Z histórie a súčasnosti futbalového štadióna v Dunajskej Lužnej
Futbal má v našej obci už viac ako 90-ročnú tradíciu. Prvým futbalovým ihriskom bola „Jama“, kde sa hrával futbal od 30. rokov minulého storočia. Ihrisko však
bolo pravidelne zatápané vodou, a tak sa v roku 1969 začal stavať nový štadión za pomoci Miestneho národného výboru (MNV) a JRD Úsvit. Štadión bol
dokončený v roku 1972 a odvtedy slúži nielen futbalu, ale aj ako miesto, kde sa konajú významné podujatia obce. Najväčšiu zásluhu na vybudovaní štadiónu mal
vtedajší funkcionár MNV, tak i športového klubu p. Jozef Straka st., predseda poľnohospodárskeho družstva p. Milan Harušťák st. a neskôr p. Ondruš Koloman.
Poďakovanie im patrí hlavne za nezištnú pomoc pri výstavbe nového futbalového štadióna. Pokračovateľom budovania futbalového štadióna v Dunajskej Lužnej a
udržania futbalu v obci v súčasnosti je p. Juraj Jánošík, ktorý významne prispel k zabezpečeniu novej prestavby štadióna v roku 2014. Okrem futbalových zápasov
sa táto plocha využívala aj na iné aktivity spojené buď s poľnohospodárskym družstvom, s obcou a rôznymi spoločenskými a záujmovými organizáciami.

„Jama“, ako ju všetci voláme,
bola prvým futbalovým
štadiónom v obci, kde sa začala
éra futbalu v roku 1921. Pohľad
na futbalový zápas v 50. rokoch.

Futbalisti v 70. rokoch už na novom štadióne – na fotografii vpravo je p. Jozef Straka

Na novovybudovanom futbalovom štadióne sa začal futbal hrať v roku 1972. Odvtedy futbalisti svojimi výkonmi
postupovali a obsadzovali tie najvyššie priečky futbalovej tabuľky.

p. Jozef Straka
– hlavný
zakladateľ
a nestor
lužnianského
futbalového
štadióna
a futbalu
v Dunajskej
Lužnej

Spoločenské a kultúrne podujatia na štadióne a nácvik spartakiády v 70. až 90. rokoch minulého storočia
Na štadióne sa konali rôzne podujatia: napr. 1. mája, športové hry, spartakiády a dožinkové slávnosti. V roku 1984 ženy – členky ZRTV pri TJ Úsvit začali s nácvikom Československej spartakiády
a v roku 1985 sa 6 členiek zúčastnilo i celoštátneho vystúpenia v Prahe. Bol to nezabudnuteľný zážitok cvičiť na najväčšom štadióne na svete spolu s 13 824 cvičenkami. Chceme sa poďakovať
vtedajšiemu vedeniu TJ Úsvit pánom Patrnčiakovi Antonovi st., Ing. Szeibeczederovi Karolovi a p. Benkovi Štefanovi, ďalej vedeniu PD Úsvit pri Dunaji na čele s vtedajším predsedom družstva p.
Ondrušom Kolomanom, pretože nám boli nápomocní pri financovaní tohto podujatia. Bez ich pomoci by sme nemali ešte aj teraz také pekné zážitky, na ktoré ešte i dnes spomíname.

Dožinkové slávnosti JRD Úsvit
- rok 1973

Oslava 1. mája v roku 1978

Športové hry žiakov ZŠ
v Dunajskej Lužnej – 80. roky

Spartakiáda žiakov zo ZŠ na
štadióne v r. 1975

Vystúpenie žien v r. 1985 na spartakiáde v Prahe (vľavo)
a v Dunajskej Lužnej (vpravo)

Pestré zameranie spoločenských a kultúrnych podujatí, ktoré sa v súčasnosti konajú na futbalovom štadióne

Oslava vstupu Slovenska do Európskej únie – r. 2004

Na kolesách proti rakovine – r. 2005

Beh Teryho Foxa v roku 2007

Akcia „Nájdi svoju nádej“ v roku 2005

Dnes má OFK
4 hracie plochy
OFK má dve malé a dve
veľké plochy. Jedna malá a
jedna veľká plocha je s
umelým trávnikom. Veľká
plocha s umelým trávnikom
má aj umelé osvetlenie.

Malá futbalová plocha
s umelým trávnikom

Vystúpenie súboru Prvosienka pri
tradičnom stavaní mája

Deň obce Dunajská Lužná v r. 2013

Na štadióne sa konajú Európske
Rómske kováčske sympóziá

Štadión do r. 2003
lemovali topole

Futbalový zápas – 90-te roky –
v pozadí dva pásy topoľov.

Údržbe trávnika sa venuje
veľká pozornosť - r. 2004.
V pozadí orezané topole.

Pohľad na tribúnu futbalového štadióna pred rekonštrukciou a po rekonštrukcii v roku 2014
Myšlienka zrekonštruovania štadióna vznikla na prelome rokov 2011/2012. Štadión v pôvodnom stave už totiž nebol vyhovujúci pre
súťaže, ktoré hrajú družstvá či už v rámci Slovenska alebo regiónov. Rekonštrukčné práce sa začali koncom leta 2013 a dnes je vynovený
štadión s kapacitou tribúny 500 miest, spĺňajúci kategóriu UEFA 1 pre štadióny. Štadión čaká ešte dobudovanie ďalších častí. V ďalšej
etape sa plánuje vybudovanie športovej haly s hotelový zariadením, s rehabilitáciou a ďalšími súčasťami. Malo by tak byť postupne
vybudované centrum nielen pre futbalistov v Dunajskej Lužnej, ale aj pre regionálny futbalový zväz a pre Slovenský futbalový zväz.

Juraj Jánošík
generálny manažér OFK
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