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Vážení spoluobčania, vzácni priatelia,
dovoľte, aby som sa Vám v krátkosti prihovoril aj v tento predvianočný čas. I keď sme
stále pod psychickým tlakom pre pandémiu
Covid 19, dianie v obci je relatívne pokojné.
Zvládame dodržiavať opatrenia hlavného hygienika i nariadenia vlády. Neuzatvárali sme
cintoríny – ako to tvrdili niektorí pisatelia na
FB, všetky obchody sú v prevádzke, i keď re
štaurácie a kaviarne sú pre verejnosť uzatvorené, vďaka podnikateľským subjektom v obci
i mimo nej je dostatočná možnosť objednania
teplých jedál vrátane dovozu domov. Poprosím
o zhovievavosť občanov voči niektorým obmedzeniam na obecnom úrade, i v celej obci
– sú v súlade s nariadeniami, a najmä by mali
ochrániť naše zdravie. Podľa odborníkov sme
veľmi úspešne zvládli celoplošné testovanie
na Covid 19. Aj na tomto mieste úprimne ďakujem všetkým dobrovoľníkom, zdravotníkom
a v neposlednom rade zamestnancom obce.
Verím, že spolu zvládneme epidémiu, ktorá
u nás nemala a nemá obdobu.
Napriek výraznému kráteniu podielových
daní sa obci podarilo uskutočniť investičné akcie v hodnote cca 400 tis.€. S ľútosťou musím
konštatovať, že jedna z najväčších investičných
akcií, výstavba novej budovy ZŠ blok „G“, stagnuje. Dôvod je klasický, obec, i keď bola v podaní podkladov a žiadosti na dotáciu úspešná,
byrokratická mašinéria medzi štátom a EU nás
nechala na „holičkách“. Svetielko nádeje svitá
v prvom štvrťroku 2021. Jedná sa o čiastku
3 mil. € z celkovej investície 3,9 mil. + náklady
na zariadenie.
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Počas výkonu môjho mandátu vo vedení obce od
januára 2011 deklarujem, že budem zamedzovať veľkej
výstavbe, i keď je v súlade s územným plánom obce,
z dôvodu nedostatočného občianskeho vybavenia a infraštruktúry. Neotváram nové lokality, čomu sú občania
radi, no v nepohode sú developeri, ktorým takto unikajú
veľké zisky. Podľa môjho názoru má každý právo na slušné
bývanie. Tvrdím, že výstavba v obci musí ísť ruka v ruke
s infraštruktúrou a všetkými službami. Sme v zmysle zákona samosprávna obec, a predsa za svoje práva musíme
často bojovať s inými štátnymi orgánmi. Po predaji nehnuteľnosti už developera nezaujíma ďalší osud obyvateľov.
Všetky starosti zostávajú na ťarchu obce. V tomto prípade nie je celkom na mieste tak často vyhlasované „platím
dane“ chcem škôlku, školu, detské ihriska, dopravu atď....
je veľmi dôležité si žiadať informácie pred kúpou nehnuteľnosti na stavebnom úrade, alebo priamo u starostu. Samozrejme, že takýto stav nie je dlhodobo
udržateľný, aj preto pripravujeme zmeny a doplnky územného plánu, kde chceme zakomponovať
etapizáciu, prípadne časovo obmedzenú stavebnú uzáveru.
Pre porovnanie:
2010
2018
2019
2020
Počet vydaných stavebných rozhodnutí
146
55
28
22
Počet vydaných užívacích rozhodnutí

174

77

81

30

Pevne verím, že do budúcna sa nám podarí zabezpečiť vyváženosť medzi novou výstavbou, infraštruktúrou a občianskou vybavenosťou. Rozhodne je to cesta k zlepšeniu kvality života v našej obci.
Vážení spoluobčania – priatelia, predo dvermi
je jeden z najkrajších sviatkov v roku, Vianoce.
Tento čas zvykneme tráviť v kruhu najbližších.
Hodnotíme uplynulé obdobie, plánujeme, ako ďalej.
Dovoľte, aby som vám v mene svojom, v mene
obecného zastupiteľstva i pracovníkov obce zaželal
pokojné, požehnané a v zdraví prežité vianočné sviatky.

Napadá sniežik – budú biele stráne  
rozsvietia sa očká
     k tej vianočnej bráne
príde malé jezuliatko
k hrudi privinieme si ho sladko.

S úctou a vďakou Štefan Jurčík, starosta obce
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Daň z nehnuteľnosti
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poďakovanie za veľkoobjemový zber

Počas mesiacov september, november a december obec zorgaMesiac január je každý rok spätý s termínom podávania priznanizovala pravidelný zber objemových odpadov a oddelene vytriedenia k dani z nehnuteľností.
ných odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
Kto má povinnosť podať priznanie?
Poďakovanie patrí všetkým občanom, ktorí využili túto možnosť.
Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do
31. januára 2021 má fyzická osoba a právnická osoba, ak u nej Zber bol vo všetkých troch termínoch využitý na 100 percent!
v roku 2020:
Pevne veríme, že v obci a jej priľahlých častiach sa aj z dôvodu
pravidelného
organizovania takéhoto zberu nebudú vytvárať čierne
• nastala zmena vlastníctva k nehnuteľnosti, na základe
skládky
odpadu.
kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy,
Obec plánuje takéto mimoriadne zbery odpadu robiť pravidelne,
• bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu,
najbližšie na začiatku jari 2021.
• bolo vydané právoplatné povolenie na užívanie stavby
(kolaudačné rozhodnutie),
Renáta Braxatoris, hospodárska správa OcÚ Dunajská Lužná
• došlo k zmene užívania nehnuteľnosti (napr. z bývania
na podnikateľské účely),
Z projektu Európskej Únie WiFi4EU obec
• došlo k zmene výmery pozemku, zastavanej plochy,
WiFi4EU
získala dotáciu 15 tisíc eur na zabezpečeprečíslovaniu parciel,
nie pre obyvateľov bezplatného verejné• došlo k zániku daňovej povinnosti (čiastočnej alebo úplho WiFi prístupu na viacerých miestach v rámci obce. Vzhľadom na
nej).
podmienky čerpania dotácie bolo potrebné vybrať 10 až 14 vnútorV prípade nadobudnutia nehnuteľností dedením alebo vy- ných alebo vonkajších lokalít. Projekt je práve v týchto dňoch v štádiu
dražením má fyzická osoba a právnická osoba povinnosť podať realizácie. V rámci tejto investície boli v spolupráci s odborným garandaňové priznanie do 30 dní odo dňa nadobudnutia nehnuteľ- tom a dodávateľom zariadení a služieb vybrané nasledovné lokality:
Obecný úrad ako aj Miestne kultúrne stredisko budú pokryté vo vnúnosti.
Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti pre rok 2021 je rozho- torných a taktiež vonkajších priestoroch vrátane parkoviska, resp. pri
dujúci stav na liste vlastníctva k 1. januáru 2021. Daňové pri- autobusovej zastávke vedľa MKS. Bezplatné WiFi pripojenie realizujeznanie podáva nový vlastník, ako aj pôvodný vlastník. Pôvodný me aj na nástupišti vedľa cyklo-prístreškov na železničnej stanici Nové
vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie Košariská, v areáli základnej školy, v parku pri fontáne vedľa kostola
na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie v Jánošíkovej a tiež pri Štefánikovom parku, kde pokryje lokalitu pri
pošte a zmrzline. WiFi tiež pribudne na Brezovej a na ihrisku v Novej
označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie.
Daňovník je povinný si sám riadne vyplniť daňové prizna- Lipnici. Mimo benefitu využívania verejnej WiFi zadarmo obyvateľmi
nie. Údaje na vyplnenie tlačiva nájde daňovník na liste vlast- našej obce budeme vďaka tomuto projektu schopní do siete naponíctva k nehnuteľnosti alebo v rozhodnutí z katastra o vklade jiť niektoré jestvujúce, ako aj ďalšie nové kamerové systémy, čo znovu
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo aj v kúpnej zmluve. napomôže zvýšiť bezpečnosť v Dunajskej Lužnej.
Vladimír Píš
Výpis z listu vlastníctva je možné jednoducho a bezplatne
Obecný
úrad
Dunajská
Lužná,
Investičná
výstavba
získať z webového portálu www.katasterportal.sk. V prípade
bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len
jeden z manželov. V prípade podielového spoluvlastníctva
podávajú spoluvlastníci daňové priznanie buď každý do výšky
svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá
Uvedomujeme si potrebu riešenia dopdaňové priznanie jeden z nich.
Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať poštou, ravnej situácie vo všetkých lokalitách obce
osobne alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej a podnety od občanov postupne riešime
schránky na portáli www.slovensko.sk. Podanie emailom nie a konzultujeme s odborníkmi a špecialistaje prípustné, a takéto podanie sa považuje za nepodané. V mi v oblasti dopravy. Jedným z projektov je
prípade, ak sa daňovník rozhodne vypĺňať daňové priznanie taktiež Zvýšenie bezpečnosti dopravy na
križovatke Košariskej a Studenej. Mnona obecnom úrade, odporúčame vziať si so sebou výpis listu
ho vodičov si, bohužiaľ, neuvedomuje, že
vlastníctva. Ak daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľv tejto lokalite platí “päťdesiatka v obci“.
ností poštou, je dobré uviesť telefonický kontakt, aby mohol
Vzhľadom na uvedené sme požiadali dobyť v prípade potreby kontaktovaný.
pravných inžinierov o návrh projektu pre
Odporúčame nenechávať si podanie daňového priznania upokojenie dopravy. Nakoľko sa jedná o komunikáciu tretej triedy, obec
na posledný deň.
musí pre akýkoľvek zásah žiadať súhlasné stanoviská majiteľa a správcu
Mgr. Viera Dikošová Dane a poplatky komunikácie, t.j. Bratislavský samosprávny kraj, resp. Regionálne cesty
Obecný úrad Dunajská Lužná Bratislava a Okresný úrad Senec. Po schválení pristúpime k realizácii tohto

Zvýšenie bezpečnosti dopravy

projektu. Pribudnú viaceré bezpečnostné prvky, od dopravných značiek
až po optickú brzdu alebo zlepšenie rozhľadových uhlov v križovatke pri
Studenej. V tomto úseku sa snažíme taktiež presadiť aj osadenie ďalšieho
merača rýchlosti. Pri všetkých opatreniach je však veľmi dôležité, aby si
najmä šoféri uvedomovali svoju obrovskú zodpovednosť, jazdili bezpečne
a ohľaduplne.
Vladimír Píš
Obecný úrad Dunajská Lužná
Investičná výstavba
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plnenie programového
vyhlásenia
Milí naši spoluobčania,
rok sa s rokom stretol a aj obecné zastupiteľstvo tento mesiac vstúpilo do druhého polčasu štvorročného mandátu, ktorý ste nám
dali koncom roka 2018. Je potrebné otvorene
priznať, že aktuálna situácia nie je pre obecnú
samosprávu práve najidylickejším obdobím.
Protipandemické opatrenia spôsobili nemalé
turbulencie v štátnom rozpočte a tie si stihli
vyžiadať svoju daň aj v obecnom rozpočte,
v podobe krátenia podielových daní. Výpadok
príjmu obce za rok 2020 je približne 110 000 €,
finálne krátenie však ešte nie je známe. Ešte
nepríjemnejším dôsledkom súčasnej situácie je
paralýza verejného kultúrneho života a výrazné spomalenie admin. procesov, nevyhnutných
pre investičné aktivity a rozvoj obce. V Dunajskej Lužnej sme sa tento rok museli zaobísť bez
Dňa obce, Školského festivalu i tradičných Vianočných trhov. Meškajú tiež mnohé realizačné
práce, verejné dodávky i dotačné schémy, v ktorých bola obec zapojená.
V tomto búrlivom období nám slúžia ako
určitý kompas Programové vyhlásenie starostu a poslancov OZ, prijaté na ustanovujúcom
obecnom zastupiteľstve v decembri 2018 (dostupné na webe obce ako príloha k uzneseniu
č. 10 prijatom dňa 4.12.2018. Link tu: https://
www.dunajskaluzna.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1492_1.pdf&original=PROGRAMOV%C3%89%20vyhl%C3%A1senie%20starostu%20a%20poslancov%20OZ%20
na%20roky%202019-2020.pdf)
Tento zásadný dokument leží pred poslancami takmer na každom OZ a k jeho napĺňaniu
smerujú naše uznesenia a aj interpelácie. Obecné zastupiteľstvo prijalo takmer 100 uznesení,
ktoré programové vyhlásenie dopĺňa a konkretizuje. Radi by sme využili tento priestor k tomu,
aby sme vás informovali aspoň o priebežných
výsledkoch, ktoré toto snaženie prináša.
S veľkým potešením sme prijali informáciu
p. starostu o posilnení referátu správy majetku
(od nového roku), ktorý je kľúčový pre množstvo programových priorít. Do jeho portfólia
spadajú aktivity spojené s nadobúdaním, prevodom či vysporiadaním vlastníckych vzťahov,
získavanie práv k nehnuteľnostiam umožňujúcim obci investičné akcie, akými sú budova-

nie chodníkov, ciest, obecnej infraštruktúry,
komunikácia so štátnymi orgánmi (kataster,
SPF, pozemkový odbor OÚ, atď.), jednanie so
súkromnými vlastníkmi, efektívna správa obecného majetku, audit využívania nehnuteľného
majetku obce, či riešenie územného plánu obce
a vydávanie územno-plánovacích informácií.
Veríme, že vďaka posile sa bude môcť tento
dôležitý referát plne venovať pre obec tak dôležitej odbornej práci.
Je nevyhnutné rozvíjať konštruktívny dialóg
s investormi, ktorí hodlajú naplniť územný plán
obce. Dunajská Lužná musí na stôl položiť jasné
a transparentné pravidlá, ktoré budú regulovať
neobvykle veľkorysé možnosti výstavby – dedičstvo predchádzajúcich zmien a doplnkov
územného plánu. Riešenie vidíme v kvalitne
prepracovanom územnom pláne, ktorý sa zameria predovšetkým na verejno-prospešnú
infraštruktúru. Verejno-prospešné stavby musia predbiehať alebo aspoň sprevádzať každú
novú výstavbu v našej obci. Nové lokality musia
mať vyriešený prístup – cestný aj peší, verejné
osvetlenie, zeleň, možnosť hromadnej dopravy (zastávky), riadne pripojenie ku kanalizácií
a ostatným sieťam a dostatok verejných služieb
v okolí. Po zadefinovaní týchto požiadaviek musíme efektívne a promptne využívať miestny
poplatok na rozvoj, ktorý developerské aktivity
našej obci prinesú a prevziať iniciatívu v budovaní kľúčovej infraštruktúry našej obce.
A hoci ide o náročný a dlhodobý proces, naša
obec v tomto smere v roku 2020 pokročila pri
obstarávaní prípravných prác. Podarilo sa nám
angažovať kvalitnú odborníčku na urbanizmus
a územné plánovanie, ktorá pre nás vypracovala niekoľko podkladových materiálov a ďalej
dohliada na náš postup. „Reforma“ územného
plánu obce bola konkretizovaná uzneseniami
prijatými dňa 27.08.2020 v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo zahajuje proces obstarávania zmien a doplnkov územného plánu
obce Dunajská Lužná v zmysle záverov a odporúčaní vyššie uvedeného materiálu s cieľom:
Doplniť platný územný plán obce o regulácie,
ktoré zabezpečia ochranu a napĺňanie verejného záujmu. Ide najmä o potrebu etapizácie
výstavby nových obytných štruktúr, zabezpečenie včasnej výstavby dopravných komunikácií
a technickej infraštruktúry v nových územiach,
zadefinovanie verejnoprospešných stavieb –
určenie plôch pre verejné funkcie – školstvo,
zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, prípadne

Zdigitalizovaný uzemný plán obce – celkový náhľad
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špecifické zariadenia športu, dopravy (autob.
zastávky, cyklotrasy, chodníky).
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje obstaranie
nového územného plánu obce.
Reforma územného plánu musí byť prioritou oboch orgánov obce (starostu a obecného
zastupiteľstva) a sme presvedčení, že už v roku
2021 prinesie prvé hmatateľné výsledky. Medzitým sme vám priniesli digitálnu verziu nášho územného plánu. Nájdete ju na : https://
mobec.sk/dunajskaluzna#base
Intenzívne sa venujeme objektom pre školu a škôlku. Pracujeme na zväčšení a dotvorení
nového areálu ZŠ v okolí blokov F a G (a snáď
i telocvične ? – na pozemku dokúpeného od
PD Úsvit) a na zväčšení kapacity školskej jedálne a kuchyne. Na blok G ZŠ máme právoplatné
stavebné povolenie od júla 2020, na výstavbu
novej murovanej MŠ v Nových Košariskách za
„Hefaistonom“ je stavebné povolenie takpovediac „na spadnutie“.
„Vrásky na čele“ nám robí cyklotrasa z obce
na železničnú stanicu v Nových Košariskách
a Miloslavove. Obec stále nedisponuje ani
územným rozhodnutím na prvú etapu, čo je
úsek od hrádze po železnicu Nové Košariská.
Po získaní územného rozhodnutia na túto verejnoprospešnú stavbu, ktorá je zadefinovaná
v územnom pláne, bude dôležité projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia
rozdeliť na viacero úsekov, aby sa mohli realizovať aspoň tie úseky, kde obec už vlastní alebo má iný vzťah k pozemkom (ako prvý by mal
byť vybudovaný úsek cyklotrasy od odbočky na
Mango po železničnú zastávku NK, ktorý je pre
bezpečný presun našich občanov veľmi potrebný). Trasovanie cyklochodníka Vám prinášame
na priloženom výňatku z aktuálnej projektovej
dokumentácie pre ÚR.
Pokiaľ ide o cyklotrasu na železničnú zastávku Miloslavov, tu rokujeme s Arcibiskupským úradom Bratislava o možnosti jej trasovania krajom „Svoradovských polí“, čím by obec
získala na celom úseku od Svoradovej ulice až
po železnicu Miloslavov jedného súkromného
vlastníka – partnera (ďalším vlastníkom na tejto
trase je SPF a naša obec).
Intenzívne sa zameriavame aj na zlepšenie
dostupnosti k verejnej doprave. V roku 2020
sme po náročných rokovaniach napokon získali súhlasy všetkých (81!) majiteľov pozemkov
pod budúcou zastávkou na Lipovej ulici v smere zo Šamorína do Bratislavy. Ak pôjde všetko
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ako má, naši občania bývajúci na Lipovej a priľahlých uliciach budú už budúci rok môcť túto
zastávku využívať.
V opačnom smere obec rokuje so zástupcami Coop centra, ktorí predbežne súhlasili
s umiestnením zastávky v mieste zeleného pásu
popri ceste I/63 a parkovisku COOP Jednota
v smere na Šamorín. Obec sa tu usiluje kompenzovať nečinnosť Slovenskej správy ciest, ktorá
už sedem rokov plánuje realizáciu autobusových zastávok popri tomto dôležitom cestnom
ťahu cez našu obec (zastávky mala SSC vybudovať pri vodnom zdroji a pneuservise). Veríme, že
budúci rok prinesie zásadný pokrok aj v tomto
smere. Vnímame to ako veľký záväzok a dlh voči
tejto časti našej obce.
Tento rok došlo k výstavbe zastávky na Malinovej ulici, zatiaľ len v smere z Miloslavova.
V opačnom smere sme stále závislí na kladnom
rozhodnutí majiteľov pozemkov a na príprave
dokumentácie, ako podkladu pre ďalšie jednania. Aj toto považujeme za jednu z priorít.
Pre dostupnosť v našej obci sú nevyhnutné
chodníky. Obec v krátkom čase spustí výstavbu
chodníka k zberovému dvoru a ďalej k záhradkárskej osade, na ktorú sa nám v tomto roku
podarilo získať súhlasy majiteľov pozemkov.
Prebieha výstavba chodníka na Podnikateľskej
ulici, v rámci ktorého sa rekonštruuje aj vstup
na cintorín Jánošíková (celý chodník na tomto
cintoríne je na pláne budúci rok) a pribudla aj
zastávka na Orechovej ulici pri cintoríne v Jánošíkovej. Nezabúdame ani na chodník k zastávke Malinová, na trase je však viacero aj takých
vlastníkov, ktorí v minulosti s umiestnením
chodníka na svojich pozemkoch nesúhlasili. Je
nevyhnutné obnoviť s nimi komunikáciu a usilovať sa aj o prepojenie existujúcich častí chodníka na pravej strane v smere do Miloslavova.
V roku 2020 obec vybudovala moderné,
uzamykateľné stojiská pre bicykle pri železničnej stanici Nové Košariská, ktoré slúžia našim
občanom.
Zlepšenie prístupu k železničným staniciam bol jeden z našich hlavných záväzkov
ukotvených v programových prioritách. K jeho
splneniu sme prispeli zavedením kyvadlovej
dopravy, ktorú spočiatku prevádzkovala naša
obec na svoje náklady. Sme veľmi radi, že sa
podarilo vyrokovať prevádzkovanie (a financovanie) študentského autobusu zo strany Slovak
Lines. Slúži nie len pre našich študentov ale aj
študentov z okolitých obcí. Máme úprimnú ra-

dosť z toho, že na tento projekt dostávame od
vás pozitívnu spätnú väzbu. Bezpečný prístup
k železničným staniciam má za cieľ naplniť už
spomínaný projekt cyklotrás.
Kladieme veľký dôraz na možnosti kultúrnej
a športovej realizácie našej mládeže. V súčasnej
situácii uzavretia škôl i väčšiny organizovaných
aktivít, považujeme vytvorenie podmienok pre
dostupné športovanie za dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Nie len poskytnutím dotácií
pre kultúrne či športové organizácie pôsobiace
na území našej obce, ale i spoluprácou s organizáciami v obci, vďaka ktorým bolo vybudované viacúčelové ihrisko v časti Nová Lipnica, vybudovaná bikrosová dráha za hrádzou v časti Jánošíková v roku 2019. Obec tento rok schválila

Skatepark –
vizualizácia
partnerský projekt, ktorý vybuduje za hrádzou
inline ihrisko (skatepark) pre kolieskové a kolesové športy. V roku 2021 dôjde k celkovému
zveľadeniu a revitalizácie tohto územia, vytvoreniu priestoru na opekanie a ďalšie zmysluplné
trávenie voľného času.
Obdobné partnerstvo sa črtá ohľadne využitia motocrosovej dráhy.
Sme radi, že sa nám podarilo využiť neopakovateľnú možnosť a pre obec kúpiť jedinečný
priestor – areál bývalej strojovo-traktorovej
stanice (vedľa reštaurácie Jánošík). Unikátna
poloha na spojnici všetkých troch častí našej
obce predurčuje tieto pozemky k tomu, aby
vytvorili „srdce“ Dunajskej Lužnej, ktoré nám
tak dlho chýba – naše centrum. Toto územie
nebude zastavané vysokými bytovými domami,
o čo sa chceme postarať aj zmenou územného
plánu. Sme si vedomí toho, že naše rozhodnutie neprijali všetci naši občania s porozumením.
Sme presvedčení, že z väčšej časti sa tak deje
kvôli nepresným a nepravdivým informáciám,
ktoré túto kúpu sprevádzali. Dovoľte nám preto využiť tento priestor a uviesť niekoľko faktov.
Obec kúpila areál STS za cenu 850.000,- EUR,
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pričom ide o 11.585 m2. Tri stavby o podlahovej ploche celkom 1243 m2 obec plánuje do budúcna využiť. Pri jednaní o kúpnej cene zohral
rolu fakt, že kupujúcim bola obec – spoľahlivý
partner, ktorému nejde o developerskú činnosť
a keďže sme dokázali zložiť celú sumu naraz,
vyrokovali sme zníženie kúpnej ceny. Nie je
pravdou ani to, že areál STS je zaťažený environmentálnymi bremenami. Pri prehliadke sme
sa osobne presvedčili, že starý olej sa nachádza
v jednej miestnosti – starej opravovni na ploche
asi 10 m2. Navyše je všetok koncentrovaný v na
to určenej zbernej nádrži, z ktorej je možné ho
poľahky odsať. S týmto problémom sa dokážeme rýchlo vysporiadať. Na záver je potrebné
jednoznačne vyvrátiť akékoľvek pochybnosti
spojené s účelom tejto kúpy. Obec nadobudla
tieto pozemky výhradne s cieľom vybudovať
tu estetické a funkčné centrum obce, ktoré
prinesie priestor na relax (park), služby (prevádzky miestnych podnikateľov) a prehĺbenie
komunitného života v Dunajskej Lužnej. Zmena
územného plánu by mala tento účel v danom
území zafixovať. Spolupracujeme s tímom odborníkov od ktorých, najneskôr v lete, by sme
mali disponovať návrhmi priestorovo funkčného využitia areálu STS.
Pokročili sme aj v priorite preberania dlhodobo súkromnej infraštruktúry do majetku
obce. Ulice Lipová a Narcisová sú v majetku
obce spolu s verejným osvetlením. Orechová
ulica spolu s verejným osvetlením sa pripravuje
na proces prevzatia do majetku obce.
Na záver Vás chceme požiadať, tak ako pred
rokom, o dôveru. Niektoré naše prísľuby meškajú z objektívnych príčin, na ktoré nemáme reálny
dosah. Na realizácii iných je možné popracovať
s väčším nasadením. Nezbavujeme sa svojho
dielu zodpovednosti a vieme, kde všade nás
„tlačí topánka“. Cítime priestor aj na zintenzívnenie vlastnej snahy. Ďakujeme vám za neustále
postrehy, návrhy i konštruktívnu kritiku. Aktívny
záujem o obecné dianie je tou najlepšou verejnou kontrolou a konfrontácia (starostu i zastupiteľstva s občanmi) vyplývajúca z transparentnej
správy vecí verejných bude v tomto zastupiteľstve vždy vnímaná ako vítaná inšpirácia.
Na záver nám dovoľte popriať vám pokojné,
radostné a požehnané prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2021 hlavne zdravie, lásku
a skorý návrat k normálnemu spôsobu života.
poslanci obce Dunajská Lužná

Zmena
1.
2.
3.

Trasovanie cyklochodníka
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OKIENKO POSLANCA BSK
Súčasné funkčné obdobie poslancov regionálnych samospráv, t. j.
poslancov vyšších územných celkov je výnimočne 5 rokov, preto môžem
spokojne uviesť, že v polovici roku 2020 som vstúpil do druhého polčasu
svojho pôsobenia poslanca v Bratislavskom samosprávnom kraji (ďalej
len „BSK“). V tomto turbulentnom, zvláštnom a pandémiou koronavírusu poznačenom roku patrí náš územný celok k tým, ktorý už v prvých
dňoch promptne reagoval na ohrozujúci vírus. Zodpovedne reaguje na
konkrétne situácie pandémie zavádzaním daných opatrení, či už v samotnom svojom sídle, ale aj v župných školách, a najmä v župných sociálnych
zariadeniach.
Na konci roka chcem teda predstaviť „resumé“ roku 2020 v pôsobení
poslanca BSK. Samozrejme som podporil veľa aktivít aj v iných kútoch
VÚC pri hlasovaniach, ale dôraz aj s ostatnými poslancami som dal na náš
obvod č. 24 a doň patriacich 9 obcí.
Ako inak, najviac úsilia bolo vloženého do mojej „srdcovky“ – do
akýchkoľvek možností sprostredkovať podporu projektom v Dunajskej
Lužnej. Podarilo sa pre dokončenie prác na obnove areálu pri evanjelickom kostole (chodník) získať dotáciu z BSK v sume 2 000 Eur. Zo strany
BSK bol podporený aj rozvoj športu príspevkom na organizáciu mládežníckeho turnaja (za účasti detí z okolitých obcí) v sume 1 500 Eur.
V minulom roku 2019 a dôležitej intervencii začleniť projekt prestavby bývalej družstevnej jedálne na nový blok G základnej školy do projektov BSK, prefinancovaných EÚ, aj v tomto roku som sa zaujímal na pôde
BSK o aktuálne štádium tohto projektu s jeho jednoznačnou podporou.
Ku konci roka 2020 smerovala moja intervencia aj k PhDr. Alžbete Ožvaldovej, podpredsedníčke BSK, ako aj k riaditeľovi odboru dopravy Mgr.
Michalovi Halabicovi, osobám zodpovedným za dopravu a cesty v BSK,
aby boli s vedením obce Dunajská Lužná za
até rokovania o oprave úsekov niektorých dôležitých ulíc Dunajskej
Lužnej v nasledujúcom období, resp. nasledujúcich rokoch 2021-22.
Aj keď veľa aktivít „brzdí“ ešte pretrvávajúca pandémia, verím, že sa
mi aj v ostávajúcich rokoch mandátu poslanca BSK (2021-2022) podarí čo
najviac napomôcť pri rozvoji nielen celého volebného obvodu č. 24, ale
najmä občanom našej Dunajskej Lužnej!
PaedDr. Juraj Jánošík, poslanec BSK

Vykurovacia sezóna
Opäť je tu jeseň. Chladné dni a ochladenie v našich domoch a domácnostiach
nás opäť upozorňujú na to, že je čas skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdobie patrímedzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových
domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca
5% celkového počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel
z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.
Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, prítomnosť horľavých látok v jeho
blízkosti, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a
nevhodná konštrukcia komína patria k najčastejším príčinám vzniku požiarov od
vykurovacích telies.
Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnubezpečnosť pri inštalácii
a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia
ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny
predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška stanovuje
lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne:
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá
do 50 kW
1 × za 4 mesiace
• komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá
do 50 kW
1 × za 12 mesiacov
• komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá
do 50 kW
1 × za 6 mesiacov
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá
nad 50 kW
1 × za 2 mesiace
• komíny pre spotrebiče na plynné palivá
nad 50 kW
1 × za 6 mesiacov
Počas vykurovacej sezóny je potrebné udržiavať komínové telesá v dobrom
technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar vzniknutý
vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá,
nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály. Vykurovacie telesá sa musia
umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies
vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích
telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov doporučujeme
zveriť odborníkom. Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.			
mjr. Ing. Dana Škvarková, OR HaZZ v Pezinku

S o c i á l n a p r e p r av n á s l u ž b a O M APO m á 2 0 r o k o v
Na sociálnu prepravnú službu si obyvatelia mikroregiónu Pridunajsko privykli, tento rok oslávila už dvadsiate výročie vzniku.
Sociálna prepravná služba v piatich obciach Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov a Rovinka, ktoré patria do mikroregiónu
Pridunajsko, sa počas obdobia fungovania tak rozrástla, že potrebuje
auto pre osem – deväť ľudí plus vodič.
Vyťažené je na maximum, niekedy sa medzi obcami a Bratislavou
otočí aj trikrát za deň. Podľa slov zakladateľky občianskeho združenia
OMAPO Oľgy Reptovej služby poskytujú aj v čase pandemického ochorenia Covid-19.
Sociálny taxík zdravotne ťažko postihnutých občanov a seniorov zo
spomínaných obcí vozí priamo spred bydliska a späť k lekárom na vyšetrenie, ale aj na úrady a podobne. Tí, čo potrebujú sociálny taxík, musia
svoju požiadavku nahlásiť dispečingu deň vopred, aby ich dispečerka zaradila do rozpisu.
Služba sa poskytuje ráno od 6. hodiny do 15. hodiny popoludní.
Dispečerka, a zároveň aj manažérka občianskeho združenia, Andrea Tesáriková je pre mnohých telefonujúcich osamelých ľudí aj čosi ako bútľavá vŕba, vypočuje si ich, zariadi, čo treba.
Dnes sa finančne na prevádzke Sociálneho taxíka už podieľa všetkých
päť obcí, a to čiastkou 75 až 80 percent nákladov. Zvyšok zabezpečuje
OMAPO, o.z. od sponzorov a z 2 percent daní, ale aj klientov.
Obce sa ale podieľajú len na prevádzke prepravnej služby, autá, ktoré
ľudí rozvážajú, pravidelne od začiatku obstaráva OMAPO, o.z., a to raz za
päť, šesť rokov.
V minulom kalendárnom roku sociálnu prepravnú službu v piatich
obciach mikroregiónu Pridunajsko využili zdravotne ťažko postihnutí občania a seniori 1103 krát.

„Pri tejto bilancii ďakujeme všetkým prispievateľom 2% z daní, tak
fyzickým, ako aj právnickým osobám,“ hovorí zakladateľka o.z. OMAPO.
20. výročie vzniku občianskeho združenia, ale aj prevádzky prepravnej služby sme plánovali si pripomenúť na konferencii v mesiaci máji na
tému: Hlavné trendy 21. storočia súvisiace so starnutím populácie (možné prístupy k zvyšovaniu kvality života v mikroregióne Pridunajsko) pod
záštitou župana Bratislavského samosprávneho kraja. Avšak pandémia
nám to neumožnila, a tak termín v roku 2021, miesto a program konferencie budú včas zverejnené na webovej stránke obce, ako aj prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Cieľ projektu, ktorý bol spustený v roku 2000 bol splnený. Dvadsaťrokov sa združujú prostriedky miestnej samosprávy na túto sociálnu službu na základe medziobecnej spolupráce, ako aj na základe spolupráce
verejnej miestnej správy s mimovládnou organizáciou. Projekt pokračuje
v zabezpečovaní kvality života občanov nielen s ťažkým zdravotným postihnutím pri začlenení tejto cieľovej skupiny do spoločnosti, ale aj ostatných cieľových skupín (seniori, rodičia s deťmi, invalidní dôchodcovia,.. ).
Zástupcom o.z. OMAPO prajeme veľa zdravia, veľa dobrých nápadov
a ešte veľa trpezlivosti, ktoré pomôžu občanom pri skvalitnení ich života.
Ďakujeme aj všetkým vodičom, ktorí za existencie prepravnej služby
slúžili občanom nielen našej obce, ale aj občanom mikroregiónu, ktorých
bolo veľa: pp. Peter Németh, Ján Blaho, Pavol Bilík, Anton Vajs, Jozef
Bachratý, Ľubomír Špindor, Milan Hrajnoha ml., Jozef Beleš, Pavol Osuský,
Karol a Dušan Klima, Ján Plačko, Marek Tesárik, Štefan Fajnor ml., Dominik Slobodník ml., Matej Jurišta, Jaroslav Nosko, Milan Crha.
Jarmila Horáková a Oľga Reptová
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Posvieťme si na naše deti, aby nebolo neskoro
Vážení rodičia, chcela by som vás upozorniť na jav, ktorý už dlhšie pretrváva v našej
obci a je predmetom riešenia nielen komisií, ale aj samotného poslaneckého zboru na čele
s pánom starostom.
Skupina mládeže vo veku 12 – 18 rokov sa pravidelne stretáva v určitých lokalitách
obce za účelom, ktorý nie je zlučiteľný ani s vekom, so záujmami rodičov, školy, obce,
ani s morálnymi hodnotami, ktoré by sme chceli našim deťom vštepiť a vychovať z nich
zodpovedných ľudí.
V čase, kedy si rodičia v mylnej viere predstavujú, že ich deti sa venujú zmysluplnej
činnosti, tieto – ešte školopovinné deti – konzumujú tvrdý alkohol (vodka, moscato, jagermeister, malibu a pod.), opíjajú sa, fajčia nielen cigarety, ale aj marihuanu, extázu. Vieme,
že v skupine dochádza k sexuálnym stykom, dílovaniu, krádežiam alkoholu v potravinách
(opakovane boli tieto deti prichytené pri krádežiach v Coop centre). Spôsob krádeží prebieha tak, že jeden kúpi kofolu, druhý poza neho vynáša alkohol. Naviac, starší navádzajú
mladších na krádeže. Mená mnohých z nich poznáme a ich skutky boli preverované aj orgánmi činnými v trestnom konaní.
V úsilí predísť takémuto zgrupovaniu vedenie školy už pred časom požiadalo o súčinnosť obecnú aj štátnu políciu a v súčasnosti sa problémom na podnet aktívnych poslancov
zaoberajú kompetentné obecné orgány.
Vážení rodičia, nespoliehajte sa, prosím, na to, že Vaše dieťa nemôže pokušeniam doby
podľahnúť. Rozprávajte sa s ním o nástrahách života, vysvetľujte, ako sa brániť nátlaku zo
strany falošných kamarátstiev, ale najmä preverujte, ako a s kým trávi Vaše dieťa voľný čas.
Predídete tak sklamaniu, akým smerom sa Vaše dieťa uberá a vyhnete sa komplikáciám
pri prešetrovaní udalostí. A nezabudnite na staré známe: Dôveruj, ale preveruj! Máloktoré
z detí sa dobrovoľne k takýmto aktivitám prizná. Vedomie dobrodružstva a páchania niečo
zakázaného je pre ne silná motivácia, prípadne sú tieto deti pod nátlakom kolektívu.
Verím, že spoločným úsilím sa nám podarí negatívnym javom v živote našich ratolestí
zamedziť.
Vedenie školy
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rada Materskej
školy informuje
Drahí spoluobčania,
dňa 8.10.2020 sa konalo výberové
konaniena pozíciu riaditeľa/-ky Materskej školy Dunajská Lužná. Výberovú komisiu tvorili členovia Rady školy pri MŠ.
Výberové konanie vyhrala doterajšia riaditeľka pani Milka Hubertová.
Pani Hubertová členom výberovej
komisie predstavila na podklade SWOTsvoju koncepciu riadenia a rozvoja MŠ na
ďalšie štyri roky. Prezentácia pani riaditeľky bola informačne bohatá, analyticky
presná a vychádzala z jej bohatých skúseností. V časti týkajúcej sa budúcnosti
navyše ponúkla kvalitnú víziu rozvojaMŠ,
ktorá rovnako prispela k jednomyseľnej
voľbe. Na návrh výberovej komisie vymenoval starosta obce, pán Štefan Jurčík, dňa 27.10.2020 na obecnom zastupiteľstve pani Milku Hubertovú do funkcie
riaditeľky MŠ na ďalšie funkčné obdobie.
Pani riaditeľke úprimne blahoželáme
a prajeme jej veľa síl a úspechov pri organizácii významnej časti výchovno-vzdelávacieho procesu našich detičiek.
Zuzana Némethová, predsedníčka
Rady školy pri MŠ Dunajská Lužná

Druhá vlna COVID-19 a opäť dištančné vyučovanie!
Nádej vyslovená v minulom čísle Lužnianskeho spravodaja v článku
Rady školy pri ZŠ Dunajská Lužná (ďalej len „RŠ“) v súvislosti so začiatkom
nového školského roka: „Rada školy spolu s vedením ZŠ Dunajská Lužná verí, že nebude potrebné pristúpiť k dištančnému vzdelávaniu, lebo
vyučovanie v triedach a kontakt učiteľa so žiakmi je nenahraditeľný!“
vydržala len do posledného októbrového týždňa, kedy sa z rozhodnutia
príslušných orgánov (Vláda SR, ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR) žiaci 2. stupňa ZŠ
začali opäť vzdelávať doma dištančným spôsobom.
RŠ pri zachovaní predpisov aktuálnych opatrení sa tejto nelichotivej
situácii vo vzdelávaní žiakov ZŠ venovala na zasadnutí v novembri 2020.
Okrem potvrdenia stanoviska RŠ k výročnej Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy v Dunajskej
Lužnej za školský rok 2019/20 (októbrové hlasovanie per rollam) bolo
dôležité vypočuť si od vedenia ZŠ (prítomná zástupkyňa pani riaditeľky
- Ing. Michaela Luteránová) podrobnú informáciu, čo všetko je potrebné
zo strany školy (vedenie, pedagógovia) zabezpečiť pre tento typ vzdelávania žiakov 2. stupňa ZŠ (dodržanie predpísanej záťaže na žiaka, príprava
on-line hodiny, dištančné vyučovanie, kontrola elektronicky doručených
úloh – pri jednom predmete a viacerých triedach opraviť aj vyše 100
úloh). Potešilo, že na podporu tohto vzdelávania bolo ZŠ zdarma doručených 25 nových počítačov od blízkeho koncernu. (viac na https://www.
zsdunajskaluzna.sk/index.php/rada-skoly)
V akom stave je projekt prestavby bývalej družstevnej jedálne na
nový G blok? S vedomím pána starostu Štefana Jurčíka poskytol v posledný novembrový deň informácie Ing. Norbert Hudák z referátu investičnej výstavby OcÚ Dunajská Lužná: „Kompletné súťažné podklady pre
zahájenie procesu verejného obstarávania zhotoviteľa stavby sú pripravené, poradnými orgánmi BSK odsúhlasené a na základe ich pripomienok
upravené. V polovici decembra 2020 budú zverejnené na stránke Úradu
verejného obstarávania SR s termínom ukončenia predkladania ponúk
do 14. 01. 2021. Ak by počas procesu výberu neboli zo strany uchádzačov
žiadne žiadosti o vysvetlenie alebo iné pripomienky, vysúťažený uchádzač by mohol byť známy už 15. 01. 2021. V prípade žiadosti o vysvetlenie

a pripomienok sa proces výberu predĺži, tento proces časovo my nevieme
nijako skrátiť, ani ovplyvniť. Momentálne máme v súťažných podkladoch
nastavený harmonogram zahájenia prác od 01. 04. 2021 na obdobie 15
mesiacov.“ K týmto informáciám za pomoci poslanca BSK Juraja Jánošíka
bola v ten istý deň získaná aj dôležitá informácia od pána Emila Píchu,
vedúceho kancelárie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, keďže projekt prestavby má byť financovaný zo zdrojov
EÚ: „Financie na tento projekt sa schvaľujú priamo na úrovni Európskej
komisie, nakoľko tento Váš projekt patrí do Integrovaného regionálneho
operačného programu (IROP) z Iniciatívy LEADER, ktorý je schvaľovaný
priamo EK – jeho schvaľovanie sa na tejto úrovni predpokladá vo februári  
2021.“
Okrem krásnych Vianoc do nového roku 2021 členovia RŠ prajú ZŠ
Dunajská Lužná novú nádej na „normálne“ vyučovanie všetkých žiakov,
zdravie všetkým žiakom, učiteľom, zamestnancom a rodičom žiakov, a
taktiež zriaďovateľovi úspešný začiatok prác na projekte rozširovania kapacity stavbou nového G bloku.
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, predseda RŠ
G blok od kostola
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Malí školskí projektanti

Vedomostná súťaž Všetkovedko

V mesiaci november sa žiaci 3.D triedy zúčastnili veľmi nevšedného programu nazvaného My Machine Slovakia Expo – rozvoj kompetencií pre 21. storočie.
Tento program sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Realizáciu
projektu podporilo aj MŠ SR.
Cieľ projektu spočíva v tom, že žiaci ZŠ nakreslia vynález podľa
svojich predstáv a fantázie, stredoškoláci najlepšie nápady projekčne
dotvoria a vysokoškolskí študenti ich zrealizujú do konečnej a použiteľnej podoby. Toto generačné prepojenie nás v škole zaujalo, preto sme výzvu prijali a skúšobne zrealizovali aspoň v jednej triede.
Prvým krokom programu bol tvorivý workshop, ktorý sa vzhľadom
na pandemickú situáciu uskutočnil online prostredníctvom aplikácie
ZOOM. Deti pracovali v skupinách. Každá z nich mala k dispozícii tablet, prostredníctvom ktorého sa žiaci dorozumievali s koordinátormi
– študentmi vysokej školy. Študenti strojníckej aj pedagogickej fakulty najprv s deťmi diskutovali všeobecne o tom, čo a prečo deti rady
kreslia. Po úvodnom rozhovore žiakom zadali tému: Nakreslite nám
svoje vysnívané vynálezy a my vám do konca školského roka jeden
z nich vyrobíme. Žiaci pracovali veľmi húževnato. Po skončení práce
po jednom pred kamerou svoje návrhy odprezentovali, a následne
si hlasovaním zvolili tri TOP nápady, ktoré ich najviac zaujali a chceli
by si ich vyskúšať. Pani triedna učiteľka ďalší deň výkresy oskenovala
a poslala organizátorovi. Záverečné podujatie My Machine Slovakia
Expo sa uskutoční v mesiaci máj v Košiciach. Dúfame, že sa nápady
našich detí budú páčiť.
Tento projekt naučil naše deti spolupráci a technickej zručnosti,
a  preto sme radi, že sme im umožnili prežiť túto skúsenosť.

I keď sa žiaci 2. stupňa naďalej vzdelávajú dištančne, život na 1. stupni
pokračuje takmer nerušene ako predtým.
Preto sme dňa 1.12.2020 opätovne uskutočnili obľúbenú súťaž vo vedomostiach pre prvý stupeň nazvanú Všetkovedko.
Žiaci si vyskúšali svoje vedomosti v troch kategóriách. Prvú kategóriu
tvorili druháci, ďalšie dve tretiaci a štvrtáci. Súťaže sa zúčastnilo spolu 97
žiakov, z toho 31 druhákov, 33 tretiakov a 33 štvrtákov.
Kvôli karanténnym opatreniam sa súťažilo v troch kolách a v dvoch budovách. Dve kolá sa uskutočnili v jedálni bloku F a jedno v jedálni hlavnej
budovy. Žiaci dodržali odstupy a základné hygienické pravidlá ako rúška
a dezinfekciu.
Pri správnom vypĺňaní odpoveďových hárkov im pomáhali koordinátorky súťaže Mgr. Zuzana Vozárová a pani asistentka Monika Kadlubová.
Súťaž prebiehala anonymne. Každému žiakovi bol pridelený vlastný
kód. Žiaci si skúšali všeobecné vedomosti, logické myslenie aj matematiku,
vo vyšších kategóriách aj znalosti z cudzieho jazyka.
Výsledky súťaže sa účastníci dozvedia 21.12.2020 na stránke www.
vsetkovedko.sk, kde si nájdu umiestnenie podľa svojich pridelených kódov.
Veríme, že aj v tomto roku sa v našej škole objavia ďalší talentovaní žiaci.
Koordinátorka súťaže Mgr. Zuzana Vozárová

Koordinátorka projektu:
triedna učiteľka Mgr. Eva Kalinová

Malí všetkovedkovia

Malí projektanti

Malí všetkovedkovia
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OCENENÝ OBČAN – PaedDr. PAVOL DANKO
Ako ten čas rýchlo letí. Bol tu začiatok školského roka a Vianoce znova prišli. So svojím tajomným čarom, s tichou radosťou, so štedrou večerou, mnohými darmi, s atmosférou, ktorá dýcha
sviežou smrečinou. Nezabudli sme ani na svojich blízkych, priateľov a známych, na všetko, čo pre
nás urobili, a stále robia. Naša ZUŠ je v dištančnej forme vyučovania, ale o to sme teraz súdržnejší
a snaživejší. Výučba vo všetkých našich umeleckých odboroch prebieha online. Každý žiak je dohodnutý s učiteľom na presnom čase a stretávajú sa vo virtuálnom prostredí. Tešia sa tomu a sú
vďační aj za takúto možnosť. Lebo
v dnešných ťažších časoch sú hodiny hudby, tanca, literárno-dramatickej tvorby alebo výtvarnej
pre naše deti veľmi žiadané a tiež
prospešné. Chýbajú nám pravdaže kultúrne podujatia v našej obci,
ako každoročné slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka
a vystúpenia našich hudobníkov
a tanečníkov. Robíme si ďalšie
plány do budúcna, a zatiaľ nám
vystačí, že potešíme doma našich
blízkych svojím umením. Prajeme
vám požehnaný vianočný čas.
Renáta Birová
riaditeľka ZUŠ Dunajská Lužná

Testovanie COVID-19 v našej obci
Aj takéto „stanové mestečko“ priniesla doba, na ktorú zrejme nikto nebude rád spomínať ....
Celoplošné testovanie na COVID-19 sa konalo v dňoch 31. 10. a 1. 11. 2020
Obec nedisponuje presnými číslami, ale otestovaných ľudí bolo približne 4600. Na testovaní pracovalo 6 odberných tímov.
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radosť
Anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému
ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.
Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, verše 10. a 11.
Možno viac ako po iné roky si uvedomujeme, že len z Božej milosti sme sa dožili tohtoročných Vianoc. Čaro tichého večera a svätej noci prevyšuje svojím citovým bohatstvom všetky
ostatné príležitosti.
Je však aj nemálo takých, ktorí Vianoce očakávali aj s obavami, že im bude ťažko, pretože
pri štedrovečernom stole bude chýbať niekto z najbližších. Mnohí sa obávali, že budú svätiť
osamote, opustení. Mnohí ani v dnešný večer nemajú z rôznych príčin úsmev šťastia na tvári,
pretože majú ťažobu na duši.
Pán Boh nám však všetkým chce dať do srdca radosť. Chce nám darovať radosť zo spasenia, pretože veľká radosť Vianoc je zvestovaná všetkému ľudu.
Vianoce nechcú obísť nikoho. Sú Pánom Bohom dané pre každého. Pravda, k tejto radosti
nestačí obdarovať niekoho a sám byť obdarovaný, nestačí ani stretnutie rodín. Ani zvyková,
formálna návšteva chrámu Božieho nestačí na to, aby tá veľká radosť, zvestovaná všetkému
ľudu, bola aj našou vlastnou, skutočnou a veľkou radosťou. Veľkú radosť zažijeme, keď budeme správne radostnú zvesť počúvať, keď ju budeme správne vnímať a keď sa správne rozhodneme.
Vnímajme teda anjelskú zvesť: Narodil sa vám dnes Spasiteľ. To dnes berme doslovne.
Vianoce nie sú len spomienková slávnosť na dávnu udalosť v Betleheme. K nám, ľuďom 21.
storočia, sa dnes približuje večnosť. Sláva Pánova dnes osvecuje všetky naše problémy, otázky,
ťažkosti, utrpenie, žiaľ, ale aj všetky úspechy, očakávania a výsledky.
Narodenie Pána Ježiša Krista nám hovorí, že Pán Boh je s nami, pri nás. Sme v Božom objatí, v Božej láske. To znamená, že máme Spasiteľa, Záchrancu pre časnosť i večnosť. Počujme
to správne: Nie spomienka, ale skutočnosť, súčasnosť je taká, že Boh sa s nami spája, aj s tými,
ktorí od Neho utekajú, ktorí po Jeho prítomnosti vôbec netúžia, alebo sú presvedčení, že Ho
nepotrebujú.
Pánu Bohu záleží na každom z nás. Každý je predmetom Jeho veľkej lásky. Keď toto správne počujeme, zažijeme veľkú radosť.
Je však potrebné, aby sme radostnú zvesť – evanjelium – aj správne vnímali. V betlehemskej udalosti vidíme len jednoduchý, skromný príchod Spasiteľa.
Pán Ježiš Kristus naozaj prichádza úplne jednoducho, ľudsky, skromne. A ľudia neprichádzajú pod nátlakom k Jeho trónu, ale idú k Jeho jasliam dobrovoľne a radi. Tak prišli aj pastieri, aj mudrci z ďalekých krajín. Tak prichádzali a prichádzajú k nemu národy celej zeme. Ježišovo narodenie dáva človeku vzácne poznanie, pomocou ktorého vníma, že je tu Boh, ktorého
vôľou je to, čo je dobré, milé a dokonalé. Tu je pravda, tu je istota! Je tu Spasiteľ. Je daný nám,
nášmu nepokojnému svetu. Vstupuje do chaosu spôsobeného ľudským hriechom, vstupuje do
sveta plného bezprávia a nespravodlivosti, plného chorôb duše i tela. Prichádza aj kvôli nám.
Nemusíme sa báť. Keď toto správne pochopíme, zažijeme veľkú radosť.
Takáto radosť nemôže byť a nie je len jednorazovou spoločenskou záležitosťou jedného
večera, či pár dní v roku. Preto je veľmi dôležité správne sa rozhodnúť.
Pastieri išli až do Betlehema. A tam v maštaľke zažili skutočné Vianoce. Poznali pravdu,
ktorú im anjel zvestoval. Tam sa stala tá veľká radosť ich vlastnou radosťou natoľko, že ju potom zvestovali. Štafetu radosti podávali ďalej, až došla k nám.
Rozhodnime sa teda správne, poďme k jasliam! Nesme si Spasiteľa v srdciach do nášho
života, do rodín, do práce, do našich problémov, ťažkostí aj radostí, aby sme poznávali na
každom kroku, že Pán Boh je s nami, že nás objíma a nesie.
Prichádzajme do chrámu Božieho, kde sa Jeho evanjelium, teda radostná zvesť, zvestuje
stále, nielen na Vianoce. Aby sme žili Ním, a tak nielen svätili sviatky lásky, ale lásku dokázali
aj šíriť.
Tak nebude v našej spoločnosti kríza duchovných hodnôt. Budeme poznávať, že máme
Spasiteľa, že s Ním môžeme tvoriť lepší a krajší život. Rozhodnime sa správne a veľkú radosť
zažijeme nielen cez vianočné sviatky.
Tešme sa z tých darčekov, ktorými sa obdarúvame, ale nadovšetko sa radujme z toho
daru nebies, že máme Spasiteľa, ktorý je Kristus Pán. A neponechajme si tú radosť len pre
seba. Hovorme o nej aj iným. Nech tá radosť, zvestovaná všetkému ľudu, sa aj stane radosťou
všetkého ľudu.
Vianoce robí krásnymi práve Boží záujem o človeka. Skutočnosť, že Boh sa rozhodol v plnosti času zachrániť svet. Poslal nám na svet Svojho Syna Ježiša Krista.
Pán Ježiš prichádza, aby priniesol pokoj, porozumenie, lásku, aby všetci ľudia, ktorí počúvajú Jeho hlas, prežívali vnútornú radosť tu na zemi a raz žili blahoslavení v Jeho kráľovstve.
V zmysle týchto slov Vám všetkým prajeme milostiplné, Božou láskou požehnané vianočné sviatky i celý nastávajúci rok Pánov 2021.
Doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV v. v., zborový farár
Mgr. Oľga Klátiková, ev. a. v. farárka

Služby Božie

Cirkevný zbor ECAV
Dunajská Lužná,
chrám Boží Dunajská Lužná,
Nové Košariská
ADVENT:
ӾӾ Adventné nedele i všetky
nedele počas cirkevného roku:
10.00 hod.
ӾӾ Adventné večierne v stredu:
2., 9. a 16. decembra 2020
v zborovej miestnosti,
18. 00 hod.
ӾӾ Štedrý večer (Nocturna natalis):
24. 12. 2020,
14. 00 hod. s vianočným
programom detí
16. 00 hod., s vianočným
programom detí
VIANOČNÉ SVIATKY:
ӾӾ Prvý sviatok vianočný,
Narodenie Krista Pána
(Nativitas Christi):
25. 12. 2020, 10. 00 hod.,
ӾӾ Druhý sviatok vianočný,
Pamiatka mučeníka Štefana,
26. 12. 2020, 10.00 hod.,
so spoveďou a prisluhovaním
sviatosti Večere Pánovej.
ӾӾ Záver občianskeho roku,
Silvester: 31. 12. 2020,
16. 00 hod.
ӾӾ Nový rok, Obrezanie
Krista Pána
(Circumcisio Domini):
1. 1. 2021, 10. 00 hod.
ӾӾ Zjavenie Krista Pána mudrcom,
6. 1. 2021, 10. 00 hod.
Srdečne pozývame!

Lužniansky spravodaj 4/2020		

advent
Už takmer 2000 rokov kresťania slávia Vianoce ako narodenie svojho kráľa. Biblický
príbeh nám hovorí o narodení kráľa v chudobe Betlehema ďaleko od honosnosti
palácov v Jeruzaleme. Obraz Jezuliatka v
jasliach na slame je nadčasový, stáročia sa
prihovára všetkým ľuďom, tak ako v obdobiach prosperity, rovnako aj v obdobiach
neistoty a núdze. Čo očakávať od blížiacich
sa Vianoc? Asi nám napadne, nech sa už
vyrieši vírus a skončia obmedzenia. Tento
rok čelíme výzve pandémie, čo nás núti
dodržiavať sociálny odstup, zľaviť z našich
ambícií a tiež žiť jednoduchšie, spôsobom,
akým nie sme zvyknutí. Vianoce sa napriek tomu blížia, sú sviatkami vzájomnosti, obdarovania a pokoja. Ako nám biblia
hovorí, v čase narodenia sa v Judei konal
súpis obyvateľstva, čo znamenalo cestovanie ľudí do svojich miest. Jozef a Mária,
poslušní nariadeniam vtedajších vládcov,
podstúpili trojdňovú cestu do Betlehema a
Mária porodila Jezuliatko v maštali, lebo v
dome nebolo pre neho miesto. Pre tento
prípravný čas adventu nám všetkým želám,
aby sme urobili miesto, aby sa v deň Vianoc do našich rodín narodila Láska.
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PROGRAM BOHOSLUŽIEB
POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV
24. december 2020 – Štedrý deň
07.30 Svätá omša • 24.00 Polnočná svätá omša
25. december 2020 – NARODENIE PÁNA
07.30 Svätá omša • 09.00 Svätá omša • 10.30 Svätá omša
26. december 2020 – Sv. ŠTEFANA, prvého mučeníka
07.30 Svätá omša • 10.30 Svätá omša
27. december 2020 – Sv. RODINY Ježiša, Márie a Jozefa
07.30 Svätá omša • 09.00 Svätá omša • 10.30 Svätá omša
31. december 2020 – Sv. Silvestra I., pápeža
17.00 Svätá omša s Pobožnosťou na konci roka
23.30 Ďakovná adorácia Najsvätejšej sviatosti Oltárnej
01. január 2021 – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
07.30 Svätá omša • 09.00 Svätá omša • 10.30 Svätá omša
06. január 2021 – ZJAVENIE PÁNA (Traja králi)
07.30 Svätá omša • 09.00 Svätá omša • 10.30 Svätá omša
10. január 2021 – KRST KRISTA PÁNA
07.30 Svätá omša • 09.00 Svätá omša • 10.30 Svätá omša

Páter Pavol Karol Kytka OP

Slovenská Mať Lipničanov prijala
Predkovia našich Lipničanov zažili za 300 rokov štyri republiky: Poľsko,
Slovenský štát, Česko-Slovensko, Slovensko. Mnohí, nech ich Boh oslávi, už
nie sú medzi nami. Dňa 28. júla 1920
mocnosti napriek ich protestom rozhodli, že budú Poliaci – dušou i telom.
Pomáhali k tomu štát i cirkev. Tá sa Jeho
excelencii kardinálovi J. Tomkovi ospra-

vedlnila prostredníctvom sv. Jána Pavla
II. až v 80. rokoch minulého storočia,
ktorý mal svoj podiel na popoľšťovaní
Slovákov. Delegácii Matice Slovenskej
na osobnom prijatí sa nám ospravedlnil
tiež. V Novej Belej a inde sú pomníky
umučených protestujúcich Slovákov.
V Jurgove je potok asi 1 m široký, na
ľavej strane je Slovensko, na pravej Poľsko. V starších domoch dodnes nájdete
na poľskej Orave a Spiši v hlavnej izbe
portréty M. R. Štefánika a J.Tisu. Ak by
ste mali tú skúsenosť čo moja maličkosť, zistili by ste, že v r. 1939-1945 im
bolo, citujem, „najlepšie“ – slovenské
školy, bohoslužby, kultúrne strediská,
podpora – to je historický reál. Po r.
1945, teda pred 75. rokmi, opäť cca 28
obcí, medzi nimi aj Malá a Veľká Lipnica, pripadli Poľsku, kde žijú v strastiach
a starostiach dodnes. Polonizácia Lipničanov a iných je na vzostupe. Vďaka E.
Benešovi a T. G. Masarykovi sme stratili
slovensko-poľské územie v roku 1920
a následne Česi za výmenu získali uhoľné Tešínsko. Po r. 1993 sme stratili aj Tešínsko. Je málo cintorínov a spomienok
na bolesti Lipničanov ako v Dunajskej
Lužnej. Pozrite si Lipnický cintorín, a zamyslite sa.

Matica
slovenská v obci
„docestovaným“
Lipničanom
v rámci akcie Mať
volá im v r. 2003
(vďaka Prof. Michalovi Varcholovi, DrSc., vtedajšiemu dekanovi
SF SVŠT) osadila
na starej zvonici
pamätnú tabuľu,
takmer 2 hodiny
po tom, ako sme
vyhrali päťročný
súboj s Komárnom o osadenie
súsošia sv. Cyrila
a Metoda. Aj tí
sem prišli ako neskorší Lipničania.
Predseda Slovenského spolku v Poľsku Dr. Ľ. Molitoris,
PhD. s manželkou PhDr. Milicou Majeríkovou Molitoris,
PhD. už o tom veľa napísali. Dnes píšu, že omše, slovenské potreby sú v Poľsku opäť ohrozené. Čo Lipničanom
ani Lužňanom doma, chvalabohu, nehrozí. Ostaňme
k ich osudom citliví. Osudy Nemcov a Maďarov po II. sv.
vojne sú citlivé tiež. V tomto roku, okrem tabúľ, by sme si
mohli tieto osudy v chrámoch aj ekumenickou ďakovnou
bohoslužbou pripomenúť. Múdremu stačí.
Stanislav Bajaník
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PREMENY DOMOV V NAŠEJ OBCI

OKIENKO DO MINULOSTI OBCE

Naša obec sa postupne mení, menia sa ulice, pôvodné a staršie domy sú nahradené novými. Prostredníctvom dobových fotografií
môžeme vidieť, aké príbytky si v minulosti stavali naši obyvatelia, ako sa tieto časom menili. Vďaka etnografovi Doc. PhDr. Ladislavovi  
Mlynkovi, CSc. sa nám zachovali fotografie niekoľkých pôvodných domov z časti Jánošíková. Z časti Nové Košariská sa nám zachovali
fotografie domov a ulíc zo 60. rokov minulého storočia vďaka vtedajšiemu predsedovi MNV Štefanovi Markovi. Z časti Nová Lipnica
niekoľko fotografií domov a ulíc poskytli rodiny Matúšových, Kytašových a Erika Šimbochová.

DOM S ORIENTAČNÝM ČÍSLOM 23 NA KOŠARISKEJ ULICI
Pôvodné domy na ľavej strane Košariskej ulice, ako ich vidieť na fotografii z roku 1955, boli ukážkou tradičnej radovej zástavby sedliackych domov. Keďže väčšina domov bola z nepálených tehál, postupne chátrali a už začiatkom 60. rokov dom s orientačným číslom
23 bol prestavaný na dom so štvorcovým pôdorysom s manzardkou. Štvorcové rodinné domy s manzardkou boli totiž tradičnou architektúrou 60. rokov minulého storočia. V neskorších rokoch dom postupne zmenil architektúru, ako je zdokumentovaný na priložených
dobových fotografiách.

1955, rad sedliackych domov na ľavej strane
súčasnej Košariskej ulice

1960, dom č. 23 bol ako prvý prestavaný na
štvorcový s manzardkou

1977, fotografia domu č. 23 zo 70. rokov minulého storočia

2002, v neskorších rokoch dom č. 23 celkom
zmenil architektúru

2007, fotografia domu č. 23 spolu so susediacimi domami

2020, pohľad na rodinný dom č. 23 v súčasnosti

DOM S ORIENTAČNÝM ČÍSLOM 107 NA LIPNICKEJ ULICI
V rodinnom dome s orientačným číslom 107 na Lipnickej ulici bývala rodina Osuských. Ich dospelé deti po založení rodín odišli bývať
mimo obce. Po smrti rodičov dom bol predaný novému majiteľovi. Nový vlastník za pôvodným domom postavil moderný dom a pôvodný postupne odstraňoval. Dom neskôr predal ďalšiemu majiteľovi, ktorý dokončil prestavbu domu i oplotenia.

1955, rad domov na Lipnickej ulici, druhý zľava
dom č. 107

2019, z domu zostala len časť predného múru

1971, pri dome č. 107 kráča Anka Göndörová,
rod. Matúšová

2020 máj, nový dom postavený za starým

2003, pôvodný dom č. 107 na Lipnickej ulici

2020 november, nový dom s novým oplotením
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DOM S ORIENTAČNÝM ČÍSLOM 42 NA MARIÁNSKEJ ULICI
Dom s orientačným číslom 42 na Mariánskej ulici v roku 1991 odfotografoval etnograf pán Ladislav Mlynka (foto č.1). Zároveň na
druhú stranu fotografie zaznačil informáciu, že v minulosti bol v časti priestranného domu aj hostinec. Fotografie z neskorších období
predstavujú premenu domu až po súčasnosť.

1991, dom s orient. číslom 42
na Mariánskej ulici

1997, dom č. 42 v čase odhalenia fontány
v parku

2005, pohľad na dom z kostolnej veže

2019, dom č. 42 v letnom období

2020 september, úprava prednej fasády
domu č. 42

2020 november, vonkajší vzhľad domu
v súčasnosti

Použité zdroje: Dobové fotografie, informácie občanov, menovite: pp. Eva Pavelková, Anna Grňová, Anna Göndörová, Alžbeta Füleová,
Foto: archív obce, Ladislav Mlynka, Pamiatkový úrad SR, M. Ducková-Adamcová, Pavol Matúš, Pripravila: PaedDr. Mária Ducková-Adamcová

NOV É KOŠARISKÁ – KNIEŽACIE M OHYLY
Lokalita so skupinou bohatých mohýl z halštatskej doby, doby predhistorickej zo 7. a 6. storočia pred naším letopočtom sa nachádza(la) za
železničnou traťou smerom na Tomášov. Mohyla je násyp nad hrobom,
väčší pomník či pamätník. V mohylách sa nachádzali veľké hrobové komory štvoruholníkového pôdorysu, zväčša na úrovni niekdajšieho terénu alebo v strede zásypu. Komory mali centrálnu polohu, rozmery 4,2 ×
4,4 m. V mohylách sa našlo množstvo keramiky, zväčša vyrobenej len na
zložité obrady pohrebného rítu (rituálna keramika). Tvarová škála keramiky z Nových Košarísk je na juhozápadnom Slovensku najvýraznejším
predstaviteľom kalenderberskej kultúry. Popri všeobecne rozšírených formách (veľké bezuché zásobnice, misky s ústím vtiahnutým dovnútra, šálky a iné) sú v keramike zastúpené zriedkavé, prípadne ojedinelé výrobky,

napodobňujúce aj kovové predlohy (krátery s býčími hlavičkami, nádoba
s ľudskými rukami v adoračnom geste, nádoby s hlinenou reťazou a pod.).
Časť keramiky má na červene maľovanom podklade tuhovanú výzdobu,
pričom sú pozoruhodné najmä v duchu geometrizmu podané výjavy pohrebného rítu (vynášanie pozostatkov mŕtveho v urne, oplakávanie, bojové hry a pod.). V mohylách boli pochovaní členovia vládnucej vrstvy, azda
rodoví, prípadne kmeňoví náčelníci. Pozoruhodný je nedostatok zbraní
v hroboch. Pri výskume mohýl sa našlo aj niekoľko hrobov ľudu stredodunajskej mohylovej kultúry z mladšieho obdobia staršej bronzovej doby.
ZDROJ: Novotný, B. a kol.: Encyklopédia archeológie
Spracovala Ing. Tatiana Uličná
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M AL É HRKÚTAJÚCE ZÁZRAKY LIETAJÚCE NA D NAŠI M I HLAVA M I
Niektorých z nás rušia svojím „hrkú“, niektorí však v ich chove a opatere nájdu poslanie
a pokračovanie v šľachtiteľskej práci, ktorej ich
priučili predkovia. O svojej záľube nám porozprával náš spoluobčan pán Jozef Cingel.

medailu. Zaviedli ju v roku 1943 a pomenovali
podľa Márie Dickinovej, významnej bojovníčky
za práva zvierat.
Množstvo holubov svoje misie neprežilo, pretože boli často terčom ostreľovačov, ale aj
nemeckých sokolov a jastrabov. Ešte dnes sa
objavujú správy od „stratených“ holubov. Napríklad neďaleko Londýna sa tento rok objavilo
dvadsaťsedem zakódovaných správ po „nebeských“ agentoch, ktorým sa nepodarilo doletieť
do cieľa misie.

Zo spomienok pána Jozefa Cingela vyberáme:
Môj otec Jozef Cingel bol v roku 1951 jedným zo
zakladajúcich členov miestnej organizácie chovateľov poštových holubov v Jánošíkovej. Ja, samozrejme, ako malé zvedavé dieťa, som sa neustále motal okolo holubníkov, postavených do
dnešného dňa na záhrade rodičovského domu.
Postupne samotná krása, tvary a ušľachtilosť
poštového holuba ma očarili natoľko, že sa ich
chovu venujem už desiatky rokov. Samozrejme,
že som zveľadil príbytky mojich zverencov. Svoje poznatky si rozširujem aj neustálym stretávaním sa s odborníkmi.
A aká nevyhnutná vlastnosť je najdôležitejšia
v chove poštových holubov?
Predovšetkým nesmierna trpezlivosť. Reprezentatívne výsledky na vrcholových podujatiach, napríklad na olympiádach poštových holubov, sa nedostavia ani po pár rokoch mravčej
práce. Mimoriadnym výsledkom je tretie miesto
kolekcie poštových holubov na Olympiáde poštových holubov v Tokiu – písal sa rok 1981.
Súčasnosť Vám tiež praje?
Posledný januárový víkend roku 2020 sa uskutočnila v Brne VII. Stredoeurópska výstava poštových holubov. Na tomto vrchole výstavníckej
činnosti sa prezentovali najlepšie a najkrajšie
holuby desiatich štátov strednej Európy. Holuby súťažili v rôznych kategóriách. Kategóriu
„Štandard-holub“ vyhral slovenský holub a stal
sa stredoeurópskym šampiónom pre rok 2020.
Získal Palmu víťazstva a Zlatú medailu. Druhý
zverenec v kategórii „Štandard-mladý holub“
obsadil v medzinárodnej konkurencii pekné
štvrté miesto. Budem neskromný, a pochválim
sa. Majiteľom týchto skvelých „hrkútavcov“
som ja.
Aká je práca s holubmi v tomto chladnom ročnom období?
Nezaháľam. Podnetom pre moju prácu je odborná literatúra. Zároveň sa zaoberám aj myšlienkou experimentovania pri vychovávaní mláVážení spoluobčania, dovoľte nám, aby
sme Vás v krátkosti informovali o dosiahnutých
úspechoch našich členov Základnej organizácie chovateľov poštových holubov Dunajská
Lužná počas pretekovej sezóny v roku 2020.
Hlavná preteková sezóna v mesiacoch máj
– júl 2020 začala s trojtýždňovým oneskorením
z dôvodu koronavírusu. Po prijatí pre nás špeciálne stanovených zdravotno epidemiologických opatrení sme nakoniec odleteli 9 pretekov z Česka a 5 pretekov z Nemecka v rozpätí
od 160 do 750 km. Po sčítaní bodov v jednotlivých pretekoch o Majstra našej základnej organizácie vyšlo takéto poradie najúspešnejších
chovateľov:

CHER AMI

Ocenený JUDr. Jozef Cingel s manželkou
ďat. Každoročné preliečovanie zvyknem začínať
práve v období Vianoc a Nového roka. Bez optimálneho zdravotného stavu sa nedá napredovať, dosahovať potešiteľné výsledky. Mnohé,
takpovediac preliečovania „na slepo“, nie sú
dobrým východiskom pre budovanie vlastnej
imunity holubov. Sme na začiatku chovnej sezóny a z pohľadu kalendára by sme „chceli byť“
aj tesne predo dvermi novej pretekovej sezóny.
Aká však bude, kedy začne, a či vôbec, to si
zrejme nikto v súčasnosti nedokáže predstaviť
a odhadnúť.
Ďakujeme za Váš čas
a zaujímavý rozhovor.
Ing. Tatiana Uličná

Ešte zopár zaujímavostí
o poštových holuboch z histórie:
Schopnosti holubov nájsť cestu domov využívalo ľudstvo už od pradávna. Ich schopnosti sa zúročovali aj v obidvoch svetových vojnách. Slúžili
ako „nebeskí“ agenti.
Obrovské množstvo (viac ako dvesto tisíc) holubov slúžilo v britskej armáde počas druhej
svetovej vojny. Briti dokonca zaviedli špeciálne
ocenenia pre zvieratá v armáde – Dickinovej
1) Jozef Géhry získal
2) František Konrád
3) Ladislav Madaj

3 527 bodov
3 235 bodov
3 071 bodov

Na rozhraní mesiacov august – september
2020 pokračovala preteková sezóna mláďat
(súťažia len mladé holuby ročníka 2020). Toto
súperenie pozostávalo z piatich pretekov z Česka v rozpätí od 160 do 360 km.
A dopadlo to takto:
1) Ladislav Madaj získal
2) Jozef Géhry 		
3) Vladimír Špindor

1 839 bodov
1 788 bodov
1 638 bodov

Niektoré holuby boli za svoje hrdinstvo odmenené aj štátnymi vyznamenaniami. Napríklad
francúzsky holub Cher Ami dostal za prenos
dvanástich dôležitých správ počas bitky pri
Verdune Vojnový kríž. Poslednú správu priniesol napriek zraneniu krídla a hrude.
Niektoré holuby sa priamo podieľali aj na záchrane civilného obyvateľstva, napríklad holub
G. I. Joe vďaka správe, ktorú priniesol, zachránil
obyvateľstvo kapitulujúceho talianskeho mestečka pred spojeneckým bombardovaním.
Britský holub Commando sa dokonca stal celebritou. Dokázal priniesť správy z okupovaného Francúzska, čo bolo zvlášť ťažké, keďže nepriateľské armády, najmä na pobreží, používali
špeciálne vycvičené dravce. Uskutočnil viac ako
deväťdesiat letov. Takisto dostal Dickinovej medailu. Po vojne sa stal mediálnou „celebritou“.
Zdroj:
Branislav Kovár

POŠTOV É HOLUBY
– LETU Z D AR
Zimné mesiace v našom chovateľstve sú možnosťou
a snahou zároveň vystavovať najlepšie jedince na výstavách
poštových holubov rôzneho stupňa. Na Oblastnej výstave poštových holubov vo Viničnom v decembri minulého
roka vystavovala aj naša organizácia 16 kusov poštových
holubov. Tri najúspešnejšie holuby si dokonca vybojovali
aj účasť, a reprezentovali nás začiatkom januára 2020 na
celoštátnej výstave poštových holubov na výstavisku Expo v
Trenčíne, kde dosiahli popredné umiestnenia. Dvaja z nich
si dokonca zabezpečili aj účasť na Stredoeurópskej výstave
poštových holubov v Brne. Srdečne blahoželáme.
Výbor ZO CHPH Dunajská Lužná

Lužniansky spravodaj 4/2020		

15

z h i s t ó r i e – PRINCEZNÁ , M IŠ D OR F SKÝ F ARÁR A VIANOČNÝ STRO M ČEK
V roku 1819 si arcivojvoda a uhorský palatín Jozef Habsbursko-Lotrinský vzal za manželku Máriu Doroteu, württenberskú princeznú. Tejto hlboko veriacej evanjeličke v prísne
katolíckej vládnucej dynastii praktizovanie viery síce tolerovali,
deti však musela vychovávať v katolíckom duchu. Ako manželka
palatína sa kvôli úradným povinnostiam často zdržiavala v Bratislave. Tam spoznala vtedajšieho mišdorfského (N.Košariská)
evanjelického farára Štefana Christoffyho, ktorého si zvolila za
svojho osobného duchovného. Christoffy pôsobil v našej obci
v rokoch 1815 – 1852 a princezná ho v rokoch 1834 – 1835
niekoľkokrát aj navštívila. Spoločne s veriacimi z obce sa zúčastňovala v kostole i služieb Božích. Christoffyho dcéru Emíliu si
dokonca vzala za svoju komornú. Arcivojvodkyňa Mária Dorotea
bola veľmi obľúbená kvôli dobročinnosti, mnohým sociálnym,
charitatívnym a kultúrnym aktivitám (napr. založenie prvého
sirotinca v krajine.) Pripisuje sa jej však aj rozšírenie milého
zvyku – zdobenia vianočného stromčeka. Traduje sa, že práve
ona a grófka Terézia Brunswicková (zakladateľka prvej škôlky
v Uhorsku) ozdobili prvý vianočný stromček v rokoch 1824-26
v Budíne.
Mgr. Ladislav Jurányi,
Archív SAV
Zdroje: Archív evanjelickej cirkvi, Budapešť, Vizitácia cirk.
zboru Mischdorf, 1901. Martin Miti KOVÁČ. Príbeh Lutherovej
reformácie na území Bratislavskej stolice. 2019. Obr. Historické
múzeum, Budapešť: Mária Dorotea, Anton Eisle 1847.

Výlet členov
Jednoty
dôchodcov
na Slovensku
Výbor JDS v Dunajskej Lužnej
naplánoval na rok 2020 množstvo
podujatí. Pandémia nám tieto akcie veľmi narušila. Podarilo sa nám
však 8. júla 2020 zorganizovať výlet
do vodného areálu Čunovo a Danubiany.
Múzeum moderného umenia
Danubiana, nachádzajúce sa pri
hraniciach troch štátov s výhľadom
na Dunaj a okolie, nadchlo všetkých
účastníkov. Okrem architektúry
a vystavených diel v múzeu sme si
mohli posedieť v sochárskom parku.
V druhej časti výletu sme navštívili areál vodných športov. Pozreli
sme si tréning kajakárov, plavecký
bazén a na záver sme sa občerstvili
v reštaurácii. Celkovo 41 účastníkov
sa vrátilo domov s novými poznatkami o svojom okolí.
Oľga Šipošová,
členka výboru JDS

Zostala som na ulici úplne sama...
Nataška je mladá, ambiciózna, šikovná, no najmä plná snov, ktoré by si rada vo svojom živote splnila. Aj ona si prešla ťažkým obdobím po odchode
z pestúnskej rodiny. Dokonca pár dní ju okolnosti
donútili byť na ulici. Myslela si, že jej život skončí bez kamarátov, že jednoducho bude na všetko
sama. Vyrastala spolu s bratom u milujúcich pestúnov, mala pocit a vzor rodiny, no napriek tomu
sa nedokázala samostatne socializovať. Ona sama
si kládla niekoľkokrát otázku, prečo musela zostať
pár dní na ulici, bez pomoci práve tých najbližších.
Uznáva, že aj ona sa pričinila istým spôsobom
o zbytočné problémy, bez ktorých by sa rozhodne
dnes zaobišla. Ale stalo sa. Dnes vie, že život mimo
rodiny je skutočne komplikovaný, miestami mrazivý. A čo mladí dospelí, ktorí nemajú žiadnu podporu rodiny?
Len nedávno nám Nataška volala so silným plačom, až s revom, ktorý aj nás odborníkov šokoval.
Aká je tá čiara tenká? Prosila nás veľmi, či jej môžeme pomôcť. Samozrejme, nečakali sme ani sekundu, šli sme pre ňu na hlavnú stanicu a v jej očiach
sme videli novú nádej na nový život. Každý z nás
sa môže raz ocitnúť na ulici. Dnes žije u nás v našom zariadení Domova na pol ceste, je stabilizovaná a má jasno v tom, čo skutočne chce od života.
Dokonca odpustila všetkým, na ktorých sa hnevala.
Práve od svojich kamarátov očakávala, že sa môže
na nich spoľahnúť. Aj keď prežila vo svojom živote
náročné obdobie, dnes sa pozerá na život novými
očami, nehnevá sa, práve naopak. Ďakuje svojim
pestúnom, že jej dali adekvátnu výchovu, boli jej

vzorom, no najmä nemusela byť
v detskom domove. Teší sa zo
života a už nikdy nechce skončiť
sama, a už vôbec nie na ulici!!!
Dovoľte nám v mene mladých dospelých i vedenia DVC
zaželať požehnané a príjemné prežitie vianočných
sviatkov a pokoja v kruhu najbližších.
S pozdravom mladí dospelí a vedenie DVC
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Zd r av o t n o - r e l a x a č n é c e n t r u m
Milí spoluobčania,
veľmi sa tešíme otvoreniu ďalšej
etapy nášho Zdravotno-relaxačného
centra, ktoré je konečne tu! Za zvláštneho obdobia sa nám toto dielo podarilo dotiahnuť do úspešného konca a
bude slúžiť vám všetkým. Bolo to dlhé
obdobie plánovania, pracovného nasadenia, ale aj neistoty a časových zmien.
V tomto článku chceme tiež načrieť
aj do histórie, aby sme naše centrá ZRC
1 a ZRC 2 predstavili, ako vznikali. Nemohli sme si asi pred 10 rokmi nevšimnúť, že v našej obci chýbali priestory
pre zdravotnú starostlivosť. Pustili sme
sa preto do projektu Zdravotno-relaxačného centra, ktoré sme s projektovou dokumentáciou, vybavovaním
potrebných náležitostí a samotnou
výstavbou, po 3 rokoch slávnostne otvorili, a to 2.júna 2013. Teda už 7 rokov
vám slúži toto centrum za výbornej
spolupráce s vedením a personálom
UNsP Milosrdní bratia, ako aj s ostatnými prevádzkami poskytujúcimi ďalšiu
starostlivosť o vás.
Po rokoch sa obec Dunajská Lužná, ale i okolité obce, opäť veľmi začali
rozrastať. Počet obyvateľov narastal
zo dňa na deň, priestory už nestačili,
a tak došlo až k tomu, že ambulancie
prestali prijímať ďalších pacientov. To
bol impulz pre rozbehnutie ďalšej etapy projektu Zdravotno-relaxačné centrum 2. Po mnohých úskaliach a celkovo zvláštnom období sa nám predsa
podarilo otvoriť brány centra, i keď

s časovým sklzom, ale ako sa hovorí
„všetko má svoj čas“!
V našom novom ZRC 2 sa o vás
bude starať v prevažnej miere personál
UNsP Milosrdní bratia, ale aj ďalší poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
Do novej budovy ZRC 2 budú presunuté
niektoré ambulancie zo ZRC1 tak, aby
mohli vo väčších priestoroch ambulovať pre viac pacientov.
Ak sa niekomu zdá, že to dlho trvá,
tak vás musíme uistiť, že sú to hodiny
a hodiny práce, množstvo „papierovačiek“, vybavovaní súhlasných stanovísk
a povolení, ktorých komplikovanosť sa
ešte stále nezmenila.
Pre podrobnejšiu informáciu vám
nižšie uvádzame jednotlivé poschodia v našich dvoch budovách, i keď je
možné, že keď budete čítať tieto riadky,
opäť sa nám medzičasom niečo zmení
a realita bude iná, ale niektoré veci my
neovplyvníme.
Zdravotno-relaxačné centrum 1
Prízemie: Lekáreň Lavandula, salón krásy BforBeauty, pediatrické ambulancie UNsP MB
1. poschodie: Psychiatrická, diabetologická ambulancia a rehabilitácie
s telocvičňou UNsP MB, gynekologická
ambulancia CARE, masáže Sayona
2. poschodie: Telocvičňa Medeola, rehabilitačná ambulancia UNsP MB,
zubná ambulancia Family Dental Care,
výživová poradňa Bodyvital

Prízemie: Cukráreň MaMi, tanečné štúdio CLISPRO, očná
ambulancia Prooculi, Optika Chytil.
1. poschodie – ambulancie UNsP Milosrdní bratia: 2 x
všeobecná ambulancia, denná klinika, interná ambulancia, logopedická a psychologická ambulancia, chirurgická a ortopedická ambulancia, kardiologická, cievna, reumatologická a kožná
ambulancia.
2. poschodie: pľúcna ambulancia UNsP MB, rehabilitácie
s akupunktúrou + laserové centrum FYLEVA, agentúra domácej
ošetrovateľskej starostlivosti a priestor pre laboratóriá.
Treba sledovať stránku www.zrc.sk, kde nájdete všetky
podrobné informácie o každej ambulancii, či prevádzke alebo
nás navštívte osobne a spoznajte obe naše centrá.
Myslíme, že týmito dvomi projektmi ZRC 1 a ZRC 2, ktoré
sme úspešne v krátkom čase dotiahli do zdarného konca, naša
obec veľmi stúpla na hodnote. Môžeme sa pýšiť širokým pokrytím zdravotnej starostlivosti, ktorú žiadna iná obec v širokom
okolí nemá!
Sme radi, že si vážite, čo sme pre vás, obyvateľov tejto obce,
a celkovo pre obec Dunajskú Lužnú vytvorili, a je povzbudivé
počuť slovko „ďakujeme“, ktoré nás vždy veľmi poteší.
Nech toto dielo pomáha Vám všetkým k zdravšiemu a pokojnejšiemu životu v Dunajskej Lužnej.
Prajeme Vám pokojné vianočné sviatky a vydarený celý rok
2021!
Ing. Eugen Oltus a Ing. Elena Oltusová

Zdravotno-relaxačné centrum 2

ČINNOSŤ M i e s t n e h o s p o l k u SČK v n a š e j o b c i V ROKU 2 0 2 0
Milí spoluobčania a priaznivci
Miestneho spolku SČK v Dunajskej
Lužnej!
Dovoľte mi informovať vás o
priebehu činnosti nášho spolku a
jeho aktivitách uskutočnených v
tomto roku a plánoch do toho nasledujúceho. Vo februári a v júni
sa uskutočnil tradičný spoločný bezpríspevkový odber
krvi mobilnou jednotkou v zasadačke Obecného úradu.
V júni bola účasť rekordná. Až 58 darcov krvi prišlo na
mobilný odber, ktorý bol od 1.6.2020 opäť epidemiológmi povolený. Bolo nutné dodržať prísne hygienické opatrenia a odporúčané časy príchodu, a napriek tomu bol záujem zvýšený. Októbrový termín na odber krvi nám, žiaľ,
zrušili. Národná transfúzna služba od 1.10.2020 nemôže
vykonávať mobilné odbery, iba prijímať darcov na svojich základných odberových miestach. Najbližšie odberové miesta v našom okolí sú v Bratislave (na Kramároch
na Limbovej a pri nemocnici v Ružinove). Individuálny
odber krvi je teda stále možný a potrebný. Náš spolok
plánuje nasledujúci spoločný odber, v tradičnom februárovom termíne. Či to bude možné, vopred nevieme. Budeme vás informovať prostredníctvom webu a aplikácie
obce, obecným rozhlasom a darcov, ktorí sú už v našej
databáze, emailom.

Miestny spolok SČK pomáhal v dňoch 31. 10. a 1. 11. 2020 pri zabezpečovaní dobrovoľníkov pre celoplošné testovanie antigénovými testami na zistenie infekcie COVID-19.
Podarilo sa nám sprostredkovať niekoľko odvážnych a ochotných dobrovoľníkov, ktorí
vykonávali administratívne úkony a tiež vykryť dvoch chýbajúcich zdravotníkov. Pomohli
sme obci splniť túto neľahkú a rozporuplnú úlohu, ktorou bola obec v núdzovom stave
poverená. Vážime si profesionálny prístup pracovníkov obce, zabezpečenie plynulého priebehu akcie, dezinfekcie a cez obedňajšiu prestávku aj občerstvenia pre všetkých členov
odberových tímov.
Zároveň by som sa rada poďakovala obecnému zastupiteľstvu, že nám v tejto výnimočnej pandemickej situácii odsúhlasilo využitie dotácie obce aj na účely drobnej pomoci
seniorom (zakúpenie ochranných zdravotných pomôcok), na zaškolenie niekoľkých členov
spolku kurzom prvej pomoci a na financovanie kúpy zdravotníckych pomôcok, aby sme
mohli byť aj neskôr opäť nápomocní. Vďaka patrí aj našim sponzorom, poľnohospodárskemu družstvu PD Úsvit a Danubius Fruct spol.s.r.o (Dobré jablká) za ich finančnú podporu a
ľudský prístup práve v časoch šetrenia. ĎAKUJEME.
V budúcom roku okrem tradičných odberov krvi mobilnou jednotkou v mesiacoch február, jún a október, plánujeme pokračovať v poskytovaní kurzov prvej pomoci pre členov
Miestneho spolku v zvýhodnenej cene kurzu. Rovnako je pre nás prioritou zdravotná osveta v obci a pomoc pri akciách organizovaných obcou alebo miestnymi spolkami či organizáciami, keď to už situácia dovolí. Uvítame nových členov, ktorým zvyšovanie zdravotného
povedomia a pomoci v zdravotnej oblasti nie je ľahostajné a radi pomôžu. Obráťte sa na
našu emailovú adresu spolku: cervenykriz.dl@gmail.com
MUDr. Paulína Gálfiová,PhD.
predsedníčka Miestneho spolku SČK v Dunajskej Lužnej
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OFK a jeho „ženská“ časť
Volám sa Petra Kaiserová a som hráčkou OFK Dunajská Lužná. Do
tohto klubu som prestúpila v auguste 2008 z družstva TJ Slávia Ekonóm
Bratislava. Práve preto, že som v OFK už vyše desaťročie, teraz už nielen
ako hráčka, ale aj hrajúca trénerka a posledného poldruha roka som aj
členkou Výboru OFK, chcem Vás svojím nezaujatým pohľadom „cezpoľnej“ členky OFK aktuálne informovať najmä o jeho „ženskej“ časti.
OFK má budúci rok 100 rokov a ja som patrične hrdá, že patrím do
tohto klubu a môžem v ňom rozvíjať futbalové umenie. V tejto sezóne
spolu s ďalšími 16 dievčatami, ktoré tvoríme družstvo v II. lige žien.
OFK, to nie sú len muži a chlapci, ale hrdo ako jedna z tréneriek sa teším, že od tejto sezóny máme v súťažiach aj samostatné družstvá: „Staršie žiačky (kategória U15)“ a družstvo dievčat „Prípravka (kategória
U11)“. Starších žiačok je 10, do družstva prípravky patrí taktiež 10 dievčat. Staršie dievčatá stihli na jeseň v súťaži odohrať 4 zápasy: poraziť PČS
Pezinok, remizovať s Interom Bratislava a prehrať s FC Spartakom Trnava
a SDS Dominom Bratislava. „Prípravkárky“ v nedohratej jesennej časti
hrali s dievčatami zo zvučných klubov: FC Petržalka, Union Nové Zámky,
PČS Pezinok, Inter Bratislava a FC Spartak Trnava, a dokonca nad dievčatami zo slávneho trnavského klubu aj vyhrali (!). Určite ste doteraz o tom
mnohí nevedeli, aké úspešné futbalové dievčenské talenty sú tu v Dunajskej Lužnej! Bodaj by sa im podarilo to, čo rodáčke z Dunajskej Lužnej,
9-násobnej slovenskej Futbalistke roka SR – Dominike Škorvánkovej. 
Ak som v úvode týchto riadkov otvorene napísala, že OFK nie sú len
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muži, ako členka Výboru OFK môžem povedať, že dnes určite OFK nie je
klub len o jednom človeku. Nejedenkrát som započula od Lužňančanov:
„OFK rovná sa Jánošík“. Nikto nemôže uprieť tento fakt, že vďaka prezidentovi OFK by Dunajská Lužná nikdy nemala taký futbalový stánok, aký má
(mali by ste počuť súperov a ich funkcionárov, keď sem prídu hrať, ako im
padajú sánky – a často sú to aj kluby z miest). Od začiatku júla 2020 pracuje v klube nový výbor zvolený na členskej schôdzi 17 delegátmi jednotlivých družstiev klubu, teda prevažne rodičmi neplnoletých hráčov a hráčok.
Zúčastňujem sa zasadnutí výboru (sú tak po 2-3 týždňoch od seba), a tieto
zasadnutia sú nielen dobre pripravené, ale aj veľmi aktívne (100 a 1 oproti
zloženiu a atmosfére v minulej sezóne). Bodaj by aj nie, keď členom výboru OFK je aj pán Karol Krištof st., bývalý kapitán a ligový hráč Dunajskej
Stredy, skúsený tréner, ktorý sa futbalu skutočne rozumie. Ďalším členom
je viceprezident pán Juraj Kóša, ktorý má na starosti marketing. Je radosť
prečítať tak kvalitnú zápisnicu, ktorú vždy vypracuje generálny manažér
pán Pavol Adamčiak, ako aj iné jeho vytvorené dokumenty klubu. Dobrými postrehmi pri zasadnutiach vždy prispeje aj prítomný člen Kontrolnej a
revíznej komisie OFK: zvyčajne jej predseda pán Ladislav Fehér (prípadne
Milan Druska, Jozef Nespešný). Mnohé z prijatých bodov má na starosti
realizovať prítomný športový riaditeľ OFK pán Marián Janšák. Aj vďaka
jeho trénovaniu pred rokom máme túto novú „ženskú“ časť v klube.
Na záver: som rada, že hrám za tento fungujúci klub OFK, som rada,
že môžem trénovať dievčatá! Prajem OFK v jubilujúcom roku 2021 veľa
športových, organizátorských a ľudských úspechov!
Petra Kaiserová,
hrajúca trénerka družstva žien OFK

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v našej obci
Málokto vie, že až približne 40 % odpadu v nádobe na zmesový komunálny odpad tvoria zvyšky z kuchyne. Tie je však možné vytriediť a ukladať
do samostatnej nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pre
domácnosti. Najčastejším argumentom proti jeho triedeniu je zápach. Ten
sa však šíri tak či tak, či sú kuchynské zvyšky v nádobe na zmesový komunálny odpad alebo v osobitnej nádobe. Tento odpad je rozložiteľný podobne ako ten, ktorý kompostujeme. Do kuchynského odpadu však môžeme
vyhadzovať aj zvyšky jedál živočíšneho pôvodu.
Obce už majú od 1.1.2021 povinnosť zaviesť na svojom území zber
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Môžu tak urobiť v tej
časti obce, kde sa nekompostuje. Obecný úrad preto na začiatok zabezpečí 120-litrové nádoby pre tento druh odpadu na sídliskách, ale tiež na
zbernom dvore. Zber bude pravidelne týždenne zabezpečovať oprávnená
spoločnosť. Plná nádoba bude vymenená za čistú. Kuchynský odpad z domácností bude energeticky zhodnotený v bioplynovej stanici na produkciu
elektriny a tepla. Digestát, teda kvapalina, ktorá vzniká ako odpad z procesu fermentácie v bioplynovej stanici, slúži ďalej ako hnojivo. Samotný
bioplyn patrí medzi obnoviteľné zdroje energie. Triedenie odpadov je nielen ekologické, pretože sa na skládku dostane až ten odpad, ktorý je nevytriediteľný, ale je aj ekonomické, keďže podľa toho, akú má obec úroveň
vytriedenia odpadov, hradí poplatok za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu. Čím je vyššia úroveň vytriedenia, tým je poplatok za skládku
nižší a obec nemusí navyšovať občanom poplatok za komunálny odpad.
Bližšie informácie o  zbere tohto druhu odpadu si môžete naštudovať
na webovom sídle https://www.dunajskaluzna.sk/obcan/odpadove-hospodarstvo/triedeny-zber-odpadov-v-obci/triedenie-biologicky-rozlozitelneho-kuchynskeho-odpadu/.
Ing. Jana Dubovcová
referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
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ČAPOVANÁ
EKO BIO DROGÉRIA
PRODUKTY
PRVOTRIEDNEJ KVALITY

Všetko, čo v domácnosti
potrebujete:
pracie gély, aviváže, čistiace
Hlavná 45,
prostriedky, šampóny,
Šamorín, pešia zóna,
budova Alex, prízemie. sprchové gély, krémy a iné.
Kvalitné produkty bez obalu
Tešíme sa na Vás!
čapované do vlastných nádob,
LEBO ŠETRÍME NAŠU PLANÉTU

0918 697 568

ddekomarket@gmail.com

ddekomarket
Individuálne
doučujem
učivo ZŠ

MATEMATIKA
ANGLIČTINA
vrátane prípravy
na Monitor

Prečo individuálne
doučovanie?
Výuka je prispôsobená
presne Vášmu dieťaťu
Väčšia efektivita výučby,
výraznejší rast dieťaťa v
danej téme
Aj v prípade nepriaznivého
vývoja s koronavírusom, ak
by sa uzavrela škola, alebo
doučovacie
kurzy, individuálne
doučovanie prebiehať bude

viac info

0907 816975
M. Alexyová
doucovanie.alexyova
@gmail.com
cena 11 - 15eur
za 60 min. hodinu
závisí od celkovej dĺžky
dohodnutej spolupráce

Dunajská Lužná a okolité obce
Prídem k vám domov, alebo mám k dispozícii svoj vlastný priestor

Vážení občania, radi by sme Vás
informovali o otvorení novej agentúrnej
kancelárie spoločnosti Allianz Slovenská
poisťovňa a.s., ktorá Vám bude
k dispozícii v priestoroch nákupného
centra Coop Center v Dunajskej Lužnej
na Orechovej ul.č. 60. Kancelária bude
otvorená od 4.1.2021 a teší nás,
že budeme opäť o niečo bližšie k Vám
a všetky služby budete vedieť využiť
aj prostredníctvom tejto kancelárie.
Ak by ste potrebovali využiť naše služby
skôr ako v januári, tak po telefonickej
dohode sme Vám k dispozícii zatiaľ
v iných priestoroch. Zároveň ponúkame
pracovné miesto do spomínanej kancelárie
formou zmluvy o obchodnom zastúpení.
A v nachádzajúcich sviatkoch Vám
prajeme príjemne prežité chvíle v kruhu
rodiny a priateľov a v Novom roku hlavne
pevné zdravie, veľa pracovných úspechov
a žiadne škodové udalosti.
+421 917 659 116 – Mgr. Miroslav Malý –
ponuka pracovného miesta
+421 905 728 105 – Martin Haizer –
služby/servis
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Hudobné kurzy
v Dunajskej Lužnej

Robík: pre deti od 4 mesiacov do 1,5 roka
Prvé krôčiky k hudbe: pre deti od 1,5 do 4 rokov
Rytmické krôčiky: pre deti od 4 do 6 rokov
Zobcová flauta: pre deti od 6 rokov
LingArt - Mariánska 487/1, Dunajská Lužná

Viac informácií a prihláška na ukážkovú hodinu na

www.artesia.sk

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

www.yamahaskola.sk
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