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Vážení spoluobčania, milí priatelia,
čas sa uberá neúprosnými míľovými
krokmi. Je tu koniec roka, čas kedy sa
každý dobrý hospodár obzrie späť. Bilancuje a počíta čo sa mu podarilo a čo nie.
V našej obci sme začali rok s pomerne
veľkým projektom, ktorý sa pripravoval už
v minulom volebnom období – „Revitalizácia parku, spevnených plôch s detským
ihriskom a rekonštrukcia multifunkčného
ihriska“ Dnes, s odstupom času si dovolím konštatovať, že toto dielo malo mnoho
nedostatkov hlavne v projektovej časti,
kde neboli doriešené opravy komunikácií,
podložie na multifunkčnom ihrisku, či prekládka verejného osvetlenia ... Obec zo
svojho rozpočtu bude musieť hradiť niekoľko desiatok tisíc eur, ako náklady vyvolané realizáciou diela. Samozrejme, že
budeme bojovať o každý cent. Na druhej
strane sa môžeme pýšiť, že aspoň v jednej časti obce máme pekné chodníky, detské a multifunkčné ihrisko.
Podarilo sa nám skrášliť cintoríny
v časti Nové Košariská a Nová Lipnica,
vymeniť a zatepliť strechu na obecnom
Dovoľujeme si
týmto úprimne
poďakovať všetkým
prispievateľom
nášho Lužnianskeho
spravodaja. Dúfame,
že i ďalší občania
sa chopia príležitosti
prezentovať výsledky
svojej práce pre
našu obec. Veľká
vďaka patrí pani
Slobodníkovej za
jej nezištnú pomoc
pri gramatickej
korektúre časopisu
a pánovi Blahovi
za promptnosť
a trpezlivosť pri
spracovaní grafiky
a vydávaní časopisu.
redakcia

úrade. V novembri sa naplno rozbehla
rekonštrukcia zberového dvora, investícia
za cca 200 000 €, s predpokladom ukončenia v decembri 2011 – januári 2012.
Zberový dvor je budovaný z dotácií, ktoré
pre obec zabezpečilo Združenie odpadov
horného žitného ostrova (ZO HŽO), ktorého je naša obec členom. Zberový dvor
i naďalej bude majetkom obce a bude slúžiť výlučne pre jej občanov. Je toho ešte
omnoho viac, čo by sme chceli v rámci
našich možností stihnúť.
Podarilo sa nám po dlhšom čase zadať spracovanie generelu dopravy a verejnej zelene. Okolité obce, ako mikroregión, intenzívne rokujeme s BVS a.s.
ohľadom kapacity kanalizácie a čistiarne
odpadových vôd...
Verím, že do obecného nového rozpočtu sa nám podarí zahrnúť rozšírenie
cintorína v časti Jánošíková, rekonštrukcie komunikácií, aspoň čiastočné opravy chodníkov vo všetkých častiach obce
a v spolupráci s majiteľmi pozemkov vybudovať aj prístup k nákupnému centru
COOP Jednota.

V roku 2012 stojí pred nami aj zodpovedná úloha vybudovania novej materskej školy a kapacitne zabezpečiť najmenej dve triedy na základnej škole. Verím,
že spoločnými silami dosiahneme plnenie
v prospech nás občanov.
Nechcem tu vymenúvať všetko, čo
sa stihlo vybudovať, prípadne čo sa ešte
mohlo... Vždy je čo naprávať, zdokonaľovať, či prispôsobovať. Potešia nás, milí
občania, vaše podnetné návrhy, ktoré by
bolo možné v budúcom roku realizovať.
Záverom úprimne ďakujem všetkým
organizáciám, podnikateľom, občanom
a všetkým tým, ktorí svojou celoročnou
prácou prispievali ku zveľaďovaniu obce,
jej reprezentovaniu a boli nápomocní pri
plnení úloh v samospráve.
Je tu koniec roka a s ním prichádzajú
aj Vianoce, sviatky plné pokoja, duchovna, rozjímania. Dovoľte mi, aby som vám
z úprimného srdca poprial ich príjemné
prežitie v kruhu najbližších.
A v novom roku – bok po boku, prípitok si dajme PF 2012.
S úctou Štefan Jurčík, starosta
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Vybrané uznesenia obecného
zastupiteľstva od septembra
do decembra 2011
Vážení spoluobčania,
prinášame Vám krátku informáciu o najdôležitejších uzneseniach a dokumentoch OZ, ktoré prijalo v období od septembra do decembra 2011.
Uznesenie č. 2011/09-04 zo dňa 27.09.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi
a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom Dunajskej
Lužnej bez pripomienok.
Uznesenie č. 2011/10-11/02 zo dňa 25.10.2011
Obecné zastupiteľstvo ukladá OcÚ zabezpečiť zverejnenie
zoznamu všetkých neplatičov miestnych daní a poplatkov
na miestach obvyklých a na obecnej web stránke v zmysle
zákona č. 511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších zmien a doplnkov. Tento zoznam aktualizovať
raz mesačne.
Uznesenie č. 2011/10-11/03 zo dňa 25.10.2011
Obecné zastupiteľstvo ukladá OcÚ požadovať od žiadateľov o orez, alebo výrub drevín, doložiť fotodokumentáciu
aktuálneho stavu pred podaním žiadosti.
Uznesenie č. 2011/11-03 zo dňa 29.11.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje s pripomienkami Dodatok č. 1/2011 k VZN 2/2010 o podmienkach poskytovania dotácií:
1. akceptujú sa pripomienky doručené v rámci pripomienkového konania:
a) v časti II. sa čl. 3 ods. (2) mení takto: „Objem finančných prostriedkov pre poskytnutie dotácií v príslušnom kalendárnom roku schvaľuje obecné zastupiteľstvo. O poskytnutí dotácie do výšky 350 € vrátane,
rozhoduje a výšku schvaľuje starosta obce. Dotáciu
vyššiu ako 350 € schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
Dunajská Lužná.“
b) v časti II. sa čl. 4 ods. (4) mení takto: „Žiadateľ nesmie finančné prostriedky z dotácie použiť na nákup
alkoholu a tabakových výrobkov a na ceny funkcionárom“.
c) v časti II. sa za ods. (4) dopĺňa nový ods. č. (5), ktorý
znie: „Žiadateľ môže finančné prostriedky z dotácie
použiť na nákup občerstvenia a nákup pohonných
hmôt iba ak je to schválené orgánom obce Dunajská
Lužná určeným v článku 3 ods. (2) tohto VZN“.
d) v časti II. sa mení číslovanie odsekov - pôvodné ods.
č. (5) a (6) sa stávajú ods. č. (6) a (7)
2. v časti II. sa v čl. 4 dopĺňa nový ods. (8), ktorý znie:
„Žiadateľovi, ktorý riadne a včas, nezúčtuje poskytnutú
dotáciu podľa ustanovení tohto VZN, nebude v ďalšom
roku dotácia poskytnutá“.
Všetky uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
nájdete na web stránke obce www.dunajskaluzna.sk v
časti Dokumenty OZ. V prípade, že nemáte prístup na internet, môžete sa v tejto záležitosti obrátiť na pracovníkov
obecného úradu.
Jana Valašíková, redakcia
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Informácie o dani z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti
Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku § 18 Vznik a zánik daňovej povinnosti:
„Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti
rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa,
keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.“
Čo v praxi znamená „povinnosť oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti“?
– ak predáte, alebo kúpite (alebo iným spôsobom nadobudnete)
nehnuteľnosť v priebehu roka, potom do 30 dní od jej predaja alebo kúpy treba zmenu nahlásiť na OcÚ, referát daní a poplatkov;
– v prípade úmrtia daňovníka sú povinní rodinní príslušníci, prípadne dediči nehnuteľností, nahlásiť zmeny vlastníka nehnuteľností;
– v prípade nadobudnutia stavebného povolenia, kolaudačného
rozhodnutia, alebo pri zmene charakteru nehnuteľnosti (napr.
zmena z ornej pôdy na ostatnú ploch, ....), je povinnosť majiteľa
urobiť nové daňové priznanie na OcÚ, referát daní a poplatkov.
Dôležité!
Oznámenia o vzniku a zániku daňovej povinnosti, ktoré je potrebné pri situáciách opísaných vyššie, sa podáva písomne, v priebehu roka. Tlačivo daňovníci nájdu na obecnom úrade, prípadne na
web stránke obce.
Je dôležité toto oznámenie zrealizovať, aby nedochádzalo ku zbytočným nezrovnalostiam pri vyrubovaní daní, prípadne pri „nepodchytení“, nového daňovníka.
Čo ďalej?
Pri akejkoľvek zmene uvedenej vyššie, je daňovník povinný podať
nové daňové priznanie v priebehu mesiaca januára nasledujúceho roka po vzniknutých zmenách vo vlastníctve nehnuteľností.
Magdaléna Hanuliaková, referát daní a poplatkov OcÚ

Informácie pre majiteľov psov
STAL SOM SA VLASTNÍKOM PSA, AKO MÁM POSTUPOVAŤ?
– Prihlásiť psa do evidencie na OcÚ
– Zaplatiť daň
PRIHLÁSIŤ PSA NA EVIDENCII
V prípade, že je pes starší ako 6 mesiacov a vlastníte ho viac ako
90 dní, je potrebné nahlásiť ho do evidencie na Obecný úrad v Dunajskej Lužnej.
Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie,
je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny oznámiť na Obecný úrad
v Dunajskej Lužnej.
ZAPLATIŤ DAŇ
Tá sa platí za prvý úplný mesiac, v ktorom ste majiteľom psa. Daň sa
vyrubuje aj spätne, teda aj za mesiace pred zahlásením psa do evidencie. Daň sa platí ročne (v prípade vyrubenia dane počas roka sa
platí pomerná čiastka). Daňovník ja povinný zaplatiť vyrubenú daň
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
V ďalších zdaňovacích obdobiach (rokoch) je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára, t.j. povinnosť každého majiteľa psa je zaplatiť daň za psa do konca januára príslušného
roka bez vyzvania.
ODHLÁSENIE PSA Z EVIDENCIE
Zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný oznámiť Obecnému
úradu v Dunajskej Lužnej najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. V prípade nedodržania určenej lehoty, mu zaniká
nárok na vrátenie pomernej časti dane za zostávajúce mesiace
príslušného zdaňovacieho obdobia. Pri zániku je potrebné vrátiť
evidenčnú známku psa doložiť doklad potvrdzujúci dôvod na odhlásenie psa z evidencie.

školstvo
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Nedostatok priestorov v ZŠ
V predchádzajúcom čísle obecného Spravodaja ste si mohli
prečítať článok pani riaditeľky ZŠ PaedDr. Ivety Slobodníkovej,
v ktorom upozorňuje na nedostatok priestorov v základnej škole
a na to, že sa jej zdá, akoby týmto upozorneniam obec neprikladala až takú pozornosť.
Nedá mi nereagovať na tento článok, keďže tento článok a nie
len článok, ale aj vyjadrenia vedenia školy na rodičovských združeniach o tejto veci vnášajú nepriaznivé domnienky rodičov a občanov obce na obecný úrad. Pre utvorenie si reálneho úsudku mi
dovoľte, aby som Vám objasnila niektoré skutočnosti a citovala
zo zákona č. 245/2008 § 20 odstavec č. 6: „Riaditeľ spádovej
školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej
dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom
obvode spádovej školy, a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, 23)
ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej
školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej
školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole, vyšší,
ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ
podľa osobitného predpisu. 24“),
Citovaný odstavec zo zákona je z časti aj odpoveď na otázku
ako postupovať pri prijímaní žiakov do prvého ročníka.
V závere svojho článku správne uviedla pani riaditeľka, že do
našej základnej školy od 5. ročníka patria aj deti z Miloslavova
a z Rovinky.
Od vedenia školy sme vyžiadali menný zoznam všetkých žiakov s uvedením ich trvalého pobytu. Podľa predložených zoznamov žiakov, ktorí chodia do prvého až štvrtého ročníka v našej
obci sme zistili, že v prvých ročníkoch je v tomto školskom roku
prijatých celkom 70 žiakov. Z toho 21 žiakov nemá trvalý pobyt
v našej obci. Do druhého ročníka chodí 80 žiakov. Z toho nemá
trvalý pobyt v našej obci 18 žiakov. Do tretieho ročníka chodí 55
žiakov. Z toho nemá trvalý pobyt 12 žiakov. A do štvrtého ročníka
chodí 63 žiakov. Z toho nemá trvalý pobyt 19 žiakov v našej obci.
Celkovo 47 žiakov z prvého až štvrtého ročníka má trvalý pobyt
v okolitých obciach Miloslavov, Rovinka a Kalinkovo. Ako dobre
viete žiaci prvého stupňa navštevujú aj Školskú družinu, t.j. potreba ďalších miestností - tried pre družinu.
Prečo teda chodia do prvého až štvrtého ročníka deti z okolitých obcí, keď aj v minulých rokoch bolo avizované obci, že je
v ZŠ nedostatok priestorov? Týka sa to aj družiny.
Z Krajského školského úradu prichádzajú normatívne finančné
prostriedky, podľa celkového počtu žiakov k 15. septembru. Tieto
finančné prostriedky pokrývajú náklady na mzdy, výchovno vzdelávací proces, na teplo, prevádzku, na vzdelávanie učiteľov. Z rozpočtu obce sa v posledných rokoch poskytlo na prevádzku školy,
školského klubu a ŠJ celkove: v roku 2009 – 56.284,- €; v roku
2010 – 20.387,- €; a v roku 2011 k 30. 09. 2011 65.000,- €.
Na opravy, úpravy, rekonštrukcie budov finančné prostriedky
obce nedostávajú. A vo veľa prípadoch ani keď vznikne havarijná
situácia ako to bolo v našej ZŠ a ŠJ pri ZŠ v roku 2008. Havária kanalizácie a vodovodného potrubia bola taká rozsiahla, že
muselo byť urobené nové kanalizačné vedenie, ktoré stálo obec
429.899,80 Sk. S týmito finančnými prostriedkami nebolo počítané v rozpočte obce. Peniaze sa však na opravu nájsť museli, aby
škola mohla riadne fungovať.
Zároveň chcem týmto článkom povedať aj to, že pani riaditeľka ZŠ PaedDr. Iveta Slobodníková si ako pedagóg, vedie veľmi
dobre aj s celým pedagogickým zborom majú vynikajúce výsledky vo výučbe detí. Z našej základnej školy vychádzajú žiaci veľmi
dobre pripravení na ďalšie štúdium na stredných školách, čo si
myslím všetci veľmi vážime a sme im za to vďační.
Mária Fajnorová, obecný úrad
referentka pre školstvo, šport, mládež
a informovanie verejnosti
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Zápis do 1. ročníka ZŠ Dunajská Lužná
Zápis budúcich prváčikov sa uskutoční:
• v piatok 20.1.2012 od 16, 00 hod. do 18,00 hod.
a v sobotu 21.1.2012 od 9,00 hod. do 12.00 hod.
v C- bloku ZŠ Dunajská Lužná (nad školskou jedálňou).
Na zápis si treba priniesť:
• kópiu rodného listu dieťaťa,
• finančný príspevok vo výške 20 eur na všetky pomôcky, ktoré bude žiak potrebovať v priebehu celého
1. ročníka (písanky, pracovné zošity, farby, štetce, obrus na lavicu na výtvarnú výchovu a iné),
• osobný dotazník,
• občiansky preukaz alebo fotokópiu občianskeho
preukazu oboch rodičov, ktorým sa bude dokladovať ich trvalé bydlisko.
Pokiaľ Vaše dieťa nenavštevuje tunajšiu materskú školu, kde
budú osobné dotazníky k dispozícii, vyplní ich rodič priamo
na zápise.
Objednávanie pomôcok nie je povinné, ale rodičom ho odporúčame, pretože im šetrí čas pri ich kupovaní, pomôcky
sú objednávané podľa požiadaviek pedagógov v 1. ročníku
a žiaci ich dostávajú prvý deň v škole zabalené v taške ako
darček od rodičov.
Pri zápise je treba:
• uviesť či bude Vaše dieťa navštevovať povinne voliteľný predmet náboženská výchova alebo etická
výchova.
• vyplniť prihlášku do školského klubu detí.
V zmysle §19 a § 20 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní pripomínam, že zákonný zástupca dieťaťa je povinný
zapísať ho na plnenie povinnej školskej dochádzky (teda do
1. ročníka), ak dieťa dosiahne k 31.8.2012 šesť rokov v škole, do ktorej dieťa patrí podľa trvalého bydliska. Rodič môže
žiaka prihlásiť do 1. ročníka aj v inej škole.
Zápisu sa opätovne musia zúčastniť aj tí žiaci, ktorým bol
v predchádzajúcom roku riaditeľkou školy udelený odklad
začiatku školskej dochádzky.
Ak bude chcieť rodič požiadať riaditeľa školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok, je povinný tak urobiť na základe:
• písomnej žiadosti, ku ktorej priloží
• odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast,
• odporučenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie (napr. psychologická poradňa). Žiadosť bude k dispozícii i na zápise.
UPOZORNENIE:
Z dôvodu nedostatočnej kapacity budú do 1. ročníka
prijímané iba deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt
v Dunajskej Lužnej. Po dohode s obcou dokáže škola
po rekonštrukcii priestorov otvoriť 3, prípadne aj 4 triedy prvákov.
Tešíme sa na všetkých nových žiakov našej školy. Budúcich
prváčikov budú čakať na zápise malé darčeky a sladkosti.
PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

školstvo
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Od roku 2000 vždy v mesiaci november organizuje ZŠ v Dunajskej
Lužnej a Rada školy pri ZŠ v Dunajskej
Lužnej školský ples.

Z prvého školského plesu zakúpilo
vedenie školy cvičebné pomôcky do
telocvične ako švihadlá, bránky, lopty.
Z ďalších plesov zakúpili potreby pre
výuku ako aj skrine a lavice do tried,
knihy do knižnice, vstupenky na akcie,
príspevky na výlety. Najväčšia časť zis-

Veľmi nás teší veľký záujem, ktorý sa
potvrdil tento rok rekordnou účasťou a
to počtom 220 hostí. Školské plesy nie
sú len kultúrno-spoločenskými akciami, ale hlavne charitatívnymi, ktorých
výsledkom je finančná pomoc pre našu
základnú školu. Všetci čo pomáhajú pri
organizácií, výzdobe priestorov, nákupoch, nácviku programu, či obsluhe, to
robia s nadšením a nezištne. Vedia, že
všetky finančné prostriedky získané na
plesoch sa použijú na dobrú vec.

ku išla na rekonštrukciu toaliet, ktoré sú
kvalitne a veľmi pekne prerobené.
Školské plesy sú známe i výbornou
zábavou s vysokou úrovňou. Tento ročník školského plesu po slávnostnom príhovore a prípitku otvorili vo večerných
róbach žiaci z ôsmej a deviatej triedy
ladným valčíkom. V programe ďalej vystúpila Kristínka Szabová a Matej Bělousov s rezkým rock-and-rollom.
Pani Marcela Molnárová zaspievala
niekoľko francúzskych šansónov, s kto-

Školský ples 2011

Boli sme na Slovane
Nedeľné popoludnie 20. novembra
tohto roka sa žiaci 4. ročníka našej ZŠ pod
vedením pani učiteliek Kišacovej, Opátovej a Revickej zúčastnili hokejového zápasu Slovan – Banská Bystrica na Zimnom
štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.
Žiaci sa totiž pred časom zapojili do
výtvarného projektu ,,Škola ide na Slovan“
a za originálne zobrazenie športovej tematiky boli vybratí na exkurziu do priestorov
štadióna. Veľkým zážitkom pre deti bolo
stretnutie s hokejistami Slovana. Objavili
sa aj na veľkej obrazovke štadióna, kde
ich aj oficiálne privítali.
Na pamiatku dostali všetci krásne šáliky a po zápase plní dojmov odchádzali domov. Ďakujeme organizátorom, že umožnili prežiť deťom našej školy taký nevšedný zážitok.
Mgr. Adriana Kišacová
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rými rozprúdila krv v žilách všetkým prítomným. Posledné číslo v programe
bolo vystúpenie tanečného páru z Klimo Dance Studio – Gretka a Robert –
v spoločenských tancoch. Po programe
sa rozbehla už tradične výborná zábava
s výbornou hudbou Kollárovcov.
Po vyčerpávajúcej hodinovej ale
zato bohatej tombole, do ktorej sponzori venovali nádherné ceny ako darčekové koše, knihy, žehličku, mikrovlnú
rúru..., zábava pokračovala až do 5 hodiny rána.
Chcem vyzdvihnúť, že na tomto 12.
ročníku školského plesu sme získali
pre ZŠ v Dunajskej Lužnej a jej žiakov
čiastku vo výške 2.741 Eur. Je to zatiaľ
rekordná suma, ktorá bude využitá pre
všetky deti na škole.
Na záver by som chcel vysloviť ako
predseda Rady školy pri ZŠ v Dunajskej
Lužnej, za všetku prácu okolo plesu poďakovanie pedagogickému kolektívu,
členom rady školy, ktorí sa zúčastnili
na prípravách, všetkým sponzorom a
hlavne vedeniu základnej školy menovite PaedDr. Ivete Slobodníkovej a Mgr.
Márii Plačkovej.
Podarila sa nám zmyslu plná vec,
ktorá je venovaná nielen zábave rodičov a priateľov školy, ale hlavne deťom,
ktoré navštevujú Základnú školu v Dunajskej Lužnej.
Ing. Eugen Oltus,
predseda Rady školy pri
ZŠ v Dunajskej Lužnej

Náučný historicko-prírodný chodník
Ako sme Vás už informovali v predchádzajúcich číslach Lužnianskeho
spravodaja v mesiacoch jún až október
2011 obec v spolupráci s miestnymi aktivistami – dobrovoľníkmi realizovala projekt „Náučný historicko-prírodný chodník
v Dunajskej Lužnej“. Projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Šanca
pre váš región Nadácie Orange. Najväčším prínosom projektu bolo rozšírenie informácií o kultúrnych, historických a prírodných pozoruhodnostiach našej obce.
K tomu prispela brožúrka „Historické,
kultúrne a prírodné pozoruhodnosti obce
Dunajská Lužná, ktorá je textovým sprievodcom po náučnom chodníku. Brožúrku dostali na konci októbra 2011 všetky

domácnosti v našej obci a je sprístupnená aj na webovej stránke obce. Obyvatelia obce ocenili, že sa mohli na tvorbe
brožúrky sami podieľať. V tiráži brožúrky sme uviedli všetkých, ktorí sa na jej
príprave a zostavení podieľali – je ich
viac ako 55. Pri získavaní historických
fotografií z rodinných archívov zohrali
veľmi dôležitú úlohu členovia Senior klubu a Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Dunajskej Lužnej. Náučný chodník,
ktorý je hlavným výstupom projektu, pozostáva z 12 panelov. Pred ich osadením sme návrhy panelov sprístupnili na
výstave, ktorá sa konala v MKS v dňoch
8. 10. až 31. 10. 2011. Počas trvania výstavy mali všetci občania možnosť pane-
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Tradičné stretnutie s rodákmi – 29. októbra 2011
...sa uskutočnilo tradičné stretnutie v Dunajskej Lužnej pri príležitosti výročia vzniku ČSR (93. výročie)
a spomienky na jej spoluzakladateľa
M. R. Štefánika, nášho rodáka, ktorého
sa zúčastnili okrem domácich členov,
spoluobčanov a mnohých sympatizantov aj rodáci z Košarísk a Priepasného
a tradične aj vzácni hostia – zástupca
francúzskeho veľvyslanectva pán Potaufeu Sebastian a zástupca českého
veľvyslanectva pán Ryšavý Michal.
Tohtoročné stretnutie malo charakter
sympózia pod názvom Odkaz M. R.
Štefánika a jeho vplyv na výchovu občanov SR k vlastenectvu. Nad sympóziom prevzala záštitu predsedkyňa vlády SR pani Iveta Radičová a predseda
Bratislavského samosprávneho kraja
pán Pavol Frešo. Záštitu nad odbornou
časťou prevzal Historický ústav SAV
a Vojenský historický ústav. K hosťom
z družobných obcí sa pridali aj domáci občania, vicežupan pán Berta, ako
aj zástupcovia francúzskeho a českého veľvyslanectva a položením kvetov
k pamätníčku si uctili pamiatku M. R.
Štefánika , ako jedného zo zakladateľov prvej ČSR. Krásny jesenný deň
bol svedkom aj ďalších aktivít sympózia. Vicežupan pán Berta a starosta
obce pán Jurčík – oficiálne odovzdali
do užívania verejnosti prvý panel Náučného historicko prírodného chodníka
v Dunajskej Lužnej pri evanjelickom
kostole. K účastníkom sa prihovorila
aj pani farárka Darina Ružeková. Len
pár metrov od kostola prešiel sprievod
k parku ku pošte, kde ich čakal ďalší

panel, a to o parku M.R.Štefánika. Pokračovanie sympózia bolo už v Miestnom kultúrnom stredisku, ktoré otvoril
starosta obce. V rámci odbornej časti
sympózia odzneli štyri príspevky a to:
Dr. Ferenčuhová – M. R. Štefánik a
Bohdan Pavlů – Priatelia z mladosti a
spolubojovníci na Sibíri; Mgr. Kšiňan
– Štefánik a ideológia československého odboja; Dr. Zemko – Generál M. R.
Štefánik a premeny jeho obrazu v spoločenských zmenách 20. storočia; M.
Čaplovič – M. R. Štefánik – jeho obraz
v medzivojnovom období v našej spoločnosti
Záver sympózia patril premietnutiu
záznamu z divadelného predstavenia
hry Generál v prevedení Radošinského

naivného divadla a tiež neformálnemu
stretnutiu účastníkov sympózia.
Vďaka patrí mnohým subjektom
– predovšetkým Bratislavskému samosprávnemu kraju, Obci Dunajská
Lužná, pobočke Spolku rodákov M.
R. Štefánika, ktorí prispeli aj finančne,
Miestnemu kultúrnemu stredisku, spoločnosti Dobré jablká, ale aj mnohým
nemenovaným spoluobčanom, zamestnancom obecného úradu za pomoc pri
zabezpečovaní zdarného priebehu tradičného stretnutia a spoluobčiankam
za sladké chutné koláčiky.
Oľga Reptová, predsedkyňa
pobočky Spolku rodákov
M.R.Štefánika Košariská DL
ly pripomienkovať. Slávnostné otvorenie prvých panelov náučného chodníka
sa uskutočnilo 29. 10. 2011 za účasti
zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja a ďalších pozvaných hostí.
Veríme, že náučné panely, ktoré sa postupne osadili na jednotlivých lokalitách
vo všetkých miestnych častiach obce,
budú dobre slúžiť obyvateľom obce
ako aj jej návštevníkom. V budúcom
čísle Lužnianskeho spravodaja Vám
predstavíme projekty a aktivity, ktoré
plánujú realizovať miestni aktivisti novovytvoreného Komunitného združenia
v najbližších mesiacoch.
Mária Kozová,
koordinátorka projektu
foto: Marián Tesárik
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N ováa pokojné
materská
škola
Krásne
Vianoce praje
Už pred troma rokmi, keď som začal presadzovať
a riešiť výstavbu novej materskej školy v našej obci som
vedel, že je to veľmi dôležitý bod pre vyriešenie viacerých
problémov.
Presťahovaním detí z objektu v strede Novej Lipnice
do novej MŠ by sa uvoľnili priestory pre Základnú umeleckú školu. Tá by následne uvoľnila priestory Základnej škole, ktorá neustále zápasí s nedostatkom tried pre výuku.
Nehovoriac o tom, že by sme vedeli umiestniť do novej
MŠ všetky deti občanov našej obce.
Mnohí sa ma pýtate ako bude s novou MŠ, kedy
bude??
Škoda, že pred tými troma rokmi neboli všetci kompetentní naklonení môjmu riešeniu a ich presvedčovaním
sme stratili veľa času.
Skutočnosť je taká, že sme vo fáze územného konania, kedy bol projekt na základe požiadaviek dotknutých
orgánov viackrát upravovaný. Chýba posledné stanovisko
z OÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Sen-

Opäť sme spolu
zasvietili lampióny...
Prvú novembrovú sobotu sa už tradične uskutočnil tretí ročník Lampiónového sprievodu, ktorý organizuje Materské
centrum Ostrovček. Tešili sme sa z rekordného počtu zúčastnených detí a rodičov, ktorí vyrazili do našich ulíc. Sprievod
bol ukončený na štadióne OFK, kde nás
čakala prehliadka vyrezávaných tekvíc.
Radi by sme poďakovali všetkým, ktorí sa
zúčastnili sprievodu a tiež všetkým, ktorí
nám pomohli pri organizácii tejto peknej
akcie. A už teraz sa tešíme na ďalší ročník
tohto jesenného podujatia.
Valika, MC Ostrovček

Mgr. Boba MešĢanová, riaditeĐka MŠ

ci. Po jeho obdržaní bude možné vydať Územné rozhodnutie a podať žiadosť o stavebné povolenie. Projekty sú
už pripravené. Pri „dobrej vôli“ všetkých dotknutých, ktorých vyjadrenia a stanoviská sú potrebné, by mohlo byť
stavebné povolenie pre novú MŠ v mesiacoch marec-apríl 2012 právoplatné.
A čo potom ? Potom realizačný projekt a tých „len“ ca.
850 000,- Eur bez DPH na realizáciu. Ale to už bude na
ťahu vedenie obce a naši poslanci...
Ing. Eugen OLTUS
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Dovoľte mi predstaviť ...
Túto krátku informáciu som si dovolil napísať, keď som
bol svedkom rozhovoru, ktorého obsahom bola charakteristika poľovníka ako človeka, ktorí si kúpi zbraň, ide do lesa
a loví čo mu príde do rany.

Poľovnícka spoločnosť Pridunajsko Dunajská Lužná
V súčasnej podobe bola založená v r. 2005 pretransformovaním z Poľovníckeho združenia Úsvit Dunajská Lužná
(1974). PS obhospodaruje cca 5 900 ha prevažne poľného revíru v katastrálnych územiach obcí Dunajská Lužná,
Rovinka, Miloslavov, Kalinkovo a Hamuliakovo. Na výkone
poľovníckej činnosti sa podieľa 72 členov. Hlavnou činnosťou je ochrana zveri a tvorba životného prostredia. K prioritám patrí hlavne zimné prikrmovanie, budovanie poľovníckych zariadení ako sú zásypy, krmelce, soliská, napájadla,
podávanie liečiv a pod. Dôležitá je aj výstavba posedov, či
rôznych sedačiek, ktoré sa často stávajú terčom útoku tzv.
ochrancov prírody, alebo vandalov. Tieto zariadenia slúžia
hlavne na pozorovanie zveri, posudzovanie jej fyzického
a zdravotného stavu, zisťovanie pomeru pohlavia a až na
poslednom mieste na správny – selektívny odstrel. Lov zveri
je vopred plánovaný podľa jarného sčítania zveri a podlieha schváleniu Lesným úradom. V zmysle zákona je možné vykonávať pri trofejovej zver len selektívny odstrel, to
znamená že sa môžu loviť len jedince, ktoré nie sú vhodné
na ďalší chov. Túto skutočnosť posudzuje podľa prísnych
pravidiel chovateľská prehliadka, na ktorú v zmysle zákona
je povinnosťou predložiť každú trofej. Prípadný nesprávny
odstrel rieši disciplinárny senát. Lov zveri, ako aj samotný
vstup s poľovnou zbraňou do revíru je podmienený platnou
povolenkou a evidenciou v knihe návštev. Každá poľovná
zver má obdobie lovu a obdobie hájenia.

M K S v tomto čase
Od polovice novembra sa duch blížiacich sviatkov preniesol aj do priestorov nášho kultúrneho stánku. Deti v ZUŠke nacvičovali vianočné choreografie a spevy. Zhusťujúci sa
program výstav, koncertov, tradičných podujatí ako Školský
ples, vianočné posedenie dôchodkov, rozsvietenie vianočného stromu na námestí či príchod Mikuláša, vyvrcholil v
rámci kultúry obce Tradičnými vianočnými trhmi. Tento rok
to bol síce len druhý ročník, ale môžeme hrdo povedať, že
„vydarená akcia“ a „dobrá myšlienka“. Na tradičných trhoch
netradiční trhovníci, z nich mnohí našinci, ponúkali pre našu
obec množstvo chutných produktov. Aj cigánska pečienka,
zabíjačkové špeciality, tradične mastné chleby s cibuľou, či
varené víno lákali nemálo návštevníkov trhov. Potichu či nahlas sme híkali nad zručnosťou predávajúcich, ktorí s hrdosťou prezentovali svoje výrobky ako napríklad medovníkové
dobroty, betlehemy pletené košíky, ručne robené šperky, pohľadnice, háčková móda, edukačné hračky, šité bábiky. A to
si touto aktivitou len vyplňujú voľný čas a zároveň zkľudňujú
svoje zmysly „postihnuté“ prudkým životným štýlom.
V druhej polovici decembra dominovala výstava poštových holubov, mimochodom veľmi príťažlivá pre malých
i veľkých, detský vianočný muzikál Anjeli, vystúpenie 100člennej tanečnej skupiny CLIS pre žiakov našej ZŠ a vianočný koncert žiakov ZUŠ. Poslednou akciou pred Vianocami
bolo prvé spoločné popoludnie všetkých detí MŠ a ich hravý

Občan, ktorý sa chce stať poľovníkom, musí byť bezúhonný s dobrou povesťou, ktorú overuje policajný zbor. Po
absolvovaní špeciálneho poľovníckeho kurzu vykonáva tzv.
kandidátsku prax pod dozorom skúseného poľovníka po
dobu jedného roka. Až potom je pripustený k záverečným
skúškam pred skúšobných komisárov a komisárov policajného zboru.
Ale vráťme sa k miestnym pomerom. Na rozsiahlu činnosť v poľovníctve je potrebné mať dobrých partnerov. K tým
najvýznamnejším patrí hlavne Poľnohospodárke družstvo
Úsvit Dunajská Lužná. Pomáha hlavne s krmivom, spoločne
sa snažíme predchádzať škodám, ktoré spôsobuje zver. PS
každoročne realizuje zazverovanie drobnou zverou, hlavne
bažantom poľovným a v perióde 3 - 4 rokov aj zajacom poľným. Samozrejmosťou je výsadba stromov, zriaďovanie políčok s kultúrou vhodnou pre zver. K akciám, ktoré sa robia
pre verejnosť, patrí už tradične organizovanie streleckých
pretekov na asfaltové terče, oslavy dňa svätého Huberta,
alebo poľovníckej zábavy.
Priemerná ročná výťažnosť poľovníckeho revíru, pri
zachovaní „normovaných kmeňových stavov“, je nasledovná: jelenia zver cca 2 – 4 ks; srnčia zver parohatá cca
10 – 15 ks; samičia cca 15 – 20 ks; diviačia zver cca 10
– 15 ks. Malá zver – zajac obyčajný cca 100 ks; bažant poľovný cca 350 – 400ks. V prípade, že by z akéhokoľvek dôvodu klesol stav zveri pod normovanú hranicu, je povinnosťou
poľovníckej spoločnosti vykonať zazverenie daného druhu.
Verím, že uvedené skutočnosti objasnili spôsob výkonu
poľovného práva aj pre čitateľov spravodaja Dunajskej Lužnej. Prajem všetkým: „Príjemne prežite chvíle v prírode“.
S pozdravom Lesu, lovu zdar
Štefan Jurčík, hospodár PS
program. Sála plná nielen detí, ich pedagógov a rodičov, ale
aj nesmierne krásnou atmosférou.
V mesiacoch plesov majú už rezervované svoje termíny
napr. kultivovaný Farský ples či tradičný Ples OFK. Budúce
obecné Fašiangy v MKS pripadnú na sobotu 18. februára
2012. Pozveme všetkých fašiangovo chtivých ľudí na obecnú zabíjačku na nádvorie MKS, do fašiangového sprievodu
masiek po obci a večer na tanečnú zábavu prvýkrát spojenú so zvykom pochovávania basy. Optimisticky očakávame
viac dobrovoľníkov pri príprave tohto náročného dňa, viac
nadšenia a ochoty. Dúfame, že si tento deň občania osvoja
minimálne tak, ako je to už roky v okolitých obciach.
Počas celého roka bolo v priestoroch MKS veľké množstvo rôznych akcií. Tieto sa nám oproti minulému roku zvýšili dvojnásobne. Počas pracovných dní je stredisko otvorené pre verejnosť denne od 8 do 21 hod. Všetky pravidelné
aktivity sú rozpísané a zverejnené na web stránke a na oznamovacích plochách v MKS. Cez víkendy sú hlavne soboty
vyťažené súkromnými podujatiami – svadbami, jubilujúcimi
rodinnými oslavami, zábavami. Pracovníci MKS sa podieľajú
aj na organizovaní všetkých obecných kultúrnych podujatí.
Tešíme sa na nasledujúce obdobie a na osobné pracovné výzvy. Prajeme všetkým pokojné Vianoce a veľa zdravia,
lásky a úspechov počas celého roku 2012.
Pracovníci MKS Dunajská Lužná:
pp. Slabý, Valašíková, Durec, Dolinský
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Naše Pondelky
Stretávanie, spomínanie, vzdelávanie, spoznávanie, diskutovanie. To sú naše „Pondelky pre seniorov“, ktoré sme rozbehli od 14. 11. 2011 v pravidelných intervaloch.
Zelená Dunajská Lužná, n.o., Jednota dôchodcov na Slovensku, Senior klub, Slovenský zväz žien
organizujú program na tieto pondelňajšie stretnutia
v Miestnom kultúrnom stredisku.
Na prvom stretnutí sme si zaspomínali vďaka pani
PaedDr. Márií Duckovej - Adamcovej na 50. a 60.
roky v jednotlivých častiach našej obce. Pozreli sme
si fotky dávne, skutočne dojímavé, ale i veselé plné
radosti a optimizmu, či už pri práci, zábave, pri divadelných hrách. Fotky blízkych priateľov, susedov
a spolužiakov.
Na ďalšie stretnutie seniorov medzi nás zavítala
pani RNDr. Shubhada Ashok Bopegamage, PhD.
Sprevádzala nás dnešnou Indiou, jej históriou, súčasnosťou ale i očakávanou budúcnosťou. Ako rodená Indka nám sprostredkovala informácie napríklad
o rozdelení Indie, oficiálnom jazyku v jej rôznych
častiach, o typickom oblečení, tanci, či pravidlách
v rodinných spoločenstvách pri rôznych slávnostiach. Nemenej zaujímavo rozprávala o fungovaní

zdravotníctva v tejto obrovskej krajine, o školstve …
Nádherné a milé stretnutie a informácie o vzdialenej
exotickej krajine.
Pondelok po prvej adventnej nedeli sme čas vyhradili na vlastnú tvorbu adventných vianočných vencov pre naše domovy.
Prvý decembrový pondelok nám pripravila pani
Ing, Mária Kozová prednášku o projekte „Náučný
historicko-prírodný chodník v Dunajskej Lužnej“. Dňa
12.12. 2011 pani Oľga Reptová pripravila prednášku
pod názvom „Zabezpečenie seniorov v našom sociálnom systéme“.
Tento rok to bolo posledné stretnutie. Začiatok
„Pondelkov pre seniorov“ v roku 2012 začneme
po sviatkoch a školských prázdninách 9. januára 2012 v MKS. Máme pripravené ďalšie zaujímavé
témy prednášok, besied, na ktoré sa tešíme a Vás
milí seniori na ne pozývame. Podrobné informácie
budú zverejnené na informačných tabuliach pri MKS
a OcÚ, na webovej stránke obce a v obecnom rozhlasu.
Ing. Elena Oltusová
Zelená Dunajská Lužná, n.o.
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Rozsvietenie stromčeka – poďakovanie
Od 3. decembra nám na Námestí sv. Martina svieti
vysoký krásny smrek. Dar od rodiny Márii Reindlovej
z Krížnej ulice, ktorej vyjadril poďakovanie na oficiálnom rozsvietení stromu pán starosta obce.
Ako zodpovednej za tohtoročné rozsvietenie vianočného stromu si dovolím na tomto mieste poďakovať mojim kolegom pri príprave akcie, ktorí pristupovali od začiatku k tejto „kreatívnej“ tvorbe ochotne a
zodpovedne. Menovite pánovi Keszeghovi za prípravu
osvetlenia v obci, technické zabezpečenie osvetlenia
stromu a riadenie mužskej časti tímu – pp. Hanuliaka,
Dureca, Jandačku, ktorí pri zložitej manipulácii na vysokozdvižnej plošine vo výške cca 15 – 18 m a pri výkyvoch vetra a stuhnutých rukách od zimy naťahovali
mnoho metrové osvetlenie. Vďaka patrí aj kolegyniam
pani Fajnorovej, Hanuliakovej a Žúrkovej za prípravu
a podávanie už tradičného občerstvenia pre všetkých
zúčastnených a Mikulášovi a čertovi, ktorí rozdávali
sladkosti tým našim najvzácnejším – deťom. Ako ináč
– ochotne a nezištne prišli žiaci Základnej umeleckej
školy, ktorí s hudobným doprovodom jej riaditeľa p. Záhradníka zahrali a zaspievali vianočné piesne a naši
seniori Veteráni tiež pridali zopár kolied.
Dielo sa podarilo, bola skvelá atmosféra s vianočnými tónmi a občerstvením. Prišlo množstvo ľudí mladých, najmladších a i nás v zrelom veku. Budúci rok
nám nič iné nezostáva, len tú tohtoročnú dobrú úroveň
zdvihnúť o čosi vyššie.
Jana Valašíková, MKS
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Pozor na požiare v období
Vianoc a nového roku
Vianoce sú najkrajšie a najmilšie sviatky v roku. Mnohí
z nás sú v predvianočnom čase milší, citlivejší, je v nás viac
pozitívnych prejavov k ľuďom.
Žiaľ, štatistiky požiarovosti sú aj v tomto období neúprosné. Každoročne do nich pribúda neradostný počet varovných
čísel, pod ktoré sa v mnohých prípadoch podpisuje ľudský
činiteľ: nedbalosť, ľahostajnosť, podceňovanie požiarneho
rizika, pri používaní otvoreného ohňa. Túto neradostnú štatistiku požiarovosti v nemalej miere napĺňajú aj deti, ktoré
sú v tomto predvianočnom čase ponechané bez dozoru dospelých.
Milí spoluobčania, venujte zvýšenú pozornosť a opatrnosť pri používaní vianočných prskaviek a inej zábavnej
pyrotechniky. Majte na mysli, čo všetko sa môže stať pri
jej nesprávnej manipulácii. Žiadna po domácky vyrobená
svetlica alebo delobuch nepatrí do rúk dospelým ani deťom!
Nenechávajte deti bez dozoru, ich nekontrolované „ hry “sa
mnohokrát končia tragicky! Pri odpaľovaní svetlíc alebo prskaviek vzniká otvorený oheň, ktorý sa veľmi často stáva iniciátorom vzniku požiaru. Ten, kto nevidel vyhorený byt, si len
ťažko dokáže predstaviť, aké škody môže oheň priniesť.
Profesionálni a dobrovoľní požiarnici okresov Pezinok
a Senec Vám prajú príjemné a v láske prežité vianočné
sviatky, ako aj krásne prežitého Silvestra v tomto roku. Aby
sme sa navzájom stretávali len pri bežných srdečných stretnutiach a nie pri likvidácii mimoriadnej situácie.
Na záver Vám pripomíname, že v ktorúkoľvek dennú aj
nočnú hodinu na tel. 112 nájdete pomoc v núdzi.
npor. Alžbeta Jarošová
OR HaZZ v Pezinku

K téme Vianoc – sviatkom pokoja a radosti – ponúkame pre každého nehmotný darček,
ktorý nám môže pomáhať v bežnom živote zvládať malé i veľké prekážky.

ZÁSADY PRE KAŽDÚ SITUÁCIU
Aby sme si navzájom neprekážali, nepodpichovali sa, „nehádzali brvná pod nohy“ a pôsobili na seba priateľsky a príjemne,
je treba mať na pamäti štyri piliere spoločenských pravidiel:
TAKT – OHĽADUPLNOSŤ – ÚCTA K ĽUĎOM – ESTETICKOSŤ
Okrem týchto základných princípov kladných medziľudských vzťahov existujú ďaľšie vlastnosti uľahčujúce jednanie
s ľuďmi.
ASERTIVITA – vieme, čo chceme a čo nechceme a vieme to jasne formulovať ….. AUTENTICKOSŤ – sme skutoční
vo svojich vzťahoch k iným ľuďom, neschovávame sa za masku, nehráme sa na niečo iné, vieme povedať svoj pravý
názor..... BEZPROSTREDNOSŤ – jednáme s ľuďmi priamo, vyrovnane, úprimne, bez zábran ….. EMOTÍVNOSŤ – svoje
city dokážeme dať najavo, prežiť si ich, ale na druhej strane sa nedáme ovládať iba nimi a nevnucujeme ich druhým
ľuďom ….. EMPATIA – vieme sa vcítiť do pocitov druhého, pozrieť sa na vec jeho očami ….. INICIATÍVA – aktívne
nadväzujeme kontakty s ľuďmi, nečakáme, až budeme vyzvaní ….. KONFRONTÁCIA – vieme sa postaviť „tvárou v tvár“
iným ľuďom, angažovať sa pre určitú myšlienku a presadzovať ju ….. KONKRÉTNOSŤ – pri rozhovore s inými ľuďmi
nepoužívame neurčitých, mnohoznačných a abstraktných slov, hovoríme jasne a vecne, jasne vyjadrujeme svoj názor
….. OTVORENOSŤ – doplňuje našu autentickosť, umožňuje druhým ľuďom aby nás mohli poznať, orientovali sa v nás,
rozoznali čo cítime a čo si myslíme, samotná inteligencia, na ktorú je tak často kladený dôraz, nie je pre presadzovanie
sa medzi ľuďmi – na sociálnom poli – rozhodujúca ….. POZITÍVNOSŤ – pristupujeme k iným ľuďom ústretovým
spôsobom, pozeráme sa kladne na situácie, do ktorých sa dostávame a i na negatívnych stránkach dokážeme nájsť
niečo prínosného.
Spracovala: Ing.Tatiana Uličná, konzultanka
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V minulom čísle LS sme z dôvodu nedostatku miesta neuverejnili článok zaslaný pánom Aloisom Linkom. Preto dnes uvádzame
spoza ringových lán aj ten predchádzajúci,
stále aktuálny, a samozrejme príspevok
z nedávnej súťaže.
Redakcia

Začiatkom apríla 2011 sme sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenska ml. dorastu
odkiaľ priviezol jedno striebro Rudo Benkovský vo váhe 52 kg a zlato René Suchánek. Na základe tohto úspechu boli
nominovaní na Majstrovstvá Slovenska

3/2011

Naše úspechy
v ringu
staršieho dorastu. Odtiaľ sa Rudovi znova podarilo priviezť striebro a bronzovú
medailu Renému Suchánkovi. V máji sa
konal v Bratislave silno obsadený turnaj s medzinárodnou účasťou, kde sa
zúčastnili naši dvaja boxeri. Rudo Benkovský, ktorý vo svojej váhe 54 kg nemal
súpera a tak neboxoval. René Suchánek
vo váhe 60 kg vyhral svoju kategóriu, keď
v I. zápase porazil v II. kole rcs boxera
z Galanty a o prvé miesto pripravil boxera z Tomášikova.
Ďalším podujatím bol jednodňový turnaj o „Pohár starostu obce Tomášikovo“,
kde boxoval René Suchanek a vyhral svoju váhovú kategóriu do 60 kg.
Dňa 18. júna 2011 sa zúčastnil náš
klub turnaja POHÁR PRIMÁTORA LEVÍC
a zúčastnili sa dvaja naši dvaja boxeri:
vo váhe do 46 kg Štefan Rigo a majster Slovenska vo váhe 60 kg ml. dorast
René Suchanek. Prvý menovaný boxoval
s boxerom s OBK Tomášikovo, s ktorým
prehral na body len vďaka malým skúsenostiam. René Suchanek boxoval taktiež
s boxerom OBK, nad ktorým vyhral jasne
na body a postúpil ďalej. Boxoval s boxerom z Galanty, ktorého porazil už prvom
kole rsc a obsadil vo svojej váhe prvé
miesto.

Ďalší turnaj bol po prázdninách v Komárne. Nakoľko tam nesmeli štartovať
mladší žiaci a Denis Benkovský si poranil
nohu, tak štartoval len René Suchanek.
Tak ako v predošlom turnaji bol vo váhe
60 kg znova najlepší. Vo vyraďovacích
bojov porazil už v prvom kole Gomolu
z Vranova a vo finále tak isto v prvom
kole boxera z Ždane a stal sa víťazom vo
svojej váhe.
LINKA Alois, LINKABOX
Dunajská Lužná

Jednodňový turnaj základnej boxerskej súťaže
Dňa 12. novembra 2011 sa za účasti 50 boxerov z deviatich
oddielov SABA (BC Linka Box-SK Dunajská Lužná, Boxing Club
Galanta, ŠKB Spartak Komárno, BC Levice, Box Team Lučenec,
ABC Malacky, BC RTJ Malacky, BC Považan Nové Mesto nad Váhom, BC Ružinov 821) uskutočnilo v Miestnom kultúrnom stredisku
v Dunajskej Lužnej deviate kolo základnej boxerskej súťaže, ktorú
VV SABA nazval „Jednodňový turnaj“. Aj keď sa podľa propozícií nehodnotia oddiely a jednotlivci, dovolil som si spraviť tabuľku
úspešnosti oddielov. Podľa nej na tomto turnaji vyhral oddiel BC
Galanta so 77 bodmi, pred BC Levice so 34 bodmi a domácim
oddielom BC Linka Box-SK Dunajská Lužná s29 bodov. Po deviatich turnajoch neoficiálne v tejto súťaži vedie oddiel Boxing Club

Galanta s 332 bodmi, pred BC Levice s 295 bodmi) a ŠKB Spartak
Komárno so 161 bodmi. Zápasy boli organizované na štandardne
slušnej úrovni.
Nad vážením a regulárnosťou výsledkov dohliadal hlavný rozhodca Ondrej TADANAI (III. trieda, Komárno). V ringu a na bodoch
sa striedali: Martin STRASZER (III. trieda, Bratislava), Mgr. Jozef
KLEMENT (I. trieda, Abrahám), Stanislava HLAVÁČIKOVÁ-HALÁSOVÁ (I. trieda, Levice), Marián HLAVÁČIK (I. trieda, Levice). Činnosť ŠTK zabezpečoval Ivan ZELENÁK (Galanta). Zdravotnú starostlivosť borcov mal na starosti MUDr. Igor KÁNTOR (Galanta).
V poradí už deviaty Západoslovenský regionálny míting, sa
uskutočnil v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska Dunajskej
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Lužnej v réžii nášho klubu LINKA BOX-SK Dunajská Lužná. Zhruba 150 divákov, medzi ktorými bol aj starosta obce Štefan JURČÍK,
vytvorilo výbornú atmosféru v hľadisku. Športová úroveň podujatia
bola nad očakávanie. V súbojoch žiakov sa po prvýkrát predstavili
vo váhe do 35 kg dvaja naši noví boxeri Sebastian NOWICKI vs
Adam KOVAR a predviedli skutočne krásný duel, ktorý sa musel
páčiť všetkým divákom v hľadisku a rozhodcovia vyhlásili výsledok
zápasu ako remízu.
Vrcholom popoludnia bol súboj mládežníckych majstrov, Michala TAKÁCSA s domácim Rudom BENKOVSKÝM a vo váhe do
60 kg René SUCHÁNEK vs Marian BALÁŽ z RTJ Malacky, ktorý
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niesol už znaky boxu vyspelých mužov. V ďalšom zápase vo váhe
do 70 kg boxoval svoj prvý zápas Lacko MOLNÁR a nedal svojmu
súperovi z Nového Mesta nad Váhom žiadnu šancu. Súper sa mu
vzdal už v prvom kole.
Na záver by som sa rád poďakoval sponzorom, ktorí nás podporili na tomto podujatí, menovite Maštal pub, Umelecké kováčstvo
Šarkozy Alojz, Umelecké kováčstvo RIGOKOV, Umelecké kováčstvo FERARE, Hostinec u ZOLA, AUTOREAL s.r.o. – auto bazár,
Obecném úradu v Dunajskej Lužnej a riaditeľovi MKS p. Slabému.
LINKA Alois, LINKABOX Dunajská Lužná

Ďalší úspech slovenského
TAEKWON-DO I.T.F.
Slovenský reprezentačný tím získal na Majstrovstvách
Európy v TAEKWON-DO ITF, ktoré sa uskutočnili 21.
až 23.októbra 2011 v talianskom meste Neapol, celkove 7 medailí. Z tohto počtu bolo 5 strieborných a 2
bronzové. Tento úspech sa podarilo dosiahnuť pod
vedením reprezentačného trénera majstra MUDr. Matiullaha Karwandgara VII. Dan, ktorý ocenil bojovnosť
svojich zverencov.
Prehľad medailí na ME v TAEKWON-DO ITF
v talianskom Neapole:
Kategória jednotlivci:
3.miesto: Ilirijan Berisha (špeciálne techniky – fly kicks),
3. miesto: Rastislav Krúpa (voľný súboj - freesparring)
Kategória tím:
2.miesto: B. Lurie, I. Berisha, B. Šabani, B. Šabani, D. Baráth a T. Labuda (špeciálne techniky – fly kicks)
M. Karwandgar

Školský bedminton na vlne úspechu
Po vlaňajšej finálovej účasti našich žiakov
na Majstrovstvách Slovenska sa v tomto školskom roku dostalo našej základnej škole pocty zorganizovať krajské kolo Bratislavského
kraja žiackych bedmintonových súťaží. Vďaka
všestrannej podpore riaditeľky školy PaedDr.
Ivety Slobodníkovej a jej kolektívu sa tak dňa
1.decembra v našej telocvični na štyroch bedmintonových kurtoch uskutočnil turnaj pod záštitou Krajského školského úradu v Bratislave
a v organizačnej réžii pána učiteľa RNDr. Petra Paľagu.
Naši najlepší pod jeho vedením nám opäť
urobili obrovskú radosť. Veď družstvo mladších žiačok v zložení Lucia Hlinková a Kristína
Pupáková sa stali majsterkami kraja vo svojej kategórii, rovnako tak i naše staršie žiačky
Viktória Fehérová a Mária Kasášová si odniesli zlaté medaily. Obe dievčenské družstvá
tak postupujú na Majstrovstvá Slovenska do Košíc.
Naše chlapčenské družstvá našli na turnaji zhodne po
jedinom premožiteľovi, a tak boli po bojovných finálových
výkonoch dekorovaní striebornými medailami. V kategórii

mladších žiakov sú to Matej Dolník a Erik Reindl a spomedzi starších žiakov Viliam Paľaga a Tomáš Vircsík.
Všetkým mladým nádejám srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy i obce.
Mgr. Mária Plačková, foto Lívia Balaďová
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Obecný Športový klub Dunajská Lužná v stolnom tenise
Stolný tenis sa hrával v Dunajskej Lužnej aj v dávnejšej
minulosti. Aktívnym hráčom bol už vtedy Miroslav Lunák,
ktorý v súťaži hrával aj so svojim otcom. Novodobá história
stolného tenisu začala v r.1997. Zápasy sa hrávali na chod-

be v ZŠ, v Kultúrnom dome a väčšinu obdobia v telocvični
ZŠ. V sézone 1998/9 reprezentovali Dunajskú Lužnú v 5.
lige Ivan Baláž, Miroslav Lunák, Jaroslav Purnoch a Peter
Benko. Od r. 1990/2000 hráva „A“ aj „B“ družstvo.

Tabuľka: Účasť družstiev Dunajskej Lužnej v stolnotenisových ligách v danej sezóne
Družstvo

1998/ 1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2011/
2012

„A“

5.

5.

4.

3.

3.

4.

3.

4.*

4.

4.*

4.

4.

4.

5.

„B“

-

6.

5.

5.

6.

7.

6.

6.

7.

7.

7.

7.

7.

8.

* znamená 1. nepostupové miesto do 3. ligy
Počas celého obdobia hrávali za „A“ družstvo Baláž
a Lunák. Tretím hráčom bol J. Purnoch (naposledy hral
v sezóne 2003/2004, potom presedlal na tenis). Neskôr pribudol Ján Beleš, ktorý sa stal najlepším hráčom. Od sezóny
2006/2007 začal za „A“ družstvo hrávať Pavol Cholvadt. Ján
Beleš odišiel po sezóne 2009/2010 kvôli problémom s telocvičňou hosťovať do Stavbára, kde v súčasnosti hrá 2. ligu.
Jeho odchod spôsobil zostup oboch družstiev do nižších súťaží. V sezóne 2010/2011 bol štvrtým hráčom v „A“ družstva
najlepší hráč „B“ družstva Samir Awwad, čím sa „B“ oslabilo. V sezóne 2011/2012 ho nahradil Jozef Patyla z Rovinky,
ktorá sa rozpadla. Takmer celú dobu „A“ družstvo sprevádza
a kaučuje Bohuš Rysuľa. Za „B“ družstvo hrávajú alebo hrávali: S. Awwad, P. Benko, Michal Kolev, Peter Hermann, Matej Papulák, Tomáš Pogáč, Jozef Beleš, B. Rysuľa, Richard
Kardoš, Pavol Papulák, Brian Stankovský, Tibor Kepencay,
Marek Prachár, Lucia Kasašová, Eduard Hagara, Andrej Mikuš, Ivan Purnoch.
Ján Beleš dosiahol aj vynikajúce individuálne výsledky. Napr. na turnaji organizovanom TJ Spoje v sezóne
2003/2004 pre hráčov 2. a 3. ligy obsadil 2. miesto. V sezóne 2007/2008 na podobnom turnaji hráčov 3. a 4. ligy na TJ
Spoje zvíťazil. Na turnaji v Pezinku vypadol v semifinále po
prehre 2:3 so slovenským reprezentantom Z. Lelkesom. Na
turnaji v Pate ho vyradil po veľmi vyrovnanom zápase 1:3

Zhrnutie športového roku 2011
V roku, v ktorom sme oslávili 90. výročie založenia organizovaného futbalu na území obce Dunajská Lužná, sme zaznamenali aj vynikajúce výsledky na poli športovom. Seniori
vyhrali zimný turnaj BFZ, Bratislavský pohár, aj celkovú súťaž
III. Ligy a postúpili do slovenských súťaží. Starší dorastenci zvíťazili v okresnej súťaži Senec a postúpili do najvyššej
krajskej súťaže III. ligy. V priebehu roka vzniklo aj družstvo
predprípravky v kategórii 5-6 rokov a od jesene aj družstvo
žiačok. Momentálne má klub 8 družstiev hrajúcich dlhodobé
súťaže, dve družstvá ktoré sa pripravujú na súťaž od ďalšieho ročníka a tímy „Starí páni“ a „Bratranci“. V letnom období
sme museli čiastočne prebudovať vnútorné priestory budovy
štadióna, aby vyhovovali podmienkam SFZ s vlastnou investíciou do 20 000 €. Začali sme s budovaním trávnatej plochy
s umelým zavlažovaním za Vodárňou pre potreby detských
a mládežníckych kategórií s investíciou cca 7000 €, nakoľko

Ján Beleš, víťaz turnaja TJ Spoje 2008 a riaditeľ turnaja V. Kondel

ďalší slovenský reprezentant V. Baženov. Poradie hráčov
Dunajskej Lužnej v rebríčku v súčasnosti: Baláž, Cholvadt,
Lunák, Patyla, Awwad, Benko, Kolev, Hermann, Matej Papulák, Pogáč, Jozef Beleš, Rysuľa. Ďalšie podrobnosti možno nájsť v kronike Dunajskej Lužnej.
Ivan Baláž, predseda oddielu
areál už kapacitne nepostačoval nárokom športujúcej verejnosti. Boli podpísané dlhodobé zmluvy medzi obcou
a OFK a následne medzi OFK a SFZ. Tieto zmluvy by mali
zabezpečiť investície do rekonštrukcie a zväčšenie kapacity priestorov budovy štadióna z mimo obecných zdrojov
v priebehu nasledujúcich troch rokov. V tomto roku sme sa
stali štvrtým klubom v rámci BSK s najväčším počtom aktívne športujúcich detí a mládeže. S celkovým rozpočtom
35 000 € na túto vekovú kategóriu nám výrazne pomohla
aj v tomto roku obec príspevkom na športovú činnosť vo
výške 19 000 € a úhradou energií. Zvyšné financie prichádzajú najmä od sponzorov, reklamnej činnosti a z príspevkov na športovú činnosť. Celkový rozpočet klubu vo výške
140 000 € sa nám podarilo naplniť. Budeme sa snažiť aj
v nasledujúcom roku zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na udržanie štandardu v našom klube.
PaedDr. Juraj Jánošík, prezident OFK
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Oslavy 9 0. vý ročia zalo ž enia futbalu v obci Dunajská Luž ná
Dňa 22.10.2011 sa uskutočnili v MKS Dunajská Lužná oslavy 90.
výročia založenia organizovaného futbalu v obci Dunajská Lužná. Okrem
činovníkov OFK, bývalých hráčov či
funkcionárov z minulosti, prijali pozvanie na oslavy aj prezident SFZ Ján Kováčik, minister obrany Ľubomír Galko,
tajomník Slovana Bratislava Rudo Janček a predseda ObFZ Bratislava-vidiek
Miro Baxa. Medzi pozvanými nechýbali
starostovia okolitých obcí a rovnako aj
predsedovia klubov z Rovinky, Mostu
pri Bratislave, Miloslavova či Kalinkova. Prvý s prejavom vystúpil predseda
BFZ pán PaedDr. Juraj Jánošík, od
narodenia úzko spätý s futbalom v Dunajskej Lužnej, bez ktorého by asi ani
nebolo čo oslavovať. Jeho zásluhou sa
OFK za posledných 15 rokov, počas
ktorých aj so svojimi spolupracovníkmi
zdvihol jeho úroveň, zaradil medzi kluby s najväčším počtom družstiev v regióne. Po úvodnej reči Juraja Jánošíka
bolo cťou na pódiu privítať prezidenta
SFZ p. Jána Kováčika. Vo svojom príhovore ocenil prácu funkcionárov klubu, jeho úroveň a zaželal veľa ďalších
úspechov pri budovaní a rozvoji futbalu v našej obci. Rozlúčil sa s prianím,
aby sme sa v plnom zdraví takto zišli

aj o desať rokov pri oslavách storočnice. Ďalším gratulantom v poradí bol
minister obrany p. Ľubomír Galko, ktorý vyzdvihol a ocenil prácu s mládežou
a upozornil na dôležitosť spolupráce
klubov s miestnymi samosprávami. Po
jeho vystúpení symbolicky prišiel na pódium najvyšší predstaviteľ samosprávy
a to starosta obce Dunajská Lužná pán
Štefan Jurčík. Vo svojom príhovore zaspomínal na svoje futbalové roky strávené v klube, ocenil spoluprácu klubu
a obce pri organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských akcií počas roka.
Na záver ocenil cenou „starostu obce“
dvoch bývalých funkcionárov v klube
a to pána Harušťáka Milana a Mihaliaka Karola. Ocenenia na úrovni klubu
prevzali z rúk prezidenta SFZ aj páni
Patrnčiak Anton st., Mihaliak Milan,
Jančok Vladimír, Šafárik Jozef, Végh
Koloman, Mlacák Karol, Cingel Marián,
Cingel Ladislav a Jánošík Juraj. Cenou
in memoriam boli ocenení páni Straka
Jozef st., Szeibeczeder Karol, Reindl
Alexander st. a Benko Štefan. Z trénerských osobností to boli páni Hubert
Fridrich, Marušinec Tibor, Krištof Karol
a Hodúr Ján. Posledné ocenenie boli
odovzdané pánom Baxom, zastupujúcim predsedom BFZ, ktorý odovzdal

klubu plaketu BFZ. Na záver ocenení
na pódiu symbolicky odovzdali žezlo
najmladšej generácii – pred prípravke
OFK, keď pán Harušťák symbolicky
prihral loptu 5 ročnému Radkovi Horvátovi. Po krátkom programe, ktorý
pripravili frekventanti ZUŠ v Dunajskej
Lužnej, oslavy pokračovali prezentáciou zo starých zachovaných fotografií
zo života klubu zozbieraných od obyvateľov Dunajskej Lužnej. Prvé fotografie
siahajú až do 30. rokov minulého storočia. Prezentáciu zostavenú Tonkom
Benčičom okomentovali páni Patrnčiak
st. Karol Puchner a Juraj Jánošík. Na
záver prebehol krst publikácie venovanej deväťdesiatinám futbalu v Dunajskej Lužnej. Jej zostavovateľka pani
Varadinová, použila okrem fotografií
a faktografických informácií aj rozhovory s najstaršími pamätníkmi a vzniklo
tak celkom zaujímavé dielo prierezom
histórie futbalu v obci až po súčasnosť.
Na záver Juraj Jánošík poďakoval nielen všetkým zúčastneným a oceneným, ale aj svojim spolupracovníkom,
sponzorom a všetkým bez ktorých by
futbal v Dunajskej Lužnej nebol tam,
kde je dnes.
Ivan Georgiev,
manažér OFK

Jesenná časť súťaže mužov OFK Dunajská Lužná
Po júnových oslavách postupu do
tretej najvyššej slovenskej súťaže začala od júla krátka príprava pod vedením nového trénera Ivan Vrabca.
Kolektív opustili hráči, ktorí boli na
hosťovaní, a naopak doplnil sa hráčmi
s ligovými skúsenosťami. Sú to všetko študenti z vysokých škôl, ktorí prišli
študovať do Bratislavy. Historicky prvý
zápas v III. lige Západ sme odohrali na
ihrisku v Moravanoch pri Piešťanoch
odkiaľ sme priviezli aj historicky prvé 3
body po víťazstve 1:0. Tento výsledok
sa opakoval v prvých štyroch zápasoch
a ako nováčik sme nemohli na seba ani
lepšie upozorniť a po prvej tretine sme
viedli celkovú tabuľku. Výsledok 1:0
sme na jeseň dosiahli celkovo 6x, čo je
unikátom súťaže. V priebehu jesennej
časti sme dokázali, že aj obec, akou
je Dunajská Lužná môže bez problémov súťažiť s družstvami z okresných
či krajských miest. Po jesennej časti je
Dunajská Lužná presne v polovici tabuľky a je veľká pravdepodobnosť, že

túto súťaž udržíme aj pre nasledujúci
ročník. Družstvo čaká zimná príprava
v domácich podmienkach a prvý jarný
zápas odohráme už 11. 3. doma s Moravanmi. Celkovo s jesennou časťou
vládne spokojnosť a hráči sa svojimi
výkonmi postarali o dobré meno Dunajskej Lužnej v rámci celého Slovenska. Viac informácií nájdete na stránke
www.ofkdluzna.sk
Peter Gajdoš,
vedúci družstva

Tabuľka 2011/2012
1.Duslo Šala

15 11 0 4 32:16 33

2.ŠK Slovan B

15

9 4 2 36:23 31

3.ŠTK Šamorín

15

9 2 4 27:12 29

4.PŠC Pezinok

15

8 2 5 17:17 26

5.Sp.Trnava B

15

7 2 6 31:21 23

6.Nové.Mesto n/V

15

6 4 5 24:24 22

7.ŠFK Sereď

15

6 3 6 25:21 21

8.Dun. Lužná

15

6 3 6 10:18 21

9.Sp. Vráble

15

5 4 6 24:25 19

10.Nové Zámky

15

5 3 7 15:16 18

11.FK Púchov

15

5 3 7 18:21 18

12.MFK Vrbové

15

5 2 8 15:25 17

13.FC Nitra B

15

4 4 7 17:19 16

14.MFK Topoľčany

15

4 4 7 20:30 16

15.FKS Nemšová

15

3 5 7 21:27 14

16.OTJ Moravany

15

4 1 10 17:34 13
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Jesenná časť súťaže žien OFK Dunajská Lužná
Štvrtý ročník 2011/2012 II. slovenskej
futbalovej ligy žien odštartovalo družstvo
OFK Dunajská Lužná pod vedením trénerky Natálie Mackovičovej. Po letnej príprave
mali dievčatá vysoké ambície umiestniť sa
na čele tabuľky a s tým spojený postup do
I. slovenskej futbalovej ligy žien. Za najväčších favoritov štvrtého ročníka sú od začiatku považované družstvá ŠK Selce, TJ
Skloplast Trnava (bývalé prvoligové družstvá) a OFK Dunajská Lužná. Jesennú časť
začala OFK Dunajská Lužná voľným žrebom, čím sa dievčatám predĺžila letná príprava. V nasledujúcom kole ženy nastúpili
proti nováčikovi ligy ŠK Vrakuňa Bratislava
a odniesli si prvé 3 body po vysokej výhre
0:6. V treťom kole OFK uvítala doma jedného z favoritov súťaže ŠK Selce, po vyrovnanom zápase sa z výhry tešili hostia. Po
tejto prehre sa dievčatá otriasli a posilnené
o taktické rady ťahali dlhú šnúru piatich výhier. V štvrtom kole zdolali na súperovom
ihrisku hráčky TJ Skoplast Trnava 0:3. V
ďalšom kole zdolali doma Dynamo Orlové
2:1. O týždeň OFK ženy hostili ťažkého
súpera Spartak Bánovce nad Bebravou,
po napínavom zápase sa nakoniec tešili
domáce hráčky. V siedmom kole dievčatá
vycestovali k známemu rivalovi Termál Diakovce, kde k víťazstvu na nekvalitnom teréne dopomohli domáce hráčky vlastným gólom. Počas tohto náročného zápasu došlo
k zraneniu našej výbornej útočníčky Laury

Lunákovej, ktoré ju dlhodobo vyradilo z hry. žien v I. slovenskej futbalovej lige. Družstvo
V nasledujúcom kole OFK Dunajská Lužná dievčat v kategórii žiačok vo veku 9 – 14
– TJ Spartak Myjava ženy potvrdili dobrú rokov začalo svoj prvý tréning 06. 09. 2011.
formu a po 90 minútach mali na konte opäť Na tréningoch sa stretávajú v hojnom počte
plný bodový zisk. S družstvami TJ Kovo a naberajú svoje prvé futbalové skúsenosBeluša a DFC Láb dievčatá remizovali 1:1. ti pod vedením našej bývalej hráčky Lucie
V 11 kole s o niečo slabším súperom FC Provazníkovej a pripravujú sa na vstup do
Čaka družstvo OFK opäť vyhralo a tak isto ich úvodnej futbalovej sezóny 2012/2013.
aj s ďalším súperom FMK Karlova Ves. V Počas zimnej prípravy budú ženy pod veposlednom kole jesennej časti viedla cesta dením výbornej trénerky Natálie Mackoviku kvalitnému súperovi Lady Team Bratisla- čovej tvrdo naberať kondíciu a tiež získava “B“. V tomto zápase išlo našim dievča- vať skúsenosti na rôznych medzinárodných
tám o prvú priečku v tabuľke jesennej časti. turnajov. Na konci jarnej časti by sa chceli
Ťažký zápas sa skončil remízou 2:2, čo dievčatá, trénerka a aj celý realizačný tím
znamenalo, že družstvo OFK bude zimovať tešiť z postupu do I. slovenskej futbalovej
na druhej priečke. Počas jesene to najviac ligy čo je cieľom tohto štvrtého ročníka.
strieľalo našim skúseným kanonier- Tabuľka II. ligy žien po jesennej časti:
kam Jane Zmeš1 ŠK Selce
12 9 2
1 41 : 4 29
kalovej a Kristíne
2
OFK
Dunajská
Lužná
12
8
3
1 28 : 10 27
Halandovej.
Vý3
TJ
Skloplast
Trnava
12
8
2
2 33 : 7 26
znamným krokom
4 TJ Spartak Myjava
12 8 1
3 34 : 8 25
rozvoja ženského
5 Lady Team Bratislava „B“ 12 7 2
3 23 : 21 23
futbalu v OFK Du6 TJ Kovo Beluša
12 7 1
4 22 : 7 22
najská Lužná v
tomto roku bolo
7 Spartak Bánovce nad B.
12 5 2
5 30 : 19 17
založenie družstva
8 Termál Diakovce
12 4 2
6 24 : 17 14
žiačok. Cieľom je
9 Dynamo Orlové
12 4 2
6 24 : 19 14
vychovávať ďalšiu
10 DFC Láb
12 3 2
7 9 : 22 11
generáciu
futba11 FKM Karlova Ves
12 2 1
9 16 : 48 7
listiek a zároveň
12 ŠK Vrakuňa Bratislava
12 2 0 10 4 : 58 6
je to podmienkou
13 FC Čaka
12 1 0 11 4 : 49 3
účasti
družstva
Tabuľky súťaží po jesennej časti

Starší dorast
1. FC Ružinov
2. FC Petržalka
3. Bernolákovo
4. Svätý Jur
5. Dun. Lužná
6. ŠK Gajary
7. PŠC Pezinok
8. LP Domino
9. Karlová Ves
10. Kostolište
11. FC Zohor
12. FK Rača
13. ŠK Vrakuňa
14. FK Dúbravka
15. GFC Grinava
16. Dev.Nová Ves

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
--

13
12
9
7
7
7
6
7
6
5
5
3
2
2
1
0

0
2
1
4
3
1
3
0
1
3
1
3
1
1
2
0

Mladší dorast
1. FC Ružinov
14 14 0
2. FK Domino
14 12 0
3. Petržalka B
14 11 2
4. ŠTK Šamorín
14 11 0
5. ŠK Tomášov
14 8 2
6. Isk.Petržalka
14 8 2
7. Karlova Ves
14 7 1

1
0
4
3
4
6
5
7
7
6
8
8
11
11
11
10

0
2
1
3
4
4
6

62:14
78:16
45:29
23: 9
25:21
47:35
29:23
33:31
34:29
19:33
18:36
12:21
17:42
19:61
15:75
5:78

84: 3
60:26
70: 8
85:20
53:32
31:30
46:32

39
38
28
25
24
22
21
21
19
18
16
12
7
7
5
0

42
36
35
33
26
26
22

8. PŠC Pezinok
9. Karlova Ves B
10. FK Dúbravka
11. ŠK Vrakuňa
12. OFK D.Lužná
13. Bernolákovo
14. Plav. Štvrtok
15. Dev. N. Ves

14
14
14
14
14
14
14
14

5
5
4
4
3
3
2
1

2
0
2
1
2
0
0
0

7
9
8
9
9
11
12
13

Starší žiaci
1. ŠK Inter
13 12 0
2. Karlová Ves
13 11 1
13 10 1
3. FK Rača
4. I.Petržalka
13 10 0
5. Žolík Malacky
13 8 0
6. Ivánka pri D.
13 7 1
7. BCT Bratislava 13 6 3
8. Dev. N. Ves
13 5 1
9. Pod.Biskupice
13 5 1
10. PŠC Pezinok
13 5 0
11. Králová p. S.
13 3 3
12. ČSFA Malacky 13 2 1
13. Dun. Lužná
13 1 0
14. Tat. Stupava
13 0 0

1
1
2
3
5
5
4
7
7
8
7
10
12
13

20:37
22:44
20:38
21:39
13:36
19:54
16:97
10:74

60: 3
41: 6
43: 5
61: 9
42:16
44:14
24:20
19:26
25:51
21:39
13:56
10:39
5:65
6:64

17
15
14
13
11
9
6
3

36
34
31
30
24
22
21
16
16
15
12
7
3
0

Mladší žiaci
1. Dev. N. Ves
13 11
2. Žolík Malacky
13 11
3. ŠK Inter
13 11
4. BCT Bratislava 13 10
5. PŠC Pezinok
13 6
6. FK Rača
13 6
7. I.Petržalka
13 5
8. Ivánka pri D.
13 5
9. Dun. Lužná
13 4
10. Tat. Stupava
13 4
11. Pod.Biskupice
13 4
12. Karlová Ves
13 4
13. Kráľová p. S.
13 2
14. ČSFA Malacky 13 0

1
2
3
4
5
6
7
8

2
2
1
1
1
0
2
1
3
1
0
0
1
1

Prípravky „A“ a „B“
Bernolákovo
8 6 1
Ivánka
8 5 2
Kalinkovo
8 5 2
D. Lužná A
8 5 0
D. Lužná B
8 3 1
Rovinka
8 3 0
Ch. Grob
8 3 0
Kráľová p. Senci 8 3 0

0
0
1
2
6
7
6
7
6
8
9
9
10
12

1
1
1
3
4
5
5
5

103:5
67:10
66: 6
66:24
26:42
36:25
40:23
33:28
33:31
18:60
28:57
24:69
9:63
5:111

65:17
93: 8
69:15
64:21
27:45
34:40
21:60
17:62

35
35
34
31
19
18
17
16
15
13
12
12
7
1

19
17
17
15
10
9
9
9
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Narodení
Adamčiaková Ema
Bárdyová Valentína
Bartalová Martina
Blahutiaková Alica
Brija Marko
Bunčová Zuzana
Čajka Vadim
Čisárik Matej
Demovič Matúš
Dvorská Barbora
Fajnorová Barbora
Fencík David
Gáfrik Šimon
Gálfiová Natália
Gallé Filip
Golianová Zlatka
Gondžúrová Ema
Gurníková Alica
Gurníková Linda
Gyepes Dávid
Halušková Martina
Hankoci Tomáš
Chabadová Ema
Chalmovský Matej Tobiáš
Chudý Filip Teodor
Jakubec Šimon
Janšáková Timea
Jurčík Dušan
Jurko Leonard
Káčer Larisa
Kalinovský Jerguš
Kamberovič Mário
Kanyicsková Viktória
Kaščák Filip
Kepencay Lukáš
Klimová Emília
Kreibich Šimon
Kučerová Kiara Tanhira
Kundláková Rebeka
Kundláková Sára
Kurucová Hana
Kvašňovský Filip
Laurinčík Michal
Lévaiová Nina

21.04.2011
10.01.2011
09.06.2011
29.09.2011
29.09.2011
03.02.2011
21.10.2011
12.07.2011
17.05.2011
06.10.2011
13.07.2011
15.06.2011
22.11.2011
23.09.2011
23.05.2011
30.03.2011
09.07.2011
19.04.2011
19.04.2011
28.07.2011
07.11.2011
08.08.2011
02.03.2011
11.10.2011
12.08.2011
14.09.2011
06.08.2011
05.04.2011
25.04.2011
16.06.2011
15.07.2011
19.06.2011
30.03.2011
27.09.2011
29.03.2011
04.04.2011
01.02.2011
12.04.2011
02.05.2011
02.05.2011
05.03.2011
10.04.2011
15.11.2011
28.07.2011

Ličák Marek
Linka Alexander
Lukáčová Hana
Macangová Veronika
Majerníková Alica
Maláska Filip
Mangult Adam
Martiniaková Karolína
Martinkovič Maroš
Menšíková Sofia
Mezeiová Chiara
Mezeiová Jacqueline
Mosná Eli
Mráziková Karolína
Mušitzová Veronika
Paľovský Samuel Peter
Pobožná Laura
Pôbišová Sofia
Rabinová Barbora
Sakáč Tomáš
Sandtner Alexander
Sasinková Tara
Schickerle Kristina
Schmidtová Ema Mária
Sudorová Sofia
Suchánek Ján
Šalak Štefan
Šebesta Maxim
Šmidová Veronika
Štrajtová Lívia
Štubňová Linda
Šust Theodor
Usačov Kristián
Vanek Adam
Varcholová Lujza
Verná Simona
Vlkovič Samuel
Zdichavský Marek
Žernovič Patrik
Žúborová Nela

15

26.10.2011
19.07.2011
10.06.2011
19.10.2011
12.08.2011
23.05.2011
30.11.2011
29.01.2011
17.07.2011
13.06.2011
18.03.2011
09.08.2011
23.10.2011
26.10.2011
08.07.2011
11.07.2011
23.03.2011
17.10.2011
20.04.2011
22.02.2011
20.07.2011
22.07.2011
02.04.2011
28.04.2011
31.03.2011
19.10.2011
18.08.2011
07.07.2011
22.03.2011
04.08.2011
19.01.2011
29.07.2011
24.10.2011
19.09.2011
08.08.2011
10.07.2011
22.10.2011
21.09.2011
18.02.2011
12.09.2011

Sobáše
Roman Gažo
Roman Gyepes
Daniel Zátopek
Tibor Puchner
Antonino Selistri
Andrej Buľubaš
Radovan Šimček
Ivan Šarkozi

a
a
a
a
a
a
a
a

Anna Švienteková
Jarmila Jurčíková
Marcela Hambálková
Alena Hromková
Marta Lintnerová
Miroslava Milecová
Katarína Klimová
Melinda Csornayová

Zlatá svadba
Ondruš Koloman a Edita 11.11.1961
Zosnulí
Bistáková Gabriela
Grňa Štefan
Halachanová Milada
Hodšul Imrich
Hrajnohová Zuzana
Ivan Ľudovít
Jáger Vojtech
Jurčíková Margita
Kuraňková Marta
Kutšal Ján
Mezei Karol
Mikulová Mária
Mišák Milan
Mojžiš Juraj
Nemček Ondrej
Olgyay Ladislav
Oravec Ján
Reindl Alexander
Reptová Mária
Sárkoziová Anna
Sokolík Peter
Šárkoziová Margita
Šárkozy Jaroslav
Šárkozy Tibor
Turza Viktor
Zmenková Jozefína

62 r.
69 r.
84 r.
83 r.
85 r.
90 r.
59 r.
65 r.
68 r.
71 r.
56 r.
87 r.
72 r.
77 r.
65 r.
65 r.
97 r.
65 r.
90 r.
70 r.
66 r.
78 r.
50 r.
50 r.
64 r.
91 r.

Dožité výročia
70 rokov
Adamová Priska
Bartl Jaroslav
Dandárová Anna
Ďurecová Oľga
Elexhauser Miroslav
Erdelský Ivan
Fuleová Jozefína
Grézl Bedřich
Hnojčíková Anna
Holub Milan
Kytašová Johana
Matysková Oľga
Mihaliak Karol
Mlacková Eva
Molnár Vojtech
Mosná Anna
Reindl Arpád
Rigo Ladislav

Sabo Jozef
Sárkoziová Anna
Schenková Elfrída
Sokol Ladislav
Vircsik Štefan
Zwingerová Angela
Žiak Karol
75 rokov
Cabadaj Vincent
Cabadajová Kamila
Čániová Mária
Dubníčková Milada
Feherová Eleonóra
Gajdošová Mária
Líšková Oľga
Mikulica Vladimír
Moh. Nidal Saleh
Mojžišová Anna

Pagáčová Katarína
Pšenková Jarmila
Sárkozyová Margita
Szeifová Irena
Špindorová Karolína
Tóthová Edita
Vassová Anna
Végh Koloman
Veselý Viktor
Zbončák Rudolf
80 rokov
Bazsová Helena
Blichárová Alžbeta
Harušťák Milan
Hubertová Helena
Jurčíková Štefánia
Kardošová Gizela
Konrád Jozef

Krajčovičová Mária
Krištofová Mária
Lintnerová Mária
Marková Mária
Mokráň Vladimír
Náglová Marta
Sadloňová Sidónia
Sagulová Mária
Straková Anna
Šárkoziová Frída
Takáts Jozef
Turan Vladislav
Vrábelová Margita
85 rokov
Gálová Terézia
Hričáková Mária
Kováčiková Katarína
Krištofová Emília

Mokrohajský Karol
Pepichová Eleonóra
Puchnerová Mária
Tomovčík Ján
90 rokov
Rummerová Mária
Zajac-Galus Pavel
Nad 90 rokov
Jandziková Mária
Janikovicsová Mária
Krištofíková Šára
Lintnerová Margita
Matúš Pavel
Mikušová Alžbeta
Semanová Alžbeta
Sláviková Júlia
Szeibecederová Izabela

Starosta obce Dunajská Lužná
pán Štefan JURČÍK s manželkou
si Vás dovoľuje pozvať na

NOVOROČNÝPRÍPITOK
dňa 1. januára 2012 o 15.00 h.
pred budovu Obecného úradu
k Lipe Slovenskej ústavy

Krásne
vianočné sviatky
a úspešný rok 2012
Vám prajú pracovníci
Obecného úradu
v Dunajskej Lužnej

L U Ž N I A N S K Y s p r a v o d a j – štvrťročník informácií obce Dunajská Lužná. Evidenčné číslo: EV 4402/11. ISSN 1338-4945. Vydáva: Obec Dunajská Lužná.
Zodpovedný: kolektív pracovníkov OcÚ Dunajská Lužná. Gramatická korektúra: PaedDr. Iveta Slobodníková. Grafická úprava: Ing. Peter Blaho. Náklad: 1800 ks. Distribúcia: Obecný úrad
Dunajská Lužná, Jánošíkovská 7, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 00400009. Vydané: 20. decembra 2011. Kontakt: 02/456 47 088, 459 80 728 e-mail: valasikova.jana@dunajskaluzna.sk

