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Vážení spoluobčania, milí priatelia,

     prihováram sa k Vám prostredníctvom obecného 
občasníka Spravodajca prvýkrát po minuloročných 
komunálnych voľbách. Ďakujem všetkým za 
vyjadrenú dôveru a budem sa snažiť pokračovať 
v začatej práci, v tesnej spolupráci s Obecným 
zastupiteľstvom a samozrejme s Vami, občanmi 
našej obce. 

     Vstúpili sme do nového štvorročného obdobia, 
ktoré je plné výziev a čaká nás preto veľmi veľa 
práce. Návrhy projektov, na ktorých sme priebežne  
pracovali už minulý rok, treba pretaviť do reálnej 
podoby a zabezpečiť financovanie jednotlivých 
projektov.

     Po vyriešení dostatočnej kapacity pre prvý 
stupeň v základnej škole prišla na rad aj materská 
škôlka, kde  potrebujeme zabezpečiť otvorenie 
minimálne dvoch tried pre predškolskú výchovu 
detí. S projektom prístavby materskej školy sme 
boli pripravení na výzvu ministerstva školstva. Naša 
obec bola úspešná a získali sme dotáciu vo výške 
185 000 €, čo považujem za mimoriadny úspech. 
Zároveň sme získali príspevok na zariadenie do MŠ 
v hodnote 4 000 € na základe projektu podaného 
na Bratislavský samosprávny kraj. Samozrejme, 
kým prídeme do cieľa, je potrebné urobiť ešte veľa 
práce. 

     Kritická dopravná situácia do Bratislavy a  počet 
detí nastupujúcich do základnej školy nás však 
postavil pred novú výzvu, a to pripravovať pre 
obec  plne organizovanú deväťročnú školu. Vedenie 
obce robilo už od marca minulého roka  (kedy 
sme upozornili Krajský školský úrad na nutnosť 
mať v Miloslavove plne organizovanú školu) veľa 
drobných, ale dôležitých krokov, ktoré vyústili do 
schválenia a podpísania memoranda o spolupráci 
s Ministerstvom školstva, ktorého súčasťou je aj 
dotácia 250 000 € na výstavbu nového pavilónu 
základnej školy pre druhý stupeň, t.j. ročníky 5 až 9.

     Pokročili sme aj v rokovaniach so Železnicami 
SR a Ministerstvom dopravy ohľadom možnosti 
zvýšenia kapacity pre parkovanie áut na železničnej 
stanici v našej obci. Výsledkom rokovaní 
bude uzatvorenie zmluvy medzi našou obcou 
a železnicami na prenájom plochy. Na základe 

Príhovor starostu

Pokračovanie na ďalšej strane >>> foto: Katarína Kopčoková
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tejto zmluvy  budeme môcť pristúpiť k riešeniu financovania 
a následne k realizácii spevnenej plochy pre parkovanie áut na 
železničnej stanici Miloslavov.

     Príprava a úspešná realizácia množstva projektov súčasne, 
si vyžaduje veľa neviditeľnej práce, aby rokovania, projekty, 
povolenia, obstarávania dodávateľov stavieb a ostatné záležitosti 
boli realizované efektívne a v čo najkratšom čase. Zároveň sa 
samozrejme musí zabezpečovať aj bežná agenda úradu, čo 
momentálne presahuje kapacitné možnosti ako obecného úradu, 
tak aj starostu. Situáciu budeme riešiť postupne, no keďže v obci 
zatiaľ nie je ani prednosta a ani vyriešená správa budov, požiadal 
som poslancov obecného zastupiteľstva o úzku súčinnosť pri riešení 
jednotlivých úloh, aby sme projekty zvládli časovo aj logisticky. 
Po zvážení všetkých dostupných možností obecné zastupiteľstvo 
vyhovelo tejto požiadavke a preto som delegoval niektoré svoje 
úlohy a kompetencie na zástupkyňu starostu p. poslankyňu 
Bačovú (zastupovanie starostu počas jeho neprítomnosti, 
organizácia činnosti obecného úradu) a na p. poslanca Majera 
(zastrešovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v obci i mimo 
obce, cezhraničná spolupráca, správa webovej stránky obce, 
komunikácia s občanmi a styk s verejnosťou, príprava podkladov 
na OZ, účasť na rokovaniach ohľadne spolupráce s okolitými 
obcami mikroregiónu Pridunajsko, BSK a zahraničnej spolupráce, 
správa budov a stavieb v majetku obce), čím sa vytvoril priestor 

pracovať na viacerých projektoch súčasne. Samozrejme aj ostatní 
členovia poslaneckého zboru sa podieľajú a budú aktívne podieľať 
na zabezpečovaní úloh v obci, podľa svojich možností.

     Osobitne chcem poďakovať všetkým spoluobčanom a 
podnikateľom, ktorí nielen ponúkajú pomoc, ale aj účinne 
pomáhajú obci pri tvorbe a realizácii projektov, je to neoceniteľná 
pomoc a prínos pre obec, veľmi si to vážim.

     Aktívne som sa zapojil aj do petičnej akcie za urýchlený 
začiatok budovania obchvatu R7 a D4. Spojili sme sily starostovia, 
ktorí najviac pociťujeme škodlivosť akéhokoľvek odkladu tejto 
výstavby. Čo sa týka otázok okolo financovania tohto projektu, 
s tým sa musí vysporiadať ten, kto je za túto vec zodpovedný, my 
potrebuje neodkladne cestu.   

     Možno si to ani všetci neuvedomujeme, v akej výnimočnej 
situácii sa nachádzame, keď riešime súbeh všetkých týchto 
projektov. Verím však, že s Vašou podporou zvládneme všetko 
tak, ako sme si predsavzali a budeme sa môcť spoločne tešiť 
z dosiahnutých výsledkov.

     Prajem Vám všetkým pekné letné prázdniny, aby ste si oddýchli, 
nabrali nové sily a našim deťom leto plné zážitkov.

       Milan Baďanský starosta obce                                                      

Príhovor starostu

Rozvoj obce 1990-2020            
     Situácia obce Miloslavov a výzvy s tým spojené sa od roku 1990 dramaticky zmenili. Z ospalej, na zánik určenej obce skoro s nulovou 
vybavenosťou, sa v priebehu nasledujúcich 10 rokov stala atraktívna, vzdušná, plne vybavená obec, dychtivá prijímať nových obyvateľov. 
Tvorili sa prvé územné plány, budovala sa infraštruktúra a doterajší obyvatelia objavovali možnosti pretvorenia okolitej ornej pôdy na 
stavebné pozemky. Napriek tomu, vidiecky ráz obce a dedinský spôsob uvažovania prevládal v myslení a chovaní občanov aj v riadení 
obce. Prevládala snaha zachovať tento ráz obce kvôli jeho nesporným výhodám v kvalite medziľudských vzťahov a spätosti s prírodou. 

      Roky 2000 až 2010 nás však prinútili postupne prehodnotiť priority rozvoja, najmä pod tlakom vonkajších okolností. Okolo roku 
2010 prvýkrát prevýšil počet novo prisťahovaných občanov počet pôvodných obyvateľov, žijúcich tu pred rokom 1990. Obec prudko 
„omladla“, keďže sa medzi príchodzími vyskytovali prevažne mladé rodiny, pracujúce v Bratislave. Menila sa aj vzdelanostná štruktúra 
obyvateľstva v prospech vysokoškolsky vzdelaných a nadštandardne zarábajúcich. Rovnako sa zvyšovali aj nároky a požiadavky na 
kvalitu bývania, služieb, športových a kultúrnych možností a na kvalitu verejnej správy. Podobne raketovo rástli aj okolité obce, čo 
prinieslo postupné zahltenie dopravných trás, hlavne smerom k hlavnému mestu. Na takúto hustotu premávky neboli okolité cesty 
proste stavané. Počty obyvateľov razantne stúpali, a to nielen prisťahovalectvom, ale aj počtami narodených detí. Následne začali 
praskať vo švíkoch naše materské školy. Obec len s námahou reagovala na potreby rozširovaním a budovaním školských priestorov, 
kultúrnych či komunitných možností a možností na trávenie voľného času. Vznikol Remeselný Dvor ako prvý turisticky zaujímavý objekt, 
ktorý zvýraznil našu identitu.   
     Miloslavov sa zmenil, už to nebolo vidiecke bývanie, čo utváralo ducha našej obce. Stali sme sa modernou rozvinutou obcou, 
ťažiacou z blízkosti hlavného mesta, mesta podobne prudko rastúceho. Tak ako Bratislava, aj my sme začali trpieť neduhmi rýchleho 
a niekedy nezvládnutého rastu. Podobne  ako pri adolescentovi, akékoľvek šaty nám po krátkom čase začali byť tesné a krátke. 
     Roky 2010 až 2020 v ktorých sa nachádzame približne v polovici obdobia, tieto trendy ešte zvýraznili. A priniesli aj niečo nové. Čoraz 
viac obydlí v obci je vo forme bytov alebo  radových domov, čím sa ešte viac mení obec. Stáva sa aglomeráciou prímestského typu, kde 

je už potreba služieb a požadovaných možností prakticky zhodná 
s mestom. Od centra Bratislavy až po centrum našej obce je to 
prakticky neprerušená zástavba. Anonymita v obci narastá a s tým 
aj nepríjemné stránky. Od dopravných problémov cez absenciu 
susedských výpomocí až po kriminalitu. Týmto výzvam budeme 
musieť všetci čeliť a prispôsobovať  sa. Je na nás všetkých, aký 
výsledok dosiahneme. Nie všetko je pri pohľade do budúcnosti 
negatívne. Je možné konštatovať, že angažovanosť našich občanov 
vo veciach verejných sa veľmi zvýšila, v prospech všetkých. Máme 
veľkú šancu, že cieľ komunálnej politiky, spokojné a pokojné 
bývanie väčšiny, je možné u nás dosiahnuť viac ako kdekoľvek 
v našej krajine. Samozrejme, za prispenia  nás všetkých. Východiská 
sú postavené dobre.  

Ing. Pavol Karaba - poslanec OZ,  
člen komisie pre rozvoj obce
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Priority  v našej obci – znovu školstvo a doprava

Na tomto mieste by sme chceli predstaviť plány a zámery nového 
Obecného zastupiteľstva a vedenia obce do nasledujúceho obdobia. 
Väčšinu si vyžiadal život a problémy, ktoré strpčujú život našich 
občanov v uvedených oblastiach. 

Prudký príliv počtu obyvateľov u nás a v okolitých obciach sa 
podpísal  pod  nedostatočnú kapacitu v predškolských zariadeniach, 
ale aj v základnej škole. Napriek dvojnásobnej dostavbe ZŠ (nedávno 
úspešne dokončenej) sa zvyšujú požiadavky nielen na počty žiakov 
v jestvujúcich triedach, ale aj (vzhľadom k odmietaniu Dunajskej Lužnej 
na prijatie našich žiakov na II. stupeň ZŠ) na rozšírenie  počtu ročníkov 
na 5, 6, ba aj na plný počet 9-tich tried. Musíme s hrdosťou konštatovať, 
že naša obec bola prvá v okolí Bratislavy, ktorá na uvedené trendy reagovala a vytvorila tlak na štátne a župné orgány, ktoré 
museli začať konať. Výsledkom boli  dotácie na II. etapu prístavby školy 
pre Miloslavov  a Dunajskú Lužnú a práve ukončený dotačný program 
Ministerstva školstva na dostavby materských škôl, kde naša obec 
získala 185 tis. Eur na dostavbu MŠ v Alžbetinom Dvore!! Potešujúce 
sú aj odporúčania ministerstva ohľadne štandardov a technológie 
výstavby materských a základných škôl, kde naša základná škola 
bola stanovená ako kvalitatívny etalón. V našich zámeroch je okrem 
doplnenia tried ZŠ a MŠ aj  prispôsobenie kapacity kuchyne a jedální 
a následná dostavba telocvične ako nutného vybavenia na všestranný 
rozvoj našich detí (a po večeroch aj ich rodičov).

Dopravné kolóny siahajúce až do našej obce vyvolávajú opakovaný 
stres, ktorý vie pokaziť deň hneď zrána. Tu nie sú riešenia úplne 
v našej moci. Je potrebná širšia koordinácia obcí a spolupráca štátu, bez toho sa to riešiť nedá. Napriek tomu v tejto oblasti 
vykonávame nasledujúce kroky:

- petície na urýchlenie výstavby privádzača R7 – diaľničný 
privádzač od Bratislavy smerom na Dunajskú Stredu

- vybudovanie kruhového objazdu na križovatke Vinohradníckej 
ulice a cesty na Studené - financovali sme projekty a iniciovali 
rokovanie priamo so županom BSK

- spolu s piatimi obcami miniregiónu a starostkou Podunajských 
Biskupíc žiadame o prebudovanie Vinohradníckej ulice na ďalší 
regionálny privádzač s obchvatom Pod.Biskupíc

- zvýšenie kapacity parkoviska železničnej stanice a vybudovanie 
krytého stanoviska pre bicykle – odľahčenie automobilovej 
dopravy v prospech modernej dopravy RegioJet

- snaha vybudovať alternatívne prepojenia obcí a častí obce samostatnými cyklochodníkmi

- v obci sa chystá vybudovanie minimálne 3 ks bezpečných  prechodov pre chodcov

- dobudovanie chýbajúcich chodníkov a dobudovanie rozšírenia resp. prepojenia chýbajúcich častí miestnych 
komunikácií

     Tieto úlohy, ktoré sú v centre pozornosti, sa stali prioritami, ktoré rieši celé OZ a ktoré iste zoberie množstvo energie. 
Preto uvítame pomoc, návrhy a rady zo strany našich občanov.

Milan Baďanský - starosta obce a Pavol Karaba - poslanec OZ , člen komisie pre rozvoj obce
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Je jún a máme koniec ďalšieho školského roka. Skutočne 
ubehol veľmi rýchlo a bol plný zaujímavých aktivít a zmien.

Najpodstatnejšia zmena sa udiala na prelome kalendárneho 
roka 2014/2015 dokončením nadstavby školy. Dňa 29. januára 
sme za účasti hostí z Ministerstva školstva, odboru školstva 
Okresného úradu, starostov, poslancov, riaditeľov škôl, rodičov 
i ďalších, slávnostne otvorili priestory nadstavby školy.

Škola sa rozšírila o 4 pekné nové triedy, sociálne zariadenia 
a šatne. Naše deti majú naozaj veľmi dobré podmienky na 
výchovno-vzdelávací proces v peknej novej budove a to vďaka 
správnemu rozhodnutiu poslancov obecného zastupiteľstva 
a veľkej podpore pána starostu M. Baďanského riešiť problematiku 
školstva v našej obci, ktorá sa neustále rozrastá a detí pribúda. Veď 

i na zápise sme do 1. ročníka ZŠ zapísali 46 detí a opäť otvoríme 
dve prvácke triedy. Okrem budovania a zariaďovania nových 
priestorov škola žije svojim každodenným školským životom, 
máme veľmi bohatý program mimoškolských akcií. V druhom 
polroku sme zorganizovali lyžiarsky kurz na Králikoch, ktorého sa 
zúčastnili aj dvaja rodičia a veľmi nám pomohli. Poďakovanie patrí 
pánovi Kubkovi a Minárikovi z triedy 3.A. Veľkým zážitkom pre 
deti bola aj návšteva dopravného ihriska v Galante, ZOO, karneval, 
športový deň v škole a mnoho exkurzii do múzea v hlavnom 
meste. V júni sme zorganizovali letnú školu v prírode v Žiarskej 
doline v Nízkych Tatrách. Deti majú naozaj krásne zážitky z tohto 
týždňa a veľmi radi chodia do tejto školy v prírode, tento rok sa 
do nej prihlásilo až 70 % žiakov školy. Do povedomia rodičov sa 
dostáva aj projektový týždeň „Netradičné vyučovanie“, v ktorom 
si rodičia vyskúšajú byť hodinu učiteľmi. Tento rok sa do projektu 
zapojili rodičia : Gešo, Kušnír, Csivreová, Strešňáková, Masariková, 
Forgáčová, Barančíková, Púčiková, Baranovič, za čo im patrí moje 
poďakovanie. Je to nezabudnuteľný zážitok pre deti a určite aj pre 
rodičov.

Medzi nové úspešné akcie tohto školského roka musíme 
jednoznačne zaradiť dva krásne týždne s dobrovoľníkmi z Kene, 

Indie a Číny a stážistami z Taiwanu a Indie. Títo mladí ľudia strávili 
v našej škole niekoľko dní, ale veľmi si nás získali svojou srdečnosťou 
a priateľskosťou. Pre deti to bolo veľmi obohacujúce, získali  nové 
poznatky o krajinách, v ktorých títo ľudia žijú, pochopili prečo sa 
majú učiť anglický jazyk. V tejto tradícií budeme pokračovať aj 
v budúcom školskom roku.

Bol to veľmi aktívny školský rok, čo sa týka zapájania do rôznych 
súťaží.  Medzi úspechy patrí 2. miesto v súťaži „Jedzme zdravo, 
hravo“, do ktorej sa zapojila celá škola a ako výstup je už druhé 
vydanie brožúrky receptov našich detí „Zdravé pochúťky“. Mali sme 
úspešné žiačky i v školských olympiádach. Úspešnou riešiteľkou 
okresného kola Pytagoriády bola Paulínka Lacková z 3.A, Katka 
Strešňáková z 2.B zvíťazila v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín 

a v krajskom kole získala úžasné 3. miesto, 
Tamarka Janáčková zo 4.A  získala 3.miesto 
v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín. 
Medzi veľmi vydarené aktivity patrilo 
aj nacvičenie divadelného predstavenia 
„Išlo vajce na vandrovku“ pod vedením 
pani učiteľky Boršovej, s ktorým sa deti 
prezentovali pred škôlkármi  i rodičmi. 

Okrem zlepšenia priestorových 
podmienok sa nám zlepšujú a skvalitňujú 
podmienky na vyučovanie. Získali sme 
darom 5 počítačov od pána Repiského, 
interaktívnu tabuľu a dva notebooky od  
firmy Sofos - pán Hoľko a z výťažku z plesu 
obce Miloslavov 1000 € sa dokúpila ďalšia 
interaktívna tabuľa. Ďakujeme.

Končí sa ďalší školský rok, pre našich 
štvrtákov je posledný v našej základnej 
škole, všetkých 10 prijali do Základnej 
školy v Dunajskej Lužnej, čo považujeme 
za úspech. Želám im, aby sa im v novej 
škole páčilo a nikdy nezabudli na krásne 
prvé štyri ročníky v Základnej škole 
Miloslavov.

Čo nás čaká v najbližšom období? Po 
zápise do materskej školy, kde sa prihlásilo 
82 detí sme opäť začali analyzovať 
situáciu, čo ďalej. Opakované rokovania 
s Ministerstvom školstva boli úspešné 
a po schválení dotácie 185 000 € na 

prístavbu dvoch tried modulovej škôlky bola schválená dotácia 
250 000 € na výstavbu samostatného pavilónu pre II. stupeň 
ZŠ v Miloslavove. Je to veľký úspech. Naše deti budú mať plne 
organizovanú základnú deväťročnú školu. Naše deti si to zaslúžia, 
nemusia v rannej dopravnej zápche cestovať do hlavného mesta, 
ale podmienky na kvalitné moderné vzdelávanie, ale aj krúžky 
budú mať vo svojej obci. Ak niektorí rodičia ešte zvažujete, či 
prihlásite svoje dieťa do tunajšej školy, kontaktujte riaditeľku ZŠ, 
ktorá Vám poskytne podrobné informácie. 

Všetkým deťom základnej škole želám nádherné prázdniny 
a teším sa na nich v novom školskom roku. Kolektívu ZŠ ďakujem 
za úspešnú spoluprácu a ochotu. Zriaďovateľovi za výbornú 
spoluprácu a záujem o školskú problematiku.

PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka ZŠ

Naša základná škola
Základná škola
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Materská škola
Materská škola

Keď zazvoní zvonec  ... 
     Aj tento polrok v našej škôlke priniesol 
so sebou množstvo aktivít a zážitkov.  Hneď 
v januári sme prijali pozvanie do Základnej 
školy Miloslavov, kde nás privítali naši 
kamaráti prváci na otvorenej hodine 
slovenčiny a matematiky. Proti bacilom 
sme v zime bojovali v našich čajovniach, 
kde si deti prinášali bylinkové čaje a pani 
učiteľky im pripravovali chutné čajíky 
s medom. Fašiangy sme ukončili tradične 
karnevalom a v marci sme spolu s rodičmi 
čítali v Týždni hlasného čítania. 
     Našu škôlku navštívili aj divadelníci a to 
: Ujo Hoblina s predstavením Červená 
čiapočka, Ela a Hop nám zahrali príbeh 
o 9 mesiačikoch a divadlo Na hojdačke sa 
nám predstavilo rozprávkou Lomidrevo. 
Výchovný koncert Zvedavý medvedík deti 
rozveselil a aj roztancoval.
     Manželia Chodiloví nás pravidelne 
navštevovali a prinášali nám do škôlky 
zvieratká poľné, vodné, lesné a na Deň 
detí nás potešili koníkmi, keď si deti mohli 
aj zajazdiť.
     V júni sme mali túlavé topánky a vybrali 
sme sa na výlet do Hvezdárne, do vodného 
mlynu v Kolárove a najmenšie detičky 
navštívili farmu Abeland v Lozorne. 
Koncom júna nás pozvala do svojich sadov 
firma Boni Fructi a deti si mohli naoberať 
jahôd koľko len chceli a vychutnali si ich 
do sýtosti. S predškolákmi sme sa rozlúčili 
programom a slávnostným odovzdávaním 
Osvedčení a darčekov pre budúcich 
školákov.   
     Koniec školského roka sa blíži, o chvíľu sa 
brány škôlok  zatvoria, deti sa rozpŕchnu do 
táborov, po dovolenkách, alebo na prázdni-
ny k starým rodičom, no pre zamestnancov 
škôlky sa pomaly začnú prípravy na nový 
školsky rok, ktorý bude o niečo náročnej-
ší ako ten predchádzajúci.  Keďže sa naša 
dedina stále rozrastá, pribúda nám čoraz 
viac a viac detí. Ministerstvo školstva SR 

sa rozhodlo, že 
nám prispeje na 
prístavbu ešte 
dvoch tried a to 
sumou 185 000 
Eur. Prípravy na 
prístavbu dvoch 
nových tried sú 
v plnom prúde 
a vedenie obce i 
obecné zastupi-
teľstvo sa snaží 
v čo najkratšej 
dobe otvoriť 
školské brány 
pre ďalších 40 
detí, ktoré žiaľ 
v prvom kole neboli prijaté do materskej 
školy.
     Tento rok bolo podaných 82 žiados-
tí o umiestnenie detí do nášho zaria-
denia a z toho sme mohli prijať iba 30 
detí. Uprednostnené boli deti, ktoré 
k 30.8.2016 dovŕšia 6 rokov (predškoláci) 
a deti  s odloženou školskou dochádzkou. 
Keďže bolo viac detí, ktoré spĺňali vek 3 
rokov k 30.8.2015  a z kapacitných dôvo-
dov sme ich všetky nemohli prijať, upred-
nostnili sme deti pracujúcich rodičov a deti 
rodičov, ktorých obaja rodičia majú trvalý 
pobyt v obci. Deti, ktorých matky sú na 
materskej dovolenke, alebo trvalý pobyt 
má len jeden z rodičov, sme posunuli do 
druhého kola.   
     Okrem prístavby máme v pláne letné 
prázdniny využiť na výmenu podláh 
v dvoch triedach Materskej školy časť 
Alžbetin Dvor a v časti Miloslava je 
naplánované betónovanie chodníčka 
pre deti na školskom dvore z dôvodu 
veľkej prašnosti terajšieho vyšľapaného 
chodníka.  Ak budeme úspešní  ešte v dvoch 
projektoch, ktoré boli podané na základe 
výzvy Bratislavského samosprávneho 
kraja, radi by sme zrekonštruovali pivničný 
priestor na krúžkové aktivity, ktoré v škôlke 
prebiehajú a na ktoré v súčasnosti nie sú 

priestory. 
     Keď na prázdniny zvonec zazvoní, 
rozprávke nebude koniec, lebo v septembri 
nás čaká pokračovanie. Pokračovanie 
ďalšieho príbehu, príbehu nových detí ...

Bc. J.Nasariková, riaditeľka MŠ

Rozlúčka
Kamže ide toľko detí,
ozdobených sviežim kvietím?
Celá živá záhrada,
či to bude záhada?

Takto vraví Janko smelý:
„Do školy-dnes naposledy“.
A tým, čo ich mali v roku,
nesú drobnú slzu v oku.

Vysvedčenie nesú v taške,
lúčenie vraj bolo ťažké.
Skúseností plný vak,
musí to byť, deti, tak.

Rozletia sa potom mestom,
radosť ba i smútok je v tom.
Zas ich čaká svet iný,
tešia sa na prázdniny.

Nuž a škola celkom iste,
dostane vraj šaty čisté.
Do oblokov samý kvet,
leť z nej, žiačik, chytro leť.

Kým ty budeš šantiť v lese,
nech si ona vlasy češe,
vyčistí si okná dvere,
sukničku si v daždi sperie.

Uvíta ťa čistá, nová
a môžeš sa učiť znova.
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Priateľstvo nepozná hranice ...
Rada by som sa s Vami podelila o zážitky z druhej našej návštevy krajanov 

v Srbsku, zo  Starej Pazovy. Vrátim sa však na začiatok celého príbehu, keď 
riaditeľka našej škôlky J.Nasariková prišla s návrhom, aby spevokol Radosť 
na základe podpísanej dohody medzi našou obcou a obcou Stará Pazova, 
navštívil Spolok žien v Starej Pazove a aby sme nadviazali s nimi družbu. 
Musím priznať, že sme k tomu pristupovali trochu s nedôverou, lebo sme 
mali pocit, že ideme medzi  cudzích ľudí. Ten pocit sa stratil hneď ako sme 
pred rokom vystúpili z autobusu . Vtedy sme ostali stáť v  nemom úžase. 
Ľudia, ktorí nás nikdy nevideli, nás privítali ako najmilšiu a najvzácnejšiu 
rodinu ľúbozvučnou slovenčinou, ktorú u nás doma počujeme už len 
zriedka. Keď sme si uvedomili, že sme našli kúsok Slovenska vzdialený stovky 
kilometrov od nás, tisli sa nám slzy do očí. A náš štvordňový pobyt predčil 
všetky naše očakávania. 

A tak bolo úplne samozrejmé, že na jeseň sme ich privítali aj my u nás 
v Miloslavove. Ženy zo Starej Pazovy nám priniesli krásne pesničky z Dolnej 
zeme a pripravili nám program v Kultúrnom dome. My sme im pripravili 
výlet do Bratislavy, na hrad Červený kameň a navštívili sme spolu spolok žien 
v Budmericiach. 

Po roku sme znovu prijali pozvanie staropazovských žien. V máji sme 
navšívili Starú Pazovu druhýkrát, ale už sme nešli k cudzím ľuďom. Išli 
sme k našim priateľom. Zvítanie bolo ešte srdečnejšie, pretože sme sa už 
poznali. Na privítanie nám ich deti zo škôlky pripravili krásny program. Počuť 
našu slovenskú reč z úst 5-6 ročných detí v dramatizácii rozprávky Soľ nad 
zlato, bolo niečo úžasné. A úžasné bolo aj prijatie našich ľudí v Kulpine 
a v Báčskom Petrovci. Spolky slovenských žien v Srbsku pracujú veľmi 
intenzívne. Sústreďujú všetko čo sa im zachovalo z histórie. Veď ich predkovia 
prišli na toto územie pred 275 rokmi ako ochrancovia hraníc Rakúsko-
Uhorska. A do dnes nezabudli na svoje korene, na zvyky ktoré si zachovali 
po svojich predkoch, na svoju reč, kultúru. Patrí im náš hlboký obdiv. Ďalší 
deň sme venovali návšteve Belehradu. Libuška Balážová, zástupkyňa Slovákov 
v srbskom parlamente, nám umožnila návštevu tejto prekrásnej historickej 
budovy. Večer sme si pozreli divadelné predstavenie Živý bič v slovenskom 
ochotníckom prevedení, takmer na profesionálnej úrovni. Po predstavení 
sme si zaspievali v Slovenskom národnom dome . Bolo to veľmi príjemné 
stretnutie. Zaspievali sme si aj my, aj pazovské ženy. V nedeľu ráno prišiel čas 

na balenie a odchod. Ešte sme stíhali rýchle nákupy po ktorých nasledovalo rozlúčkové posedenie a spoločný nedeľný obed. Rozlúčka 
bola veľmi dlhá a dojímavá a nezaobišla sa bez sĺz a ubezpečenia, že na jeseň sa stretneme u nás. 

Na záver budem citovať 
jednu z účastníčok zájazdu: „Môj 
životný sen bolo vidieť, ako žijú 
Slováci v cudzine. A týmto som si 
ho splnila“. 

Využívam ešte priestor 
a srdečne pozývam všetkých, 
ktorí by mali záujem si s nami 
zaspievať. Akútne potrebujeme 
aj vedúcu - dirigentku spevokolu 
Radosť, lebo pani Katka Hortová, 
ktorá nás vedie, už časovo nestíha 
venovať sa spevokolu. Bude nám 
za ňou veľmi smutno, ale pevne 
veríme, že sa nás niekto ujme. 
Stretávame sa každý pondelok 
v Komunitnom centre, v lete 
o 19.00 hod., v zime o 18.30 
hodine. Tešíme sa na Vás.

Oľga Jonasová

Zo života obce
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Bez raňajok ani na krok
  Na našich potulkách slovenskými dedinami v Srbsku sa nám dostala do 
rúk zaujímavá kuchárka pod názvom „Bez raňajok ani na krok“. Kniha bola 
podporená Európskou zdravotníckou asociáciou a  Generálnym direktorátom 
európskej komisie pre zdravie spotrebiteľov ( www.breakfastisbest.eu ).     
     Knihu zostavila Katarína Pucovská zo zbierky receptov Spolku kulpínskych 
žien. Ide o netypickú kuchársku knihu, ktorá čitateľovi okrem receptov prináša 
príbehy a eseje o potrave pre telo a dušu. Dôraz sa kladie na raňajky, ktoré sú 
dôležité, lebo naštartujú nielen telo, ale aj mozog. Význam raňajok spočíva 
aj v ich nutričnej hodnote a z toho hľadiska sú rovnako dôležité pre deti 
i dospelých. Dokázalo sa, že dlhodobé vynechávanie raňajok zvyšuje hladinu 
cholesterolu v krvi, rastie riziko srdcovo-cievnych ochorení a vzniku cukrovky. 
A pritom každý pozná známe príslovie: Raňajky zjedz sám, o obed sa podeľ 
s priateľom a večeru daj nepriateľovi. 
     Ideálne raňajky sú teplé raňajky - teplé raňajky sú ľahšie stráviteľné a dodajú vám energiu na celé dopoludnie. Nemusí  to však byť 
teplý čaj, či teplá biela káva. Skúste obilninové kaše, jedlá z vajec, orestovanú zeleninu.

Z receptov vyberáme jeden jednoduchý pokrm zo starého chleba :    

Špenátová pita so starým chlebom

Suroviny : 6 vajec, 300 g tvarohu,  5 dcl acidofilného mlieka, 400 g špenátu, 1 lyžička soli, 1 dcl oleja, 1 balíček prášku do pečiva, 1 starý 
chlieb

Príprava : V nádobe zmiešame vajcia, tvaroh, acidofilné mlieko, špenát, soľ, prášok do pečiva. Chlieb nakrájame na menšie kúsky 
a zmiešame s vopred  pripravenou zmesou. Zapekaciu misu vymastíme olejom a do nej vylejeme chlebovú zmes. Dáme zapiecť do 
vyhriatej rúry na 200 stupňov. Upečieme do zlatista. Upečenú pitu vyberieme z rúry, prikryjeme a necháme vychladnúť. Pokrájame na 
kúsky a podávame.   

6. jún 2015 – MDD 
– športovo zábavné 

popoludnie
V tomto roku sme sviatok „Medziná-

rodného dňa detí“ oslávili v sobotu 6 júna. 
Horúce slnečné počasie bez jediného mrá-
čika bolo krásne, ale pre všetkých aj veľ-
mi vyčerpávajúce. Kto nepil nealko nemal 
šancu.  

Otvorenie prišlo ako obvykle o  16.00 
hodine a deťúrence sa hneď rozbehli zbie-
rať si body do svojich súťažných kupó-
nov. V tomto roku bolo pripravených 12 

disciplín + 2 disciplíny v detskom kútiku. 
Futbal na umelom trávniku vyšiel a boli 

možno aj slzičky tímov, ktoré sa neumiest-
nili ako chceli, ale športový duch chlapcom 
nechýbal. 

Deti si mohli zastrieľať na ihrisku s Pa-
intball Devils, zaskákať si na trampolíne, 
povoziť sa na koníkoch z Jazdeckého klubu 
BORSEUS a pokochať sa veteránom auta 
a motorky z dielne Jožka Talajku staršieho.

O zdravotný stav a drobné odreniny sa 
staral Martin Vojtek, ktorý prišiel aj s vozid-
lom Zdravotnej dopravnej služby, s ktorým 
sa mohli deti a aj rodičia bližšie zoznámiť. 

Súťažný kupón si vymenilo za tašku 
so sladkosťami a darčekom 398 detí. Ako 

občerstvenie bolo pripravené množstvo 
jablkovej šťavy, minerálky, jablká, jahody 
a hot-dog. Takže myslíme, že MDD sa opäť 
vydarilo. 

Samozrejme všetkým ľuďom ochotným 
prispieť a pomôcť bez nároku na odmenu 
aj v tomto roku veľká vďaka. Pre nás je 
dostatočnou odmenou detský úsmev a ra-
dosť.

Kvetoslava Jašurová
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Mládež v našej dedine ...

     Keďže v našej dedine máme zatiaľ základnú školu na prvom stupni, deti po skončení štvrtého ročníka sa rozpŕchnu do 
okolitých miest a dedina ako taká stráca kontakt s nimi. Ako sa darí našim deťom a mládeži, čo študujú a čomu sa venujú, 
sa podozvedáme iba sporadicky.
     Bola by som rada, ak by sme aj touto formou, prostredníctvom  Spravodajcu zviditeľňovali naše deti a našu mládež.  
Ak niekto pekne spieva, recituje, venuje sa herectvu, budeme radi ak sa prihlási, lebo  okrem zverejnenia v Spravodajcovi  
vieme obsadiť naše deti a mládež v kultúrnych  programoch, na plese alebo zábave.
     Športovci, umelci, či hudobníci, radi vás uvidíme a privítame a budeme sa vás snažiť zapojiť do diania v našej obci ak 
prejavíte záujem. 
     Aj keď sa nám zdá byť Deň obce ďaleko, prípravy sa začali. Tento rok sme pre občanov chceli pripraviť aj výstavu  Kataríny 
Kopčokovej, ktorá si k svojej výstave prizvala aj talentovaných umelcov  v našej dedine a to sú Jakub Benka a Natália 
Majerová.  Okrem nich sme pozvali aj keramikára  Miloslava Moravčíka s priateľkou Zdenkou, drotára, pána učiteľa Ladislava 
Jurovatého ml. a Petra  Pelachyho s jeho zbierkou a fotografiami.

     Jakub Benka má 16 rokov, chodí na bilingválne gymnázium Federica Garcíu Lorcu v Bratislave. Kresleniu sa venuje od 14 
rokov. Kreslí prevažne v kubistickom štýle a jeho vzorom je Pablo Picasso. 

     Natália Majerová je žiačkou 6. triedy v Základnej škole Dunajská Lužná. Od malička rada kreslí, hlavne koníky, postavičky, 
portréty a zátišia. Už ako škôlkárka mala výstavu v našej dedine.
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Kultúra v našej obci
Rok 2015 sme v obci už po piatykrát začali tradične, Miloslavským plesom. Aj tento 

rok hostia do posledného miesta zaplnili sálu kultúrneho domu v Alžbetinom Dvore. Ples 
otvoril starosta obce Milan Baďanský príhovorom, úvodným tancom a tentokrát trošku 
netradične, sabrážou. O hudbu sa postaral DJ Ivan, moderátorskej taktovky sa zhostil 
Marcel Forgáč. Po večeri a úvodnom roztancovaní tanečným duom Klimo Dance sa 
rozprúdila nefalšovaná zábava. Výborná hudba pretkávaná vystúpením speváckeho dua, 
tanečnej skupiny Karavána a príjemným slovom moderátora, priviedli hostí až k polnoci, 
kedy prišla na rad tombola. Tento rok bol výťažok z tomboly venovaný základnej škole 
v našej obci. A tu treba vysloviť veľkú vďaku všetkým hosťom, ktorí zapojením sa do 
tomboly prispeli k zakúpeniu interaktívnej tabule pre žiakov základnej školy. A tak ako 
pre materskú školu v decembri minulého roka, aj pre základnú školu venovala spoločnosť 
Sofos ďalšiu interaktívnu tabuľu, čím prispela k ďalšiemu skvalitneniu vzdelávacieho procesu, za čo jej patrí veľké poďakovanie. Veľká 
vďaka patrí aj moderátorovi plesu, Marcelovi Forgáčovi, ktorý tak ako každý rok, aj tento rok odmoderoval akciu bez nároku na honorár. 
A v neposlednom rade treba spomenúť a poďakovať sa spoločnosti Monwin, ktorá sponzorským príspevkom vo forme zabezpečenia vína 
na stoloch pre hostí plesu, tiež prispela k peknej sume, ktorá bola použitá pre našu základnú školu. Skvelá nálada pokračovala až do  rána, 
kedy sa hostia rozchádzali s túžbou zúčastniť sa Miloslavského plesu aj na budúci rok.

V marci, ktorý nazývame Mesiac knihy, sa uskutočnilo milé podujatie. V priestoroch základnej školy sme privítali spisovateľa detských 
kníh, Miroslava Demáka a básnika Petra Pelachyho. Beseda s nimi bola zaujímavá a podnetná pre detského i dospelého poslucháča.       

Koniec marca každý rok patrí učiteľom. Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov zorganizoval obecný úrad posedenie s učiteľkami 
i ostatnými zamestnancami základnej i materskej školy. Z úst starostu i prítomných poslancov obecného zastupiteľstva odznelo poďakovanie 
za ich obetavú prácu a trpezlivosť pri podieľaní sa na výchove našich detí. Veľké ďakujem bolo vyslovené dlhoročnej vedúcej školskej 
jedálne, Viere Krajčiovej, pri príležitosti jej odchodu do dôchodku. Za dlhoročnú prácu pre našu základnú a materskú školu boli tento rok 
ocenené učiteľky Nadežda Šarkozyová, učiteľka MŠ Miloslavov a Ľubica Boršová, učiteľka ZŠ Miloslavov.

Víkend pred Veľkou nocou sa v Kultúrnom dome v Alžbetinom Dvore uskutočnil štvrtý ročník Veľkonočného jarmoku. O tomto podujatí 
podrobnejšie píše v samostatnom článku Gabika Púčiková.

Mesiac máj sme v našej obci privítali tak, ako sa patrí. Muži postavili v oboch častiach našej obce máje, ktoré symbolizujú ich lásku 
k svojim priateľkám i manželkám. O dobrú náladu sa postaral spevokol Radosť a dychová hudba Lužanka. Stužkami vyzdobené máje 

dotvárali po celý mesiac kolorit našej krásnej obce. 
Druhá májová nedeľa je spätá s Dňom matiek. Deti základnej i materskej školy pripravili pre všetky 

mamičky v našej obci krásny program. Spevom, tancom i básničkami prispeli k dôstojnej oslave tohto 
sviatku a vyčarili na tvári i v duši všetkých mamičiek hrejivý úsmev a poďakovanie za ich obetavosť 
a starostlivosť o naše deti. 

V sobotu, 6. júna sme v areáli Rekreačno-športového centra oslávili Medzinárodný deň detí. O akcii 
píše viac na ďalších stranách Spravodajcu Kvetka Jašurová. Toto dlhoročne organizované podujatie opäť 
potvrdilo vzrastajúci počet detí v našej obci, ktoré zaplnili futbalové ihrisko i priľahlý areál. Tu by som rád 
vyslovil úprimné poďakovanie Kvetke Jašurovej za entuziazmus, s ktorým ako hlavná organizátorka toto 
podujatie už po mnoho rokov s láskou pripravuje a vytvára tak možnosť jednak pre deti, no i pre rodičov, 
vytvárať si medzi sebou priateľské vzťahy a budovať komunitu v našej obci.   

Aj v ďalšom období nás v obci čaká mnoho zaujímavých podujatí. Z viacerých spomeniem napr. Deň 
obce, pri príležitosti roku Ľudovíta Štúra beseda na túto tému, vyrezávanie tekvíc, Katarínska zábava, 
Mikuláš, Vianočné trhy. Verím, že sa na nich stretneme v čo najväčšom počte a aj tieto podujatia prispejú 
k zlepšovaniu susedských i medziľudských vzťahov nás, obyvateľov tejto krásnej obce.

Mgr. Ľ. Majer, poslanec OZ, predseda komisie pre školstvo a kultúru  

Veľkonočný jarmok
  
     
Milí občania obce Miloslavov. 28.3.2015 sme v našej obci usporiadali štvrtý ročník Veľkonočného jarmoku. Keďže nám 
počasie neprialo, konal sa v priestoroch Obecného úradu. Pre malé deti sme pripravili v spolupráci s RC Alžbetka tvorivé 
dielničky, kde mohli mamičky aj so svojimi ratolesťami tvoriť z rôznych materiálov napr. vajíčka, kvetinky  a inú kreatívne 
výrobky. V rámci programu sme pre deti pripravili hľadanie vajíčok tak ako aj po minulé roky. 
     Občania z našej dediny ukázali tvorbu tradičných ľudových remesiel a veľkonočných zvykov. Spomenula by som napr. 
výrobu oblátok, pletenie korbáčov, výrobu veľkonočných vajíčok a mnohé iné. Mali sme tam aj ľudí, ktorí predávali svoje 
ručne vyrobené výrobky - háčkované čiapočky, domáci  med, medovinu, ručne zdobené vajíčka, keramiku, kováčsku tvorba, 
perníky, koláčiky, korbáče, sviečky z vosku.
     Aj napriek nepríjemnému počasiu podujatie navštívilo mnoho obyvateľov našej obce a týmto by som sa im chcela 
poďakovať. 
     Na koniec by som sa chcela poďakovať Obecnému úradu za ochotu a spoluprácu pri organizovaní jarmoku, mamičkám, 
ktoré prišli pomôcť pri programe pre deti a taktiež predávajúcim.

Gabriela Púčiková
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Štatistika obce Miloslavov

K 15.6.2015 je počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu  
v obci 2221.

Od 1.12.2014 do 15.6.2015 sa prihlásilo  84 obyvateľov.
Od 1.12.2014 do 15.6.2015 sa odhlásilo 18 obyvateľov.

Do manželstva vstúpili :
Alexandra Konečná    Kim Van Holderbeke
Adriana Krčmáriková    Musa Abduramani
Ing. Jana Paulínyová, PhD.    Juraj Mydlo
Alena Kilimajerová    David Rosemeier 
Katarína Poluncová    Branislav Žilka
Martina Matysová    František Baláži
Adrijana Galo    Jaroslav Majorský

Narodili sa :
Filip Stoličný 
Matúš Ogurčák 
Maxim Baláž 
Andrea Farkašová 
Kristína Udičová 
Alex Pukáč 
Peter Diko 

Navždy nás opustili :
Pavel Krnáč 
Margita Šeligová
Ján Kondrát
Leonard Sahul
Peter Miklóš
Eduard Chudík
Nina Elexhauserová

Informácia o ambulancii praktického lekára pre 
dospelých - MUDr. Daniela Cymbalová 

e-mail: cymbalovadany@gmail.com 
telefón: +421903903023 

 
Ordinačné hodiny: 

  pondelok  7.00 – 12.00  
  utorok 13.00 – 18.00 
  streda   7.00 – 12.00 
  štvrtok neordinuje 
  piatok 13.00 – 18.00

Nekultúrna kultúra 
O tom, že priestor na kultúrne vystúpenia v našej obci 

je dosť biedny, to vieme. Vieme, že sála na Obecnom úrade 
nemá dobrú akustiku, nemáme pódium, nemáme javisko, ale 
aj napriek tomu sa snažíme kultúrne vystúpenia organizovať. 
Po každom vystúpení si poviem toto bolo naposledy.  
Naposledy, lebo ľudia, obecenstvo a to sme v neposlednom 
rade iba MY občania z Miloslavova, pristupujeme ku 
kultúrnym aktivitám necitlivo až nekultúrne. 

Vystúpenie detí prebieha tak, že deti ktoré vystupujú ako 
prvé, majú šťastie. Vtedy všetci rodičia sedia a zatlieskajú. 
Ako ktorá skupina detí vystúpi, po odfotení či nahrávaní 
rodičia odchádzajú domov. Pri odchode vzniká samozrejme 
šum a ruší to ostatné deti a postupne sa tak vyprázdňuje 
sála. Deti, ktoré vystupujú ako posledné majú smolu. 
Ich vystúpeniu prihliada iba hŕstka  divákov, vo väčšine 
prípadov iba ich rodina. 

Pri príležitosti Vianoc či Dňa matiek, mám predstavu, 
aby sme vystupovali ako celok, celá Materská škola možno 
spolu so Základnou školou. Nedá sa to, lebo detičky sú 
smutné rovnako aj pani učiteľky, ktoré program dlho 
nacvičovali z toho, ako sa diváci stavajú k programu. Rušia 
nás odchody ľudí, rušia nás debatné krúžky, ktoré vznikajú 
v sále počas programov, rušia nás úplne maličké detičky 
ktoré program z pochopiteľných dôvodov nebaví a potom, 
aby ich mamičky utíšili, otvárajú im rôzne sladkosti, čo tiež 
ruší. Tieto detičky sú na programe akoby za trest, lebo 
z programu nemajú nič a vystupujúce deti iba rušia.  Mám 
rada deti a preto by som malé detičky netrestala tým,  že 
budem očakávať od nich to, čo nie je prirodzené ich veku 
a to je 40 minútová pozornosť.

Mala som predstavu, že počas zimných mesiacov 
budeme organizovať kultúrne soboty pre deti.  Bola snaha, 
uskutočnilo sa divadielko pre deti. Tí, ktorí boli, vedia ako 
predstavenie dopadlo. Bola to hotová katastrofa a ja som 

sa pred hercami hanbila. Divadlo Pod Hríbikom aj naďalej 
chodí do našej škôlky a detičky ho s radosťou pozerajú, 
bábkové predstavenia  sú obľúbené, ale v škôlke ich nerušia 
rodičia a preto sa detičky správajú, tak ako sa správa 
v divadle - kultúrne. 

Naše deti sú zlaté a nevidím problém v deťoch. Problém 
sme my, dospelí. Prosím zamyslime sa nad tým a skúsme 
trochu citlivo pristupovať ku kultúre a k ľudom, ktorí pre 
nás programy pripravujú, či je to spevokol Radosť, či sú to 
deti z materskej či základnej školy alebo rôzni iní interpreti.   

Viem, sála a podmienky, ktoré som už uviedla... Pracuje 
sa aj na tom, ale pokým nemáme kultúrny dom s javiskom, 
skúsme sa prispôsobiť tomu čo máme.  

Ďakujem za pochopenie. Kultúre zdar ☺

     J.Nasariková



11 Šport

Vážení športoví priatelia,
Dostala sa ku mne možnosť prehovoriť z trénerskej pozície 

mládeže a detí. Keď sa pozrieme do histórie, na tréningy chodilo 
približne tridsať detí z obce vo veľkom vekovom rozložení, čo 
spôsobovalo nekvalitné tréningy pre starších aj mladších hráčov. 
Postupom času sa nám podarilo túto vec vyriešiť a prerozdeliť deti 
do viacerých kategórii či už podľa veku alebo šikovnosti. Dnešným 
dňom máme približne štyridsať detí, troch trénerov a jedného 
vedúceho mládeže.

Od roku 2012 sme sa veľmi zlepšili po fyzickej a psychickej 
stránke, čo využívame aj mimo ihriska. Štatistiky nám v prvom 
roku neboli naklonené a odchádzali sme z ihriska so smutnou 
hlavou. Po dlhšom čase sme sa naučili ovládať loptu a výsledky 
sa dostavili. 

V poslednej sezóne sme si dali  úlohu dať viac ako 50 gólov 
a dostať maximálne 100. Túto úlohu sa nám so zažmúreným očkom 
podarilo splniť. V zimnej príprave sme sa zúčastnili na halových 
turnajoch v Dunajskej Lužnej, 
Pezinku, Bratislave so skúsenejšími 
mužstvami a výbermi zo Slovenska.  
Odniesli sme si nasledovné 
umiestnenia: Mikulášsky turnaj 
v Pezinku - 1. a 2. miesto, Voith Cup 
2014 - 10. miesto, PwC Cup 2014 
- 4. miesto, Športová mládež Cup 

- 10. miesto, Jánošíkov Pohár - 2. miesto, Pohár starostu obce 
Kalinkovo - 4. miesto. 

Aj v takejto malej obci ako sme, dokážeme konkurovať 
silnejším mužstvám a ak sa budeme naďalej zlepšovať, budeme 
dosahovať ešte lepšie výsledky ako doteraz. Za toto obdobie 
sa krásne vykryštalizoval úžasný kolektív, nielen detí, ale aj ich 
rodičov, čo nás nesmierne teší. Bez ich podpory by to jednoducho 
nešlo a aj touto cestou by som sa chcel poďakovať. 

ĎAKUJEME!
Tento jednoduchý šport pre všetky vekové kategórie je stále 

pre náš futbalový oddiel finančne náročný, no podpora sponzorov 
nám pomáha zastrešiť tento šport v obci. Ale 
ak viete ako pomôcť či už finančne, alebo 
materiálne, uvítame vaše dary.

A v poslednom rade by som chcel osloviť vás 
rodičov, ktorí máte doma šikovné deti hlavne od 
roku narodenia 2001 až 2006, aby ste neváhali 
a prišli s vašimi ratolesťami na tréning.

Peter Hroudný ml.

Štatistiky

Ročník V R P Skóre
12/13 0 2 19 29:209
13/14 3 2 19 37:179
14/15 6 0 18 64:108

Futbalisti robia
radosť

Ukončenie sezóny 2014/2015 sa vo 
futbalovom dianí v našej obci nesie v znamení 
úspechu. Futbalovému oddielu seniorov 
sa podarilo umiestniť na peknom druhom 
mieste, čím si zabezpečili postup do vyššej 
súťaže vo futbalovej sezóne 2015/2016. Hráči 
a realizačný tím tak naplnil sľub pred začatím 
súťaže a svojim svedomitým a zodpovedným 
prístupom vybojovali nakoniec vytúžený 
postup, čo má v konečnom dôsledku priniesť 
oveľa atraktívnejší futbal z pohľadu nových a 
lepších súperov.

Hráči nám robili radosť aj v individuálnych 
činnostiach. Najlepším strelcom súťaže 
bol Miroslav Snopek so 16 gólmi, štvrtým 
najlepším Matúš Lešinský s 10 gólmi a piaty 
najlepší strelec súťaže Janko Horný s 9 gólmi. 

Aj touto cestou by som sa ako vedúci 
futbalového oddielu seniorov chcel 
poďakovať predovšetkým hráčom, trénerovi 
Romanovi Petercovi, vedeniu Športového klubu Martinovi 
Sitiarovi, Viktorovi Riegelovi, predstaviteľom obce ako aj 
podporovateľom a fanúšikom futbalu.

       Róbert Riegel  

Foto: Horný rad zľava: Zoli Šajben, Viktor Riegel, Tomáš Kudzbel, 
Martin Szép, Matúš Lešinský, Rudolf Ládi, Roman Kiss, Roland 
Murtíni, Tomáš Obert, Štefan Čierňava, Marek Baďanský, 
Roman Peterec

Dolný rad zľava: Roman Vavrovič, Martin Torok, Martin Sitiar, 
Jakub Takač, Tomáš Hargaš, Ján Horný, Boris Slavik
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Barón Eduard  Wiener von Welten  a...

barón, Dr. Rudolf Paul Wiener von Welten

     Prvý majiteľ veľkostatkov Hubice (z rodiny Wiener von Welten), barón Eduard Wiener von Welten 
sa narodil 7.7.1822 v Prahe (vtedy ešte len ako Eduard Wiener, pretože používanie prívlastku „von 
Welten“ bolo možné až po povýšení do šľachtického stavu) a zomrel 15.10.1886 vo Viedni. V roku 1873 
bol povýšený do šľachtického stavu a získal právo prívlastku podľa bydliska. Odvtedy sa volal Eduard 
Freiherr Wiener von Welten. Bol to rakúsky veľkoobchodník a bankár, ktorý sa narodil v pražskom 
gete, ale neskôr konvertoval na katolicizmus. V roku 1854 sa oženil a vzal si Henriette Goldschmidt 
(1829 - 1894), dcéru Benedikta Hayum Goldschmidta (1798 - 1873), konzula veľkovojvodu Toskánska 
a Jeanette Kannovej (1802 - 1848), ktorá pochádzala z Rotschildovskej rodiny. 

     Eduard Wiener žil vo Viedni a v Leopoldsdorfe ako veľkoobchodník a šéf bankových domov 
„Eduard Wiener“, prezident rakúskeho Creditanstalt a Dunajskej lodnej spoločnosti. Bol tiež 
statkárom Leopoldsdorfu v Marchfelde (Niederösterreich). Okrem toho bol kráľovským portugalským 
generálnym konzulom. Od roku 1869 žil vo svojom paláci na Schwarzenbergplatz vo Viedni (Palác 
navrhli August Schwendenwein von Lanauberg a Johann Julius Romano).

     Dňa 30.6.1867 
získal Železný rád 3. 

triedy a na dôvažok bol za svoje služby ako portugalský 
generálny konzul kráľom Pedrom I. 20.3.1873 povýšený 
do šľachtického stavu. Získal titul baróna a tým aj možnosť 
používania prívlastku „von Welten“. 

     Na panstve Apponyiovcov na území dnešného 
Alžbetinho Dvora, časti obce Miloslavov (na Slovensku), sa 
rozvíjala hospodárska usadlosť Alžbetin majer. V r. 1846 tu 
žilo 85 obyvateľov  - Maďarov a Slovákov. Za Apponyiovcov 
sa Alžbetin majer stal typickým majerom veľkostatku. V r. 
1882 odkúpil majer od Apponyiovcov barón Eduard Wiener 
von Welten a pripojil ho k svojmu hubickému veľkostatku. 
Majer nechal rozšíriť a spolu s kostolom - sýpkou (kostol 
už neslúžil svojmu účelu) ho tvorilo 11 budov. Budovy 
rozsiahleho majera boli rozložené na pôdoryse s tvarom L. 
Boli tu vedľa seba zoradené maštale, sklady, panská krčma, 
stará fara, panská vyhňa, byty čeľadníkov, kolárska dielňa a 
iné hospodárske budovy. V r. 1925 tu bývalo 33 bírešských 
rodín, 9 neženatých zamestnancov, 1 kováč, 1 kolár a 1 
správca veľkostatku. Posledným správcom bol Gustáv Goll, 
zarytý nepriateľ pozemkovej reformy.

     Asi 2,5 km od Alžbetinho majera vyrástol v prvých desaťročiach 19. storočia Anna-majer, pomenovaný podľa Anny Apponyiovej, 
rod. Zichyovej, ktorá kúpila panstvo Eberhard.            V starých mapách je majer zaznačený ako Új major (Nový majer), čo svedčí o jeho 
novšom založení. Aj tento dvor v roku 1882 odkúpil barón Eduard Wiener von Welten. Majer tvorili 4 hospodárske budovy, 1 stodola 
a jedna šopa postavená na drevených trámoch. Majer podliehal správe veľkostatku na Alžbetinom majeri. V rokoch 1895 - 1921 bol 
správcom majera Karol Schulz starší. Eduard Wiener von Welten bol pochovaný na viedenskom Centrálnom cintoríne v mauzóleu, 
ktoré projektovali architekti Max Fleischer a Eduard Hauser. 

     Statkár Rudolf Paul Wiener, majiteľ veľkostatkov Hubice sa narodil v roku 1864 vo Viedni, kde 19.8.1938 zomrel (samovražda). 
Dňa 22.10.1918 získal právo na používanie prívlastku „von Welten“. Rudolf Paul bol mladší syn židovského bankára Eduarda Wienera 
a Henriette Goldschmidt. Od svojho otca zdedil okrem iného palác na Schwarzenbergplatz vo Viedni a v roku 1879 získal zámok 
Leopoldsdorf pri Viedni. Pôvodný dedič Eduarda Wienera von Weltena, Alfred Wiener Ritter von Welten, nadporučík zálohy zahynul 
13.6.1886 pri dôstojníckom dueli v bosnianskom Doboji. Mladší syn Eduarda Wienera von Weltena, Rudolf Paul Wiener sa tak stal 
novým dedičom svojho otca. V roku 1890 sa stal Rudolf Paul Wiener členom Rakúskej geografickej spoločnosti. V tom istom roku sa stal 
školiteľom dostihových koní. Dňa 5.5.1900 sa v Merane oženil s Clarou Freiin von Reck (Bavorsko) a spolu mali tri deti: Rudolf (1902), 
Heinrich (1903) a Maria (1906). Cez zaťa Alexija von Prosoroffa bola jeho rodina spriaznená s bývalou ruskou cárskou rodinou (od r. 
1941). Na zámku Leopoldsdorf sa nachádzala jeho zbierka orientálneho umenia, ktorú zhromažďoval na svojich cestách po Blízkom 
i Ďalekom Východe. V Leopoldsdorfe zo svojich prostriedkov financoval komunálne a sociálne zariadenia (Pre svojich pracovníkov 
vybudoval ubytovanie zdarma, pre Leopoldsdorf zabezpečil modernú sanitku, detský park, vo vojnovom období financoval 750 000 
korunami vojenské nemocnice, zabezpečoval pomoc pre vdovy a nevidiacich). 

     V roku 1889 založil Rudolf Wiener v Gombe (dnešné Hubice) chov plnokrvných koní a už o štyri roky neskôr mu vyhral Gomba 
klasický dostih v Rakúsko-Uhorsku a iný odchovanec Llubar získal modrú stuhu turfu. Okrem plnokrvníkov tiež choval kone pre armádu 

Z histórie obce
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a chladnokrvníkov pre poľné práce, takže okrem ušľachtilých plnokrvníkov importoval aj shirské kone. Pôsobili tam viaceré plemenné 
kone ako Dictator, Gomba, Llubar, Celsius, Veles, Nemzeti, Javorník či Ramses. Vo svojej službe počas prvej svetovej vojny získal 
viaceré vyznamenania – okrem iných Pruský železný rád 2. triedy a tým aj možnosť používania prívlastku „von Welten“. Po pochode 
Werhmachtu v Rakúsku, v marci 1938 sa 16.8.1938 rozhodol spáchať vo svojom viedenskom byte samovraždu (zomrel 19.8.1938). 
Vo svojom liste na rozlúčku odsúdil arizáciu. Pochovaný je na Ober Sankt Veiter Friedhof vo Viedni – Hietzingu. Je potrebné si aspoň 
trochu priblížiť charakter tejto svojim spôsobom výnimočnej osoby a na tento účel vari postačí jednoduché vymenovanie sociálno-
spoločenských aktivít:

• robotnícke byty v Kempendorfe
• spoluzakladateľ požiarneho zboru
• zakúpenie pozemkov pre školský park (park pri pošte)
• žandársky úrad (1892)
• založenie alejí pre jazdenie na koňoch a založenie súkromných ciest    
• darovanie hodín na vežu, zvonov, organu, obrazov ku Krížovej ceste
• kaplnka pri detskej škôlke (1906)
• ústretovosť pri zakúpení areálu pre továreň
 
Iná činnosť a aktivity Rudolpha von Wienerwelten

• zavlažovacie zariadenie pre Veľké pole
• benzínový motorový pluh
• penzijný a podporný fond pre svojich zamestnancov
• štátni zamestnanci – (penzisti) dostali bezplatný byt, elektriku, kúrenie, mlieko, múku a zemiaky ako deputát
• pre obce v oblasti Marchfelder po 500 korún na výstavbu požiarnej zbrojnice
• pappelburg, Lausburg a Langeburg - hospodárske dvory pre zamestnancov
• moderné záchranné auto pre Leopoldsdorf
• areál pre školský park na jeho pozemkoch pred školou Leopoldsdorf
• v službách vo vojne – dostali robotníci a zamestnanci naďalej mzdu
• vojnové pôžičky  vo výške 2 mil. korún a dary vo výške 750 tis. korún pre vojenské lazarety, vdovy a vojnových slepých
• na území dnešného Slovenska – rozsiahle vysádzanie lesíkov a alejí na jeho panstve, budovanie a údržba súkromných ciest

Dňa 5.5.1900 sa v Merane oženil s Clarou Freiin von Reck (Bavorsko) a spolu mali tri deti: Rudolf (1902), Heinrich (1903) a Maria (1906). 
Cez zaťa Alexija von Prosoroffa bola jeho rodina spriaznená s bývalou ruskou cárskou rodinou (od r. 1941). 

Na zámku Leopoldsdorf sa nachádzala jeho zbierka orientálneho umenia, ktorú zhromažďoval na svojich cestách po Blízkom i Ďalekom 
Východe. V Leopoldsdorfe zo svojich prostriedkov financoval komunálne a sociálne zariadenia (Pre svojich pracovníkov vybudoval 
ubytovanie zdarma, pre Leopoldsdorf zabezpečil modernú sanitku, detský park, vo vojnovom období financoval 750 000 korunami 
vojenské nemocnice, zabezpečoval pomoc pre vdovy a nevidiacich).

Heinrich, Maria, Rudolf

V roku 1889 založil Rudolf Wiener v Gombe (dnešné Hubice) chov plnokrvných koní a už o štyri roky neskôr mu vyhral Gomba klasický 
dostih v Rakúsko-Uhorsku a iný odchovanec Llubar získal modrú stuhu turfu. Okrem plnokrvníkov tiež choval kone pre armádu 
a chladnokrvníkov pre poľné práce, takže okrem ušľachtilých plnokrvníkov importoval aj shirské kone. Pôsobili tam viaceré plemenné 
kone ako Dictator, Gomba, Llubar, Celsius, Veles, Nemzeti, Javorník či Ramses.

                                                                                    Vypracoval Pavel Kopčok

Z histórie obce
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Pozor na požiare!
V období žatvy a zberu krmovín každoročne dochádza 

k požiarom. Ich príčinami sú predovšetkým zakladanie ohňov 
v prírode, spaľovanie suchých porastov, deti ponechané 
bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, 
samovznietenie a technické poruchy na poľnohospodárskej 
technike.

Zo strany právnických osôb a podnikajúcich fyzických 
osôb v poľnohospodárstve je potrebné veľký dôraz klásť 
nielen na odstránenie hore uvedených príčin vzniku 
požiarov v letnom období, ale aj na zabezpečenie dobrého 
technického stavu pracovných strojov zabezpečujúcich 
žatevné práce, zabezpečenie prísneho dodržiavania zákazu 
fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom.

Pri požiaroch v poľnohospodárstve dochádza nielen 
k materiálnym škodám, ale aj k ujme na zdraví osôb 
a v niektorých prípadoch aj so smrteľnými následkomi, 

 
čo dokumentuje aj štatistika požiarovosti, kde sa už 
každoročne vypĺňa kolónka – počet usmrtených.

Je potrebné si uvedomiť, že ochrana úrody pred požiarmi 
sa týka všetkých občanov, ktorí by mali byť v tomto období 
mimoriadne ostražití a opatrní. 

Na zvýšené nebezpečenstvo treba upozorniť aj deti. 
Deti, ktoré sa počas prázdnin často pohybujú v blízkosti polí 
a stohov slamy bez dozoru, sa stávajú nielen príčinou vzniku 
požiarov, ale vo veľkej miere sú aj postihnutými, keď v snahe 
uhasiť požiar dochádza k popáleninám na tele a v horšom 
prípade aj k úmrtiu následkom popálenín.

Dúfame, že všetci si prajeme vidieť v našom chotári krásne 
zlatisté lány obilia vlniaceho sa od letného vetríka, žlté strniská 
a nie čiernu odpudivú spúšť zapríčinenú nepozornosťou 
nespratníka, či nevychovaného fajčiara.

npor. Alžbeta Jarošová
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  

zboru v Pezinku

Praktické rady pri „DANI ZA PSA“:
 
Aby ste predišli sankciám za nesplnenie povinností, ponúkame niekoľko jednoduchých postupov vyplývajúcich zo zákona v zjednodu-
šenom poňatí.

1. Kúpil som psa staršieho ako pol roka napr. 15.5.2015. Predmetom dane sa stáva v obci kde psa budem chovať od prvého dňa na-
sledujúceho mesiaca, t.j. 1.6.2015. Prihlásiť do evidencie a podať daňové priznanie musím do 30.6.2015 (30 dní).

2. Kúpil som psa, prípadne narodil sa nám pes napr. 15.5.2015. Pol roka sa dožije 15.11.2015. Predmetom dane sa stá-
va od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, t.j. 1.12.2015. Daňové priznanie musím podať do 30.12.2015 (30 dní). 
Prihlásiť psa do evidencie som povinný do 3 mesiacov od narodenia, teda v tomto prípade do 31.8.2015.

3. Psa som predal, uhynul, stratil sa napr. 15.5.2015. Daňová povinnosť zaniká 31.5.2015. Daňové priznanie musím podať do 
30.6.2015 (30 dní).

 
K prihláseniu vždy treba priniesť očkovací preukaz. Ak z tohto jednoduchého návodu potrebujete niečo ozrejmiť, volajte 0908 675 406, 
alebo 02/4598 7306. Zamestnancom správcom uvedenej dane je  Kvetoslava Jašurová.

Zmena podávania daňového priznania po dedičstve.
Od januára 2015 zmenou zákona vznikla povinnosť podať daňové priznanie po dedičstve nasledovne:

Rozhodnutie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť  napr. 15.5.2015. Doložku právoplatnosti vyznačuje príslušný súd. Daňové priznanie 
musím podať do 30.6.2015. Za rok 2015 bude daň vyrubená v pomernej časti a to od 1.6.2015 do 31.12.2015.
Pri nejasnostiach volajte 0908 675 406, alebo 02/4598 7306. Zamestnancom správcom uvedenej dane je  Kvetoslava Jašurová.

Rozhlas cez SMS

Obec Miloslavov v rámci ďalšieho skvalitnenia služieb pre svojich občanov, ponúka možnosť zasielania dôležitých oznamov 
prostredníctvom správ na mobilný telefón. V prípade záujmu je potrebné nahlásiť údaje uvedené nižšie v kancelárii č. 3 u pani 
Jašurovej, alebo zaslať e-mail na obec@miloslavov.sk. 

Prosíme uviesť: 
meno a priezvisko, ulicu (pre orientáciu pri odstávkach elektriny, vody), 
telefón, e-mailovú adresu

Rady a informácie
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Miloslavov č. 
2/2015  o dani za užívanie verejného priestranstva a 
o podmienkach určenia a vyberania  dane  za užívanie 
verejného priestranstva  na území obce Miloslavov

Obec Miloslavov podľa § 6 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto 
Všeobecne záväzné nariadenie o dani za užívanie verejného 
priestranstva a o podmienkach určenia a vyberania  dane  za 
užívanie verejného priestranstva  na území obce Miloslavov.

§ 1 
ÚVODNÉ  USTANOVENIE
(1) Obecné zastupiteľstvo v obci Miloslavov podľa § 11 ods. 4 
písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov  r o z h o d l o , že 
v nadväznosti na § 30 až § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady  z a v á d z a  s účinnosťou od 01. marca 2015 
daň za užívanie verejného priestranstva.
(2) Základné ustanovenia o zdaňovaní verejného priestranstva 
sú uvedené v štvrtej časti zákona  č. 582/2004 Z. z., o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, ktoré upravujú  
a) spôsob vyberania dane u dani za užívanie verejného 
priestranstva, 
b) určuje miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, 
c) podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. 

§ 2
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je 
osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom sú všetky verejnosti prístupné 
pozemky vo vlastníctve obce
(komunikácie, námestia, parky, ihriská a chodníky). Verejným 
priestranstvom na účely tohto
zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného 
zákona.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie 
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 
umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, 
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, 
umiestnenie skládky,  umiestnenie skládky, umiestnenie 
rozkopávky a podobne. 
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie 
verejného priestranstva 
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a 
verejných sietí.

§ 3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné 
priestranstvo užíva. 

§ 4
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera 
užívaného verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2.

§ 5
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa území 
obce Miloslavov sa
stanovuje za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného 
priestranstva a každý aj začatý
deň nasledovne:
a) zariadenie slúžiace na poskytovanie služieb a za predajné 
zariadenie 2,00 €/m2/deň,
b) stoly a trhové stoly (na jeden trhový stôl sa počíta 2 m 2)                                  
2,00 €/m2/deň,
c) skládky stavebného a iného materiálu, zariadenia pre stavebné 
a rekonštrukčné práce, zabezpečovacie zariadenia pri padaní 
omietky 0,40 €/m2/deň,
d) lunaparky, cirkus, iné atrakcie 0,20 €/m2/deň,
e) umiestnenie prenosného reklamného zariadenia                                               
0,50 €/m2/deň,
f) jednorazová reklamná akcia spojená s predajom                                              
30,00 €/m2/deň,
g) výkopové práce – umiestnenie výkopového materiálu v lehote
   1. do 14 dní 0,20 €/m2/ deň,
   2. na 1 mesiac 0,50 € m2/ deň,
   3. viac ako 1 mesiac, najviac však na 3 mesiace 2,00 €/m2/ deň,
h) letné terasy 0,50 €/m2/deň,
i) ostatné spôsoby užívania verejného priestranstva v obci                                  
0,50 €/m2/deň,

§ 6
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie 
dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania 
verejného priestranstva
správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti 
písomne, kde uvedie m2

a predpokladanú dobu užívania verejného priestranstva.
(2) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej 
povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho 
obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej 
povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho 
obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak 
daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.

§ 7 
Záverečné ustanovenia
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením 
Obecného zastupiteľstva
v Miloslavove č. 9/2015 dňa 29. januára 2015.
(2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa  
1. marca  2015.
(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného 
nariadenia sa ruší  IV. Časť 
Všeobecne záväzného nariadenia obce Miloslavov č. 6/2012 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.

Legislatíva
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