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Dunajská Lužná
Základné informácie
Obec vznikla 1. januára 1974 zlúčením
troch pôvodne samostatných obcí:
Jánošíková
(do r. 1948 Schildern nem., Dénesd maď.)
Nová Lipnica
(do r. 1945 Tartschendorf nem., Torcs maď.)
Nové Košariská
(do r. 1945 Mischdorf nem., Misérd maď.)
okres Senec
Bratislavský samosprávny kraj
rozloha: 2695,28 ha
nadmorská výška: 127 – 129 m n. m.
Podľa aktuálnych údajov z obecného úradu (júl,
2011) má obec 4 575 obyvateľov prihlásených na
trvalý pobyt. Najviac obyvateľov žije v miestnej
časti Jánošíková, ktorá má 2 008 obyvateľov, za
ňou nasledujú miestna časť Nové Košariská s počtom obyvateľov 1 631 a miestna časť Nová Lipnica
s počtom 936 obyvateľov.
Návrh obecných symbolov (erb, pečať, vlajka) pre
obec Dunajská Lužná vypracoval Ladislav Čisárik
ml. v spolupráci s profesorom Jozefom Novákom,
najvýznamnejším heraldikom Slovenska. Erb, pečať a vlajka ako symboly obce Dunajská Lužná boli
slávnostne uvedené do používania 11. novembra
1995 na sviatok sv. Martina.
Najstaršími dôkazmi osídlenia obce sú mohyly
z obdobia 700 – 550 pred Kr., ktoré sa našli v chotári časti Nové Košariská a sídliskové objekty kalenderberskej kultúry z halštatskej doby. Výsledky
výskumu boli zdokumentované vedúcou archeologického výskumu mohýl Magdou Pichlerovou a jej
tímom už v 70. rokoch 20. storočia.
Kultúrne pamiatky
a ďalšie významné panätihodnosti:
Kaplnka sv. Martina (bývalý farský kostol
sv. Martina) postavený asi v 12. – 13. storočí –
vyhlásený za kultúrnu pamiatku v roku 1963
Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža,
pôvodne kostol sv. Bartolomeja, postavený
v 13. storočí – vyhlásený za kultúrnu pamiatku
v roku 1963
Evanjelický kostol a.v. postavený v roku 1814 –
vyhlásený za kultúrnu pamiatku v roku 1963

w w w. d u n a j s k a l u z n a . s k
Hornožitnoostrovná hrádza bola postavená
pravdepodobne už v 17. storočí, jej intenzívny
stavebný vývoj je doložený z 19. storočia –
vyhlásená za kultúrnu pamiatku v roku 1994
Socha tróniacej Madony vyhotovená
v 12. – 13. storočí – vyhlásená za kultúrnu
pamiatku v roku 1998
Neogotická zvonica postavená v roku 1864
Chránené územia
nachádzajúce sa v blízkom okolí:
Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy – vyhlásená v roku 1998
Chránené vtáčie územie Dunajské luhy – vyhlásené v roku 2008
Osobitne chránené časti prírody: Prírodná rezervácia Gajc (vyhlásená v roku 1988), Prírodná rezervácia Topoľové hony (vyhlásená v roku 1988),
Prírodná rezervácia Ostrov Kopáč (vyhlásená
v roku 1976), Chránený areál Bajdeľ (vyhlásený
v roku 1988), Chránený areál Poľovnícky les
(vyhlásený v roku 1988), Prírodná pamiatka
Panský diel (vyhlásená v roku 1990)
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Obec Dunajská Lužná

Výstava
výtvarných prác žiakov
základných škôl a základných umeleckých škôl pod názvom

M. R. Štefánik na prahu 20. storočia ako generál,
astronóm, vedec, diplomat, cestovateľ...
a predsa človek z podbradlianskeho kraja
pri príležitosti 94. výročia vzniku prvej ČSR

Zborník
október 2012

vyšlo za finančnej podpory
Bratislavského samosprávneho kraja

Vážení občania, milí priatelia,
srdečne vás pozdravujeme a prajeme príjemné chvíle pri zborníku. V ňom vám
chceme priblížiť niektoré výtvarné práce žiakov základných a základných umeleckých
škôl, ktorí sa prihlásili do súťaže, ktorú už po druhýkrát vyhlásil Spolok rodákov M. R.
Štefánika. Názov 2. ročníka súťaže a následne aj výstavy, na ktorých boli prezentované
práce, bol veľmi jasný: „M. R. Štefánik na prahu 20. storočia ako generál, astronóm,
vedec, diplomat, letec, cestovateľ... a predsa človek z podbradlianskeho kraja“. Okrem
ukážok ocenených výtvarných prác v skromnom zborníku nájdete aj správu a fotodokumentáciu o projekte regionálneho stretnutia pri príležitosti 94. výročia vzniku prvej ČSR
spojeného s touto výstavou u nás v Dunajskej Lužnej, ktoré organizujeme od roku 2006
už tradične v októbrových dňoch. Projekt v roku 2012 finančne podporil Bratislavský
samosprávny kraj.
Regionálnym stretnutím spojeným s výstavou, nad ktorým prevzal záštitu predseda
Bratislavského samosprávneho kraja pán Pavol Frešo, sme chceli priblížiť čo najširšej verejnosti (najmä žiakom a študentom) práce, ktorými ich vrstovníci vyjadrili pohľad na osobnosť M. R. Štefánika práve v období významného výročia vzniku našej prvej štátnosti.
Stretnutie malo aj niekoľko ďalších rozmerov. Jedným z nich bolo i pripomenutie si
dvadsať rokov od umiestnenia prvej pamätnej tabule nášmu rodákovi M. R. Štefánikovi
v areáli evanjelického kostola. Pamätná tabuľa je v súčasnosti uložená v kostole a na
jej mieste stojí pamätník generála M. R. Štefánika, ktorý odhalili v roku 1998 obec, MO
Matice slovenskej, evanjelický cirkevný zbor a Spolok rodákov. Celý pamätník pozostáva
z travertínu priamo z mohyly na Bradle, bronzovej busty a pamätnej tabule.
A keďže existuje dlhoročná družba s obcami Košariská a Priepasné, odkiaľ prišla časť
obyvateľstva po roku 1945 do pôvodnej obce Mischdorf, regionálne stretnutie malo
podľa programu aj rozmer neformálneho stretnutia s rodákmi týchto obcí. Toho roku sa
nieslo v znamení „Keď rodáci sa stretajú“, na ktorom odznelo mnoho krásnych starých
ľudových piesní a veselých aj vážnych povedačiek z kopaníc obce Priepasné.
Pri organizovaní regionálnych stretnutí sa často stretáme s otázkami typu: „Má to
zmysel? Nebolo už dosť Štefánika? Veď je to stále to isté!“
Má vôbec zmysel zodpovedať na tieto otázky? Má, priatelia. Práve v súčasnej dobe,
keď sa vytrácajú základné morálne hodnoty zo života spoločnosti, má zmysel všetko,
čo nám pripomína našu nedávnu bohatú históriu, ktorá položila základy modernej demokratickej spoločnosti. Históriu tvoria udalosti a osobnosti a tú si chceme aj naďalej
ctiť, pripomínať a brať si z nej dobré príklady. Veď sme len zlomok zrkadla, ktorým môžeme poslať slnečný lúč, či svetlo do najtmavšieho kúta ľudského srdca, ktoré pomôže
niekomu pochopiť pravdu, objaviť dobro alebo len niečo v niekom zmeniť.
Chceme byť hrdí na svoju minulosť, na osobnosti, ktoré nás voviedli do civilizovaného sveta. Chceme to mať stále na pamäti a učíme to aj svoje deti, vnúčatá, že on – M. R.
Štefánik – mal obrovskú túžbu, ktorú sa mu napriek relatívne krátkemu času podarilo aj
naplniť. Oslobodil svoju krajinu a dodal jej svojský rozmer.
Chceme byť pokračovatelia jeho najslávnejšieho odkazu: „Veriť, milovať, pracovať!“
Vážení občania, milí priatelia, na záver nám dovoľte vysloviť poďakovanie všetkým,
ktorí sa zúčastnili na organizovaní regionálneho stretnutia, ako aj výstavy. Ďakujeme aj
všetkým žiakom, žiačkám a pedagógom, ktorí nám otvorili svet detskej či mládežníckej
duše a predostreli nám staronový obraz osobnosti generála Štefánika.
Dunajská Lužná 15. novembra 2012
		
Štefan Jurčík, starosta obce Dunajská Lužná
Oľga Reptová, predsedníčka pobočky Spolku rodákov
M. R. Štefánika Košariská – Dunajská Lužná
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Obec Dunajská Lužná
Spolok rodákov M. R. Štefánika Košariská - poboþka Dunajská Lužná
Cirkevný zbor a. v. ECAV Dunajská Lužná
Základná škola Dunajská Lužná

Vás srdeþne pozývajú na regionálne stretnutie pri príležitosti 94. výroþia vzniku prvej ýSR

M. R. Štefánik na prahu 20. storoþia ako generál, astronóm, vedec, diplomat, letec, cestovateĐ...
a predsa þlovek z podbradlianskeho kraja - spojené s výstavou výtvarných prác žiakov ZŠ a ZUŠ
pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša
v sobotu 20. októbra 2012 o 15:30. hod.
do miestneho kultúrneho strediska v Dunajskej Lužnej.

Obec Program:
Dunajská Lužná
Spolok rodákov M. R. Štefánika Košariská - poboþka Dunajská Lužná
14.30 - slávnostný akt kladenia kvetov
k pamätníku
R. Štefánika
v areáli
evanjelického chrámu
Cirkevný
zbor a.M.
v. ECAV
Dunajská
Lužná
v Dunajskej Lužnej
Základná škola Dunajská Lužná
15.30 - privítanie v MKS – starosta obce, zástupca Spolku rodákov M. R. Štefánika
15.40 - príhovory hostí
15.55 - vystúpenie detského folklórneho súboru Prvosienka
16.20 - MužVás
Slnka
– prezentácia
M.regionálne
R. Štefánikovi
- Vojtech
Rušin, Astronomický
ústav SAV
srdeþne
pozývajúona
stretnutie
pri príležitosti
94. výroþia vzniku
prvej ýSR
16.40 - otvorenie výstavy výtvarných prác žiakov ZŠ a ZUŠ
17.00
19.00
Keć
sa
rodáci
stretajú...
neformálne
stretnutie
s
rodákmi
z
družobnej
obce
Priepasné,
Košariská
M. R. Štefánik na prahu 20. storoþia ako generál, astronóm, vedec, diplomat, letec, cestovateĐ...
obþerstvenie
a predsa þlovek z podbradlianskeho kraja - spojené s výstavou výtvarných prác žiakov ZŠ a ZUŠ
Tešíme sa na Vašu úþasĢ!
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Obce Dunajská Lužná a Spolku rodákov
M. R. Štefánika
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DunajskáLužnej.
Lužná.
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17.00 - 19.00 - Keć sa rodáci stretajú... - neformálne stretnutie s rodákmi z družobnej obce Priepasné, Košariská
obþerstvenie
M. R. Štefánik na prahu 20. storoþia ako generál, astronóm, vedec, diplomat, letec, cestovateĐ...
Tešíme sa na Vašu úþasĢ!

a predsa þlovek z podbradlianskeho kraja - spojené s výstavou výtvarných prác žiakov ZŠ a ZUŠ

Prosím potvrćte svoju úþasĢ do 18.10.2012 olgareptova@gmail.com alebo na tel. þ. 0903 959 603.
pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša
Stretnutie a výstava sa uskutoþní vćaka finanþnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja,
v R.
sobotu
20. októbra
2012
o 15:30.
hod. Lužná.
Obce Dunajská Lužná a Spolku rodákov M.
Štefánika
Košariská
- poboþka
Dunajská

do miestneho kultúrneho strediska v Dunajskej Lužnej.

Program:
14.30 - slávnostný akt kladenia kvetov k pamätníku M. R. Štefánika v areáli evanjelického chrámu
v Dunajskej Lužnej
15.30 - privítanie v MKS – starosta obce, zástupca Spolku rodákov M. R. Štefánika
15.40 - príhovory hostí
Pamätník M. R. Štefánika v areáli
15.55 - vystúpenie detského folklórneho súboru Prvosienka
evanjelického kostola
16.20 - Muž Slnka – prezentácia o M. R. Štefánikovi - Vojtech Rušin, Astronomický ústav SAV
16.40 - otvorenie výstavy výtvarných prác žiakov ZŠ a ZUŠ
17.00 - 19.00 - Keć sa rodáci stretajú... - neformálne stretnutie s rodákmi z družobnej obce Priepasné, Košariská
obþerstvenie
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Nielen tradičné stretnutie s rodákmi
20. októbra 2012 – sa v Dunajskej Lužnej uskutočnilo tradičné regionálne stretnutie pri príležitosti 94. výročia vzniku ČSR a spomienky na jej spoluzakladateľa M. R.
Štefánika, nášho rodáka, ktorého sa okrem domácich členov, spoluobčanov a mnohých sympatizantov zúčastnili aj rodáci z obcí Košarísk a Priepasného. Tohtoročné
stretnutie malo charakter aj regionálneho stretnutia pod názvom „M. R. Štefánik
na prahu 20. storočia ako generál, astronóm, vedec, diplomat, letec, cestovateľ...
a predsa človek z podbradlianskeho kraja“. Bolo spojené s výstavou výtvarných prác
žiakov ZŠ a ZUŠ. Nad stretnutím prevzal záštitu predseda Bratislavského samosprávneho kraja pán Pavol Frešo. Účastníci si položením kvetov k pamätníčku pri evanjelickom kostole uctili pamiatku M. R. Štefánika, T. G. Masaryka ako zakladateľov
prvej ČSR, ale aj mnohých československých legionárov, ktorí položili svoje životy za
draho vykúpenú našu národnú slobodu. Program pokračoval v miestnom kultúrnom
stredisku, ktorý otvoril starosta obce pán Štefan Jurčík. K účastníkom sa prihovoril aj
veľvyslanec Českej republiky pán Jakub Karfík. V príhovore vyjadril radosť, že rodáci
si každoročne pripomínajú výročie vzniku prvej ČSR aj pamiatku významného Slováka generála M. R. Štefánika, ktorý mal pri jej zrode rozhodujúcu úlohu (Plné znenie
príhovoru je obsahom brožúrky). Členovia folklórneho súboru Prvosienka veselými
piesňami a tancami vniesli medzi účastníkov radostnú atmosféru. O M. R. Štefánikovi
ako o „Mužovi Slnka“ odprezentoval známe fakty, ale aj úplne nové, vedecký pracovník Astronomického ústavu SAV, pán Dr. Vojtech Rušin. Výstavu výtvarných prác
uviedla jej kurátorka, predsedníčka Spolku rodákov M. R. Štefánika Košariská pani
Oľga Plačková. Po prehliadke výstavy začalo spoločným spevom starej slovenskej ľudovej piesne Kopala studňienku spevokolmi Veterán a Ekuména neformálne stretnutie účastníkov pod názvom „Keď rodáci sa stretajú“. Spev sa striedal výpravkami
pani Betky Krásnej z Batíkovej v pôvodnom nárečí. Stretnutia sa zúčastnili aj starosta
obce Priepasné pán Peter Czere a exstarosta a čestný občan Dunajskej Lužnej pán
Vladislav Valihora, exstarosta obce Dunajská Lužná pán Ladislav Cingel a predseda
MO Matice pán Stanislav Bajaník.
Vďaka patrí – predovšetkým Bratislavskému samosprávnemu kraju, Obci Dunajská Lužná, pobočke Spolku rodákov M. R. Štefánika, ktorí prispeli aj finančne, miestnemu kultúrnemu stredisku, spoločnosti Dobré jablká, ale aj mnohým spoluobčanom, zamestnancom obecného úradu za pomoc pri zabezpečovaní úspešného priebehu tradičného stretnutia a členkám Spolku rodákov M. R. Štefánika aj za výborné
koláče.
Oľga Reptová
Osobitné poďakovanie patrí pp. Eve Pavelkovej, Márii Duckovej-Adamcovej,
Anne Grňovej a Andrei Tesárikovej pri inštalácii výstavy výtvarných prác
a autorom fotografií: A. Tesárikovej, M. Tesárikovi, R. Valentovičovi.

Príhovor veľvyslanca Českej republiky na Slovensku,
pána Jakuba Karfíka
Dovolte především, abych poděkoval vám všem za milé pozvání na dnešní setkání, jímž si připomínáme osobnost Milana Rastislava Štefánika a vznik Československé republiky. Jsem opravdu rád, že dnešní odpoledne mohu být s vámi v Dunajské
Lužné.
Rád bych při této příležitosti alespoň krátce připomenul Štefánikovy zásluhy
o společný stát, které nespočívají jenom v díle jež jako místopředseda Československé národní rady při jeho vzniku vykonal, ale též v jeho odkazu, který společný stát
formoval po Štefánikově tragické a předčasné smrti. Možná si dnes již zcela neuvědomujeme velikost a sílu československých legií pod Štefánikovým velením, které se účastnily bojů první světové války na frontách ve Francii a Itálii a především
v Rusku. Podíl Čechů a Slováků neznamenal jenom posílení armád Dohody, ale zejména v Rusku měl i značný strategický význam, když obsazení transsibiřské železnice
bránilo návratu válečných zajatců v Rusku zpátky do bojů na západní frontě na straně
Rakouska-Uherska a Německa. Málo lidí již možná ví, že na sklonku války bojovalo
v československých legiích na různých frontách na 100 tisíc mužů: několikanásobně
více, něž mají naše ozbrojené síly dnes dohromady.
Na odkaz Štefánikův navázal i český a slovenský zahraniční odboj za druhé světové války při neúspěšné obraně Francie, v bitvě o Anglii, na bojištích severní Afriky
a konečně v těžkých bojích na východní frontě i ve Slovenském národním povstání.
Bez osobností, jakými byly Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik
i Eduard Beneš, by vznik samostatného Československa, jeho obnovení po druhé
světové válce i dnešní existence České a Slovenské republiky byly sotva možné.
V budoucích učebnicích bude možná ještě více zřejmé než dnes, v jak složité
a těžké době Československý stát vznikl. Celé minulé století, soudím, s odstupem uvidíme jako století světových válek včetně války studené. Přesto bylo Československo
ve svém prvním dvacetiletí ostrovem relativní demokracie i hospodářské prosperity,
navzdory tomu, že čelilo neuspořádaným poměrům v Evropě, poválečnému hospodářskému úpadku a světové hospodářské krizi. Ještě dnes vidíme v Česku i na Slovensku školy a veřejné stavby, které vybudovalo, dodnes mnozí z nás žijí v domech
postavených tehdy v našich vsích a městech.
Ne všechna přání a ambice zakladatelů našeho státu a našich národů došly ve
své době naplnění, zejména na Slovensku. V sevření dvou světových válek, kdy se
projevilo, že bezpečnostní architektura Evropy platí jen potud, pokud je k tomu vůle
jejich účastníků, a v době, kdy jsme sami nerozhodovali o svých osudech, to asi ani
nebylo možné.
V letošním roce si také připomínáme 20. výročí rozdělení společného státu a vznik
samostatných republik. Cesta, kterou jsme k tomu došli, způsob, jakým jsme to učinili, a skutečnost, že naše národy se tím sobě nevzdálily, spíše naopak, jsou rovněž
svědectvím o našich vzájemných poutech. Přál bych si, aby naše společné zkušenosti
přispěly i k dobrému a rozvážnému řešení starostí, s nimiž se dnešní Evropská unie
potýká. I naše dnešní setkání k tomu přispívá a já si vašeho úsilí velice vážím. Ještě
jednou vám děkuji za pozvání i za pozornost.
20. října 2012

Ing. Kropáčková z BsK pri kladení kvetov

Pohľad na výstavu – panely s výtvarnými prácami

Pohľad na účastníkov regionálneho stretnutia

Pohľad na predsednícky stôl regionálneho stretnutia

Výstava bola aj v Bratislave
Dňa 25. októbra 2012 v priestoroch Bratislavského samosprávneho kraja otvoril
jeho podpredseda pán Martin Berta výstavu výtvarných prác žiakov základných a základných umeleckých škôl pri príležitosti 94. výročia vzniku prvej ČSR pod názvom M.
R. Štefánik na prahu 20. storočia ako generál, astronóm, vedec, diplomat, letec, cestovateľ ... a predsa človek z podbradlianskeho kraja. Na otvorení výstavy sa zúčastnil zástupca obce Dunajská Lužná poslanec pán Marián Tesárik, zástupkyne Spolku
rodákov M. R. Štefánika – predsedníčka pani Oľga Plačková a Oľga Reptová, učiteľky
škôl z Dunajskej Lužnej, Ivanky pri Dunaji, Zohora a Rače so žiakmi, ktorí vytvorili
výtvarné práce. Výstavu účastníkom obsahovo priblížila kurátorka výstavy pani Oľga
Plačková. Akciu zorganizovala Obec Dunajská Lužná v spolupráci s pobočkou Spolku
rodákov M. R. Štefánika a so Základnou školou v Dunajskej Lužnej a bola súčasťou
projektu Regionálneho stretnutia pri príležitosti 94. výročia vzniku prvej ČSR, ktoré
aj finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

otvorenie výstavy v priestoroch BsK – zľava: M. Tesárik – poslanec OZ D. Lužná, M. Berta –
podpredseda BsK, O. Plačková-predsedníčka Spolku rodákov M. R. Štefánika Košariská,
O. Reptová – predsedníčka pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej

V strede M. Berta, podpredseda BsK

Žiaci zo ZŠ Dunajská Lužná

Výstava bude sprístupnená v dĖoch 25. októbra – 10. novembra 2012 v þase od 9.hod – 15.hod.
Skupinové návštevy je potrebné nahlásiĢ vopred jeden deĖ na telefónnom þ. 0903 959 603.
Výstava sa uskutoþní vćaka finanþnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja,
Obce Dunajská Lužná a Spolku rodákov M. R. Štefánika Košariská - poboþka Dunajská Lužná.

Vás srdeþne pozývajú na otvorenie výstavy výtvarných prác žiakov základných škôl a základných
umeleckých škôl pri príležitosti 94. výroþia vzniku prvej ýSR pod názvom

Obec Dunajská Lužná
Spolok rodákov M. R.
Štefánika Košariská poboþka Dunajská Lužná
Základná škola Dunajská
Lužná

M. R. Štefánik na prahu 20. storoþia ako generál, astronóm, vedec, diplomat, letec, cestovateĐ...
a predsa þlovek z podbradlianskeho kraja
pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša
vo štvrtok 25. októbra 2012 o 14.00. hod.
do priestorov Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ul. þ.16 v Bratislave.
Po otvorení výstavy vás pozývame na malé obþerstvenie.
Výstava bude sprístupnená v dĖoch 25. októbra – 10. novembra 2012 v þase od 9.hod – 15.hod.
Skupinové návštevy je potrebné nahlásiĢ vopred jeden deĖ na telefónnom þ. 0903 959 603.
Výstava sa uskutoþní vćaka finanþnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja,
Obce Dunajská Lužná a Spolku rodákov M. R. Štefánika Košariská - poboþka Dunajská Lužná.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Žiaci zo ZŠ Ivanka pri Dunaji

Vážení priatelia,
dovoľte, aby som Vám v prvom rade predstavila vyhlasovateľa výtvarnej súťaže, ktorú tu máte možnosť vidieť „Spolok rodákov M. R. Štefánika“ v Košariskách.
Bol založený v roku 1990 a vytýčil si mnohé ciele. Zásadnou ideou bolo napĺňať slová a skutky tohto mimoriadneho človeka vo verejnosti cez vnútorný cit k blízkemu
človeku, k svojmu rodákovi. Ale najmä priblížiť význam a odkaz generála Štefánika
a jeho vplyv na výchovu mladej generácie k vlastenectvu.
Dovoľujem si Vám predstaviť výstavu výtvarných prác žiakov oslovených Základných škôl a Základných umeleckých škôl na Slovensku. Je to v poradí už 2. ročník
výtvarnej súťaže pod názvom: „M. R. Štefánik na prahu 20. storočia ako: generál,
letec, vedec, politik, diplomat, vojak, cestovateľ, hvezdár... a predsa človek, rodák
z podbradlianskeho kraja“, ktorá sa koná pod záštitou ministra školstva pána Dušana
Čaploviča. Verejnosti bola po prvýkrát predstavená 26. mája 2012 na Košariskách pri
príležitosti valného zhromaždenia Spolku. Ďalej bola prezentovaná v Dunajskej Lužnej a v Bratislave v priestoroch Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej
ul. 16 pod záštitou jeho predsedu pána Pavla Freša.
Zámerom projektu bolo vedomosti získané hlbším poznávaním našej histórie
premietnuť do výtvarného stvárnenia žiakmi našich základných a základných umeleckých škôl. Medzi rôzne zdroje k práci pedagógov patril nesporne aj film „Štefánik
neuveriteľný osud...“, ktorý bol distribuovaný na všetky školy. Mali sme ambíciu práce
žiakov sprístupniť čo najširšej verejnosti a priblížiť nové, ale aj staronové skutočnosti
o živote, diele a rezonancii jeho diela vo vedomí Slovákov, ale hlavne orientáciou na
mládež.
Do súťaže sa zapojilo 10 škôl, z toho štyri základné školy, a to: Dunajská Lužná,
Ivanka pri Dunaji, Šamorín a Zohor so 48 prácami a šesť základných umeleckých škôl,
a to: Brezno, Brezová pod Bradlom Myjava, Senica, Skalica, Rača spolu so 125 prácami.
Štvorčlenná porota v zložení: Oľga Plačková, Jana Kazičková, Tatiana Tóthová
a Anna Bašnárová, dňa 12. mája 2012 vybrala práce, ktoré boli ocenené a sú uvedené v dokumente, ktorý obsahuje mená žiakov a príslušné školy.
Zvláštne ocenenie bolo udelené všetkým pedagógom, ktorí žiakov pri práci viedli
a ktorí žiakov do súťaže aj prihlásili. Spolok rodákov ich ocenil ďakovným listom a knihou s názvom Korešpondencia Dr. Milana Rastislava Štefánika, ktorú vydal Spolok
rodákov v roku 2003.
Oľga Plačková
predsedníčka Spolku rodákov M. R. Štefánika Košariská
kurátorka výstavy

Výsledky 2. ročníka výtvarnej súťaže pod názvom
„M. R. Štefánik na prahu 20. storočia ako: generál, letec,
vedec, politik, diplomat, vojak, cestovateľ, hvezdár...
a predsa človek, rodák z podbradlianskeho kraja“
Výtvarné práce sa hodnotili podľa kategórie základné školy a základné umelecké
školy. Účastníci boli rozdelení do troch vekových kategórií, a to od 6 do 10 rokov,
od 11 do 13 rokov a od 14 do 16 rokov. Jednotlivé kategórie boli obsadené nasledovne:
Kategória ZUŠ – názov školy
Brezno
Brezová p. Bradlom
Myjava
Senica
Skalica
Rača
Spolu

1. kategória 2. kategória 3. kategória
1
4
0
17
3
7
48
1
0
10
1
2
17
0
1
6
7
0
99

Kategória ZŠ – názov školy
Dunajská Lužná
Ivanka pri Dunaji
Šamorín
Zohor
Spolu
Spolu za obidve kategórie

16

10 = 125

1. kategória 2. kategória 3. kategória
9
10
1
3
2
1
2
5
4
0
7
4
14

24

10 = 48

113

40

20 = 173

Zoznam ocenených prác:
Základné umelecké školy
1. kategória
1. Katarína Malatinová (Myjava)
Natália Čerňanová (Rača)
Adam Pipíška (Senica)
2.

Andrej Duga (Myjava)
Marek Krakovský (Skalica)
Anna Nádašská (Brezová pod Bradlom)

3.

Aneta Božková (Senica)
Emília Macková (Brezno)
Alžbeta Reptová (Brezová pod Bradlom)

2. kategória
1. Nina Hatalová (Rača)
Michaela Mikušová (Senica)
2. Alica Kramlová (Brezno)
Juliana Vajlová (Skalica)
3. Katarína Plachá (Rača)
Dagmar Cigánková a Terézia Kvašňovská (Brezová pod Bradlom)
3. kategória
1. Nina Abramovičová (Brezová pod Bradlom)
2. Lucia Kováčová (Brezová pod Bradlom)
3. Marcel Marko (Brezová pod Bradlom)
Základné školy
1. kategória
1. Dominik Šurka (Dunajská Lužná)
2. Lilli Tichá (Dunajská Lužná)
3. neudelená
2. kategória
1. Veronika Kubuláková (Šamorín)
2. Zuzana Mackovičová (Zohor)
3. Gabriela Maslíková (Ivanka pri Dunaji)
3. kategória
1. Tomáš Komačko (Šamorín)
2. a 3. cena neudelená
Okrem týchto ocenených prác uvádzame práce žiakov, ktorí získali zvláštne
ocenenia, a to:
Cena Nadácie M.R.Štefánika:
Andrea Mihelová (ZUŠ Senica)
		
Ondrej Jozef Smrek (ZŠ Zohor)
Cena obce Košariská: 		
Mária Kožíšková (ZUŠ Skalica)
Cena obce Priepasné: 		
Claudia Benková (ZUŠ Senica)
Cena mesta Brezová pod Bradlom: Tomáš Michálek (ZUŠ Brezová p. Bradlom)
Nina Hatalová (ZUŠ Rača)
Cena Spoločnosti M. R. Štefánika Barbora Durajová (ZUŠ Brezno)
Vanesa Jurčová (ZUŠ Rača)
Mimoriadna cena bola udelená kolektívnej práci za zhotovenie lietadla žiakom ZŠ z Du
najskej Lužnej: Ján Šurgan, Šimon Stašiniak, Martin Vyskoč, Dominik Ďurček, 7.C
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Spolok rodákov Milana Rastislava Štefánika
Spolok rodákov Milana Rastislava Štefánika (ďalej len Spolok),
Košariská 13, 906 15, IČO 00589462

vznikol dňa 17. februára 1990 ako občianske združenie na Košariskách. Stanovy Spolku
boli zaregistrované 25. mája 1990. Pobočka v Dunajskej Lužnej vznikla v októbri 2006.
Členovia Spolku sú tak obyvatelia obce Košarísk, blízkeho okolia, ale aj Dunajskej Lužnej a
iných miest a obcí Slovenska, ale aj v zahraničí. V súčasnosti je registrovaných 260 členov.
Spolok má nasledovné ciele:
a) propagácia osobnosti M. R. Štefánika, jeho života a diela najmä doma, ale aj v za
hraničí
b) udržiavanie odkazu M. R. Štefánika
c) c) odovzdávať čo najviac informácií o Štefánikovi a iných osobnostiach slovenského
života mládeži
d) zapájať sa do organizovania hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života
obce
e) vyhľadávať, udržiavať a šíriť regionálne tradície

Úrad vlády SR 22. februára 2012 – Spolok rodákov inicioval umiestnenie portrétu M. R. Štefánika
v ružovom salóniku. Zľava: P. Tesáriková, O. Reptová, I. Radičová, premiérka vlády SR,
O. Plačková, K. Bašnárová, I. Slobodníková. Foto: A. Tesáriková
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Foto: M. Plačková

