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Vážení športoví priatelia,

v tomto roku si spoločne pripomíname

 výnimočné športové jubileum. 

Od zrodu futbalových a iných športových aktivít 

v našej obci Dunajská Lužná 

uplynulo úctyhodných 90 rokov. 

Je to príležitosť zaspomínať si 

na naše futbalové začiatky, 

obzrieť sa za minulosťou, 

osloviť žijúce legendy 

a spolu s nimi sa vrátiť do obdobia 

zrodu nášho futbalového klubu. 

Je to už kus histórie, 

ktorej pozadie by sme vám radi priblížili.

PaedDr. Juraj Jánošík
predseda OFK
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I. ROKY 1921 – 1938
Bolo to obdobie plné zmien, bohaté na historické udalosti. Museli sme sa vyrovnať s ná-

sledkami 1. svetovej vojny, všade vládla chudoba. Svetová hospodárska kríza v rokoch 
1929-1933 vyniesla na svetlo sveta Hitlera a fašizmus a bolo len otázkou času, kedy Ne-
mecko rozpúta ďalšiu svetovú vojnu. Ale život sa napriek všetkým problémom nezastavil. 
Mladí ľudia v našej obci, ktorá v tom čase niesla meno Schildern, Mischdosf a Torcs, sa 
postarali o to, aby sme nezaostávali za slovenským futbalovým svetom. A tak sa zrodil 
FC Schilder, ktorý spočiatku organizoval len priateľské zápasy s Mischdosfom, Torcsom, 
Bruckom, Cselem a neskôr v rokoch 1937-1938 sa  zapojil aj do súťaže s mužstvami 
Podunajska. Na zápasy sa vtedy vstupné nevyberalo, len hostia dostali dohodnuté ces-
tovné. Domáci hráči sa obliekali doma, hosťujúci vedľa ihriska. V tomto období sme mali 
najlepšie upravené ihrisko v „Jame“ a dobrých funkcionárov, čo nám zaručovalo vedúce 
postavenie medzi futbalovými klubmi..

II. ROKY 1939 – 1945
Boli to ťažké roky 2. svetovej vojny, ale v činnosti nášho futbalového oddielu nastali 

i napriek okolnostiam zmeny k lepšiemu. FC Schildern posilňoval svoje hráčske rady 
mladými chlapcami z okolia. Stali sme sa účastníkom Podunajskej súťaže, v ktorej sme 
museli spĺňať čoraz náročnejšie kritériá. Potrebovali sme financie na dopravu hráčov na 
zápasy v Hamuliakove, Šamoríne, Veľkej Pake, Báči, Vojke pri Dunaji a ďalšie. Mužstvo 
posilnili aj hráči z Kalinkova a Rovinky. Aj pod činnosť klubu sa podpísala vojna. Najmä 
v rokoch 1941-1945.

III. ROKY 1946 – 1973
Hneď rok po skončení 2. svetovej vojny, v roku 1946, vznikol nový futbalový klub Jáno-

šík. V rozhodujúcom kvalifikačnom stretnutí s mužstvom ŠK nepočujúcich sme vyhrali 
7:1 a postúpili sme do divízie, kde sa prebojovalo 12 mužstiev: Rapid Komárno, Matúš-
kovo, Neded, Zemianska Oľša, Pered, Kolárovo, Jelka, Veľký Meder, Slovan Komárno, 
Fél Tomášov, Apolo Bratislava a my - Jánošík Schildern. Za spomienku určite stojí prvý 
divízny zápas v auguste roku 1946, kde sme na domácom ihrisku prehrali s Rapidom 
Komárno 3:1. Na bránach bolo vtedy namiesto siete natiahnuté drôtené pletivo. Chýbali 
nám peniaze aj na to najjednoduchšie vybavenie. Potešiteľné bolo, že v celom ďalšom 
priebehu súťaže sme už žiadny zápas neprehrali, len posledný s Apolom Bratislava sme 
prehrali kontumačne, lebo nám po prvý raz ihrisko zaplavila voda. V súťaži sme obsadili 
pekné 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 Oľša - Jánošík Schildern 0:2, Jelka - Jánošík Schil-
dern 1:1, Jánošík Schildern - Rapid 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. Pomer 
gólov: 24:16. Získali sme 14 bodov a tým celkové 2. miesto. Ale naše zatopené ihrisko na-
koniec spôsobilo, že sme na jar 1947 museli zo súťaže odstúpiť a bolo po sláve. Napriek 
všetkému sme sa nevzdávali. Nasledovala jedna brigáda za druhou, bojovali sme s na-
šou „Jamou“, ale márne. Zvyšok päťdesiatych rokov bol nepretržitým bojom s vodným 
živlom, ale futbal žil stále, aj keď prešiel mnohými rekonštrukciami. Futbalový klub zme-
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nil svoj názov na Jánošíková – Košariská. Šesťdesiate roky priniesli najväčší rozvoj klubu. 
Začali sa úpravy ihriska. Zväčšili sa jeho rozmery z pôvodných 90x45 metrov na 100x50 
metrov. Na dĺžku malo 100 metrov. Položili sme tri koľajnice a brigádnici odoberali pôdu 
z povrchu ihriska lopatami do „ponváglov“, ktorú vozili na druhý koniec smerom k Ha-
muliakovu. Tak sa plocha postupne vyrovnávala. Pomáhala nám ťažká technika a na zá-
klade spolupráce s Národným výborom aj vojsko umiestnené za hrádzou. Futbal sa zatiaľ 
hral na náhradnom ihrisku pri časti Nová Lipnica. Pozoruhodné na tomto ťažkom období 
bolo, že v Jánošíkovej, v Nových Košariskách a v Novej Lipnici sa športovalo ako nikdy 
predtým. Okrem futbalu boli aktívne aj kluby ľahkej atletiky, cyklistiky, šachu, volejbalu 
a hádzanej. Získali sme dokonca aj ocenenie za účasť v okresnej spartakiáde v Zlatých 
Klasoch. Futbalisti obsadili pekné 3. miesto z devätnástich zúčastnených. Ale nášmu trá-
peniu s vodou nebol ešte zďaleka koniec. V roku 1965 sme zažili druhú „potopu“ nášho 
futbalového „sveta“. Brány trčali sotva 10 cm nad hladinou vody. Ale, ako sa vraví, všetko 
zlé je na niečo dobré. Pri úpravách ihriska sa opäť zväčšili jeho rozmery a rozlohou získalo 
dnešnú podobu. Napriek všetkým týmto ťažkostiam sme sa prebojovali do 1. triedy a ne-
skôr aj do okresnej súťaže. 

A takto sme sa prehupli do rokov sedemdesiatych. 
Územná reorganizácia štátu nepriniesla len nové okresy, ale aj zmenu v organizácii fut-

balu. My sme sa prebojovali do krajskej bratislavskej súťaže, v ktorej s väčšími či menšími 
úspechmi pôsobíme dodnes ako účastníci IV. ligy.

Súbežne s rozvojom futbalu sa museli riešiť problémy, ktoré súviseli s neustále hrozia-
cou spodnou vodou. Preto museli dať vtedajší funkcionári spolu s Národným výborom 
obce a za pomoci JRD Úsvit hlavy dokopy a vymyslieť nejaké riešenie. A tak sa rozhodli 
vybudovať nové ihrisko s  tribúnou, ľahkoatletickou dráhou a ďalšou spevnenou plochou 
pre iné športy. Na realizáciu tohto projektu si vybrali jedinú možnú plochu s veľkými 
jamami, ktoré bolo treba najskôr vyplniť stovkami kubíkov zeminy. Iná možnosť nebola. 
Celá akcia výstavby bola naplánovaná na päť etáp:

úprava terénu futbalového štadióna
ohradenie štadióna
vybudovanie trávnatej plochy štadióna
vybudovanie športovej budovy štadióna s futbalovou tribúnou
vybudovanie spevnenej plochy pre ďalšie športy.

Koľko úsilia bolo treba vynaložiť, aby sa naplánované stalo realitou, vám najzodpo-
vednejšie priblížia tí, ktorým vďačíme za to, že dnes máme vybudované športové dielo 
v hodnote viac ako 6 miliónov korún / 200 000 eur/ s nákladmi, ktoré prekročili vtedajšie 
3 milióny 800 tisíc korún. Takto vybudovaný futbalový štadión začal svojmu účelu slúžiť 
od júla 1969, keď sa na futbalovom trávniku odohral prvý majstrovský zápas. Budova 
futbalového štadióna aj s tribúnou začala písať svoju históriu v roku 1973. 

Nechajme teraz prehovoriť tých, ktorí toto futbalové dielo tvorili vlastnými rukami, stáli 
pri jeho zrode a veľmi radi si v kruhu svojich vrstovníkov i tých mladšie narodených 
zaspomínali na tieto neľahké, ale krásne časy ich mladosti. Čestné miesto v ich spomien-
kach patrí Jozefovi Strakovi st,. ktorý už dnes, žiaľ,  nie je medzi nami.
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JOZEF STRAKA st.
„Bez pána Straku by nebolo v Dunajskej Lužnej futbalu,“ takto si mnohí spomínajú 

na tohto výnimočného človeka. Opustil nás v roku 2002 a odišiel naozaj symbolicky. 
Chystal sa na svoj posledný futbalový zápas. Bolo to 17. augusta 2002, 30. novembra  by 
oslávil 80 rokov. roko rokov. 

Všetkých nás nesmierne trápilo, že sa nedožil toho, na čo trpezlivo mnoho rokov čakal. 
V ligovom  ročníku 2001/2002 sme postúpili do III. ligy a v nedeľu – 22. augusta nás ča-
kal prvý „majstrák“. Náš Jožko si ho už pozrel, žiaľ, z futbalového neba.

Ale vráťme sa pekne na začiatok. Jozef Straka sa narodil v Lednickom Rovnom v roku 
1922. V roku 1946 prišiel do vtedajších Košarísk. Vyučil sa za obchodníka. Určitý čas 
pracoval v Bratislave, potom bol vedúcim veľkoobchodu v Šamoríne. Po príchode do 
Jánošíkovej sa stal tajomníkom Národného výboru.

S futbalom začal ako 24-ročný v roku 1946 a futbalovej lopte zostal verný až do svojej 
šesťdesiatky.

V roku 1953 sa oženil. Rodičovský dom jeho manželky Anny stál neďaleko „Jamy“. 
Manželkini rodičia si „užili“ futbalistov, lebo ich studňa bola jediným zdrojom vody na 
umytie a prípadne na vypranie špinavých dresov. „Jožko žil futbalom, bol poctivý, ak 
nepomohol, tak neublížil,“ spomína pani Straková na svojho manžela. Postihol ju osud 
všetkých manželiek, ktorých manželia sa „upísali“ futbalovej lopte. So svojimi dvoma 
deťmi bola často sama, ale chápal to. 

Vo funkcii tajomníka a neskôr predsedu TJ pracoval pán Straka od mája 1946 do apríla 
1996. Stál pri zrode futbalového štadióna. Jeho manželka si z  obdobia výstavby štadióna 
spomína na vetu, ktorú často počula z jeho úst: „Neplytvajte s tou maltou!“ 

Pred rokom 1960 bol dve volebné obdobia členom športovej a disciplinárnej komisie 
Okresného výboru ČSZTV v Šamoríne a po roku 1960 štyri roky členom matričnej komi-
sie Okresného výboru ČSZTV Bratislava – vidiek.

Za túto aktívnu činnosť právom dostal vysoké ocenenia – bronzovú medailu Za rozvoj 
telesnej výchovy k 25. výročiu zjednotenia telovýchovy, medailu k 70. výročiu českoslo-
venského futbalu a striebornú medailu Za zásluhy o rozvoj telesnej kultúry a športu.

Dohliadal na činnosť jednotlivých oddielov – bi krosový, futbalový, hokejbalový, luko-
strelecký, strelecký, stolnotenisový a tenisový. To sú čriepky, ktoré skladajú krásnu mo-
zaiku, ktorú po sebe tento výnimočný človek zanechal.

A na záver odcitujeme futbalové kréda pána Straku, ktoré sú nesmierne múdre a po-
učné pre jeho nasledovníkov. 

Sám ich  nazval:

„FUTBALOVÉ PRAVDY“
1. Hlboko daj klobúk dole pred každým, čo ťa zabezpečoval, zabezpečuje a bude

        zabezpečovať, aby si mohol futbal hrať.
2. Vždy pamätaj, že futbal je strašne jednoduchá kolektívna hra, nie býčie zápasy.

    Môžeš v nej súťažiť o góly i body, na ktoré sa zabudne, futbal však iba 
        s ľudstvom zanikne. 

3. Bez kondičnej prípravy futbal nebudeš hrať, ale sa trápiť.
4. Nezabudni, že futbal sa nehrá iba nohami, ale aj hlavou, nikdy nie však ústami.
5. Hraj takým spôsobom, ako by si chcel, aby sa hralo aj proti tebe.
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6. Pripravený na futbal budeš, ak pri ňom nepostojíš, ale v stálom pohybe 
        si odpočinieš.

7. Zvykaj si na takú hru futbalu, že nebude poznať, či si pravák, či ľavák, netoč sa
       na jednu nohu ako motovidlo.

8. Čo najmenej prihrávok dozadu nech je pomocou dostať sa dopredu, kde jedine 
       súperova brána je.

9. Ak dostávaš prihrávku, nečakaj na ňu bez pohybu, veď to nie je frajerka.
10. Nemysli si, že je umením bezcieľne zakopnúť loptu do autu alebo ešte horšie na

        rohový kop, ak si nevyužil lepšie riešenie.
11. Nezaslúži si vyhrať, kto nevie prehrať.
12. Nie je dobrý tréner, ktorého hráči iba chvália.
13. Futbalovým aktívnym aj  pasívnym životom sa starne pomalšie.
14. Vždy hraj a bojuj čestne, za športový a spoločenský záujem svojho klubu, nikdy 

       nie za iné.
K tomu už niet čo dodať. Je to odkaz človeka, ktorý celý život zasvätil svojmu klubu. 

Česť jeho pamiatke.

ANTON PATRNČIAK st.
„Rád si zaspomínam na začiatok mojej dlhej futbalovej púti,“ začal svoje rozprávanie 

pán Patrnčiak st. „Neboli to ľahké časy, ale napriek všetkému mali svoje čaro. Bolo to 
roky mojej mladosti, ktoré v každom z nás vyvolávajú pocity nostalgie. 

Naši rodičia tu založili družstvo. A keď sme my mladí vyšli zo základnej školy, nesmeli 
sme ísť ďalej študovať, lebo by nemal kto robiť na družstve. Ale ja som sa s tým nechcel 
zmieriť, tak som vytrvalo chodil na bicykli do Šamorína na Úrad práce. Zistil som, že tam 
pracuje moja bývalá spolužiačka. Tajne mi dala tri prihlášky, ale inde sa nedalo ísť len do 
Třinca. Frniaka mama nepustila, tak sme sa tam vybrali dvaja – ja a Milan Cingel. Ja som 
tam zostal, učil som sa za zámočníka a jeden rok som bol kapitánom dorasteneckého 
mužstva. Hral som aj za výber Moravy. Môj tréner pán Ing. Borovec bol zástupca riaditeľa 
v učilišti. Pre zlý prospech vyhodil niektorých hráčov z mužstva, a tak som mu povedal, 
že aj u nás doma sú výborní futbalisti, ale hrať nemôžu. Všetko som mu vysvetlil a on 
súhlasil s tým, aby som ich pozval. Napísal som list Kolomanovi Ondrušovi a Jozefovi 
Frniakovi, ale prišiel len Ondruš. Potom ma „fukli“ na prax do Vítkovíc. Vtedy som hral za 
výber Moravy a vo Vítkoviciach ma zobrali rovno medzi juniorov, kde som hral rok. Potom 
sa mi stal úraz, a tak som sa vrátil domov. Po skončení školy sme dostávali na dva roky 
umiestenky, ale ja som si vybavil, aby som sa nemusel vrátiť do Vítkovíc.

Doma som začal s futbalom v roku 1954 ako dorastenec na ihrisku, ktoré skôr pripomí-
nalo bazén naplnený spodnou vodou. Keď napršalo, bola voda, keď nie, tak piesok, štrk 
a kamene. Chýbali financie, bez ktorých sa nedalo pohnúť. A moje prvé kopačky? Dnes 
by sa na ne futbalisti báli aj pozrieť. Štuple sme si vysekávali ručne, priklincovali sme si 
ich a boli sme radi, keď nám aspoň trochu pomohli udržať sa na mokrom teréne. Jeden 
rok sme boli dokonca bez mužstva, tak niektorí hrali v Kalinkove, niektorí v Rovinke. Z 
týchto problémov nám pomohol pán Straka. Bol v tom čase veľmi aktívnym a zapále-
ným  tajomníkom TJ, ktorý urobil nesmierne veľa pre náš futbal. V roku 1958 som išiel 
na vojnu do Klatov. Hneď som nahlásil, že hrám futbal – 2. triedu v Jánošíkovej. Ale nikde 
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ma nevolali a ja som, ako na vojne, držal hubu a krok. Pomohla mi náhoda. Na obede 
som stretol jedného spoluhráča z vítkovickej juniorky. „Tondo, ty nehraješ?“ obul sa do 
mňa. Povedal som mu, že som sa prihlásil, ale oni ma nezobrali. „Tak ja ti to vybavím,“ 
povedal. A stalo sa. Ale hral som za civilov a mal som sa veľmi dobre. Po zápase som 
dostal obed a 20 Kčs. Ale keď vojaci zbadali, že hrám za civilov, tak ma „zbuzerovali ako 
sirotu“. A najviac ten, ktorému som sa ako prvému hlásil ako futbalista. Ale tak to už na 
vojne chodilo. Potom som už hral za vojakov, robil som kapitána a keď tréner nemal čas, 
tak som ho musel aj zastupovať. A na rozlúčkovom table som mal napísané: Ceze mně 
jen po čtyřech. Vtedy som hral záložníka. Na vojne mi bolo nakoniec lepšie ako doma. 
Za tri mesiace som robil staršinu, vozieval som chalanov do roboty, ráno aj poobede som 
trénoval. Po vojne som hral pár mesiacov aj za Káblovku, ale žene sa nepáčilo, že som 
stále preč, tak som sa vrátil domov.

Zo všetkých síl sme sa vtedy snažili vylepšiť si ihrisko. Naviezli sme naň vyše 100 fúr, 
ale v hline bol štrk, tak sme si ten pôvodný trávnatý podklad skôr pokazili. Na spodnú 
vodu sme skrátka nemali. Zaplavila nám celé ihrisko, niekde bolo vidieť len kúsok brány. 
Vtedy sme sa prvýkrát dostali k nejakým korunám, lebo poisťovňa nám predsa len niečo 
dala. Začali sme hrávať v Novej Lipnici. Pri cintoríne sme si spravili provizórne ihrisko, kde 
sme pokračovali, pokým voda, možno po roku či až dvoch, konečne odišla. Potom sme 
sa vrátili späť. Neskôr sme sa ho snažili vylepšiť, lenže vtedy ešte neboli také technické 
možnosti, tak sme robili všetko ručne. Opäť nám pomohol pán Straka, ktorý v tom čase 
robil aj na okresnom národnom výbore a  v dedine aj predsedu MNV. Pridelili nám túto lo-
kalitu a tým sa začal náš boj – brigáda, brigáda, brigáda. Všetko sme si vybudovali vlast-
nými rukami. Všetci hráči „A“, „B“ mužstva aj dorastenci museli pomáhať. Odpracované 
brigádnické hodiny sa ani nedajú spočítať. Ani na vlastnom dome som sa tak nenarobil. 
Drny sme zháňali po celom okolí, ja som nechal vyrobiť z plečky nože, ktoré sme ťahali 
za traktorom a vyberali drny. Potom sa začali problémy s výstavbou tribúnky a šatní. Ne-
vedeli sme, ako na to, preto sme chodili, väčšinou ja, Benko a Szeibeczeder, po okolitých 
dedinách a obzerali sme si ich tribúny. Potom nám pán architekt Kukelka naprojektoval 
tú našu. Problémy sme mali aj s ľuďmi zo sídliska, ktorí si mysleli, že im kradneme mate-
riál, ale my sme si stavali za svoje, len materiál bol rovnaký, lebo sme chceli, aby štadión 
architektonicky korešpondoval so sídliskom. Dokonca si mysleli, že pán Teleky nám ten 
ich materiál dáva. Veľmi nám v tej dobe pomáhalo JRD, obec – Miestny národný výbor 
a všetko opäť vznikalo svojpomocne. Nepamätám si, že by tu niekto z nás dostal za prácu 
peniaze. Len betónové oplotenie sme dali robiť Reindlovcom a aj to, bohužiaľ, tak vyzerá. 
Na spodok dávali hlinu a len zvrchu trochu betónu, preto sa stĺpy krivili. Celú konštrukciu 
som spravil u mňa v dielni, samozrejme bez finančnej náhrady. Myslím, že len zábradlie 
dorobili Reindlovci. Všetko sme si robili svojpomocne. Neskôr na sídlisko prišiel bývať 
pán Ing. Neubauer, ktorý pracoval ako ekonóm na ÚV ČSTV. Veľmi nám pomohol s tech-
nickým vybavením. Dostali sme kosačku, unimobunky a zariadenie na polievanie štadi-
óna. Unimobunky sme dostali od ČSTV zadarmo po Majstrovstvách sveta v motokrose 
v Považskej Bystrici. Potom sme sa pustili do výstavby tenisových kurtov. Malo tam byť 
pôvodne kúpalisko. Už boli aj základy hotové, ale, samozrejme, nevyšli peniaze, tak sme 
odpaľovali betonársku oceľ, odstrelili sme betóny, vyrovnali sme to, aby sme mohli začať 
stavať tenisové kurty. 

Najväčší problém sme mali s dopravou futbalistov na zápasy. Kúpili sme si jeden taký 
poriadne starý autobus v Skalke nad Váhom, opravili sme si ho, ale stále sa nám kazil, 
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tak sme sa rozhodli, že za brigády si budeme odkladať peniaze na nový. Po pár rokoch 
sa nám to podarilo. Peniaze sme zháňali aj cez pridružené výroby. JRD nám sľúbilo, že 
nám dá objednávku, lebo my ako spoločenská organizácia sme si v tej dobe nemohli 
kúpiť autobus. Mohli to urobiť jedine podniky alebo JRD. Spolu s pánom Benkom sme 
vycestovali do Čiech, kde sme to dojednali. Tamojší vedúci odbytu chcel od nás recip-
ročne vybaviť prestup svojho syna, ktorý bol cyklistom a nedostal sa do Dukly Brno, do 
Slovnaftu. Sľúbil nám, že keď si niektorý podnik na konci roka nepreberie autobus, tak 
bude náš. Naozaj nám na konci roka zavolal, že autobus je a že si môžeme doniesť ob-
jednávku. Vtedy začali problémy. Náš predseda družstva okamžite zareagoval: „Dobre, ja 
vám dám objednávku, ale prvý autobus pôjde pre družstvo a vy si zožeňte druhý, keď ste 
takí šikovní.“ A tak sa aj stalo. A keď nám  koncom decembra opäť zavolali, že si môžeme 
prísť po ten druhý autobus, tak nám povedal, že on sa kvôli nám nenechá zavrieť a že 
objednávku nám nedá. Tak sme sa s Karolom Szejbeczedrom vybrali za jeho spolužia-
kom ekonómom do Zlatých Moraviec, aby nám pomohol. Bol ochotný, ale ... Potreboval 
zohnať Žiguli pre družstvo. Našťastie sme mali jedného futbalistu, ktorý bol zamestnaný 
v mototechne. Bol to pán Krištofík. Pomohol nám dostať sa k tomu „žiguláku“ cez pána 
Ľudovíta Zlochu. V družstve sme požiadali o jedno prasa, narobil som klobásy, jaternič-
ky a mali sme „žiguláka“. Bola to náročná púť, ale konečne sme dostali objednávku na 
autobus. Družstevníci našťastie napísali, že z finančných dôvodov predajú autobus nám, 
tak sme boli ako-tak krytí. Ale našiel sa nejaký dobrák, ktorý písal anonymné listy, a tak 
začala za mnou chodiť kriminálka. Nakoniec som sa vzdal funkcie predsedu TJ a na fut-
balový štadión som nevkročil tri roky. Ale vrátil som sa.

Bola aj taká doba, že som musel robiť predsedu TJ, kapitána aj trénera naraz. Nikto to 
nechcel robiť bez náhrady a my sme to robili naozaj len z lásky k futbalu  a  zadarmo. Ako 
hráč som vystriedal všetky posty. Kde kto chýbal, tam som hral. Najčastejšie v útoku 
a v zálohe. Bol som malý, ale niekedy som hral aj stredného obrancu. Mne to bolo jedno,“ 
ukončil svoje zaujímavé rozprávanie pán Patrnčiak. 

A ako si na jeden z jeho výkonov spomína Ján Hanzel ml.?
„Spomínam si na jeden zápas, ktorý sme hrali v Rovinke proti Malackám. Tóno krikrát 

vystrelil z veľkej diaľky spoza 16-tky a dal tri góly, jeden krajší ako druhý. Mal som vtedy 
asi 14 rokov. Bolo to niečo krásne. Vyhrali sme vtedy 3:0.“ 

 MILAN HARUŠŤÁK
„Mám výhodu, že som spomedzi vás najskôr narodený,“ začal svoje rozprávanie v kru-

hu pamätníkov pán Harušťák, ktorý 15. júla 2011 oslávil 80 rokov.
 „Spomínam si najmä na povojnové roky. V „Jame“ sa mohlo hrať len vtedy, keď spod-

ná voda nebola vyššia ako Dunaj. Vtedy sme hrali tuším oblasť. Hrali sme s Medveďo-
vom, Komárnom, menej na Záhorí. Rád by som spomenul mená vynikajúcich futbalistov 
– Benkoviča z Kalinkova, Šaňa Jégha, Bartaloša, bratov Rendlovcov – Fera a Karola, Piš-
tu Dinžika, ktorý bol náš kapitán a výborný futbalista. V „Jame“ dával krásne góly z po-
lovice ihriska. Ďalej tam bol  Mišo Šipoš, ktorého sme prezývali „Šiša“. V tej dobe som 
robil predsedu družstva. Prenajali sme pozemky Západoslovenským kameňolomom a 
štrkopieskom, dojednali sme ornicu, ktorú sme odvážali autami na určenú skládku. Bolo 
dohodnuté, že sa to bude zakrývať, ale keď išli hlbšie do vody, tak sme pochopili, že toľ-
ko zeminy mať nebudeme. Po roku 1965, keď bola v „Jame“ posledná voda, sa potom 
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na tom mieste urobilo detské ihrisko, ktoré slúžilo aj škole na hodiny telocviku. Keď to 
zobral do rúk Jožko Straka, ktorého ja porovnávam so súčasným obetavým funkcioná-
rom  Jurom Jánošíkom, sa to znovu rozbehlo. Z pozície predsedu JRD som sa snažil čo 
najviac pomôcť. Poskytol som autá, buldozéry. Robili sme to za členské peniaze. Veľakrát 
som radšej nevedel, kde autá s tou hlinou idú, ale robil som to rád. Chvíľu som pracoval 
aj vo výbore, do ktorého ma zvolili bez môjho vedomia, ale potešilo ma to. Utŕžil som aj 
nejakú tú bitku, keď som chodil s dorastencami na zápasy. Najviac nás „bili“ v rokoch 
1986/1987 na Záhorí u mojich dobrých kamarátov. Trénerom bol vtedy Laco Knapp. 
Hovorím mu: „Laco, keď vyhráme, tak máme obed v čárde Kondoroš v Holiciach.“ Po 
inom zápase som im sľúbil toľko zmrzliny, koľko zvládnu. Nakoniec sme remizovali 1:1 
a chlapci v autobuse mi hovoria: „Predsedo, a čo teraz?“ Hovorím im: „Chlapci, ja som 
povedal, že zmrzlina bude za výhru.“ Ale mal som dobrého kamaráta v Šamoríne – Turka 
Jožka Amazoviča, tak si jej dali naozaj podľa chuti a ešte im ju nabalil zmrazenú aj do 
pivových pohárov. Samozrejme, že som nezabudol podotknúť: „Chlapci, ale nabudúce 
by ma potešilo víťazstvo.“ V rámci Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva sme 
organizovali na novom štadióne futbalové turnaje. Postupne vyhrávali všetky družstvá 
v obvode, každému sme kúpili dresy a dostali nejaké tie poháre. V roku 1989 som sa dob-
rovoľne vzdal funkcie vo výbore. Považovali ma za bývalého komunistu, tak som radšej 
odišiel. Myslím si, že som športu pomohol, všetko som robil z lásky k futbalu,“ dodal na 
záver svojho rozprávania.

TIBOR MARUŠINEC
„Narodil som sa v Bratislave v roku 1942. Futbal som začal hrať v Dimitrovke a ako 

dorastenec som dosiahol pekné výsledky,“ povedal na úvod pán Marušinec. 
„S úsmevom si spomínam na zápas s Trenčínom. Počas cesty vlakom sme si v novi-

nách prečítali ako hotovú vec, že Trenčín ide do ligy. Náš tréner pán Rakús na to reagoval 
slovami: „V prvých pätnástich minútach im dáme tri góly a potom sa stiahneme.“ Na-
ším problémom bolo, že sme nemali brankára. Mojím spoluhráčom bol vtedy začínajúci 
Šaňo Vencel, ktorého túžbou bolo hrať futbal, ale problémy mu robilo behať za loptou. 
„Ty, Šaňo, pôjdeš do brány. Si dlhý, využijeme to,“ povedal tréner. A tak aj bolo. Napodiv 
sme zápas vyhrali a postúpili sme do vyššej súťaže. A zo Šaňa sa časom stala dnes už 
brankárska futbalová legenda.

Moja ďalšia futbalová kariéra bola spätá s Petržalkou, kde som hral za divíziu pod ve-
dením trénera Gusta Mráza. V rokoch 1969/1973 som pôsobil v Rakúsku. Hral som za 
mužstvo Orthu nad Dunajom. 

Do Dunajskej Lužnej som sa prisťahoval v roku 1974. Začal som robiť hrajúceho tréne-
ra a v ligovom ročníku 1975/1976 smer postúpili do okresnej súťaže. Rád si spomínam 
na sústredenia vo Vysokých Tatrách v rámci zimnej prípravy. Niektorí hráči tam prvýkrát 
stáli na lyžiach, tak sme si užili aj zábavy. Hral som na poste záložníka a ako tréner som 
pôsobil v „A“ mužstve tri roky a v „B“ mužstve ďalšie tri roky. Futbalu som zostal verný 
ako hráč starých pánov.“ 

IVAN HUBERT
„Po skončení mojej futbalovej kariéry v roku 1975 som tu ako prvý začal robiť s deťmi,“ 

spomína na svoje trénerské začiatky pán Hubert. „Moja žena bola učiteľka TV, tak som 
jej povedal: „Daj mi nejaké deti, budem ich trénovať.“ Skoro všetci moji hráči pokračovali 
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v doraste a boli takí dobrí, že keď dohrali svoj zápas, tak mnohí ľudia odišli domov, lebo 
ich nebavilo pozerať zápas „A“ mužstva. A čo si najviac cením? Že všetci prešli do „A“ 
mužstva. Tomuto klubu vyčítam, že roky rokúce sa im nepodarilo vychovať si svojich 
„áčkarov“, čo je veľká chyba.“

JÁN CSOMOR st.
„Futbal som začal hrať v roku 1950. Tri roky som bol v doraste, hral som ľavú spojku. 

Boli sme veľmi dobrý kolektív, z ktorého sme zostali, žiaľ, len traja – Jano Kolárik, Miro 
Šuster, ktorý pochádzal z Juhoslávie, a ja. Ostatní spoluhráči sa už odobrali z tohto sveta, 
zostali mi na nich len spomienky,“ začal svoje rozprávanie Jan Csomor. 

V pamäti mi utkvela jedna bitka. V roku 1956 sme hrali s Medveďovom. My sme mali 
dvoch šikovných chlapcov – Karola Riga, cigáňa, a Jana Kolárika. Obaja boli veľmi tech-
nickí a rýchli hráči, ktorí si za žiadnu cenu nedali vziať loptu z nohy. Obohrali aj štyroch, 
piatich. Bojovali s takým nasadením, že kopali a opľuli všetkých, ktorí im prišli do cesty. 
A tak sa 

strhla bitka, zápas sme, samozrejme, kontumačne prehrali. Po chvíli sa bili všetci hlava-
nehlava.“ Pán Harušťák hneď dodal: „A ja som tam prišiel o úplne nové nohavice.“ „Kto 
bol na štadióne, každý sa s niekým trhal,“ pokračoval pán Csomor. „Rozhodcovia sa rad-
šej schovali. Napodiv odveta u nich doma sa nakoniec odohrala v pokojnej atmosfére. 

V tom istom roku som 1. februára prebral z družstva nákladné auto pragovku Eren 
a Jožo Straka mi povedal: „Jano, budeš voziť futbalistov na zápasy.“ Už som aktívne ne-
hrával, ale ak niekto chýbal, musel som nastúpiť. Predtým pragovky neboli stabilné autá, 
tak to bolo dosť nebezpečné. Na voľnú plošinu sa natlačilo 20-30 ľudí, našťastie vtedy 
nebolo ešte toľko policajtov. V 50. rokoch sa chodilo na zápasy aj na traktore. Raz nás 
traktorista odviezol omylom skoro až za hranice do Bergu. Boli tam hráči „A“ mužstva 
aj niektorí dorastenci. Išli sme do Rusoviec, ale šofér sa pomýlil a išiel ďalej. Skoro nás 
vtedy zavreli. Či sme sa viezli na vlečke ťahanej  koňmi, na traktore, na nákladnom aute, 
na autobuse, vždy sme spievali všetky slovenské pesničky. Bolo jedno, či sme vyhrali 
alebo prehrali. Boli sme vynikajúci kolektív. Keď sme prechádzali cez Záhorie, tak aby 
vedeli, kto ide, do okna  sme priložili čísla dresov, ktorými sme oznamovali výsledok 
zápasu. Napríklad sme vyložili čísla 6 a 3. Po ceste sme nepili, spievali sme si len tak pre 
radosť. Pán Straka nepustil ľahko „perie“, na peniazoch doslova „sedel“. V roku 1973 sme 
hrali o postup s Myslenicami a prehrali sme 1:0. Všetci boli najedovaní, hanbili sme sa 
a radšej sme išli do prvej krčmy zapiť žiaľ.“ „Ja,“ doplnil ho pán Patrnčiak, „som išiel do 
družstevnej vinárne povedať, že neprídeme na večeru, lebo predseda družstva nám tam 
zariadil pohostenie len po vyhratom zápase. Mysleničania išli autobusom okolo, a tak 
ich zastavili a pozvali ďalej. Oni sa schuti navečerali a všetko vypili. Bol to samozrejme 
omyl, z ktorého vyťažili, čo sa dalo. Neskôr nám to pohostenie chceli vrátiť. Pozývali ma 
do vinárne. Smiali sa, že sa im ešte nikdy nestalo, aby im súperi dali jesť po vyhratom 
zápase.“

Potom si pán Csomor zaspomínal na fanúšikov. „Naši fanúšikovia boli v časoch na-
šich začiatkov normálni, neagresívni, čo sa vôbec nedalo povedať o tých z okolitých de-
dín. Hádzali do nás kamene, opľuvali nás. Z Rovinky vraj ani sviňa nebola dobrá,“ dodal 
s úsmevom. „Najagresívnejší boli na našich hráčov – cigáňov, ktorí boli výborní technici 
a mnohí z nich boli aj vzdelaní. Ale veľmi skoro dospievali a odchádzali z družstva, čo bola 
škoda. Raz som ako tréner žiakov mal v družstve 11 cigáňov a jedno dievča. Keď im vajda 
zavelil, tak na tréning neprišiel nikto z nich,“ s úsmevom ukončil svoje spomienky.
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JÁN VASS
Na rozprávanie Jána Csomora nadviazal ďalší pamätník - pán Ján Vass, ktorý si zaspo-

mínal na vojnové a povojnové roky.
„Prvý zápas sa tu hral v roku 1944 proti nemeckým vojakom, naši vtedy prehrali 2:0. 

V tom istom roku bolo aj zatopené ihrisko „Jama“, voda bola až po horné žrde. Druhýkrát 
bolo zatopené v roku 1957, vtedy prišla veľká voda v marci. Kým neopadla, zápasy sa 
hrali v Jánošíkovej v obecných objektoch. Potom sa hráči presťahovali späť. Začalo sa 
uvažovať o tom, že sa navýši spodok aspoň o meter. Jožo Straka, ktorého si veľmi vážim, 
lebo keby nebolo jeho, tak tu nie je ani futbal, bol srdcom všetkého, čo sa okolo futbalu 
dialo, urobil to, čo sme my ostatní nedokázali. S Jožom Blaškom, stredným obrancom, 
vybavili zo štrkoviska koľajnice, ktoré sme ručne položili, ale zatápalo to ďalej. Uvažovali 
sme aj o novom ihrisku, až nakoniec padlo rozhodnutie, že sa do toho pustíme. Ale neboli 
ani peniaze, ani projekty, tak sme navozili asi 80 fúr hliny. Pán Benko, dnes už nebohý, 
sedel tam pri bráne, počítal fúry a robil si čiarky.

 Problémy boli najmä s prepravou futbalistov. Vozili nás na traktore. V roku 1956 mali 
družstvá dve autá, vozil nás väčšinou otec Jana Hanzela, alebo nás vozili na „vetrieskach“. 
Mali sme jednu veľkú nevýhodu, že sme boli dedina, ktorá leží „uprostred sveta“. Keď 
sme hrali v Dunajskej Strede, tak sme boli k... Slováci a keď sme hrali na Záhorí, tak k... 
Maďari. Prvým plateným trénerom bol Lajoš Košťál. Dorastenecké mužstvo tu bolo zalo-
žené v roku 1954. Straka vtedy ešte hral, bol tajomníkom TJ a organizoval odchody na 
zápasy. Vždy nás pred odchodom rátal a povedal: „Desať, ideme!“ lebo jedenásty bol on. 
Nikto z nás nemal takú kondíciu ako on,“ ukončil svoje rozprávanie pán Vass.

LADISLAV KARL
„Ja som začínal v doraste v  60. rokoch,“ začal svoj príbeh rozprávať pán Ladislav Karl. 

„Dorast vznikol na jeseň v roku 1954. Žiaci asi v roku I973, začínal s nimi pán Hubert. 
Starší tréneri boli: Košťál, Straka, Patrnčiak, Szeibeczeder, Kóňa. Boli sme vynikajúca 
partia, ale väčšina z mojich spoluhráčov si už dnes, žiaľ, hrá svoj milovaný futbal tam 
hore.

 Rád si spomínam na veľké derby zápasy. Jeden z nich bol v Rovinke, kde sa mi poda-
rilo dať vlastný gól. Hral som stredného obrancu a Tóno Patrnčiak bol presvedčený, že 
zápas vyhráme, tak mi dal za to poriadne zaucho. Ale to bolo pre dobro veci. To ako keby 
mi povedal:  „Chlapče, spamätaj sa!“ Potom sa mi, našťastie, podarilo vyrovnať a nako-
niec sme vyhrali 2:1. Dodnes ma štve, že víťazný gól dal práve Tóno. Na tento zápas nikdy 
nezabudnem. V tých časoch sme hrali v už spomínanej „Jame“. Toto naše súčasné ihris-
ko je oproti tomu Maracana. Štrk, voda. Janko Vass bol pravý „krídelník,“ a tak väčšinou 
v tom svojom rohu stál vo vode skoro po kolená. 

Futbal som hral do roku 1969. Počas zápasu na Vrakúni ma nešťastne „štrngli“, lebo 
v Hamuliakove sme sa pobili. A odniesla si to panvová kosť. Mojou nevýhodou vždy bolo, 
že som vysoko skákal a potom hlboko padal. A keďže som už bol dva dni aj s cestou 
ženatý, tak som sa začal viac venovať rodine,“ s úsmevom ukončil pán Karl svoje rozprá-
vanie.

IV. ROKY 1973 - 1989
„Želajme si, aby aj vyskytnuté nedostatky na úseku života futbalového boli čo najzod-

povednejšie riešené v prospech celku, k čomu sú vytvorené dobré podmienky materiálne 
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aj personálne. Veď aj nedostatok, že v tomto roku sa konajú po prvý raž oslavy jubilea 
osemdesiateho výročia, nakoľko za posledných osemdesiat rokov sa u nás nikdy ne-
konali, bude takto odstránený.“ To sú pamätné slová jedného z najzaslúžilejších členov 
futbalového oddielu Jozefa Straku st. Dovolili sme si ich odcitovať z publikácie Z histórie 
športového klubu 1921 - 2001, lebo sú veľavravným odkazom budúcim generáciám. Sú 
tým najsprávnejším úvodom k rokom osemdesiatym. 

Neboli to jednoduché roky. Najmä obdobie od roku 1989 do roku 1995. Pomocnú ruku 
vtedy podala najmä obec pod vedením starostu Ing. Ladislava Cingela. Telovýchovnú 
jednotu vtedy viedol Ing. Vladimír Jančok, ktorý robil naozaj všetko – kosil, upratoval, bol 
hospodárom. Pomáhali mu ďalší členovia výboru – Karol Mihaliak, Jozef Šafárik, Juraj 
Kozák, Juraj Jánošík, Alexander Reindl st. Pomáhal aj predseda MNV Koloman Végh. Dal 
postaviť telocvičňu, dobudoval sa športový areál. Pán Végh je dodnes verným futbalovým 
fanúšikom „A“ mužstva.

Náš klub sa za posledných 15 rokov zviditeľnil v rámci kraja a Slovenska, čo nás veľmi 
teší. Máme širokú členskú základňu, hráme v najvyšších súťažiach v rámci kraja.

Nechajme teraz prehovoriť tých, ktorí sa spolupodieľali na aktívnej činnosti klubu 
v tomto období.

MILAN MIHALIAK
„Začínal som ako dorastenec v ročníku 1964/65. Najväčšiu prehru sme s dorastom 

utrpeli v Galante – 18:0. Bolo to v roku 1956. My sme vypadli a Galanta bola Majstrom 
Slovenska. Keď bolo málo hráčov, tak som niekedy hral aj dva zápasy v jeden deň. Po-
obede som hral za dorast a o dve hodiny za „A“ mužstvo, samozrejme načierno. Spo-
mínam si, že keď sme hrali v Rovinke, vtedy pán Mičuch povedal, že v rozhlase hlásili: 
„Príďte povzbudiť Rovinku, lebo hrá s Úsvitom a my nad nimi vyhráme 3:0“. Ale nakoniec 
sme vyhrali my 3:0. Vlado Virčik dal dva góly, Tóno jeden. Vlado mal vtedy na sebe dvojo 
trenírok. Dostal taký šľapák, že ich mal „durchom durch“ preseknuté. Musel si ich držať, 
lebo by ich stratil. Bol to hráč s výbornou kondíciou.

Prvý išiel z dorastu do „A“mužstva pán Hanzel, potom sme asi po pol roku išli za ním 
s Karolom Rigom. Bolo to v roku 1967. Pamätám si na hráčov, ktorí boli naším vzorom. 
Patril medzi nich aj pán Patrnčiak. Kopačky som dostal od pána Huberta, ktorý mal 
možno o dve čísla väčšie nohy ako ja, „pamätali“ si na nejeden zápas, ale ja som si ich 
nesmierne vážil. Boli od áčkarov a to bolo niečo!

Z klubov sa robil výber do mužstva, ktoré hralo pod hlavičkou okresného mesta Šamo-
rín. Hrávali na 1. mája alebo na dožinky. Napríklad Hushegyovci, Tóno a ďalší.

Peňazí bolo vždy málo, ale kolektív bol veľmi dobrý. Mali sme tu aj dobrých spevákov, 
aj dobrých hudobníkov. Pán Gráčik vždy nosil so sebou gitaru. Po zápase sme mali aspoň 
spoločnú večeru a potom bola akcia „10“. Vybrali sme po 10 Kčs na občerstvenie a hneď 
bola výborná nálada. Mladší pili malinovku, tí starší pivo. Potom sme ešte pobehali po 
všetkých zábavách v okolí a bavili sme všetkých ľudí. Boli sme naozaj spevavá partia. 
Spievali sme, keď sme vyhrali, ale aj po prehre. Raz sme prišli do Terchovej a boli tam 
hody. V autobuse sme mali 20-litrový demižón. Kúpili sme si asi 3 litre vína a hadičkou 
sme si tajne prečerpávali do vypitých fliaš to naše vínko. Domácim nešlo do hlavy, ako sa 
môže dvadsať ľudí baviť s tromi litrami celú noc. V tom čase sme mali v mužstve našich 
kamarátov cigáňov. Terchovčania boli na nich trochu ostrejší, ale stačilo povedať, že sú 
z Jánošíkovej, tak sa ich nikto ani nedotkol, boli chránení. Sú to naozaj pekné spomien-
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ky,“ dodal na záver svojho rozprávania. Pán Mihaliak, ktorý bol predsedom klubu v ro-
koch 1986/1987 po Antonovi Patrnčiakovi. 

VLADIMÍR JANČOK
S futbalom sa pán Vladimír Jančok aktívne stretol v rokoch 1967 - 1969 ako doraste-

nec. Potom jeho kroky smerovali do Nitry, kde študoval na Vysokej škole poľnohospodár-
skej, a do futbalu v Dunajskej Lužnej sa vrátil ako funkcionár v roku 1990.

„Začal som ako člen výboru, potom som sa ujal funkcie predsedu TJ,“ povedal na úvod 
a potom pokračoval. „Futbalový klub som našiel v neutešenom stave po organizačnej 
i finančnej stránke. Klub časom prešiel do majetku obce, na čo bolo treba hneď reagovať. 
V spolupráci s obcou som stál pri zrode Obecného športového klubu a spoločne s Ing. 
Špačkom, ktorý bol kontrolórom obce, sme spracovali Stanovy a organizačný poriadok 
klubu.

Počas môjho pôsobenia sme postúpili do 4. ligy a vytvorili sa podmienky pre postup 
do vyšších súťaží. Bol som nútený robiť trénera žiakov, šoféra autobusu, predával som 
v bufete, valcoval som ihrisko. No proste všetko, čo bolo potrebné, lebo všetci v čase 
mojich funkcionárskych začiatkov zutekali.

 Po piatich rokoch môjho pôsobenia som odovzdal „žezlo“ do rúk Jurajovi Jánošíkovi, 
ktorý prevzal vedenie FO, a Lacovi Fehérovi, ktorý sa stal predsedom Obecného športo-
vého klubu.“

EVA PAVELKOVÁ
Neodmysliteľnou súčasťou  TJ Úsvit bol aj oddiel ZRTV. Na jeho činnosť si zaspomínala 

Eva Pavelková, cvičiteľka Československej spartakiády 1985.
„V roku 1984 sa členská základňa TJ Úsvit V Dunajskej Lužnej rozšírila o oddiel ZRTV 

– cvičenie žien,“ začala svoje rozprávanie. „Členky ZO SZŽ, ktoré pravidelne cvičili v telo-
cvični ZŠ, začali na jeseň v roku 1984 s nácvikom spartakiádnej skladby. Vystúpili s ňou 
v Pezinku, v Senci, v Miloslavove a v Dunajskej Lužnej. Do nácviku dali kus srdca, na vy-
stúpenie sa poctivo pripravovali. Cvičili skladbu Ženy I. na prekrásne Slovanské tance od 
Antonína Dvořáka. Svojím cvičením vyjadrovali radosť, nehu a ladnosť ženy. Najväčším 
ocenením vtedy bolo, že šesť z nich vybrali za vtedajší okres Bratislava vidiek na celo-
štátne vystúpenie v Prahe na Strahove. Boli to ženy: Viera Belenčiaková, Marta Krásna, 
Eva Pavelková, Oľga Reptová, Júlia Šarkozyová a Anna Vassová. Bol to nezabudnuteľný 
zážitok cvičiť na najväčšom štadióne na svete spolu s 13 824 cvičenkami. 

Rada by som na záver ešte raz poďakovala vtedajšiemu vedeniu TJ Úsvit pánom Anto-
novi Patrnčiakovi, Ing. Karolovi Szeibeczederovi, Štefanovi Benkovi a ostatným členom 
výboru, ďalej vedeniu PD Úsvit pri Dunaji, ktorí nám boli nápomocní pri financovaní tých-
to podujatí. Bez ich pomoci by sme nemali také prekrásne zážitky, na ktoré dnes už len 
s láskou spomíname.“

FRANTIŠEK KONRÁD
„S futbalom som začínal v roku 1968 a bola to skôr náhoda. Dá sa povedať, že som 

sa k nemu akosi „primotal“. Dorastenci hrali v „Jame“ a bolo ich málo. My sme hrali 
na pasienku a tréner prišiel medzi nás s tým, že mu chýbajú hráči. Tak sme traja rýchle 
odbehli. A skončilo to tak, že do roku 1973 som stabilne hral za dorast. Potom som na-
stúpil na vojenskú základnú službu do Vimperku Šumava. Tam som hral za „B“ 2. triedu, 
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potom som sa dostal do 1. mužstva do civilného klubu. Hrali sme tam traja vojaci krajské 
majstrovstvo. Keď som sa vrátil domov, začal som hrať s pánom Patrnčiakom, ktorý 
vtedy pomaly končil. Bol o 16 rokov starší odo mňa. Od ročníka 1978/1979 som hrával 
stabilne, 12 rokov som robil kapitána. V roku 1980 som išiel na skusy do Petržalky, ktorú 
trénoval Anton Urban. Nevyšlo to podľa mojich predstáv, tak som sa vrátil späť, opäť so 
prebral kapitánsku pásku a s futbalom som skončil v roku 1992 ako 38-ročný. Moji spo-
luhráči boli aj o 8 rokov mladší. 

Rád si spomínam na sústredenia v Terchovej. Chodili sme tam každú zimu. Večer sa 
aj kadečo popilo, ale ráno sa nikto nesťažoval, na tréningu sme poctivo „makali“, každý 
vydal zo seba maximum. 

Zo stretnutí si najviac pamätám na prípravný zápas s Petržalkou. Za Petržalku chytal Ši-
můrka, vyhrali sme 4:3 a ja som dal tri góly. Na drese som mal číslo 10, na ktoré som bol 
veľmi hrdý, lebo predtým patrilo pánovi Patrnčiakovi. Iné číslo som asi ani nemal. Spo-
mínam si na Tibora Marušinca, ktorý hral ligu za Žilinu. Prisťahoval sa k nám. Predtým 
hral v Rakúsku. Chvíľu s nami hral a istý čas aj trénoval. Stále sa ponúkal, že nám vybaví 
nejaký priateľský zápas v Rakúsku. A tak sa aj stalo. Súperov sme ubytovali v Bratislave 
v hoteli Rapid a ako správni hostitelia sme zohnali z družstva 10 moriakov. Jediné, čo ich 
zaujímalo, boli naše slovenské dievčatá. Mali sa u nás ako prasatá v žite. Na druhý deň sa 
hral zápas. Ale to bola katastrofa. Boli takí unavení, že nám na ihrisku odpadávali. Jed-
ného z nich musela zobrať do nemocnice dokonca helikoptéra. Potom sme zistili, že oni 
už na Slovensku boli viackrát, ale recipročný zápas doma zorganizovať nechceli. A keď 
sme tam volali, mali kopec výhovoriek. Dúfali, že sa nám nepodarí vybaviť si vycestova-
cie doložky. V tom čase to naozaj nebolo jednoduché, ale nám sa to nakoniec podarilo. 
Tibor Marušinec nám vybavil iný zápas v Orte. Opäť nám pomohli konexie na vysokých 
miestach. Dvaja naši hráči vízum s nami nedostali, ale mohli vycestovať o deň neskôr. 
Nakoniec prišli na zápas skôr ako my. Išli do Maďarska a do Rakúska ich napodiv pustili 
bez kontroly.  Vyhrali sme 4:2.“

JUDr. LADISLAV GRAČÍK
„Narodil som sa 11. 9. 1954 v Novej Lipnici v okrese  Bratislava – vidiek. Do prvej triedy 

som začal chodiť v Nových Košariskách. V roku 1961 sa moja rodina presťahovala do 
Prievozu –  časti Bratislavy. 

Prvú futbalovú abecedu som sa začal učiť v prípravke vo futbalovom klube Slovan 
Bratislava pod vedením pána Košťála. Na základnej škole na Kladniaskej ulici sme mali 
veľmi dobrého učiteľa telesnej výchovy pána Pocklana, ktorý nás učil láske k športu. 
Pravidelne sme sa zúčastňovali na súťažiach medzi základnými školami. Vybrali ma do 
mužstva a vzhľadom k tomu, že sa nám podarilo vyhrať súťaž, nás všetkých zaregistrovali 
vo futbalovom klube Rapid Bratislava. Trénovali som pod vedením pána Lanka a darilo 
sa nám  nielen v žiackych súťažiach, ale i v medzinárodnom meraní síl. Vo futbalovom 
klube Rapid Bratislava  mi dali prezývku „ Džipo“, ktorá ma sprevádzala počas celej mo-
jej futbalovej kariéry. 

Ako dorastenec som hral v súťaži, ktorá by sa dnes dala porovnať s II. dorasteneckou 
ligou. Z dorastu som prešiel  do seniorskej kategórie a vzhľadom na moje ďalšie pracovné 
pôsobenie v štátnej službe som musel svoju futbalovú dráhu na chvíľu prerušiť. V roku 
1978 ma oslovili futbalisti - kamaráti z TJ Úsvit, či nemám záujem hrať za ich futbalový 
klub. Mužstvo hralo poslednú súťaž v oblasti vidieka. Trénoval nás v tom čase pán Maru-
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šinec a jeho príchodom sa začala, podľa môjho názoru, asi najkrajšia futbalová éra vtedy 
ešte TJ Úsvit, pretože sa odštartovalo naše postupné stúpanie do vyššej súťaže.  Kolek-
tív, ktorý sa v tom čase vznikol, vytvoril jednu krásnu futbalovú rodinu. Pre mňa to boli 
najkrajšie roky futbalovej kariéry a zanechali v mojich spomienkach  nevšedné pocity, 
pretože aj napriek tvrdej drine, ktorú sme museli absolvovať v prípravách a v jednotlivých 
zápasoch, boli naše výsledky odmenou pre nás i pre našich spokojných fanúšikov, ktorí 
nás verne sprevádzali na jednotlivých zápasoch. Počas môjho pôsobenia v tomto klube 
sa prestriedali tréneri. Po pánovi Marušincovi ma trénoval pán Hubert a neskoršie pán 
Šajánek. Pri ňom sa pomaly končila aj moja futbalová kariéra, pretože som mal problé-
my s kĺbmi a už mi pribudol aj nejaký ten rôčik. V tomto športovom klube som ukončil 
aktívnu hráčsku kariéru v roku 1990. 

Po skončením aktívnej činnosti som príležitostne pomáhal futbalovému klubu a teraz 
spolupracujem s jeho prezidentom pánom Jánošíkom ako aj ostatnými členmi výkon-
ného výboru. 

Na záver by som chcel povedať, že počas mojej futbalovej kariéry v tomto mužstve 
som spoznal mnoho dobrých kamarátov – futbalistov. Chcem poďakovať fanúšikom, 
lebo vždy boli naším ďalším hráčom v poli, boli našou neoddeliteľnou súčasťou. Stáli pri 
nás v dobrom aj zlom. Za to im patrí veľké ĎAKUJEM.“ 

A na záver pán Gračík dodal: „Prajem tomuto klubu veľa úspechov, elánu a kvalitných 
futbalistov, ktorí budú naďalej šíriť  dobré meno futbalu v Dunajskej Lužnej.“

KAROL KRIŠTOF
„Moje futbalové začiatky sa viažu k dnes už historickej a mnohými spomínanej „Jame“,“ 

začal svoj príbeh Karol Krištof. „Som rodákom z Dunajskej Lužnej. Od roku 1969 som 
hral dva roky za dorast a do roku 1974 v Slovane Bratislava. Ako hráč výberu ČSSR do 
18 rokov som sa zúčastnil na Majstrovstvách Európy v Taliansku, za československú 
„21“ som odohral 5 zápasov. Potom som nastúpil na základnú vojenskú službu do ČH 
Bratislava, kde som strávil roky 1974 - 1976 spolu s výbornými prvoligovými futbalistami 
Jankom Rosinským, Vojtechom Varadinom a s Ďurom Sykorom. Po ukončení vojenskej 
služby som sa vrátil do Slovana Bratislava, kde som hral do roku 1980. Ďalším mojím 
pôsobiskom sa do roku 1987 stala Dunajská Streda, kde som sa opäť stretol s Ďurom 
Sykorom. Hrali sme divíziu a vybojovali postup do I. SNL. V ligovom ročníku 1984/1985 
sme postúpili do celoštátnej ligy a v roku 1987 sme sa stali víťazmi Slovenského aj Čes-
koslovenského pohára. Finále Slovenského pohára sa hralo v Trnave. Zápas s Nitrou sa 
skončil 0:0 a po predĺžení sa kopali jedenástky. Boli sme úspešnejší a pohár bol náš! Ako 
kapitán som ho hrdo zdvihol nad hlavu. Bol to výrazný úspech Dunajskej Stredy. V tom 
istom roku sme sa stali aj víťazmi Československého pohára, finále sme hrali so Spartou 
Praha v Kopřivnici. Scenár bol veľmi podobný tomu predošlému finálovému zápasu. Opäť 
sa po výsledku 0:0 predlžovalo a v náš prospech rozhodli pokutové kopy. V Slovenskom 
pohári som bol aj ja úspešným strelcom jedného z pokutových kopov. V druhom finále 
som jedenástku zahodil, ale aj tak skončil pohár v mojich rukách. A potom som sa vybral 
na skusy do susedného Rakúska, kde som hral v rokoch 1987 – 1991 vo Frauenkirchene 
v V. lige a po návrate domov som od jesene hral za seniorov v Dunajskej Lužnej. Hrali 
sme I. triedu  a obsadili sme I. miesto. V rokoch 1992 - 1994 som opäť pôsobil v Rakúsku, 
kde som bol hrajúcim trénerom. V dedine Jojs som trénoval až do roku 1999. Potom som 
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sa vrátil na Slovensko,  v ligovom ročníku 1999/2000 som pôsobil v Gabčíkove. Po roku 
som sa vrátil domov – do Dunajskej Lužnej, kde sa nám v ligovom ročníku 2001/2002 
podaril postup do 3. ligy. Dokonca som v jednom z rozhodujúcich zápasov nastúpi vtedy 
ako 46-ročný, lebo bola veľká šanca na postup. Pamätám si, že bolo neskutočné teplo, 
ale vyhrali sme. Potom som chvíľku pôsobil ako tréner pri doraste a nakoniec som sa 
rozhodol vrátiť sa do Rakúska, kde pôsobím dodnes.“

IV. ROKY 1990 - SÚČASNOSŤ
V rokoch 1993 – 2002 sa obec ujala úlohy hlavného koordinátora a podporovateľa 

záujmových aktivít občanov založením príspevkovej organizácie Obecný športový klub 
/OŠK/, ktorý zastrešoval bi krosový, futbalový, hokejový, lukostrelecký, stolnotenisový 
a tenisový oddiel. Predsedom OŠK bol vtedajší poslanec zastupiteľstva Ladislav Fehér, 
ktorý dohliadal na záujmy obce a koordinoval činnosť jednotlivých oddielov. V tomto ob-
dobí sa podarilo zrealizovať, za veľkej pomoci sponzorov, vybudovanie nových toaliet, 
postavenie objektu bufetu a prístrešku, ktorý slúži dodnes.

LADISLAV FEHÉR
„K futbalu ma priviedol môj starší brat Juraj. Starší chlapci hrali v poli a nakoľko som 

bol najmenší dali ma do brány, aby som chytal. Takto sa vlastne začala moja futbalová 
dráha.

V našom futbalovom klube začal hrávať už ako žiak, pod vedením p. Karola Mlacáka. 
Postupne prešiel všetkými vekovými kategóriami a celý čas bol kmeňovým hráčom Du-
najskej Lužnej. Bol ešte aktívnym hráčom A-mužstva, keď ho na prácu do futbalového 
výboru oslovil p. Ing. Jozef Straka st..

„Pri práci vo futbalovom výbore som zažil viacero rôznych období, keď sa darilo klubu 
viac, či menej, ale vždy sme tam boli skupina ľudí, ktorým osud futbalu v našej obci nebol 
ľahostajný.“

„V období 1993 - 2002 nás zastrešila obec a OŠK sa premenovalo na Obecný kultúrny 
a športový klub - OKŠK. Mali sme snahu o rozvoj a podporu všetkých druhov voľnočaso-
vých aktivít občanov ako v kultúrnej, tak i v športovej oblasti. Dovolím si na tomto mieste 
skonštatovať, že úmysel bol dobrý, avšak vzhľadom na spoločenský vývoj, obec jednodu-
cho nedisponovala takými finančnými zdrojmi, aby dokázala pokryť všetky náklady spo-
jené s chodom všetkých oblastí OKŠK. Aj z tohto dôvodu bolo OKŠK zrušené. Kultúrna 
oblasť zostala pod gestorstvom obce a jednotlivé športové kluby sa osamostatnili.“

„V priebehu tohto obdobia sa v areály futbalového štadióna podarilo zrealizovať, za 
veľkej pomoci sponzorov, postavenie objektu bufetu a prístrešku, vybudovanie nových 
toaliet, a rekonštrukcia budovy štadióna a jeho okolia. Z tohto obdobia si najviac cením 
postup do III. ligy, pod trénerským vedením p. Karola Krištofa.“

Po tomto období som naďalej zostal pracovať vo futbalovom výbore, kde pôsobím až 
do dnes. Chcem sa na tomto mieste poďakovať všetkým za spoluprácu a pomoc.“

JÁN SABO
„Do Dunajskej Lužnej som prišiel v roku 2002 a hneď som sa zaradil medzi futbalových 

nadšencov. V rokoch 2002 – 2003 som sa stal členom výboru a som ním až do súčasnos-
ti. V tom istom roku som začal robiť hlavného usporiadateľa a aj túto funkciu vykonávam 
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dodnes. V roku 2006 sa mi podarilo zabezpečiť sponzora PPC Bratislava, ktorý futbalové-
mu oddielu prispel čiastkou 70 000 Sk. Vďaka patrí Ing. Bielikovi, ktorý nám pomohol aj 
v ďalšom roku čiastkou 60 000 Sk a v sezóne 2008/2009 čiastkou 80 000 Sk. 

Za tie roky som dospel k mnohým záverom, s ktorými by som sa chcel s vami podeliť. 
Najprv sa zameriam na zápory, s ktorými som sa pri svojej práci stretol. Nepáči sa mi 
nekoncepčná práca s mužstvom seniorov, ktorú spôsobujú časté výmeny na trénerskom 
poste. Ďalej časté zmeny v zložení kádra „A“ mužstva počas každej sezóny, zlý výber po-
síl do mužstva seniorov, na ktorý má, žiaľ, vplyv aj zlá finančná situácia v klube. Páčilo by 
sa mi, keby sa káder seniorov viac dopĺňal našimi odchovancami. Rád by som vyzdvihol 
aj klady, ktoré v našom klube nepochybne sú. Zlepšila sa práca s mládežou vďaka tréne-
rom prípravky a žiackych mužstiev. Zlepšila sa aj situácia v dorasteneckých mužstvách 
najmä príchodom trénera A. Benčiča. Zlepšenie nastalo aj v prehľadnom financovaní 
OFK a v odmeňovaní trénerov a hráčov. A aké hlavné úlohy pred nami stoja?“ kladie si 
otázku dlhoročný funkcionár klubu Ján Sabo. „Predovšetkým je potrebné získavať spon-
zorov OFK hlavne pre mužstvo seniorov v prípade potupu do II. ligy. Ďalej je potrebná 
stabilizácia kádra seniorov a postu trénera mužstva. Je nevyhnutné, aby sme dopĺňali 
mužstvo vlastnými odchovancami, aby sme venovali starostlivosť dorastencom a najmä 
starším dorastencom po ich postupe do III. ligy. Musíme vytvoriť dobré podmienky pre 
veľký počet družstiev – kabíny, sociálne zariadenia, možnosť regenerácie. Nesmieme 
zabudnúť ani na našich fanúšikov vybudovaním tribúny a stabilizáciu chodu bufetu na 
štadióne. To sú naše najbližšie ciele, ktoré stoja pred nami.“

Pomaly sa blížil koniec 2. tisícročia. 
„V  ligovom ročníku 1998/1999 skončilo mužstvo seniorov na peknom 3. mieste, pri-

čom boli reálne aj nádeje na ešte lepšie umiestnenie.“ Presne tak to napísal v Spravodaji 
obce Dunajská Lužná 10. 8. 2000 Ladislav Fehér. Zacitujeme časť jeho hodnotenia: „Zra-
nenia hráčov, herné výpadky a, dovolím si dodať, že aj smola, urobili „svoje“, podpísali 
sa na ich umiestnení v ligovom ročníku 1999/2000. Piata priečka nezodpovedá kvalite 
hráčov, angažovanosti výboru, jednoducho všetkej odvedenej práci, ktorú do tejto sezóny 
vložili zainteresovaní. V novej sezóne sa v tomto mužstve trénerského postu ujíma pán. 
Krištof, pod ktorého vedením hráči už absolvujú letnú prípravu, Vedúcim mužstva zostá-
va pán Fehér. Dovolím si tvrdiť, že ambície sú vysoké a plány možno ešte vyššie, veď 
káder na to máme a funkcionárov tiež,“ píše pán Fehér .“

IVAN GEORGIEV
„S futbalom som začínal v TJ Úsvit Dunajská Lužná v druhej polovi-

ci 80. rokov. Prešiel som kategóriami mladších žiakov, starších žiakov, 
dorastu. V tom období začínali s futbalom silné ročníky 1975-1978. Pa-
mätám si, že iba z našej triedy hralo aktívne futbal asi 10 chlapcov,“ za-
spomínal si pán Georgiev, člen výboru OFK, manažér seniorov. „Nedá 
sa vymenovať všetkých, ale aspoň pár mien: František Kiss, Marek 
Both, Richard Fulle, Laco Bažo, Tomáš Liška, bratia Dojčanovci, Tibor 
Marušinec, Maroš Hanzel, Jarko Reindl a mnohí ďalší. V polovici 90. 
rokov „vypukla v klube „manažérska“ kríza, preto nastala paradoxná 

situácia. že som súčasne hrával za dorast, robil trénera aj vedúceho, aby sa mužstvo 
dorastu nerozpadlo. Popri tom som trénoval starších žiakov, kosil štadión, či pral dresy. V 
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tom období museli kluby bratislavského regiónu nahlásiť aspoň jedného člena do funkcie 
rozhodcu. Takže aby toho nebolo málo, najbližších takmer 10 rokov som pôsobil aj ako 
rozhodca v súťažiach bratislavského kraja. Pamätám si, že som raz musel vtedajšiemu 
predsedovi Vladovi Jančokovi doobeda pomáhať u nich doma so zabíjačkou, aby nás 
mohol poobede odviesť autobusom so žiakmi na zápas. V tomto období robil takmer 
každý všetko, len aby to nejako fungovalo. Koncom 90. rokov som odišiel do Bratislavy a 
môj funkcionársko - trénerské spolužitie s klubom sa prerušilo na dlhých 10 rokov. V roku 
2008, keď som sa s rodinou vrátil späť do Dunajskej Lužnej, ma môj dlhoročný tréner, 
pedagóg a priateľ Juraj Jánošík pritiahol späť do klubu, kde pôsobím doteraz. Juraj ma 
dokázal tak dokonale vtiahnuť do života OFK, že s ním dnes komunikujem častejšie ako 
s vlastnou manželkou. V súčasnej dobe nie je vôbec jednoduché manažovať klub, v kto-
rom je 10 družstiev, z toho 8 mládežníckych. Nároky na finančné, materiálne či logistické 
zabezpečenie chcú dobrú organizáciu práce, zanietených ľudí a veľkú dávku ochoty a tr-
pezlivosti od ľudí, ktorí zadarmo a v rámci svojho voľného času pomáhajú OFK Dunajská 
Lužná prežiť a rozvíjať sa. Do budúcna by som si želal dve veci. Aby sme pritiahli do nášho 
areálu ešte viac detí a mládeže. Snažíme sa vytvárať pre túto kategóriu nadštandardné 
podmienky. Či už materiálnym zabezpečením, alebo angažovaním kvalitných trénerov. S 
tým veľmi úzko súvisí aj akútna potreba zväčšenia a modernizácie technického zázemia 
a plôch na celoročné športovanie. Verím, že sa podarí naplniť aj druhé želanie, a tým je 
zrekonštruovanie priestorov budovy štadióna, zväčšenie trávnatých plôch na športovanie 
a vybudovanie multifunkčnej telocvične. Ak by sme o 10 rokov pri oslavách storočnice 
futbalu v Dunajskej Lužnej mohli skonštatovať že sa to podarilo a budeme pôsobiť v mo-
dernom športovom areály, poviem, že ten čas, vložený do práce v klube mal zmysel.“ 
Týmto pekným prianím ukončil pán Georgiev svoje úprimné slová.

V roku 2001 bilancoval činnosť klubu PaedDr. Juraj Jánošík, predseda FO OŠK, týmito 
slovami, ktoré uverejnil decembrový Spravodaj: „Rok 2001 bol významný najmä tým, že 
sme si pripomenuli 80. výročie založenia športového klubu. Seniori sa po nešťastnom 
závere minulého ročníka, keď obsadili II. priečku, vrhli do nového ročníka s predsavzatím 
vybojovať pre náš klub a našu obec III. ligu. Výbor FO OŠK môže konštatovať, že mužstvo 
splnilo očakávania, keď z 15 zápasov vyhralo 14 a len raz remizovalo, získalo 43 bodov 
a so skóre 60:11 ja na prvom mieste s 9-bodovým náskokom pred druhým ŠK Ružinov 
Bratislava.“ Zaspomínajme si spolu s pánom Jánošíkom na jeho futbalové a funkcionár-
ske začiatky.

PaedDr. JURAJ JÁNOŠÍK
 „Narodil som sa 5. 3. 1962 v Bratislave,“ začal svoje zaujímavé 

rozprávanie. „Futbal som začal hrať ako žiak v Interi Bratislava pod 
vedením trénera pána Moravca a žiacku ligu pod vedením nezabud-
nuteľného futbalového mága pána Viktora Tegelhoffera. V doraste ma 
trénovali Miroslav Kazimír Gajdoš a Gusto Mráz. Hrali sme II. doraste-
neckú ligu. V roku 1978 mi, žiaľ, zomrel otec, a tak som prestúpil do 
TJ Úsvit v Dunajskej Lužnej. Moja futbalová kariéra pokračovala v do-
raste v Dunajskej Lužnej pod vedením trénerov pána Huberta a Karola 
Puchnera. V roku 1979 som hral prvý priateľský zápas za seniorov na 

Terchovej. Bolo to pre mňa s mojím menom priam symbolické, ale prehrali sme 4:1. Zá-
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kladnú vojenskú službu som absolvoval v západných Čechách v mestečku Klatovy, kde 
som hral za VTJ Klatovy. Po vojne som pokračoval ako hráč seniorov a v rokoch 1984 
– 1990 som bol stabilným hráčom. Po ukončení aktívnej hráčskej činnosti som sa stal tré-
nerom žiakov, dorastencov a v ligovom ročníku 1996 – 1997 trénerom mužov. Podarilo sa 
nám postúpiť do IV. ligy v skupine A. V roku 1996 som sa stal aj predsedom futbalového 
klubu po pánovi Vladimírovi Jančokovi.

Ale rád by som sa trochu vrátil aj do mojich pracovných začiatkov. Vyučil som sa za 
mechanika elektronika a po ukončení 2-ročnej vojenskej služby v VTJ Klatovy moje kro-
ky viedli do SOU chemického do Slovnaftu. Mal som tam veľmi dobrý vzťah s triednou 
učiteľkou Ing. Ľubicou Hodermarskou, ktorá mi bola ako druhá mama. Neskôr sa z nás 
stali dokonca kolegovia. Dodnes sa spolu stretávame. Rovnako priateľský vzťah som mal 
aj s riaditeľom školy pánom Jaroslavom Koukalom. Pracoval som ako vychovávateľ, maj-
ster odbornej výchovy a v rokoch 1997 – 2002 ako šéf hospodárskej správy na učilišti. 
Počas nasledujúcich troch rokov som bol riaditeľom príspevkovej organizácie Obecného 
kultúrneho a športového klubu v Dunajskej Lužnej. Od 1. septembra 2006 učím v miest-
nej základnej škole. Urobil som si pedagogické minimum v Nitre na Univerzite Konštan-
tína Filozofa a v roku 1995 som ukončil bakalárske štúdium všeobecno-vzdelávacích 
predmetov, V roku 1997 som absolvoval magisterské štúdium a v roku 2000 som získal 
titul PaedDr.

V rokoch 2006 – 2010 som pracoval ako člen výkonného výboru Oblastného futbalové-
ho zväzu Bratislava vidiek a člen Rady BFZ, od februára 2010 ako predseda Oblastného 
futbalového zväzu Bratislava vidiek, podpredseda BFZ a člen matričnej komisie SFZ. Od 
roku 2008 som poslancom miestneho zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej a predsedom 
komisie pri obecnom zastupiteľstve pre školstvo, šport, kultúru a mládež. Od júna 2011 
som predsedom BFZ a členom výkonného výboru SFZ.“ 

Na záver pán Jánošík vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k rozvoju športu 
v Dunajskej Lužnej, a futbalu zvlášť, najmä v posledných desiatich rokoch existencie 
futbalového klubu. Výraznou mierou pomohli najmä  jeho dlhoroční priatelia - pán Ladi-
slav Gróf a pán Ivan Brhel, ktorých si váži aj za morálnu, odbornú a finančnú podporu. 
V súčasnosti patrí futbalový klub OFK Dunajská Lužná medzi popredné kluby v bratislav-
skom regióne, ale do povedomia  futbalovej verejnosti sa dostal aj v rámci celého Sloven-
ska. Bez ekonomickej podpory futbalových nadšencov, sponzorov, ale najmä pán Ladi-
slava Grófa a pán Ivana Brhela a v poslednom období aj pána Milana Bališa a súčasných 
členov futbalového výboru, by nebol futbal v Dunajskej Lužnej na takej vysokej úrovni. 

A ešte jedno úprimné poďakovanie zaznelo z jeho úst: „Ďakujem bývalému dlhoroč-
nému starostovi obce Ing. Ladislavovi Cingelovi, členom obecných zastupiteľstiev, vý-
boru, trénerom, vedúcim mužstiev, realizačným tímom, pracovníkom klubu, fanúšikom 
a všetkým športovcom za ich futbalové srdce, ktoré bije pre rozvoj futbalu v Dunajskej 
Lužnej.“

A aké sú životné kréda Juraja Jánošíka, ktorý je významnou osobnosťou v Dunajskej 
Lužnej? 

Keď nepomôžem, neublížim.
Ži a nechaj žiť.
Nikdy sa nepovyšuj ani neponižuj.
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Žiaden hráč nestojí za to, aby som si pohneval funkcionára iného klubu.
Žiadna funkcia mi nestojí za to, aby som stratil priateľov- tituly nič neznamenajú, 
treba sa obklopiť ľuďmi, ktorí sú odborníkmi a nadšencami vo svojom odbore.
Klub musí tvoriť jednu veľkú rodinu, vtedy má práca jeho členov zmysel.

Ich obsah je veľavravný. Klub pod jeho vedením tvorí skutočne jednu veľkú rodinu. 
A ak by ste si chvíľu na ihrisku posedeli s pánom Jánošíkom, tak by ste si určite vypočuli 
to, čo počúva každý deň: „Pán Jánošík, máte pre mňa minútku. Potrebujem s vami hovo-
riť.“ A on si tú „minútku naozaj vždy nájde.

Tak nech sa všetkým členom jeho veľkej futbalovej rodiny darí.

NAŠI SPONZORI
V roku 2001 do futbalového diania v Dunajskej Lužnej výrazne vstúpila firma MONTEX, 

ktorá sídli  v Rovinke, ale jej majitelia Ladislav Gróf  a Karol Kišac sú z Dunajskej Lužnej.

Ladislav GRÓF
Pán Ladislav Gróf sa stal aj zanieteným členom futbalového výboru.  Je to pragmatický 

a rozvážny človek s prehľadom. V roku 2011 sa po postupe Dunajskej Lužnej do III. ligy 
s ohľadom na vyšší vek vzdal práce vo futbalovom výbore.

Ivan BRHEL
„Som veľmi rád, že pôsobím v OFK Dunajská Lužná, kde som za-

čínal v dorasteneckej kategórii a pokračoval v seniorskej kategórii v  
„A“ mužstve pod vedením trénera Ivana Huberta a následne bývalé-
ho ligového federálneho hráča Jozefa Šajánka. V tomto mužstve som 
stretol vynikajúcich hráčov a ľudí. Patria medzi nich: František Konrád, 
Ján Hanzel, Rudo Hanzel, Ivan Fronko, Peter Duba, Ladislav Gráčik, 
Karol Kubala, Milan Lodňanek, z mladších Karol Brynkus, Walter Ta-
káč, Juraj Kozák, Štefan Hushegyi, Miroslav Hanzel, Jarko Lačok. Pre-
páčte mi, ak som niekoho vynechal. Boli to nezabudnuteľné zápasy. 

Hrali   sme s  vynikajúcimi súpermi, pred plnými tribúnami. Na toto všetko sa spomína 
príjemne.

Prajem si, aby futbalový klub po športovej a spoločenskej stránke úspešne napredoval, 
k čomu potrebujeme aj Vašu podporu, milí športoví priatelia. Vopred Vám za ňu ďakuje-
me.“

Pán Brhel je bývalý hráč A mužstva seniorov a mužstva OLD BOYS v Dunajskej Lužnej. 
Pochádza z Rovinky, do Dunajskej Lužnej sa priženil. Od roku 2006 pôsobí vo vedení 
klubu v Dunajskej Lužnej a výrazne sponzoruje náš klub. Je to dobrý a spoľahlivý priateľ, 
ktorému záleží na dianí v klube, za čo mu patrí poďakovanie.
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V. NAŠA FUTBALOVÁ SÚČASNOSŤ

OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB 
DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Sídlo OFK: Štadión na Športovej ulici, č. 740, 900 42 Dunajská Lužná
Rok založenia: 1921
Klubové farby: modrá a žltá
Predseda futbalového výboru: PaedDr. Juraj Jánošík 
          (janosikjuraj@centrum.sk)
Internetová stránka klubu: www.ofkdluzna.sk

ORGANIZÁCIA KLUBU
PaedDr. Juraj Jánošík predseda FV OFK
Milan Hrajnoha         podpredseda FV OFK ekonomický manažér

ČLENOVIA VÝBORU
Ján Sabo                      bezpečnostný manažér
Ivan Georgiev             manažér seniorov
Mgr. Ladislav Fehér   manažér žien
Peter Hubert               manažér žiakov a prípravky
Ing. Anton Benčič st.         šéftréner mládeže

KONTROLNÁ KOMISIA
Jozef Šafárik predseda
Peter Gajdoš člen
Vidor Kelemen člen

Správa štadiónu:
Peter Petrák správca
Juraj Fehér správca
Ing. František Solař správca
Peter Gajdoš spravodajca
Marián Cingeľ hlásateľ
Adolf Achberger        správca umelého ihriska, zastupujúci hlásateľ
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Obec Dunajská Lužná

KIA Motors Sales Slovensko s.r.o.

COMENERG a.s.

GeMaR International 
- Ivan Georgiev

Maštaľ Pub - Dušan Jurčík

Kelemen Vidor - Strešné remeslá

Reštaurácia MANGO

PD Úsvit pri Dunaji 
- Dunajská Lužná

Ferrat s.r.o.

Západoslovenská energetika

Formula-Slovakia s.r.o.

HAGARD:HAL, a.s.

Motor-Car Dunajská Lužná

NAFECT s.r.o.

O.K.O. - Trade s.r.o. - Haviar Ladislav

COOP Jednota DS

Andrea shop

Tondach
 
Aval-SZ s.r.o.

OTS Bratislava s.r.o.

GPReal

Dali s.r.o.

PANMEDIA KiKa

Stavsit-Ing. Hronček

Stavebniny JOVAK.

UNIQSTECH a.s.

Sixtus.it - PENCO

InterMedia

PD Stavby s.r.o.

Rekreačné zariadenie Potravinár

Progres-TS s.r.o.

Moja Samoška, s.r.o. 
Dunajská Lužná

JAKO s.r.o.

MERANT s.r.o.

ZEPRIS s.r.o.

Play cafe group

VETEX Int., s.r.o.

Pekáreň Dunajská Lužná, s.r.o.

SPONZORI KLUBU
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Štadión OFK Dunajská Lužná

VI. - DRUŽSTVÁ OFK DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Realizačný tím
Vrabec Ivan tréner
Niňaj Peter asistent
Gajdoš Peter vedúci
Hričák Dušan ml. masér
MUDr.Valovič Pavol lekár

V súčasnosti je klub OFK občianskym združením, ktoré zastrešuje 7 mládežníckych 
tímov (predprípravka, prípravka „A“, „B“, mladší žiaci, starší žiaci, mladší dorast, starší 
dorast), 1 seniorské mužstvo a jedno družstvo žien. Zakladá sa aj družstvo žien - žiačok. 
Klube pôsobia aj tímy „Bratranci“ a „Old Boys“. Seniori hrajú III. ligu SFZ, starší a mladší 
dorast III. ligu BFZ, starší a mladší žiaci II. ligu BFZ, Prípravky „A“, „B“ regionálnu súťaž 
a predprípravka hrá na turnajoch v rámci regiónu. 

Klub disponuje jedným veľkým trávnatým ihriskom, jedným umelým, ktoré je vo vý-
stavbe, malým umelým ihriskom a dvoma trávnatými plochami, ktoré sú vo výstavbe.

V areáli sa nachádza 
aj zariadenie Šport Pub, 
ktoré poskytuje možnosť 
občerstvenia.
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Horný rad zľava: Rudolf Pačaj, Jakub Hrnčár, Roland Čaprnka, Maroš Puchner, Dominik Tóth, Ján Bician, 
Juraj Remeň.
Stredný rad zľava: Michal Kysela, Radovan Nosko, Timotej Vajdík, Martin Macko, Ján Malec, Mário Lacko, 
Samo Brunovský, Michal Sokol, Anton Benčič ml.,
Dolný rad zľava: Ivan Georgiev - menežér seniorov, Miroslav Pipíška, Alexander Molnár, Peter Gajdoš - vedúci, 
Ivan Vrabec - tréner, Dušan Hričák - masér, Roman Hlina, Martin Jackuliak
Na fotografii chýba: Dominik Teraz.

Starší dorast

Horný rad zľava: Benčič Anton - tréner, Žemľa Jakub, Sarközi Marián, Dluhy Matúš, Szeibeceder Patrik, Vician Lukáš, 
Pakan Igor, Tesárik Marek, Balga Tibor - asistent.
Dolný rad zľava: Strapek Jakub, Derzsi Tibor, Kunzo Peter, Karl Peter, Pogáč Tomáš, Rybanský Matúš, 
Súkeník Ondrej, Varga Marek, Petrek Filip, Fajnor Tomáš.
Fotky: vľavo hore - Holomáň Marek, Meteňkanyč Bohdan – vpravo hore - Sarközi Marián-vedúci
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Mladší dorast

Horný rad zľava: Benčič Anton - asistent, Lisý Miroslav, Hanuliak Jakub, Pavlus Tomáš, Haring Marko, Szeibeceder 
Patrik, Petrulák Marek, Rožár Samuel, Rybanský Matúš, Balga Tibor - tréner.
Dolný rad zľava: Orth Samuel, Plačko Patrik, Fojta Patrik, Javorcsik Róbert, Kolmačka William, Meteňkanyč Bohdan, 
Varga Marek, Tichý Lukáš.

 

Starší žiaci

Horný rad zľava: Správca - Peter Petrák, Ladislav Chrkavý, Patrik Kulich, Rene Zeman, Viliam Černay, Michal Polónyi, 
Jozef Beták, Ladislav Kuczbel - tréner.
Spodný rad zľava: Radovan Vlník, Oliver Károlyi, Vladimír Vittek, Jakub Hanuliak, Simon Kovačič, Lukáš Jurčík.
Na fotke chýbajú: Marek Kazik, Marko Čierny, Patrik Derzsi, Samuel Pritrský, Samuel Pilák, Filip Kopčok.
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Mladší žiaci

Horný rad zľava: Mihaliak Peter ved.mužstva,Peter Hubert člen FV, Krištofík Jakub, Michalka Robert,Čierny Pavol, 
Jurišta Matej, Dolník Matej, Hubert Filip, Jánošík Juraj člen FV a predseda OFK, tréner Varadín Vojtech.
Dolný rad zľava: Rigo Tomáš, Németh Lukáš, Molnár Kristián, Mihaliak, Kristián, Reindl Erik, Jendruš Rastislav.
Na fotke chýbajú:  Baláž Samuel, brankár Ištók Alex, Minár Ján.

Prípravka

Horný rad zľava: Peter Hubert člen FV, Monček Filip, Hubert Filip, Jendruš Rastislav, Krištofík Jakub, Dolník Matej,-
Meszároš Martin, Hubert Fridrich koordinátor prípraviek OFK, Nosko Radovan tréner prípravky.
Stredný rad zľava: Bulla Šimon, Jurišta Adam, Kolínek Denis, Németh Lukáš, Reindl Erik, Baláž Samuel, Haruštiak 
Samuel, Balogh Matúš, Nowicki Sebastian, Plátek Bruno.
Spodný rad zľava: Novakov Filip,Krištofík Dávid,Minár Ján,Bardiovský Adam,Ištók Alex.
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Družstvo žien

Horný rad zľava: Natália Mackovičová -trénerka, Michaela Michalková, Veronika Bordáčová, Jana Zmeškalová, Petra 
Kaiserová (K), Andrea Majerová, Kristína Halandová, Renáta Fehérová, Ladislav Fehér – asistent.
Stredný rad zľava: Laura Lunáková, Marianna Lunáková, Michaela Kurajdová, Petra Adámiková, Lucia Kučerková, 
Lucia Vojkovičová.
V strede dolu: Michaela Žilincová

Bratranci

Horný rad zľava: Ágh Vladimír, Göltl Vladimír, Muráň Ján, Solář František, Stašiniak Peter, Reindl Jozef, Gajdoš Peter, 
Fungáč Peter, Kanicska Zoltán, Špindor Ján, Achberger Adolf, Georgiev Ivan, 
Spodný rad zľava: Takáč Valter, Fehér Juraj, Pogáč Peter, Javorcsik Jozef, Kolmačka Eduard, Kostolány Eduard, Tat-
ranský Maroš. Na fotke chýbajú: Dikoš Jozef, Korčičiak Miroslav, Kozák Juraj, Petrák Peter, Rigó Richard, Szarközy 
Marián, Voděra Milan.
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Old Boys

Zoznam hráčov: Fehér Ladislav, Jurčík Dušan, Kubala Karol, Ondruš Koloman, Mitúch Ladislav, Repovský Miroslav, 
Brhel Ivan, Kolínek Jozef, Chabreček Marián, Plevák Milan, Bartaloš Jozef, Darida Miroslav, Fekecs Arpád, Haraslín 
Ján, Šafárik Jozef, Mihaliak Karol, Orth Stanislav, Hubert Roman, Košč Anton, Turanský Rastislav, Kelemen Vidor, 
Bartoš Peter, Bartoš Milan, Meliš Milan, Pavlovič Ľuboš, Bindy Samake, Jeck Ernest

OLD BOYS Dunajská Lužná
Už tretie desaťročie pravidelne hrávajú Old Boys pri TJ Dunajská Lužná svoje zápasy 

s rovesníkmi po celom okolí Žitného ostrova. Ročne odohrajú tridsať až štyridsať zápasov 
v období  od apríla do októbra. Zakladateľom tohto mužstva bol nestor športu v D. Lužnej 
pán Straka Jozef. Na jeho počesť sa pravidelne organizuje futbalový turnaj a aspoň takto 
symbolicky si na neho spomíname.

Zápasy hrávame vždy v pondelok a sme radi, keď nás prídu povzbudiť aj mnohí di-
váci, ktorí si prídu pozrieť mnohých bývalých známych futbalistov. Medzi naše známe 
osobnosti patrí Karol Krištof, Ján Haraslín, Peter Bartoš a, samozrejme, dlhodobý strelec 
mužstva Karol Kubala. Známou osobnosťou bol aj pater Hilar, miestny farár, ktorý už 
pôsobí na inom mieste, ale často sa zaujíma o naše zápasy. Pravidelnou akciou mužstva 
sú aj zahraničné zápasy hlavne v Rakúsku a každoročne sa organizuje sústredenie počas 
predĺženého víkendu, kde spolu s rodinami trávime pekné chvíle v rôznych kútoch Slo-
venska, kde samozrejme nechýba futbalový zápas s miestnymi mužstvami.

Prehľad zápasov, góly a všetkých futbalistov je aktualizovaný na web stránke klubu.

Plevák Milan
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Ženy OFK Dunajská Lužná

Vznik:    2005
Trénerka:    Natália Mackovičová 
    (n.mackovicova@googlemail.com)

Asistent a vedúci:                           Ladislav Fehér 

Internetová stránka žien OFK:      http://zensky-futbal-unajska-luzna.wbl.sk/

VZNIK ŽENSKÉHO DRUŽSTVA
„Ženské futbalové družstvo vzniklo v Dunajskej Lužnej  v roku 2005 z iniciatívy a za-

nietenia samotných dievčat,“ hovorí o histórii a úspešnej činnosti jedna z hráčok Andrea 
Majerová. „Prvý tréning sa konal v januári 2005 pod vedením študenta Fakulty telesnej 
výchovy a športu UK Milana Fungáča. Zo začiatku družstvo fungovalo len na báze tré-
ningov či prípravných zápasov (najmä so žiakmi). Prvý zápas proti ženám sa odohral na 
jar 2005 na domácom ihrisku s DFC Láb.

Postupom času sa káder začal zlepšovať a rozrastať. Prišli nové hráčky na prestup 
alebo hosťovanie z okolitých dedín, no najmä z neďalekého ŠK Slovan Bratislava, ktoré 
priniesli skúsenosti a hru oživili.“

Regionálna súťaž
V auguste 2005 sa postavenie družstva zlepšilo, keď sa stalo súčasťou Regionálneho 

združenia ženského futbalu Vydrany a prihlásilo sa do neoficiálnej regionálnej súťaže. 
V tom čase mala súťaž 6 družstiev a to: Dunajská Lužná, Vydrany, Rohovce, Kráľov 
Brod, Dolné Saliby a Diakovce. Časom však  túto súťaž opustili dve družstvá – Vydra-
ny a Rohovce. Neoficiálna liga so štyrmi družstvami vydržala len jeden súťažný ročník 
a zanikla.

Od rozpadu regionálnej súťaže družstvo hralo len priateľské prípravné zápasy 
a turnaje. Táto situácia podnietila vedenie družstva k snahe o vybudovanie II. ligy 
žien na západnom Slovensku (existovala len I. liga, celoslovenská) a ku kontakto-
vaniu nových družstiev, ktoré rovnako nehrali súťažne. Vďaka získaným kontaktom sa 
podarilo zrealizovať vznik II. ligy a do jej začiatku sa stretnúť na trávniku s novými sú-
permi.

Prvý ročník II. ligy žien 2008/2009
Prvý oficiálny ročník II. ligy žien 2008/2009 bol pre družstvo veľkou pozitívnou zme-

nou, ktorá predstavovala väčšiu motiváciu, disciplínu a najmä výkonnostný rast hrá-
čok. V prvom ročníku sa družstvo žien stretlo so súperkami šiestich obcí: Bánovce nad 
Bebravou, Veľké Uherce, Topoľčany, Diakovce, Rimavská Sobota a Karlova Ves. OFK 
Dunajská Lužná sa na konci sezóny umiestnila na štvrtom mieste.
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Druhý ročník II. ligy žien 2009/2010
 V druhom súťažnom ročníku 2009/2010 sa liga rozrástla na desať tímov: DFK Láb, TJ 

Nový Život Veľké Uherce, MFK Topvar Topoľčany, OFK Dunajská Lužná, OTJ Banka, FC 
Čaka, TJ Spartak Myjava, Diakovce, FKM Karlova Ves a FC Ajax Pakostov. Družstvo žien 
Dunajskej Lužnej sa už prihlásilo aj do boja o Slovenský pohár. V lige sa umiestnilo opäť 
na štvrtej priečke.

Tretí ročník II. ligy žien 2010/2011
Aktuálny ročník II. ligy žien zahŕňa družstvá FK Dúbravka, FC Union Nové Zámky, 

Spartak Bánovce nad Bebravou, OFK Dunajská Lužná, Termál Diakovce, TJ Spartak 
Myjava, TK Kovo Beluša, DFC Láb, FC Čaka a FKM Karlova Ves. Postupne sa vyrovnáva 
výkonnostná úroveň a začína zdravá súťaživosť medzi jednotlivými družstvami o postup 
do I. ligy.

Súčasné ciele družstva žien OFK Dunajská Lužná
Od januára tohto roka (2011) má družstvo žien OFK novú trénerku Natáliu Mackovi-

čovú, bývalú reprezentantku Slovenska vo futbale. Tá vedie ženy do boja o čo najvyššiu 
priečku v tomto ročníku súťaže a do budúcnosti má spolu s hráčkami jasné ambície na 
postup do I. ligy. Preto už počas náročnej zimnej prípravy absolvovalo družstvo množstvo 
prípravných zápasov a najmä turnajov (Woman’s Cup Myjava, Iodica Cup Šaľa, Turnaj 
žien Hodonín...).

Trénerka Mackovičová je spolu s hráčkou a manažérkou Júliou Hermannovou členkou 
komisie ženského futbalu SFZ.

Zápas OFK Dunajská Lužná – Čaka, rok 2010
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Aktuálne zloženie hráčok: Petka Kaiserová (kapitánka), Júlia Hermannová, Andrea 
Majerová, Veronika Bordáčová, Laura Lunáková, Marianna Lunáková, Michaela Michal-
ková, Renáta Fehérová, Kristína Halandová, Jana Zmeškalová, Eva Prokopová, Lucia 
Kučerková, Zuzana Kalmárová, Ingrid Lehotská, Lucia Vojkovičová, Michaela Kurajdová, 
Lucia Matúšová, Nora Hančariková, Petra Adámiková, Kristína Porthová, Petra Szépová 
Michaela Bláhová, Denisa Stefanová

Turnaj žien Iodica Cup Šaľa 12.2. 2011

Horný rad zľava: trénerka Natália Mackovičová, Lucia Kučerková, Júlia Hermannová, Veronika Bordáčová, Marian-
na Lunáková, Lucia Vojkovičová, Michaela Michalková, Kristína Halandová, Renáta Fehérová
Dolný rad zľava: Petra Kaiserová, Jana Zmeškalová, Eva Prokopová, Michaela Kurajdová, Laura Lunáková

VII. ČINNOSŤ OFK DUNAJSKÁ LUŽNÁ V ROČNÍKU 
2010/2011
V tomto roku oslavuje futbal v obci 90 rokov od svojho vzniku. Oslavy sú naplánované 

v mesiacoch august a september, kedy sa uskutoční niekoľko podujatí. Hlavné oslavy 
budú 22. októbra 2011. 

K dnešnému dňu má naše futbalové hnutie 240 športovcov či už v aktívnych, alebo 
rekreačných. Z toho 140 detí a mládeže. V súčasnosti máme nasledovné kategórie: Muži 
„A“, ženy, starší dorast, mladší dorast, starší žiaci, mladší žiaci, prípravka, predprípravka, 
starí páni „Old Boys“ a „Bratranci OFK“. Od novej sezóny pripravujeme vytvorenie druž-
stva žiačok. V tomto roku sme dosiahli niekoľko významných úspechov. Družstvo seni-
orov dosiahlo historický postup do II. slovenskej ligy víťazstvom v III. lige Bratislavského 
kraja. Ženy obsadili tretie miesto v druhej lige SFZ. Dorast vyhral IV. ligu okresu Senec 
a postúpil do najvyššej súťaže vo svojej kategórii – III. ligy Bratislavského kraja. Prípravka 
sa stala celkovým víťazom Bratislavského kraja. Žiacke a mládežnícke družstvá majú po-
čas celého roku zabezpečenú možnosť aktívneho športovania. Na základe výbornej práce 
s mládežou, pod vedením trénerov – odborníkov s trénersko - pedagogickou kvalifikáciou, 
sa nám neustále hlásia nové deti, ktoré chcú aktívne využívať svoj voľný čas. Bohužiaľ, 
zápasíme s priestorovou nedostačnosťou kabín a ihrísk. Preto sa vedenie klubu snaží vy-
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budovať ďalšie tréningové plochy a športoviská a získať finančné prostriedky na rozšírenia 
a rekonštrukciu 40-ročnej budovy, ktorá už nestíha kapacitne a nespĺňa ani hygienické 
normy.

Okrem športovej činnosti OFK zabezpečuje aj kultúrne a spoločenské vyžitie pre našich 
obyvateľov. Či už je to ples OFK, ktorý už získal svoju tradíciu a má výborné meno v celom 
okolí, šarkaniáda, Deň detí, olympiáda základnej školy, stavanie a váľanie mája, tradičné 
podujatie „ Na kolesách proti rakovine“, množstvo turnajov pre deti a mládež aj s medzi-
národnou účasťou. Dá sa povedať, že náš klub (čo do početnosti aktívne športujúcej ve-
rejnosti) patrí medzi päť najväčších klubov v Bratislavskom kraji. Aj vďaka podpore obce 
a obecného zastupiteľstva sa nám čiastočne darí vytvárať štandardné podmienky pre 
fungovanie detských a mládežníckych družstiev. Finančné prostriedky získané od obce 
pokrývajú asi 2/3 nákladov pre športovú činnosť detí a mládeže. Z celkového rozpočtu 
klubu tvorí tento príspevok cca 1/5 nákladov. Zvyšné financie potrebné na udržanie tejto 
úrovne získavame jednak vlastnou činnosťou, prenájmom záhradnej reštaurácie na štadi-
óne, z 2% dane, prenajímaním reklamných panelov a v neposlednom rade dobrovoľnými 
príspevkami od našich sponzorov.

Touto cestou by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa nám snažia nezištne pomôcť 
či už finančne, alebo rôznymi službami či nákupom športových potrieb pre deti a mládež. 
Získavanie finančných prostriedkov nie je vôbec jednoduchá záležitosť a chce to človeka 
na 24 hodín práce denne. Touto cestou sa chcem poďakovať aj mojim spolupracovníkom 
vo vedení klubu, ktorí sa snažia v rámci svojich možností  napomôcť hladkému fungova-
niu klubu a rozvoju športu v obci bez nároku na odmenu a na úkor svojho voľného času.

Počas letnej prestávky sme naplánovali niektoré aktivity spojené s údržbou a rozvojom 
areálu. Rekonštrukciu hlavnej hracej plochy, vybudovanie novej trávnatej plochy pre deti 
a mládež, vybudovanie detského ihriska, rekonštrukciu sociálnych zariadení a spŕch v bu-
dove štadióna. V rámci športových cieľov do ďalšieho obdobia chceme pokračovať v na-
stavenom trende v práci s mládežou, pokúsiť sa prebojovať s družstvom žien do najvyššej 
slovenskej súťaže a udržať sa v II. lige s družstvom seniorov. 

Juraj Jánošík
predseda OFK Dunajská Lužná

Najmenší v OFK Dunajská Lužná
Prípravka OFK Dunajská Lužná pod vedením trénerov Radovana Noska a Fridricha Hu-

berta odohrala v sezóne 2010/2011 vo svojej vekovej kategórii 13 súťažných zápasov  12  
0  1  96 : 9 a postúpila do finále o majstra ObFZ Bratislava – vidiek. Vo finále na ihrisku TJ 
Baník Pezinok dňa 29. 5. 2011 naši mladí futbalisti po výsledkoch OFK D.L. - Baník Pezinok  
8 : 2, Plavecký Štvrtok/OFK Vysoká  - OFK D.L. 1 : 3, záverečný turnaj prípraviek vyhrali a 
stali sa víťazmi okresov Pezinok, Senec, Malacky v kategórii U -11.

V zimnom období prípravka hrala futbalovú ligu, kde na majstrovstvách Slovenska skon-
čili na piatom mieste.

Zároveň počas súťaží sa naši prípravkári ukázali vo výbornom svetle na turnajoch 
v Prievidzi 12/2010, v Brezovej pod Bradlom 01/2011, 04/2011, v Hamuliakove 04/2011.

V súťažnom ročníku 2010/2011 historicky prvýkrát za OFK Dunajská Lužná pod vedením 
trénera Dominika Teraza odohrala celú sezónu aj predprípravka  (ročník nar. 2002-2004).

Za našu úspešnú prípravku v tejto sezóne hrali: Alex Ištók, Lukáš Németh, Filip Mon-
ček, Jakub Krištofík, Franko Trantalič, Filip Hubert, Samuel Baláž, Matúš Balogh, Samuel 
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Harušťák, Erik Reindl, Matej Dolník, Rastislav Jendruš, Ján Minár, Adam Hoc a Samuel 
Rentka.

Ďakujem chlapcom za vzornú reprezentáciu nášho OFK a obce Dunajská Lužná a pra-
jem im úspešnú futbalovú kariéru.                                         Peter Hubert, člen výboru OFK.

Ženy v OFK Dunajská Lužná
Tretí ročník 2010/2011 II. slovenskej futbalovej ligy žien odštartovalo družstvo OFK 

Dunajská Lužná pod vedením trénera J. Nespešného. Po letnej príprave mali dievčatá 
ambície na umiestnenie minimálne v prvej trojici, čo sa im nakoniec aj podarilo.

Za najväčších favoritov súťaže sa od začiatku považovali družstvá FC Union Nové 
Zámky (bývalé prvoligové družstvo) a FK Dúbravka Bratislava (mnohé hráčky sú od-
chovankyne ŠK Slovan Bratislava). Pre ženy OFK mali byť najviac vyrovnanými súper-
kami Spartak Bánovce nad Bebravou, Termál Diakovce a TJ Spartak Myjava.

Družstvo žien OFK sa zapojilo aj do boja o Slovenský pohár. V prvom kole sa tak ako 
minulý rok stretlo s družstvom Bánoviec nad Bebravou. Na pôde súperiek však ženy 
Dunajskej Lužnej za nepriaznivého počasia vysoko prehrali, a tak na postup do ďalšieho 
kola nestačila ani domáca výhra 4:2.

Do ligy nastúpilo družstvo našich žien na domácom ihrisku úspešne a to výhrou 5:0 
nad FKM Karlova Ves. V nasledujúcom kole viedla naša cesta za ťažkým súperom do 
Nových Zámkov. Vysoká prehra potvrdila favorita. Zaujímavá prestrelka 5:4 proti Myjave 
potešila domácich fanúšikov Lužnej. V ďalšom kole družstvo OFK remizovalo na ihrisku 
známeho súpera Diakoviec. O niečo ľahších súperov – Čaku a Belušu - ženy OFK zdolali. 
Nasledoval ďalší vyrovnaný súboj, a to s Bánovcami, ktorý skončil nerozhodne. Favo-
rizovaná FK Dúbravka pricestovala do Lužnej po jasné tri body. Z prehry sa však naše 
dievčatá otriasli a jesennú časť ukončili v Lábe víťazstvom 1:3.

Po boji s Diakovcami a Bánovcami o 3. až 5. priečku v tabuľke prezimovalo družstvo 
Dunajskej Lužnej na 4. mieste za FK Dúbravka, FC Union Nové Zámky a Spartak Bá-
novce nad Bebravou.

Zimná príprava priniesla zmenu na trénerskom poste. Dočasne sa hráčok ujal známy 
ženský tréner Roman Jasovský, ktorý priviedol aj posily ako M. Bláhová a L. Vojkovičo-
vá. Od januára prišla do Dunajskej Lužnej trénerka Natália Mackovičová, čo prinieslo 
pozitívne zmeny. Po prípravných zápasoch a turnajoch viedla ženy OFK do jarnej časti 
ligy.

V predohrávke cestovali dievčatá z Lužnej do Dúbravky. Na pôde favorita sa odohral 
napínavý zápas, po ktorom sa pre mnohých nečakane tešilo družstvo OFK. To potešilo 
najmä novú trénerku a posilu D. Stefanovú. Nasledovala výhra v Karlovej Vsi. V ďalšom 
kole pricestovali súperky Nových Zámkov. Divácky zaujímavý a kvalitný zápas prinie-
sol výsledok 5:5. Dráma jarnej časti pokračovala v Myjave, kde po dvoch vylúčeniach 
našich hráčok družstvo prehralo 4:2. Nasledovali dve zaváhania a to v Diakovciach po 
jednogólovej prehre a v Beluši po nešťastnej porážke 5:3. Po nich sa však hráčky zdravo 
nahnevali a súperkám z Čaky nadelili 9 gólov. Sezónu zavŕšili naše ženy domácou vý-
hrou s Lábom 3:0.

Do prvej ligy postúpila FK Dúbravka, ktorá sa držala na vrchole celú sezónu, aj keď 
jej hráčky FC Union Nové Zámky dýchali na chrbát. Umiestnenie na 3. až 5. mieste 
nebolo isté do posledného kola. Po záverečnom zápase s Lábom sa družstvo žien OFK 
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Dunajská Lužná umiestnilo na peknom 3. mieste aj napriek trom zakopnutiam vďaka 
bodom, ktoré zobrali favoritom ligy. Strelecky sa najviac darilo hráčkam L. Lunákovej, J. 
Zmeškalovej a K. Halandovej.                                                                  Andrea Majerová

Tabuľka 2010/2011 (bez dohrávky z 11. 6. Láb – Nové Zámky):

Seniori „A“ – postup do 3. ligy Západ - SFZ, postupové družstvo

  1. D. Lužná  25  18  1  6  61  17  55
  2 . Svätý Jur  25  14  6  5  38  22  48
  3.  Pl. Štvrtok  25  14  3  8  54  33 45
  4. Rovinka  25  10  7  8  42  37 37
  5. Jablonec  25  10  6  9  28  27  36
  6.  Stupava  25  9  8  8  35  25 35
  7.  Lozorno  25  9  7  9  32  37 34

  8. Kráľová p/S  25  9  5  11  36  32  32
  9. Slov. Grob  25  7  9  9  25  38  30
10. Dúbravka  25  6  9  10  32  39  27
11. Iskra Petržalka  25  6  9  10  35  49  27
12. Ivánka p/D  25  6  8  11  24  43 26
13.  Ružinov  25  7  5  13  26  51 26
14. Čunovo  25  5  7  13  18  36 22

    1. KF Dúbravka Bratislava  18    15 1 2 84:15 46
  2. FC Union Nové Zámky 17 13 3 1 80:19 42
  3. OFK Dunajská Lužná 18 10 3 5 56:42 33
  4. Spartak Bánovce n/B 18 9 3 6 45:30 30
  5. Termál Diakovce  18 9 3 6 31:20 30

  6. TJ Spartak Myjava  18 9 1 8 47:38 28
  7. TK Kovo Beluša 18 4 5 9 31:38 17
  8. DFC Láb  17 3 4 10 15:39 13
  9. FC Čaka  18 3 1 14   6:91 10
10. FKM Karlova Ves 18 2 0 16 15:78   6

Fungáč Peter (ved.), Čaprnka Roland, Puchner Maroš, Tóth Dominik, Katušin Jozef, Teraz Dominik, Bician Ján, 
Marko Erik, Pipíška Miroslav, Kakula Tomáš.
Grof L.(FV), Jánošík J.(FV), Miženko Pavol, Benčič Anton, Jendrej Michal, Niňaj Peter (asistent), Malec Ján, 
Sokol Michal, Hrajnoha M.(FV), Petrák P.(SŠ).
Ševčík Roman, Molnár Alexander, Hlina Roman, Hodúr Ján (tréner), Nosko Radovan, Jurec Július, Jenčo František.
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Starší dorast – postup do 3. ligy SD BFZ

Mladší dorast – pekné 8. miesto v 3. lige MD BFZ

  1. Dunajská Lužná 24 20 1 3 144:21 61
  2. Ivanka pri Dunaji 24 15 5 4 63:37 50
  3. Igram  24 13 7 4 72:41 46
  4. FK Lamač  24 11 4 9 60:47 37
  5. Tomášov  24 7 5 12 41:58 26
  6. FK Jarovce  24 6 6 12 66:65 25
  7. Malinovo  24 7 4 12 33:83 25
  8. ŠK Čataj  24 6 5 13 42:95 23
  9. Sl. Ekonóm  24 2 4 18 28:104 10
10. Blatné  - - - - --:-- -

Starší dorast vyhral C skupinu IV. ligy 
a po dvoch rokoch privítame na našom ih-
risku kvalitné treťoligové družstvá. Tu treba 

  1. FC Petržalka  26 23 0 3 114:13 69 
  2. Inter Bratislava 26 21 1 4 80:22 64 
  3. ŠK Ružinov  26 20 1 5 92:31 61 
  4. ŠTK Šamorín  26 16 5 5 76:42 53 
  5. Iskra Petržalka  26 15 2 9 96:52 47 
  6. PŠC Pezinok  26 15 1 10 56:37 46 
  7. Karlova Ves  26 11 4 11 49:50 37
  8. Dunajská Lužná 26 9 3 14 53:69 30
  9. Bernolákovo  26 9 3 14 45:79 30 
10. ŠK Vrakuňa  25 7 5 13 40:48 26 
11. Kráľová pri Senci  26 6 3 17 30:80 21 
12. BCT Bratislava  26 6 2 18 34:70 20 
13. Nová Dedinka  26 4 1 21 42:110 13 
14. FCL Devínska N. Ves  25 3 1 21 24:128 10

Mladší dorast v prvom roku existencie 
skončil v kvalitnej  III. lige MD BFZ na 

uviesť, že v zimnej príprave boli k seniorom 
preradení štyria dorastenci a výbor OFK 
rozhodol, že aj v lete všetci dorastenci, kto-
rí končia v tejto vekovej kategórie (ročník 
narodenia 1992), budú zapojení do prípra-
vy na II. ligu. Je potom len na chlapcoch, 
ako sa chytia ponúknutej šance. Chcel by 
som sa týmto poďakovať všetkým, ktorí 
sa podieľali na splnení postupového cieľa. 
Splnili sme cieľ, s ktorým som pred dvoma 
rokmi do OFK Dunajská Lužná prišiel, cieľ, 
s ktorým sa v prvom rade museli stotožniť 
hráči, aby sa stal naším spoločným.

peknom 8. mieste zo 14. družstiev. Na jar 
naskakovali do zápasov aj niektorí žiaci 
a treba konštatovať, že sa v stretnutiach so 
staršími hráčmi nestratili. Hlavný cieľ, aby 
nám nekončili chlapci prechádzajúci zo 
žiackej kategórie a ktorí mali určitú obavu 
hrať v doraste proti o takmer  štyri roky 
starším súperom, bol splnený. Dokonca 
začali opäť hrať futbal niektorí naši chlap-
ci, ktorí dávnejšie prestali hrávať.  Máme 
radosť, že si znova našli cestu na ihriská 
OFK. V nastúpenom trende chceme po-
kračovať aj v budúcnosti a verím, že pod-
pora pre účinkovanie tohto družstva sa 
prejaví pri prechode chlapcov do staršie-
ho dorastu.

Mládež OFK Dunajská Lužná – hodnotenie ročníka 2010/2011 
Výsledky práce s futbalovými nádejami OFK Dunajská Lužná v ročníku 

2010/2011 hodnotím vysoko pozitívne. Hlavný cieľ našej činnosti, dostať mládež 
z ulice na ihrisko, sa darí napĺňať a môžeme s radosťou konštatovať, že naše rady 
rozšírili v uplynulom ročníku družstvá mladších dorastencov a predprípravky. 
Vďaka za vytvorenie podmienok pre kvalitnú športovú prípravu a ekonomické 
zabezpečenie všetkých siedmich mládežníckych družstiev patrí výboru OFK 
a rodičom. Paralelne s kvantitou rástla aj kvalita tréningového procesu, ktorá 
sa prejavila v úspešnom účinkovaní našich družstiev v súťažiach. Aj keď výsledky 
pri mládeži nie sú prioritné, dávajú pomerne dobrý objektívny pohľad na hodnotenie 
práce pri formovaní našich budúcich futbalových nádeji. V sezóne 2010/2011 reprezen-
tovalo OFK Dunajská Lužná sedem mládežníckych družstiev.
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Starší žiaci – zachránení v 2. lige SZ BFZ 

Mladší žiaci – pokojný stred tabuľky v 2. lige MZ BFZ 

Prípravka – vyhrali takmer všetko, 
1. miesto medzi prípravkami BA vidiek 

  1. Devínska Nová Ves  26 21 4 1 126:13 67
  2. FK Kuchyňa  26 21 3 2 137:21 66
  3. SDM Domino  26 20 2 4 127:19 62
  4. Karlova Ves  26 18 5 3 78:16 59
  5. BCT Bratislava 26 15 2 9 78:51 47
  6. PŠC Pezinok  26 15 2 9 72:54 47
  7. Ivánka pri Dunaji  26 13 3 10 84:53 42
  8. I.Petržalka  26 8 3 15 55:53 27
  9. FK Rača  26 8 3 15 35:62 27
10. Dunajská Lužná 26 8 3 15 39:62 27
11. Záhorské Kostolište 26 6 0 20 52:139 18
12. Tat. Stupava  26 4 3 19 37:134 15
13. ČSFA Malacky  26 2 5 19 34:135 11
14. Kráľová pri Senci 24 2 4 20 34:169 10

kom narodenia 1996 a 1997 sa podarilo vy-
riešiť spojením síl s TJ Rovinka. V jesennej 
časti hrávali svoje domáce zápasy v Rovin-
ke, čo sa však ukázalo ako nesprávne rie-
šenie, lebo sme stratili priamy dohľad nad 
chlapcami a výsledkom bolo len 5 bodov 
v tabuľke a množstvo červených a žltých 
kariet. V jarnej časti nastala zmena na tré-
nerskom poste. Doplnili sa hráči do kádra 
a museli sme sa rozlúčiť s niektorými, ktorí 
nechceli rešpektovať pravidlá správania sa 
vo futbalovom kolektíve. V odvete sa poda-
rilo získať 18 bodov a uchovať druhú ligu aj 
pre nasledovníkov. Treba však povedať, že 
zloženie družstva pre budúcu sezónu bude 
pravdepodobne znova prinášať záchranár-
ske starosti.

V tomto družstve dostávajú priestor 
chlapci vychádzajúci z prípravky a majú 
dva roky adaptácie na väčšie ihrisko (hrá 
sa medzi 16-kami). S účinkovaním druž-
stva  je vcelku spokojnosť, keďže traja 
najtalentovanejší chlapci v zime posilni-
li starších žiakov. Otvoril sa tak priestor 
pre chlapcov z prípravky, ktorí nastúpili 
v niektorých stretnutiach a rozhodne ne-
sklamali, ba dá sa povedať, že hrali prím. 
Budúcu sezónu prejdú do tejto kategórie 
chlapci z našej úspešnej prípravky a verí-
me, že sa budeme tešiť z kvantitatívneho aj 
kvalitatívneho futbalového  napredovania 
našich mladších žiakov.

1. Dunajská Lužná  12 11 0 1 89: 9 33
2. Ivanka pri Dunaji  12 11 0 2 82:19 30
3. TJ Rovinka  12 8 1 3 55:39 25
4. Hamuliakovo  12 6 1 5 42:31 19

5. Kalinkovo 12 1 3 8 23:65  6
6. Bernolákovo  12 1 2 9 14:74  5
7. Malinovo  12 1 1 10 13:81  4

Ing. Anton Benčič – tréner mládeže OFK Dunajská Lužná

1. SDM Domino  26 21 2 3 110:12 65
  2. Karlova Ves  26 20 2 4 93:22 62
  3. FK Rača  26 17 5 4 57:18 56
  4. ČSFA Malacky  26 14 5 7 48:27 47
  5. Králová pri Senci 26 14 3 9 57:30 45
  6. I.Petržalka  26 13 4 9 71:38 43
  7. FK Kuchyňa  26 12 5 9 62:45 41
  8. Tat. Stupava  26 11 4 11 47:69 37
  9. Ivánka pri Dunaji  26 9 6 11 60:56 33
10. Devínska Nová  Ves  26 7 3 16 40:68 24
11. Dunajská Lužná 25 6 5 14 23:54 23
12. PŠC Pezinok  26 6 1 19 40:81 19
13. BCT Bratislava 2 6 5 2 19 29:71 17
14. Záhorské Kostolište 26 3 1 22 28:171 10

Už pred začiatkom sezóny sme tušili, 
že v tejto vekovej kategórie budeme mať 
najväčšie starosti. Deficit chlapcov s roční-
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SPOMIENKY

Horný rad zľava: tréner Ivan Hubert, Jaroslav Bartoš, Miroslav Štok, Milan Mihaliak, Karok Brynkus, 
Rudolf Hanzel, Dušan Hubert, Ján Hanzel

Dolný rad zľava: Ladislav Gračik, Ivan Fronko, Róbert Deák, František Gehry, Jozef Straka, Viliam Rigo

Starí páni  v zasneženej “Jame“– rok 1969
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Zľava: Alex Krištofík, Karol Puchner, Štefan Benko

Horný rad zľava: Jozef Straka, Milan Mihaliak, František Hanzel, Ľuboš Kabelka, Ladislav Bažo, Dostál
Dolný rad zľava: Ján Hanzel, František Konrád, Jozef Gahy, Rudolf Hanzel, František Gehry
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Zľava: Juraj Kozák, Milan Lodňánek, Juraj Jánošík, Ján Hanzel, Milan Balatik, František Konrád

Ján Hanzel, Karol Rumer, Antonín Patrnčiak
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Zľava: Karol Rumer, Marian Dikoš, Jozef Cingel (vzadu), 
Ľudovít Rumer, Karol Puchner, Jozef Straka, Ján Hanzel (vpredu) 

Sústredenie Terchová  v roku 1967  - futbaloví manekýni
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Horný rad zľava: Jozef Murán, Dušan Hubert , Jozef Straka
Dolný rad zľava: Štefan Jurčík, Ján Hanzel, Ladislav Gráčik

Siesta po hodovom zápase v Priepastnom
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Horný rad zľava: Karol Kubala, František Konrád, Ján Hanzel, Dušan Hubert, Tibor Marušinec, Zdeno Kopták
Dolný rad zľava: Ľudovít Rumer, Antonín Patrnčiak, Tibor Puchner

Jozef Lasz, Karol Rigo, Karol Seibeceder, Hanzel Rudolf



42

Horný rad zľava: Karol Sarköszy, Ján Hanzel, Róbert Rigo, Ľuboš Kabelka, Karol Mihaliak,
Dolný rad zľava: Bernát Mócik, Jozef Straka, Štefan Getli, Jozef Reindl, Jaroslav Gajdoš, Tibor Marušinec

Horný rad zľava: Tibor Marušinec, František Hanzel, Dušan Hubert, Karol Rigo,
 Jozef Reindl, Jozef Straka, Ján Hanzel

Dolný rad zľava: Ľuboš Kabelka, Štefan Getli, Karol Mihaliak, Ladislav Bažo



43

Ján Hanzel, Miroslav Hanzel, František Konrád, Gusto Krištof

Karol Szeibeceder, Anton Patrnčiak, 

Jozef Lasz – kondičný tréner, 
majster Slovenska v behu na 400 metrov
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Horný rad zľava: František Konrád, Jozef Cingel, Karol Rumer, František Gehry, Róbert Rigo, 
Milan Mihaliak, Jozef Straka, Tibor Marušinec

Dolný rad zľava: Dušan Hubert, Karol Puchner, Marian Dikoš, Karol Rumer, Ján Hanzel (vpredu)

Alfréd Gehri – dorastenec, Ján Hanzel, šofér autobusu, Štefan Getli
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Horný rad zľava: Ján Hanzel (hlava), 
Ďuro Minárik, Milan Mihaliak, Štefan 
Getli, František Šiška, 
Anton Patrnčiak, Karol Rumer,  

hore - Martin Fajnor, Karol Mihaliak, 
Karol Seibeceder, Ladislav Bažo, 
Karol Mlacák

Dolný rad zľava: Karol Rigo, 
Milan Lodňánek, Jozef Straka st., 
Jozef Reindl (dole)

František Šiška, 
Anton Patrnčiak, 

Jozef Straka, 
Štefan Götl, 

Milan Lodňánek, 
Karol Mlacák, 

Karol Seibeceder, 
Ján Hanzel, 

Karol Rumer, 
Karol Rigo, 

Juraj Minárik,
 Emil Mihaliak, 

Štefan Bažo
Vľavo vzadu: Jozef Rendl
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Karol Seibeceder, –, Anton Patrnčiak

Horný rad zľava: Jozef Straka, Peter Žernovič, Anton Patrnčiak, Pavol Linka, Štefan Balatik, František Brhel, Jozef 
Kanis, Adolf Vagay, Jozef Sarközy.

Dolný rad zľava: Pavol Osuský, Štefan Hushegyi, Ján Holík, Jozef Viršinský, Rudo Hubert.
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Horný rad zľava: Viktor Guzdy, Viktor Macek, Anton Patrnčiak, Jozef Kanis, Adolf Vágay, 
František Brhel, Laco Karl, Karol Mihaliak

Dolný rad zľava: Štefan Hushegi, Ján Holík, Jozef Viršinský, Štefan Batalík

Jozef Muráň, Anna Konrádová, Anton Patrnčiak, D. Hubert, Kozák, Jozef Straka, František Konrád
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Horný rad zľava: L. Rumer, Štefan Benko, Jozef Straka, Dušan Jurík, Jozef Zachar, Pavol Matejčík, Anton Patrnčiak, 
Jaro Gajdoš, Rigo, Štefan Kubeš, Jozef Kanis.
Dolný rad zľava: Alojz Janata, Alojz Duba, Karol Mihaliak, Vojtech Telekeš, Vladimír Strnisko, Rudolf Blahuta.

Horný rad zľava: Karol Seibeceder, , Anton Patrnčiak, Helena Patrnčiaková, Palo Tomašek,
Dolný rad zľava:  –, –, Jozef Straka, s manželkou Annou, Dušan Hubert


