržať a podporiť.
PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

Môžu byť obedy zadarmo?
Zámerom tohto článku je informovať rodičov detí o tom, na základe čoho
je stanovená cena stravného na jedno jedlo v podmienkach obce Dunajská Lužná.
1. Všeobecné podmienky
Podľa § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) školská jedáleň, ktorej
zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom a žiakom
a) za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky,
b) za úhradu režijných nákladov, ak tak určil zriaďovateľ,
c) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
1a). Náklady na nákup potravín
Výšku týchto nákladov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR výnosom, v ktorom určí finančné pásma na nákup potravín
na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. S účinnosťou od 1.
septembra 2019 platia nové finančné pásma, podľa ktorých náklady na
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií sú určené nasledovné:
a). Základná škola
žiak od 6 rokov do 11 rokov
tretie pásmo
1,21 eur,
žiak od 11 rokov do 15 rokov
tretie pásmo
1,30 eur.
b). Predškolský ročník Materskej školy
Dieťa v predškolskom ročníku MŠ tretie pásmo
1,54 eur
z toho:
1. desiata
0,38 eur,
2. obed
0,90 eur,
3. olovrant
0,26 eur.

1b). Režijné náklady
Suma na úhradu režijných nákladov je od 1. apríla 2016 stanovená vo
výške 0,30 eur na deň, čo je za mesiac pri 20 obedoch 6 eur. Výška úhrady sa aj napriek zvyšovaniu platov pracovníčok ŠJ a zvyšovania cien energií od roku 2016 nezmenila. Táto úhrada režijných nákladov predstavuje
vlastné príjmy ŠJ a v roku 2019 sa počíta s vlastnými príjmami v sume
50 000 eur, pričom celkové výdavky na zabezpečenie prevádzky ŠJ sú
v roku 2019 rozpočtované vo výške 161 331 eur.
1c). Všeobecne záväzné nariadenie
Poslanci Obecného zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 25. júna 019
schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 7/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, v ktorom okrem iného určili výšku úhrady nákladov na nákup potravín, ako aj výšku úhrady režijných nákladov.
2. Dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje podľa § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec môže požiadať o dotáciu na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa, ktorú možno poskytnúť na zabezpečenie
obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole a v základnej
škole na každé dieťa, ktoré navštevuje
a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu,
b) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
c) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho
posledný ročník materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností,
ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
(dokončenie na str. 11)
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Rada školy (2015 – 2019) je v cieli
V živote sme naučení na určité etapy, určitá skutočnosť trvá len
nejaký čas. Obdobie trvania má svoj začiatok, no taktiež svoj koniec.
Dokonca býva aj nejakým predpisom alebo pravidlom vymedzený
presne určený čas trvania – presným dátumom (od – do), alebo
funkčným obdobím (roky).
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a samospráve
v ustanovení § 24 ods. 16 všeobecne určuje funkčné obdobie orgánov
školskej samosprávy na 4 roky. „Polopatisticky“ povedané, funkčné
obdobie Rady školy (ďalej len „RŠ“) sú teda 4 roky.
RŠ, to nie je len také nejaké navyše zoskupenie ľudí, je to totiž:
„iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania; plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti
škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov
obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky (ustanovenie § 24 ods. 1)“. Sú v nej zástupcovia nielen zriaďovateľa – obce
(4), ale aj pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy
(2+1), a najmä zástupcovia rodičov (4).
Terajšia RŠ „slávila“ svoje narodeniny počas troch predchádzajúcich rokov vždy na začiatku decembra, nakoľko dátum 09. 12. 2015
bol dňom jej vzniku v zmysle zákonných ustanovení. Z tohto údaja
nám teda vychádza, že jeseň roku 2019 je obdobím zavŕšenia jej
funkčného obdobia. Zároveň sú tieto mesiace (september a október
2019) časom kompetentných orgánov, aby uskutočnili voľby (na pedagogickej porade ZŠ, na plenárnom zasadnutí ZRPŠ), resp. delegovanie (na zasadnutí obecného zastupiteľstva) nových 11 členov do RŠ
pri ZŠ Dunajská Lužná.
Je tu teda priestor, aby tak, ako ste boli pravidelne v obecnom časopise informovaní o činnosti školskej rady, zazneli v tomto priestore
aj dôležité slová na konci jej funkčného obdobia rokov 2015 – 2019.

Chcem teda členom Rady školy pri ZŠ Dunajská Lužná vysloviť
veľké ďakujem za 21 aktívnych zasadnutí (zákon predpisuje raz štvrťročne, teda 4 do roka, my sme mali za rok 5), za aktívnu účasť a vyslovené návrhy v prospech najmä žiakov ZŠ, za podporu uznesení,
ktorými RŠ burcovala predovšetkým zriaďovateľa (obec) pri riešení
nedostatočnej kapacity priestorov ZŠ, poďakovať aj za prezentáciu
RŠ navonok.
Veľké ďakujem teda vyslovujem nielen terajším členom RŠ: p.
Ing. Jozefovi Kundlákovi (podpredseda), p. Eve Markovej, p. Mgr.
Galine Jendželovskej, p. Ing. Marekovi Ličákovi, PhD., Mgr. Darine
Kováčovej, Mgr. Martine Ceizelovej. P. Márii Hrajnohovej, p. Valérii
Mosnej, p. Mgr. Danielovi Mikloškovi, p. Mgr. Adriáne Vláčilovej, ale
aj bývalým členom RŠ, ktorí ukončili činnosť počas jej funkčného obdobia: p. Andrejovi Blizniakovi, p. Mgr. Nadežde Hrančovej, p. Ing.
Michaele Luteránovej a p. Kataríne Kučerovej.
Spokojne možno vysloviť, že RŠ v tomto funkčnom období napĺňala nielen odkaz zákonného ustanovenia o jej poslaní, ale skutočne
vyjadrovala a presadzovala verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov,
pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov ZŠ a plnila
funkciu verejnej kontroly. Veď sa len stačí pozrieť do podrobných zápisníc zo všetkých 21 zasadnutí (www.zsdunajskaluzna.sk).
Treba zároveň uviesť, že v tomto čase (na začiatku septembra
2019) je všetkým členom RŠ ľúto, že radostnou bodkou ich funkčného obdobia nie je ešte stále otvorenie a plná funkčnosť nového
F bloku ZŠ (prestavaná administratívna budova RD). Je veľkým prianím nielen autora týchto riadkov, ale aj celej RŠ, aby medzi písaním
týchto riadkov a realitou v čase Vášho čítania tohto článku bol veľký
rozdiel práve v tom, že táto nová potrebná budova bude už v užívaní
žiakmi ZŠ.
A novým členom Rady školy vo funkčnom období 2019 – 2023
veľa síl a trpezlivosti pri presadzovaní záujmov žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov ZŠ, ako aj pri
úlohe na dozore nad rozširovaním kapacity ZŠ!
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, predseda RŠ

Nový F-blok ZŠ Dunajská Lužná
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5. APRÍL 2019 – STRETNUTIE UČITEĽOV A PEDAGÓGOV PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV
Zoznámime vás s ďalšími životnými príbehmi, ktoré odkryjú aspoň krátky úsek profesného obdobia známych a vážených pedagogičiek.

OCENENÁ UČITEĽKA PANI LÝDIA KARLOVÁ
ocenená CENOU STAROSTU OBCE, ktorú si prevzala z rúk pána
Štefana Jurčíka práve na spomínanom slávnostnom stretnutí.
Pani Karlová začína svoje rozprávanie:
Písal sa rok 1964, významný medzník v mojom živote, pretože
som bola slávnostne promovaná ako učiteľka na Pedagogickej fakulte v Trnave a 1. septembra som začala svoju učiteľskú púť.
Kde ste ju začínali?
Bola mi pridelená umiestenka do Nových Košarísk spolu s ďalšími tromi absolventkami. Vyštudovala som učiteľstvo pre druhý
stupeň s aprobáciou chémia – biológia. S napätím som očakávala
1. september a nevedela som sa dočkať mojich prvých žiakov 9.B
triedy.
Mali ste aj obavy z prvých stretnutí, pohľadov, správania sa žiakov?
Určite, keď si tak spomínam, jemný strach v mojej mysli ma prenasledoval. Hlavne aj z toho dôvodu, že to boli už starší žiaci. Ťažko
však povedať, kto mal v prvom okamihu väčšie obavy – či moji budúci žiaci alebo ja. Zvládli sme to, a prejavili sme si navzájom sympatie.
Výučba bola Vaším koníčkom.
Učila som prevažne vo vyšších ročníkoch 6-9. Mojou záľubou
bola chémia, ale s láskou a zodpovednosťou som učila aj iné predmety, keď bolo treba. Každý rok som pripravovala žiakov na chemickú olympiádu a vždy sa veľmi dobre umiestňovali v okresných aj
krajských kolách.
Kde ste najdlhšie pôsobili?
Dunajská Lužná bola mojím prvým a jediným pôsobiskom celých
štyridsať rokov, ktoré som učila. Svoju prácu aj svojich zverencov
som mala rada. Snažila som sa odovzdať im nielen vedomosti, ale
podnecovať v nich všetko dobré, čo človek potrebuje k životu – zodpovednosť, svedomitosť, lásku, priateľstvo, ochotu. Vždy som vyzdvihovala ich snahu zlepšovať sa, chválila som ich za každý pokrok.
Spolupracovníci, ktorí Vás obklopovali.
Počas celej praxe tu bol vždy dobrý pedagogický kolektív. Rozumeli sme si, pomáhali si navzájom a zdieľali spoločne svoje radosti aj starosti. Možno aj preto tých štyridsať rokov utieklo ako voda.
Z tejto školy vyšlo veľa dobrých žiakov, z ktorých mnohí sú inžinieri,
lekári, učitelia, technici, ale čo je hlavné – dobrí ľudia.
Čas na zaslúženom odpočinku?
Samozrejme, venovala som sa, a venujem, rodine, vnúčatám,
domácnosti odkedy som na dôchodku. Okrem toho navštevujem jazykovú školu, zdokonaľujem sa v angličtine. Vedieť anglický jazyk ma
vždy lákalo, pozerám filmy v anglickom jazyku. Nikdy som však nebola v anglicky hovoriacej krajine. Častokrát doučujem chémiu deti
mojich bývalých žiakov, ktorí ma o to požiadajú alebo požiadali. Vždy
sa teším, keď niekto zazvoní pri bráne s pozvánkou na stretnutia bývalých tried, ktoré si organizujú po viacerých rokoch od ukončenia
školskej dochádzky. Je to pekná tradícia a teším sa z toho, že sa chcú
stretnúť, porozprávať sa a zaspomínať si.
Aj ja si s úsmevom na tvári rada zaspomínam na všetky lotroviny
a husárske kúsky, ktoré sú typické pre tento vek. Ale vidím aj ustráchané tváričky pred skúšaním alebo „písomkami“. Aj to patrí k životu
mladého človeka.
Pani Karlová, ďakujem Vám za príjemné stretnutie, úprimné slová a prajeme Vám pevné zdravie.
Zhovárala sa Ing. Tatiana Uličná

OCENENÁ UČITEĽKA PANI ANNA HUBERTOVÁ
Pani Hubertová, srdečne gratulujeme k udeleniu Ceny starostu obce, ktorú ste si prevzali z rúk starostu obce Dunajská Lužná pána Štefana Jurčíka.
Veľmi si vážim ocenenie, ktorého sa mi dostalo.... začína svoje rozprávanie pani Hubertová, a pokračuje ..... stať sa učiteľkou bol môj sen. Tento sen
sa mi, aj s podporou mojich blízkych, splnil.
Narodila som sa v Košariskách-Priepasné, odkiaľ sa naša rodina presťahovala do Nových Košarísk v roku 1945. Základnú školu som navštevovala
na Základnej deväťročnej škole v Jánošíkovej. V štúdiu som pokračovala na
Jedenásťročnej strednej škole v Šamoríne.
Snaha po ďalších nových poznatkoch Vás hnala ďalej.
Je to pravda. V rokoch 1960 – 1964 som študovala na Pedagogickom
inštitúte v Trnave. Tu som získala kvalifikáciu pre 6. – 9. ročník základných
deväťročných škôl, kombinácia prírodopis – telesná výchova.
Pokračovali ste v postgraduálnom štúdiu. Téma Vašej záverečnej písomnej práce je pútavá.
Chcem sa k Vášmu názoru prikloniť. Názov písomnej práce je „Vplyv
efektívnosti hodín telesnej výchovy na základných deväťročných školách na
rozvoj fyzickej zdatnosti a výkonnosti“. Absolvovala som aj ďalšie vzdelávacie
aktivity, ktoré nadväzovali na učiteľské povolanie, napríklad „Kurz pre špecifickú prípravu dievčat“.
Mohla som teda učiť siedme ročníky „Základy výživy“ a ôsme ročníky
„Starostlivosť o dieťa.“
Čo Vaše ďalšie spomínanie?
Tak napríklad hneď v prvom roku môjho nástupu som sa so žiačkami
šiesteho až deviateho ročníka zúčastnila na celoštátnej spartakiáde v Prahe.
Dievčatá, ktoré cvičili, doteraz rady spomínajú na tieto chvíle. Sprievodné
piesne Michala Davida znejú stále v našich hlavičkách.
Pamätám si, ako sme na školskej chodbe mali naznačené značky, kde sme
nacvičovali nielen za zlého počasia. Situácia sa zlepšila vďaka predsedovi vtedajšieho Miestneho národného výboru, pánovi Kolomanovi Véghovi, vďaka
môjmu manželovi a vďaka všetkým dobrovoľníkom, ktorým sa podarilo postaviť telocvičňu. Vystriedalo sa viacero kolegov – telocvikárov. Boli roky, keď
sme s kolegyňou Ankou Kolárovou učili nielen dievčatá, ale aj chlapcov. Jeden ročník sa veľmi vydaril. Boli to chlapci, ktorí končili v školskom roku 1977
a pokračovali ako starší žiaci, dorastenci a muži vo futbalovej kariére.
Musím spomenúť aj príjemnú požiadavku predsedníčky Slovenského
zväzu žien, pani Evy Pavelkovej. Členky prejavili záujem o cvičenie v telocvični
so mnou. Tak sa im to zapáčilo, že v roku 1985 cvičili na Strahove na celoštátnej spartakiáde. Ale bezo mňa.
K Vašim záľubám.
Lásku k prírode som mala možnosť prenášať na hodinách prírodopisu.
Vo voľnom čase sa venujem ručným prácam, záhrade okolo domu. Teším
sa, že si môžeme spolu s manželom dopestovať zeleninu, ovocie, kvety pre
potešenie.
Mala som výborné kolegyne a kolegov, dobrých a úspešných žiakov.
Z mnohých spomeniem, s Vaším dovolením, pani riaditeľku Základnej školy PaedDr. Ivetu Slobodníkovú a pána starostu
Štefana Jurčíka.
Vyjadrím želanie, aby sa Vám všetkým darilo v živote a tešili sa z každého
dňa v kruhu svojich najbližších a priateľov.
ĎAKUJEM.
Pani Hubertová, vďaka Vám za rozhovor a chvíle s Vami strávené.
Zhovárala sa Ing. Tatiana Uličná
Na fotografii pani Anna Hubertová v blízkosti jednej zo svojich lások – kvetov.
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Spolok rodákov M. R. Štefánika – pobočka v Dunajskej Lužnej
sa vydala v rámci dlhodobého projektu poznávať svoju históriu účasťou
na spomienkovej slávnosti v rodnej obci Košariská a v družobnej obci
Priepasné, aj v rámci roka M. R. Štefánika.
Už mnoho rokov v deň výročia narodenia M. R. Štefánika, 21. júla
ráno, sa vydávajú na cestu poznávať našu históriu členovia a sympatizanti Spolku. Aj pán starosta Štefan Jurčík nám prišiel osobne zaželať
šťastnú cestu, keďže išiel na spomienku na Košariská a do Priepasného
po svojej osi.
Prvú zastávku v Priepasnom sme šťastne stihli, vítal nás pán starosta so svojimi spolupracovníkmi, rodinou, ženskou speváckou skupinou a ostatnými občanmi. Prítomná bola aj pani farárka Durcová, ktorá
spolu s ostatnými zástupcami obce Priepasné, Dunajská Lužná a Spolku
rodákov M.R. Štefánika – pobočky v D. Lužnej položili kvety k pamätníku M.R. Štefánika. Pán starosta Czere pripomenul vo svojom krátkom
príhovore, že pamätník na nádvorí obecného úradu stojí aj vďaka finančným príspevkom občanov a obce Dunajskej Lužnej. Pred stromami
priateľstva – dubmi – sme vytvorili polkruh a tradične sme zaspievali
našu spoločnú hymnu stretnutia – Na Kráľovej holi a v ďalších veršoch s
textom od pani Betky Krásnej, ktoré hovoria o vzťahu k priepasňanskej
zemi a medzi našimi družobnými obcami.

Na cintoríne pri hrobe rodičov Milana R. Štefánika
Druhá zastávka bola v obci Košariská, kde sa každoročne koná spomienková slávnosť pri výročí narodenia, tohto roku 139. výročia, nášho
rodáka gen. M. R. Štefánika pod záštitou ministerstva obrany SR, SNM
a obce Košariská. Začala sa slávnostnými Službami Božími. Po nich sa
konala samotná spomienková slávnosť. Zhromaždenie účastníkov sme
osviežili našimi bledomodrými tričkami s podobizňou M. R. Štefánika,
ale aj členovia vo vyšívaných košeliach. Vzbudili sme tým, ako aj po
minulé roky, pozornosť ostatných účastníkov. Po pietnej časti slávnosti, ktorá spočívala v kladení vencov a kytíc k buste na rodnom dome,
dotvorila slávnostnú atmosféru dychová hudba MO SR hymnami SR,

Na Košariskách pre rodným domom a múzeom
ale j ČR, a na záver hymnická pieseň Kto za pravdu horí. Odzneli prejavy a príhovory – niekoľko čistých, krátkych a jasných slov. Potom bola
možnosť navštíviť expozíciu v múzeu, v ktorom bolo aj niečo nové ako
po ostatné roky – pár nadšencov si totiž dalo prácu – pozháňali kostýmy
a v jednotlivých častiach expozície sprítomnili krátkymi príbehmi život
M. R. Štefánika. Návštevníci boli nadšení, a medzi nimi aj my. Pred obedom, ktorý sme mali v reštaurácii na námestí obce U Gurmána, sme sa
spoločne vybrali k hrobu rodičov M. R. Štefánika. Na obede sme akú
takú chvíľu zotrvali a prečkali sme aj riadnu dažďovú sprchu z oblakov.
Ďalší program bol v priestoroch kostola, a to: výstava Generál na javisku (vybrané kostýmy hlavných predstaviteľov divadelných hier o M. R.
Štefánikovi, ale aj panely s fotografiami a krátkymi správami o jednotlivých hrách, najmä z divadla v Nitre a Radošinského naivného divadla
v Bratislave, ale aj prednáška „Štefánik v divadelných podobách“, ktorú
prezentovala Dagmar Inštitorisová, autorka monografie s rovnakým
názvom. V nej nájdeme odkaz na súčasné diela, ale aj tie, ktoré vznikali
po jeho smrti a boli zdrojom pre využitie na spomienkových akciách,
najmä v školskom prostredí. Záver programu patril spevokolu Animatus z Pezinka, ktorý predviedol mnohé skladby národného a vlasteneckého charakteru, ako aj opernej speváčke Terézii Janekovej.
Na záver organizátori putovania za poznaním histórie vyslovujú
vďaku všetkým účastníkom za účasť a disciplinovanosť. Za fotodokumentáciu vďaka pani Tesárikovej a pánovi Liškovi. Môžete si ju v skrátenej verzii pozrieť na webovej stránke našej obce v časti Kultúra a organizácie/organizácie a združenia/Spolok rodákov 2019/zájazd júl 2019.
Posledná zastávka bola pri evanjelickom kostole v Dunajskej Lužnej,
pred príchodom do našej obce v podvečerných hodinách, kde si účastníci putovania za históriou pripomenuli výročie narodenia M. R. Štefánika aj pri pamätníku v našej obci v areáli pred evanjelickým kostolom.
Oľga Reptová, autorka foto: Andrea Tesáriková
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OKIENKO DO MINULOSTI OBCE
BUDOVA BÝVALÉHO KLUBU MLÁDEŽE V ČASTI NOVÁ LIPNICA
Už asi len málo našich občanov si pamätá, že budova súčasnej Materskej školy č. 417 v časti Nová Lipnica oproti reštaurácii Torch
a Farmdeco sa pôvodne postavila ako KLUB MLÁDEŽE. Zaspomínajme na zaujímavú históriu tejto budovy.

ROKY 1972 – 1973
Začiatkom 70. rokov min. storočia v obci Nová Lipnica, v tom čase ešte samostatnej, úspešne pracoval Socialistický zväz mládeže
pod vedením Milana Osuského. Mládežníci organizovali pestrú kultúrno-spoločenskú činnosť, posedenia, kvízy, súťaže, oslavy, diskotéky, turnaje, pripravovali návštevy kultúrnych podujatí a výlety. Avšak v obci chýbal vhodný stánok pre túto kultúrno-spoločenskú
činnosť a stretávanie. Zväz mládeže preto vyvinul iniciatívu o vybudovanie vhodnej budovy a z vyšších zväzáckych orgánov získal finančnú dotáciu na Klub mládeže. Miestny národný výbor v Novej Lipnici pod vedením predsedníčky pani Ľudmily Špatzalovej podporil
iniciatívu mládeže, v rozpočte obce vyčlenil ďalšie finančné prostriedky, a už v roku 1972 sa robili výkopové práce pre budovu Klubu
mládeže na súčasnej Lipnickej ulici oproti vtedajšiemu Pohostinstvu.

1972, členovia SZM Nová Lipnica, M. Osuský, O. Pučeková, D. Jurčák,
M. Hričáková-Matúšová, V. Csáder, A. Csáderová, J. Uličný, J. Bernátová-Véghová

1972, výkopové práce pre Klub mládeže sleduje predsedníčka MNV pani
Špatzalová

1973, pohľad na hrubú stavbu Klubu mládeže od Hlavnej cesty

1982, narodeninové posedenie mládých v Klube mládeže

ROKY 1974 – 1989
Spočiatku stavba Klubu mládeže, vďaka zanieteným členom organizácie SZM i ostatným občanom, rýchlo napredovala, a už v roku
1973 bola hotová hrubá stavba. Situácia sa zmenila od 1. januára 1974, nakoľko obec Nová Lipnica sa stala súčasťou spojenej obce
Dunajská Lužná. Spojená obec musela riešiť naliehavejšie úlohy, ako nepostačujúci zdroj elektrickej energie, kanalizáciu pre novovybudované sídlisko, administratívnu budovu MNV. Stavba Klubu mládeže v časti Nová Lipnica sa tak dostala na okraj záujmu. Ale v tomto
období sa už aj situácia v SZM zmenila. Zanietení organizátori si postupne zakladali rodiny, a to už mali iné starosti.
V roku 1976, v období príprav volieb do zastupiteľských úradov, stavba Klubu mládeže trochu pokročila. Keďže v tejto časti obce
nebola vhodná budova pre volebnú miestnosť, tak sa dokončila aspoň pravá strana prízemia Klubu mládeže. V novembri 1976 sa teda
v budove ako prvé konali práve voľby. V rokoch 1977 – 1980 sa stavba pomaly dokončovala. Vtedajší národný výbor pod vedením
predsedu pána Kolomana Végha získal zo štátnej správy finančnú dotáciu na dokončenie i interiérové vybavenie. Všetky miestnosti
Klubu mládeže boli vybavené, na vtedajšie pomery, exkluzívnym zariadením. Pre mládež sa zakúpili aj stolnotenisové stoly. Dostavanú
budovu od roku 1980 využívala už mladšia generácia mládeže na stretnutia, posedenia, a najmä na stolný tenis. Na prízemí bola otvorená obecná knižnica. Veľká sála na poschodí s prislúchajúcou kuchynkou slúžila všetkým spoločenským a záujmovým organizáciám,
inštitúciám i súkromným osobám. Konali sa tu zábavy Zväzu žien, Zväzarmu, ZRPŠ i ďalších organizácií. JRD Úsvit pri Dunaji v sále orga-
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1990, predseda MNV pán Végh strihá pásku pri slávnostnom otvorení
ZUŠ

1994, Betka Jurčíková, žiačka hudobného odboru v ZUŠ

nizoval oslavy MDŽ a občania si sálu prenajímali na svadby a oslavy jubileí. Stolní tenisti využívali sálu v dňoch, keď sa nekonali zábavy
a oslavy. V roku 1985 bola na prízemí umiestnená Osobitná škola. Keď sa v roku 1988 uvoľnila trieda v ZŠ, bola presunutá do ZŠ. Budova
teda nemala jedného správcu, a to sa odrazilo aj na stave interiéru, ktorý sa postupne znehodnocoval.

ROKY 1990 – 2003
Keďže sa v roku 1990 pripravovalo otvorenie Základnej umeleckej školy v obci, obecné orgány školskému úradu pre jej umiestnenie poskytli budovu Klubu mládeže. Školský úrad a obec investovali do obnovy budovy pre potreby umeleckej školy. A že to bolo
správne rozhodnutie, sa ukázalo hneď po otvorení v školskom roku 1990- 91. Priestory budovy nadobudli iný vzhľad, boli udržiavané,
vyzdobené, útulné. Žiaľ, nebolo to konečné riešenie. ZUŠ bola z ekonomických dôvodov v roku 1998 školským úradom premiestnená
do uvoľnených tried ZŠ.
V roku 1998 museli obecné orgány opäť riešiť využitie budovy. Časť na prízemí prenajali Umeleckým remeslám v Kláštore pod Znievom na výstavné priestory, v jednej časti budovy mala prenajatú administratívnu kanceláriu Jutta Jordán, s.r.o. V pravej strane prízemia
bola opäť otvorená obecná knižnica. Do suterénu obec umiestnila viacúčelovú kovovú konštrukciu na cvičenie pre mládež.
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Podunajska

Práca s ¾uïmi prináša neopakované situácie
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Za spoluprácu a pomoc ïakujeme:
Paroplynovému cyklu Bratislava a obci Trstice
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(zariadenie s celodennou starostlivos ou)
Dunajská Lužná
apríl 2004

apríl 2004

2004, informačný leták o otvorení stacionára

2004, slávnostné otvorenie denného stacionára

2004, posedenie v stacionári pri slávnostnom otvorení

2012, pracovníčky stacionára Mariana Voděrová a Anna Ághová s klientkami stacionára
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ROKY 2004 – 2019
Už v roku 2003 sa komisia sociálnych vecí a zdravotníctva zaoberala myšlienkou zriadenia denného stacionára pre odkázaných
starších občanov. Pre jej umiestnenie navrhli budovu bývalého Klubu mládeže. Návrh na zriadenie denného stacionára obecné zastupiteľstvo schválilo. Z viacerých zdrojov obec získala finančné prostriedky na vnútorné zariadenie, urobila potrebné stavebné úpravy
a 30. apríla 2004 bol denný stacionár slávnostne otvorený. Zároveň sa na poschodí budovy urobili stavebné úpravy pre ubytovacie
zariadenie penzión. Prvé dva roky boli v penzióne obsadené všetky ubytovacie miesta pracovníkmi jednej stavebnej firmy, avšak neskôr
ubytovaných ubúdalo, a penzión bol slabo vyťažený. Aj o služby denného stacionára bol nižší záujem ako obecné orgány predpokladali.
V prvých rokoch boli v stacionári 3-4 klienti, neskôr 2 klientky a v roku 2014 bola v stacionári už len jedna odkázaná osoba.
Keď sa v roku 2007 ukázal nedostatok miest v materskej škole, obecné zastupiteľstvo schválilo presunutie stacionára do menších
miestností v budove, a to do priestorov knižnice, ktorá bola presťahovaná do inej budovy. V uvoľnenej časti stacionára bola umiestnená
jedna trieda materskej školy. Keďže v penzióne bolo naďalej málo ubytovaných, v roku 2009 obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie
penziónu a umiestnenie jeden a pol triedy materskej školy v uvoľnených priestoroch. Stacionár ešte zotrval v dvoch malých miestnostiach do marca 2015, kedy bol zrušený. Do 2. septembra 2015 bola celá budova prestavaná pre potreby materskej školy. V súčasnosti
sú v budove umiestnené tri triedy materskej školy. Ťažko skúšaná a často prestavovaná budova, v ktorej sa vystriedalo toľko rôznych
činností a aktivít, konečne našla vhodné využitie.

Príbeh „Sídliska pri futbalovom štadióne“ a jeho obyvateľ

Rada Miestneho národného výboru (MNV) v Jánošíkovej dala v roku 1967 súhlas k postaveniu sídliska v obci. Podľa projektu malo mať sídlisko kapa
bytových jednotiek, pozostávalo zo 17 objektov s 3- a 4- izbovými bytmi, ktoré sa predávali na kľúč do osobného vlastníctva. Výstavba sa mala začať v
kvartáli 1971 a dokončenie bolo plánované na druhý kvartál 1973. Stavebné povolenie dal Okresný národný výbor Bratislava-vidiek až 10. novemb
Najmä výstavba občianskeho vybavenia (zabezpečenie vykurovania a odvádzanie odpadových vôd) sa oneskorila a nakoniec tento problém musela dor
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Ághová, Pavel Matúš, Angela Jašurová, Marta Solařová, Anna Göndörová, Alexander Klozík, Jaroslava Klozíková, Eva Krčmová, Viera
Pohľad na zrenovované sídlisko z futbalového štadióna
Pohľad na sídlisko z futbalového štadióna v r. 1974, kedy už mala
Hanzelová, Eva Pavelková,
Renáta Birová, Vlastimil Záhradník, ktorým ďakujem za spoluprácu.2014 – v pôvodnej kotolni je pekáreň a samoobslu
byť dobudovaná potrebná občianska vybavenosť (aj kotolňa)
Fotografie: Pavel Matúš, Ján Strasser, Mária Ducková-Adamcová, archívy Senior klubu, ZUŠ, obce a Anny Ághovej, web stránka MŠ
Pripravila: PaedDr. Mária Ducková-Adamcová

málo spomínaný

Môžu byť obedy zadarmo?
(dokončenie zo str. 5)
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poru výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pri 20 dňoch, počas
a úctu všetkým, ktorí nepríktorých sa dieťa zúčastnilo výchovno vzdelávacej činnosti v MŠ alejemné podmienky prekonali a
bo vyučovania v ZŠ, rodič dieťa alebo žiaka ušetrí celkom 24 eur a za
vydržali.
stravné zaplatí len rozdiel medzi dotáciou a stanovenými nákladmi
Ing. Tatiana Uličná,
na nákup potravín plus úhradu režijných nákladov.
Stanislav Fekete
Brezová ulica a detské ihrisko (preliezky) v roku 1978

Roháč, 1976

obyvateľka obce
od mája 1974

Tie isté pohľady na Brezovú ulicu a detské ihrisko v let

12		
Lužniansky spravodaj 3/2019

Vďaka vám, priatelia
Ako sa mnohým z nás dostáva dlhé roky možnosti absolvovať cenné koncertné vystúpenia zborov
doma, mnohým z nás aj v zahraničí. Ako mnohí
z nás, aj moja maličkosť pozoruje, ako sa o.i.
Kostol Povýšenia sv. Kríža, časť Jánošíková, postupne, takmer 15 rokov, zapĺňa mladými a novými veriacimi zo všetkých kútov našej vlasti. Je
nesporné, že všetky predchádzajúce generácie
do jeho umeleckej a duchovnej výbavy prispeli.
Napokon, je menej známe, že neb. p. L. Rummer
dostal za jeho vklad do pomoci obci dokonca
diplom pápeža Pia II. v 30. r. min. stor., čo nemá
v obci nikto. Nehovoriac o tradičnej a zaniknutej
dychovej hudbe a zboroch, ktoré tu účinkovali
za tvrdej totality, aby sa niektorí jeho členovia
stali výnosnými adresátmi pre udávanie štátnym a straníckym orgánom, zamestnávateľom,
priamo od našich spoluobčanov(!). Táto téma
umeleckého zázemia obce, sólistov, hudobníkov covanie. Možno neskôr. Teraz sa chcem
všetkých žánrov by si zaslúžila samostatné spra- nielen za seba, ale i mnohých poďakovať
dlhoročnému umeleckému vystupovaniu
Chrámového zboru Madony Žitného ostrova a jeho pravidelným externým hosťom
za ich duchovný, umelecký, ozdobný vklad
do bohoslužieb, sviatkov, spojených s viacerými príležitosťami – aj – výnimočnými
či sviatočnými v obci. Jeho „umelecká vedúca“ Lucia Čerňanská si zostavila skvelý
ansámbel, dokonca zo sólistu opery SND
a jedného z víťazov svetovej Pavarottiho
ceny, majstra J. Kundláka (1963). Darovať umenie nie je bežná vec, talent tiež.
Nemám v úmysle, ani by sa mu – ako ho
poznám – ansámbel nepáčilo, menovať

K ochrane kultúrneho dedičstva obce
Od roku 2017 platí v obci Všeobecne záväzné nariadenie (6/2017) o pomoci OÚ pri
ochrane, obnove kultúrneho dedičstva v obci.
Medzitým došlo v tomto smere k viacerým
podporným aktivitám vďaka zainteresovanosti
starostu a poslaneckého zboru v obci. Do jeho
zoznamu patrí aj hrob rímsko-katolíckeho kňaza
Jána Meszárosa ako kultúrna pamiatka, súčasť
štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok SR. Čas
si na pomníku vybral daň, a chátra. J. Meszáros
tu pôsobil v r. 1909 – 1938, má osobitnú zásluhu na dotvorení chrámu, mariánskych púťach,
výstavbe Lurdskej kaplnky, pamätných tabúľ
padlým rodákom v I. svetovej vojne a, samozrejme, cirkevných obradoch pre obyvateľstvo
(krsty, sobáše, pohreby, birmovky a iné). O hrob
sa sporadicky stará viac rodín, medzi inými aj rodina Rummerová. MO Matice slovenskej podobne ako v minulosti v rámci ochrany kultúrneho
dedičstva v obci prichádza s iniciatívou obnovy,
respektíve výmeny schátraného náhrobníka,
možnej kompletnej rekonštrukcie hrobu na znak
úcty k jeho zásluhám o obec a jej dobrú povesť
na hornom Žitnom ostrove, okrem iného v zložitých rokoch počas I. svetovej vojny i po nej. Patrí
spomedzi takmer 50 rímsko-katolíckych kňazov
v obci od r. 1358 k najzaslúžilejším. V jeho tesnej blízkosti je pochovaný ešte jeden kňaz, Ján
Makk, ktorý tu pôsobil v r. 1833 – 1876. Z úcty

k nim sa patrí, aby dotknuté ustanovizne obce v
súvislosti aj s VZN 6/2017 si ich všimli, a pomohli
spoločnými silami renovovať aj túto súčasť kultúrneho a duchovného dedičstva v obci.
Verme, že sa tak stane.
Bližšie: J. Vozár: Kostoly a kňazi farnosti
Dunajská Lužná, Matica slovenská, 1998
Stanislav Bajaník, Foto: Juraj Mertuš

zloženie Zboru. Mám v úmysle – nech si,
kto chce, príde vypočuť – poznamenať, že
vysoká interpretačná úroveň, jeho melodika, štruktúra a hlasové viactóninové zvládnutia, patria nielen k obecným, ba i nadobecným raritám. Necítiť v ňom disharmóniu, ani trému, a to je jedna z jeho predností ... Nekončia, pokračujú. Pokúsme sa
v obecnej pamäti a vo vďake za ich vklad
nám všetkým, pokračovať aj my. Kto pozná
notovú osnovu a ovláda aspoň jeden hudobný nástroj, sotva môže o tomto výroku
pochybovať ... Veľa vytrvalosti, trpezlivosti
a Božej priazne, priatelia!
Stanislav Bajaník
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SPOMIENKY A SÚČASNOSŤ
V istej pracovnej skupine som sa zoznámila s mladým, inšpiratívnym mužom. Nikdy predtým som ho nevidela, nič som o ňom nevedela. Zvedavosť mi však nedala, a tak som sa začala, s doteraz pre
mňa neznámym mužom, zhovárať. Pán Zoltán SZTOJKA, lebo o ňom sú
slová a reč, rozhovor, s úsmevom na tvári jemu vlastným, privítal. Interview prebehlo vo veľmi priateľskej a otvorenej atmosfére. Ponúkam
Vám zopár informácií z jeho, zatiaľ pomerne krátkej, životnej púte.
V detskom domove som bol od narodenia... začína svoje rozprávanie pán Sztojka. Matka ma nechala v nemocnici hneď po pôrode. V
príhodnom čase ma presunuli do dojčenského ústavu v Skalici, ktorý
bol v tom období najväčším svojho druhu na Slovensku. Boli to roky
1995 – 1996. Po čase mi kompetentní nariadili ústavnú starostlivosť,
a tak som životný úsek až do devätnásteho roku svojho života strávil
v detskom domove v Leviciach. Ukončil som Strednú odbornú školu
bez maturity v Leviciach. To však znamenalo odísť z detského domova
v Leviciach.
Určite to nebola pre vás ľahko zvládnuteľná situácia.
Pochopiteľne, nebola jednoduchá. Najviac mi pomohla sociálna
pracovníčka, pani Králiková, ktorá mi vybavila bývanie v jednom z domovských vzdelávacích centier. Hľadajúc si vlastnú cestu som po určitom čase z centra odišiel. Bývam v Dunajskej Lužnej, páči sa mi tu, a
chcel by som tu bývať aj naďalej.
Ste aktívny, neustále hľadajúci svoje miesto „pod slnkom“.
Mám vo svojej duši určitý nepokoj, ktorý ma poháňa. Po odchode
z domovského vzdelávacieho centra som sa rozhodol pomáhať „domovákom“. Chcem byť pre nich vzorom, viem, že sa to dá. Načrtol som
si individuálny časový postup – najskôr získanie vodičského oprávnenia. To sa mi aj podarilo, čomu som veľmi rád. Potom maturita, a keď
sa to bude dať, vysoká škola.
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Pracujete vo významnej inštitúcii.
Áno, nie však na plný úväzok. Na základe nedorozumenia v pedagogickej dokumentácii som sa obrátil na Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej
republiky pre národnostné menšiny, kde mi aj pomohli. Koncom roka 2016
mi ponúkli pracovať na Úrade splnomocnenca vlády Slovenskej republiky
pre národnostné menšiny. Ak dovolíte, pre úplnosť dodám – na Slovensku
žije trinásť národnostných menšín – česká, maďarská, rómska, chorvátska,
židovská, ukrajinská, srbská, moravská, ruská, rusínska, nemecká, poľská,
bulharská. Práca ma veľmi baví, naozaj je veľmi zaujímavá, podnetná.
Odkryte, prosím, aj ďalšiu Vašu činnosť.
Počas roka sa stíham venovať aj aktivitám, spojených s prácou s deťmi z
Detského domova v Leviciach, kde som vlastne vyrastal. Či už pri organizovaní Medzinárodného dňa detí, letných táborov, ako aj návštev s kamarátmi vo viacerých detských domovoch. Pred vianočnými sviatkami prinesieme deťom darčeky, spievame koledy, rozprávame si zážitky, fotografujeme
sa, jednoducho sa zabávame.
Máte aj viacero ocenení.
Keď som bol deviatak, získal som ocenenie „Najaktívnejší žiak – SUPERCHALAN“ za vzornú reprezentáciu školy. Na ocenenie „Detský čin roka“
ma nominovali učitelia zo Spojenej základnej školy v Leviciach za prípravu,
usporiadanie Mikulášskeho večierka a zabezpečenie sponzorov.
Som hrdý na ocenenie, ktoré mi udelila Slovenská humanitná rada „Za
šľachetnosť preukázanú deťom zo slabších sociálnych skupín“.
Rozhodol som sa darovávať krv, a aj takto pomáhať. Odmenou mi bolo
udelenie Jánskeho plakety 1. stupňa.
Momentálne študujem na Strednej odbornej škole gastronómie a hotelových služieb v Bratislave na Farského ulici. Tak to je moje „vyznanie“.
Pán Sztojka, ďakujem za rozhovor. Prajeme Vám veľa úspechov.
Zhovárala sa Ing. Tatiana Uličná
Veríme, že tento rozhovor osloví tápajúcich, ktorí si myslia, že prekonávanie životných nástrah je zložité. RR

Stať sa mamou bol pre mňa najväčší sen v živote
Volám sa Danka, som bývalou odchovankyňou z centra pre deti a rodiny a
som hrdá na to, že som MAMA. Vyrastala som v Detskom domove od malička, pochádzam z dvojičiek, a okrem toho mám ešte 6 súrodencov. Všetci sme
vyrastali v jednom Detskom domove na Východnom Slovensku. Veľmi dobre si
pamätám na obdobia, keď mi bolo smutno, chýbala mi mama, dokonca som sa
na ňu isté obdobie veľmi hnevala. Do dnešného dňa, bohužiaľ, neviem, prečo
nás opustila a musela nás dať do Detského domova. Čas nejako rýchlo plynul, no
pochopila som, že nie je dôvod sa stále hnevať. Odpustila som rodičom, matke, a
povedala som si vnútorne, ideme ďalej a skúsim to zvládnuť sama, spoločne so
súrodencami. Možno raz v živote príde okamih, keď budem chcieť sa stretnúť s
rodičmi a opýtam sa ich jednoduchú otázku, prečo?
Vďaka centru pre deti a rodiny som úspešne ukončila strednú školu a pripravovala som sa na úplné osamostatnenie sa. Deň odchodu z detského domova
bol pre mňa veľkou výzvou, zároveň som cítila obrovský strach. Vedela som, že
to raz príde, no prišlo to tak náhle. Ale zvládla som to. Predstavte si, že žijete
od malička na jednom mieste, aj so súrodencami, a zrazu naraz dovŕšite plnoletosť a musíte odísť z detského domova. Ako som spomínala, som z dvojičiek a
do Domovského vzdelávacieho centra som prišla s mojou sestrou. Museli sme
začať úplne odznova, zvykať si na nové prostredie, nájsť si prácu, ale neboli sme
na to úplne samé, pomohli nám pracovníci zariadenia. Pomerne rýchlo sme sa
adaptovali a začali žiť nový život. Keď mi chýbali súrodenci, sadla som na vlak a
išla som ich pozrieť.
V zariadení domova na pol ceste v Dunajskej Lužnej som žila viac ako dva
roky, mala som stabilnú prácu, predstavu o reálnom živote, ale aj plány do života, čo ďalej po odchode zo vzdelávacieho centra. Časom som si našla v práci
priateľa, mám ho úprimne rada a dnes už máme krásne a zdravé bábätko. Vždy
som túžila byť dobrou mamou, aj keď ma nikto na to nepripravoval. V kútiku
duše som cítila, že chcem byť vzorom pre svoje dieťatko. Samozrejme, veľmi
som nevedela, ako ho vychovávať, nemala som žiadne materiálne zabezpečenie, dokonca som nemala ani bývanie. Mala som dobrých ľudí okolo seba, skutočne mi veľmi pomohli, som im úprimne vďačná.
Som mama, milujem svoju dcérku a chcem všetky baby z detských domovov povzbudiť, aby neopakovali chyby svojich rodičov.
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Zelená Dunajská Lužná, n.o.
Naša nezisková organizácia pokračuje aj túto jeseň s ďalšími aktivitami pre svojich priaznivcov. Predstavujeme vám v skratke naše
pripravované celodenné zájazdy a návštevy divadiel:
Október – celodenný zájazd do Českej republiky – návšteva zámku Litomyšl zapísaného do zoznamu UNESCO, historické centrum vo
Svitavách, stredoveké mestské hradby v mestečku Poličky.
November – začiatkom mesiaca je plánovaná návšteva divadla
Nová scéna a muzikálu Cyrano z predmestia (termín oznámime po
jeho potvrdení divadlom), v sobotu 30.11.2019 divadelné predstavenie v novej budove SND „Apartmán v hoteli Bristol“, pred ktorým
sa zastavíme na bratislavských vianočných trhoch, aby sme načerpali
sviatočnú atmosféru.
Zámok Litomyšl
December – celodenný zájazd do Rakúska – okolie Viedne, spolu
s naším sprievodcom Marcelom, a to vo štvrtok 19.12.2019, kedy sa pustíme najprv do spoznávania kláštora Stift Klosterneuburg, následne zámku Burg Kreuzenstein, do vychutnávania dobrôt na vianočných trhoch v Korneuburg a záver bude na trhoch pred Radnicou
vo Viedni, ktoré sú vždy v najkrajšom svetelnom šate.
Chceli by sme vás okrem iného pozvať aj na „Tréning pamäti“ do nášho Zdravotno-relaxačného centra, o ktorom sa môžete dočítať
v druhom článku.
Ak máte záujem o niektoré pripravované aktivity, sledujte stránku www.zrc.sk alebo oznamovacie tabule v ZRC na jednotlivých
poschodiach. Prajeme vám pokojné jesenné obdobie a tešíme sa na spoločné chvíle pri cestovaní, spoznávaní a pri kultúre.
				

Ing. Eugen Oltus a Ing. Elena Oltusová

TRÉNING PAMÄTI V ZRC

Orná pôda, alebo vodná plocha?

Pozývame vás na tréning pamäti, pozornosti a koncentrácie
formou skupinových stretnutí
– 12 účastníkov, pod odborným dohľadom dvoch lektoriek
Mgr. Marty Gašparíkovej a Mgr.
Magdalény Blahovej.
Vedenie Zdravotno-relaxačného centra poskytlo bezplatne
miestnosť – telocvičňu a odborné lektorky zabezpečili spoluprácu so zdravotnými poisťovňami,
preto tieto tréningy pamäti budú pre účastníkov bezplatné.
Začíname od októbra každý piatok od 16.00 hod. v Zdravotnorelaxačnom centre v telocvični na 2. poschodí. Prihlásiť sa môžete
na tel. čísle 0948 909 021 alebo mailom

S hrôzou sme po návšteve Nových Košarísk v oblasti Dunajská
Lužná zistili, že jazero bolo odrazu oplotené. Nielenže oplotené,
ale bol aj oznámený vznik novej nudistickej pláže, vstup za 5 €
(plus za lehátko ďalších 5 €). Pýtam sa, či teraz bude povolené kúpanie len pre nudistov?
Už aj po minulé roky vznikali nové „nápady“ súkromných osôb,
ktoré neboli úradne povolené (platené parkovisko, občerstvenie).
Platia títo podnikatelia dane za prevádzkovanie týchto svojich aktivít, ktorí si tu urobili privátny biznis, napriek tomu, že pozemky
„pod vodou“ sú v ich súkromnom vlastníctve? Toto je ťarcha minulosti a výsledok nedbanlivosti kompetentných. Po vyťažení štrku
a vzniku vodnej plochy ponechali v katastri pôvodnú klasifikáciu
„orná pôda“, resp. „ostatná plocha“. Voda, či už úžitková alebo pitná, patrí každému občanovi tejto republiky.
Odjakživa sa na tomto mieste slobodne bez obmedzenia kúpali
ľudia nielen z obce, ale prichádzali aj zo širšieho okolia, či z Bratislavy. A teraz niektoré osoby, ktoré majú síce na úradnej listine
potvrdené vlastníctvo k pôde, si ohradzujú vodu plotmi! Nehovorím o tom, že rybársky zväz pravidelne zarybňuje tieto bagroviská,
a teda k výlovu rýb majú nekontrolovaný prístup i títo majitelia
– možno aj bez rybárskeho poplatku.
Prikladám fotky oznámení umiestnených na oplotení. A ešte
dodatok k tejto oblasti - stavby veľkých rodinných domov v zá
hradkárskej oblasti okolo jazera po minulé roky nadobúdajú obrovské dimenzie. Myslím si, že by sa konečne mala viesť diskusia
o verejných priestranstvách tolerovaných už 40 rokov (ako toto
bagrovisko) a ich akože sprivatizovania. Čo na to vedenie obce
a poslanecký zbor?
Zuzana Reuterová

psycholog.mbdulu@gmail.com
kde vám budú poskytnuté všetky informácie.
A čo získa účastník? Naučíme sa nové metódy a techniky na
tréning pamäti a starať sa o svoje poznávacie funkcie. Pravidelným
mentálnym cvičením stimulujeme svoje kognitívne schopnosti,
čím zlepšujeme, udržujeme a odďaľujeme ich zhoršovanie.
Tréning pamäti je určený pre:
– aktívnych seniorov, ktorí majú len bežné alebo mierne
problémy s pamäťou a svojou aktivitou môžu zlepšiť svoj
stav alebo spomaliť proces zhoršovania pamäti.
– ľudí v produktívnom veku, ktorí pociťujú ťažkosti s pamäťou a chceli by si zlepšiť svoje poznávacie funkcie.
– pre ľudí, u ktorých úraz/choroba majú vplyv na zapamätávanie.
Veríme, že aj tieto tréningy pamäti budú prínosom pre každého účastníka stretnutia.
Mgr. Gašparíková Marta
a Ing. Eugen Oltus
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Prepis auta bez čakania
Potrebujete prepísať auto a nechcete čakať v rade a
mať pri tom zbytočný stres? Dovoľujeme si oboznámiť
občanov, že zmeny v evidencii vozidiel možno vykonať
elektronicky aj z pohodlia domova. Okrem úspory času
je nespornou výhodou elektronického prepisu úspora na
správnych poplatkoch- až do výšky 50%. Aj poplatok za
prepis môžete zaplatiť online.
Čo k tomu potrebujete? Žiadosť z domu môžete podať,
ak máte prístup na internet. Taktiež musíte mať aktivovaný
občiansky preukaz s čipom a so zaručeným elektronickým
podpisom, ktorý dostane každý držiteľ elektronického občianskeho preukazu na požiadanie bezplatne. Na komu-
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nikáciu počítača a občianskeho preukazu slúži elektronická čítačka, ktorú
obdržíte bezplatne pri vydaní občianskeho preukazu. Žiadosť podávame
cez Ústredný portál verejnej správy www. slovensko.sk v časti doprava,
evidencia vozidla.
Portál www. slovensko.sk Vám môže pomôcť aj pri vybavovaní iných
životných situácií ( môžete získať prehľad napr. o exekútorských blokáciách
vozidla, o kontrole jeho originality či o technických údajoch vozidla).
Dopravný inšpektorát potom navštívite len z dôvodu kontroly vozidla,
odovzdania, resp. prevzatia evidenčných tabuliek vozidla a vyzdvihnutia
veľkého technického preukazu. Presný termín tejto návštevy si tiež môžete
elektronicky zarezervovať prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.
Postup pri použití elektronických služieb v oblasti dopravných evidencií nájdete na internetovom portáli http://portal.minv.sk/wps/wcm/
connect/sk/site/top/uvod v časti dokumenty na stiahnutie pod názvom
e-služby národnej evidencie vozidiel, časť 1.

Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce Štefana Jurčíka 7.9.2019
Pohár starostu Štefana Jurčíka získal víťaz
kategórie dorastencov Teo Káčer, ktorý vo finále porazil víťaza kategórie žiakov Filipa Hrtana.
Kategória žiakov 8-9-roční
1. Hrtan Filip
2. Kadela Fedor
3. Mihaliak Milan
4. Andraško Adam
5. Mikloško Daniel
6. Bullové Gréta

550
541
532
523
514
505

Kategória žiakov 12-15-roční
1. Teo Káčer
2. Bulla Šimon
3. Juriš Jakub
4. Petráš Benjamín
5. Bulla Adam
6. Žilinčík Filip
7. Franko Martin

Organizátori a sponzori:
MO MS, Obecný úrad, Základná škola, OŠK Dunajská Lužná – oddiel stolného tenisu, KKDH, MKS, firma Dobré jablká, Združenie slovanskej vzájomnosti – Bratislava
Riadenie turnaja: Ivan Baláž (OŠK stolný tenis)
riadenie turnaja žiakov: Bohuš Mička (OŠK stolný tenis)
riadenie turnaja dorastencov: Jozef Beleš (OŠK stolný tenis)
riadenie turnaja dospelých: Ján Beleš (OŠK stolný tenis)
pomoc pri organizácii turnajov:
Peter Benko, Peter Hermann, Tomáš Pogáč, Jasna Káčer (OŠK stolný tenis).
Za organizátorov:
Stanislav Bajaník
MO Matice slovenskej

Ivan Baláž, autor príspevku
predseda OŠK DL oddiel stolného tenisu

660
651
633
633
633
615
606

Kategória mužov
0. Mička Lukáš
1. Mikloško Jozef
2. Vozár Martin
3. Petráš Roman
4. Mikloško Daniel
5. Pék Peter
6. Paľaga Peter
7. Jankovský Tomáš

7 7 0 *)
761
752
633
734
624
725
707

*) Lukáš je už registrovaný hráč a hral mimo súťaž

dzinárodného turnaja v Terchovej za účasti domácich družstiev
a družstva z ČR. Chceme sa týmto poďakovať riaditeľke ZŠ pani
Slobodníkovej za možnosť použiť telocvičňu ZŠ a starostovi DuDňa 1.9.2019 odohrali spriatelené družstvo z Terchovej (Gallo- najskej Lužnej pánovi Jurčíkovi za podporu tejto akcie. Vedúcemu
vá Dáša, Pakoš Peter, Herud Peter, Vallo Vlado a Jarabica Róbert), Terchovčanov, pánovi Vladimírovi Vallovi, ďakujeme za spoluorgaDunajská Lužná (Beleš Ján, Baláž Ivan, Mička Bohuš, Káčer Jasna, nizovanie a Terchovčanom za originálne darčeky.
Mička Lukáš) stolnotenisový zápas družstiev registrovaných hráIvan Baláž,
čov. Dunajská Lužná v zápase 5 proti 5 zvíťazila 16 : 11. Na 15.9.
predseda
stolnotenisového
oddielu
OŠK
Dunajská
Lužná
nás priatelia z Terchovej pozvali opäť k nim na už 4. ročník me-

Stolnotenisový zápas družstiev
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OFK na prahu novej sezóny
19. júna 2019 sa uskutočnila riadna členská schôdza, ktorej
výstupom bola požiadavka zvolania mimoriadnej členskej schôdze OFK Dunajská Lužná. Táto sa uskutočnila dňa 27. 06. 2019, a
v jej závere bol delegátmi zvolený nový Výbor OFK. Ten na svojom prvom zasadnutí (dňa 01. 07. 2019) zvolil členov Výboru OFK
do nasledovných funkcií:
Prvý viceprezident OFK:
PaedDr. Juraj Jánošík
Druhý viceprezident OFK: Juraj Knopp
Generálny manažér OFK: Anton Košč
Člen Výboru OFK: Štefan Nemčanský
Členka Výboru OFK: Petra Kaiserová
Na konci júna 2019 boli v zmysle predpisov SFZ prihlásené do
majstrovských súťaží jednotlivé družstvá OFK Dunajská Lužná na
sezónu 2019/20.
V prvých týždňoch júla 2019 boli k jednotlivým mládežníckym družstvám OFK určení tréneri, prípadne ich asistenti a vedúci družstiev.
V rozbiehajúcej sa sezóne 2019/2020 budú realizačné tímy
pri jednotlivých družstvách OFK Dunajská Lužná v tomto zložení:
A mužstvo: Karol Brezík (tréner), Ivan Slávik (asistent trénera), Viliam Habo (vedúci mužstva)
Ženy: Petra Kaiserová (tréner)
Novým šéftrénerom mládeže, ktorý bude koordinovať prácu
jednotlivých trénerov a viesť koncepciu rozvoja futbalovej mládeže OFK Dunajská Lužná, je pán Marián Janšák.
U19: Marián Janšák (tréner)
U17: Jozef Nespešný (tréner)
V kategórii dorastencov – starších (U19) a mladších (U17) reprezentuje OFK spolu 25 hráčov
U15: Dalibor Zaťko (tréner)
U13: Tomáš Nespešný (tréner)
V kategórii žiakov – starších (U15) a mladších (U13) reprezentuje OFK spolu 26 hráčov a 2 hráčky.
U11: Ján Hodúr (tréner), Pavol Adamčiak (vedúci družstva)
U9: Miroslav Pipiška (tréner), Marek Andráš (asistent trénera)
U8: Dušan Trnka (tréner), Samuel Baláž (asistent trénera)

FOTO z prvých majstrovských zápasov Dorast U 19

Joga pre maminky s deťmi na hodine
(môžete prísť aj bez detí), každý utorok
a štvrtok od 09.00 hod. v MKS Dunajská
Lužná. Začíname 01.10.2019, vstupné
5 €. Prihlasovanie a viac informácií na
www.facebook.com/mayoma.macka.
Tešíme sa na vás.

FOTO z prvých majstrovských zápasov A – seniori
U7: Tomáš Nespešný (tréner),
Jozef Nespešný (asistent)
V kategórii prípraviek – U11, U9, U8 a U7 reprezentuje OFK spolu 57 hráčov.
OFK Dunajská Lužná v tejto sezóne založil aj družstvo dievčat
– futbalistiek, zatiaľ predovšetkým zamerané na tréningový proces
základnej futbalovej abecedy.
V sobotu 14. 9. zorganizoval OFK aj nábor nových malých futbalistov a futbalistiek, najmä do kategórií U7 a U6 (škôlka) – v čase uzávierky časopisu nebol známy počet nových reprezentantov OFK Dunajská Lužná (Pozn.: pred rokom bolo na tomto nábore vyše 46 detí,
z ktorých vyše 30 aj ďalej buduje svoju futbalovú kariéru v klube).
Výbor OFK pozýva všetkých obyvateľov Dunajskej Lužnej na
zápasy ktoréhokoľvek družstva OFK! Nielen výsledky družstiev,
ale všetky informácie nájdete na novej webovej stránke OFK:
www.ofkdl.sk (zriadená od 15. 07. 2019), ktorá je oproti predchádzajúcej webovej stránke OFK Dunajská Lužná krajšia, prehľadnejšia a zaujímavejšia!
vedenie OFK Dunajská Lužná
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Bratislavský samosprávny kraj
Boni Fructi spol. s r.o. - Dobré jablká
Obec Dunajská Lužná

®

VŠETKO O JABLKÁCH A DOBROTÁCH Z NICH

5. október 2019
od 10.00 do 16.00 h

sklad a sad DOBRÉ JABLKÁ
Boni Fructi spol. s r.o., Lipnická 162, Dunajská Lužná
Deň otvorených dverí výrobných priestorov spoločnosti Boni Fructi, prehliadka sadu, všetko o jablkách,
a hlavne veľa dobrôt z nich.

Program:

9:30 Dychová hudba Šarfianka
10:00 Slávnostné otvorenie Jablkového hodovania
11:00 Bábkové divadlo Stražanovci rozprávka: Gašparko a drak
11:45 O prírode veselo i vážne hovorí p. Miroslav Saniga
12:15 Julo Kotús - Práca ovocinára cez objektív fotoaparátu

13.00 Zuzana Smatanová

po koncerte vylosovanie výhercov súťaže a autogramiáda

Sprievodný program pre deti:
Vo vnútri: Tvorivé dielne zamerané na ochranu prírody
Vonku: výstava zvierat, skákacie atrakcie, ukážky starodávnej práce poľnohospodára a remesiel
Jarmok: vo vnútri aj vonku, kde kúpite jablká a všetko jablkové....
Ukážky pečenia jablkových dobrôt, prešovanie jabĺk naživo, občerstvenie
Deň otvorených dverí – prehliadka výrobných priestorov
Program v ovocnom sade v Alžbetinom Dvore:
Prehliadka sadu, samozber jabĺk, vozenie detí na traktoroch, plošinách, koníky,
sokoliar, občerstvenie.
Do sadu v Alžbetinom dvore premáva kyvadlová doprava.
Zástavka autobusu je na zákrute pri stavebninách.

Podujatie sa organizuje pre potreby projektu
„Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT),
ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Partneri podujatia:

Generálny
partner

Tento projekt
sa uskutočnil vďaka
finančnej podpore
Nadácie ZSE

Destinačný partner

Mediálni partneri:

vstupenky v sieti:
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Hudobné kurzy
v Dunajskej Lužnej
Prvé krôčiky k hudbe: pre deti od 1,5 do 4 rokov
Rytmické krôčiky: pre deti od 4 do 6 rokov
LingArt - Mariánska 487/1, Dunajská Lužná

Viac informácií a prihláška na ukážkovú hodinu na

www.artesia.sk

„ Nie sú nehudobní ľudia. Sú len nerozvinuté talenty.“

www.yamahaskola.sk
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inzercia — inzercia — inzercia — inzercia — inzercia — inzercia

10€ ZĽAVOVÝ KUPÓN

facebook.com/Obuv-LaVale

Pešia zóna
SENEC, Lichnerova
DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Módna kožená obuv

kabelky a doplnky

•
•
•
•
•

Zľavový kupón možno uplatniť, ak hodnota nákupu prevyšuje celkovú cenu 40 €.
Pri nákupe je možné použiť iba jeden kupón.
Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami a akciami.
Platnosť kupónu je do 30.11.2019.
Pri platbe sa cena nákupu zníži o 10 €.
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