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Vážení priatelia športu
a futbalu zvlášť,
úprimne Vám blahoželám pri príležitosti
80.-tého výročia organizovaného
futbalu v našich troch pôvodných
obciach. Chcem pri tejto vzácnej
príležitosti poďakovať nielen Vám,
vážení súčasní funkcionári a hráči OŠK,
ale aj tým Vašim predchodcom, ktorí sa o
futbal v Lužnej starali pred Vami i tým,
ktorí už nie sú medzi nami. Veď za osem desiatok rokov pri
vedení futbalu alebo priamo na trávniku sa vystriedala
celá plejáda ľudí – nadšencov pre tento krásny a masový
šport.
S radosťou a hrdosťou môžem konštatovať, že aj dnešné
vedenie futbalového oddielu OŠK i samotní aktívni hráči
úspešne nadväzujú na prácu i výsledky svojich
predchodcov. Čo je zvlášť potešujúce, že si pred seba
kladú ešte vyššie (a domnievam sa, že reálne) ciele. Je
dobré, že vedenie futbalového oddielu sa nezameriava
výhradne len na A mužstvo, ale že nie menej úsilia,
energie a entuziazmu venuje aj dorastu, žiakom, ako i Old
boys teamu. A k tomu ešte treba prirátať desiatky a stovky
hodín odpracovaných pri úprave štadióna a zvlášť ihriska.
Veď tento náš športový stánok a super trávnik nám kdekto závidí. Preto vedenie obce a obecné zastupiteľstvo
venuje a verím, že aj v budúcnosti bude venovať,
adekvátnu pozornosť rozvoju športu v našej obci, lebo je
vidieť pozitívne výsledky, to je aj radostný pohľad na
zaplnené ihriská pri zápasoch a tréningoch, to je aj hrejivý
pocit nás rodičov, že keď sú naše deti na ihrisku s trénermi,
sú v dobrých rukách, na správnom mieste, kde sa môžu
rozvíjať po telesnej i duševnej stránke.
Záverom môjho pozdravu dovoľujem si opätovne v
mene obce Dunajská Lužná i v menej svojom vysloviť
úprimnú vďaku všetkým činovníkom futbalu v Lužnej. Do
ďalšej osemdesiatky želám mnoho šťastných a dobrých
futbalistov na ihriskách, spokojných a slušných divákov v
hľadiskách, obetavých a nezištných funkcionárov v
kluboch, objektívnych rozhodcov a do niektorej z ďalších
sezón vysnívanú III. ligu.
Športu zdar a futbalu zvlášť
Ing. Ladislav Cingel
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Vážení spoluobčania,
športoví priatelia,
80. výročie založenia športového klubu v našej obci je významným a v našej krajine nie takým častým jubileom. Napriek tomu, že v čase vzniku sa naša
obec skladala z troch obcí, členmi oddielu futbalového boli z každej z týchto
troch obcí.
Nedá mi nespomenúť stretnutia - nie so staršími - lebo tí sú ešte mnohokrát
duchom mladší ako dnešná mladá generácia, ale skôr narodenými, ktorí radi
spomínajú na tie časy, keď sa tu hrávala divízna súťaž - dnes na úrovni druhej
ligy. Spomínajú na dobré i zlé, tak isto ako my, sa radi pochvália, keď sa im vydarili stretnutia, živo opisujú atmosféru zápasov a pamätajú si ešte mená hráčov - kto-kde-ako hrával.
Nesmiete sa na mňa hnevať, nebudem písať mená, lebo pri tých 80.-tich rokoch by som všetky
nevystihol a myslím si, že tí ostatní, ktorých by som opomenul, si to nezaslúžia. Zoznam mien by
určite zabral niekoľko strán tohto spravodaja.
Novodobú históriu nášho športu v obci tvorí otvorenie futbalového štadiónu v roku 1973, ktorý
je pýchou našej obce dodnes. Je to výsledok trpezlivej a obetavej práce ľudí, ktorí okolo športu dlhé roky obetavo a nezištne pracovali. Vytvorili nám základy, na ktorých pracujú aj dnes všetci funkcionári, tak obecní ako aj športoví. Veď v dnešnej situáci, keď na „všetko“ musíme pozerať cez
hrúbku našej peňaženky, je ťažké hľadať takých, ktorí obetujú svoj voľný čas pre druhých, často na
úkor vlastných rodín. Aj preto je dobré, že celá skupina ľudí sa stretáva ako jedna veľká rodina
a kvalitné výsledky športovcov sú pre nich dostatočnou odmenou i motiváciou pre ďalšiu prácu.
V roku 1994 sa zmenil názov TJ Úsvit na OŠK. Patronát nad TJ prebral OÚ v Dunajskej Lužnej. Vďaka
tomuto kroku sa zachoval futbal a šport ako taký v našej obci. Vďaka za tento čin patrí starostovi
obce Ing. Ladislavovi Cingelovi, obecnej rade a zastupiteľstvu a vtedajšiemu predsedovi
športového klubu Ing. Vladimírovi Jančokovi, ktorí nemalou čiastkou z rozpočtu obce zabezpečujú chod Obecného športového klubu. Preto si môžeme dovoliť zastrešovať viacero športových
oddielov.
Tak ako v minulosti i dnes je futbal u nás dominantou športového klubu v našej obci, ale už nie
jedinou. S novou dobou majú aj ľudia rôzne záujmy a preto sa šport rozvíja aj u nás v rôznych oblastiach. Darí sa nám zastrešovať činnosť tenisového, stolnotenisového, hokejbalového oddielu,
ale i nového lukostreleckého, bikrosového a streleckého krúžku.
Tak isto sme hrdí na existujúci oddiel OLD BOYS, pánov futbalistov, ktorí nám svojím výkonom
ešte stále dokazujú, že nepatria do „starého železa“, ale dôstojne reprezentujú obec nielen u nás
doma na rôznych podujatiach, ale i v zahraničí.
Čo dodať na záver? Snáď len toľko, aby sme dokázali udržať minimálne kvalitu športu v našej
obci, neustále udržiavať a zveľaďovať naše ihriská a priestory, ktoré sme získali od obce, nielen pre
športovcov, ale aj pre ľudí, aby si mohli vybrať, či sa chcú zapojiť alebo len pozrieť, podporiť nás
pri našich súťažiach, stretnutiach. Nechcem, aby to vyznelo ako fráza, ale myslím, že o tom ten
šport je, aby bol pre ľudí a o ľuďoch. Preto sa chceme na našom podujatí 21. 7. 2001 poďakovať aj
tým, ktorí tu vybudovali tieto základy, na ktorých dnes robíme a zároveň slávnostne otvoriť našu
klubovňu, ktorá bude otvorená pre všetkých športovcov a priaznivcov športu v našej obci.
Prezident OŠK
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Vážení športovci,
milá športová rodina!
V prvom roku nového milénia si pripomíname 80. výročie založenia športového klubu v našej obci. Som veľmi rád, že mám tu možnosť pri príležitosti tohoto výročia pozdraviť všetkých Vás milí občania, športoví priatelia. Dovoľte mi, aby som poďakoval všetkým, ktorí sa v našej nádhernej obci za tých 8 desiatok rokov pričinili o rozvoj
športu a futbalu zvlášť.
V súčasnom období má futbalový oddiel 5 mužstiev, z toho tri
mládežnícke, jedno seniorské a mužstvo Old boys.V tomto neľahkom období, keď sa v iných obciach a kluboch redukujú stavy družstiev na minimum, sa u nás vo FO OŠK snažíme vytvárať také podmienky, aby jednotlivé mužstvá dosahovali čo najlepšie výsledky, a tak reprezentovali náš futbalový oddiel
a našu obec Dunajskú Lužnú.
Naše žiacke tímy (máme dva) hrajú diviziu v regióne BFZ, dorast hrá I. triedu a mužstvo seniorov IV. ligu, keď v tomto roku malo veľmi blízko k historickému úspechu –
postupu do III.ligy. Nakoniec skončilo vo svojej súťaži na 2. mieste, čo je doteraz najlepšie umiestnenie. Mužstvo Old boys, aj keď nesúťažne dosahuje stále veľmi dobré
výsledky, keď týždeň čo týždeň hrá svoje zápasy v našom regióne i mimo neho.
Na našom futbalovom štadióne sa okrem majstrovských zápasov organizujú aj rôzne
kultúrno-spoločenské podujatia, ako napríklad „Vítanie nového roka“, „Stavanie
a vaľanie mája“ s diskotékou, ohňostrojom a kvalitným občerstvením a celý rad ďalších
podujatí.
I keď je areál štadióna pekný, výbor FO OŠK si kladie stále vyššie ciele, ako ho ešte
budovať a skrášlovať. V blízkej budúcnosti chceme vybudovať nové sociálne zariadenia, bufet, dať do prevádzky športovú klubovňu, zväčšiť a obnoviť šatne a sociálne zariadenia vo vnútri tribúny.
Touto cestou by som chcel poďakovať trénerom, vedúcim mužstiev a členom výboru FO za kvalitnú prácu, za svoju iniciatívu a pracovitosť pri snažení o dosahovaní čo
najlepších výsledkov. Vďaka samozrejme patrí aj hospodárovi p. Petrákovi za kvalitný
trávnik a p. Šebovej za čistý areál štadióna FO OŠK Dunajská Lužná.
Na záver mi dovoľte poďakovať starostovi obce Ing. Ladislavovi Cingelovi, obecnej
rade, obecnému zastupiteľstvu, sponzorom za náklonnosť, fanúšikom za spolupatričnosť a našim členom za dobrú prácu pri budovaní a rozvíjaní športu v našej nádhernej
obci.
Mgr. Juraj Jánošík
Prezident FO OŠK Dunajská Lužná
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Vážení športoví priatelia!
Zišli sme sa zaspomínať si na vzácne športové jubileum, 80. výročie vzniku
futbalovej činnosti v našej obci Dunajská Lužná, pri zahájení nesúc ešte meno
Sshildern, Mischdorf a Torcs.
80 rokov je aj v živote človeka dosť, nie tak ešte v spoločnej organizovanej
spoločnosti. Preto sa plným právom pozeráme na uplynulú futbalovú dobu, ako
kúsok histórie, ktorú vytvorili bývalí i súčasní naši športoví našenci.
Dovoľte mi len v krátkosti nazrieť do tejto histórie futbalu, ako ju napísal sám život
a na svojich krídlach priniesli futbalové generácie až do dnešných čias.

Roky začiatkov 1921-1938
Všade vládla chudoba a futbal tiež nebol výnimkou, čo mala na svedomí prvá svetová
vojna. Len veľmi pomaly sa začal rozvíjať hlavne u mladých pohyb s loptou a futbal bol
na svete aj u nás. A tak ako prví v okolí bol založený FC Schildern, ktorý usporiadaval len
priateľské zápasy najprv s Mischdorfom, Torcsom, Bruckom, Csele a neskoršie v rokoch
1937-38 aj súťažné s mužstvami Podunajska. To sa ešte nevyberalo vstupné na zápasy
a len hostia dostali dohodnuté cestovné. Domáci hráči sa obliekali doma, hosťujúci
vedľa ihriska. Bolo šťastím, že Schildern mal najlepšie upravené ihrisko, už vtedy v
„Jame“ a dobrých funkcionárov, čím bolo predurčené k akémusi vedeniu futbalu svojho
okolia, čo plne využívalo.

Roky konsolidácie 1939-1945

Štyridsiate roky...

Vznikom
prvého
slovenského štátu činnosť
futbalu zaznamenala ďalší
pokrok a FC Schildern
posilňovala svoje hráčske rady
zo svojho okolia, nakoľko sa
stala
jeho
skutočným
zástupcom.
To už jeho futbal sa stal
účastníkom
Podunajskej
súťaže
s
náročnejšími
podmienkami najmä na
dopravu. Veď účasť v
Hamuliakove,
Šamoríne,
Veľkej Pake, Báči, Vojke pri
Dunaji a podobne si to
vyžadovali. Mužstvo posilnili
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aj hráči z Kalinkova a Rovinky.
Nešťastím bolo ukončenie tohto rozvoja a so
započatím vojnového ošialu a druhej svetovej
vojny, hlavne po roku 1941.

Roky najvyššieho rozvoja
a činnosti 1946-1973
Nie je možné opísať všetky dôležité
okolnosti tejto historickej časti rozvoja futbalu
u nás. Uvediem len niektoré, čo by malo byť
nezabudnuté:
V roku 1946 - ihneď po druhej svetovej
vojne vznikol nový futbalový klub Jánošík
Schilndern a jeho predsedom sa stal pán farár
Berkeši.
Jeho činnosť bola taká bohatá a úspešná, že
v rohodujúcom kvalifikačnom stretnutí s
mužstvom ŠK Nepočujúci sme zvíťazili 7:1 a
Vojnové roky...
postúpili sme do Divízie, kde po ostatných
kvalifikačných zápasoch bolo jej 12-členné
zloženie nasledovné: Rapid Komárno, Matúškovo, Neded, Zemianska Oľča, Pered,
Kolárovo, Jelka, Veľký Meder, Slovan Komárno, Fél Tomášov, Apolo Bratislava, Jánošík
Schildern.
Na celej činnosti klubu sa
priaznivo
prejavila
aj
obmena obyvateľstva vo
všetkých častiach našej
obce. Osobitne sa pristavím
u prvého divízneho zápasu
v
auguste
1946
na
domácom
ihrisku
s
Rapidom Komárno, ktorý
70.-te roky – Horný rad
– Patrnčiak, Hubert Fr.,
Karll, Szeibeczeder, Linka
M., Benkovský, Vass, Košťal. Dolný rad – Hubert
Rud., Macek, Holík, Mihaliak K., Purnoch.
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1946–1947 TJ Jánošíková
Schildern – horný rad –
Rigo Silv., rozhodca
Janeček, Felinger,
Beňovič, Puchner,
Dindžík, Šipoš, dolný rad
László, Ar. Reindl, Karol
Reindl, Lintner, Virčík,
Straka, Jeck.

sme prehrali 1:3. Za povšimnutie stojí, že na bránach bolo natiahnuté drôtené pletivo,
inej možnosti nebolo.
V celej ďalšej súťaži sme už prehru neutrpeli, až na posledný zápas s Apolo Bratislava
kontumačne, keď nám bolo ihrisko zaplavené prvý raz. Napriek tomu sme dosiahnutými
výsledkami na ihrisku obsadili celkové 2. miesto za Rapidom Komárno.
Celková bilancia jesennej časti bola nasledovná:
Jánošík Schildern - Rapid Komárno 1:3, Matúškovo - Jánošík Schildern 1:1, Jánošík
Schildern - Neded 6:1, Zemianska Oľča - Jánošík Schildern 0:2, Jelka - Jánošík Schildern
1:1, Jánošík Schildern - Slovan Komárno 2:2, Veľký Meder - Jánošík Schildern 0:1,
Jánošík Schildern - Pered 4:0, Fél Tomášov - Jánošík Schildern 4:4, Kolárovo (Gúta) Jánošík Schildern 1:2, Jánošík Schildern - Apolo Bratislava 0:3 kontumačne. Dosiahnutý
pomer gólov 24:16 pre Jánošík Schildern, 14 bodov - 2. miesto.
Nakoľko ihrisko nebolo spôsobilé ani na jar 1947, boli sme nútení zo súťaže vystúpiť,
na veľkú škodu rozvoja futbalu v obci a bolo po sláve.
Nastupovala jedna akcia za druhou v úprave ihriska v „Jame“. Pred každým zápasom
doma sa konali veľké
brigády, v dvoch prípadoch
sa vec riešila otázkou
náhradného ihriska, no nič
nepomáhalo.
Zbytok
päťdesiatych
rokov bol stálym bojom s
vodným živlom na ihrisku,
ale futbal stále žil, aj keď
prešiel rekonštrukciou a
zmenil svoj názov na
Jánošíková - Košariská.
Po rôznych úpravách prvá
polovica šesťdesiatych rokov
zaznamenala
najväčší
rozvoj. Ihrisko dovtedy v
Roky šesťdestiate – ihrisko Lipnica.
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Júl 1965 – ihrisko „Jama“...
rozmeroch 90 x 45 metrov sa začalo zväčšovať, boli na ihrisku položené troje
koľajnice a brigádnicky sa uberala pôda z vrchu ihriska do „ponváglov“ lopatami a
vozila sa na druhý koniec
smerom k Hanuliakovu, čím sa
plocha ihriska zväčšovala nad 50
metrov na šírku, 100 metrov na
dĺžku a zároveň sa vyrovnávala.
Práce
boli
ukončené
zabezpečením
nákladnými
autami, buldozérmi a ďalšími
ťažkými strojmi vrátane armády za
spolupráce Národného výrobu a
vojska umiestneného za hrádzou.
Na futbal v tom čase bolo
zabezpečené náhradné ihrisko pri
časti Nová Lipnica.
Pozoruhodné pri tom je, že
napriek tomuto úsiliu bol šport v
Dorast zo šesťdesiatych rokov
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obciach
Jánošíková,
Nové
Košariská a Nová Lipnica rozšírený
ako nikdy, keď okrem futbalu boli
organizované aj kluby celej šírky
ľahkej atletiky, cyklistiky, šachu,
volejbalu a hádzanej.
Svedectvom uvedeného je tiež
ocenenie za najväčšiu účasť na
Okresnej spartakiáde v Zlatých
Klasoch. Mužstvo futbalu tam
obsadilo 3. miesto z 19
zúčastnených.
Aby starostí nášho futbalu
nebolo dosť, tak v roku 1965 sme
zažili druhé, ale už také zatopenie
Šesťdesiate roky – spoznávate sa?
ihriska, že bránky bolo vidieť
sotva na desať centimetrov.
Pozrite si historickú fotografiu. Aj táto vodná katastrofa bola využitá pre dobro futbalu,
keď ihrisko bolo rozšírené o ďalšie metre, na dnešné rozmery.
Napriek všetkým týmto ťažkostiam sa futbalisti prebojovali do prvej triedy a neskôr aj
medziokresnej súťaže. A takto sa prešlo do rokov sedemdesiatych.
Územná reorganizácia štátu neprinesla iba nové okresy, ale nové nálady u futbalu,
zmenu orientácie na Bratislavský vidiek a neskôr samostatnú Bratislavu.
Výsledkom týchto smerov bolo prebojovanie sa už začiatkom sedemdesiatych rokov
do krajskej súťaže Bratislavy, kde s menšími aj väčšími úspechmi pôsobíme doteraz vo IV.
lige.
Súbežne s rozvojom futbalu v tomto období nemohli vystačiť ani futbalové
podmienky,
najmä
samotné ihrisko, ktoré
bolo stále ohrozené
vodou.
Preto
po
viacročnom uvažovaní sa
telovýchovná jednota
spolu
s
národným
výborom obce a za
pomoci
JRD
Úsvit
rozhodli vybudovať nové
ihrisko s podmienkami
pre futbalovú tribúnu,
ľahkoatletickú dráhu a
vedľa ďaľšiu spevnenú
plochu pre menšie
športy.
Na realizáciu bola
vybraná nevyhovujúca
Záber z ihriska v Novej Lipnici zo šesťdesiatych rokov
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pôda, priestorov s veľkými jamami, ktoré bolo potrebné najskôr zavoziť stovkami
kubíkov zeminy. Inej, ani trochu vhodnej plochy sa v obci nenašlo. akcia bola
naplánovaná na päť etáp:
– úprava terénu futbalového štadióna,
– ohradenie štadióna,
– vybudovanie trávnatej plochy štadióna,
– vybudovanie športovej budovy štadióna s futbalovou tribúnou
– spevnená plocha na menšie športy.
Nie je potrebné opísať ako sa smiali mnohí občania keď sa akcia započala realizovať.
Dôležitejšie je, že dnes sa smeje celá športu chtivá mládež, aj tí starší. Veď sa vybudovalo
športové dielo v hodnote viac ako 6 miliónov korún, s nákladom, ktorý prekročil 3
milióny 800 tisíc korún.
Nie je potrebné ani uvádzať koľko brigádnických prác a hodín sa na dielo použilo a
vykonalo. Ešte nedokončený futbalový štadión začal svojmu účelu slúžiť od júla 1969,
keď sa na krásnom trávniku odohral prvý majstrovský zápas. Budova futbalového
štadióna s tribúnou započali slúžiť od roku1973.
Zásluhou aj terajšej starostlivosti o trávnik a okolie, radosť je počúvať častých
návštevníkov, že vytvorené
podmienky pre futbal u nás by
si zaslúžili hrať nie IV. ligu, ale
tretiu, ba aj druhú.

Roky osemdesiate
a ďalšia
perspektíva.
Nech je vodidlom posledná
veta predchádzajúcej časti o
rozvoji futbalu v našej obci.
Nech
je
vodidlom
o
spomenutom cieli, keď je
potrebné ďalej a zodpovedne
využívať dané podmienky.
Tešíme sa, že zodpovednosť
o ďaľší rozvoj futbalu u nás, je
v súlade s nepoddanosťou,
ako nám naznačila i dávna
Sústredenie v Terchovej – zima 1985.
Horný rad zľava – Ivan Brhel, Juraj Jánošík, tréner história.
Želajme si, aby aj vyskytnuté
Jozef Šajánek, predseda FO Anton Patrnčiak, dolný
rad zľava – Jaroslav Lačok, Štefan Hushegyi, Juraj nedostatky na úseku života
futbalu
boli
čo
Kozák.
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Zima 1985 –
Terchová.
Horný rad – M.
Hanzel, K.
Jurčaga, I. Brhel,
F. Konrád, J.
Jánošík, K.
Brynkus, dolný
rad: V. Takáč, P.
Duba, Š.
Hushegyi, K.
Kubala, J. Kozák,
J. Lačok,
predseda FO A.
Patrnčiak, tréner
J. Šajánek.

najzodpovednejšie riešené v prospech celku, k čomu sú vytvorené dobré podmienky
materiálne aj personálne.
Veď aj nedostatok, že v tomto roku sa po prvý raz konajú oslavy Jubilea
osemdesiateho výročia, nakoľko za posledných 80 rokov sa u nás nikdy nekonali, bude
takto odstránený.
Tento malý historický prehľad je iba základným obrazom osemdesiatych rokov
Mužstvo
seniorov
z
osemdesiatych rokov...
Horný rad zľava: predseda
Patrnčiak A., Mihaliak M.,
Lodňanek M., Konrád F,
Víttek L., Straka J., Fronko I.,
Hubert D., Jánošík J.,
Viršinský J., Gračik L., Straka
J. st, dolný rad zľava:
Hanzel J., Reindl A.,
Hushegyi Š., Deák R., Lačok
J., Klíma J., Jurčík J.

rozvoja činnosti futbalu v našej obci. Pri záujme o ďaľšie
historické údaje, každý vie, kde ich má vyhľadať.

Jozef STRAKA st.

11
80. VÝROČIE ZALOŽENIA ŠPORTOVÉHO KLUBU V DUNAJSKEJ LUŽNEJ

Československá spartakiáda 1985
V roku 1984 sa
členská základňa TJ
Úsvit v Dunajskej Lužnej rozšírila o oddiel
ZRTV – cvičenie žien.
Členky ZO SZŽ, ktoré pravidelne cvičili
v telocvični ZŠ, vstúpili do našej organizácie v počte 22. Na
jeseň v roku 1984 začali s nácvikom spartakiádnej skladby.
Svoje cvičenia uskutočnili v Pezinku,
v Senci, v Miloslavove
a v Dunajskej Lužnej.
Do nácviku dali kus srdca, množstvo práce, poctivosti. Cvičili skladbu Ženy I. na prekrásne Slovenské tance od Antonína Dvořáka. Skladba a cvičenie vyjadrovali a vniesli na
plochu obrovskú radosť, nehu a ladnosť a ženy cvičením vyjadrili svoje vyznanie života
v mieri. Najväčším ocenením za túto prácu bolo, že z vtedajšieho okresu Bratislavavidiek z obce D. Lužná bolo vybraných 6 cvičeniek na vystúpenie Celoštátnej spartakiády v Prahe na Strahove. Boli to ženy: Viera Belenčiaková, Marta Krásna, Eva Pavelková,
Oľga Reptová, Júlia Šarközyová a Anna Vassová.
Bol to prekrásny zážitok, keď sme sa ocitli na najväčšom štadióne na svete a cvičili sme
medzi 13 824 cvičenkami.
Dovoľte nám, aby sme ešte raz poďakovali vtedajšiemu vedeniu TJ Úsvit p. Antonovi
Patrnčiakovi, Ing. Karolovi
Szeibeczederovi, Štefanovi
Benkovi a ostatným členom
výboru, ďalej vedeniu PD
Úsvit pri Dunaji, ktorí nám
boli veľmi nápomocní hlavne čo sa týkalo financovania týchto podujatí. Bez ich
pomoci by sa nám možno
toto všetko nepodarilo
a neboli by ani prekrásne
zážižky, na ktoré môžeme
už len spomínať.
Eva Pavelková
cvičiteľka CS ’85
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Naša futbalová súčasnosť...
Prezident OŠK: Ladislav Fehér
Prezident FO OŠK: Mgr. Juraj Jánošík
Tajomník FO OŠK: Ladislav Fehér
Ekonóm FO OŠK: Juraj Kozák
Členovia: Ing. Vladimír Jančok, Ing. Milan Plevák, Karol Kubala, František Haviar, Peter
Bartoš, Ing. Juraj Opát, Štefan Benko
Zástupca za obec: Jozef Šafárik, Alexander Reindl st.
Rok založenia: 1921
Klubové farby: modrá, žltá
A mužstvo

Mladší žiaci

Tréner: Karol Krištof
Vedúci mužstva: Dušan Trnka st.
Lekár: MUDr. Otokar Mrlina
Umiestnenie 2000/2001: 2. miesto
Hráči: Brankári – Richard Feciskanin,
Ivan Slávik, František Stareček. Obrancovia – Karol Mihaliak, Dušan Trnka, Rudolf Jeck, Braňo Balucha, Ján Kšinan,
Roman Hubert. Záloha – Marek Bott,
František Kiss, Roman Svoboda, Tomáš
Elexhauser, Jaroslav Reindl, Boris Georgiev, Matej Prachár, Braňo Šafárik, Tomáš Šafárik, Jonáš Janák, Mário Rovenský. Útočníci – Roderik Rigo, Miroslav
Faltus, Ladislav Orlík.

Tréner: Jozef Muráň
Vedúci mužstva: Jozef Dikoš
Umiestnenie 2000/2001: 10. miesto
OLD BOYS
Vedúci mužstva: Karol Kubala
Klub pupkáčov
Vedúci mužstva: Milan Hudec
Gold Stars

Dorast
Tréner: Karol Krištof
Vedúci mužstva: Milan Baďanský
Umiestnenie 2000/2001: 13. miesto
Starší žiaci
Tréner: Mário Rovenský
Vedúci mužstva: Miroslav Seman
Umiestnenie 2000/2001: 9. miesto

Vedúci mužstva: Miroslav Surový

Horný rad zľava: Trnka st., Tr. Krištof, B. Šafárik. Jeck, Trnka ml., Kšiňan, Prachár, Svoboda, Kiss, Jánošík,
Petrák, dolný rad zľava: Fecsickanin, Elexhauser, T. Šafárik, Rovenský, Fehér, Reindl, Faltus, Slávik.

A m u ž st vo

13

80. VÝROČIE ZALOŽENIA ŠPORTOVÉHO KLUBU V DUNAJSKEJ LUŽNEJ

Horný rad zľava: Tréner Krištof st., Baďanský st., Krištof ml., Klíma, Žernovič, Muráň, Kubala, Polgár, Jánošík,
dolný rad zľava: Szalay, Meszároš, Pomichal, Fecsickanin, Čutora, Seňan, Baďanský ml.

Dorast
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Horný rad zľava: Tréner Rovenský, Krištof ml., Grujbár, Ladi, Bakoš, Plačko, Foglsinger, Seňan, Jánošík, dolný
rad: Slávik, M. Kučera, T. Kučera, Koukal, Bakoš.

S ta r š í ž i a c i
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Horný rad zľava: Dikoš st., Fehér, tréner Muráň st., Rosskopf, Böhmer, Tollár, Želovič, Dubeň, Čútora, Jánošík,
dolný rad zľava: Szelepcsényi, Matúš, Baráth, Škovránková, Porth, Štifter, Dikoš ml., Muráň ml.

Mladší žiaci
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Horný rad zľava: Straka J. st., Seňan, Lukáč, Kubala, Jurkášek, Šafárik, Stašiniak, Vízi, Majzlík, Fekečš,
Krištof, Jánošík, dolný rad zľava: Bartoš, Štefurik, Konrád, Mlynka, Petrák, Šurgan, Fehér, Kozák, Plevák.

O L D B OY S
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Výbor FO OŠK Dunajská Lužná: Fehér, Haviar, Jánošík, Bartoš, Šafárik, Plevák, Kubala, Opát, Jančok, Reindl,
na samostatných fotografiách Kozák a Benko.
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Ladislav Fehér –
prezident OŠK,
Jozef Straka st. –
bývalý predseda TJ,
Juraj Jánošík –
prezident FO OŠK,
Karol Krištof
– tréner – dorast
+ seniori.
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Práca
výboru

