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Komunitné centrum 

Obecné financie

Ďakujem Bohu, aj všetkým občanom za dobré spolužitie a prajem 
všetkým cirkevníkom aj ostatným občanom dožiť sa takého veku 
v zdraví ako ja. Šťastie a Božie požehnanie       Ján Jurč, 104 rokov
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Vážení spoluobčania, 
milé deti a mládež,

rok 2012 bol pomerne hektický a po-
čas neho nebola núdza o nečakané pre-
kvapenia v podobe nových úloh a prob-
lémov. Mnohé z nich boli na prvý pohľad 
ťažko neriešiteľné, takže sme sa s nimi 
doslova pasovali, ale v konečnom dô-
sledku celkom úspešne. 

Určite sme nedosiahli všetky vytýče-
né ciele, ale podstatnú časť sme dotiahli 
do konca; z nich by som určite spomenul 
rozsiahlu obnovu interiéru materskej 
škôlky a školskej kuchyne v miestnej časti 
Alžbetin Dvor, dokončenie obnovy sute-
rénu základnej školy tak, aby sa mohol 
používať pre potreby školy. Zmizli aj ne-
bezpečné a nevzhľadné stĺpy miestneho 
rozhlasu vedľa cesty medzi obidvomi 
časťami obce. V neposlednom rade sa 
do funkčnej podoby formuje aj projekt 
Komunitného centra a už teraz je príno-
som a prísľubom do budúcna, ako cen-
trum stretávania sa občanov. Verím, že 
aj projekt obnovy parku v miestnej čas-
ti Miloslava nadobudne čoskoro reálne 
kontúry. 

V budúcom roku nás čaká neľahká 
úloha pri hľadaní spôsobu, ako umiest-
niť deti do školy, tak u nás v Miloslavove, 
ako aj v Dunajskej Lužnej, pretože v exis-
tujúcich školských zariadeniach je zúfalo 
málo miesta a problém je doslova „hode-
ný“ na samosprávu. Napriek spoločnému 
úsiliu a spoločnému hľadaniu riešení so 
zástupcami obce Dunajská Lužná sa za-
tiaľ nepodarilo nájsť uspokojivé riešenie 
tejto situácie.

V rámci odpadového hospodárstva 
sme začali na dočasnom úložisku odpa-
dov zbierať trávu a burinu zo záhrad do 

kontajnerov a odvážame ju na kompos-
tovisko, čo je síce náročnejšie na logistiku 
aj financie, ale z pohľadu našich priesto-
rových možností a vplyvu na životné pro-
stredie oveľa prospešnejšie. 

Určite ste si všimli aj kontajnery na 
použité šatstvo, rád konštatujem, že táto 
služba sa ujala a občania vhadzujú do 
kontajnera len to, čo tam patrí. Toto sa 
však nedá povedať o kontajneroch na 
sklo a drobné kovy, pretože tam často 
nachádzame aj komunálny odpad, takže 
aj touto cestou Vás, milí spoluobčania, 
žiadam rešpektovať triedenie odpadu, 
pretože je to na prospech nás všetkých. 

Osobitnou kapitolou, ktorej venujeme 
pozornosť je verejné osvetlenie. Technic-
ký stav verejného osvetlenia nie je prá-
ve v najlepšej kondícii a preto hľadáme 
komplexné, dlhodobé a úsporné rieše-
nie, aby sme sa nemuseli neustále vra-
cať k tým istým problémom. V častiach 
obce, kde je ešte staré osvetlenie, vzni-
kajú problémy v čase veterného počasia, 
skratuje nadzemné vedenie a vyhadzuje 
ističe. V niektorých nových častiach zasa, 
hlavne za vlhkého počasia a dažďa, sa 
objavujú problémy so skratmi, čo signa-
lizuje porušenie podzemného vedenia – 
všetky tieto nedostatky musíme prácne 
vyhľadať a opraviť. 

Dovolím si vás teda požiadať o trpez-
livosť a pochopenia, ak sa niektoré veci 
nedarí riešiť tak rýchlo, ako si to predsta-
vujete, pretože okrem zrejmých a vidi-
teľných vecí pracujeme aj na tých menej 
viditeľných, ktoré sa týkajú administra-
tívnej správy obce a tomu je potrebné 
venovať, tak ako ostatným veciam, ne-
málo pozornosti, aby všetko fungovalo, 
tak ako má.

Milan Baďanský, starosta obce 

MODERNIZÁCIA 
TECHNICKÉHO 
vybavenia obecného 
úradu je ukončená

Už je tomu rok, čo po zistení ka-
tastrofického stavu výpočtovej techni-
ky obecného úradu bola zahájená jeho 
technická obnova. Bolo nutné vymeniť 
všetky morálne aj technicky zastaralé 
počítače a od úplného začiatku pre-
budovať počítačovú sieť úradu. Ak sa 
pýtate, či bolo nevyhnutné investovať 
tisíce eur do tejto obnovy, tak si tre-
ba uvedomiť, že táto technika nebola 
zásadne modernizovaná viac ako 15 
rokov. Bola to len otázka času, že na-
stane kolaps a strata všetkých citlivých 
údajov. Neexistovala žiadna záloha 
údajov, nehovoriac o tom, že táto musí 
fungovať úplne nezávisle a autonóm-
ne.

Zavŕšením tohto procesu bolo za-
bezpečenie správcu, ktorý má celý 
počítačový park pod pravidelnou sprá-
vou a zamestnanci už nemusia hasiť 
technické problémy za pomoci svojich 
známych.

Nove obecné zastupiteľstvo opä-
tovne zachránilo hroziaci kolaps 
z predchádzajuceho obdobia nečin-
nosti. Verím, že to bude v prospech 
hlavne občanom obce.

Ing. Roman Horváth, poslanec OZ

Milí spoluobčania, 

v mene svojom, v mene poslankýň  

a poslancov obecného zastupiteľstva,  

v mene všetkých pracovníkov obce Vám  

prajem, aby ste vianočné sviatky strávili  

v radosti, pokoji, porozumení, a zároveň  

Vám prajem šťastný nový rok 2013, nech  

Vám prinesie mnoho zdaru a úspechov.
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Ako je to s obecnými 
FINANCIAMI?           III. časť

VŠETCI SME si rovní (?)

V predchádzajúcich dvoch číslach Spravodaja sme sa 
zaoberali najprv príjmami obce a následne bežnými výdavkami, 
v tomto príspevku sa pozrieme na špeciálnu časť výdavkov obce, 
a to sú investície.

Podielové dane – večný problém
Na začiatok malá vsuvka – tak ako sme prosili a vyzývali 

občanov, aby sa prihlásili na trvalý pobyt do obce z dôvodu 
zvýšenia výšky podielových daní, tak sme sa teraz s hrôzou 
pozerali na nariadenie, ktorým sa obciam nad 2000 obyvateľov 
na nasledujúci rok 2013 krátia podielové dane o 15 %! Našťastie, 
nastavenú latku 2000 obyvateľov sme podliezli – ale tesne!! 
Chýbalo iba cca 10 prihlášok, a razom by sme sa dostali na hranu 
prežitia. Je smutné, že si zodpovední neuvedomujú, ako takéto 
nesystémové rozhodnutia môžu zamávať so životom v obciach.

Z investícií vzniká majetok obce
Bežné výdavky obce zabezpečujú chod verejných služieb 

v obci. Sú určené na mzdy, režijné výdavky, energie, opravy majetku 
a služby. Tieto výdavky sa spotrebujú a zmiznú v nenávratne.  
Avšak obec potrebuje aj majetok, ktorý má väčšiu životnosť 
a nespotrebuje sa okamžite. Sú to najmä verejné budovy (školy, 
kultúrne domy, domy smútku, úrady a pod), komunikácie 
(cesty, chodníky), verejná zeleň a športové zariadenia. Financie, 
ktorými sa takýto majetok zaobstaráva, sa nazývajú investíciami. 
Investície je možné robiť len z tých peňazí v rozpočte, ktoré 
zostanú po úhrade bežných výdavkov. Teda – ak nejaké ešte 
zostanú... Samozrejme takéto stavby alebo zariadenia je 
možné financovať aj úverom, ale len v prípade, ak je rozpočet 
obce schopný splátky úveru a úroky pokryť a ak celkový dlh 
obce nepresiahne 60% ročného rozpočtu obce. V roku 2012 
sa nám podarilo realizovať investície vo výške okolo 70 tis. Eur, 
väčšinou na riešenie havarijných situácií a rozšírenie škôlky, školy 
a komunitného centra. A aj to sa čerpalo z rezerv obecného 
rozpočtu. 

 Čo nás čaká a tlačí
S rozširovaním obce 

vzniká naliehavá potreba 
prispôsobovať k tomu 
aj rozsah investičného 
majetku. V súčasnej 

dobe to cítime hlavne 
v potrebe rozšíriť alebo dostavať školy 

a škôlky, nakoľko počty detí v týchto zariadeniach sa 
lavínovite zvyšujú. Uchádzame sa o granty a dotácie, ale aj tam 
treba príspevok z vlastných zdrojov obce. Niektoré investície, 
ako nové cesty, osvetlenia a chodníky sa budujú zo súkromných 
peňazí na nových lokalitách. Tieto potom prechádzajú do majetku 
obce, pretože slúžia všetkým občanom. Pripravujú sa investície 
do cyklistických chodníkov a verejnej zelene. Ak sa podarí, 
s pomocou fondov by sme chceli kompletne rekonštruovať 
prekrásny lipový park v hornej časti obce. 

Nabudúce si trošku posvietime na spôsoby, ako a kde sa dá 
šetriť s obecnými peniazmi. 

Ing. Pavol Karaba, poslanec OZ

Všetci obyvatelia našej obce bývame na jednom území, sme 
susedia a priatelia, a mali by sme si byť rovní. Jediný rozdiel, ktorý 
vytvára priepasť medzi občanmi je fakt, či je občan prihlásený 
na trvalý pobyt v obci Miloslavov, alebo nie je. Nie je to ľudský 
problém, je to finančný problém.

Podľa analýzy, ktorú sme vypracovali v roku 2011 na základe 
údajov zo štátneho a obecného rozpočtu, pripadá podiel zo štátneho 
rozpočtu pridelený do obecného rozpočtu na jedného obyvateľa 
približne 130 Eur/rok, čo pri počte 1.000 obyvateľov neprihlásených 
na trvalý pobyt tvorí 130.000 Eur ročne ( to je približne 30% z celého 
prídelu zo štátneho rozpočtu).

Bez rozdielu, či sa jedná o občana prihláseného na trvalý pobyt, 
alebo nie, by sme mali radi upravenú, čistú a pekne vysvietenú obec, 
plnú športových podujatí a kultúrnych akcií pre obyvateľov. Všetky 
tieto aktivity sú hradené z obecného rozpočtu, ktorý je v súčasnosti 
napĺňaný prevažne z podielu za obyvateľov prihlásených na trvalý 
pobyt v obci.

Ako predseda komisie rozvoja, pod ktorú patrí aj finančná časť, 
by som rada oslovila obyvateľov, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu 
nemôžu alebo nechcú prihlásiť na trvalý pobyt v obci Miloslavov. 
Môj návrh je, aby darovali tento príspevok vo výške 130 Eur/osoba/
rok do obecného rozpočtu. 

Myslíte, že nám to stojí za to, aby bola obec čistá, obecné 
cesty upravené (správu a údržbu ciest II. a III. triedy zabezpečuje 
Bratislavský samosprávny kraj), pravidelne pokosená tráva aj 
v nových lokalitách, aby sa nemuselo vypínať verejné osvetlenie 
z dôvodu šetrenia a na detských obecných akciách dostať darček 
pre dieťa – toto všetko s pocitom, že aj vy ste prispeli do obecného 
rozpočtu? Myslíte, že by to mohlo byť spravodlivé voči ostatným 
občanom, ktorí do obecného rozpočtu prispievajú (teda na základe 
toho, že sú prihlásení k trvalému pobytu na území obce)? Myslíte, 
že tých 130 Eur/rok stojí za to, aby sme sa na seba všetci občania 
pozerali ako na seberovných, a nie na tých, ktorí platia a tých, 
ktorí neplatia, ale používajú cesty, využívajú verejné osvetlenie 
a neprávom sa sťažujú na nepokosenú trávu? Ja si myslím, že ÁNO.

Zopár podporných faktov: 
Štátny rozpočet pri rozdeľovaní myslí na samosprávy minimálne, 

a často sú vydelené príspevky aj krátené (viď spomínané nariadenie 
v článku o Obecných financiách). 

Postup výpočtu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre obce 
(ďalej len „výnos dane“) je stanovený v nariadení vlády SR č. 668/2004 
Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“). V § 2 nariadenia je 
stanovené na základe čoho sa výnos dane rozdelí jednotlivým obciam. 
Podľa toho sa výnos dane rozdeľuje: a) podľa počtu obyvateľov obce s 

trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 
predchádzajúceho kalendárneho roka. Obec 
by mala v roku 2012 dostať výnos dane 
vo výške 426 628 eur, z tohto za počet 
obyvateľov s trvalým pobytom je výnos dane 
234 645 eur (131,09 eur na jedného).

A navyše: Vláda SR na svojom zasadnutí 
dňa 28.11.2012 schválila novelu nariadenia 
a určila, že v roku 2013 sa pri rozdeľovaní 
výnosu dane obciam použijú údaje o počte 
obyvateľov s trvalým pobytom na území 
obce k 1.1.2011. Podľa doteraz platného 
znenia to mal byť stav k 1.1.2012. Dopad 
tejto zmeny na výšku výnosu dane bude 
v našej obci negatívny, pretože k 1.1.2012 
bol počet obyvateľov s trvalým pobytom na 

území obce 1 884 osôb, čo je oproti stavu k 1.1.2011 viac o 94 osôb. Ak 
tento rozdiel vynásobíme sumou pripadajúcou na 1 obyvateľa s trvalým 
pobytom (131,09 eur), vyjde nám suma 12 322 eur. O túto sumu 
bude výnos dane obce pre rok 2013 nižší v porovnaní s výnosom dane 
vypočítaným podľa doterajších pravidiel.

Ing. Renata Bačová, poslankyňa OZ

§ §
§§
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Z činnosti obecného zastupiteľstva 
alebo ČÍM SME ŽILI POČAS 
UPLYNULÉHO OBDOBIA

Druhý polrok začína každoročne prázdninovým a dovolenko-
vým obdobím, ale tento rok bol pre starostu a obecné zastupiteľ-
stvo našej obce výnimkou. Prestavba základnej školy, materskej 
školy a školskej jedálne v miestnej časti Alžbetin Dvor, ktoré sa 
realizovali v mesiacoch júl a august dali zabrať všetkým, vrátane 
osadenstva školy a škôlky. Požiadavka na umiestnenie detí do ZŠ 
(nárast o 70 %) a do materskej školy (nárast o 30 %) bola pre nás 
veľkou výzvou, a to najmä vzhľadom na obmedzené rozpočtové 
prostriedky obce. Z tohto dôvodu sme situáciu riešili zmenou dis-
pozičného riešenia a stavebnými úpravami existujúcich priesto-
rov. Všetky práce sa podarilo ukončiť načas a školský rok v obec-
ných školských zariadeniach začal už vo vynovených priestoroch. 
Veľký počet detí vyžaduje dodržiavanie logistiky pri zabezpečo-
vaní obedov v školskej jedálni a pohybe detí v rámci objektov 
– a to nás výhľadovo čaká ďalší nárast počtu detí do základnej 
školy. Tento fakt riešime rokovaním na MŠ SR, VUC, so starostami 
okolitých obcí a bol aj predmetom diskusie s občanmi našej obce 
dňa 26.11.2012, za účasti poslancov a pedagógov. Ideálne by bolo 
postaviť – resp. rozšíriť existujúcu základnú školu, bez podstat-
nej sumy finančných prostriedkov to však nebude možné. Preto 
rozpracúvame aj alternatívne riešenia na využitie existujúcich 
priestorov v obci na vyučovanie v budúcom školskom roku.

Na deň obce – 23.8.2012 – začalo svoju činnosť Komunitné 
centrum obce, kde postupne viaceré organizácie realizujú rôzno-
rodé aktivity pre deti, mládež, seniorov a mamičky s deťmi. O po-
nuke akcií v priestoroch Komunitného centra sme vás informovali 
letákmi, ktoré ste dostali do schránok. Projekt sme realizovali 
z grantu predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej, vo výške 9 977 
EUR. Na deň obce sme v obci privítali aj milú návštevu zástupcov 
rodákov a predstaviteľov mesta Stará Pazova, s ktorou sme nad-
viazali družobné kontakty. 

Na novembrovom zastupiteľstve sme zhodnotili tohtoročnú 
sezónu v Remeselnom dvore a dohodli sme sa na potrebe väč-
šej marketingovej podpory pre budúcu sezónu – aj formou novej 
pripravovanej web stránky obce, ktorej spustenie pripravujeme 
začiatkom budúceho roka.

Vzhľadom na rastúci záujem občanov pripravili členovia zastu-
piteľstva a komisií v mesiacoch august a september plán lokálnych 
cyklotrás, ktoré by bolo možné po menších úpravách postupne 
využívať; tento zámer chceme v najbližšej dobe predstaviť obča-
nom. Napriek neúspechu prvých rokovaní s vlastníkmi pozem-
kov ohľadom realizácie chodníka na prepojenie oboch častí obce 
máme ambíciu tento zámer realizovať a preto sa pripravuje druhá 
alternatíva trasovania chodníka. Na podporu rozšírenia verejnej 
zelene sme zmapovali možnosti výsadby pôvodných alejí a ostat-
ných priestranstiev obce novými drevinami a takisto sa s dendro-
lógom konzultoval výber vhodných drevín pre našu oblasť.

V rámci sociálnej oblasti sa prerokovávalo využívanie služieb 
sociálneho taxíka občanmi, pripravujú sa opatrenia k sociálnej 
a právnej ochrane detí a sociálnej kuratele, odsúhlasili sa príspev-
ky pre seniorov a občanov v hmotnej núdzi, realizovalo sa pose-
denie so seniormi v rámci mesiaca úcty k starším. Vzhľadom na 
počet obyvateľov vo veku nad 70 rokov bude pre obec v blízkom 
období nevyhnutné riešiť aj otázku domova pre seniorov. 

V druhom polroku sa obecné zastupiteľstvo viackrát venovalo 
aj územnému rozvoju obce, problémom pri realizácii nových zón 

a stavieb. Na základe požiadavky zastupiteľstva sa vykonala in-
ventarizácia komunikácií a ostatných drobných stavieb v majetku 
obce a takisto sa riešili podnety občanov v tejto oblasti. V procese 
finalizácie je obstaranie a spracovanie Zmeny a doplnku č. 1/2012 
Územného plánu obce Miloslavov v rozsahu zmeny funkčného vy-
užitia plochy poľnohospodárskej výroby s objektami a priemysel-
nej výroby a skladov s objektami. Zmena a doplnok vyplýva z roz-
poru v platnom územnom pláne pre obec Miloslavov, kde v rámci 
pásma hygienickej ochrany plochy poľnohospodárskej výroby 
s objektami a priemyselnej výroby a skladov s objektami, sú po-
zemky zastavané individuálnou bytovou zástavbou (pozri Územný 
plán obce Miloslavov).

Neoddeliteľnou súčasťou práce zastupiteľstva je pravidelná 
kontrola čerpania rozpočtu, stavu financií obce, kontrola na-
kladania s prostriedkami obce a prijímanie všeobecne záväzných 
nariadení. Neustále meniace sa legislatívne podmienky pre prácu 
samospráv neumožňujú koncepčnú prácu v rámci prípravy roz-
počtu na budúci rok a ostatne prijaté zákony opäť výrazne obme-
dzia obecný rozpočet. Rozpočet na budúci rok prijímame spolu so 
všeobecným záväzným nariadením o miestnych daniach a poplat-
koch na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva v decembri tohto roku 
a snažíme sa realizovať len také úpravy daní a poplatkov, ktoré 
zabezpečia prostriedky na nevyhnutný chod obce. Naša obec dl-
hodobo hospodári vyrovnane, nezadlžuje sa a v tomto trende by 
sme chceli pokračovať aj v budúcom roku.

Nedávno sme neformálne diskutovali s občanmi obce, či sa 
toho v obci robí dosť a dospeli sme k záveru, že to samozrejme 
závisí aj od uhla pohľadu. Obec má veľmi obmedzené možnosti 
vo vzťahu k tomu, čo trápi všetkých dochádzajúcich za prácou ale-
bo do škôl asi najviac – k zlepšeniu dopravnej dostupnosti a kva-
lity komunikácií smerom do Bratislavy a späť. Snažíme sa preto 
zlepšovať podmienky pre využívanie verejnej dopravy a na zák-
lade pripomienok občanov rokujeme s príslušnými dopravcami 
o optimalizácii harmonogramov vlakov a autobusov. Myslíme si 
však, že obyvatelia, ktorí potrebujú pre svoje deti škôlku, školu, 
športoviská a záujmové krúžky oceňujú, že prioritou zástupcov 
tejto obce je, aby všetky deti mohli navštevovať školské zariadenia 
v obci a takisto aby tu mohli realizovať aj svoje kultúrne a športo-
vé záujmy. Aj naďalej sa budeme snažiť vytvárať podmienky pre 
rovnovážny rozvoj oboch častí obce (napríklad v budúcom roku 
by sme chceli upraviť Lipové námestie v miestnej časti Miloslava) 
a budeme sa tešiť, ak obyvatelia našej obce budú spokojní so služ-
bami obce a s možnosťami, ktoré im pre vidiecke bývanie ponúka.

Ing. Jarmila Grujbárová, poslankyňa OZ
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Únia žien Slovenska a Jednota dôchodcov Slovenska

Milí občania,
V našej obci máme tzv. „Modrý dom“, ktorý pôvodne slúžil ako ad-

ministratívna budova JRD, neskôr ako obecný úrad a nakoniec ako zdra-
votné stredisko. Po zrušení zdravotného strediska sa roky budova nevy-
užívala. Na jej rozsiahle opravy a úpravy obec nemala finančné zdroje. 
Pri návšteve našej obce v tom čase premiérka Iveta Radičová nám dala 
prísľub na finančnú pomoc. Slovo dodržala a peniaze poskytla. V roku 
2012 sa táto rekonštrukcia ukončila. Dňa 16. augusta 2012 sa uskutočni-
la veľká brigáda, na ktorej sa vyčistili všetky priestory. Brigády sa zúčast-
nili členky Únie Žien Slovenska (ÚŽS) a Jednoty Dôchodcov Slovenska 
(JDS) v počte 12 osôb. Prvé začali tieto priestory využívať mamičky s 
deťmi z Rodinného centra Alžbetka. Riadením Komunitného centra bola 
Obecným úradom poverená p. Ľ. Šramová. Dňa 18. októbra 2012 p. Šra-
mová zvolala aktivistov do Komunitného centra na stretnutie, kde nás 
oboznámila s podmienkami prevádzkovania pre jednotlivé organizácie. 
Zároveň nás požiadala o pomoc pri úprave vonkajších priestorov, preto 
sme 20.októbra 2012 zorganizovali brigádu, ktorej sa zúčastnilo 6 žien a 
okolie sme vyčistili.

Po tomto stretnutí sme sa členky ÚŽS dohodli, že si priestory Komu-
nitného centra zútulnia a z vlastných zdrojov sme ušili a zavesili záclony. 
Zároveň sme dali doviezť darovanú sedačku s dvoma kreslami.

Rodinné centrum, ako aj učiteľky hudby sa v Komunitnom centre 
so svojimi deťmi a žiakmi schádzajú, ale ÚŽS a JDS zatiaľ nie, nakoľko 
na naše voľnočasové aktivity ako aj na väčšie posedenia nie sú tieto 
priestory ešte dostatočne vybavené. Obe organizácie máme vyše100 
členov a tak ich organizujeme v kultúrnom dome Alžbetin Dvor.

ÚŽS trochu odradila prvá informácia, že budeme musieť finančne 
prispievať za energie pri využívaní priestorov Komunitného centra. My 
však takéto finančné zdroje navyše nemáme a tak sme sa voči tomuto 
ohradili. My máme peniaze len na činnosti našej organizácie, nakoľko si 
do pokladne prispievame len členskými príspevkami.

Dostali sme však prísľub od starostu p. Milana Baďanského, že žiad-
ne peniaze na tento účel platiť nebudeme. Veľmi sme sa tomu potešili 
a ja v mene našich členiek, ako aj za členov JDS touto cestou pánu sta-
rostovi srdečne ďakujeme. To by bola v skratke správa o otvorení, ako 
aj o začatej činnosti v Komunitnom centre. Zároveň ďakujeme pánu sta-
rostovi a celému obecnému zastupiteľstvu v Miloslavove, že nám vyšli 
v ústrety, aby sa nejaká činnosť v obci udiala, kde sa zapájajú mamičky 
s malými ratolesťami, mládež, cirkevné zbory, ÚŽS až po dôchodcov.

Z celého srdca vám všetci menovaní ďakujeme.
Ľudmila Bakošová, predsedníčka MO ÚŽS

Plánovaný termín pre počítačový kurz seniorov – utorok večer, ak 
to nebude kolidovať s iným programom v miestnosti na prízemí. 

p. Krajčí, JDS

Občianske združenie ACHO
OZ ACHO plánuje v roku 2013 realizovať v Komunitnom centre tieto 

aktivity:
Pondelok: Tvorivé dielne (kreatívna práca s rôznymi materiálmi)
Streda: Krúžok Tap Dance – Stepový tanec
Piatok: Tieňové divadlo,
English Club – praktické používanie angličtiny – v rámci všetkých 

našich aktivít v KC Modrý dom, diskusné fóra so zaujímavými témami 
(filmy, knihy, umenie, cestovanie, stretnutia so zaujímavými osobami, 
atď...) 

Nábor na jednotlivé krúžky a aktivity sa zrealizuje začiatkom roka 
2013. Záujemcovia o naše aktivity sa môžu prihlásiť na: acho@tapdan-
ce.sk, kde získate aj bližšie informácie o našich aktivitách. 

Igor Šabla, ACHO

Rodinné centrum Alžbetka
Sme radi, že po rokoch sťahovaní a hľadania vhodných priestorov sa 

konečne podarilo nájsť niečo, (dúfam) stabilné, kde sa bude môcť riešiť 
konečne rozvoj RC a nielen zabezpečenie jeho samotnej existencie. Teší 
nás, že máme priestory umožňujúce nám mať oddelené miesta na hru a 
cvičenie, tvorenie a tiež miestnosť pre malé detičky a dojčiace mamičky, 
ktoré predsa len potrebujú pokojnejšie a intímnejšie prostredie. Keďže 
sme v modrom dome skúšobne fungovali aj pred rekonštrukciou, kon-
štatujem, že komfort fungovania je po rekonštrukcii nepomerne lepší 
ako pred ňou. Fungujúce záchody, omietka, čo neopadáva zo stropu, 
regulovateľné kúrenie pre jednotlivé miestnosti... paráda...

Od januára sa bude meniť čas pre herňu – teraz bude v utorky po 
pohybových hrách a vo štvrtky, ostatné aktivity by mali zostať tak, ako 
predtým, takže rozvrh vyzerá takto:

 
Utorok 9,30 –  10,15  pohybové hry deti do 4 rokov 
   s maminami, potom do 11,30 herňa
Streda 16,30 –  18,00  tvorivé dielničky pre deti 4-7r.
Štvrtok 9,30 –  11,30  herňa
  16,30 –  17,30  výtvarný krúžok pre deti od 5r.
Sobota 15,00 –  17,00  balet
 
Najbližšia akcia, ktorú usporiadame bude karneval pre deti dňa 

19.1.2013 o 16,00 a budeme účastní aj na vianočných trhoch obce dňa 
16.12.2012.

Biblická besiedka sa bude konať každý druhý utorok v čase od 17:00 
do 18:30. Biblická besiedka je stretnutie detí a rodičov, tematicky za-
merané na deti predškolského veku. Cieľom besiedky je deťom čo naj-
jednoduchšie a pritom pútavou formou interpretovať vybrané texty 
z Biblie. Krátkou ukážkou bábkového divadla, či rozhovorom s deťmi 
prejdeme k téme, spolu si zaspievame a hodinu ukončíme tvorivou prá-
cou detí. 
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RC Alžbetka
Mamičky, detičky, babičky... víta Vás Rodin-

né centrum Alžbetka
Po prázdninovo-rekonštrukčnej odmlke sa 

opäť hlásia do služby dobrovoľníčky z Alžbet-
ky. Ako každý rok, aj tento, už ôsmy, sme si pre 
vás pripravili rôzne aktivity a akcie v nových 
priestoroch Komunitného centra na Čerešňo-
vej ulici neďaleko potravín Doma.

Ako som už naznačila, leto sa nieslo v du-
chu rekonštrukcie Komunitného centra, kde 
Rodinné centrum využíva priestory na po-
schodí. Vďaka všetkým zainteresovaným z ra-
dov obecného úradu, zastupiteľstva, občanov 
a podpory z Úradu vlády SR, máme dnes k dis-
pozícii nájazd do centra pre kočíky, priestor 
na ich “parkovanie” vnútri budovy na prízemí 
a oddelené priestory s troma miestnosťami 
– herničkou pre detičky do 1 roka, miestnosť 
pre výtvarné činnosti a cvičebňu. Samozrejme, 
nechýba šatňa a komfort ponúka aj kuchynka. 
Každá z miestností má primerané vybavenie, 
ktoré je k dispozícii návštevníkom Rodinného 
centra. 

V herničke pre maličkých môžete využiť 
prebaľovací pult, ohrádku, bazénik s guličkami, 
minišmýkačku, rôzne rozvojové hračky, lepore-

lá a pod. Čoskoro by sme radi doplnili aj poho-
dlné kreslo pre dojčiace mamičky (zháňame :o) 
). Do herne pre detičky do 1 roka môžete prísť 
kedykoľvek počas prevádzky niektorej z aktivít 
Rodinného centra.

 “Dielničky” sú vybavené stolmi s gumený-
mi obrusmi, stoličkami pre veľkých aj malých, 
policami so všakovakými výtvarnými materiál-
mi. Každú stredu po 16,30 tu nájdete skupinu 
tvorivých detí od 4 do 6 rokov a každý štvrtok 
šikovných výtvarníkov od 5 rokov. Témy sú na-
ozaj rôznorodé, ale vždy zaujímavé, tvorivé 
a niektoré dielka sú aj povystavované. Koncom 
školského roka chystáme aj veľkú výstavu prác 
detí z oboch krúžkov, určite si ju nenechajte 
ujsť...

V „cvičebni“ máme vďaka Nadácii Tatra 
banky novučičkú plávajúcu podlahu. Ešteže sa 
našli dobrovoľnící Edo Sivák a Juro Kolek, inak 
by plávačka a obvodové lišty ešte stále ležali 
v balíkoch v kúte, ďakujeme... Ochotných ľudí 
pracovať zadarmo je v dnešnej dobe ozaj ako 
šafranu... Keďže sa dielo podarilo, môžu si deti 
do 3 rokov s mamami v utorky dopoludnia (od 
9,30) zatancovať a zacvičiť pri detských pesnič-
kách, pondelky (9,30-11,30) a utorky po cviče-
ní sú priestory vyhradené herni a stretávaniu 

sa mamičiek na MD. Zídeme sa, uvaríme čaj či 
kávičku, deti sa vybláznia, my si “pokecáme”, 
zoznámime sa, vymeníme skúsenosti, pode-
líme sa o starosti, načerpáme novú energiu... 
Cvičebňa žije aj počas víkendov – sobotným ba-
letom, ktorý vedie bývalá sólistka SND, súčasná 
baletka Baletu Bratislava Klaudia Bittererová. 
Dievčatá v dvoch skupinách poctivo trénujú 
a pripravujú krásne vystúpenie ku koncu škol-
ského roka.

Okrem aktivít pre detičky máme aj oázu 
ženskej krásy pre ženy, ktoré sa z tejto oblasti 
chcú dozvedieť viac. Každý štvrtok podvečer 
Vás čaká Silvia Masárová. Aktuálne informácie 
nájdete na FB Rodinného centra Alžbetka.

Tešíme sa na Vás nielen pri pravidelných 
aktivitách, ale aj na príležitostných akciách ako 
Mikuláš, Vianočné trhy, Fašiangový karneval, 
Valentínska tancovačka, Veľkonočný jarmok, 
výstavy a vystúpenia, diskusie s odborníkmi... 
vítame aj Vašu iniciatívu a nápady. Dajte o sebe 
vedieť :o)

Viac informácií o nás nájdete na www.rcal-
zbetka.webnode.sk alebo vyhľadajte na Face-
booku Rodinné centrum Alžbetka.

Andrea Žipajová, RC Alžbetka 

Keď sa pani učiteľka pýta deti, čo sa im na dospelých najviac nepáči, 
odpoveď je stále tá istá : „Dospelí dávajú sľuby, ktoré väčšinou buď zabud-
nú splniť, alebo sa vyhovoria, že to nemysleli tak vážne“.

My sme to mysleli vážne a ja som hrdá na všetkých „dospelých“, kto-
rí svoj sľub dodržali a prispeli k tomu, aby naše deti v novom školskom 
roku 2012/2013 vstúpili do úplne vynoveného prostredia materskej školy 
v časti Alžbetin Dvor. 

Celý plán rekonštrukcie vynovenia budovy materskej školy sa začal 
na zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa poslanci obecného 
zastupiteľstva spolu s pánom starostom rozhodli, že pomôžu materskej 
škole, ktorá bola už vo veľmi zlom technickom stave. Po vyčlenení financií 
z obecného rozpočtu a po získaní sponzorov sa začal boj s časom. Mali 
sme 6 týždňov na to, aby sa v škôlke kompletne urobili všetky omietky, 
aby sa zrekonštruovala kuchyňa a z pôvodného átria rozšírila jedáleň. 
Do toho pribudli stavebné problémy, keď sa zistilo, že budova nemá tzv. 
„veniec“ apod.. Vďaka p. Karabovi sa všetky stavebné problémy vyriešili 
a celá plánovaná rekonštrukcia bola ukončená načas.

Okrem rozsiahlej rekonštrukcie pribudla aj nová – štvrtá trieda - v MŠ 
Alžbetin Dvor. Zariadenie triedy bolo financované zo sponzorských darov 
od rodičov a z občianskeho združenia Pomoc deťom pri MŠ Miloslavov.

Dnes navštevuje Materskú školu v Miloslavove 136 detí, z toho dve 
triedy sú v časti Miloslava a 4 triedy v časti Alžbetin Dvor. 

Aj v MŠ v časti Miloslava máme novinky, a to vďaka nadácii HB REA-
VIS Slovakia a.s. a vďaka pánovi Masarikovi, ktorý získal z tejto nadácie 
1247,- eur. Použili sme ich na kryt na pieskovisko, altánok – ochranu pred 
slnkom nad pieskoviskom a na dve kyvadlové hojdačky. 

Peknú Materskú školu v Miloslavove navštevujú šikovné a poslušné 
detičky a preto je v našej materskej škole množstvo zaujímavých aktivít. 
Pravidelne nás navštevujú divadielka, občas máme aj dve divadelné pred-
stavenia v mesiaci. Navštívil nás už aj kúzelník, ako aj herci zo SND, ktorí 
nám zaspievali a odohrali dva výchovné koncerty. V októbri detičky písali 
starým rodičom pohľadnice a spolu sme si spomenuli aj na najstarších 
občanov v našej obci a ku Dňu úcty k starším sme aj im poslali peknú 
pohľadnicu, ktorú deti samé vyrobili. 

Najkrajšou akciou bol lampiónový sprievod, ktorý vyvrcholil ohňostro-
jom a spoločným čajom na obecnom úrade. V novembri p. učiteľka Str-
nisková zorganizovala návštevu SND v Bratislave a deti si spolu s rodičmi 
mohli pozrieť baletné predstavenie Popolvár. Pre rodičov a priateľov škôl-
ky sme zorganizovali Katarínsku zábavu, ktorej výťažok v hodnote 320,- 
Eur bol venovaný na potreby materskej školy. 

V decembri nás navštívil Mikuláš, zúčastnime sa na vianočných tr-
hoch, na vianočnom koncerte a detičky pre rodičov chystajú aj vianočné 
besiedky, na ktorých ukážu svoju šikovnosť.

Naša škôlka ponúka detičkám aj záujmové krúžky, a to krúžok an-
glického jazyka, výtvarný a tanečný krúžok a rysuje sa nám aj spevácky 
krúžok.

Aj keď sme v tomto roku stihli urobiť veľa práce, naša snaha o vy-
lepšenie prostredia v materskej škole zďaleka nekončí. V materskej škole 
v časti Alžbetin Dvor ešte treba vymeniť svietidlá a podlahy a v oboch 
škôlkach plánujeme obnoviť školský dvor. Preto prosím všetkých rodičov 
a priateľov škôlky, aby nám pomohli v hľadaní finančných prostriedkov, či 
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Čas naozaj beží rýchlo a Základná škola Miloslavov má za se-
bou už prvý štvrťrok školského roka pod novým vedením.

Do funkcie riaditeľky školy nastúpila koncom augusta PaedDr. 
Alena Jančeková /zastupovanie počas MD/ a do školy nastúpilo 
53 žiakov, čo je takmer o 70 % viac žiakov ako vlani. Školský rok 
sa stihol dobre pripraviť, zakúpili sa nové lavice, stoličky, tabuľa, 
vešiaky, lavičky do šatne, urobil sa chodník, dokončila sa výmena 
regulačných ventilov kúrenia, stihlo sa upratať a vyzdobiť školu, 
a to najmä vďaka pomoci pána starostu a ochote celého kolektívu 
školy.

V škole sú tento školský rok otvorené 4 triedy:1.A .,1.B ,2.trie-
da a spojená 3.a 4. trieda. V ŠKD /družina/ sú dve oddelenia a spo-
lu 47 detí. Čo sa týka kapacity, sme naozaj plní a tomu sa musela 
prispôsobiť cela organizácia činnosti v škole. Základná škola má 
nový školský vzdelávací program, v ktorom sú tri základné priori-

ty – vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka, environmentálna 
výchova a informatická výchova. Všetky tieto priority, ako aj osta-
né vyučovacie hodiny sa snažíme robiť zaujímavými hlavne uplat-
ňovaním zážitkového učenia, projektovým vyučovaním a rôznymi 
aktivitami. V rámci prvého štvrťroka školského roka sa nám po-
darilo zrealizovať niekoľko zaujímavých aktivít, ktoré mali u detí 
i rodičov úspech: Deň jablka, Deň zdravej výživy, Medzinárodný 
deň školských knižníc, zbierka „ Daruj knihu svojej škole“, výsta-
va jesenných plodov, zhotovenie záložky do knihy pre družobnú 
školu Diviaky nad Nitricou, návšteva dopravného ihriska, kúzelník 
a pod. Škola je zapojená do projektov Infovek, Hodnoty Dunaja a 
podané sú ďalšie projekty, napr. Modrá škola. Pre deti je veľkým 
prínosom aj to, že sa nám podarilo v novembri otvoriť malú telo-
cvičňu v suteréne budovy, kde deti môžu absolvovať hodiny te-
lesnej výchovy. Vďaka zriaďovateľovi sa urobili nové schody, nové 
vstupné dvere a upratali sa priestory. Ešte musíme našu novučič-
kú telocvičňu dozariaďovať ďalším športovým náradím a náčiním.

Čaká nás najkrajšie obdobie roka – Vianoce a nastal čas adven-
tu. I celá škola žije v tomto duchu. Máme pripravenú súťaž o naj-
krajšie vyzdobenú triedu, Mikuláša v ŠKD, pečenie medovníčkov, 
besiedky, Vianočný koncert, vianočné trhy, návštevu SND a novú 
zbierku – „Daruj hračku spolužiakovi“. Deti sa naozaj tešia na všet-
ky adventné a vianočné akcie. 

V novom roku nás čaká zápis do 1. ročníka ZŠ pre ďalší školský 
rok. Očakávame až 37 nových budúcich prváčikov a len 4 štvrtáci 
opustia našu školu na 2. stupeň. Pre každú obec je prínosom, keď 
rastie počet detí „novej generácie“, avšak je tu aj problém, kde ich 
umiestniť, pretože naša škola už kapacitne nestačí.

Určite sa s touto vážnou témou bude zriaďovateľ i ďalší kom-
petentní naďalej zaoberať, kde umiestniť ďalšie dve prvé triedy. 
Občania Miloslavova, hlavne rodičia, ktorých sa táto téma týka, 
vaše názory a pomoc k tejto problematike sú vítané.

Chceme sa touto cestou úprimne poďakovať za spoluprácu ro-
dičom, ktorí nám pomáhajú, Rade školy, zriaďovateľovi , materskej 
škole a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.

 PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka ZŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

VIANOČNÝ KONCERT

už prostredníctvom projektov alebo firemných grantov – nie je dôležité, akú veľkú vec v ži-
vote urobíme, dôležité je, či sme ochotní priložiť ruku k dielu. Aj ta najmenšia čiastka, ktorá 
sa vám môže zdať bezvýznamná pre nás zmysel má a investovať do deti sa určite oplatí.

Na záver využívam príležitosť poďakovať sa pánovi starostovi za to, že každý deň od 
začiatku až po koniec rekonštrukcie bol v materskej škole a neúnavne riešil problémy, po-
dobne aj pán poslanec Karaba. Poďakovanie patri paniam poslankyniam Grujbárovej a Ba-
čovej za neúnavne hľadanie a riešenie finančných možností. Rovnako patrí vďaka aj pani 
Bakošovej a pánovi Horváthovi, ktorí nám pomáhali pri otvorení novej triedy. 

V neposlednom rade ďakujeme rodičom, ktorí finančne podporili zariadenie novej trie-
dy, ako aj všetkým tým, ktorí venovaním 2 percent z daní alebo materiálne prispeli, aby sa 
naše deti cítili v materskej škole príjemne.

Ďakujem svojím kolegyniam, ktoré všetky triedy po rekonštrukcii zariaďovali a upratovali 
a veľké ďakujem patrí paniam kuchárkam a upratovačkám, ktoré obetovali svoj voľný čas 
a víkendy trávili upratovaním škôlky, aby detičky mohli nastúpiť na začiatku nového školské-
ho roka 2012/2013 do nového a čistého prostredia.

Jasmina Nasariková, riaditeľka MŠ 

Na Vianočnom koncerte mohli rodičia vidieť prvé vystúpenie detičiek, ktoré navštevujú 
tanečný krúžok v MŠ Miloslavov.  Minni dance school – funguje od roku 2009. Tento rok na-
vštevuje  krúžok v rôznych materských školách 300 detí. Cieľom tanečných lekcií je naučiť 
deti základne prvky tanca, pohyb v priestore, zlepšovať koordináciu, spájať pohyb s hud-
bou, odstrániť nesprávne návyky (držanie tela). Harmonizovať tanečný prejav – poskytnúť 
zážitok z vystúpenia pred verejnosťou. Je prispôsobená veku detí a je plná hier, rytmizácií, 
zábavy a zdrojom radosti pre detičky.

Mgr. Andrea Bitarová, lektorka tanečnej školy
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V minulom čísle Obecného spravodajcu som sa vo svojom prí-

spevku venoval objasneniu pojmu vyšší územný celok, čiže samo-
správny kraj alebo župa. Snažil som sa v krátkosti priblížiť genézu 
vzniku samosprávnych krajov, ako dôsledok reformy verejnej správy, 
možnosti voľby poslancov, zástupcov obyvateľov kraja do regionál-
neho parlamentu, alebo na pozíciu predsedu a kompetencie krajov, 
ktoré im boli zverené pri decentralizácii štátnej správy. 

Tento článok by mal dať odpoveď na otázku: Aké sú kompeten-
cie samosprávneho kraja a v akých situáciách by mal byť nápomoc-
ný obyvateľom?

Kompetencie krajov upravuje zákon o samosprávnych krajoch. 
V ňom je presne definované, ktoré oblasti má kraj na starosti, od-
kiaľ získava financie na svoju činnosť a mnoho ďalších vecí, ako je 
spôsob voľby predsedu a poslancov, vedenie úradu, zriaďovanie ko-
misií, vlastných organizácií. 

Kompetencie krajov sú originálne a prenesené. Prenesené kom-
petencie sú také, kde financie na ich výkon dostávajú samosprávy 
každý rok zo štátneho rozpočtu. Vzhľadom k tomu má štát aj rozsiah-
le právomoci kontrolovať použitie týchto peňazí. Originálne kompe-
tencie sú také, kde ich financovanie sa deje z príjmu samosprávy. Pri 
presune týchto kompetencií zo štátu na samosprávu musel samo-
zrejme štát presunúť na samosprávu aj zdroj peňazí, ako napríklad 
výber určitého druhu dane. Kontrolná funkcia štátu je však tomto 
prípade obmedzená iba na dodržiavanie zákonov samosprávy. 

O čo sa teda samosprávny kraj stará, čo je jeho úlohou?
Samosprávny kraj sa pri výkone samosprávy stará najmä o vše-

stranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Ide 
najmä o tieto oblasti:

1. Doprava – plánovanie, príprava a výstavba ciest vo vlastníc-
tve kraja podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest, udeľovanie 
a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú 
autobusovú dopravu, schvaľovanie jej cestovných poriadkov

2. Sociálna pomoc – zriaďovanie domovov sociálnych služieb, 
domovov dôchodcov, zariadení pestúnskej starostlivosti, po-
skytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, 
vypracúvanie a zverejňovanie koncepcie sociálnych služieb, 
rozhodovanie o poplatkoch za sociálne a opatrovateľské 
služby

3. Územné plánovanie – obstarávanie, prerokúvanie a schvaľo-
vanie územnoplánovacích podkladov kraja a územných plá-
nov regiónov, 

4. Školstvo – zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariade-
ní (stredné školy, učilištia, základné umelecké školy, domovy 
mládeže

5. Kultúra – zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie 
divadiel, regionálnych múzeí, galérií a knižníc

6. Zdravotníctvo – zriaďovanie polikliník a nemocníc s poliklini-
kou II. typu, vydávanie povolení na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach

7. Regionálny rozvoj a cestovný ruch – koordinovanie plnenia 
koncepcií rozvoja samosprávneho kraja a úloh súvisiacich 
s rozvojom cestovného ruchu

Z uvedeného vyplýva, že samosprávny kraj má mnoho kompe-
tencií v rôznych oblastiach. Všetky kompetencie by mal kraj reali-
zovať v spolupráci a v koordinácii s obcami nachádzajúcimi sa na 
území kraja. Toto sa deje prostredníctvom poslancov zvolených 
v jednotlivých obvodoch, ale samozrejme i starostov jednotlivých 
obcí. Je však dôležité, aby mal kraj na svoju činnosť aj dostatok fi-
nančných prostriedkov. Tomu sa však budem venovať v niektorom 
z ďalších vydaní Obecného spravodajcu.

Ľ. Majer, člen komisie pre rozvoj obce

Vianočné sviatky – POZOR!!!
Blížia sa k nám Vianoce – sviatky pokoja, čas stretnutia sa ro-

dín, radostných iskričiek v očiach našich detí a to nie len pri rozba-
ľovaní darčekov. Dovoľte preto aj nám, profesionálnym hasičom, 
aby sme Vám zaželali ich príjemné prežitie v kruhu svojich najbliž-
ších. 

Príprava na vianočné sviatky je sprevádzaná zhonom. Nesmie-
me zabúdať predovšetkým na bezpečnosť, pretože toto obdobie 
je charakteristické aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. 
Naše domovy sú dnes doslova preplnené vysoko horľavými ma-
teriálmi vyrobených z umelých vlákien, ktoré veľmi ľahko horia. 
Požiare v bytoch sa vplyvom blízkosti horľavých materiálov rých-
lo šíria a môžu spôsobiť rozsiahle materiálne škody, ale i vážne 
zranenia. Majme na pamäti, že horiaca sviečka je otvorený oheň 
a každý rok počas vianočných sviatkov dochádza k požiarom od 
horiacich sviečok umiestnených predovšetkým na adventných 
vencoch. Požiare vianočných stromčekov od nekvalitného a ne-
správne inštalovaného osvetlenia, skraty nekvalitných elektric-
kých svietnikov sú taktiež nepríjemnými skutočnosťami, ktoré by 
mohli narušiť pokojnú a slávnostnú atmosféru najkrajších sviatkov 
v roku.

Príčinou nešťastia, bolesti a škôd spôsobených na majetku je 
každoročne aj rôzna zábavná pyrotechnika. Ak si chcete dožičiť aj 
toto potešenie, nepoužívajte doma vyrobené pyrotechnické hrač-
ky. Používajte len ohňostroje, rakety, svetlice, delobuchy či piráty 
zakúpené v obchode a pri manipulácii s nimi sa riaďte odborný-
mi radami a návodom. Zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk detí, 
preto ju starostlivo uchovávajte mimo ich dosah.

Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v Pezinku Vám želajú príjemné prežitie vianočných sviatkov 
a v Novom roku 2013 veľa zdravia, šťastia, pokoja a pohody.
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Obecný MIKULÁŠ – Mikulášske posedenie pre deti

ŽIJEME S TANCOM – Tanečné štúdio Klimo Dance

KEĎ ĎALEKO JE BLÍZKO

Opäť prišiel vytúžený sviatok pre naše detičky. Kultúrny dom v Alžbetinom Dvore ožil džavotom detí, ktoré 
sa po krátkom vystúpení detičiek z tanečnej školy KLIMO DANCE a skupiny tanečníkov S3T KIDZ mohli vyzabá-
vať pri programe s Erikou. Asi po trištvrte hodinovom programe sa deti konečne dočkali a prišiel aj Mikuláš, 
ktorý však chvíľu meškal lebo nevedel zaparkovať pri takej veľkej účasti na tomto podujatí svoje sane. Prinie-
sol všetkým deťúrencom darček v podobe čokoládových postavičiek Mikuláša a čerta. Zišlo sa ich neúrekom 
do tej našej malinkej sály veru, asi 160 detí spolu s rodičmi a niektorí aj so starými rodičmi. 

Už dnes sa spolu tešíme na ďalší rok.

Tanečné štúdio Klimo Dance sme založili v roku 2009 ako kvalifikovaní tréneri a ešte stále aktívny súťažný tanečný pár. Našou čin-
nosťou je nielen účasť na medzinárodných súťažiach, ale aj výchova ďalších tanečníkov, ktorí sa venujú tanečnému športu súťažne, ako 
aj tých tanečníkov, ktorí tancujú rekreačne.

Pôsobíme v mestách Bratislava, Šamorín, Dunajská Lužná, Alžbetin Dvor a Levice. Tento rok bol pre nás mimoriadne úspešný. Po 
bohatej plesovej sezóne, v ktorej sme otvárali viac ako 10 plesov, sme sa kvalifikovali na Majstrovstvá Európy vo výrazovom tanci, na 
ktorých sme získali dve zlaté medaily za exhibície Tango Argentino a Samba Brasil. Ďalej sme tento rok otvorili 10 kurzov, kde sa prišlo 
naučiť základy tanečného umenia viac ako 100 tanečníkov, z toho 1 kurz sme otvorili aj pre pokročilých.

V Alžbetinom Dvore pôsobíme už 3 rok. Tento rok sme úspešne ukončili detský tanečný kurz, ktorý sa konal v školskom roku 
2011/2012. Deti sa učili tancovať samé ako aj v páre. Úspešne zvládli základy tancov ako valčik, waltz, tango, quickstep, samba, chacha, 
jive, salsa, merengue a bachata. Cez jarné prázdniny sme pre deti zorganizovali jarné tanečné sústredenie, ktoré sa konalo v Leviciach. 
Momentálne máme v Alžbetinom 
Dvore otvorené 3 kurzy a to kurz 
spoločenského tanca nielen pre 
deti, ale aj pre staršie dievčatá, 
ktoré tvoria dievčenskú skupinu 
LATINO GIRLS a nakoniec latino 
kurz čisto pre ženy pod názvom 
LATINO ŽENY. Teší nás, že môže-
me obyvateľom obce Alžbetin 
Dvor ponúknuť tanečné kultúrne 
vyžitie priamo v ich obci na obec-
nom úrade. 

Margaréta Klimová,  
tanečná trénerka  

Klimo Dance Studio

Už roky som svedkom nekonečných 
debát, občas dokonca aj hádok o tom, či 
je vzdialenosť medzi dedinami Miloslava 
a Alžbetin Dvor dlhá či krátka a prečo sa 
určité aktivity dejú v jednej alebo v druhej 
časti obci… A vždy, nech sa deje čokoľvek, 
jedna strana sa cíti byť ukrivdená. 

Pokým sa „dospelí“ nevedia stále 
rozhodnúť ako to s tou vzdialenosťou je, 
deti skúsili problém vyriešiť, a to lampió-
novým sprievodom, ktorý sa uskutočnil v 
jeden pekný novembrový podvečer.

Detičky z materskej školy sa na lam-
piónový sprievod tešili, aj keď rodičia po-
chybovali o tom, že trasu zvládnu.

Zraz bol pred materskou školou v časti 
Miloslava, odkiaľ sa deti spolu s rodičmi 
a pani učiteľkami s lampiónikmi v rukách 
vybrali do Alžbetinho Dvora. 

Po ceste sa tiahla dlhá kolóna svietia-
cich postavičiek, ktoré sa v tme pôsobivo 
vynímali. Bola to nádherná a veľmi prí-
jemná prechádzka, okorenená eufóriou. 

Všetky detičky zvládli celú trasu hravo 
a v cieli na všetkých čakalo prekvapenie 
– ohňostroj.

A tak by sme mohli debatu o vzdiale-
nosti navždy uzavrieť, lebo už vieme, že 
keď trojročné detičky zvládnu trasu me-
dzi dvomi časťami obce, zvládnu ju hravo 
aj dospelí. Treba len chcieť. 

Deti vyriešili problém vzdialenosti 
a nám dospelým už len ostáva vyrie-
šiť problém bezpečnosti. Vybudovaním 
chodníka by sa vyriešila bezpečnosť 
chodcov či cyklistov a súbežne by sa spo-
jili občania oboch častí dedín, ktorí aj tak 
tvoria jeden celok – Miloslavov.

Sú také mosty, čo spájajú jeden breh 
rieky s druhým brehom...

Poznáme také mosty, čo nás zavedú 
až domov...

No najlepšie mosty sú také čo spájajú 
človeka s človekom....“ 

Jasmina Nasariková, riaditeľka MŠ

Aktuálne kurzy pre rok 
2012/2013

Kurzy prebiehajú v pondelok  

v sále Obecného úradu  

v Alžbetinom Dvore:

Detský tanečný kurz  

od 16:00 do 17:00 hod.

Dievčenská skupina Latino Girls od 

17:00 do 18:00 hod.

Latino ženy (jednotlivci)  

od 18:00 do 19:00 hod.

www.klimodancestudio.com
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My pre lesík a inú zeleň ŠPORT
Náš les zvaný lesík vysadil na rovine Žitného ostrova pôvodný majiteľ 

siete okolitých majerov, z ktorých jedným bol Alžbetin Dvor, v Miloslave 
máme jedinečné Lipové námestie. Vysadil aj mnohé aleje. Uchovali sa 
tie vzdialené od ľudí – Gaštanová, Brestová a z donedávna ešte krásnej 
i keď malej Javorovej, ostal už len zvyšok. Dnes ho volajú nálet. Lesík bol 
zmesou borovicovej, dubov a zvyšnej časti zmesových listnatých stromov 
a kríkov. Obec bola utopená v zeleni a zeleň bola a mala by ostať pýchou 
obce. Lesík bol miestom stretávania sa, spoločenských a športových akcií 
(Deň detí, vatry, strelecké preteky). Požiadavku a ochotu prispieť k za-
chovaniu a rozvoju zelene v obci jasne definovali aj občania v zisťova-
ní pre aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. V tomto 
týždni bola zverejnená správa o mimoriadne dobrej kvalite pitnej vody 
na Slovensku. Voda sa stáva strategickým prírodným zdrojom. Náš Žitný 
ostrov je unikátnou zásobárňou pitnej vody. Robíme všetko pre jej udr-
žanie v území a zabezpečenie jej kvality? Máme dosť lesov, alejí, vetrola-
mov, stromov a kríkov? Udržujeme ich zdravé, podporujem výsadbu a ich 
ochranu? Sú cieľavedome, s láskou a pochopením obnovované? 

Dokážeme udržať v prebiehajúcom procese privatizácie nášho lesí-
ka formou druhej reštitúcie náš lesík lesíkom? Je niečo, čo môžeme pre 
jeho záchranu, jeho vplyv na kvalitu vody, ochranu drobných živočíchov, 
tráv, kríkov a kvetov teraz, alebo budeme čakať kým dôjde k odkupovaniu 
privátnych malých častí lesa a zvyšovaniu tlaku nových lesovlastníkov na 
zmenu charakteru užitia. Dokážem zabrániť, aby sa po sto rokoch z lesa 
nestal nový stavebný pozemok? Na augustovom rokovaní Obecného za-
stupiteľstva obce Miloslavov sme prediskutovali možnosti výsadby stro-
mov a posilnenie zelene v obci. Bol odsúhlasený postup:

1. vytipovať aleje a miesta potenciálnej výsadby,
2. odkonzultovať s odborníkom vhodné druhy stromov a krovín (au-

gust 2012)
3. pripraviť pre občanov akciu „Stromy pre obec“ (september-októ-

ber)
Vznikla mapa a termín výsadby sme posunuli na jar. 

Milí spoluobčania a dnes oslovujem už aj individuálnych vlastníkov 
lesa – ostáva nám čo najrýchlejšie prediskutovať a spolu pripraviť plán 
ochrany a revitalizácie lesa. Prosím príďte na rokovanie zastupiteľstva 
obce, hovorte s nami – poslancami, príďte na pripravované stretnutie s 
občanmi na tému Zeleň a životné prostredie v obci. Prajem vám príjemnú 
jesennnú prechádzku lesíkom, zvyškami alejí. Keď budete púšťať s deťmi 
či vnúčatami šarkanov, prejdite si všetky zákutia obce so zeleňou a bez 
zelene. Zamyslite sa v akom prostredí ich budú môcť púšťať ich vnúčatá.

PhDr. Ľuboslava Vávrová, CSc, poslankyňa OZ

Priatelia, občania obce Miloslavov, 
blíži sa záver roka a preto je možno čas bilancovať a zhodno-

tiť rok 2012 z pohľadu udalostí a športového života v našej obci. 
Hneď v úvode musím napísať, že z pohľadu ekonomického chodu 
klubu nebol tento rok pre nás celkom ľahký. Nepodarilo sa nám 
zabezpečiť toľko zdrojov aby sme dokázali financovať niektoré 
činnosti klubu podľa našich predstáv. Ide najmä o financovanie 
futbalových oddielov mužstva seniorov a oddielu futbalovej prí-
pravky. Ide tiež o nižšie investície do obnovy zariadení v Rekreač-
no-športovom centre ako aj futbalovej plochy čo sa odzrkadlilo 
v zhoršenej kvalite trávnika. Na druhej strane však ukázal, že sme 
dostatočne schopní a ochotní pracovať v športe aj napriek neli-
chotivej a nestabilnej finančnej situácií. Dôkazom tohto môjho 
záveru je vynikajúce druhé miesto seniorov futbalového oddielu 
v jesennej časti sezóny 2012/2013 za ktorým stojí veľký kus prá-
ce funkcionárov futbalového oddielu a samozrejme hráčov, prvý 
štart v súťažnom ročníku najmenších športovcov v našej obci 
oddiel futbalovej prípravky, sanácia športovísk určených na te-
nis a plážový volejbal členmi tenisového a volejbalového klubu, 
doplnenie a obnova športového náradia členov Hardcore-Gym 
Miloslavov, sanácia a obnova plochy s multifunkčným povrchom 
členmi nohejbalového oddielu a samozrejme ďalšie činnosti ako 
napríklad organizovanie a zabezpečenie tenisových, volejbalo-
vých a nohejbalových turnajov a pod. V tomto roku sa nám tiež 

podarilo urobiť bezpečnejším detské ihrisko v Rekreačno-špor-
tovom centre tým, že sme plotom oddelili hraciu futbalovú plo-
chu od detského ihriska a zamedzili tým možnému zraneniu detí, 
ktoré boli často „ostreľované“ počas majstrovských futbalových 
zápasov alebo tréningov. Myslím si, že činnosť členov športového 
klubu je v tomto smere možné hodnotiť pozitívne a vnímať ju ako 
spoločensky veľmi prínosnú.

 V roku 2013 nás čaká veľa práce. Chceme dotiahnuť do konca 
rozpracovaný projekt ženského futbalového oddielu, ktorý by re-
prezentoval obec Miloslavov na celoslovenskej úrovni ale aj v za-
hraničí, doviesť do úspešného konca rozbehnutú úzku spoluprácu 
s materskou a základnou školou pri využívaní športovísk detičkami, 
futbalový oddiel seniorov chceme priviesť k postupu do vyššej súťa-
že, investovať viac finančných zdrojov do obnovy športovísk a mno-
ho ďalších vecí, ktoré dúfajme bude v našich silách realizovať. 

 Prichádza čas Vianoc, blíži sa nový rok. Nastal aj pre nás špor-
tovcov čas oddýchnuť si a nabrať nových síl do roku 2013. Preto mi 
dovoľte v závere sa opäť poďakovať všetkým členom, sponzorom 
a všetkým zainteresovaným za aktívnu spoluprácu a pomoc v roku 
2012 a zároveň vám popriať príjemné prežitie vianočných sviatkov 
v kruhu svojich najbližších a šťastné vykročenie do nového roku. 

Mgr. Martin Sitiar, predseda ŠK Miloslavov 
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Zaujímavosti alebo čo nemusíte vedieť o našej obci II

Máme to, čo nemajú mnohé mestá

Ak vás zaujali zaujímavosti z predchádzajúceho spravodaja, pridávame 
zopár ďalších. 

Pozrime sa, ako sa našej obce dotkli udalosti II. svetovej vojny 
Viedenskou arbitrážou v roku 1938 bolo Slovensko nútené odstúpiť 

časť územia Maďarsku a Poľsku. Tým prišlo celkovo o 11.882 km štvorco-
vých územia. Našej obce sa toto dotklo veľmi výrazne, maďarské hranice 
sa odrazu ocitli za našimi humnami. (Pozri priloženú mapku – ten výčnelok 
smerom do Maďarska pri Bratislave je práve naša obec.) 

Všetky obce na východ – Kvetoslavov, Hviezdoslavov, Štvrtok n/O – le-
žali už na maďarskom území, na cestách tým smerom boli colnice a pohyb 
cez hranice bol veľmi obmedzený. Viacerí naši obyvatelia mali časť rolí aj na 
maďarskom území a obrábať tieto polia bolo skoro nemožné. 

Vlak, ktorý bol vtedy jediným verejným prostriedkom cestovania, mal 
v Miloslavove konečnú. Zastal, zatrúbil a cúvaním sa vracal späť do Brati-
slavy.

Najsilnejšie pocítila naša obec II. svet. vojnu pri 3 udalostiach. V júni 
1944 bola bombardovaná Apolka – rafinéria na okraji Bratislavy (dnes Ko-
šická ulica). Strašidelné divadlo s obrovskými výbuchmi a kúdolmi čierneho 
dymu bolo z našej obce výborne viditeľné, keďže nálet sa uskutočnil ráno. 
Pri nálete zahynulo 74 zamestnancov rafinérie. 

Na jeseň 1944 pri bombardovaní Viedne bolo jedno bombardovacie 
americké lietadlo B-19 poškodené protilietadlovou obranou Viedne na-
toľko, že sa pokúsilo núdzovo pristáť práve v našom chotári. Pri nalieta-
vaní z juhu podvozkom zachytilo koľajnice železničnej trate, vytrhalo ich 
a po bruchu sa dovlieklo až kdesi ku zákrute medzi obomi časťami obce. 
Zraneného amerického pilota naši ľudia ošetrili, za čo po príchode polície 
spolu s nemeckými tajnými zložkami mohli byť tvrdé tresty. Našťastie sa to 
skončilo iba odvlečením nešťastného pilota preč. To lietadlo tam niekoľko 

Na úvod hodnotenia šiestej sezóny nášho múzea – Remeselného dvora 
mi dovoľte niekoľko citátov z knihy návštev:

– Obdivuhodné dielo. Ďakujeme za možnosť ho vidieť a aj za odborný 
výklad

– Skvelá prehliadka. Veľa úspechov prajeme v pozdvihovaní kultúry, 
poznania minulosti a tradicií.

– Ani druhá návšteva nás nesklamala. Veľa zaujímavých exponátov 
s milým sprievodcom a odborným výkladom. Vďaka za obohacujú-
ce zážitky.

– Veľmi sa nám tu páčilo. Deťom sme ukázali veľký kus histórie.
– Deťom z Centra voľného času z Bratislavy sa v múzeu veľmi páčilo a 

milému pánu sprievodcovi veľmi ďakujeme za výklad.
– Za pútavý výklad a pohľad do minulosti tohto regiónu ďakujeme.
– Boli sme príjemne prekvapení. Veľmi pekné.
– Výstava je nádherná. Sme príjemne prekvapení náradím, ktoré ste 

vyložili. Upomína nás to na našich predkov, ktorí na „Dolnú zem“ 
pricestovali zo Slovenska.

– Som prekvapená touto nádhernou expozíciou, ktorá mi pripomenu-
la detstvo v rodnej dedinke na východe v Zborove.

– Veľmi sa nám tu páčilo, hlavne druhé poschodie. Sme radi, že sme 
obyvateľmi tejto dediny.

– Ďakujeme za pekný a podnetný výklad a skutočne bravúrnu ukážku 
umenia starých majstrov.

– Veľmi radi vždy sem zavítame. Je to nádherné dedičstvo „ starých 
dôb“, ktoré „počítačové“ deti rady hltajú a dlho si pamätajú. Ďaku-
jeme.

– Ďakujeme za milé privítanie a vynikajúci výklad. Radi sa sem vráti-
me.

– Ďakujeme za zasvätený a odborný výklad.
– Ďakujeme za možnosť stráviť predpoludnie v príjemnom a veľmi 

citlivo zariadenom areále Remeselného dvora. Vďaka za skvelú 
zbierku historických predmetov a exponátov múzea.

– Ďakujeme za krásny zážitok a nové vedomosti, ktoré sme načerpali.
– Opäť sme si zaspomínali.

Toľko z mnohých názorov návštevníkov, a teraz niekoľko faktov:
 Naše múzeum bolo v tomto roku v prevádzke od 29. marca, kedy sme 

týždňov stálo, až bolo demontované a odvezené armádnymi zložkami. Zatiaľ 
sa medzi bombami a muníciou v lietadle hrali chlapci....

Poslednou udalosťou bol prechod frontu v apríli 1945. Nemecké vojská 
ustupovali celé dva týždne marca cez Štvrtok a Most n/O na Bratislavu. Našej 
obci sa vyhli. V nedeľu na Veľkú noc sa objavila Červená armáda a zrazu jej 
bola plná dedina. Keďže o Bratislavu sa bojovalo skoro dva týždne, po celý 
čas boli v obci ubytovaní. Všetci boli povinní uvoľniť nejaké izby na ubytova-
nie. Avšak podľa spomienok pamätníkov k nijakým násilnostiam zo strany 
ČA nedošlo.

Počas vojny boli nútení narukovať piati naši chlapci, ktorí bojovali na ta-
lianskom a ruskom fronte. Jeden z nich, J. Miklóš zahynul a stal sa jedinou 
obeťou vojny z radov našich obyvateľov. 

Ing. Pavol Karaba, podľa spomienok pamätníkov

privítali v múzeu 30 mladých ľudí z celej Európy, až do 31. októbra, teda cel-
kom 65 dní. Okrem Slovákov nás navštívili hostia z týchto štátov: Ukrajina, 
Rakúsko, Gruzínsko, Litva, Grécko, Srbsko, Rumunsko, Anglicko, Francúzsko, 
Poľsko, Lotyšsko, Taliansko, Španielsko, Belgicko a Česko.

 Okrem individuálnych návštevníkov si expozíciu pozreli aj kolektívne 
exkurzie zo škôl: Materská škola Alžbetin Dvor, Materská škola Miloslava, 
Základná škola Miloslavov, Gymnázium L. Novomestského Bratislava - To-
mášikova, Centrum voľného času Bratislava, Školský klub detí Tomášov, 
Denný tábor detí Miloslavov, Občianske združenie Savio.

 V priestoroch múzea bola zriadená v poradí už štvrtá výstava pod ná-
zvom „Slovenskí misionári vo svete“ – predtým to boli výstavy – chladné 
zbrane, klobúky a figurálna keramika. V rámci novej výstavy si návštevníci 
mohli pozrieť 74 artefaktov z oblastí, kde pôsobia slovenskí misionári: Ek-
vádor, Haiti, Peru, Ukrajina, Azerbajdžan, Bulharsko, Jakutsko, Sudán, Keňa, 
Angola, Šalamúnove ostrovy. Najväčší záujem vzbudili sibírske sane, štvor-
metrová koža z anakondy, harpúna a domorodé hudobné nástroje.

 Počas sezóny bránou múzea prešlo cca 700 návštevníkov. Počas samot-
ného Dňa obce ich bolo 170, čo je však oveľa menej než v minulom roku, 
keď ich bolo vyše 400. Dôvodom menšej návštevnosti v tento deň bolo kraj-
ne nepriaznivé počasie. Prácu lektorov v múzeu vykonávali Martina Strnis-
ková, a Kamil Badač.

Niekoľko postrehov a zaujímavostí:
 -  Naše múzeum navštívil turista z historických zemí Českých, ktorý v na-

šej obci hľadal kaštieľ alebo kúriu, kde natáčali televízny seriál „Alžbetin 
Dvor“. Z múzea odišiel obohatený o dejiny našej obce a o životopis svä-
tej Alžbety Uhorskej.

-  Francúzsky turista ako vstupné do múzea zaplatil najprv 20 € (cena 
vstupenky je 1 €) Po takmer dvojhodinovej prehliadke svoje nadšenie 
z videného a počutého (mal tlmočníka), zvýraznil darom pre múzeum 
v hodnote 50 € a dlhším zápisom do Knihy návštev.

-  Pri školských zájazdoch je veľmi žiadaná aj ukážka kováčskeho remesla 
pána kováča Šarkózyho, ktorý vie pútavým spôsobom popisovať pra-
covné činnosti, ktoré vykonáva.

-  K propagácii múzea prispela nová propagačná a orientačná tabuľa pred 
vchodom do areálu Remeselného dvora,

-  Zvláštnu, i keď veľmi malú (našťastie) skupinku tvorili jedinci, ktorí keď 
zistili, že vstup do múzea nie je zdarma, radšej odišli dať si pivko.

 PaedDr. Kamil Badač
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Narodilo sa 17 detí:
Maxim Eduard Bagin 
Lukáš Kutšál 
Šimon Udič 
Matúš Plavec 
Oskar Plavec 
Veronika Bednáriková 
Kristína Droppová 
Dávid Krajčí 

Timea Crmanová 
Filip Levius 
Patrik Chrenko 
Klára Ďurianová 
Abdullah Mahmoud 
Ondrej Tokár 
Rebeka Gergelyová 
Daria Belokur 
Roman Belokur 

Navždy nás opustilo 
7 obyvateľov:
Ing. Gabriela Brezíková 
Ján Kešjar 
Mgr. Milada Budinská
Mária Sitiarová
Daniel Brna 
Jozef Talajka 
Štefan Sklenák 

Do manželstva vstúpilo  13 párov:
Ing. Ivana Vajdíková  František Drozd
Mgr. Katarína Madiová Ing. Peter Petrůšek
Mgr. Michaela Heldová Michal Troják
Martina Gschwandtnerová Peter Krajčí
Andrea Vošková  Andrej Bartoš
Michaela Chlebčoková Adrián Vizváry
Ing. Bibiána Marchevková Ing. Pavol Gräff
Jana Brázdovičoá Štefan Paulík

Mgr. Paulína Drobenová Marián Krakovik
Edita Trembecká Zdenko Šimek
Michaela Vajdová Ján Kozár
Marta Karabová  Jozef Filko
Andrea Babálová Tomáš Suchal

K 23.11.2012 je počet obyvateľov  
prihlásených na trvalý pobyt v obci 1990.

Od 01.06.2012 do 23.11.2012 sa prihlásilo 39 
obyvateľov a odhlásilo 28 obyvateľov.


