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Vážení občania,
ani sme sa nenazdali a už sa začal
tretí mesiac nového
roku. Trochu nostalgicky sme sa rozlúčili so „starou dobre
známou korunou“
a myslím si, že sme
tiež úspešne zvládli
počítanie „drobných“, ktoré prinieslo zavedenie novej meny – eura. Zistili sme ,
že naše peňaženky nie sú až také ťažké od
množstva mincí, že obavy boli väčšie ako
je skutočnosť. A prichádza ďalšia skúška v podobe prehlbujúcej sa hospodárskej
krízy.
Aj keď sme si koncom roka priali, aby
ten nový rok, bol šťastný a veselý, skutočnosť bude trošku iná. Plná zmien, možno
ťaživejšia a chmúrnejšia. Nie vždy však
svieti slnko a život ide ďalej. Po búrke sa
lepšie dýcha, všetko sa rozžiari.
Verím preto, že rok 2009 nám všetkým
prinesie mnoho krásnych vecí, skutkov
a poznania. Verím, že objavíme v sebe zabudnuté, a pritom tak prirodzené – ľudskosť, ľudskú spolupatričnosť, pochopenie jeden pre druhého, pomoc, milé slovo,
lásku, porozumenie i odpustenie. Toto
všetko každý z nás dokáže, keď chce. Život a svet nie je o jedincovi, ale o ľuďoch,
s ľuďmi a pre ľudí.
Prajem nám všetkým, aby nás životné skúšky posilnili, naučili nás kráčať
vpred, neobzerať sa späť za niečím, čo
máme za sebou a čo hádam ani nechceme,
aby sa vrátilo.
RNDr. Iveta Řičánková
prednostka úradu

Rok 2009 bude rokom volebným
V prvom polroku sa budú konať hneď dvoje voľby.
Predseda NR SR vyhlásil na sobotu 21. marca 2009 voľby prezidenta SR.
Občania dostanú už tretiu šancu priamo voliť hlavu štátu.
Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb sa bude
konať v sobotu 4. apríla 2009.
Obec podľa zákona, pre voľbu prezidenta zriadi 3 volebné okrsky.
Na sobotu 6. júna 2009 sú vyhlásené voľby do Európskeho parlamentu. Občania budú voliť celkom 13 poslancov.
Koncom roku sa budú konať voľby do samosprávnych krajov. Termín
volieb zatiaľ nebol vyhlásený.
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Uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Aktivity volených orgánov obce
v roku 2008
Podľa zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v
znení zmien a doplnkov, sú orgánmi obce starosta a obecné
zastupiteľstvo. Zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach
života obce, schvaľuje, kontroluje, vyhlasuje, určuje náležitosti
miestnej dane ...
Rokovania obecného zastupiteľstva sú verejné, zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce.
V roku 2008 bolo zvolaných celkom 18 zasadnutí, z
toho 5 mimoriadnych. (zvolaných základe požiadavky aspoň
poslancov).
V rámci mimoriadnych zasadnutí boli prerokované najmä: rozpočet obce na rok 2008 -2010, spôsob zabezpečenia
prevádzkovania MKS po kolaudácii stavby, stanovisko obce
k územnému konaniu stavby „Dopravné opatrenia na ceste
I/63“ a schválenie zmeny rozsahu projektu Revitalizácia centra obce.
Prijatých bolo celkom 212 uznesení. Okrem iného – bol
schválený aj nový Požiarny poriadok obce a preventivár
obce, VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevkov pre školy a
školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce D. Lužná
a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole. Uznesením číslo 2008/13-03
bol v septembri schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2008 – 2013 (PHSR).
Jeden z najdôležitejších základných programových dokumentov pre plnenie hlavnej úlohy samosprávy obce, zabezpečenia všestranného rozvoja obce a potrieb jej obyvateľov. Je to
strednodobý dokument na 7-10 rokov a má zabezpečiť
kontinuitu v rozvoji obce, nezávisle na prípadných politických
zmenách v samospráve. PHSR má analytickú, strategickú a
implementačnú časť. Program je východiskom aj pre tvorbu
územnoplánovacej dokumentácie. Proces jeho spracovania trval 8 mesiacov, bol realizovaný ako projekt spolufinancovaný
Európskou úniou, z nenávratných finančných prostriedkov EÚ,
ERDF v rámci JPD, cieľ 2 a s päťpercentnou spoluúčasťou obce.
Veľa uznesení súviselo s investičnou a stavebnou činnosťou v obci. Vzhľadom na intenzívnu stavebnú činnosť. Prinášame aspoň niektoré:

Uznesenie č. 2008/05-04 zo dňa 29.04.2008
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s investičným zámerom
– „Polyfunkčná bytová výstavba D. Lužná – lokalita Poľnohospodársky dvor“ – par. Č. 175/2, 3, 176/2, 3, 4, 5, 7, 8,
26, k.ú. Jánošíková, predloženým spoločnosťou GP real s.r.o.
a odporúča investorovi GP real s.r.o. hľadať kompromisné
riešenie s účastníkmi petície na predložený IZ
Uznesenie č. 2008/05-05 zo dňa 29.04.2008
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie UAŠ - IBV „Výstavba
12 vilových domov a 6 RD Dunajská Lužná“, parc. č. 118/4,
1173/2, 1172/2, 1171, 1170/2, predloženú investorom Geolik s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 2008/08-03 zo dňa 08.07.2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje IZ spoločnosti, Alas Slovakia,
zastúpená spoločnosťou APS invest s.r.o., Hattalova 12/C,
Bratislava, s.r.o., Bratislava - „Ťažba štrkopieskov na ložisku
nevyhradeného nerastu“ v k.ú. N. Košariská, parc. č. 1062/2 1062/7 za podmienky, že investor zabezpečí pred skončením
ťažby plážovú úpravu brehov a zrekonštruuje povrch miestnych
komunikácií využívaných v katastri obce D. Lužná počas ťažby
na transport vyťažených štrkopieskov v rozsahu od ťažobnej
jamy po regionálnu cestu III. triedy Bratislava-Tomášov

Uznesenie č. 2008/09-03 zo dňa 26.08.2008
Variantné riešenia výstavby rýchlostnej cesty R7 Bratislava
– Dunajská Lužná GEOCONSULT spol. s r. o.)
Obecné zastupiteľstvo žiada
1. ku správe o hodnotení, resp. v rámci záverečného stanoviska k variantným riešeniam výstavby rýchlostnej cesty R7
Bratislava – Dunajská Lužná podľa zákona 24/2006 (EIA),
rozpracovať a realizovať variant „C“, ktorého rozpracovanie OZ odsúhlasilo na 9. zasadnutí uznesením č. 226/2007
(2007/09-02) dňa 07.08.2007
2. v prípade, že bude napriek požiadavke obce - rozpracovať
variant „C“, uprednostnený variant „A“, aby do projektovej
dokumentácie bola dopracovaná pri križovaní R7 s cestou
III/0635 – D. Lužná Kalinkovo mimoúrovňová križovatka.
Odľahčil by sa stred obce D. Lužná od vozidiel v smere z rozrastajúcich sa sídel Hamuliakovo a Kalinkovo. Prerokovávaný návrh variantu „A“ takúto križovatku zatiaľ neobsahuje
Uznesenie č. 2008/09-11 zo dňa 26.08.2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe Zápisnice z vyhodnotenia predložených ponúk, predaj pozemku pri trafostanici, parc. č. 181/4, k. ú. Jánošíková, o výmere 983 m2 víťazovi výberového konania p. Ladislavovi Vargovi s manželkou
Katarínou, za cenu 2 890,- Sk/m2, t.j. 2 840 870,- Sk
Uznesenie č. 2008/14-06 zo dňa 09.10.2008
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predloženým IZ „Novostavba
areálu firmy EPR Bratislava s.r.o.“ na pozemku parc. č. 1056/
20 v k.ú. Nové Košariská zameraného na výkup, triedenie,
lisovanie a predaj papierového odpadu za podmienok:
1. dodržanie regulatívu pre regulačný blok VS
2. ku stav. konaniu doloží investor stanovisko obce Miloslavov
3. doprava bude riešená v zmysle tech. správy PD investora
Uznesenie č. 2008/15-12 zo dňa 21.10.2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. predložený projekt „Revitalizácia námestia sv. Martina,
časti Kováčskej ulice a časti Košariskej ulice“ okrem spevnenej plochy na parcele č. 173/1, s celkovým rozpočtovým
nákladom 39 643 546,- Sk
2. finančnú spoluúčasť obce 5 % vo výške 1 982 177,- Sk ktoré budú hradené z vlastných rozpočtových zdrojov obce
Uznesenie č. 2008/15-10 zo dňa 21.10.2008
Zadanie urbanistickej štúdie – Obytná výstavba – Dunajská
Lužná, PD pre ÚK, parc. č. 1116/2,1117/2, 1118/2, 1119/2
v k.ú. N. Košariská (Kmeť F.)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za podmienok odporúčania
stavebnej komisie zo dňa 2.10.2008 - vybudovať kompletnú
Krátku ulicu, opraviť Krajnú ulicu, dodržať šírky komunikácie
min. 6,0 m + chodník + zelený pás, radovú výstavbu rozdeliť
na 3 sekcie, dodržať parkovacie plochy pred RRD, dodržať min.
350 m2 na 1 RRD
Uznesenie č. 2008/15-09 zo dňa 21.10.2008
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie urbanistickú štúdiu
„Areál IBV – 12 dvojdomov Dunajská Lužná, k. ú. Jánošíková, parc. č. 183/8 a 183/204“ za podmienky vybudovania
miestnej komunikácie v šírke zastavaného územia a v šírke
susednej parcely 183/7 (Sadová ul.)
Uznesenie č. 2008/15-08 zo dňa 21.10.2008
Obecné zastupiteľstvo ukladá OcÚ vyhlásiť výberové konanie
na dodávateľa projektovej dokumentácie pre stavbu 4-triednej
MŠ v časti Nová Lipnica na pozemkoch parc. č. 58 a 59. Predložená ponuka musí obsahovať:
- architektonickú štúdiu

- predpokladané investičné náklady stavby a vnútorného zariadenia
- cenu za PD – pre územné konanie, pre stavebné konanie,
realizačný projekt, interiérov
*(Pozn.: výberové konanie sa uskutočnilo, bol vybratý spracovateľ dokumentácie)
Uznesenie č. 2008/17-03 zo dňa 25.11.2008
Stanovisko obce k územnému konaniu stavby „Dopravné opatrenia na ceste I/63“
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „Bezpečnostné opatrenia na ceste I/63“
a ukladá obecnému úradu, aby rokoval s investorom stavby
„Bezpečnostné opatrenia na ceste I/63“ o zmene stavby pred
dokončením, a to:
– napojenie Kováčskej ul. a autobusových zastávok v oboch
smeroch
– dopravné úpravy pri Vodárenskej ul.
Uznesenie č. 2008/18-06 zo dňa 16.12.2008
Návrh na zmenu funkč. využitia pozemkov v koridore variantu
“C“ rýchlost. cesty R7 z ornej pôdy na rýchlostnú komunikáciu
R7, severná trasa, parc. č. 758/48 v k.ú. Jánošíková z OV na
B2 a na zmenu regulatívov funkč. využitia a zásad priestor.
usporiadania
Obecné zastupiteľstvo preferuje v rámci stanoviska obce ku
Správe o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o hodnotení
vplyvov na životné prostredie:
1. na realizáciu „Rýchlostnej cesty R7 Bratislava Dunajská
Lužná“ variant“C“ – zelený. Napojenie variantu „C“ na
cestu I/63 požadujeme predĺžiť až po cestu III/0635 medzi
obcami Dunajská Lužná – Kalinkovo
2. V prípade realizácie variantu „A“ – červený, požadujeme
križovanie variantu „A“ s cestou III/0635 medzi obcami
Dunajská Lužná a Kalinkovo riešiť mimoúrovňovou križovatkou.
schvaľuje v rámci zmien a doplnkov k ÚP:
1. zmenu funkčného využitia pozemkov v koridore variantu
“C“ rýchlostnej cesty R7 z ornej pôdy na rýchlostnú komunikáciu R7, severná trasa, vrátane napojenia na cestu I/63
a III/0635
2. zmenu funkčného využitia pozemku parc. č. 758/48 v k.ú.
Jánošíková z OV na B2 zmeny záväznej časti územného
plánu obce Dunajská Lužná, Regulačný blok B4 – zmena
pôvodného „CH“ v lokalite N. Košariská - Malá Voda podľa
prílohy č. 1 k tomuto uzneseniu
Na prvom tohtoročnom zastupiteľstve (27. januára) patrila
k najdôležitejším bodom rokovania petícia za zastavenie akejkoľvek výstavby v lokalite Za hrádzou. Petíciu podpísalo viac
ako 1220 občanov. Po rozsiahlej diskusii obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o doručení petície občanov
Dunajskej Lužnej za zastavenie akejkoľvek formy bytovej a
chatovej výstavby za ochrannou hrádzou v Dunajskej Lužnej a
za zachovanie pôvodného životného prostredia v tejto lokalite
a zrušilo všetky predchádzajúce prijaté uznesenia týkajúce sa
výstavby v tejto lokalite. Zároveň odporučilo starostovi obce
starostovi obce, aby ako štatutár stavebného úradu, v zmysle
zákona č. 442/2002 a platného ÚPN obce, nepovoľoval odvádzanie vôd cez domové čistiarne odpadových vôd a žumpy pre
bytové domy, RD, ZRD a uložilo obecnému úradu preskúmať
možnosti vyhlásenia stavebnej uzávery v súvislosti s rozsiahlou
investičnou činnosťou v obci.
Prerokovanie zostávajúcich 18 bodov, a to sú niektoré ešte z
novembra minulého roku, tak zostane na druhé zasadnutie
vo februári.
Spracovala: RNDr. Iveta Řičánková, prednostka úradu
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Rozpočet po novom
Minulý rok priniesol ešte jednu novinku – programové
rozpočtovanie. Úplne iným spôsobom sa bude spracovávať
rozpočet na aktuálny rok a na ďalšie dva nasledujúce. Je to

Samospráva a voľby
Ako už viete, tento rok bude rokom volebným. Čakajú
nás celkom troje voľby. Začneme 21.marca prvým kolom
volieb prezidenta republiky (prípadne si voľby zopakujeme
v apríli druhým kolom), nasledovať budú voľby poslancov
do Európskeho parlamentu a niekedy na jeseň sa uskutočnia
voľby do samosprávnych krajov.

VÝZVA PRE OBČANOV

Obecný úrad vyzýva občanov Dunajskej Lužnej,
aby pri podávaní akýchkoľvek písomností,
v poštovom kontakte, bezpodmienečne uvádzali
presnú adresu bydliska: ulica, číslo domu
a poštové smerové číslo.
Obec sa veľmi rýchlo rozrastá, je preto nevyhnutné
názov ulice a aj číslo domu uvádzať aj kvôli
polícii, hasičskej a záchrannej službe.

www.dunajskaluzna.sk

Pracovníci obecného úradu prechádzajú od minulého
roku zaťažkávacími skúškami. Takmer 4 mesiace trvala
kontrola NKÚ, následne bolo treba zabezpečiť prechod na
nové, akruálne účtovníctvo, čo prinieslo viaceré zmeny. Od
polovice roka sa rozbehli práce súvisiace s prechodom na
euro. Najdôležitejšie bolo vo všetkých všeobecne záväzných
nariadeniach obce a v iných dokumentoch, s platnosťou od
24.augusta, vyznačiť zmeny – všetky sadzby uvedené v korunách sa museli prepočítať konverzným kurzom. Koncom
roku sa konalo stretnutie s dôchodcami, na ktorom boli
oboznámení s najdôležitejšími záležitosťami prechodu na
euro od nového roku. Vďaka prechodu na akruálne účtovníctvo sme si „zopakovali“ aj inventarizáciu majetku obce
a jej zavedenie do nového programu.
Nešetrili nás ani iné nepríjemnosti, najmä nepredvídané a
opakované havárie na vodovodnom a kanalizačnom potrubí
v areáli základnej školy, ktoré vyústili do neplánovanej letnej aktivity pri ich odstraňovaní. Rekonštrukcia vonkajších
kanalizačných rozvodov stála viac ako 39 400 eur a rekonštrukcia vonkajších rozvodov vodovodu viac ako 13 300 eur.
Stav vnútorných rozvodov vody je však tiež katastrofálny
a bude nutné v tomto roku urobiť výmenu aj v budovách.

systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie
dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými výstupmi a výsledkami
realizovaných činností ﬁnancovaných z rozpočtu samosprávy. Ide o využitie nástrojov typických pre súkromný sektor –
strategické plánovanie, meranie a porovnávanie výkonnosti,
riadenie a rozpočtovanie orientované na výkonnosť. Cieľom
je čo najefektívnejšie využívanie obmedzených verejných
zdrojov, zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom a skvalitnenie komunikácie s verejnosťou. Rozpočet
obce na roky 2009 – 2011 bude obsahovať údaje o zámeroch
a cieľoch samosprávy. Určenie cieľov a zámerov je predovšetkým v rukách volených orgánov samosprávy.
Môžeme len závidieť tým obciam, ktoré si Ministerstvo
ﬁnancií SR vybralo v rámci pilotného programu a vzorovo
s nimi vypracovalo ich programový rozpočet, alebo tým samosprávam, ktoré mali šťastie na dodávateľa softvéru, ktorý
umožňuje konverziu existujúcich dát do nových programových modulov a uľahčuje prácu na príprave rozpočtu a následne aj na hodnotení plnenia. Predpokladáme, že rozpočet
obce na tento rok bude schválený najneskôr na marcovom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.

www.dunajskaluzna.sk

Z obecného úradu
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Termíny zberu odpadu pre rodinné domy
s cyklom vývozu 1 x za 14 dní
13.01.2009
27.01.2009
10.02.2009
24.02.2009
10.03.2009
24.03.2009
07.04.2009
21.04.2009
05.05.2009
19.05.2009
02.06.2009
16.06.2009
30.06.2009

14.07.2009
28.07.2009
11.08.2009
25.08.2009
08.09.2009
22.09.2009
06.10.2009
20.10.2009
03.11.2009
17.11.2009
01.12.2009
15.12.2009
29.12.2009

Termíny zberu odpadu pre podnikateľov
s cyklom vývozu 1 x za 14 dní –
(v párnom týždni v pondelok)
05.01.2009
06.07.2009
19.01.2009
20.07.2009
02.02.2009
03.08.2009
16.02.2009
17.08.2009
02.03.2009
31.08.2009
16.03.2009
14.09.2009
30.03.2009
28.09.2009
13.04.2009
12.10.2009
27.04.2009
26.10.2009
11.05.2009
09.11.2009
25.05.2009
23.11.2009
08.06.2009
07.12.2009
22.06.2009
21.12.2009
Termíny zberu odpadu pre bytové domy
a podnikateľov s cyklom vývozu
1 x za 7 dní
05.01.2009
05.05.2009
08.09.2009
13.01.2009
11.05.2009
14.09.2009
19.01.2009
19.05.2009
22.09.2009
27.01.2009
25.05.2009
28.09.2009
02.02.2009
02.06.2009
06.10.2009
10.02.2009
08.06.2009
12.10.2009
16.02.2009
16.06.2009
20.10.2009
24.02.2009
22.06.2009
26.10.2009
01.03.2009
30.06.2009
03.11.2009
10.03.2009
06.07.2009
09.11.2009
16.03.2009
14.07.2009
17.11.2009
24.03.2009
20.07.2009
23.11.2009
30.03.2009
28.07.2009
01.12.2009
07.04.2009
03.08.2009
07.12.2009
13.04.2009
11.08.2009
15.12.2009
21.04.2009
17.08.2009
21.12.2009
27.04.2009
25.08.2009
29.12.2009
31.08.2009
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Otváracie hodiny na zberovom dvore:
Streda:
Piatok:
Sobota:

13,00 hod. – 17,00 hod
13,00 hod. – 17,00 hod.
09,00 hod. – 16,00 hod.

Na zberovom dvore je možné odovzdať:
- zelený odpad ( konáre, tráva, lístie)
- sklo všetky druhy okrem skla s drôtenou výplňou
- umelohmotné tzv. PET fľaše (z minerálok
a ochutených malinoviek)
- papier, kartóny, lepenka
- batérie a akumulátory
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia
(napr. televízory, chladničky, počítače a pod.)
- biologicky rozložiteľný odpad (konáre, tráva,
lístie a pod.)
- opotrebované pneumatiky
Podmienky prijatia odpadu na zberový dvor (ZD)
1. Osoba, ktorá chce separovaný odpad odovzdať na ZD
musí byť obyvateľom obce Dunajská Lužná a musí mať
uhradený poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (poplatok za smetné).
2. Objemný odpad je dovozca povinný rozobrať a poukladať do zberného kontajnera tak, aby zaberal čo
najmenej miesta.
3. Obyvateľ je povinný odpad vyseparovať, ak ho už vyseparovaný nepriviezol a uložiť ho do kontajnerov na to
určených.
4. Každý dovozca odpadu je povinný sa riadiť pokynom
zamestnanca zberového dvora.
Pripravila:
Magdaléna Hanuliaková,
ref. pre živ. prostredie
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Správy zo Základnej školy Dunajská Lužná
Hľadáme zamestnancov
Základná škola Dunajská Lužná z dôvodu nárastu tried
príjme od 1. septembra 2009 do zamestnania:
– 2 učiteľky pre I. stupeň na plný úväzok
– 1 učiteľku anglického jazyka na plný úväzok
Prosíme záujemcov o doručenie žiadosti a životopisu na
adresu školy:
Poštová adresa: Základná škola
Školská 257, 900 42 Dunajská Lužná
E-mailová adresa: slobodnikova@zsdulu.edu.sk
Bezpečnejšie cez hlavnú cestu
Základná škola Dunajská Lužná v spolupráci s obcou hľadá človeka, ktorý by bol ochotný za ﬁnančnú odmenu robiť
dopravnú službu v ranných hodinách v čase od 7,15 do 7,50
hod. na ceste prvej triedy Bratislava – Šamorín pri priechode
pre chodcov zo sídliska v Jánošíkovej smerom k trafostanici
a umožňoval by bezpečný prechod detí do školy.
Záujemcovia by sa zúčastnili preškolenia na polícii, kde
by dostali osvedčenie, vestu a terčík na túto činnosť.
Vydarená lyžovačka
Začiatok januára strávili žiaci našej školy týždeň v prekrásnej oravskej prírode v rekreačnom stredisku v obci Novoť
pri Námestove. Počasie nám prialo. Snehu bolo neúrekom,
radosti z lyžovania ešte viac. Svahy boli vzorne upravené,
inštruktori aj účastníci lyžiarskeho výcvikového kurzu v pohode.
Žiaci sa chodili lyžovať do obce Krušetnica vzdialenej od
penziónu 8 km. Na svahu nás každý deň čakal horúci čaj
a ústretoví vlekári. Deti sa lyžovali celé
popoludnie, až kým ich hlad nevyhnal
späť do ubytovne.
Teší nás, že žiakom zostali na lyžovačku nezabudnuteľné spomienky
a hlavne, že sa všetci vrátili do svojich
domovov zdraví a oddýchnutí.
PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy
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Zaujímavé akcie v II. polroku
Plavecký výcvikový kurz žiakov I. stupňa v mesiaci marci 2009 v plavárni Slovnaftu.
Deti sa kurzu zúčastnia v dopoludňajších hodinách po
dve hodiny dvakrát v týždni – spolu 10 výcvikových hodín.
Orientačná cena kurzu vrátane dopravy a poistenia bude
približne 26.56 EUR /800 Sk.
Exkurzia do Viedne 20. marca. Žiaci navštívia zámok
Schonbrun a múzeum s dinosaurami. V cene 30 EUR ja zahrnutý vstup do objektov a občerstvenie v Mc Donalde.
Ozdravný pobyt v Taliansku v apartmánových domčekoch na brehu mora v známom stredisku Lignano na prelome mája a júna 2009. Za osemdňový pobyt žiaci zaplatia
209,12 EUR/6.300 Sk. Cena zahŕňa dopravu, ubytovanie,
poistenie a celodennú stravu.
Poznávacia exkurzia do Londýna. Uskutoční sa v prvej
polovici mája. Exkurzia je zameraná na poznávanie najznámejších pamiatok a atrakcií hlavného mesta Veľkej Británie.
Cena leteckého zájazdu je 331,94 EUR/10.000 Sk.
Veľká školská olympiáda konaná pri príležitosti Medzinárodného dňa detí 1. júna na štadióne OFK Dunajská Lužná.
Škola v prírode, ktorej sa v júni môžu zúčastniť všetci
žiaci I. supňa a žiaci 5. ročníka. Pobyty sa uskutočnia v rekreačných zariadeniach v Račkovej doline a v Liptovskom Jáne.
Cena 102,90 EUR / 3.100 Sk.
Vzdelávací pobyt v Hastingse vo Veľkej Británii v mesiaci septembri. V dopoludňajších hodinách sa žiaci zúčastňujú vyučovania anglického jazyka, popoludní spoznávajú
miestne reálie.
Deti sú ubytované a voľný čas trávia v anglických rodinách. Cena pobytu je 765 EUR/23.047 Sk.
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Tešíme sa na nových prváčikov
V dňoch 23. a 24. januára 2009 sa uskutočnil v našej základnej škole zápis detí do 1. ročníka.
V tomto roku prihlásili rodičia do prvej triedy 60 detí, z toho do školského klubu detí 48. Mimo nášho školského obvodu, a to
z Hamuliakova, Rovinky, Miloslavova , Horného Baru a Bratislavy, sa prihlásilo 14 detí. Z uvedeného množstva zapísaných
žiakov vyplýva, že budúci školský rok otvoríme znova tri prvácke triedy.
Príjemnú atmosféru zápisu vytvárali aj žiačky ôsmeho ročníka našej školy, Majka Mertušová, Martinka Sečkárová, Mirka
Nemčeková, ktoré boli oblečené v karnevalových kostýmoch. Pani učiteľky Mgr. Jana Škrhová, Mgr. Darina Kováčová a pani
vedúca školského klubu detí Viera Kollárová pomáhali rodičom pri vypĺňaní veľkého množstva dotazníkov a prihlášok, oboznamovali rodičov s režimom školy a odpovedali im na rôzne otázky.
Veríme, že zapísaní prváci sa do školy tešia tak, ako sa tešia na nových žiakov ich pani učiteľky a pani riaditeľka.
Základná škola Dunajská Lužná

Rok 2008 na OR HaZZ v Pezinku
Za obdobie roka 2008 uskutočnili
príslušníci okresného riaditeľstva zo
svojich hasičských staníc v Pezinku a v
Senci 817 výjazdov (Pezinok 351, Senec 466). Z celkového počtu výjazdov
bolo 291 k požiarom (Pezinok 132, Senec 159), 429 k technickým zásahom
(Pezinok 173, Senec 256). Medzi najčastejšie technické zásahy patrili zásahy pri dopravných nehodách. Hasiči
zasahovali aj pri ekologických udalostiach a uskutočnili 40 výjazdov k planým
poplachom. Rýchlym a profesionálnym
zásahom hasiči pri svojich výjazdoch
zachránili 290 osôb. Žiaľ, pri požiaroch
bola jedna osoba usmrtená a 8 zranených. Pri technických zásahoch bolo
usmrtených 21 osôb (9 pri dopravných
nehodách).
Za účelom zvyšovania odbornosti a
pripravenosti sa príslušníci okresného
riaditeľstva zúčastnili 22 cvičení.
Pri požiaroch vznikla škoda za 1 170
948 € (35 276 000 Sk). Rýchlym a účinným zásahom sa uchránili hodnoty vo
výške 5 078 636 € (152 999 000 Sk).
Najväčší počet výjazdov v uplynulom roku bol zaznamenaný v súvislosti
so zdolávaním požiarov v prírodnom
prostredí (vypaľovanie trávnatých a
krovinatých porastov, lesných porastov) a taktiež vzrástol počet výjazdov k dopravným nehodám – príslušníci okresného riaditeľstva uskutočňujú aj
zásahy na diaľnici Bratislava – Trnava.
Výjazdov k planým poplachom bolo
v roku 2008 štyridsať. Občania, deti a
mládež, by si pred tým, ako zdvihnú telefón a zavolajú hasičom len tak z dlhej

chvíle alebo zo žartu, mali uvedomiť,
aké následky môžu týmto ľahkovážnym
správaním spôsobiť. Možno práve v tej
chvíli bude potrebovať pomoc hasičov
skutočne človek v núdzi, pri dopravnej
nehode alebo pri požiari a pomoc mu
nebude poskytnutá včas, pretože linka
tiesňového volania bude blokovaná.
Nehovoriac o tom, že akýkoľvek telefonát na operačné strediská je zaznamenaný záznamovým zariadením a
takýto skutok môže byť kvaliﬁkovaný
ako priestupok podľa zákona NR SR č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov a dotyčnému bude uložená pokuta.
Oddelenie požiarnej prevencie,
ako súčasť okresného riaditeľstva
HaZZ, vykonáva kontrolnú činnosť u
právnických a fyzických osôb – podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku
ochrany pred požiarmi, posudzuje dokumentáciu stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti (územné, stavebné,
kolaudačné konanie) a preventívno-výchovnú činnosť, rieši priestupky zo
strany občanov.
V tejto oblasti bolo zo strany
Okresného riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru v Pezinku vykonaných spolu 285 protipožiarnych kontrol a zistených 3261 nedostatkov. Pri
týchto kontrolách bolo uložených 10
pokút právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom v celkovej
sume 3 585 € (108 000 Sk). Okresné
riaditeľstvo riešilo 5 priestupkov a uložilo 7 blokových pokút. Za sledované
obdobie bolo vydaných 1191 stanovísk

k územnému, stavebnému a kolaudačnému konaniu. Na obciach bolo vykonaných 8 komplexných a 5 následných
kontrol.
V oblasti preventívno-výchovnej
okresné riaditeľstvo zabezpečilo rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť.
V mesiaci máj bol v spolupráci s PZ SR
pripravený Deň otvorených dverí v hasičských staniciach v Pezinku a v Senci, ktorý je pravidelne zabezpečovaný
pri príležitosti osláv sv. Floriána, patróna hasičov. Tento rok sme vyhlásili
aj súťaž v kreslení pre všetky základné školy okresov Senec a Pezinok na
tému Ochrana lesov a prírodného prostredia pred požiarmi. Práce boli vystavené v hasičských staniciach a vyhodnotené odbornou porotou (akademickí
maliari).
Okrem pravidelných súťaží v hasičskom športe – okresné, krajské kolo
– sa v mesiaci september v spolupráci s DPO uskutočnila súťaž o Pohár
primátora mesta Pezinok. Príslušníci
počas celého roka vykonávajú besedy v základných a materských školách
a v hasičských staniciach, ktoré sú spojené s ukážkami hasičskej techniky.
Takýmito a podobnými akciami by
sme chceli prispieť k informovanosti
detí a občanov o fyzicky, ale aj psychicky náročnej práci hasičov.
Všetkým občanom prajeme do nového roka veľa zdravia, šťastia, lásky
a porozumenia a čo najmenej nepríjemných udalostí.
Okresné riaditeľstvo HaZZ
v Pezinku
pplk. Ing. Eva Orlická
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Otvorenie MKS
Na sviatok Sv. Mikuláša, 6. decembra 2008, v sobotu, bol v obci pripravený slávnostný program k znovu otvoreniu
miestneho kultúrneho strediska. Revitalizácia, rekonštrukcia a prístavba miestneho kultúrneho strediska v Dunajskej
Lužnej vrátane remeselného dvora a interiérov bola uskutočnená z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
zo štrukturálneho fondu ERDF, Program
JPD NUTS II – Bratislava CIEĽ 2, priorita: Podpora hospodárskej činnosti trvalo udržateľného rozvoja cieľovej oblasti
opatrenie: 1.5.obnova a rozvoj obce a zachovanie
kultúrneho dedičstva.
Na tvorbu programu prispeli nielen členovia kultúrnej komisie obce, ale aj občania Dunajskej Lužnej. Na
slávnostnom otvorení sa okrem predstaviteľov obce
a obecného zastupiteľstva na čele so starostom Ing.
Ladislavom Cingelom zúčastnili aj vzácni hostia, ako
čestný občan Dunajskej Lužnej, prvý slovenský prezident Ing. Michal Kováč, CSc., s manželkou Emíliou,
vedúci Kancelárie prezidenta SR prof. JUDr. Milan
Čič, DrSc., Dr.h.c., akademik Slovenskej akadémie
vied, eurokomisár Ján Figeľ, člen Európskej komisie
zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, zástupcovia cirkví a iní.
Po slávnostných príhovoroch a vysviacke nasle-

fotograﬁe: Ján J.
doval kultúrny program, v ktorom vystúpili osobnosti
Dunajskej Lužnej ako spevák Róbert Opatovský, Jozef Kundlák, sólista SND, speváčka Lucia Čerňanská
a iní.
Okrem slávnostného programu, ktorý organizovali
riaditeľ ZUŠ pán Vlastimil Záhradník a Pavol Danko
v spolupráci so základnou školou, materskou školou,
speváckymi spolkami a občianskymi združeniami Dunajskej Lužnej, návštevníci MKS mohli vidieť aj výstavu
prác detí z MŠ, ZŠ a ZUŠ, ako aj výstavu kováčskeho,
rezbárskeho remesla, výstavu historických a archeologických nálezov, výstavu Dunajské Luhy, zapožičanú
zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva
v Liptovskom Mikuláši. Vďaka sponzorom a obci sa večer
uzavrel rozsvietením
vianočného stromu
s príchodom Mikuláša, a ohňostrojom
nad MKS. Ďakujeme za občerstvenie
a za podporu nielen
sponzorom-podnikateľom, ale aj spolkom
a občanom Dunajskej
Lužnej. Ich zoznam
nájdete na webovej
stránke obce Dunajská Lužná a na úradnej tabuli obce.
Mgr. Ľudovít
Kossár,
vedúci MKS
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Plány a vízie – Miestne kultúrne
stredisko opäť v prevádzke

regiónu, chceme zaviesť pravidelné výmenné kultúrne
akcie, poznávacie prednášky, výstavy.
Okrem kultúrnych podujatí plánujeme aj vzdelávacie kurzy, ako napríklad otvorenie hrnčiarskej, kováčViacerí sa pýtajú, čo s novým miestnym kultúrnym
skej, rezbárskej a kuchárskej dielne, pozývať umelcov
strediskom (MKS), našim „kulturákom“? Ako ďalej? Po
a remeselníkov z celého Slovenska, z blízkeho okolia,
slávnostnom otvorení 6. decembra 2008 si každý mysale aj zo zahraničia.
lel, že od nového roku začne jeho fungovanie a v značnom počte sa pýtali, kedy, čo a ako bude. Jedna vec je
odovzdať stavbu do užívania a iná vec je začať objekt
prevádzkovať a naplniť ho životom. Treba sa oň starať
a ďalej investovať, aby spĺňal všetky požiadavky na bezproblémové, užívanie jeho priestorov.
„Kulturák“ v takomto stave, ako je, má pred sebou
ešte viaceré problémy, najmä prevádzkové a priestorové. A to súvisí aj s ﬁnanciami. Všetci musia vedieť, že
nestačia veľké haly, sály, ale treba nájsť aj iné možnosti
na činnosť a na kultúrno-vzdelávacie programy. Tieto
požiadavky boli premietnuté do návrhu rozpočtu obce
na roky 2009-2011.
A teraz o plánoch. Plány ako aj vízie sú krásne, ba až
veľkolepé, je len na nás, ako sa dajú splniť a realizovať.
Medzi budúce aktivity plánujeme aj internetovú čajovňu, letnú záhradu s koncertmi a divadelnými predstaveniami.
Pokiaľ to bude možné, plánujeme vytvoriť univerzálny kultúrno-relaxačný priestor. Samozrejme, uvítame aj
záujemcov o komerčné aktivity, pri ktorých bude MKS
rado spolupracovať a podporí ich priebeh. Ponúkneme,
podľa možností, komerčné služby a prenájmy.
Budeme sa snažiť, aby sme MKS prevádzkovali v prospech obyvateľov obce, ale aj o to, aby nielen domáci,
ale aj zahraniční cestovatelia a návštevníci, našli v MKS
oázu pokoja, kultúry a relaxu. Dúfame, že plány a vízie
sa splnia ku spokojnosti nás, ako aj Vás, občanov.
Okrem pravidelných podujatí, ktoré aj doteraz organizovala obec, napr. pochovávanie basy, majáles, obecné
trhy, dni obce, vianočné posedenia ..., MKS sa aktívne
zapája aj do aktivít obecných nadácií, spolkov, občianskych združení. Okrem týchto programov chystáme
aj také programy, ktoré ešte neboli v obci a majú tendenciu stať sa pravidelnými akciami aj do budúcnosti. Chceli by sme, aby sa MKS stalo centrom kultúry
a vzdelávania, pohody a relaxu obce a jej obyvateľov.
Preto, vychádzajúc aj z obecných tradícií, ale aj z nových možností v rámci Európskej únie a spoločného
Mgr. Ľudovít Kossár, vedúci MKS

fotograﬁe: J. Keszegh

KULTÚRA A ŠPORT

10

1/2009

Vyhodnotenie činnosti Team Genex MO SRZ Dunajská Lužná LRU-P za rok 2008
Domáce ligové postupové súťaže
1. liga – tri dvojkolá
– 12 družstiev – 60 pretekárov
1. kolo (Madunice)
2. kolo (Madunice)
3. kolo (Humenné)
Genex Team MO SRZ Dunajská Lužná
skončilo na 4. mieste
Liga U14 deti
1. kolo (Nováky)
Miroslava Pavelková ml.
2. miesto
2. kolo (Laborec)
Miroslava Pavelková ml.
2. miesto
Liga U18
1. kolo (Nováky)
Roman Pavelka ml.
2. kolo (Humenné)
Roman Pavelka ml.

2. miesto
2. miesto

Seniorské kvaliﬁkácie – dve štvordňové kolá
(F. Mónosi, R. Pavelka ml.)
1. kolo (Uherské Hradište/Morava)
2. kolo (VN Játov)
(F. Mónosi, R. Pavelka ml.)
Kvaliﬁkácia na MS LRU-P 2009 Holandsko
ME LRU-P 2009 Slovinsko

Obrázok zo stupňa víťazov
v súťaži mladých rybárov.
II. miesto vľavo náš
Roman Pavelka, ml.

Majstrovstvá Slovenskej republiky
V termíne 12. – 13. 7. 2008 v Žiline VD sa uskutočnili MSR U14, U18, U22.
U14 – 1. miesto –
Andrej Rímeš (3. body)
2. miesto –
Roman Pavelka ml. (3. body)
3. miesto –
Tomáš Holeček (8. bodov)
5. miesto –
Miroslava Pavelková ml. z 10 zúčastnených pretekárov.
Medzinárodné súťaže
V termíne od 22. 6. do 30. 6. sa výber reprezentácie Slovenska v zastúpení aj pretekárov z Genex teamu MO SRZ Dunajská
Lužná (pretekár František Mónosi a štátny tréner reprezentácie Roman Pavelka st.) zúčastnili na ME v LRU-P Česko (Uherské Hradište). Z 24 štátov sme skončili na 18. mieste.
V termíne od 20. 7 do 28. 7. sa U14, U18 a U22 zúčastnil MS v Belgicku (Gent) Roman Pavelka ml. V jednotlivcoch skončil
na 7. mieste.
Od 30. 8. do 7. 9. 2008 sa Slovensko zúčastnilo na MS seniorov v Taliansku. Z 37 štátov sme skončili na 13 mieste. ZO SRZ
Dunajská Lužná zastupoval pretekár František Mónosi a štátny tréner reprezentácie Roman Pavelka st.
Absolvované domáce a zahraničné pohárové preteky
Sensas cup
6. – 8. 6. 2008 (Uherské Hradište), kde sa víťazom juniorskej kategórie stal Roman Pavelka ml.
a v seniorskej kategórii skončil na 6. mieste v konkurencii 120 pretekárov z Čiech, Slovenska, Maďarska,
Holandska, Talianska, Francúzska a Ukrajiny.
Pohár Primátora
4. – 5. 9. 2008 (Želiezovce)
Laugarício
12. 9. 2008
(Trenčín)
1. medzinárodné Majstrovstvá v love pstruhov na jazere na živú nástrahu sa uskutočnili v dňoch 12. – 16. novembra 2008
v Talianskom Rovete, kde sa Slovensko umiestnilo na 4. mieste a našim najlepším pretekárom bol Roman Pavelka st.
(s umiestnením dvakrát tretí)
Správu vypracovala Pavelková Miroslava, ZO Dunajská Lužná
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OŠK Dunajská Lužná v stolnotenisových súťažiach v sezóne 2007/2008
V sezóne 2007/2008 „A“ mužstvo OŠK Dunajskej Lužnej hralo v 4. lige, kde skončilo na 5. mieste z 12 družstiev.
„B“ mužstvo hralo v 7. lige a umiestnilo sa na 9. mieste
z 13 družstiev. Účinkovanie obidvoch mužstiev možno
hodnotiť veľmi kladne, ak uvážime dve skutočnosti:
a) V „A“ mužstve sa naša trojka Miro Lunák pred začiatkom súťaže ťažko zranil. V súťaži preto spočiatku
vôbec nemohol hrať, ale neskôr obetavo hral napriek
tomu, že bol po ťažkej operácii a rehabilitáciu nemal
ešte ukončenú.
b) V „B“ mužstve dostávali príležitosť mnohí noví mladí hráči.

del odovzdáva Jankovi Belešovi 1. cenu. Pre zaujímavosť uvádzame, že Janko Beleš, ktorý je na 102. mieste v
rebríčku BZST, odohral predčasom viac ako vyrovnaný
zápas v semiﬁnále na turnaji v Pezinku s hráčom na 3.
mieste rebríčka Zoltánom Lelkesom, ktorý je dnes slovenským reprezentantom. Prehral s ním nešťastne 2:3.
Janko však už porazil hráčov, ktorí sú na 20., 25., 37., 46.
priečke a mnohých ďalších hráčov, ktorí sú v aktuálnom
rebríčku vyššie ako on. Pri výpočte poradia ho hendikepuje skutočnosť, že hráva iba 4. ligu. Je neuveriteľné, že
dosahuje takéto vynikajúce výsledky napriek tomu, že
hráva relatívne krátku dobu a iba nižšiu súťaž, bez stálej
konfrontácie so silnejšími súpermi. Lepšie výsledky ako
Janko dosiahol v 4. lige iba Peter Uhrín, bývalý prvoliVynikajúce individuálne úspechy aj v tejto sezónne gový hráč, hrajúci teraz za Zálesie, ktorý je v rebríčku
dosiahol druhý najlepší hráč v 4. lige náš Janko Beleš. na 99. mieste.
Suverénne vyhral turnaj organizovaný TJ Spoje, ktorého
sa zúčastnili aj hráči, ktorí hrávajú vyššie ligové súťaže.
Zapísal: Ivan Baláž, august 2008
Na obrázku 1 funkcionár BZST a TJ Spoje Vlado Kon-

Obr. 1 Ján Beleš, víťaz turnaja TJ Spoje 2008

Obr. 2 Miro Lunák a Janko Beleš (vpravo) v telocvični našej ZŠ.

Prácu je potrebné zorganizovať tak, aby človeka obšťastňovala.
Súčasní ľudia veria, že sa práca musí zariadiť tak, aby prinášala čo najviac úžitku.
/Lichtenberg/
Bytie nie je dobré ani zlé,
ale keby človek nevedel rozlišovať medzi dobrom a zlom,
zničil by sa na zemi.
/Josef Čapek/
V hroboch sú pochované sny, knihy, ktoré sa nikdy nenapísali,
vynálezy, ktoré sa nikdy nerealizovali.
S vďakou pamätajme na zosnulých.
/Slovo na dnes/
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Beach Volley Turnaj 2008
Dňa 19.7.2008 sa stretli všetci priaznivci beach volejbalu v areáli Maštal Pub, aby to spoločne „rozBEACHovali“. Už šiesty rok sa bojovalo o poháre, medaily a hodnotné ceny. Tento rok čakalo úplných víťazov milé prekvapenie. Bola to torta v podobe volejbalovej lopty, ktorá bola na nerozoznanie od skutočnej.
Prvý ročník sa zhodou okolností uskutočnil 19.7.2003. Od tohto roku sa pre veľký úspech a spokojnosť súťažiacich začala tradícia beach turnaja v Dunajskej Lužnej.
Súčasne by sme sa chceli poďakovať za ﬁnančnú pomoc zo strany Obce Dunajská Lužná, najmä pánovi starostovi Ing. Ladislavovi Cingelovi a nemenovaným sponzorom, bez ktorých by sa tento turnaj nedal realizovať na
takej úrovni, v akej sa v súčasnosti realizuje.
Fotograﬁe z turnaja 19.7.2008 si môžete pozrieť na internetovej stránke obce Dunajská Lužná:
www.dunajskaluzna.sk
„Smečuj, servuj, prihrávaj, na beachi sa zabávaj!“

Poradie umiestnenia súťažiacich:
Umiestnenie
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto
6. miesto
7. miesto

Názov družstva
Japaro
Víťazi
Ži - Pi
Púčik
Tučkovia
Miloruž
Salsa

Tešíme sa na budúci rok
Lucia Prachárová a Štefan Pažitný
organizátori
Mená účastníkov
Ján Zderka, Patrik Zderka, Romana Barešová
Marek Prachár, Luboš Meško, Lenka Rusnáková
Linda Bartošeková, Štefan Zmeko, Pavol Záhorák
Matej Prachár, Michaela Masárová, Branislav Kmetoni
Štefan Pažitný, Michal Klima, Lucia Prachárová
Rasťo Horňák, Maja, Noro
Tatiana Jánová, Dada Purgatová, Roman

LINKA BOX – SK
Dňa 13. 12. 2008 sme ukončili sezónu, ktorá bola na podmienky, s ktorými sa musíme pasovať, vcelku úspešná. Z dvadsiatich
účastníkov ligy skončilo naše družstvo na deviatom mieste. Absolvovali sme „majstrák“ Slovenska v Košiciach, odkiaľ
sme priniesli jedno striebro a jeden bronz. V lete sme sa zúčastnili na medzinárodnom turnaji v Bratislave (MEMORIÁL
ŠTEFANA MATEJČÍKA), kde RENÉ SUCHÁNEK turnaj vyhral a RUDKO BENKOVSKÝ skončil tretí. Do bojov v ringu
sa zapojili aj Denis Benkovský a Tibor Deleman. Touto cestou by som rád poďakoval sponzorom, ktorí nás podporujú
– umelecké kováčstvo ŠÁRKÖZY ALOJZ, starosta obce p. CINGEL, Maštal pub, BÍLIK Juraj. Ale nájdu sa aj takí, ktorí
nám hádžu polená pod nohy, čo je len na škodu tohto športu a nielen tohto. Týka sa to aj iných športov, ktoré nie sú tak
populárne, ako je futbal. A tak mládeži ostáva viac času na veľa iných – nekalých činností.
Linka Alois
predseda klubu

D. Benkovský – víťaz

R. Suchánek – vpravo

R. Benkovský – vzadu
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Z FUTBALOVÝCH TRÁVNIKOV
Výsledky našich futbalistiek v minulom roku
Družstvo žien OFK Dunajská Lužná čakala minulú sezónu premiéra v oﬁciálnej súťaži. Po založení druhej ženskej
futbalovej ligy, o ktoré sa výrazne zaslúžilo práve družstvo z Dunajskej Lužnej, odohrali naše dievčatá 6 ligových zápasov po
celom západnom Slovensku. Stretli sa s Bánovcami nad Bebravou, Topoľčanmi, Veľkými Uhercami, Diakovcami, Karlovou
Vsou a Rimavskou Sobotou. Po jesennej časti obsadili 4. priečku.
1. Karlova Ves
2. Bán. n. Bebravou
3. Diakovce
4. Dunajská Lužná
5. Veľké Uherce
6. Rimavská Sobota
7. Topoľčany

6
6
6
6
6
6
6

5
3
3
2
1
1
0

1
2
2
2
2
1
2

0
1
1
2
3
4
4

16:4
19:7
11:4
8:9
6:11
6:10
3:24

16
11
11
8
5
4
2

Okrem ligových stretnutí odohrali futbalistky viacero prípravných zápasov a turnajov. Oživili dokonca Majstrovstva
Slovenska v plážovom futbale exhibičným zápasom s TV JOJ a družstvom MUFUZA.
Jarnú prípravu zahájili pod vedením nového trénera Mgr. Františka Chudobu 8. januára 2009. Tréningy sa konajú v utorok
a štvrtok 17:30 – 19:00. Na víkendy sú naplánované prípravné zápasy a turnaje. Pred štartom súťaže chcú futbalistky
absolvovať aj sústredenie a čo najviac sa pripraviť na ligu, ktorá začína 11. apríla 2009. Métou sú prvé priečky v tabuľke.
Viac informácií o futbalistkách z Dunajskej Lužnej nájdete na stránke www.ofkdluzna.sk v sekcii „ďalšie tímy – ŽENY“.
V prípade záujmu radi privítame nové talenty a sponzorov, ktorí by nám pomohli ﬁnančne utiahnuť najmä náročné
cestovanie.
Na záver by som chcela za celé družstvo poďakovať Lackovi Fehérovi za všetko, čo nás naučil a pre nás obetoval
a srdečne vás všetkých pozvať na naše zápasy.
Júlia Hermannová
vedúca OFK ŽENY
Dunajská Lužná

futbalové družstvo žien
OFK Dunajská Lužná

OFK DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Futbalový výbor
Kontrolná komisia
Hospodár:
Hlásateľ:
Spravodajca:

Predseda: Juraj Jánošík, Podpredseda: Milan Hrajnoha
Členovia: Ladislav Fehér, Norbert Csutora, Peter Hubert, Ladislav Gróf, Ján Sabo
Predseda: Jozef Šafárik, Členovia: Peter Gajdoš, Kelemen Vidor
Peter Petrák
Marián Cingel
Peter Gajdoš

Seniori: Po jesennej časti obsadili pekné 2. miesto a zaslúžili sa o postup do semiﬁnále Pohára BFZ. Šiesti hráči
reprezentovali Slovensko a vybojovali postup na amatérske majstrovské Európy. Jedná sa o hráčov Matejčík, Kufel, Kakula,
Katušin, Marko a Hlina.
Tréner: Michal Salenka
Masér: Dušan Hričák

Asistent: Juraj Jánošík
Lekár: Ivan Horský

Vedúci mužstva: Peter Fungáč
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Seniori po jesennej časti 2008/2009
Poradie:

Mužstvo:

Zápasy:

Víťazstvá:

Remízy:

Prehry:

Skóre:

Body:

1

Bernolákovo

13

9

2

2

32:9

29

2

Dunajská Lužná

13

9

1

3

37:12

28

3

Ružinov

13

8

2

3

29:15

26

4

Stupava

13

8

2

3

19:9

26

5

PSC Pezinok

13

7

4

2

25:8

25

6

Plavecký Štvrtok

13

7

3

3

25:16

24

7

Reca

13

6

2

5

22:15

20

8

Trnávka

13

6

2

5

18:21

20

9

Lamač

13

5

2

6

19:18

17

10

Lozorno

13

4

3

6

10:17

15

11

Blatné

13

2

2

9

10:31

8

12

Čunovo

13

2

1

10

12:37

7

13

Jablonec

13

2

1

10

7:33

7

14

Grinava

13

1

3

9

8:32

6

Dorast: Po jesennej časti neuspokojivé umiestnenie v tabuľke. V jarnej časti sa hráči budú snažiť udržať v súťaži.
Tréner: Marián Janšák
Asistent: Jozef Nespešný
Vedúci družstva: Ivan Georgiev
Dorast po jesennej časti 2008/2009
Poradie:

Mužstvo:

Zápasy:

Víťazstvá:

Remízy:

Prehry:

Skóre:

Body:

1

Artmedia

15

14

0

1

83:7

42

2

Ružinov

15

12

1

2

49:11

37

3

Gajary

15

11

1

3

40:13

34

4

Rača

15

10

2

3

35:11

32

5

Domino

15

9

2

4

28:18

29

6

Pezinok

15

8

2

5

25:25

26

7

I. Petržalka

15

7

3

5

28:24

24

8

Vrakuňa

15

6

3

6

26:36

21

9

Jarovce

15

6

1

8

32:34

19

10

Kr.pri Senci

15

5

4

6

22:31

19

11

Stupava

15

4

3

8

22:39

15

12

Malacky

15

4

1

10

14:39

13

13

FK Dúbravka

15

3

2

10

27:49

11

14

DNV

15

3

1

11

13:41

10

15

Sv.Jur

15

2

2

11

12:42

8

16

Dunajská Lužná

15

1

2

12

14:50

5

Starší žiaci: Spokojnosť s účinkovaním v súťaži. Po jesennej časti pekné 5. miesto. Najlepší strelci: Adam Ondrejička 13
gólov, Tomáš Pogáč 11 gólov.
Tréner: Roman Hlina
Vedúci žiakov: František Solář
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Starší žiaci po jesennej časti 2008/2009
Poradie:

Zápasy:

Víťazstvá:

Remízy:

Prehry:

Skóre:

Body:

1

Mužstvo:
Artmedia „B“

10

8

2

0

25:2

26

2

K.Ves

10

7

2

1

34:12

23

3

Kostolište

10

7

1

2

33:17

22

4

Modra

10

6

1

3

24:16

19

5

D.Lužná

10

6

0

4

36:16

18

6

Bernolákovo

10

4

1

5

26:28

13

7

Domino

10

4

0

6

18:37

12

8

ŠKP

10

3

1

6

20:25

10

9

Kr.pri Senci

10

2

2

6

19:27

8

10

I.Petržalka

10

2

1

7

20:29

7

11

Stupava

10

0

1

9

4:50

1

Mladší žiaci: Po jesennej časti spokojnosť. Mladší žiaci obsadili 8. miesto. Pred súťažou odišli traja hráči (Kolmačka,
Nespešný, Hubert) do Slovana Bratislava, kde pravidelne hrávajú v 1. lige.
Tréner: Martin Kočiš
Vedúci žiakov: Norbert Csutora
Mladší žiaci po jesennej časti 2008/2009
Poradie:

Mužstvo:

Zápasy:

Víťazstvá:

Remízy:

Prehry:

Skóre:

Body:

1

Stupava

10

10

0

0

55:2

30

2

K.Ves

10

9

0

1

44:13

27

3

Kostolište

10

5

1

4

51:20

16

4

ŠKP

10

5

1

4

39:21

16

5

Sv.Jur

10

5

1

4

27:19

16

6

Artmedia „B“

10

4

1

5

21:25

13

7

Domino

10

4

1

5

17:46

13

8

D.Lužná

10

4

0

6

21:33

12

9

Kr.pri Senci

10

3

1

6

18:34

10

10

Modra

10

1

4

5

14:28

7

11

Bernolákovo

10

0

0

10

11:77

0

Prípravka: Celkové hodnotenie výsledkov a činnosti prípravky je na dobrej úrovni. Chlapci robia svojím účinkovaním obci
radosť.
Tréner: Juraj Poláčik
Peter Mihaliak
Vedúci prípravky: Vladimír Jendruš
Prípravka po jesennej časti 2008/2009
Poradie:

Mužstvo:

Zápasy:

Víťazstvá:

Remízy:

Prehry:

Skóre:

Body:

1

Rohožník

8

8

0

0

102:2

24

2

Ivánka

8

7

0

1

66:13

21

3

Miloslavov

8

6

0

2

34:10

18

4

N.Dedinka

8

4

1

3

32:29

13

5

Domino

8

2

1

5

30:49

7

6

D.Lužná

8

2

1

5

22:48

7

7

Lozorno

8

2

1

5

13:51

7

8

Láb

8

1

1

6

10:71

4

9

Zohor

8

0

3

5

11:47

3
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NARODENÉ DETI V ROKU 2008

Vitajte naši milí malí...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Sophie Emma Synáková
Zaira Mozsnyák
Simona Jašurová
Tomáš Voděra
Terézia Minárová
Matilda Horalová
Ján Krištofík
Dominika Beľanová
Adam Tatranský
Nikol Podolská
Alica Mikovínyová
Tamara Blizniaková
Enyu Vanessa Shan
Ema Kostolányová
Kristína Macangová
Vanesa Jánošíková
Fedor Kadela
Viktor Kučo
Dominik Mihaliak
Laura Čisáriková
Adam Karwandgar
Gregor Hudák
Alexej Sipos
Luigi Jozef Grammatico
Boris Benko
Cornelia Schuckerle
Richard Olah
Simon Vizvári
Lukáš Bazso
Luigi Beňuška
Zuzana Môciková
Ema Lea Priesolová
Branislav Čóka
Jessica Obinna
Ema Plevová
Emma Rabinová
Barbora Zaťková
Marián Németh
Ivan Batyn
Sarah Miklánková
Martin Csanyi
Justin Hrajnoha
Oliver Kiss
Tamara Mangult
Andrea Vozárová

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

1/2009

Romana Mandelíková
Zuzana Lukáčová
Dominik Zátopek
Martin Bruno Brunovský
Ella Bibiana Montgomery
Michal Blažek
Ján Blažek
Adam Bendík
Oliver Vančo
Samuel Slovák
Aaron Hudec
Lucia Káčer
Natália Miklósová

Zomrelí v roku 2008

Opustili nás ...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Otman Tollár
Marian Cvopa
Anton Konrád
Anna Jelenčiaková
Daniel Vallner
Karol Zwinger
Robert Smolen
Terézia Moresová
Peter Kotris
Jozef Kazík
František Haizer
Ján Plačko
Terézia Poloncová
Eduard Smolen
Ján Martinček
Štefan Foglsinger
Anna Špirková
Anežka Jurčáková
Milan Špaček
Alžbeta Pikusová
Gabriel Haško
Terézia Franeková
Juraj Lévai
Margita Hanzelová
Štefan Bača
Kamil Krištof
František Kiss



Celkový počet obyvateľov prihlásených na
trvalý pobyt v našej obci je k 31. 12. 2008
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