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Vážení spoluobčania, milí priatelia,

čas letí rýchlo, akoby len teraz začal nový 
rok a už sa aj chýli ku svojmu záveru. Ku kon-
cu každého roka je zvykom, že sa obzrieme 
dozadu, aby sme si pripomenuli, čo všetko 
nám priniesol.

Začiatok roka bol poznačený prípravou 
a realizáciou veľkej investície pre obec, ktorá 
si vyžiadala veľa úsilia, a to dokončenie rozo-
stavaného nového pavilónu základnej školy,  
prístavby dvoch nových tried materskej ško-
ly a súvisiacou prekládkou vysokého napätia 
v areáli.  Tento zložitý proces, za ktorým bolo 
množstvo problémov a strastí, ale hlavne 
obetaví ľudia,  sa dá zhrnúť do jednej vety – 
napriek všetkému sa to podarilo. Som veľmi 
vďačný za to, že je stále dosť ľudí, ktorí sú 
ochotní nezištne pomáhať a riešiť veci v pros-
pech obce a pre nás všetkých. Je to trošku aj 
výzva všetkým občanom, že obec patrí nám 
všetkým, je naša a tak ako môžeme byť s nie-
čím nespokojní  a vyjadriť to, tak aj môžeme 
podľa svojich možností prispieť k tomu, aby 
sme spoločne spravovali našu obec k vše-
obecnej spokojnosti.

Vzhľadom na pribúdajúcu a rozširujúcu 
sa agendu obce bolo nevyhnutné prijať aj 
personálne opatrenie a preto od septembra 
máme prednostku obecného úradu. Verím, 
že aj tento krok prispeje k zlepšeniu chodu 
úradu, aj keď treba uviesť, že množstvo úloh, 
ktoré treba z pohľadu obce riešiť, je veľakrát 
na hraniciach možností úradu. 

Aj keď sme takmer všetky naše kapacity 
museli sústrediť na vyššie spomenuté stavby 

a nebol veľký priestor na riešenie ďalších po-
trebných vecí,  podarilo sa  vypracovať nový 
projekt pre zberný dvor a zabezpečiť veci tak, 
aby sa po jeho vyhodnotení ministerstvom 
mohol realizovať  prakticky  okamžite.

Našou snahou bude, aby sme si aj  s vý-
zvami budúceho roka poradili  najlepšie, ako 
sa bude dať.

Moje poďakovanie  za celoročnú prácu 
a podieľanie sa vytváraní obecnej komunity 
patrí všetkým ľuďom dobrej vôle a spolo-
čenským organizáciám pôsobiacim v našej 
obci, športovému klubu, vedeniu klubu, jeho 
členom, trénerom, sponzorom a rodičom 
mládežníckych futbalových mužstiev, ako aj 
všetkým športovým oddielom patriacim pod 
športový klub, Jednote dôchodcov, Únii žien, 

Spevokolu RADOSŤ. Samozrejme ďakujem aj 
cirkevným spoločenstvám pôsobiacim v na-
šej obci, ktoré významne prispievajú svojim 
pôsobením k dobrej atmosfére v našej obci.  

Chcem sa úprimne poďakovať poslanky-
niam a poslancom Obecného zastupiteľstva, 
všetkým zamestnancom obce za ich celoroč-
nú prácu, ktorú vykonávajú veľakrát vo veľmi 
zložitých podmienkach. 

Vážení spoluobčania, 
želám vám, aby ste vianočné sviatky strá-

vili v radosti, pokoji, porozumení, v novej 
nádeji na nový rok 2017, ktorý nech vám pri-
nesie mnoho úspechov, optimizmus a všetko 
len to najlepšie pre vás a pre vašich blízkych.

Milan Baďanský 
starosta obce

V marci tohto roku sme uviedli do prevádzky  nový pavilón 
Materskej školy a od septembra sa to už aj v novej časti Základnej 
školy hmýri deťmi v nových triedach. Stavebné práce sú ukončené 
a vyúčtované, preto chceme obyvateľom obce podať plnohodnot-
nú informáciu o tom, čo tento projekt stál (námahy aj financií)... 
a odkiaľ sme na to zobrali peniaze.

Výdavky na túto investíciu môžeme rozdeliť do štyroch častí:
1.	 Vyvolané	 investície – z dôvodu, že cez areál ZŠ a MŠ viedlo 

vedenie vysokého napätia (VN), pred začatím výstavby bolo 
nutné vykonať prekládku VN, ktoré sa nahradilo cca 400 m 
zemným káblom. Výdavky na prekládku predstavovali sumu 
36.156 Eur, na ktoré sme dostali dar od Západoslovenskej dis-
tribučnej a.s. vo výške 25.000 Eur.

2.	 Prípravné	práce – sem patrí projektová dokumentácia, legis-
latíva a základy stavieb, prekládky oplotení a detských ihrísk; 
tieto práce nás stáli 48.149 Eur.

3.	 Stavebné	práce	– pokrývajú výstavbu ZŠ a MŠ od hlavného 
dodávateľa stavby, vybratého na základe verejného obstará-
vania. Stavba stála celkom 930 952 Eur (vr. DPH), v členení: 
707.652 Eur na ZŠ a 223.300 Eur na MŠ.

4.	 Technické	vybavenie	a	zariadenie – zahŕňajú vybavenie tried, 
dátové siete, vstupné systémy a pod. v celkovej cene cca 
18.500 Eur. 

Náklady	ZŠ	a	MŠ

Vyvolané investície Prekládka VN 36 156 €

Prípravné práce PD, základy 48 149 €

Stavebné práce ZŠ 707 652 €

 MŠ 223 300 €

Technické vybavenie internet, nábytok 18 500 €

Celkom  1 033 757 €

Celková suma projektu je zrejmá z priloženej tabuľky. Ako sme ho 
financovali?
Zdroje financovania projektu boli nasledovné:

a) Dotácia MŠVVaŠ na MŠ vo výške 185.000 Eur
b) Dotácia MŠVVaŠ na 11 tried ZŠ vo výške 275.000 Eur
c) Vlastné zdroje obce vo výške 84.757 Eur
d) Stavebný úver od VÚB vo výške 318.000 Eur
e) Dary od právnických aj fyzických osôb 37.000 Eur
f) Dar od ZSD a.s. na prekládku VN 25.000 Eur
g) Dotácia na oplotenie ZŠ 10.000 Eur
h) Príspevok od iných obcí 15.800 Eur
i) Dodávateľský úver 83.000 Eur.

Spracoval: Ing. Pavol Karaba, poslanec OZ 
poverený dohľadom nad výstavbou

Zúčtovanie výstavby II. etapy ZŠ a dostavby MŠ
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Plánujeme nový zberný dvor
Dopady nového Zákona	č.	79/2015	Z.	z.	o	odpadoch	a	o	zme-

ne	a	doplnení	niektorých	 zákonov	 (tzv.	 „nový	 zákon	o	odpa-
doch“),	ktorý	nadobudol	účinnosť	dňa	01.01.2016 a následne 
prijatím nových Všeobecno-záväzných nariadení o odpadoch 
v obci vzniká pre obec povinnosť vytvoriť Zberný dvor a pre ob-
čanov zasa povinnosť uskladňovať na ňom všetky odpady, ktoré 
nie sú odvážané v rámci separovaného odpadu. Sú to hlavne 
biologický odpad (konáre a trávy), drobný stavebný odpad a ku-
sový odpad z domácností, ktorý nie je možné uložiť do zberných 
kontajnerov.

Súčasný zberný dvor na Športovej ulici oproti Športovo-re-
kreačnému areálu v Alžbetinom Dvore nezvláda prudko sa zväč-
šujúci objem odpadu, ktorý do zberného dvora sústavne prúdi. 
Problémy a konflikty, súvisiace s touto problematikou sú také 
rozsiahle a komplexné, že odpadom budeme venovať celé na-
sledujúce číslo Spravodajcu obce.

Obec preto pripravila projekt v rámci ktorého podala žia-
dosť	 o	 poskytnutie nenávratného	 finančného	 príspevku	 na	
vybudovanie	zberného	dvoru	v	obci	Miloslavov v zmysle Par-
tnerskej dohody SR na roky 2014-2020, kód výzvy: OPKZP-PO1-
SC111-2016-10. Nový dvor bude umiestnený v priestore dnešné-
ho hnojiska medzi obomi časťami obce. Na ploche cca 2300 m2 
bude moderné zariadenie na skladovanie, drvenie a spracovanie 
odpadu. Žiadosť	bola	rozhodnutím	MŽP	SR	zo	dňa	22.11.2016	
schválená. V rámci verejného obstarania boli vybraté dve firmy: 
– na dodávku stavebných prác firma Swietelsky- Slovakia s.r.o., 
Bratislava a na dodávku technologických zariadení (drviče a do-
pravné prostriedky) firma MANNET s.r.o., Madunice. Celkový 
rozpočet projektu je 884.130,91	EUR, z toho je podiel obce 5%. 
Organizáciu a situáciu nového Zberného dvora si môžete pozrieť 
na priloženom obrázku.

Niekoľko	faktov	a	čísiel	o	odpadoch	v	obci

V roku 2015 sa v obci vyzbieralo celkom 797,6 ton odpadu, kto-
rý bol následne vyvezený zbernými spoločnosťami na spracovanie 
alebo uskladnenie na skládku. Najväčší podiel má komunálny od-
pad – 494,4 ton a papier – 171,72 ton. Okrem toho sa likvidovali 
plasty, sklo, batérie, elektro odpad, kovy, biologicky rozložiteľný 
odpad a objemný odpad. Celkovo obec zaplatila za odvoz odpadu 
v roku 2015 sumu 59 022,70 EUR. 

Ak si tieto množstvá prepočítame pre lepšiu predstavu na do-
mácnosť, zistíme, že každá domácnosť v našej obci vyprodukova-
la za rok 873,6 kg odpadu, z toho najväčší podiel mal komunálny 
odpad – 541,5 kg na jednu domácnosť. 

Čísla za rok 2016 budú nepomerne vyššie vzhľadom na roz-
siahlu výstavbu a teda zvyšujúci sa počet domácností v obci. 
S realizáciou projektu sa začne začiatkom roku 2017. Téme sa 
budeme venovať aj v nasledujúcom Spravodajcovi obce.

Z podkladov OÚ spracovala:  
Ing. Jarmila Grujbárová, poslankyňa OZ
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Mať	trvalý	pobyt	v	obci,	kde	žijeme,	je	veľmi	dôležité
K 31.10.2016 evidujeme v obci Miloslavov 2429 občanov prihlásených na trvalý pobyt. Stále však zostáva podľa odhadov až	jedna	tretina 

občanov, ktorí prihlásení nie sú. Na podielových daniach sme dostali od štátu do konca októbra 570 295 €. Ak počítame, že v obci skutočne 
žije až približne 3600 ľudí, tak pri jednoduchom prepočte: (570 295 : 2429) x 3600 = 845 229 € zistíme, že obec prišla doteraz na podielových 
daniach o približne 274 934 €, pričom do konca roka bude toto číslo ešte vyššie. Keby sme tieto peniaze mali, nemuseli sme si napr. brať úver 
na dobudovanie školy a škôlky v sume 318 500 €. Do budúcna nás pritom čaká veľa vecí, ktoré budeme musieť financovať. Aby sme mohli 
plnohodnotne prevádzkovať základnú deväťročnú školu, musíme vybudovať telocvičňu, dielne, vyriešiť parkovanie v areáli školy a vonkajšie 
ihriská. A ďalší úver si už zobrať nemôžeme, pretože obec je povinná dodržiavať rozpočtové pravidlá zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. Nesmieme zabúdať ani na dospievajúcu mládež, aby mala kde tráviť voľný čas, napríklad znovuobnovením 
ihriska v miestnej časti Miloslava. Obec musí tiež svietiť, opravovať komunikácie, stavať chodníky, zabezpečovať odhŕňanie snehu, investovať 
do opravy jej majetku, rozvíjať sa. 

Mnohí z vás majú firmy, kvôli ktorým nechcú trvalý pobyt prehlasovať a mnohí tak neurobia, pretože sa im nechce podstúpiť „tortúru“ s vy-
bavovaním nových dokladov. Jedna tretina je veľmi nepriaznivé číslo, ktoré dokážete zmeniť iba vy, vážení občania. Blíži sa koniec roka, preto 
urobte prosím takýto dobrý skutok pre obec a v prenesenom význame zároveň aj pre seba! Ponúkame Vám návod, ako to urobiť bez potreby 
hľadania informácií.

Postup	pri	zmene	trvalého	pobytu
1.  Zmena trvalého pobytu sa nahlasuje v ohlasovni pobytu (evidencia obyvateľov) obecného úradu Miloslavov u pani Jašurovej.

Občan, ktorý mení trvalý pobyt v rámci Slovenskej republiky, je povinný predložiť:
– doklad o vlastníctve nehnuteľnosti (list vlastníctva na právne úkony, prípadne rozhodnutie o povolení vkladu) 
– platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
– ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list.

Za členov rodiny môže nahlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny (musí predložiť okrem svojich dokladov aj doklady ostatných 
členov domácnosti). Po prihlásení v mieste nového pobytu sa nemusí v predošlom mieste pobytu odhlasovať, toto zaňho urobí naša 
ohlasovňa pobytu.

2.  Po vybavení prihlásenia podľa bodu 1. je potrebné vybaviť si nový občiansky preukaz ( zmena údajov alebo zápis nových ) – vybaviť to 
môžete aj na OR	PZ,	Hurbanova	21,	903	01	Senec,	oddelenie	dokladov,	kde je klientske centrum a budete pomerne promptne vybave-
ní.

	 Stránkové	dni	klientskeho	centra:
Pondelok:  8:00 - 15:00  Utorok:      8:00 - 15:00 
Streda:      8:00 - 17:00  Štvrtok:      8:00 - 15:00
Piatok:       8:00 - 14:00  Telefón	na	klientske	centrum: 02/35004232

 Správne	poplatky	za:
– podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov)           4,50 €,
– podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa 20	€	+	základný	

poplatok,
– doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou na tento účel zriadenou  3	€	+	základný	

poplatok.
V nadväznosti na iniciatívu „Staň sa aj Ty Miloslavčanom“

pripravila Ing. Eva Cibuľová, prednostka obce Miloslavov

Prihláste sa k trvalému pobytu v mieste, kde skutočne žijete!

Od 1. novembra 2016 začína pre štát platiť 
všeobecná povinnosť vykonávať verejnú moc 
elektronicky. Štátne orgány a inštitúcie (orgá-
ny verejnej moci) tak budú musieť prioritne 
komunikovať elektronickou formou prostred-
níctvom zriadených elektronických schránok.

Povinnosť orgánov verejnej moci komuniko-
vať elektronicky je v platnosti už od 1. novem-
bra 2013, no výnimkou v zákone o e-Govern-
mente bola odložená pre tie orgány verejnej 
moci, ktoré pre technické prekážky elektronic-
ky komunikovať nemohli. Od 1. novembra 2016 
výnimka končí a viac sa na ňu nebude možné 
odvolať. V platnosti ale ostáva, že štátne orgány 
budú môcť komunikovať aj inak ako prostred-
níctvom elektronickej schránky, ak ich k tomu 
viaže osobitný predpis.

Základné	princípy	elektronickej	komunikácie

Štátny	 orgán	musí	 od	 nového	mesiaca	 iden-
tifikovať	konanie,	na	ktoré	sa	vzťahuje	zákon	
o	e-Governmente. Ak pôjde o konanie, ktorého 
výsledkom bude rozhodnutie určené konkrét-
nej osobe alebo firme, štát ho bude posielať do 
elektronickej schránky tejto osoby alebo firmy. 
Bežne pôjde o súdne a správne konania.

Štát	uprednostní	listinnú	formu	komuniká-
cie,	ak	zákony	výslovne	ustanovujú,	že	sa	ko-
nania	a	úkony	vykonávajú	listinne.

Ak	 štátny	 orgán	 bude	 komunikovať	 s	 ob-
čanom	alebo	podnikateľom	použije	 na	 doru-
čovanie	správ	elektronické	schránky. Ak orgán 
verejnej moci bude komunikovať s iným orgá-
nom verejnej moci, ktorý v danom prípade ne-
bude účastníkom konania, môže komunikovať 
aj mimo schránok.

Nové	elektronické	podanie	je	podľa	zákona	 
o	e-Governmente	rovnocenné	podaniam,	kto-
ré	sa	doteraz	robili	či	už	písomne	alebo	ústne,	
osobne,	poštou,	telefonicky,	a	pod. Konkrétnu 
podobu formulára, jeho štruktúru a náležitosti 
určuje vždy orgán verejnej moci, ktorý má danú 
agendu vo svojej pôsobnosti. Formuláre sa na-
chádzajú na portáli www.slovensko.sk.

Náležitosti	 každého	elektronického	poda-
nia	 upravuje	 osobitný	 zákon,	 ktorý	 zároveň	
určuje,	či	a	ako	treba	podanie	podpísať. Takto 
podpísané podanie bude doručené príslušné-
mu orgánu verejnej moci do jeho elektronickej 
schránky na vybavenie.

Orgán	 verejnej	moci	 po	 vybavení	 agendy	
doručí	 rozhodnutie	 (úradný	 dokument)	 do	
elektronickej	 schránky	 občana	 alebo	 podni-
kateľa,	ak	 je	 jeho	elektronická	schránka	akti-
vovaná	 na	 doručovanie	 (resp.	 bude	 schopný	
na	 základe	 dostupných	 údajov	 identifikovať	
elektronickú	schránku	adresáta). V prípade, že 
adresát rozhodnutia nemá aktivovanú schránku 

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA – čo to znamená na doručovanie (nie je možné ho identifikovať 
na základe dostupných údajov), vykoná sa do-
ručenie úradného dokumentu listinne.

V súčasnosti portál www.slovensko.sk po-
skytuje prístup k viac ako 1 400 službám štátu 
a občania i podnikatelia môžu zasielať podania 
elektronicky na viac ako 6 200 orgánov verej-
nej moci. Od januára do augusta 2016 Národná 
agentúra pre sieťové a elektronické služby (NA-
SES) zaznamenala viac ako 4 milióny unikátnych 
prístupov na portál. NASES zriaďuje elektronic-
ké schránky pre fyzické i právnické osoby prie-
bežne na základe údajov zasielaných z registra 
fyzických a právnických osôb. 

Ďalšie	dôležité	dátumy
Od	prvého	januára	2017 budú automaticky 

aktivované schránky na doručovanie rozhodnutí 
od orgánov verejnej moci právnickým	osobám	
zapísaným	v	obchodnom	registri so sídlom na 
území Slovenskej republiky. Pre právnické	oso-
by	nezapísané	 v	 obchodnom	 registri (občian-
ske združenia, nadácie, neziskové organizácie, 
a pod.) sa termín	 povinnej	 aktivácie	 elektro-
nických	 schránok	 posúva	 na	 máj	 2018. Pre 
občanov a fyzické osoby – podnikateľov ostáva 
elektronická komunikácia so štátom i naďalej 
na dobrovoľnej úrovni. 

Národná agentúra pre sieťové a elektronic-
ké služby uverejnila k tejto téme i metodické	
usmernenie	 k	 základným	povinnostiam	orgá-
nov	verejnej	moci	podľa	zákona	o	e-Governe-
mente.	
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Jedným z najväčších problémov obyvateľov našej obce je doprava do hlav-
ného mesta a späť domov. Je preto samozrejmé, že tejto téme musíme venovať 
stálu pozornosť. Situácia s dochádzaním do a z práce, ale aj s pohybom v obci sa 
stáva stále ťažšou, ak nechceme povedať priamo neudržateľnou. Žiaľ, možnosť 
opatrení a riešení zo strany obce je pomerne obmedzená. Jednak z dôvodu, 
že obec nemá právomoc zasahovať do ciest II. a vyššej triedy a jednak preto, 
že akékoľvek zásadné riešenia sú investične mimoriadne náročné a musia sa 
koordinovať so všetkými okolitými obcami a krajom. Z týchto dôvodov sme roz-
delili dopravné problémy naše obce na niekoľko úrovní, ktoré uvádzame nižšie, 
súčasne aj s predstavou o ich riešení.

Hlavné	dopravné	trasy – katastrofálny stav dopravy v smere do a z Brati-
slavy vytvára obrovské zápchy na 
úrovni Dunajskej Lužnej a Podu-
najských Biskupíc (resp. Vrakune). 
Môžeme s potešením konštatovať, 
že sa konečne dostal do realizácie 
projekt	 obchvatu	 Bratislavy	 spolu	
s	 trasou	 R7,	 pričom na urýchle-
ní začatia projektu nemalú úlohu 
zohrala aj dlhodobá iniciatíva sta-
rostov dotknutých obcí, vrátane 
našej. Čakajú nás síce ešte cca 3 
roky obmedzení a budeme potre-
bovať riadnu dávku trpezlivosti, ale 
po dokončení projektu by dopravné 
zaťaženie našej obce (najmä tranzit 
z okolitých obcí) malo výrazne po-
klesnúť. V súčasnej dobe prechádza 
našou obcou cca 6.500 áut denne. 
Bez zmodernizovanej trate a spo-
jov vlakového dopravcu Regiojet 
by sme zažívali dopravný kolaps už 
teraz. Pri modernizácii trate sa však 
nemyslelo na parkovacie kapacity, 

Horúce témy – tentokrát doprava ktoré si obce musia riešiť väčšinou svojpomocne. Vzhľadom k tomu, 
že všetky pozemky pri trati a železničnej zastávke patria ŽSR, po-
žiadali sme ich o prenájom za účelom vybudovania parkoviska. Ro-
kovania boli siahodlhé, ale nakoniec sme so ŽSR uzatvorili zmluvu 
o nájme týchto pozemkov s podmienkou, že obec na svoje náklady 
pripraví projekt moderného	parkoviska	pre	autá	a	pre	bicykle	na	
stanici	ŽSR.	Projekt sa pripravil a momentálne prebieha stavebné 
konanie, predpokladáme, že do konca roku by mohli byť ukončené 
všetky povoľovacie konania. Realizáciu výstavby bude obec financo-
vať z vlastného rozpočtu a získali sme prísľub na finančnú podporu 
realizácie aj od ministerstva dopravy.

Plynulému prejazdu na Vinohradnícku ulicu by veľmi pomohol 
mnohokrát navrhovaný a prerokúvaný kruhový	objazd	na	ceste	na	
Vinohradnícku	ulicu. Tento projekt je možné realizovať len so sú-
hlasom a podporou Bratislavského samosprávneho kraja. 

Bezpečnosť	dopravy – zvyšujúca sa intenzita dopravy spolu so 
zvyšujúcou sa agresivitou frustrovaných vodičov veľmi rýchlo vyvo-
lala ďalšiu prioritu - potrebu zvýšiť bezpečnosť obyvateľov obce. 
V tejto oblasti je rozpracovaných niekoľko opatrení, v prvom rade 
kvalitne vyznačené a osvetlené prechody	pre	chodcov. Obec uva-
žuje s vybudovaním 3 – 4 ks v časti Alžbetin Dvor a jeden v Milosla-
ve. Na dvoch miestach v obci plánujeme v budúcom roku vybudo-
vať chýbajúci chodník	pre	chodcov	a takisto rozšíriť cca 250 kritic-
kých metrov veľmi zaťaženej Lesnej	ulice	z terajších 3,5m na cca 5 
m. V neposlednom rade musíme upraviť a preriešiť parkovanie	áut	
pri	našej	Základnej	škole, kde každodenne vznikajú nebezpečné si-
tuácie pre deti. 

„Neuralgické“	body – obec pristúpi k riešeniu niektorých ne-
dobudovaných komunikácií (Južná, Cintorínska a pod), ktoré zostali 
nedokončené z rôznych historických dôvodov.

Cyklistika	a	šport	– dlho očakávaný a avizovaný projekt cyklo-
chodníkov sa stal druhou veľkou prioritou druhej polovice voleb-
ného obdobia tohto OZ. Veríme, že sa podarí prekonať prekážky, 
a projekt sa stane skutočnosťou.

Zo záverov Komisie pre rozvoj obce Miloslavov         
spracovala Ing. Renata Bačová, poslankyňa OZ

Na tému doprava sme sa zhovárali aj 
s predsedom Bratislavského samospráv-
neho kraja (BSK), Ing. Pavlom Frešom:

•	 Aké	sú	kompetencie	BSK	v	oblasti	dopravy? 
Našou úlohou je rekonštrukcie ciest II. a III. 
triedy či ich výstavba. Snažíme sa naše investí-
cie rozmiestňovať rovnomerne po celom kraji. 
Určite by sme boli radšej, keby sme mali viac 
peňazí, aby budovanie ciest napredovali rýchlej-
šie. Medzi naše ďalšie kompetencie patrí stred-
né školstvo, sociálna oblasť, kultúra a cestovný 
ruch či zdravotníctvo. Ale vrátim sa k ešte k ces-
tám. Tento rok sme navyše prispeli na opravy 
ciest v bratislavských mestských častiach. Každá 
jedna mestská časť, aj tá najmenšia „dostala“ 
60-tisíc eur na opravu ciest, ktoré má správe, 
čiže spolu vyše milión eur. V tomto čase by mala 
spoločnosť Regionálne cesty Bratislava a.s. fini-
šovať s poslednými úsekmi.

•	 Čo	vie	BSK	urobiť	pre	našu	obec?
Prieťahom obcí Miloslavov a Miloslavov-Alž-
betin Dvor prechádzajú iba cesty tretej triedy 
III/1054 a III/1055, ktoré sú vo vlastníctve BSK. 
O ich bezpečnú zjazdnosť sa stará, resp. údržbu 
a správu vykonáva organizácia Regionálne ces-
ta Bratislava, a.s., v rámci vykonávania bežnej 
údržby a zimnej údržby komunikácií. Tým sa 
rozumie napríklad odhŕňanie snehu, kosenie 
trávy okolo ciest, pílenie alebo opilovanie stro-
mov a podobne. Ale predpokladám, že viac vás 
zrejme budú zaujímať investície do dopravnej 
infraštruktúry vo vašej obci. 

•	 Kedy	bude	postavený	kruhový	objazd	 
Miloslavov	–	Vinohradnícka?	

V týchto týždňoch prebiehajú intenzívne rokova-
nia o technických riešeniach okružnej križovatky 

na úrovni BSK, Okresný úrad Senec – odbor pre 
cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Okres-
ný dopravný inšpektorát PZ Senec, MČ Bratisla-
va - Podunajské Biskupice, Obce Dunajská Lužná 
a Miloslavov. Po vyriešení majetkovo-právnych 
vzťahov, vypracovaní všetkých stupňov projekto-
vých dokumentácií a získaní potrebných povole-
ní a rozhodnutí sa teoreticky uvažuje s výstavbou 
okružnej križovatky v druhom polroku 2017. Re-
alistický predpoklad jej vybudovania je rok 2018. 

•	 Aké	má	ciele	BSK	v	oblasti	dopravy	 
vo	svojom	regióne?	

Doprava, individuálna a verejná, v rámci regió-
nu a mesta Bratislava patrí k prioritným témam 
Úradu BSK. Našim cieľom je zabezpečiť a ponúk-
nuť dopravné riešenia, ktoré sú dostupné pre 
všetkých občanov, predovšetkým s ohľadom na 
významné zdroje a ciele denného pohybu osôb, 
zvyšovať bezpečnosť cestnej premávky, znižovať 
negatívne vplyvy na životné prostredie, zabezpe-
čiť finančne účinnú a udržateľnú dopravu a pris-
pieť k zvýšeniu atraktivity a kvality mestského 
prostredia a verejného priestoru v prospech ob-
čanov. Bratislavská župa je objednávateľom a fi-
nančne prispieva na prevádzku prímestskej au-
tobusovej dopravy na území regiónu, zúčastňuje 
sa procesu tvorby a schvaľuje cestovné poriadky 
prímestskej autobusovej dopravy, pripomienku-
je cestovné poriadky železničnej dopravy, a má 
záujem o celkovú koordináciu jednotlivých dru-
hov dopráv. Je v našom záujme v čo najväčšej 
miere zatraktívniť a skvalitniť verejnú hromadnú 
dopravu a prispieť k postupnému znižovaniu po-
dielu individuálnej dopravy. 1. novembra v roku 
2015 bola spustená III. etapa Integrovaného 
dopravného systému v Bratislavskom kraji, kedy 
prišlo k úplnej tarifnej integrácii dopravcov, čo 
prinieslo zvýšenie počtu prepravených cestu-

júcich. Aj naďalej sa budeme spolupodieľať na 
zlepšovaní dopravy a vývoji integrovanej dopra-
vy v našom kraji. Som presvedčený, že doprave 
významne pomôže aj vybudovanie obchvatu 
Bratislavy a vybudovanie rýchlostnej cesty R7. 
Pretože tento projekt považujeme za nevyhnut-
ný, boli sme nápomocní pri jeho príprave a vždy 
sme ho verejne obhajovali. Najmä v čase, keď sa 
objavili hlasy, ktoré spochybňovali jeho význam.

•	 Čo	plánuje	BSK	v	roku	2017?
Som rád, že Bratislavský samosprávny kraj je 
výbornej finančnej kondícii. Tento rok sa nám 
podarí znížiť náš dlh pod 30 percent. To nám 
umožňuje uvažovať o otvorení úverového rám-
ca, ktorým by sme mohli financovať investície 
do nášho majetku a zvyšovať kvalitu života ľudí 
v našom kraji. Pred pár dňami sme vyhlásili Bra-
tislavskú regionálnu dotačnú schému, v ktorej 
sú alokované takmer dva milióny eur. Žiadate-
lia teda môžu od Bratislavskej župy dostať pe-
niaze na svoje projekty, ktoré sa týkajú kultúry, 
cestovného ruchu, rozvoja vidieka či športu 
a mládeže. Je dôležité podotknúť, že každý je-
den projekt posudzuje odborná komisia. Čiže 
nerozhoduje sa na základe „politického trička“, 
ale na základe kvality projektu. Pokračujeme 
v modernizácii stredného školstva, rekonštrukcii 
našich budov, skvalitňovaní služieb v domovoch 
sociálnych služieb a máme rozpracované projek-
ty v oblasti dopravy a verím, že veľkú časť z nich 
zrealizujeme práve v roku 2017. Našim cieľom je 
zlepšovať kvalitu života v kraji. No nie jednorá-
zovo, ale dlhodobo. 

Spracovala:  
Ing. Renata Bačová,  

poslankyňa OZ
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Nový hlavný kontrolór obce Miloslavov 
sa ujal svojej funkcie  

Na základe výberového ko-
nania nastúpila dňa 1.9.2016 do 
funkcie prednostu obecného úra-
du obce Miloslavov Ing.	Eva	Cibu-
ľová, ktorej sme v tejto súvislosti 
položili niekoľko otázok.

Aký	bol	Váš	profesijný	postup	
od	ukončenia	školy?

Vyštudovala som Vysokú školu 
ekonomickú v Bratislava, odbor: 
Národohospodárske plánovanie 
a tvorba cien. Mám za sebou naozaj bohatú odbornú prax 
už niekoľko desaťročí. Začínala som ako cenový referent, ne-
skôr som pracovala ako ekonomická námestníčka stavebného 
podniku, robila som kontrolórku na Správe finančnej kontroly 
a potom aj na daňovom úrade. Pracovala som tiež ako eko-
nómka v akciovej spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou a pre-
dajom tepla. Naposledy som pôsobila ako vedúca ekonomic-
kého oddelenia na úrade v Mestskej časti Rača. 

Pozíciu	 prednostky	 ste	 získali	 na	 základe	 úspechu	 vo	
výberovom	konaní.	 Čo	Vás	motivovalo	 k	 tomu,	 aby	 ste	 sa	
o	túto	funkciu	uchádzali?

Motivovala ma výzva lepšieho uplatnenia nadobudnutých 
vedomostí a to sa mi spojilo práve s týmto postom, preto som 
sa prihlásila do výberového konania. Prekvapil ma už samotný 
inzerát na Profesii, že sa bude takéto výberové konanie vôbec 
konať. Ako vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení, prednostu obecného úradu vymenúva starosta a jeho 
vymenovanie nie je podmienené výberovým konaním. Dosť 
často sa preto stáva, že prednostom je buď politicky dosadená 
alebo inak spriaznená osoba. Zverejnený inzerát mi dal signál, 
že v tomto prípade pôjde skutočne o korektné výberové kona-
nie. Ako sa ukázalo, moja intuícia bola správna.

Máte	 skúsenosti	 s	prácou	v	 samospráve,	 čo	budú	však	
Vaše	úlohy	na	tomto	obecnom	úrade?	

Po nástupe a vstupnom rozhovore mi bolo jasné, že mo-
jou úlohou je hlavne odbremenenie starostu, teda do mojej 
pôsobnosti budú patriť úlohy súvisiace so zabezpečením kaž-
dodenného chodu úradu. Oboznámila som sa s organizačnou 
štruktúrou obce a vnútorným systémom fungovania úradu. 
Súčasne schválenú štruktúru od 1.9.2016 s celkovým počtom 
63 zamestnancov považujem za vyhovujúcu, hoci v blízkej 
budúcnosti ju bude určite potrebné prehodnotiť v súvislosti 
s povinnou elektronizáciou služieb obyvateľstvu a očakáva-
ným nárastom počtu obyvateľov obce. Ešte do konca roku, aj 
vzhľadom na novovybudované kapacity MŠ a ZŠ, musíme zre-
alizovať aj komplexnú inventarizáciu majetku obce a pripraviť 
rozpočet na rok 2017.

Chystáte	aj	nejaké	zmeny	na	úrade?
Ako som už uviedla, mám niekoľkoročné skúsenosti s prá-

cou v štátnej správe a samospráve. Bola som zvyknutá praco-
vať vo väčších kolektívoch, kde bol systém úzkej odbornej špe-
cializácie práce jednotlivých pracovníkov. O to viac si cením 
širokospektrálny záber odborných vedomostí zamestnancov 
tohto obecného úradu a je zjavné, že svoju prácu vnímajú ako 
službu obyvateľstvu. Nejaké prevratné zmeny nechystám, nie 
som človek, ktorý chce nasilu búrať „dobre fungujúce mosty“. 
Skôr sa pokúšam zmapovať to, čo treba vylepšiť a vyhodnotiť, 
v ktorej oblasti bude moje pričinenie prínosom. Otvorenosť 
a úprimnosť ľudí mi je sympatická a rada si vypočujem kaž-
dého názor, lebo iba spoločným úsilím sa dajú docieliť dobré 
výsledky. 

Prezradíte	nám	niečo	aj	zo	svojho	súkromia?
Pochádzam z malej dediny Dolné Naštice neďaleko Báno-

viec nad Bebravou. Som vydatá, mám dvoch dospelých synov, 
jeden už skončil vysokoškolské štúdium pred niekoľkými rok-
mi, mladší je v poslednom ročníku. Manžel pracuje na minis-
terstve financií. Od roku 1997 žijem s rodinou v Senci, kde sme 
si kúpili starší rodinný dom a zrekonštruovali ho.

Rozhovor pripravila: 
Ing. Jarmila Grujbárová, poslankyňa OZ

V septembri 2016 skončilo funkčné-
ho obdobie hlavného kontrolóra obce 
a preto sa na obecnom zastupiteľstve 
dňa 22.9.2016 konali voľby hlavného 
kontrolóra. Prihlášky si podali dvaja kan-
didáti a po ich posúdení bol do funkcie 
nového hlavného kontrolóra obce Milo-
slavov obecným zastupiteľstvom zvolený 
JUDr.	Mário	Vanc,	LL.M. Potrebný počet 
hlasov poslancov získal na základe dote-
rajšej praxe a prejavenej ochoty podie-
ľať sa na rozvoji obce, pričom sa zaviazal 
profesionálne a nezávisle kontrolovať 
chod obecných vecí v súlade s legislatí-
vou. Jeho zvoleniu zároveň napomohla aj skutočnosť, že sa v blízkej budúcnosti 
stáva občanom našej obce. Momentálne žije spolu so svojou rodinou v Mos-
te pri Bratislave a pracuje na sekcii auditu a kontroly Ministerstva financií SR so 
zameraním na metodiku vládneho auditu medzinárodných zdrojov. V minulosti 
taktiež pôsobil v oblasti advokácie a neskôr aj ako právnik v obchodnej sfére so 
zameraním na právo nehnuteľností. K svojmu úspechu pri voľbe uviedol: „Veľmi 
ma poctila dôvera, ktorú mi prejavili poslanci obce. K svojej práci budem pristu-
povať zodpovedne a s vážnosťou, ktorá jej prislúcha. Obcí na hranici Bratislavy 
v mikroregióne Pridunajsko sa týkajú podobné problematické oblasti a na ich 
odstránení sa budem aktívne podielať. Ochotne pomôžem a poradím pri riešení 
ťažkostí občanov. Zároveň sa teším, keď sa budeme spoločne stretávať na kultúr-
nych podujatiach v obci, na futbale alebo pri kofole.”

Obec zamestnáva 64 zamestnancov
Vzhľadom na postupný rast obyvateľov obce a zvyšujúci sa tlak na rozsah 

služieb, poskytovaných občanom, rozširujúci sa počet tried v základnej škole 
a v materskej škole obec pristúpila k 1.9.2016 k zvýšeniu stavu zamestnancov 
obce na počet 64.

Z tohto počtu je na samotnom obecnom úrade 14 zamestnancov, v základ-
nej škole 24 zamestnancov, v materskej škole 20 zamestnancov a v školskej 
jedálni 6 zamestnancov. Rozčlenenie zamestnancov na jednotlivé referáty je 
v zobrazenej organizačnej štruktúre obce, platnej od 1.9.2016.
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Materská škola
V školskom roku 2016/2017 materskú školu navštevuje 161 detí, 

z čoho je 54 predškolákov. 
Okrem každodenných cielených vzdelávacích aktivít deti absolvo-

vali aj kultúrne aktivity: bábkové divadlá Malí huncúti, Martinka v ríši 
rozprávok a Strašiak Tomáš. Navštívili nás Sokoliari a predstavili nám 
slovenské dravce. V rámci spoznávania dejín predškoláci navštívili Re-
meselný dvor a o bezpečnosti nás prišla poučiť polícia. Tradične kon-
com októbra sme mali obľúbený Lampiónový sprievod, ktorý končil 
v areáli materskej školy v Alžbetinom Dvore. Tam na deti čakal slivkový 
koláčik a čaj, ktorý nám upiekli naše pani kuchárky. Sprievod vyvrcho-
lil vypustením lampiónu šťastia, kedy deti vyslovili svoje želania. Ani 
tento rok sme nezabudli na starých rodičov a spoločne sme im poslali 
pohľadnice. 

V decembri čakáme na Mikuláša a potešíme rodičov besiedkami, 
vianočným programom a výstavou na Obecnom úrade. Program pripra-
vujú deti navštevujúce krúžky : spevácky, tanečný, anglický jazyk a tvo-
rivé dielničky. 

Zápis na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v máji. Všetky informá-
cie o zápise, prihlášky, ako aj všetky aktuality, sú zverejnené na webovej 
stránke materskej školy http://ms-miloslavov.webnode.sk/.

Jasmina Nasariková, riaditeľka MŠ

O našej základnej škole
Naša škola je neplnoorganizovaná základná škola rodinného typu. 

Máme triedy 1. stupňa ZŠ – celkom 9 a po prvýkrát v histórii otvárame dve 
triedy 2. stupňa – zatiaľ len 5. ročník.

V súčasnosti má naša škola spolu 11 tried, 221 žiakov a 27 zamestnan-
cov. Nárast oproti minulému školskému roku je obrovský – takmer o 100 
žiakov viac. Naša obec vytvorila tento školský rok spoločný školský obvod 
pre obce Kvetoslavov a Hviezdoslavov. Obec Hviezdoslavov nemá v súčas-
nosti žiadnu základnú školu a obec Kvetoslavov má len 1. stupeň ZŠ. Tento 
školský obvod bude dočasný, lebo obyvateľov i detí v našej obci pribúda.

Škola má v obci Miloslavov dlhoročnú tradíciu, veď bola založená ešte 
v roku 1928 ako malotriedna jubilejná škola pre 1. až 4. ročník. Odvtedy 
sa veľa zmenilo.

Od roku 2013 však píše naša škola svoju novú históriu. Pristavilo sa 
prízemie modulovej školy – 2 triedy, jedáleň, šatne a sociálne zariadenia 
a v januári 2015 sa dalo do prevádzky poschodie – 4 ďalšie nové triedy. 
Sme prvá modulová škola, ktorá bola postavená v bratislavskom kraji.

Aj v roku 2016 sa stavalo. Pribudol samostatný pavilón pre žiakov 
2. stupňa, kde sa nachádza až 10 tried. Značne sa zlepšilo vybavenie tried, 
takmer všetky triedy majú interaktívnu tabuľu a po prvýkrát má škola aj 
samostatnú odbornú učebňu informatickej výchovy.

Náš školský vzdelávací program sa nazýva „Rodinná škola“ a zameriava 
sa na 3 priority:

1. Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka a s tým spojené aktivi-
ty napr. krúžky anglického jazyka, recitačná súťaž v ANJ, projekto-
vé týždne s anglicky hovoriacimi lektormi AISSEC, Talk-talk ap. 

2. Environmentálna výchova – posilnenie hodín prírodovedy, zapoje-
nie do enviro projektov, výsadba v okolí školy, vlastné zeleninové 
políčka pre každú triedu a starostlivosť o zeleň v areáli ap.

3. Digitálne technológie– využívať na rôznych hodinách na vyučovaní 
i v ŠKD – PC, interaktívne tabule.

V tomto školskom roku prišlo medzi nás aj 61 žiakov- prváčikov a ot-
várame až tri prvé triedy. Všetci zamestnanci školy máme aj na tento škol-
ský rok veľké plány a ambície naďalej skvalitňovať výchovno-vzdelávací 
proces , zapojiť sa do projektov, uplatňovať nové moderné formy vyučo-
vania, hlavne projektové a zážitkové vyučovanie, zlepšovať imidž školy . 
Hlavný cieľ na tento školský rok je čitateľská gramotnosť. Tento školský 
rok je vyhlásený za“ Rok čitateľskej gramotnosti“ a to sa odrazí aj v na-
šich celoročných aktivitách. Jednou z týchto aktivít bola aj aktivita MŠ SR 
v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc „Čítajme spolu rozprávku“, 
do ktorej sa zapojila celá škola, tretiaci si nacvičili rozprávku pre prváčikov 
a zúčastnil sa aj pán starosta (pozri foto z tejto akcie 24.10.2016).

Plány pre budúcnosť sú naďalej veľké... veď stále máme nesplnený sen 
– TELOCVIČŇA a čaká nás nevyhnutná úprava areálu školy a túžime po 
multifunkčnom ihrisku. V súčasnosti sa už realizuje stavba altánku v areáli 
školy, ktorý budeme využívať na výučbu od jari i v rámci aktivít v ŠKD.

Prístavbou samostatného pavilónu pre 2. stupeň ZŠ vznikne v našej 
obci postupne plnoorganizovaná základná škola pre žiakov od 1. po 9. roč-
ník a naši žiaci nebudú musieť cestovať za vzdelaním do ZŠ v Bratislave. Pre 

našich žiakov vieme zabezpečiť kvalitné vyučovanie, ale aj kvalitnú krúž-
kovú činnosť pre zmysluplné trávenie voľného času a rozvíjanie ich aktivít 
a záujmov. Pre žiakov 1. stupňa máme 6 oddelení školského klubu detí, 
ktoré navštevuje 154 žiakov a pracuje je tam 6 vychovávateliek. ŠKD je 
v tomto školskom roku veľmi aktívny, má za sebou niekoľko akcií – napr. 
šarkaniáda, záložka do knihy pre družobnú školou Liesek a zatiaľ najvy-
darenejšiu novú akciu „Imatrikulácia prvákov“, ktorá sa stretla s veľmi 
pozitívnym ohlasom medzi deťmi i rodičmi.

K novému školskému roku tiež pribudlo v škole i ďalšie vybavenie. 
Zakúpili sa 2 interaktívne tabule, spolu ich je 11, lavičky ,vešiaky do šatní, 
vymenilo sa PVC v starej škole, natreli sa staré historické lavice, opravo-
vala sa strecha v starej škole, kúpili sa nástenky, knihy, učebnice...Naše 
veľké poďakovanie patrí zriaďovateľovi – pánovi starostovi, poslancom 
obecného zastupiteľstva, ktorý sa riešeniu situácie školstva v tejto obci 
postavili naozaj zodpovedne. A samozrejme i mnohým rodičom, ktorí 
nám pomáhajú budovať, zariaďovať a zveľaďovať našu školu. Srdečne 
ďakujeme aj firme Sofos za dar – 10 nových počítačov, ktoré využívame 
na hodinách informatiky a p. Škulavíkovi za natieranie lavíc, videovrátni-
kov, elektroinštáláčné práce, zapožičianie pódia a všetkým ďalším, kto-
rí pomohli a pomáhajú. (Konkrétne poďakovanie nájdete na našej web 
stránke školy). 

Okrem novej školy máme i ďalšie novinky. Z iniciatívy rodičov sa vy-
tvorilo občianske združenie „Naša škola Miloslavov”, veľká vďaka patrí 
p. Makytovej. Obec nám zabezpečila novú web stránku, zriadila prvú 
odbornú učebňu informatiky, máme nového špeciálneho pedagóga, 
ktorý sa venuje integrovaným deťom, firma PINO zabezpečuje školské 
stravovanie v našej školskej jedálni a naši piataci sa po prvýkrát zúčastnia 
celoslovenského testovania zo slovenského jazyka a z matematiky dňa 
23.11. – Držíme im palce!

Všetky informácie o dianí v škole nájdete na našej novej web stránke: 
www.zsmiloslavov.sk. Veď všetko, to čo robíme má zmysel, robíme to pre 
deti a robíme to radi! 

PaedDr. Alena Jančeková 
riaditeľka
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Pripravme	mu	cestu...

Milí priatelia! Každý rok slávime Vianoce 
a väčšinou sa na ne aj tešíme, hoci sme z toho 
často možno aj vystresovaní. Nakúpiť, pripra-
viť urobiť, zabezpečiť... Ale to predsa nie je 
to najpodstatnejšie. Podstatou Vianoc je du-
chovné nastavenie človeka, ktoré je schopné 
prijať novonarodené Božie dieťa do svojho 
srdca. 

Preto Vianociam predchádza obdobie 
adventu, ktoré je duchovnou prípravou na 
Vianoce. Podľa sv. Jána Krstiteľa je podstatou 
prípravy na príchod Božieho Syna na našu 
zem, zmena spôsobu myslenia a uvažovania, 
čiže návrat naspäť k Bohu. Inak povedané, je 
to návrat k tomu najlepšiemu a najdôležitej-
šiemu, čo si v sebe nosíme. A to najdôleži-
tejšie v našich životoch je to, čo si možno ani 
veľmi neuvedomujeme a to sú vzťahy k našim 
najbližším. 

Je jasné, že potrebujeme niekde bývať, 
z niečoho žiť, že potrebujeme prostriedky na 
živobytie, že potrebujem realizovať náš ľudský 
potenciál... Ale popri všetkých našich sna-
hách a aktivitách sú vzťahy k tým, ktorí s nami 
zdieľajú naše životné príbehy, tým najväčším 
bohatstvom do ktorého sa oplatí investovať 
čas i energiu. Veď ak nám na našich blízkych 
naozaj záleží, sme ochotní urobiť čokoľvek, čo 
napomôže k zlepšeniu a k zušľachteniu našich 
vzťahov. 

Dominikánsky kazateľ a mystik Majster 
Eckhart v jednej svojej kázni povedal: „Ak sa 
každý deň nerodí Kristus v našej duši, čiže 
ak v nás posolstvo Vianoc neprináša zmenu 
k tomu, aby sme sa stávali lepšími ľuďmi, po-
tom sa nadarmo narodil Kristus v Betleheme. 

Želám vám všetkým požehnaný advent 
a najmä spokojné, požehnané a láskyplné Via-
noce. 

P. Michal Krovina OP, kaplán

Zároveň	Vás	chceme	srdečne	pozvať	
na	nasledujúci	duchovný	program	
v	Kostole	Božieho	milosrdenstva	v	Miloslavove:

PREDVIANOČNÁ SPOVEĎ: 
18.12.2016  (Štvrtá adventná nedeľa)  
14:00 – 18:00  vysluhovanie 
 sviatosti zmierenia

Program	bohoslužieb	a	svätých	omší
25.12.2016 (NARODENIE PÁNA – nedeľa)  

00:00 – polnočná sv. omša 
10:30 – slávnostná vianočná sv. omša 

26.12.2016 (SVIATOK SV. ŠTEFANA – pondelok)
10:30 – sv. omša 
od 13:00 hod. – koledovanie Dobrá novina

31.12.2016 (SILVESTER – sobota)
 16:00 – ďakovná sv. omša 
01.01.2017 (NOVÝ ROK – nedeľa)
 10:30 – novoročná sv. omša 

web: www.dunajskaluzna.fara.sk
e-mail: farnostdl@dominikani.sk

Služby	Božie	v	Evanjelickom	kostole	
v	Dunajskej	Lužnej

24.12.2016 
Štedrovečerné Služby Božie (sobota)   
16:00 hod.

25.12.2016 
Božie Narodenie (nedeľa)   
10:00 hod.

26.12.2016 
2.slávnosť Vianočná (pondelok)   
10:00 hod.   

31.12.2016 
Silvester – večerné Služby Božie (sobota) 
16:00 hod.

1.1.2017   
Nový rok Služby Božie (nedeľa)    
10:00 hod.

Zborová farárka:  Mgr. Elena Ružeková
Kontakty:  www.ecav.sk  
  tel: 02/45980130
email:   dun.luzna@ecav.sk

Bohoslužby	v	modlitebni	Bratskej	jednoty	
baptistov	(m.	č.	Miloslava)

25.12.2016   1.sviatok vianočný  
Bohoslužby o 9:45 h.

26.12.2016   2.sviatok vianočný  
Bohoslužby o 9:45 h.

31.12.2016   Silvester  
Zhromaždenie na záver roka o 19:00 h.

01.01.2017   Nový rok  
Bohoslužby o 9:45 h.

Kazateľ:   Mgr. Miroslav Tóth 
Staršovstva zboru:  Pavel Kopčok
Stránka:   www.miloslavov.baptist.sk
Email:   miloslavov@baptist.sk 
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Slávni hudobníci na Slovensku v priebehu storočí
Možno to bude znieť neuveriteľne... územie Slovenska bolo storočia sú-

časťou Rakúsko-Uhorskej ríše, ale prirodzene by sme predpokladali, že rozvi-
nutý mestský život, ktorý môže byť liahňou záujmu o vážnu hudbu, sa v pre-
važne vidieckej slovenskej krajine skoro nevyskytoval. Napriek tomu máme 
niekoľko príkladov, že hudobní velikáni nielenže územie dnešného Slovenska 
navštevovali, ale dokonca z neho niektorí aj pochádzali. Súvisí to s tým, že 
prevažná časť bohatstva vtedajšej vrchnosti pochádzala z vlastníctva pôdy 
a výnosov z nej. Títo šľachtici si v centre svojich majetkov stavali honosné 
sídla, na ktorých si vytvárali kultúrne bohaté prostredie, pre obveselenie 
a obohatenie seba a svojich hostí.

Príbeh	č.	1	–	Želiezovce
Majitelia želiezovského panstva boli grófi Esterházyovci, jeden z najbo-

hatších uhorských rodov 18. a 19. storočia. Gróf Ján Karol Esterházy na svo-
jom rozsiahlom majetku začiatkom devätnásteho storočia dobudoval pre-
pychový barokový kaštieľ, ku ktorému bol pristavaný aj empírový pavilón, 
nazývaný Soví zámoček. Práve v ňom býval od roku 1818 viedenský hudobný 
skladateľ Franz	Schubert, ktorý v kaštieli vyučoval hudbu Esterházyho dcé-
ry - Máriu a Karolínu. Schubert sa narodil do chudobnej učiteľskej rodiny, 
napriek jeho talentu a napriek tomu, že vyštudoval hudbu vo Viedni u sláv-
neho skladateľa Salieriho, sa iba vďaka pohostinnosti iných mohol venovať 
komponovaniu. A tak časť svojho života Schubert prežil v Želiezovciach. Že-
liezovce sa stali miestom skladateľovej inšpirácie, napísal tu viaceré svoje 
významné skladby. Do rodnej Viedne Schubert napísal, že v Želiezovciach 
žije ako Boh (dostával 100 zlatých ročne, na tie časy významný obnos), len 

ho znervózňuje tých štyridsať husí pod oknom, ktoré ho každé ráno budia. 
Najpoetickejší zo všetkých hudobníkov, svetový génius hudby, zložil počas 
želiezovského pobytu šestnásť skladieb. Medzi nimi aj Fantáziu	v	F	mol, kto-
rú napísal pre Karolínu, do ktorej bol beznádejne zamilovaný.               

Pred múzeom v Želiezovciach dodnes stojí socha Franza Schuberta, v So-
vom zámočku má pamätnú izbu. Pre zaujímavosť, v Želiezovciach sa narodil 
aj Eduard	Sacher, autor slávnej torty, v Sovom zámočku, dnešnom múzeu, 
varil pre učiteľov esterházyovských detí. Najlepšiu Sacherovu	tortu (aj naj-
lacnejšiu) podľa pôvodnej receptúry, možno dodnes kúpiť priamo v Želie-
zovciach.

Príbeh	č.	2	–	Dolná	Krupá
Esterházyovci neboli jedinými mecénmi umenia na území dnešného Slo-

venska. V centre obce Dolná Krupá pri Trnave stojí nádherný kaštieľ. Výstav-
ba kaštieľa je spojená s rodinou	Brunsvikovcov. Pôvodne zemiansky rod sa 
na území dnešného Slovenska preukázateľne nachádzal v Hlohovci v 16. sto-
ročí. Kaštieľ patrí medzi najkrajšie príklady vidieckej klasicistickej architektú-
ry na Slovensku. Vo svojej dobe sa vďaka Brunsvikovcom stala Dolná Krupá 
miestom, ktoré sa aj za hranicami monarchie preslávilo umeleckými zbier-

kami (najmä obrazová galéria), 
bohatou knižnicou, zbierkami mi-
nerálov, ale aj prírodnými krásami 
parku. V samostatnej divadelnej 
budove (jestvovala do roku 1937) 
uvádzali predstavenia za aktívnej 
účasti panstva, manželka grófa 
Jozefa, Mária Anna, rod. Majtényi, 
sa uchádzala o uvedenie melodrá-
my, pre ktorú mal skomponovať 
hudbu Ludwig	 van	 Beethoven. 
Tento hudobný velikán preukáza-
teľne v Dolnej Krupej okolo roku 
1822 nejaký čas žil a komponoval. 

Dokonca jeho najslávnejšie klavírne dielo,	Sonáta	mesačného	svitu, uzrela 
svetlo sveta práve v Dolnej Krupej. Príslušníci nástupníckeho rodu	Chotek sa 
neskôr zaslúžili o rozkvet poľnohospodárstva a chovateľstva. Panstvo preslá-
vila na prelome 19. a 20. storočia najmä Mária	Henrieta	Choteková (1863 
– 1946), dodnes známa ako „ružová grófka“, svojím rozáriom s viac než 6000 
koreňmi ruží a neskôr kompletnou zbierkou Severokrajných ruží.

Dnes je v kaštieli múzeum	hudby, kde je na počesť Beethovena vytvore-
ná jeho pamätná izba - oplatí sa tam zájsť.

Príbeh	č.	3	–	Franz	Liszt
Hral	na	klavíri	aj	pred	trojtisícovým	davom.	Bol	prvý,	ktorý	uviedol	kla-

vírny	recitál	(piano	recital,	1840,	Londýn)	do	koncertných	siení.	Bol	prvý,	
ktorý	otvoril	krídlo	koncertného	klavíra,	aby	sa	zvuk	šíril	po	celej	sále.	Bol	
prvý	veľký	skladateľ,	ktorý	zanechal	svetu	toľko	hudobných	prepisov	a	diel	
ako	 nikto	 predtým.	 Liszt	 hral	 od	
Uralu	až	po	Írsko,	mal	dva	špeciálne	
koče	 vybavené	 malým	 pianínom,	
aby	 mohol	 hrať	 aj	 počas	 dlhých	
ciest.	Celý	koncert	odohral	bez	nôt,	
z	 hlavy.	 Nebol	 len	 virtuózny	 klavi-
rista,	 ale	 aj	 oduševnený	 umelec. 
Bol majstrom klavíru, mal zručnosť 
Paganiniho a romantickú dušu ako 
Chopin. Prežíval hudbu do poslednej 
noty, sám sa snažil zreformovať for-
malizmus, ktorý v jeho dobe prevlá-
dal na hudobnej scéne. Označovali 
ho za „divošského“, lebo svoju osob-
nosť prezentoval v technike hrania. 
Sám sa potreboval zrealizovať v divo-
kých tónoch, pričom miloval ľudovú 
a cigánsku hudbu.	Franz	Liszt	bol	známy	v	slovenských	hudobných	dejinách	
aj	pre	svoj	výnimočne	blízky	vzťah	k	Bratislave (vtedy Pozsony). Prvý kon-
cert deväťročného Liszta v Bratislave v roku 1820 mal mimoriadny význam 
pre jeho ďalšiu medzinárodnú koncertnú kariéru a priniesol mu prísľub šti-
pendia pre ďalšie vzdelávanie.	Dokonca	sa	historici	dodnes	hádajú,	akú	mal	
vlastne	národnosť,	privlastňujú	si	ho	Maďari,	Rakúšania	aj	Slováci.	Rodina	
jeho	otca	pochádzala	z	Malaciek,	jeho	dedo	ešte	svoje	meno	zapisoval	ako	
List,	narodil	 sa	na	panstve	grófa	Esterházyho	 (!!)	 v	dnešnom	Burgenlan-
de	v	Rakúsku.	Sám	nevedel	po	maďarsky,	hovoril	po	nemecky,	francúzsky	
a	slovensky.	Keď	sa	ho	ale	vo	Francúzsku	pýtali,	čo	je,	odpovedal	–	„Som	
Uhor!“.	Je zaujímavé, že v roku 1863 zorganizoval v Ríme so svojím blízkym 
priateľom, vtedajším pápežom Piusom IX. Milenárnu oslavu príchodu Svä-
tého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Z príležitosti tejto udalosti skompo-
noval skladbu Slavino Slavno Slaveni.	V	Bratislave	vystupoval	v	neskoršom	
veku	veľakrát,	za	kostolom	Klarisiek	v	bratislavskom	Starom	meste	je	Lisz-
tov	pavilón	aj	Lisztova	záhrada,	máme	Lisztovo	námestie	a	Lisztovu	bustu	
na	Národnom	divadle.

Príbeh	č.4	–	Oponice
V	prekrásnom	kaštieli	Apponyiovcov	 v	 obci	Oponice	pri	Nitre	 sídlila	

šľachtická	rodina	Apponyiovcov.	Boli to skvelí diplomati Rakúsko-Uhorskej 
monarchie a mecéni, svojho času zakladatelia jednej z najväčších knižníc v 
strednej Európe -Bibliotheca Apponiana - s vyše 12.000 zväzkami vzácnych 
historických kníh. Na svoje panstvo si pozývali najznámejších hostí, spome-
nieme indického maharadžu, amerického prezidenta, ale aj (niekedy okolo 
roku 1910) aj svetoznámu fran-
cúzsku speváčku a tanečníčku 
Joséphine	 Bakerovú. V pre-
krásne zrekonštruovanej kniž-
nici, uprostred v koži viazaných 
starých kníh, je veľký biliardový 
stôl. Práve na tom stole Bakero-
vá spievala a tancovala pre vy-
branú spoločnosť...  Celý kaštieľ 
– dnes s menom Chateau	 Ap-
pony, môžete navštíviť aj dnes, 
a prežiť kúsok slávy, nadýchať sa 
histórie a pozrieť sa do vzácnych 
kníh, vydaných zanedlho po Gut-
tenbergovi.

Spracoval: Pavol Karaba, 
Zdroje: www.snm.sk, 
www.chateauappony.sk, 
www.referaty.sk a iné 

Karolína Esterházyová bola Schubertovou múzou
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ŠKO Miloslavov – štruktúra klubu a jeho fungovanie v roku 2016
V roku 2016 došlo k niektorým zásadným zme-

nám v organizačnej štruktúre a v systéme riadenia 
Športového klubu obce Miloslavov, preto mi dovoľte 
veľmi v krátkosti uviesť niektoré zásadné zmeny ako 
aj celkový pohľad na fungovanie a štruktúru klubu. 

Športový klub obce Miloslavov vznikol ako sa-
mostatné dobrovoľné občianske združenie zaregis-
trovaním svojich stanov na Ministerstve vnútra Slo-
venskej republiky v roku 2005. Od svojho vzniku sa 
postupne kreovali štruktúry športového klubu. Ria-
diacim orgánom športového klubu je výkonný výbor v 
ktorom majú spravidla jednotlivé záujmové športové 
združenia zastúpenie po dvoch členov. Kontrolným 
orgánom športového klubu je kontrolná rada do kto-
rej sú spravidla delegovaní starosta obce a predseda 
komisie pre kultúru a šport ako zástupcovia obce. 

Športový klub v súčasnej dobe zastrešuje 12 zá-
ujmovo-športových združení, ktoré sú pri svojich čin-
nostiach samostatné a riadia sa vlastnými internými 
pravidlami formulovanými zväčša vo forme stanov 
alebo pravidiel. Výkonný výbor v rozsahu svojich prá-
vomocí nezasahuje do samotného chodu združení. 
Združenia si volia svojho predsedu a podpredsedu, 
ktorí sú spravidla aj členmi výkonného výboru, tak 
ako som uviedol vyššie. Výkonný výbor rozhoduje vo 
vzťahu k združeniam len v zásadných veciach a uzne-
senia výkonného výboru sú pre združenia odporúča-
júce. Združenia sa zároveň pri svojej činnosti riadia 
aj stanovami športového klubu. Stanovy športového 
klubu sú hlavným nosným dokumentom jeho činnos-
tí. Pre ilustráciu uvádzam nižšie organizačnú schému 
športového klubu. 

Organizačná	schéma	ŠKO	Miloslavov	

Členská schôdza a mimoriadna členská schôdza – 
najvyšší orgán športového klubu. 

Výkonný výbor – predseda Martin Sitiar, pod-
predsedovia – delegovaní zástupcovia združení Peter 
Hroudny ml., Marek Sitiar, Peter Huliak, Milan Blažek, 
Róbert Riegel, Vladimír Kopčok, Ján Kopčok, Milan 
Krajčír, Juliana Talajková, Zoltán Šajben, Dalibor Žia-
ran, Jaroslav Ferianček, Róbert Pokorný, Milan Ma-
tušek, Jozef Talajka, Juraj Madleňák, Miroslav Sidor.

Kontrolná rada – Jaroslav Ferianček, Milan Ba-
ďanský, Roman Horváth; ekonóm – Zuzana Minari-
ková

Charakteristika a stručný popis činnosti jednotli-
vých združení

Futbalový	oddiel	 seniorov má v súčasnej dobe 
40 registrovaných hráčov, z ktorých je aktívnych 26. 
Trénerom oddielu je Peter Mráz a asistentom Miro-
slav Snopek, predsedom Róbert Riegel a vedúcim 
mužstva Martin Hinca. Predseda oddielu riadi činnosť 
oddielu, zastupuje ho na zasadnutiach Bratislavského 
futbalového zväzu a je splnomocnený konať v mene 
športového klubu za oddiel seniorov ako štatutár 
(riadi prestupy, hosťovania a pod.). Vedúci družstva 
je zodpovedný za administratívny chod oddielu, orga-
nizáciu majstrovských futbalových zápasov spojenú 
najmä s bezpečnosťou na štadióne a uzatváraním 
zmlúv s rozhodcami a delegátmi futbalového zväzu. 
Futbalový oddiel je do značnej miery závislý od finan-
čnej podpory obce, časť finančných prostriedkov je 
zabezpečená sponzorskými darmi a časť z 2% podielu 
zaplatenej dane.

Futbalový	 oddiel	 mládeže bol založený v roku 
2008 a jeho vedením je poverený Ing. Ivan Húska. 
V súčasnej dobe sa vytvorili kategórie U11 s trénerom 
Jánom Madleňákom, vedúci Ivan Húska, kategória U9 
s trénerom Miroslavom Snopekom a vedúcou Luciou 
Snopkovou, U7 + predprípravka s trénerom Tomášom 
Mikulcom. Oddiel má registrovaných 50 detí z obce 

Miloslavov a blízkeho okolia a je financovaný prevaž-
ne z príspevkov rodičov a finančnej podpory Športo-
vého klubu a podpory obce Miloslavov. Z uvedených 
finančných zdrojov sú hradené najmä platy rozhod-
cov, materiálno-technické zabezpečenie a občerstve-
nie počas majstrovských futbalových zápasov. 

Združenie	priateľov	futbalu	„ZPF“	bolo založené 
v roku 2006 ako oddiel združujúci občanov vo veku od 
18 rokov. Predsedom oddielu je Marek Sitiar a pod-
predsedom Peter Huliak. Združenie sa riadi vlastnými 
stanovami. V súčasnej dobe má oddiel 26 aktívnych 
členov. Oddiel je finančne samostatný. Finančné pros-
triedky sú zabezpečené formou členských príspevkov 
členov vo výške 40 EUR ročne, sponzorských darov 
a 2% podielu zaplatenej dane. Z uvedených finan-
čných prostriedkov je značná časť použitá na mate-
riálno-technické zabezpečenie združenia, podľa pot-
rieb je časť použitá na správu a údržbu športového 
areálu a časť na organizáciu priateľských futbalových 
stretnutí. Združenie priateľov futbalu časť získaných 
finančných prostriedkov investuje aj do podpory žiac-
keho oddielu. Združenie využíva na svoju činnosť naj-
mä veľké ihrisko a viacúčelovú plochu s umelým povr-
chom, každú stredu v týždni. Zimná príprava prebieha 
v telocvični v Hamuliakove. Združenie počas roka 
absolvuje niekoľko priateľských futbalových stretnutí. 
Členovia sa podieľajú na správe a údržbe areálu nie-
len finančne ale podľa potreby aj osobne, najmä pri 
pracovných brigádach.

Klub	 rekreačného	 tenisu	 „KRT“ eviduje v sú-
časnej dobe 44 členov, z ktorých sú všetci obyvatelia 
obce. Predsedom klubu je Dalibor Žiaran, podpredse-
dom Milan Blažek a hospodárom Jaroslav Ferianček. 
Klub sa riadi vlastnými stanovami. Klub je finančne sa-
mostatný. Finančné zdroje sú zabezpečené najmä for-
mou príspevkov členov vo výške 40 EUR ročne, spon-
zorskými darmi a 2% podielu zaplatenej dane. Klub 
primárne obhospodaruje tenisový kurt v areáli špor-
tu. Členovia sa podieľajú osobne na správe a údržbe 
tenisového kurtu najmä formou jarných a jesenných 
brigád. Povrch tenisového kurtu je menený každý rok 
pred začiatkom sezóny. Priebežne je kurt udržiavaný 
a ošetrovaný počas celého roka. Klub organizuje pre 
svojich členov tenisové turnaje.

Tenisový	 klub	 mládeže	 „TKM“ - história tohto 
klubu sa datuje do roku 2009, kedy vznikla Tenisová 
prípravka „KRTKO“ ako druhá alternatíva tenisového 
klubu pre najmenších. Tenisová prípravka Krtko sa 
v roku 2015 transformovala do súčasného Tenisové-
ho klubu mládeže, kde je predsedom a zároveň tré-
nerom Mgr. Zoltán Šajben. Klub je orientovaný pre-
dovšetkým na činnosť a prácu s najmenšími. Klub je 
financovaný predovšetkým formou rodičovských prí-
spevkov, sponzorských darov a 2% podielu zaplatenej 
dane. Primárne k svojej činnosti využíva tenisový kurt 
vo vopred plánovaných časových rozvrhoch. Cieľom 
Tenisového klubu mládeže je pritiahnuť čo najviac 
detí na športovisko a zdokonaľovanie športových 
zručností najmenších obyvateľov. V súčasnej dobe 
trénuje 8 detí. 

Klub	 rekreačného	 volejbalu	 „KRV“ je ďalším 
združením, ktoré sa zapojilo do štruktúr športového 
klubu. K dnešnému dňu má klub 20 členov, všetci sú 
obyvateľmi obce. Predsedom združenia je Ing. Milan 
Blažek a podpredsedom Zuzana Tománková. Združe-
nie je financované predovšetkým z vlastných člen-
ských príspevkov, sponzorských darov a 2% podielu 
zaplatenej dane. K svojím činnostiam využíva najmä 
pieskové volejbalové ihrisko v športovom areáli. Zís-
kané finančné prostriedky investuje výlučne na sprá-
vu a údržbu hracej plochy, svoje materiálno-technické 
vybavenie a na organizovanie medzinárodných a ná-
rodných volejbalových turnajov. Členovia klubu sa 
podieľajú na správe a údržbe areálu nielen finančne, 
ale aj osobne formou jarných brigád.

Hardcore-Gym	Miloslavov	„HGM“ je združenie, 
ktoré sa transformovalo z pôvodného klubu kultu-
ristiky a fitnes. Patrí medzi najväčšie športové zdru-
ženia čo do počtu členov v rámci športového klubu, 
ktorých má v súčasnej dobe 53. Predsedom klubu je 
Vladimír Kopčok a podpredsedom Vladimír Kopčok. 
Klub je finančne zabezpečený z vlastných zdrojov, for-

mou členských príspevkov, sponzorských darov a 2% 
z podielu zaplatenej dane. Pre svoju činnosť využíva 
priestor v dome kultúry v časti Miloslavov. V posled-
nom období investoval veľa finančných prostriedkov 
do nákupu a opravy posilňovacích zariadení a nákupu 
športových potrieb. Klub je do počtu členov obme-
dzený najmä kapacitou priestoru, v ktorom sa nachá-
dza. Výkonný výbor v súčasnej dobe intenzívne hľadá 
riešenia smerujúce k zvýšeniu priestorových kapacít, 
najmä pre mimoriadny záujem o fitnes činnosti zo 
strany obyvateľov obce.  

Futbalový	oddiel	 starých	pánov	„SP“ patrí me-
dzi najstaršie združenia organizované v športovom 
klube. Má dlhodobú tradíciu a jeho vznik sa datuje 
do roku 1992. Predsedom klubu je Jozef Talajka. Fut-
balový oddiel starých pánov je finančne samostatný, 
financovaný z vlastných zdrojov formou členských 
príspevkov, sponzorských darov a 2% z podielu za-
platenej dane. Klub sa finančne a osobnou účasťou 
svojich členov podieľa na správe a údržbe areálu 
športu. Klub tiež finančne prispieva na rozvoj žiacke-
ho futbalového oddielu. Počas sezóny klub organizuje 
futbalový turnaj starých pánov o pohár starostu obce 
a niekoľko futbalových priateľských stretnutí. Svojím 
pôsobením reprezentuje obec na zahraničných a do-
mácich turnajoch.

Klub	rekreačného	nohejbalu	„KRN“ patrí medzi 
mladšie združenia organizované pod športovým klu-
bom. Je dôkazom toho, že ľudia so záujmom o šport 
sa dokážu zorganizovať a vytvoriť samostatne dobre 
fungujúce združenie. Predsedom klubu je Milan Ma-
tušek a podpredsedom Róbert Pokorný. Klub je finan-
čne samostatný, financovaný prevažne z vlastných 
členských príspevkov a 2% z podielu zaplatenej dane. 
V súčasnej dobe má klub 15 členov, všetko obyvate-
ľov obce a primárne na svoje činnosti využíva multi-
funkčné ihrisko s umelým povrchom. Členovia klubu 
sa stretávajú vo vopred dohodnutých termínoch. 
Klub rekreačného nohejbalu má v správe činností na 
multifunkčnom ihrisku s umelým povrchom.

Stolnotenisový	 klub	Miloslavov	 „STKM“ je ob-
dobne ako nohejbalový, pozitívnym signálom ob-
čanov obce, že existuje stále priestor na vytvorenie 
a organizovanie ďalšej športovej aktivity. Predsedom 
klubu je Viktor Ernek. Klub je finančne samostatný, 
financovaný prevažne z členských príspevkov. V ne-
dávnej minulosti mal 8 členov, no v súčasnej dobe je 
menej aktívny. 

Hokejový	klub	Miloslavov – predseda JUDr. Mi-
roslav Sidor, podpredseda Bc. Juraj Madleňák, klub 
bol založený v roku 2015 a má približne 15 členov. Na 
svoje aktivity využíva hokejový štadión v Hamuliako-
ve. Financovaný je z príspevkov vlastných členov a 2 
% daní. 

Klub	 rekreačnej	 turistiky	 a	 cyklistiky vznikol 
v roku 2015. Predsedom je Milan Krajčír a podpred-
sedníčkou Juliana Talajková. V súčasnej dobe zdržuje 
približne 50 členov. Aktívny je najmä v letných mesia-
coch, kedy sa organizujú rôzne spoločné cyklotrasy. 

V súčasnej dobe športový klub obce Milosla-
vov združuje približne 300 členov, prevažne z radov 
obyvateľov obce. Ak zhodnotíme prierezovo stav od 
vzniku Športového klubu obce Miloslavov až po sú-
časnosť, s radosťou môžeme konštatovať, že klub od 
založenia v roku 2005 zaznamenáva rastúci záujem 
občanov o šport v našej obci ako aj ochotu a chuť po-
dieľať sa vlastnými silami a prostriedkami na správe 
obecného majetku. Zaznamenaný progres je priamo 
podmienený pozitívnym pocitom občanov k zmyslu-
plnosti ich konania, pocitom vytvoriť súdržnú komu-
nitu športovcov. S radosťou v tejto komunite privíta-
me každého občana obce Miloslavov. 

V závere mi dovoľte popriať Vám k prichádzajú-
cim sviatkom veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody 
a úspešné vykročenie do nového roku 2017. Záro-
veň chcem poďakovať zástupcom obce, sponzorom 
a ostatným obyvateľom podieľajúcim sa na podpore 
športu.  

Mgr. Martin Sitiar
predseda výkonného výboru

ŠKO Miloslavov
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ŠKO Miloslavov – štruktúra klubu a jeho fungovanie v roku 2016

V roku 2016 došlo k niektorým zásadným zmenám v organiza nej štruktúre a v systéme riadenia Športového klubu obce
Miloslavov, preto mi dovo te ve mi v krátkosti uvies  niektoré zásadné zmeny ako aj celkový poh ad na fungovanie a štruktúru
klubu.
Športový klub obce Miloslavov vznikol ako samostatné dobrovo né ob ianske združenie zaregistrovaním svojich stanov na
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v roku 2005. Od svojho vzniku sa postupne kreovali štruktúry športového klubu.
Riadiacim orgánom športového klubu je výkonný výbor v ktorom majú spravidla jednotlivé záujmové športové združenia
zastúpenie po dvoch lenov. Kontrolným orgánom športového klubu je kontrolná rada do ktorej sú spravidla delegovaní starosta
obce a predseda komisie pre kultúru a šport ako zástupcovia obce.
Športový klub v sú asnej dobe zastrešuje 12 záujmovo-športových združení, ktoré sú pri svojich innostiach samostatné
a riadia sa vlastnými internými pravidlami formulovanými zvä ša vo forme stanov alebo pravidiel. Výkonný výbor v rozsahu
svojich právomocí nezasahuje do samotného chodu združení. Združenia si volia svojho predsedu a podpredsedu, ktorí sú
spravidla aj lenmi výkonného výboru, tak ako som uviedol vyššie. Výkonný výbor rozhoduje vo vz ahu k združeniam len
v zásadných veciach a uznesenia výkonného výboru sú pre združenia odporú ajúce. Združenia sa zárove  pri svojej innosti
riadia aj stanovami športového klubu. Stanovy športového klubu sú hlavným nosným dokumentom jeho inností. Pre ilustráciu
uvádzam nižšie organiza nú schému športového klubu.

Organiza ná schéma Športového klubu obce Miloslavov

Futbal
senior

Futbal
mládež ZPF KRV HGM KRTaC TKM KRT KRN

Futbal
Starí
páni

HKM STK

lenská schôdza a mimoriadna lenská schôdza – najvyšší orgán športového klubu.

Výkonný výbor – predseda Martin Sitiar, podpredsedovia – delegovaní zástupcovia združení Peter Hroudny ml., Marek Sitiar,
Peter Huliak, Milan Blažek, Róbert Riegel, Vladimír Kop ok, Ján Kop ok, Milan Kraj ír, Juliana Talajková, Zoltán Šajben,
Dalibor Žiaran, Jaroslav Ferian ek, Róbert Pokorný, Milan Matušek, Jozef Talajka, Juraj Madle ák, Miroslav Sidor.

Kontrolná rada – Jaroslav Ferian ek, Milan Ba anský, Roman Horváth; ekonóm – Zuzana Minariková

Charakteristika a stru ný popis innosti jednotlivých združení

Futbalový oddiel seniorov má v sú asnej dobe 40 registrovaných hrá ov, z ktorých je aktívnych 26. Trénerom oddielu je Peter
Mráz a asistentom Miroslav Snopek, predsedom Róbert Riegel a vedúcim mužstva Martin Hinca. Predseda oddielu riadi innos
oddielu, zastupuje ho na zasadnutiach Bratislavského futbalového zväzu a je splnomocnený kona  v mene športového klubu za
oddiel seniorov ako štatutár (riadi prestupy, hos ovania a pod.). Vedúci družstva je zodpovedný za administratívny chod oddielu,
organizáciu majstrovských futbalových zápasov spojenú najmä s bezpe nos ou na štadióne a uzatváraním zmlúv s rozhodcami
a delegátmi futbalového zväzu. Futbalový oddiel je do zna nej miery závislý od finan nej podpory obce, as  finan ných
prostriedkov je zabezpe ená sponzorskými darmi a as  z 2% podielu zaplatenej dane.

Futbalový oddiel mládeže bol založený v roku 2008 a jeho vedením je poverený Ing. Ivan Húska. V sú asnej dobe sa vytvorili
kategórie U11 s trénerom Jánom Madle ákom, vedúci Ivan Húska, kategória U9 s trénerom Miroslavom Snopekom a vedúcou
Luciou Snopkovou, U7 + predprípravka s trénerom Tomášom Mikulcom. Oddiel má registrovaných 50 detí z obce Miloslavov
a blízkeho okolia a je financovaný prevažne z príspevkov rodi ov a finan nej podpory Športového klubu a podpory obce
Miloslavov. Z uvedených finan ných zdrojov sú hradené najmä platy rozhodcov, materiálno-technické zabezpe enie a
ob erstvenie po as majstrovských futbalových zápasov.

Združenie priate ov futbalu „ZPF“ bolo založené v roku 2006 ako oddiel združujúci ob anov vo veku od 18 rokov. Predsedom
oddielu je Marek Sitiar a podpredsedom Peter Huliak. Združenie sa riadi vlastnými stanovami. V sú asnej dobe má oddiel 26
aktívnych lenov. Oddiel je finan ne samostatný. Finan né prostriedky sú zabezpe ené formou lenských príspevkov lenov vo
výške 40 EUR ro ne, sponzorských darov a 2% podielu zaplatenej dane. Z uvedených finan ných prostriedkov je zna ná as
použitá na materiálno-technické zabezpe enie združenia, pod a potrieb je as  použitá na správu a údržbu športového areálu
a as  na organizáciu priate ských futbalových stretnutí. Združenie priate ov futbalu as  získaných finan ných prostriedkov
investuje aj do podpory žiackeho oddielu. Združenie využíva na svoju innos  najmä ve ké ihrisko a viacú elovú plochu
s umelým povrchom, každú stredu v týždni. Zimná príprava prebieha v telocvi ni v Hamuliakove. Združenie po as roka
absolvuje nieko ko priate ských futbalových stretnutí. lenovia sa podie ajú na správe a údržbe areálu nielen finan ne ale pod a
potreby aj osobne, najmä pri pracovných brigádach.

Kontrolná rada

Ekonóm

lenská schôdza
a mimoriadna lenská schôdza

Výkonný výbor
športového klubu
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Aktuality z činnosti športových klubov a združení
Žiacke	futbalové	oddiely

Z pozície dočasne povereného vedením 
detských futbalových oddielov by som Vás rád 
oboznámil, kam sme sa s naším futbalovými od-
dielmi pod Športovým klubom obce Miloslavov 
posunuli za posledný rok.

Tí, ktorí chodíte na futbal nášho A mužstva 
asi viete, že sa už dlhú dobu trápime s kvalitou 
a hernou pohodou, čo sa odzrkadľuje na výs-
ledkoch, bohužiaľ negatívneho charakteru. Pri-
jali sme nového trénera A mužstva Petra Mráza, 
ktorý má mnohoročné skúsenosti z federálnej 
ligy, ako aj reprezentácie ČSSR a aj zo zahranič-
ného hosťovania vo Francúzsku. Pevne veríme, 
že sa mu podarí stmeliť kolektív, prípadne dopl-
niť hráčsky káder a výsledky v jarnej časti budú 
o niečo veselšie. Peter Mráz tiež pomáha tré-
nerom mládeže v príprave tréningových proce-
sov ako konzultant. Čo sa týka našej futbalovej 
mládeže, pomalými krokmi napredujeme. Novú 
sezónu 2016/2017 v kategórii mladších žiakov – 
U13, sme začali spojením sa s Rovinkou, preto-
že sme mali malý počet hráčov v tejto kategórii. 
Je pre nás určite lepšie riešenie, akoby títo hráči 
nemali s kým hrať zápasy a vypadli by zo zápa-
sového rytmu. Ich trénerom je Peter Hroudný.

Prípravku sme rozdelili do dvoch kategórii, 
a to U11 a U9. U11 dosahuje pekné výsledky, 
skončili na 3.mieste v zimnej časti súťaže, uvi-
díme, ako dopadne jarná časť a či sa im podarí 
poskočiť aj vyššie. Trénerom je Janko Madleňák 
a asistentom trénera Viktor Riegel.

U9 bola prihlásená do tej istej súťaže ako 
U11, keďže sú to ale deti o viac ako dva roky 
mladší ako U11, u nich nie je podstatné umiest-
nenie v tabuľke, ale to, aby naberali skúsenosti 
a hernú istotu, a o rok, dva to zužitkovali v U11. 
Trénerom je Miroslav Snopek. Naše najmladšie 
nádeje, U7, trénuje Tomáš Mikulec; tu sa deti 
zoznamujú s loptou, učia sa ju spracovávať, na-
hrávať a viesť. Touto cestou by som poprosil ro-
dičov, ktorí by mali záujem byť asistentom tré-
nerov, či už majú skúsenosti s futbalom alebo 
nie, aby sa prihlásili v našom klube, pretože by 
sme ku každému trénerovi potrebovali priradiť 
aj asistenta.

Ing. Ivan Húska
poverený vedením žiackych  

futbalových oddielov
ŠKO Miloslavov 

Hokejový	klub	obce	Miloslavov	

V štruktúrach Športového klubu je začlene-
ný aj Hokejový klub obce Miloslavov. V rámci 
činností tohto oddielu sa hokejisti pravidelne 
stretávajú niekoľkokrát v týždni, pričom na hru 
využívajú hokejovú ľadovú plochu v Hamuliako-
ve. V priebehu roka organizoval hokejový klub 
tradičný turnaj v júni 2016 o pohár starostu 
obce.

Turnaja sa zúčastnili dve mužstva zo Spiš-
skej Novej Vsi, Družstvo Polície z mesta Skalica, 
Hokejový oddiel Miloslavov, hokejový oddiel 
Vlci Miloslavov a oddiel Volkswagen Bratislava. 
Turnaj dosahuje každým rokom vyššiu kvalitu, 
čo dokazuje samotné zastúpenie družstiev. 
S radosťou môžem konštatovať, že tak ako po 
ostatné roky opäť zvíťazili domáci už po tretí 
raz za sebou. Touto cestou mi dovoľte poďako-
vať starostovi obce Miloslavov za podporu pri 
usporiadaní turnaja a za hokejové dresy, ktoré 

venoval hokejovému klubu obce Miloslavov. 
Hokejový klub obce Miloslavov sa tiež zúčast-
nil vo februári 2016 turnaja v Spišskej Novej Vsi 
kde obsadil 6 miesto.

JUDr. Miroslav Sidor, predseda hokejového 
klubu ŠKO Miloslavov

Klub	rekreačnej	turistiky	
a	cyklistiky	pri	MO	JDS	Miloslavov

V priebehu jarného, letného a jesenné-
ho obdobia členky a členovia klubu realizovali 
skupinové turistické a cyklistické vychádzky do 
okolitej prírody. Na jar a jeseň sme uskutočnili 
cyklotúru po hrádzi do Hamuliakova. V rámci 
oddychovej prestávky v Hamuliakove pri Du-
naji sme si dali malé občerstvenie v podobe 
občerstvujúcich nápojov. Na jar nám občerstve-
nie zaplatila MO JDS a na jeseň MO ÚŽ.

 
Za Klub RTC Krajčír a členovia klubu.

Klub	rekreačného	volejbalu	

je relatívne malá, ale aktívna súčasť Športo-
vého klubu obce Miloslavov. Pozitívne by som 
hodnotil v tomto roku hlavne využitie pieskové-
ho ihriska členmi, ale aj nečlenmi klubu. Každý, 

kto v letných mesiacoch navštívil športový areál 
v Miloslavove, Alžbetinom Dvore, si nemohol 
nevšimnúť, že ihrisko bolo vo frekventovaných 
hodinách takmer stále obsadené.

V tomto roku sa nám podarilo zorganizovať 
dva vydarené turnaje. Prvým bol v auguste už 8. 
ročník netradičného, o to však atraktívnejšieho 
Medzinárodného manželského turnaja. Ako ho-
vorí už názov, ide o turnaj manželských dvojíc, 
ktorého sa zúčastnili hráči a hráčky z viacerých 

miest Slovenska – Žilina, Košice, Bratislava, priš-
li tiež dvojice z Čiech, Moravy a Rakúska.

Druhým podujatím, ktoré zároveň oficiálne 
ukončilo tohtoročnú volejbalovú sezónu, bol 
veľmi vydarený septembrovým turnaj v plážo-
vom volejbale, tiež s malou zahraničnou účas-
ťou. O úroveň turnaja sa postarali viacerí v mi-
nulosti aktívni volejbalisti a volejbalistky. 

K zdarnému priebehu obidvoch turnajov 
prispeli aj naši „kamaráti“ z SHMÚ, ktorí nám 
„objednali a dodali“ skvelé slnečné počasie. 
Trošku ma trápi len jedna vec. A tou je, že nap-
riek dostatočnej propagande, sa nám nedarí 
pritiahnuť na tieto podujatia viac priaznivcov, 
divákov, ktorí by vytvorili ešte lepšiu atmosféru 
pre aktívnych účastníkov.

Čo máme v klube nové a čo by som chcel 
osobitne vyzdvihnúť a oceniť, je práca s deťmi. 
Vďaka patrí hlavne Paľovi Smržovi, ktorý sa po-
dujal tento rok odovzdávať svoje volejbalové 
skúsenosti najmladšej generácii. A že je táto 
iniciatíva úspešná, svedčí nielen počet detí, kto-
ré sa pod jeho vedením zaúčali každý pondelok 
do základov volejbalu, ale aj ich nadšenie, ktoré 
pre tento druh športu zdieľali. 

Plážový volejbal je vhodný pre široký okruh 
záujemcov, nielen tých, ktorí sa volejbalu aktív-
ne venujú. Preto chcem vysloviť želanie, aby sa 
nám aj v budúcom roku podarilo zapojiť do vo-
lejbalovej činnosti čo najviac záujemcov.  

  Na záver prajem všetkým členom Klubu re-
kreačného volejbalu, ale aj všetkým ostatným 
športovým priaznivcom všetko najlepšie, hlav-
ne veľa zdravia a úspešný budúci športový rok.

Ing. Milan Blažek predseda klubu 
rekreačného volejbalu 

ŠKO Miloslavov

Klub	rekreačného	tenisu	

V roku 2016 sa uskutočnili tri tenisové tur-
naje. Prvý v júni o pohár Starostu obce vo štvor-
hre, kde prvé miesto obsadila dvojica Mikuláš 
Bittara s Tomášom Licherom pred Miroslavom 
Sidorom a Pavlom Oláhom. Druhý tradičný te-
nisový turnaj vo štvorhre ŠALIGA Cup vyhrala 
dvojica Dušan Kollar a Ľubor Kyselý. Vo finále 
zdolali Zoltána Šajbena a Jozefa Talajku. V ok-
tóbri sa uskutočnil turnaj jednotlivcov, ktorého 
sa zúčastnilo 10 hráčov. Víťazom turnaja sa stal 
Miroslav Sidor, druhý skončil Mikuláš Bittara, 
tretí Rafael Tománek. Budúci rok nás čakajú 
nové výzvy a dúfam, že sa nám podarí rozbe-
hnúť aj miestnu tenisovú ligu
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Sezóna 2016 v Remeselnom dvore
V októbri sme ukončili jedenástu sezóna v 

našom múzeu – Remeselnom dvore, preto nie-
koľko čísiel a údajov:

Tohtoročná sezóna trvala od 16. apríla 2016  
do 18. októbra 2016, s počtom prevádzkových 
dní 70. Za toto obdobie nás navštívilo 1100 náv-
števníkov (priemer na jeden deň 15,41.) Počas 
Dňa obce sme privítali 400 návštevníkov.

Počet návštevníkov za predchádzajúce dve 
sezóny prekračoval číslo tisíc  (rok 2014 – 1222 
návštevníkov, rok 2015 – 1273 návštevníkov) a 
teda ani rok 2016 nesklamal.

Na počte návštevníkov sa podieľajú hlavne 
školy a škôlky,  a to MŠ Miloslavov, MŠ Exnárova, 
ZŠ Miloslavov, ZŠ Dunajská Lužná, ZŠ Mudroňo-
va, ZŠ Most pri Bratislave, Gymnázium Tomáši-
kova, Detský tábor Miloslavov, Mladí futbalisti 
zo Športového klubu obce Miloslavov, Cyklotu-
risti z Limbachu, Katolícka jednota Slovenska a 
ZO Jednoty dôchodcov Šaštín – Stráže.

Nové	expozície
V roku 2016 sme inštalovali stálu expozíciu 

„Dedinská zabíjačka“, ktorá bola počas Dňa obce 
spojená s ochutnávkou.

Počas tohtoročného Dňa obce bol jednorá-
zovo inštalovaná výstava „Biblie“ .

Pri školských exkurziách na požiadanie škôl  
zabezpečujeme aj prítomnosť kováča, ktorý 
priamo v múzeu vo funkčnej vyhni predvádza 
svoje remeslo, čo sa u detí stretáva s veľkým 

záujmom.
Niekoľko ohlasov od návštevníkov zapísa-

ných v Knihe návštev v roku 2016:
• Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavostí 

a veľmi príjemne strávili voľný čas.
• Veľmi oceňujeme poučný a obsiahly vý-

klad a ukážku kováčskeho umenia.
• Ďakujeme krásne za nové informácie a za 

pútavé rozprávanie.
• Veľmi sa mi páčilo vaše múzeum – budo-

va aj exponáty. Všade budem odporúčať 
návštevu Remeselného dvora.

Š T A T I S T I K A  O b C E

Júlia Sýkorová
Margita Matušeková
Ladislav Pastva
Stanislav Oujezdský
Ing. Norbert Lacko
Natália Svatíková
Eleonora Horňáková
Mária Pastvová
Augustín Kučerka
Ján Mikloš
Mária Kondrátová 

Do	manželstva	vstúpilo	7	párov:

Martina Szabová  a Ing. Ondrej Schwarcz

Lívia Chabadová  a Branislav Patrnčiak

Daniela Pikaliová  a Ján Brna

Monika Vargová  a Miroslav Stoličný

Lucia Babišová  a Libor Zelezník

Mgr. Katarína Kmeťová  a Pavol Čepko

Lenka Švantnerová  a JUDr. Peter Mikula

K 10.11.2015  je počet	obyvateľov prihlásených  
k trvalému pobytu v obci 2432. 

Od 12.05.2016 do 10.11.2016 sa prihlásilo 101 obyvateľov.
Od 12.05.2016 do 10.11.2016 sa odhlásilo 22	obyvateľov.

Narodilo	sa	17	detí:

Michael Minárik
Adam Rentka
Šimon Hužička
Tomáš Filko
Lara Hybská
Linda Lichtmanová
Peter Novota
Kristína Krakovik 
Teodor Krakovik

Miroslav Hanko
Jakub Stedina
Helena Němcová
Eliška Jašurová
Zak Suchal
Leo Stopiak
Marko Skalák
Šimon BugárNavždy	nás	opustili	11	obyvatelia:

Deň obce 2016
Sobota, dňa 27. augusta 2016, bol pekný, teplý a slnečný deň, ako 

stvorený pre návštevníkov podujatí Dňa obce. Program začínal už o 13.00 
hodine dňom otvorených dverí v našom múzeu „Podunajský remeselný 
dvor“, kde návštevníkov privítali dve nové výstavy „Biblie“ a „Domáca za-
bíjačka“ spojená s ochutnávkou. V ukážkach tradičných remesiel sa pred-
stavili kováč, textilné hračky, výroba papiera a paličkovanie. Pre deti bolo 
pripravené maľovanie na tvár.

Hlavný program sa konal na námestí pred Obecným úradom Milosla-
vov a začal o 16.30 hodine vystúpením obecného spevokolu „Radosť“, 
pokračoval príhovorom starostu obce pána Milana Baďanského, koncer-
tom Samuela Tomečka, vystúpeniami Artist show, Klimo Dance studio. 
S veľkým záujmom sa stretlo vystúpenie dychovej hudby „11 z Ivanky“ 
a celý program zakončila efektná „Ohňová show Dream Dancer“ .

Pre deti bol k dispozícii množstvo atrakcií, ako kolotoče, hojdačky, 
strelnica autíčka a pod.

Deň obce dopadol skvele a všetci sa už tešíme na ďalšie zaujímavé 
podujatia.

• Ďakujeme za podrobný výklad, obdivuje-
me tento krásny a zaujímavý objekt.

• Úchvatný čas v Remeselnom dvore, málo-
kedy sa vidí také pekné snúbenie histórie, 
tradícií a dnešných dní. Ďakujem za úžasný 
zážitok a výklad o histórii Miloslavova (žu-
pan Bratislavského samosprávneho kraja 
pán Pavol Frešo)

• Po zhliadnutí vystavovaných predmetov 
sme nadšení súhrnom zozbieraných ar-
tefaktov našej dávnejšej histórie, ktorú si 
ešte skôr narodení pamätáme. Úžasná výs-
tava a výborný výklad sprievodcu.

Pripravil lektor Remeselného dvora   
PaedDr. Kamil Badač
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Čo urobiť, keď zaznie siréna mimo doby pravidelného preskúšania  

ZOHREJME SA V bYTOCH, ale bezpečne  
Oddelenie požiarnej prevencie hasičov v Pezinku odporúča všetkým majiteľom vykurovacích systémov pred vykurovacím obdobím skontrolovať 
vstavané spotrebiče ako i komínové telesá a odvody dymu. Kontrolu naozaj netreba podceňovať, pretože zlý technický stav vykurovacieho zariade-
nia alebo zanesený kotol bývajú hlavnou príčinou vzniku požiarov. Napriek tomu ľudia stále podceňujú revízne kontroly kotlov a pravidelné čistenie 
komínov. Predovšetkým staršie kotly sa zvyknú zanášať a usadeniny spôsobujú zhasínanie horáka, vyššiu produkciu spalín či prehrievanie kotla. 
Najviac zanedbávanou oblasťou pri kotloch s odvodom spalín do komína je kontrola komínového ťahu a správnosťou prívodu vzduchu. Prehliadku 
je potrebné zveriť do rúk odborníka, ktorý po kontrole vykurovacieho zariadenia vystaví aj potvrdenie o jej vykonaní. Hlavne staršie komíny majú 
problém s trhlinami či zanesenými sadzami, ktoré môžu spôsobiť požiar, a to je hlavný dôvod prečo treba komín pravidelne čistiť. Pri kontrole je 
potrebné prezrieť i otvory na kontrolu a čistenie v komíne. Musia byť uzatvárateľné z nehorľavých stavebných materiálov. Sopúchy,  na ktoré nie 
sú pripojené spotrebiče, musia byť uzatvorené upchávkou z nehorľavého materiálu. Podľa platných predpisov užívateľ palivových spotrebičov je 
povinný zabezpečiť čistenie a kontrolu komínov v lehotách daných predpisom. Komínové teleso, na ktoré je pripojený palivový spotrebič do 50 kW 
raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivo alebo raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené 
spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky, alebo raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide 
o komín s vložkou. Pri užívaní vykurovacích telies na tuhé palivo ako je krb, kachle, sporák si musíme uvedomiť, že je tiež potrebné, aby podlaha 
pod týmito spotrebičmi ako i pred spotrebičmi bola nehorľavá. V prípade ak máme horľavú podlahu musíme umiestniť pod spotrebič podložku 
z nehorľavého materiálu a to tak, aby presahovala z každej strany 40 cm a pred spotrebičom musí presahovať 80 cm. Nesmieme zabúdať ani na dy-
movody, aby sme v ich blízkosti neukladali horľavé materiály, ktoré nie je možné ukladať ani v blízkosti tepelného spotrebiča. Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru v Pezinku Vám praje spokojné prežitie zimného obdobia a aby sme sa stretávali iba pri príjemných príležitostiach. 

mjr. Jarmila Baňárová, OR HaZZ v Pezinku 

Pri	pobyte	v	budove
– zostať vo vnútri, prípadne sa ukryť v úkryte (ak je dostupný),
– uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetráky, odstaviť klimatizáciu, vy-

tvoriť izolovaný uzavretý priestor,
– zapnúť rozhlas, televíziu a sledovať vysielanie,
– očakávajte informácie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov, ne-

podceňujte riziko,
– telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
– poskytnite pomoc nemocným, postihnutým osobám, osobám 

neschopným pohybu, starým osobám,
– postarajte sa o deti bez dozoru,
– zachovávajte rozvahu a pokoj.

Pri	pobyte	mimo	budovu
Keď dôjde k úniku nebezpečných chemických látok: únik nebezpečných 
chemických látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja 
nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce ne-
bezpečnú látku ako médium napr. chladiarenské zariadenie) alebo z mo-
bilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky (autá alebo železničné va-
góny určené na prepravu nebezpečných látok).
Ohrozenie nebezpečnými chemickými látkami môže byť spôsobené aj 
teroristickým útokom s použitím bojových toxických chemických látok.

Únik nebezpečnej látky zo stacionárneho zdroja
Ak zaznie varovný signál sirény zachovajte rozvahu, zorientujte sa pod-
ľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie predpokladaného priestoru, 
vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku 
zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v ča-
sovej tiesni okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách, pripravte si impro-
vizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela, na ochranu 
tváre, dýchacích ciest a očí použite vo vode namočenú nasiakavú tkani-
nu a priložte si tkaninu k ústam, nosu, zakryte si oči a dýchajte cez ňu, 
na nezakryté časti tela použite odev, informujte o nebezpečenstve tých 
občanov, ktorí nemuseli počuť varovný signál, poskytnite pomoc deťom, 
starším a bezvládnym osobám, uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, 
odstavte klimatizáciu, vytvorte izolovaný uzavretý priestor, izolovaný 
uzavretý priestor vytvorte prelepením netesností páskou, väčšie netes-
nosti utesnite tkaninami namočenými vo vode s rozpustenými saponát-
mi, zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie, očakávajte informácie 
a riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko.

Únik nebezpečnej látky z mobilného zdroja  - okamžite opustite najk-
ratšou cestou predpokladaný priestor možného zamorenia, podriaďte sa 
pokynom vydávaných záchrannou službou alebo políciou, ak nemôžete 
opustiť priestor zamorenia vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte 
podľa hore uvedených pokynov.

Použitie bojových toxických chemických látok teroristickým útokom 
– okamžite opustite najkratšou cestou predpokladaný priestor možné-
ho zamorenia, okamžite chráňte si dýchacie orgány improvizovanými 
prostriedkami individuálnej ochrany (mokrou vreckovkou alebo inou 
tkaninou), podriaďte sa pokynom vydávaných záchrannou službou ale-
bo políciou, ak nemôžete opustiť priestor zamorenia vyhľadajte ukrytie 
v budovách, pri zasiahnutí kvapalnou bojovou toxickou chemickou látkou 
použite všetky dostupné prostriedky pre jej odstránenie vodou pripadne 
dôkladným umytím mydlom v čo najkratšom čase, zasiahnutý odev bojo-
vou toxickou chemickou látkou odložte čo najskôr, po opustení priestoru 
zasiahnutia vykonajte dôkladnú hygienickú očistu, zamorený odev uložte 
do polyetylénových vriec a naložte s ním podľa pokynov záchrannej služ-
by, aj v prípade ak nepociťujete žiadne zdravotné problémy vyhľadajte 
lekára.

Nutnosť urýchleného opustenia ohrozeného priestoru 
V prípade, že chcete rýchlo opustiť priestor ohrozenia alebo sa nachádza-
te v uzatvorených priestoroch vykonajte nasledovné opatrenia:

1. Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
2. Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci ( doklady, cenné 

veci – malých rozmerov, lieky a pod.).
3. Uzamknite byt.
4. Skontrolujte či Vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
5. V prípade, že vo Vašom okolí sa nachádzajú deti bez dozoru, starí 

alebo nevládni ľudia – pomôžte im.
6. Počúvajte miestny rozhlas, pokyny orgánov vykonávajúcich eva-

kuáciu alebo autorádio, kde sa dozviete ďalšie potrebné informá-
cie.

7. Priestor opúšťajte vždy kolmo na smer vetra.
8. Ak odchádzate k príbuzným alebo známym, nezabudnite po prí-

chode nahlásiť svoj pobyt na príslušných úradoch (dôležité pre 
zistenie počtu zasiahnutých, nezvestných atď.)

9. Vždy zachovávajte rozvahu!

VŽDY PLATÍ !!! 
-	 ŽE OCHRANNÁ MASKA A AKÁKOĽVEK NÁHRADA, SLÚŽI IBA K ÚNI-

KU Z OHROZENÉHO PRIESTORU
-	 ŽE NEBEZPEČNÁ LÁTKA SA PRI ÚNIKU ŠÍRI V SMERE VETRA
-	 ÚNIK Z OHROZENÉHO PRIESTORU VOLTE KOLMO NA SMER VETRA
-	 ŽE SMER VETRA ZISTÍTE NAPRÍKLAD ZDVIHNUTÍM NAVLHČENÉ-

HO PRSTA NAD HLAVU. 

Informácia uverejnená na základe požiadavky 
Okresného úradu Senec, odbor krízového riadenia
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Nech čas Vianoc v bielom snehu 
prebudí v nás skrytú nehu, 
na tvár fúkne vločiek pár, 

do sŕdc vloží lásky dar. 
Krásne Vianoce a nový rok  

 
zo srdca prajú 
starosta obce, 

poslanci OZ 
a zamestnanci obce Miloslavov 

 

Obecný úrad Miloslavov 

bude od 27.12.2016  

do 6.1.2017 

ZATVORENÝ. 
V súrnych prípadoch tel. číslo: 

0908 675 406 
 

Plesová sezóna nám hneď po Novom roku zaklope na dvere,  
a preto už teraz pripravujeme 7. reprezentačný  ples Miloslavov,  

ktorý sa bude konať dňa 28.januára 2017 o 19:00 hod.  
v Spoločenskej sále Obecného úradu  Miloslavov–Alžbetin Dvor.

V bohatom programe vystúpia tanečníci z Axel Artist Dance Company,  
o hudbu sa postará DJ Gabo a plesom nás bude tentoraz sprevádzať  

Jožo Pročko. Tohtoročnú záštitu nad organizáciou plesu prevzal  
Roman Plačintár, čo je zárukou vysokej úrovne a dobrej zábavy.

Náš reprezentačný ples bude tentoraz ozvláštnený výzdobou  
v štýle glamour dvadsiatych rokov.

Tešíme sa na vás.
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SPOLOČENSKÁ SÁLA OÚ MILOSLAVOV-ALŽBETIN DVOR

Uvádza: JOŽO PROČKO, HUDBA: DJ GABO
PROGRAM: AXEL ARTIST DANCE COPMPANY

PREDAJ VSTUPENIEK - OBECNÝ ÚRAD MILOSLAVOV- ALŽBET IN DVOR, SEKRETARIÁT
info: Roman Plačintár, roman@placintar.sk, +421 903 434 127
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