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PRÍHOVOR STAROSTU 2
Vážení spoluobčania, milí priatelia,
prvýkrát som zavítal do obce Miloslavov 

pred päťdesiatimi rokmi a odvtedy som 
zostal jej obyvateľom. Bola to malá dedin-
ka s možno dvesto obyvateľmi, postupom 
rokov, najmä v ostatnom čase, sa však tvár 
našej obce výrazne zmenila. 

Množstvo pracovných príležitostí v hlav-
nom meste vytvorilo dopyt po výstavbe 
nových domov a naša obec, tak ako všetky 
obce v blízkosti hlavného mesta, sa začali 
veľmi rýchlo rozrastať, niekedy až prirých-
lo na to, aby mohli reagovať na všetky 
s tým súvisiace problémy. A najväčší z 
týchto problémov – kolabujúcu dopravnú 
situáciu – obce ani nemajú možnosť riešiť, 
okrem stáleho tlaku na samosprávny kraj, 
ministerstvo dopravy a zodpovedných po-
litikov.

V rámce našej obce sme zosumarizovali 
jednotlivé priority a potreby v projektoch 
obce, ktoré postupne pripravujeme, aby 
sme boli pripravení, ak sa vyskytne mož-
nosť na ich financovanie. Doteraz sme 
prioritne riešili najmä školstvo – kapacity 
materskej a základnej školy – teraz sa ve-
nujeme najmä novému zbernému dvoru 
a postupne prichádzajú na rad aj chodníky, 
cesty, cyklotrasy a pod. 

Som hrdý na to, že som obyvateľom obce 
Miloslavov a ako starostu ma teší záujem 
a nielen záujem, ale aj konkrétna pomoc 

od mnohých našich obyvateľov, ktorí 
kladne vnímajú snaženie vedenia obce a 
prispievajú osobnou, materiálnou alebo fi-
nančnou pomocou k riešeniu jednotlivých 
potrieb. Takýmto spôsobom pribudli nové 
hracie prvky v areáli Rekreačno-športové-
ho centra a vďaka obyvateľom bývajúcim 
na Borovicovej ulici sa podarilo dobudo-
vať nedokončenú komunikáciu. V areáli 
Rekreačno-športového centra riešime aj 
zvýšenie sietí na ihrisku s umelou trávou 
a na veľkom futbalovom ihrisku, aby sa v 
čo najvyššej možnej miere zabránilo pre-
kopnutiu lopty predišlo sa zraneniam os-
tatných návštevníkov areálu, ktorých je, 
najmä v letných mesiacoch naozaj veľa.

Na železničnej stanici v obci chceme 
ešte dokončiť prekrytie stojiska na bicykle 
a som veľmi rád, že sa nám podarilo do-
hodnúť so Slovak Telekom, a.s. predĺženie 
prípojky optického internetu až po vlakovú 
zastávku, kde je už aj umiestnený teleko-
munikačný stĺp. Po zrealizovaní prípojky 
budeme môcť na stĺp nainštalovať kame-
ru, ktorou sa zabezpečí monitoring stojiska 
bicyklov a predchádzanie alebo aspoň vy-
riešenie incidentov s krádežami bicyklov.

Nie je všetko dokonalé, ani ideálne, ale 
môžem vás ubezpečiť, že spolu s obecným 
zastupiteľstvom, zamestnancami obce, sa 
snažíme koncepčne riešiť všetky dôležité 
úlohy a potreby, ktoré v obci sú.

Chcem sa poďakovať všetkým spoločen-
ským organizáciám a cirkevným spoločen-
stvám za ich prínos pre obec a reprezentá-
ciu obce a samozrejme všetkým občanom 
ochotným pomáhať. 

Prajem všetkým ešte príjemné prežitie 
času, ktorý zostáva do konca letných práz-
dnin a teším sa na stretnutie so všetkými 
obyvateľmi 26.augusta na Dni obce Milo-
slavov. 

Milan Baďanský,  
starosta obce

Naša obec sa rýchlo rozrastá a pribúda v nej množstvo nových verej-
ných priestranstiev a ulíc. Doteraz sa používali na označenie stavieb iba 
súpisné čísla, ktoré sa vydávajú postupne, ako sa jednotlivé stavby prihla-
sujú a kolaudujú, ale sú pomerne mätúce pri orientácii a hľadaní konkrét-
neho domu a aj pri roznášaní pošty.

Z tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 
dňa 27.4.2017 uznesením č. 48/2017 zásady postupu na pomenovanie 
ulíc a verejných priestranstiev a vytvorenie Názvoslovnej komisie, ktorá 
pripraví podklad pre schválenie názvov ulíc formou všeobecného záväz-
ného nariadenia. 

Názvy ulíc v obci budú už oficiálne
Na prvý pohľad môže zdať, že ide o jednoduchú záleži-

tosť – rozložíme mapu, vyznačíme už používané názvy ulíc 
a k ostatným priradíme nové názvy. Nuž, nie je to celkom 
tak, pretože súčasne s pomenovaním ulíc a ich označením 
musíme pristúpiť aj k overeniu súpisných čísel, pridele-
niu orientačných čísel jednotlivým stavbám, zavedeniu 
príslušnej evidencie orientačných čísel na obecnom úra-
de a jej zosúladeniu s evidenciou súpisných čísel. Orien-
tačným číslom sa označí každý samostatný vlastný vchod 
a slúži na lepšiu orientáciu na príslušnej ulici.

V prvej etape Názvoslovná komisia pripraví návrhy na 
pomenovanie jednotlivých ulíc a priestranstiev, pričom sa 
zohľadnia ich zaužívané „neoficiálne“ názvy. Pri určovaní 
názvov nových ulíc bude komisia prihliadať na prípadné 
historické označenia danej časti, významné nežijúce osob-
nosti, veci, botanické či geografické súvislosti. V zmysle 
príslušnej vyhlášky MV SR nie je možné pomenovať ulicu 
po žijúcich osobách a takisto sa nemôžu používať dlhé, 
duplicitné, urážlivé alebo jazykovo nesprávne názvy.

Prvé zasadnutie názvoslovnej komisie sa bude konať 
v septembri, preto by sme chceli pozvať občanov, ktorí 
majú záujem prispieť svojim návrhom na pomenovanie 
ulíc konkrétnej časti obce, aby svoje návrhy zaslali mailom 
tajomníčke komisie p.Jašurovej na email: obec@milosla-
vov.sk. Ďakujeme za spoluprácu.

Ladislav Bučík, Jarmila Grujbárová, poslanci OZ 
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Výstavba zberného dvora ide naplno
V máji tohto roku, po podpise všetkých zmlúv a dokumentov, sme 

oficiálne začali s realizáciou výstavby Zberného dvora na odpady v na-
šej obci. Ide o stavbu s rozpočtom 884 tis. EUR, pričom obec na pro-
jekt získala dotáciu z Ministerstva životného prostredia – nenávratný 
finančný príspevok vo výške takmer 840 tis. EUR. Zvyšných cca 40 tis. 
EUR obec dofinancuje zo svojho rozpočtu. Je to zatiaľ najväčšia jed-
norazová dotácia, akú obec Miloslavov dostala v celej svojej histórii. 

Funkčný zberný dvor je pre našu rýchlo sa rozrastajúcu obec ne-
vyhnutnosťou. Prevádzka dočasného úložiska odpadu pri rekreač-
no-športovom areáli obce naráža na svoje technické a technologic-
ké limity a z hľadiska plnenia zákonných povinností obce pri zbere 
a triedení odpadu, ako aj z hľadiska aspoň minimálneho komfortu pre 
občanov je úplne nevyhovujúca. 

Do konca júla boli zo strany dodávateľa stavby Zberného dvora – 
spoločnosti Swietelsky – Slovakia, spol. s r.o. – realizované všetky po-
dzemné siete, studňa, žumpa, oplotenie a priestory na zber zeleného 
odpadu, hlavná budova je pred dokončením hrubej stavby a sú polo-
žené všetky podkladové vrstvy pod spevnené plochy a komunikácie. 
Plánovaný termín ukončenia stavby – október 2017 – by mal byť do-

držaný. K tomuto termínu budú dodané a namontované aj techno-
logické zariadenia (váha, traktory, kontajnery, kompostéry, minidrvič 
stavebného odpadu, štiepkovač) od firmy Mannet Madunice s.r.o. 

Začatie samotnej prevádzky Zberného dvora plánujeme na jar 
2018, no dovtedy nás čaká ešte veľa práce. Pripravuje sa prevádz-
kový poriadok Zberného dvora, ktorý určí pravidlá prevádzky dvora, 
jeho organizačné zabezpečenie, postup pri odovzdávaní a preberaní 
odpadu a sadzobník prípadných poplatkov. Na zbernom dvore budú 
môcť obyvatelia obce odovzdať biologicky rozložiteľný odpad zo záh-
rad, drobný stavebný odpad a objemný odpad. 

Po ukončení všetkých stavebných a montážnych prác bude po-
trebné vykonať záverečné zúčtovanie stavby v agentúre MŽP SR, 
odovzdať Zberný dvor do užívania (kolaudácia) a pripraviť ho na riad-
nu prevádzku. 

Nebude jednoduché dodržať všetky zákonné predpisy (naklada-
nie s odpadom, spoplatňovanie, kontrola, evidencia) a zároveň udr-
žať celý okruh nakladania s odpadmi vo vyrovnanom hospodárení. 
Hlavným cieľom však je, aby nový Zberný dvor priniesol občanom 
citeľné zlepšenie kvality služieb v tejto oblasti a prispel k zlepšeniu 
životného prostredia. Informácie o podmienkach prevádzky Zberné-
ho dvora poskytne obec na svojej webovej stránke.

Jarmila Grujbárová, poslankyňa OZ



OKIENKO SAMOSPRÁVY 4

Zákon o obecnom zriadení definuje obec ako 
samostatný územný samosprávny a správ-
ny celok Slovenskej republiky, ktorý združuje 
osoby majúce na jej území trvalý pobyt. Obec 
je súčasne právnickou osobou, ktorá za pod-
mienok ustanovených zákonom samostatne 
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 
príjmami.
Základnou úlohou obce je starostlivosť o vše-
stranný rozvoj jej územia a o potreby jej oby-
vateľov. Žiadne spoločenstvo, a teda ani obec si 
nevieme predstaviť bez existencie jednotlivca, 
veď jedným z charakteristických znakov obce je 
práve obyvateľstvo. Obyvateľom obce je oso-
ba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.

Aké práva a povinnosti majú obyvatelia obce?
Medzi práva obyvateľov obce patrí najmä:
-	  voliť poslancov zastupiteľstva a starostu 

obce a právo byť zvolený za poslanca alebo 
starostu

-	 hlasovať v miestnom referende o dôleži-
tých otázkach života obce

-	 zúčastňovať sa zhromaždení obyvateľov 
obce a vyjadrovať na nich svoj názor

-	 zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastu-
piteľstva

-	 obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnos-
ťami na obec

-	 používať obvyklým spôsobom majetok 
obce, ktorý slúži pre verejné účely

-	 požadovať od obce súčinnosť pri ochrane 
seba, svojej rodiny a svojho majetku, ktorý 
sa nachádza v obci

-	 požadovať od obce pomoc v čase náhlej 
núdze.

Okrem práv majú obyvatelia obce aj svoje po-
vinnosti, pretože sa majú podieľať na rozvoji 
a zveľaďovaní obce a poskytovať pomoc orgá-
nom obce. V tejto súvislosti každý obyvateľ 
obce je povinný:
-	 ochraňovať majetok obce, podieľať sa na 

nákladoch obce, vykonávať menšie obecné 
služby organizované obcou (napr. brigády) 
určené na zlepšenie života, životného pro-
stredia a podmienok obyvateľov obce

-	 podieľať sa na ochrane životného prostre-
dia v obci

-	 napomáhať udržiavať poriadok v obci
-	 poskytovať podľa svojich možností a schop-

ností osobnú pomoc pri odstraňovaní ná-
sledkov havárií alebo živelných pohrôm 
v obci.

Ak by sme to „preloži-
li“ do zrozumiteľného 
jazyka, obec tvoríme 
my všetci obyvatelia, 
ktorí tu máme trvalý 
pobyt. Majetok obce 
je náš spoločný ma-
jetok a preto by sme 
mali oň starať tak ako 
o svoj majetok. Na 
druhej strane, prob-
lémy obce sú aj naše 
problémy a takisto by 
sme mali prispievať 
k ich riešeniu. 

Obec môže len vtedy dobre prosperovať, keď 
má obyvateľov, ktorí majú záujem o verejné 
veci, o správu obce a o konštruktívne riešenie 
problémov, ktoré sa vyskytnú. Obyvatelia si síce 
zvolia svojich zástupcov – starostu a poslancov 
– aby zastupovali ich záujmy pri riadení a sprá-
ve obce, ale nemali by rezignovať na svoju účasť 
na živote obce v oblasti podľa svojich schopnos-
tí a možností. Starosta, 7 poslancov zastupiteľ-
stva a niekoľko zamestnancov obecného úradu 
naozaj nemôžu zvládnuť komplexne všetko, čo 
sa v obci deje, čo obec potrebuje, ako sa má 
rozvíjať, byť v čase všade a pod. Obec bude vždy 
stáť hlavne na ľuďoch, ktorí k nej majú vzťah, 
záujem o jej rozvoj a ochotu poskytnúť najmä 
svoj čas v prospech iných.

ČO JE OBEC A AKÉ PRÁVA A POVINNOSTI MAJÚ JEJ OBYVATELIA

Položka  Výdavky - názov položky

Rozpo et na 2017
schválený

UZN . 165/2016 zo
a 13.12.2016

erpanie rozpo tu
k 30.6.2017 %

6 Bežné výdavky 1 467 545,17 748 851,71 51%
61 Mzdy, platy, služ. Príjmy + odmeny 734 323,00 321 518,48 44%
62 Poistné do ZP + SP 259 385,50 113 710,88 44%
63 Tovary a alšie služby 432 926,67 293 634,85 68%
64 Bežné transfery 23 310,00 13 088,07 56%

65 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s
úvermi 17 600,00 6 899,43 39%

7 Kapitálové výdavky 11 000,00 72 383,31 658%
711 Nákup pozemkov 0,00 42 498,00
712 Nákup budov, pozemkov 0,00 0,00

713 Nákup strojov. prístrojov, zariadenia, techniky,
náradia 6 000,00 3 543,60 59%

714 Nákup traktorovej kosa ky 2 000,00 3 790,00 190%
716 Prípravné a projektové práce 0,00 2 250,00
717 Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia 3 000,00 20 301,71 677%
718 Rekonštrukcia a modernizácia 0,00 0,00

8 Finan né opereácie 87 929,00 52 616,72 60%
821 Splácanie istín z úverov 87 929,00 52 616,72 60%

Výdavky celkom 1 566 474,17 873 851,74 56%

erpanie finan ného rozpo tu výdavky k 30.6.2017
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Príjmy obce boli k 30.6.2017 naplnené na 
70 %, výdavky čerpá obec na 56 % z celko-
vého ročného rozpočtu. 

Najvýznamnejšou položkou v príjmo-
vej časti rozpočtu sú podielové dane, 
ktoré obec dostáva najmä podľa počtu 
obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt 
v obci a predstavujú 2/3 podiel z bežných 
daňových a nedaňových príjmov obce. 

Novým druhom príjmu je miestny po-
platok za rozvoj, ktorý obec Miloslavov 
vyberá v zmysle VZN č.7/2016.

K 30.6.2017 je výška prijatého miest-
neho poplatku za miestnu časť Miloslavov 
v sume 9 847,20 EUR a za miestnu časť 
Alžbetin Dvor v sume 45 931,00 EUR. Tie-

to finančné prostriedky, ktoré obec prijala 
budú použité v súlade so zákonom na roz-
voj častí, v ktorých bol miestny poplatok 
vyrubený.

Vo výdavkovej časti najpodstatnejšiu 
časť výdavkov predstavujú mzdy a odvo-
dy zamestnancov obce – celkom 68 za-
mestnancov obecného úradu, základnej 
a materskej školy a školskej jedálne.

Bežné výdavky (položka Tovary a os-
tatné služby) predstavujú výdavky na to-
vary a služby, ktorými obec zabezpečuje 
všetky svoje funkcie: stavebný úrad, od-
padové hospodárstvo, obecné cintoríny, 
vzdelávanie, školskú jedáleň, školský klub, 
sociálne činnosti v obci, podporu komu-

nitných činnosti, prevádzku Remeselné-
ho dvora, kultúru, prevádzku Rekreačno-
športový klub, správu miestnych komuni-
kácií a chodníkov, verejnú zeleň a verejné 
osvetlenie.

V rámci kapitálových výdavkov bol za-
kúpený pozemok pre výstavbu Zberného 
dvora v celkovej hodnote 42.497,00 EUR, 
tento výdavok však bude následne refun-
dovaný z prostriedkov grantu na Zberný 
dvor. 

Prijaté úvery na základnú školu a zvy-
šok úveru na materskú školu obec riadne 
spláca.

Ing. Renata Bačová, poslankyňa OZ
Hana Pokorná, referent OÚ

Ako obec hospodárila za prvý polrok?

Položka Názov príjmovej položky

Rozpo et na 2017
schválený

UZN. .165/2016
zo d a 13.12.2016

erpanie rozpo tu
k 30.6.2017 %

Bežné príjmy 1 560 474,17 1 013 220,74 65%
100 Príjmy da ové 1 045 700,00 636 178,44 61%
111 Podielové dane 742 000,00 427 737,46 57,65%
121 Da  z majetku 205 000,00 57 014,03 27,81%
133 Dane za tovary a za služby 98 700,00 151 233,85 153,23%

133 015 01 Z toho poplatok za rozvoj Miloslavov 0,00 9 847,20
133 015 02 z toho poplatok za rozvoj Alžbetin Dvor 0,00 45 931,00

133 Z toho TKO 86 700,00 92 749,45 106,98%
160 Sankcie uložené v da ovom konaní 0,00 193,10
200 Príjmy neda ové 175 166,74 127 747,44 72,93%
211 Dividendy BVS 2 500,00 0,00 0,00%
212 Príjmy z podnikania a vlastníctva 40 686,74 24 125,95 59,30%
221 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 33 000,00 14 514,50 43,98%
222 Za porušenie predpisov 0,00 30,00

223 Poplatky a platby z nepriemyselného  a náhodného
predaja  a služieb 94 430,00 65 907,23 69,79%

223 Z toho stravné do ŠJ - nie je príjem obce 0,00 23 618,90
242 Z vkladov 650,00 98,85 15,21%
292 Ostatné príjmy 3 900,00 23 070,91 591,56%
300 Bežné granty a transfery 339 607,43 249 294,86 73%
311 Granty 0,00 9 585,01
312 Transfery zo ŠR 339 607,43 239 709,85 70,58%

Kapitálové príjmy 6 000,00 0,00 0%
231 Príjem z predaja kapitálových aktív 0,00 0,00
233 Predaj pozemkov 6 000,00 0,00 0,00%

239 001 Zo združených investi ných prostriedkov 0,00 0,00
239 200 Ostatné kapitálové príjmy 0,00 0,00

Kapitálové granty a transfery 0,00 0,00 0,00
321 Kapitálové granty tuzemské 0,00 0,00
322 Kapitálové transfery zo ŠR  tuzemské 0,00 0,00
325 Grant na ostrovné osvetlenie 0,00 0,00

Finan né operácie 0,00 79 286,87 0%
453 Grant na ostrovné osvetlenie 0,00 0,00
453 Grant zo ŠR na MŠ 0,00 0,00
453 Nevy erpaný normatív ZŠ z roku 2016 0,00 78 993,74
453 z r.2016 prijaté v ŠJ, 2017 odvedené na OcÚ 0,00 0,00

453 Prevod prostriedkov z RF-zapojenie do rozp tu
(Fond zábezpeky) 0,00 0,00

453 BVS vratka 0,00 293,13
Príjmy celkom 1 566 474,17 1 092 507,61 70%

223 Z toho stravné do ŠJ-odpo íta -nie je príjem obce 0,00 0,00
Príjmy obce celkom bez ŠJ 1 566 474,17 1 092 507,61 70%

erpanie finan ného rozpo tu príjmy k 30.6.2017
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PÊLE – MÊLE

PLÁN AKTIVÍT  

MIESTNEJ ORGANIZÁCIE 
JEDNOTY DÔCHODCOV 
SLOVENSKA  
NA II. POLROK 2017

ZAČIATOK NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKU SA BLÍŽI...

Jarnej brigády na upratovanie verejných 
priestranstiev v obci, ktorá sa konala dňa 
8.4.2017 sa zúčastnilo 70 obyvateľov 
obce, čo predstavuje 2,7 % účasť z celko-
vého poštu obyvateľov prihlásených na 
trvalý pobyt v obci. Všetkým, ktorí sa zú-
častnili patrí poďakovanie za to, že im nie 
je ľahostajný vzhľad obce, kde žijú. 
 
Obec zabezpečila výmenu poškodených 
skiel na zastávkach SAD v oboch častiach 
obce. Žiaľ, ani nie po mesiaci od výmeny sú 
sklá opäť „vyzdobené“ grafickými prejavmi 
nespratníkov.
 
Na spríjemnenie posedenia parku bola 
opravená a sfunkčnená fontána a závlaha 
v parku v miestnej časti Alžbetin Dvor.
 
V areáli základnej školy bol v apríli odo-
vzdaný do prevádzky letný pavilón, ktorý 
bude slúžiť pre deti na vyučovanie a po-
obedňajšie aktivity a závlahový rozvod na 

polievanie trávy v areáli základnej školy 
a materskej školy. Financovanie aj realizá-
cia bola zabezpečená sponzorsky.
 
Tradičné stavanie mája v obci sa konalo 
v predvečer 1. mája za účasti obyvateľov 
obce a dychovej hudby 11 z Ivanky.
 
Na deň detí obce bolo odovzdané do uží-
vania zrenovované detské ihrisko v rekre-
ačno-športovom areáli obce, zakúpenie 
prvkov bolo realizované sponzorsky.
 
Vzhľadom na čoraz väčšiu obľubu cyklistiky 
v obci boli osadené nové stojany na bicyk-
le v RŠA obce s kapacitou na 30 bicyklov 
a ďalšie 3 stojany (15 bicyklov) boli namon-
tované na železničnej stanici v obci.

Koncom júla boli osadené nové kontajne-
ry na obnosené šatstvo a obuv v oboch 
miestnych častiach. Zmluva s pôvodnou 
spoločnosťou skončila, bola preto vybratá 
nová spoločnosť a obec s ňou uzatvorila 
zmluvu.

Obec zakúpila koše na psie exkrementy, 
celkom 9 košov zatiaľ je rozmiestnených 
v jednotlivých častiach obce; mapka je na 
webovej stránke obe.

Vzhľadom na ukončenie prevádzky „Pošta 
Partner“ umiestnenej v miestnom obcho-
de obec ponúkla ako dočasné riešenie Slo-
venskej pošte priestory na výdaj zásielok 
v Kultúrnom dome v miestnej časti Mi-
loslava. Takisto bola urgovaná inštalácia 
balíkomatu v miestnej časti Alžbetin Dvor, 
ktorá je v omeškaní z administratívnych 
dôvodov na strane Slovenskej pošty.

Na základe rozoslaných dotazníkov preja-
vilo spolu 293 domácností v obci záujem 
o kontajnery na separáciu biologického 
odpadu, z čoho si 210 záujemcov kontaj-
nery už aj prevzalo a obec zabezpečila zber 
a vývoz tohto druhu odpadu. 

V školskom roku 2017/2018 bude v Základnej škole v obci 
Miloslavov otvorených už celkom 14 tried od prvého po 
šiesty ročník základnej dochádzky s celkovým počtom 281 
žiakov. Prváčikov je zapísaných 55 a otvárajú sa pre nich 
3 triedy, druhákov je 61 v troch triedach, ďalej budú v ško-
le po dve triedy v 3.ročníku so 41 žiakmi, v 4.ročníku s 51 
žiakmi, v 5.ročníku s 39 žiakmi a po prvýkrát aj v 6. ročníku 
s 34 žiakmi.

Materská škola privíta v septembri spolu 44 nových škôlka-
rov, pričom celkový počet detí v škôlkach v oboch častiach 
obce je 160.
Všetkým deťom želáme, aby sa im v škole páčilo a aby škola 
bola pre nich miestom, ktoré im otvára nové obzory a pod-
poruje ich tvorivosť a talent.

V II. polroku pokračuje miestna organi-
zácia Jednoty dôchodcov v obci vo všet-
kých činnostiach, do ktorých sa zapájajú 
aktívni členovia našej organizácie. V au-
guste (18.8.2017) organizujeme tradične 
zájazd na výstavu poľnohospodárskych 
produktov, kvetov, stromčekov do Nitry 
na Agrokomplex.

Zdravie a spoločenské, či priateľské 
kontakty budeme upevňovať na výlete 
v dňoch 23. – 29.9.2017 v Piešťanoch, 
ktorého sa zúčastní 46 našich členov. Teší-
me sa na prechádzky, liečebné procedúry 
a plávanie. 

V spolupráci s Úniou žien využijeme pek-
né jesenné počasie a športuchtivých se-
niorov pozývame na organizovanie cyklo-
túry do Hamuliakova, ktorá bude spojená 
s príjemným posedením pri dobrých ry-
bách.

V októbri, v rámci mesiaci úcty k starším, 
obec v spolupráci s JDS organizuje spolo-
čenské posedenie. Členov, ktorí sú imo-
bilní a chorí a majú problém zúčastniť sa 
tohto podujatia, navštívia členovia výbo-
ru a obdarujú ich vitamínovými balíčkami.

Členovia našej organizácie žijú aktívne 
nielen športom, ale aj kultúrou. Aj v II. 
polroku pripravujeme návštevu divadel-
ného predstavenia Radošinského naivné-
ho divadla v Bratislave. 

Na november plánujeme organizáciu spo-
ločenského posedenia, kde oceníme ju-
bilantov vo veku 65, 70, 75 a 80 ročných 
kvetom a darčekom.

V decembri sa naša organizácia, tak ako 
každý rok, zapojí do prípravy občerstvenia 
v rámci Vianočných trhov usporiadaných 
obcou.

Výbor MO JDS

PÊLE – MÊLE
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ŠPORTOVO ZÁBAVNÉ POPOLUDNIE 
PRE DETI – MDD V OBCI

V tomto roku sme sviatok Medzinárodného dňa detí v našej obci 
oslávili v sobotu, 3 júna, v rekreačno-športovom areáli obce v miestnej 
časti Alžbetin Dvor.

Horúce slnečné počasie bez jediného mráčika bolo krásne, ale pre 
všetkých zúčastnených aj veľmi vyčerpávajúce . 

Deň detí otvoril starosta obce o 16.00 hodine, súčasne otvoril aj 
sponzorsky zrekonštruované detské ihrisko v areáli. 

V rámci programu sa predstavili po dlhšom čase naši HIP HOP taneč-
níci zo skupiny S3TKIDZ a hneď potom sa deťúrence rozbehli zbierať si 
body do svojich súťažných kupónov. V tomto roku bolo pripravených 10 
disciplín + 3 disciplíny v detskom kútiku. Súťažný kupón si vymenilo za 
tašku so sladkosťami a darčekom 460 detí.

Futbalový turnaj na umelom trávniku taktiež vyšiel a zbadali sme 
veru aj slzičky v teamoch, ktoré sa neumiestnili podľa svojich predstáv, 
ale športový duch chlapcom v siedmych mužstvách nechýbal. 

Ukážky výcviku psov so skupinou Ondreja Minárika boli pre deti zau-
jímavým zážitkom, takisto ako vyskákať sa do sýta na trampolíne a povo-
ziť sa na koníkoch z Jazdeckého klubu BORSEUS.

O zdravotný stav a drobné odreniny sa staral Martin Vojtek, ktorý 
prišiel aj s vozidlom Zdravotnej dopravnej služby, s vybavením ktorého 
sa mohli deti a aj rodičia bližšie zoznámiť. 

Ako občerstvenie bolo pre deti pripravené množstvo minerálky a pá-
rok v rožku. 

Veríme, že deti sa príjemne zabavili, ďakujeme sponzorom za finan-
čné a materiálne príspevky a všetkým dobrovoľníkom za ochotu pomôcť 
bez nároku na odmenu.

Pre všetkých bol dostatočnou odmenou úsmev a radosť na tvárach 
detí.

Kvetoslava Jašurová

NOVÁ EXPOZÍCIA V REMESELNOM DVORE
Pre tohtoročnú sezónu je v Remeselnom dvore obce Miloslavov sprí-

stupnená unikátna výstava drevených modelov od autora Pavla Fintora. 
Pavol Fintor je od detstva modelárom a vytvára unikátne, do detailu vypra-
cované drevené modely. V rámci výstavy sú inštalované drevené modely 
ako napr. Sedliacky voz, Brička, Cirkus Humberto, Furmanský voz s plu-
hom, Dostavník, Plachetnica Zlatá laň, Rakúsky poštový voz, Maringotka 
s bábkovým divadlom či Tatra 813 s prívesom. Remeselný dvor je otvorený 
pre verejnosť v sobotu a v nedeľu od 14:00 až 16:00

http://www.miloslavov.sk/sk/remeselny-dvor.
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ry vám kanoe alebo raft dovezú a odvezú tam, 
kde si požiadate. A k tomu vodácke krčmy, kde 
sa dá zajazdiť na koníkovi a dobre si zajesť.

Pre nás sú najlepšie miesta na nalodenie 
Vrakuňa, Malinovo, Tomášov, Eliášovce a Jelka. 

V Jelke sa určite zastavte, tam nájdete 
prvý z viacerých zachovalých vodných mlynov 
na Malom Dunaji – ide o funkčnú technickú 
pamiatku, ukážku technického majstrovstva 
našich predkov. Je prístupný za symbolické 
vstupné denne. Hneď pri mlyne je rybárska Re-
štaurácia Malom s výborným hallászlé a inými 
rybárskymi jedlami. Samozrejme, dostať sa tam 
môžete aj priamo od nás autom alebo na bicyk-

li, netreba ísť na kanoe. Nejakých 100 m odtiaľ 
je ďalšia vychytávka – Rybáreň sv. Petra - súbor 
chovných a lovných rybníkov, kde sa dá uloviť 
alebo kúpiť (a aj zjesť) kapor, pstruh, zubáč ale-
bo (ozaj) vynikajúci jeseter. Mimochodom, pri 
love nie je nijaké prekvapenie chytiť jesetera 
nad 70 kg...

Dosť bolo vody a rýb? Poďme ďalej – sme-
rom na Senec je nenápadná dedinka Kráľová 
pri Senci. Tam sa dá vybrať aj viackrát, toľko za-
ujímavých vecí tam nájdete... Asi najznámejšia 
je Oáza sibírskeho tigra, chovná stanica ussurij-
ských tigrov s 22 kusmi nádherných šeliem, kto-
ré môžete zblízka pozorovať a – keď sa podarí 

– aj pohladiť. Impozantný pohľad a emotívny 
zážitok nielen pre deti. Stanica je na polceste 
medzi obcami Kráľová a Kostolná.

V Kráľovej vás prekvapí krásny architek-
tonický skvost – barokový oblúkový most cez 
riečku Čierna voda, najkrajší most, ktorý je za-
písaný v zozname pamiatkových objektov. Aku-
rát..... že vedie odnikiaľ nikam.... Nebolo to tak 
vždy, most spájal tzv. anglický park a ozdobnú 
francúzsku záhradu pri kaštieli Pálffyovcov, ktorí 
mali v Kráľovej svoje reprezentačné sídlo. Avšak 

čas, vojny a socializmus urobili svoje, zničili sa 
parky, neskôr sa zbúral aj kaštieľ – zostal len 
most, je to škoda....

V Kráľovej ešte nájdete ako jediný na Slo-
vensku aj Včelársky skanzen – s expozíciou vyše 
300 úľov historických aj moderných, a takisto aj 
s ukážkou spôsobu získavania medu. Keď si to 
pozriete, nechoďte hneď preč, pretože vedľa je 
nenápadný areál s malým nápisom Komunita 
Cenacolo. Tu komunita mladých ľudí robí úžas-
nú prácu, bez podpory štátu, bez liekov a veľmi 
úspešne lieči závislých mladých ľudí od svojich 
závislostí – prevažne drogových, ale aj alkoho-
lických, či hráčskych. Len s pomocou troch vecí 
– priateľstva, modlitby a práce.

Tipy na výlety do okolia II.
Je leto, prázdniny parádne rozbehnuté a tak 

vám možno dobre padne znovu si prečítať niečo 
zaujímavé o našom bezprostrednom okolí. Všet-
ky tipy je možné absolvovať na bicykli i autom 
behom jedného dňa. V minulom čísle sme sa 
venovali tzv. Dunajskému okruhu, dnes sa ob-
rátime na opačnú stranu a objavíme čo-to aj vo 
„vnútrozemí“....

SEVERNÝ OKRUH – začneme hneď kúsok 
na sever od našej obce. Hoci naša obec bola 
kolonizovaná až po I. svetovej vojne, obce pri 
nás – Most na Ostrove a Štvrtok na Ostrove – sú 
veľmi staré (13. storočie) a viedli cez ne staré 
obchodné cesty, mali právo vyberať kráľovské 
mýto a mali vtedy viac obyvateľov ako v 19. sto-
ročí. Žiaľ, po dávnej sláve tam zostali iba pekné 
starobylé románsko-gotické kostoly s freskami 
či architektonickými zvláštnosťami. Ale kúsok 
ďalej už narazíme na obec Tomášov, kde nás 
očarí zrekonštruovaný barokový kaštieľ z 18. 
storočia, ktorý je osadený v nádhernom parku 
v anglickom štýle, zrejme najstaršom v býva-
lom Uhorsku. Dnes je v ňom hotel s názvom 
Art Hotel Kaštieľ – síce vo vyššej cenovej kate-
górii, ale s citlivo zariadenými izbami v pôvod-
nom barokovom šľachtickom štýle, okorenené 
dvomi apartmánmi v štýle art-deco. Vynikajúca 
kuchyňa a verejnosti prístupné možnosti zábavy 
dotvárajú mozaiku ponuky tohto hotela. Zatiaľ 
ako na jedinom mieste na Slovensku si môžete 
zahrať footgolf, kombináciu golfu, ale hraného 
s futbalovou loptou. Moderné wellness, adven-
ture minigolf, či vonkajší vyhrievaný bazén ešte 
rozširujú ponuku.

V neďalekom Malinove takisto nájdeme 
starobylý park, v ktorom je pekný náučný chod-
ník. Aj v tomto parku je kaštieľ, ale je neprístup-
ný, lebo v ňom sídli záhradnícka škola. Ale to už 
sme na brehu Malého Dunaja, ktorý sa kľukatí 
od Bratislavy až do Komárna a spolu s mater-
ským veľkým Dunajom vytvárajú vnútrozemský 
ostrov (mimochodom najväčší v Európe) – Žitný 
ostrov. Malý Dunaj je unikátny, je ideálny na 
poznávanie z jeho hladiny. Jeho lenivý tok a ne-
ustále sa meniaca scenéria plná života dovoľu-
je splavovať tok turistom v akomkoľvek veku. 
A práve jeho horná časť v našej blízkosti je na 
jednodenné splavovanie ako stvorená. Neboli 
ste ešte? Vyskúšajte – ticho, húštiny, bočné ra-
mená, malé táboriská, kde sa dá opiecť rybka či 
popiť pivko, môžu vytvoriť magické zážitky spo-
lu s priateľmi a rodinou. Loďky sa dajú za veľmi 
príjemnú cenu požičať – špecializované agentú-
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Predstavte si, že v Kráľovej je aj malé letis-
ko, kde sa dá objednať a zažiť let v balóne alebo 
malom lietadielku a obzrieť si toto všetko, celý 
náš Podunajský kraj aj z výšky.

Teraz pôjdeme iným smerom – cez Lehni-
ce sa ľahko dostaneme do obce Orechová Po-
tôň. Nájdeme tam hneď dve veľmi zaujímavé 
atrakcie. Prvou je Slovakia Ring – najznámejší 
slovenský automobilový a motocyklový okruh. 
Preteky ťahačov, tzv. truckov, tohto roku do-
konca ich majstrovstvá Európy, či preteky FIM 

EWC (vytrvalostný svetový šampionát) cestných 
motocyklov sú dostatočne známe. Ale na tento 
okruh sa môžete dostať aj sami, či už vo forme 
Kurzov bezpečnej jazdy, Školy šmykov alebo 
prenájmom športového vozidla – napr. Porsche. 
Všetko za slušné ceny. 

Hneď vedľa okruhu pred rokom otvorili 
Malkia park – moderne vybudovanú záchran-
nú stanicu zvierat, ktoré majitelia zachraňujú 
z cirkusov alebo nevhodných chovov. Obrovské 
množstvo zvierat od levov až po žraloky. Mo-
derné. Veľmi interaktívne a priateľské k deťom. 
Odporúčame!!

A sme na konci tohoto príspevku, nie na 
konci možností na výlety do okolia. Všetky uve-
dené tipy sú vo vzdialenosti do 25 km od nás 
– väčšina je pod 15 km. O všetkých sa dá oveľa 
viac nájsť na internete – otváracie hodiny, kon-
takt, ako sa tam dostať, atď. Verím, že si niečo 
z napísaných námetov vyberiete a vyskúšate.

Ing. Pavol Karaba, poslanec OZ

Rimania na území Hviezdoslavova  
Zaujímavý historický nález sa podaril na území vedľajšej našej 
obce v rokoch 2008 až 2009. V časti Hviezdoslavova pri železnici 
v dotyku s naším katastrom sa pri výkopových prácach novej lo-
kality objavili obrysy starovekého opevnenia. Urýchlený predbež-
ný prieskum, vykonaný Archeologickým ústavom v Nitre v spolu-
práci s ústavom vo Frankfurte nad Mohanom pomocou magne-
tometrických meraní a sond s istotou dokázal umiestnenie rím-
skeho poľného tábora strednej veľkosti v časti pri železnici. Na 
podnet Archeologického ústavu SAV zastavil Krajský pamiatkový 
úrad v Trnave ďalšie stavebné práce a rozhodol o nevyhnutnosti 
vykonať na celej ohrozenej ploche rímskeho poľného tábora v 
priestore plánovanej výstavby záchranný archeologický výskum. 
Stavebné práce sú nateraz zastavené, archeologický výskum sa 
ešte nerealizoval.

Pokúsme sa zrekonštruovať dobu a podmienky, prečo sa taký 
tábor mohol v našej lokalite vyskytnúť. Dunaj ako prirodzená 
veľká prekážka sa približne od 1. do 5. storočia n.l. stal sever-
nou hranicou obrovskej Rímskej ríše. Tento tzv. Limes Romanus, 
hranica tvorená prírodnými prekážkami a sieťou vojenských tá-
borov za touto hraničnou čiarou, tvoril účinný obranný systém 
proti vpádu väčšinou germánskych kmeňov zo severu – z tzv. 
barbarika. Na mieste týchto táborov neskôr vyrástli veľké mestá 

ako Vindobona – Viedeň, Brigetio/Celemantia – Komárno/Ko-
márom alebo Aquincum – Budapešť. V rokoch 165 až 180 n.l. 
za vlády cisára Marka Aurelia vpadli na územie ríše veľké kme-
ne Markomanov a Kvádov a vyplienili celú provinciu Pannonia 
(dnešné Maďarsko). Ako odvetu viedol cisár veľkú výpravu za 
Dunaj a v niekoľkých výpravách tieto kmene znovu a znovu po-

razil. Avšak dobyté územie (najsevernejší doložený prienik Rima-
nov je práve správa na trenčianskej skale z roku 179) nevedeli 
udržať. Pozostatky z týchto výprav sú práve základy tzv. poľných 
táborov, t.j. dočasných opevnených vojenských sídiel, ktoré Ri-
mania budovali na svojich výpravách na dočasný oddych, alebo 
častejšie na prezimovanie. A práve takýto tábor ležal niekedy 
v rokoch 168 až 178 aj v katastri obce Hviezdoslavov. 

Ako vyzeral? Podľa meraní mal tábor rozmery minimálne 250 
× 350 m, obdĺžnikový tvar bol v rohoch zaoblený, obohnaný 
zemným valom o výške cca 2,5 m s drevenou palisádou. Pred 
valom bola priekopa o šírke cca 4 m a hĺbke 2,5 m. V strede 
každej strany bola brána, ktorá pokračovala vo vnútri tábora 
pravouhlými uličkami. Poľné tábory neboli murované, na ubyto-
vanie slúžili stany z kože, resp. provizórne prístrešky. V jednom 
stane bývalo jedno stanové družstvo, t.j. 8 vojakov. Murovali sa 
iba pece na chlieb. Najväčší stan veliteľa tábora (prefekta) stál 
v strede tábora pri križovaní hlavných ciest. Podľa veľkosti tábo-
ra je možné dedukovať množstvo ubytovaných vojakov na 2-3 
kohorty, t.j. 1300 až 2000 mužov. Najväčší vojenský útvar v Rím-
skej ríši – rímska légia mala 10 kohort, čiže 6000 mužov. Na Du-
naji v Brigetiu bola trvale usídlená Légia I Adiutrix (Pomocná) 

a vo Vindobone zasa Legia X Gemina, 
takže tento tábor bol s najväčšou prav-
depodobnosťou postavený a osídlený 
časťou ich jednotiek.

Takýto rímsky tábor nie je na území 
Slovenska ojedinelý. Známe sú tábory 
v spomínanom Laugaríciu (Trenčín), Cí-
feri, Vrábľoch či Malackách. A samoz-
rejme, dva trvalé rímske tábory (castel-
lum) – jeden je Rusovciach (Gerulata) 
a druhý v Iži pri Komárne (Kelemantia). 
Ale je príjemné vedieť, že veľké udalos-
ti spred 1800 rokov sa diali aj v našej 
blízkosti. Koho by tieto veci zaujímali, 
môže sa oveľa viac dozvedieť na 1. po-
schodí nášho Remeselného dvora, kde 
je tzv. rímskemu obdobiu venovaná 
zaujímavá expozícia.

Spracoval:  
Ing. Pavol Karaba,  

poslanec OZ 
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Športový klub informuje 

Zmeny vo futbalovom klube ŠKO 

Športová sezóna je v plnom prúde, športoviská sú plné 
ľudí a aj v Športovom klube v priebehu tohto roka nasta-
li nové udalosti, o ktorých mi dovoľte Vás informovať. Po 
slabších výsledkoch futbalového oddielu seniorov v pred-
chádzajúcej sezóne sa vedenie Športového klubu obce 
Miloslavov rozhodlo zmeniť organizačnú štruktúru a perso-
nálne posilniť vedenie futbalových oddielov. K zmene tiež 
došlo na pozícií hlavného trénera a výrazným spôsobom 
sa posilnila a obmenila hráčska základňa. Tieto udalosti sa 
pozitívne odrazili v hernom prejave družstva najmä v záve-
re futbalovej sezóny a aj v letnej príprave – ukazuje sa, že 
ideme dobrým smerom. 

V spolupráci s obcou Miloslavov sme uskutočnili čias-
točnú rekonštrukciu trávnatej futbalovej plochy a pripravili 
tak ihrisko na nastávajúcu futbalovú sezónu, ktorá bude z 
hľadiska využiteľnosti hracej plochy veľmi náročná. Uteše-
ným spôsobom sa nám totiž rozrastá mládežnícka základ-
ňa a do novej sezóny ideme s kategóriami detí U6-7 mimo 
súťaž a U9, U11, U13 súťažne. Umiestnenie detí v závere 
súťaže na poprednom mieste nám urobilo nesmiernu ra-

Pred začiatkom sezóny 2017/2018 by som vás rád poin-
formoval o zmenách a novinkách, ktoré nastali vo futbalovom 
klube ŠKO Miloslavov. Po organizačných a personálnych zme-
nách sa predsedom futbalu v našej obci stal Ľuboš Havránek, 
ktorý má dlhoročné skúsenosti v oblasti manažmentu futbalo-
vých činností. Podpredsedom pre seniorský oddiel je naďalej 
Robert Riegel a podpredsedom pre mládežnícke oddiely Ivan 
Húska. Vedúcim seniorského futbalového oddielu je Martin 
Hinca. 

Minulý rok sa nám podarilo do seniorského futbalové-
ho oddielu pritiahnuť skúseného futbalového trénera Petra 
Mráza, ktorý dokázal v pomerne krátkej dobe stmeliť mužstvo 
a hlavne pre jeho trénerský a odborný potenciál, začali chlap-
ci opäť predvádzať pekný futbal a dosahovať dobré výsledky. 
Asistentom hlavného trénera sa stal skúsený a dlhoročný hráč 
Miroslav Snopek. 

Po poslednej sezóne odišlo niekoľko hráčov, ale prišli aj 
noví a po odohraní prípravných zápasov je možné konštatovať, 
že v novej sezóne mame na to, aby sme zabojovali o popredné 
umiestnenie. Cez leto prešlo futbalové ihrisko menšou rekon-
štrukciou, pretože na dvoch miestach bol už dosť kritický stav. 
Aj touto cestou by som chcel poďakovať hlavne pánovi staros-
tovi a obci za pomoc pri 
realizácii rekonštrukcie 
futbalového ihriska. Po-
ďakovanie patrí tiež pred-
sedovi Športového klubu 
obce Miloslavov Martinovi 
Sitiarovi, Vierke Jašurovej 
– bufet Verona, spoločnos-
ti DPD Slovakia a ďalším 
podporovateľom futbalu, 
ktorí prispievajú na chod 
futbalového oddielu. 

Verím, že si nájdete 
čas a prídete podporiť na-
šich futbalistov, či už ma-
lých alebo veľkých. Rozpis 
zápasov nájdete v Spra-
vodajcovi, na internetovej 
stránke a zápasy tiež budú 
vyhlasované v miestnom 
rozhlase. Za celý futbalový 
oddiel Vám želám prijem-
né športové zážitky a te-
ším sa na Vaše návštevy.

Robert Riegel,  
podpredseda  

futbalového klubu  
ŠKO Miloslavov

dosť a naznačilo pozitívny trend v práci s mládežou, 
za čo patrí uznanie vedeniu mládeže, trénerom, de-
ťom a samozrejme rodičom, ktorí sú neoddeliteľnou 
súčasťou ich progresu. V nastávajúcej sezóne po dl-
hom čase opäť vybehnú na ihrisko futbalisti kategó-
rie mladších žiakov U13, ktorí budú hrať predzápas 
seniorskému futbalovému oddielu. Domáci fanúšik 
tak bude mať možnosť vidieť v nedeľu dva zápasy. 

Športový klub obce Miloslavov reagoval na vý-
zvu Slovenského futbalového zväzu, ktorá sa týkala 
prerozdelenia finančných prostriedkov poskytnu-
tých formou dotácie vládou Slovenskej republiky na 
výstavbu a rekonštrukciu športovísk. Spracovali sme 
spolu s obcou projekt na rekonštrukciu multifunkč-
nej plochy s umelým povrchom, kde plánujeme vy-
meniť trávnik za povrch novšej generácie. Projekt by 
mal byť ukončený v termíne do konca roka 2018. Ve-
ríme, že budeme v realizovanom projekte úspešní a 
pomôžeme obnoviť ďalšie športovisko. 

Základňa členov Športového klubu sa rozras-
tá a my veríme, že s narastajúcim počtom obyva-
teľov obce sa rozšíria aj rady členov klubu. Svoje 

športové aktivity môžete realizovať v tenisovom 
alebo volejbalovom klube, pre deti je možnosť 
hrať futbal v žiackych súťažiach alebo hrať tenis v 
tenisovom klube mládeže, pre starších hrať futbal 
vo futbalovom družstve seniorov alebo rekreačne 
v Združení priateľov futbalu. Aktívne sú tiež kluby 
Hardcore Gym Miloslavov, Klub rekreačnej turistiky 
a cyklistiky, Klub rekreačného nohejbalu, Hokejový 
klub Miloslavov alebo Stolnotenisový klub. Občania 
obce tak majú možnosť zapojiť sa do širokého spek-
tra aktivít. V závere by som rád poďakoval všetkým 
členom Športového klubu obce Miloslavov za vzor-
nú reprezentáciu klubu a obce Miloslavov, všetkým 
sponzorom a podporovateľom športu v našej obci 
a v neposlednom rade starostovi obce Miloslavov a 
zástupcom obce za dlhoročnú intenzívnu podporu 
a spoluprácu. 

Mgr. Martin Sitiar, predseda výkonného výboru 
ŠKO Miloslavov 

         SENIORI V. liga 

ŠKO Miloslavov – FK Vajnory B 13.8. –  17.30
ŠK Igram – ŠKO Miloslavov 20.8. –  17.00
ŠKO Miloslavov – TJ Malinovo 27.8. –  17.00
ŠK FK Dabubia Hrubý šúr – ŠKO Miloslavov 3.9. –  17.00
ŠKO Miloslavov – ŠK Nová Dedinka 10.9. –  16,30
ŠKO Miloslavov – Lokomotíva DNV B 17.9. –  16.00
NMŠK 1922 Bratislava – ŠKO Miloslavov 24.9. –  16.00
ŠKO Miloslavov – FK Dúbravka 1.10. –  16.30
MŠK Senec– ŠKO Miloslavov 6.10. –  18.30
ŠKO Miloslavov – ŠK Krasňany 15.10. –  15.00
OŠK Chorvátsky Grob – ŠKO Miloslavov 22.10. –  15.00
ŠKO Miloslavov – MŠK Iskra Petržalka 29.10. –  14.00
TJ Jarovce – ŠKO Miloslavov 5.11. –  13.30
FK Vajnory – ŠKO Miloslavov  17.3. –  15.00
ŠKO Miloslavov – ŠK Igram 25.3. –  15.00
TJ Malinovo – ŠKO Miloslavov 1.4. –  16.30
ŠKO Miloslavov – ŠK FK Dabubia Hrubý šúr 8.4. –  16.30
ŠK Nová Dedinka – ŠKO Miloslavov  15.4. –  17.00
Lokomotíva DNV B – ŠKO Miloslavov 22.4. –  17.00
ŠKO Miloslavov – NMŠK 1922 Bratislava 29.4. –  17.00
FK Dúbravka – ŠKO Miloslavov 6.5. –  17.00
ŠKO Miloslavov – MŠK Senec 13.5. –  17.00 
ŠK Krasňany – ŠKO Miloslavov 19.5. –  10.30
ŠKO Miloslavov – OŠK Chorvátsky Grob 27.5. –  17.00
MŠK Iskra Petržalka – ŠKO Miloslavov 2.6. –  10.30
ŠKO Miloslavov – TJ Jarovce Bratislava 10.6. –  17.30

Vylosovanie nového ročníka           MLADŠÍ ŽIACI 

ŠKO Miloslavov – FK Lamač Bratislava 27.8. –  15.00
FK Dúbravka – ŠKO Miloslavov 29.8. –  12.30
TJ Jarovce Bratislava – ŠKO Miloslavov 2.9. –  10.30
SDM Domino B – ŠKO Miloslavov 6.9. –  17.00
ŠKO Miloslavov – TJ Čunovo 17.9. –  14.00
ŠKO Miloslavov – FC Petržalka D 24.9. –  13.00
ŠKO Miloslavov – MŠK Senec B 1.10. –  13.30
MFK Záhorská Bystrica – ŠKO Miloslavov 8.10. –  10.00
ŠKO Miloslavov – FK Vajnory 15.10. –  13.00
TJ Rovinka – ŠKO Miloslavov 22.10. –  9.30
ŠKO Miloslavov – FK Družstevník Blatné 29.10. –  12.00
ŠK Svätý Jur D – ŠKO Miloslavov 5.11. –  9.30
ŠKO Miloslavov – SDM Domino B 25.3. –  13.00
FK Lamač Bratislava – ŠKO Miloslavov 3.4. –  16.30
ŠKO Miloslavov – FK Dúbravka 8.4. –  14.30
ŠKO Miloslavov – TJ Jarovce Bratislava 15.4. –  14.00
TJ Čunovo – ŠKO Miloslavov 28.4. –  10.30
ŠKO Miloslavov – ŠK Svätý Jur D 1.5. –  15.30
FC Petržalka D – ŠKO Miloslavov  6.5. –  14.00
FK Družstevník Blatné – ŠKO Miloslavov 8.5. –  10.30
MŠK Senec B – ŠKO Miloslavov 12.5. –  12.00
ŠKO Miloslavov – MFK Záhorská Bystrica 20.5. –  15.00
FK Vajnory – ŠKO Miloslavov 27.5. –  9.00
ŠKO Miloslavov – TJ Rovinka 3.6. –  15.00



ŠPORT11

Nohejbalový klub Miloslavov 
V sobotu 17.6.2017 sa uskutočnil už 7. roč-

ník amatérskeho nohejbalového turnaja trojíc 
obce Miloslavov. Turnaj trojčlenných družstiev 
sa konal na multifunkčnom ihrisku Športovo-
rekreačného areálu obce Miloslavov v časti 
Alžbetin Dvor a organizoval ho Nohejbalový 
klub Miloslavov v spolupráci so Športovým 
klubom obce Miloslavov. 

Touto cesto by sme radi pozvali medzi nás 
ďalších hráčov, alebo tých, ktorí si chcú nohej-
bal vyskúšať. Nájdete nás multifunkčnom ihris-
ku v nedeľu zvyčajne od 14:00 a budeme radi, 
ak sa k nám pridáte.

Robert Pokorný,  
podpredseda Nohejbalového klubu Miloslavov

         SENIORI V. liga 

ŠKO Miloslavov – FK Vajnory B 13.8. –  17.30
ŠK Igram – ŠKO Miloslavov 20.8. –  17.00
ŠKO Miloslavov – TJ Malinovo 27.8. –  17.00
ŠK FK Dabubia Hrubý šúr – ŠKO Miloslavov 3.9. –  17.00
ŠKO Miloslavov – ŠK Nová Dedinka 10.9. –  16,30
ŠKO Miloslavov – Lokomotíva DNV B 17.9. –  16.00
NMŠK 1922 Bratislava – ŠKO Miloslavov 24.9. –  16.00
ŠKO Miloslavov – FK Dúbravka 1.10. –  16.30
MŠK Senec– ŠKO Miloslavov 6.10. –  18.30
ŠKO Miloslavov – ŠK Krasňany 15.10. –  15.00
OŠK Chorvátsky Grob – ŠKO Miloslavov 22.10. –  15.00
ŠKO Miloslavov – MŠK Iskra Petržalka 29.10. –  14.00
TJ Jarovce – ŠKO Miloslavov 5.11. –  13.30
FK Vajnory – ŠKO Miloslavov  17.3. –  15.00
ŠKO Miloslavov – ŠK Igram 25.3. –  15.00
TJ Malinovo – ŠKO Miloslavov 1.4. –  16.30
ŠKO Miloslavov – ŠK FK Dabubia Hrubý šúr 8.4. –  16.30
ŠK Nová Dedinka – ŠKO Miloslavov  15.4. –  17.00
Lokomotíva DNV B – ŠKO Miloslavov 22.4. –  17.00
ŠKO Miloslavov – NMŠK 1922 Bratislava 29.4. –  17.00
FK Dúbravka – ŠKO Miloslavov 6.5. –  17.00
ŠKO Miloslavov – MŠK Senec 13.5. –  17.00 
ŠK Krasňany – ŠKO Miloslavov 19.5. –  10.30
ŠKO Miloslavov – OŠK Chorvátsky Grob 27.5. –  17.00
MŠK Iskra Petržalka – ŠKO Miloslavov 2.6. –  10.30
ŠKO Miloslavov – TJ Jarovce Bratislava 10.6. –  17.30

Š T A T I S T I K A  O B C E

František Deák
Rudolf Lovci
Zuzana Kopčoková
Vieroslava Hodosiová
 

Do manželstva vstúpilo 5 párov:

Monika Fišerová  a Mgr.Branislav Jány
Mgr. Miroslava Kuricová  a Ing. Marián Lehotský Mikuš
Ing. Eva Zöldfayová  a Ing. Igor Raab
Sylvia Šabíková  a Marek Čambál
Mariana Kövágóová  a Ondrej Širila

K 21.07.2017 je počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu v obci 2597. 
Od 18.03.2017 do 21.07.2017 sa prihlásilo 84 obyvateľov.
Od 18.03.2017 do 21.07.2017 sa odhlásilo 13 obyvateľov.

Filip Elexhauser
Nataly Hromjaková
Michal Juráš
Dominik Csete
Klára Olašáková

Martin Jankura
Lukáš Lipka
Alina Krajčíová
Laura Foti
Benjamín Lučenič

Ella Ogurčáková
Lenka Mikulová
Ellise Brányiková
Vladislav Mlynek
Radovan Brezík
Dominika Bučíková

Eliška Oujezdská
Juraj Monček
Michal Monček
Rebeka Sýkorová
Maxim Sýkora
Emma Tomášová

Navždy nás opustili 4 obyvatelia:

Narodilo sa 22 detí:



Spravodajca obce Miloslavov – obecný časopis ● Vydáva obec Miloslavov v náklade 1300 kusov ● Uzávierka čísla 8.8.2017.
Redakčná rada: Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, Bc. Ladislav Bučík, Kvetoslava Jašurová, Ing. Eva Cibuľová. Pripomienky, návrhy a podnety týkajúce sa 
života v obci môžete doručiť do schránky, ktorá sa nachádza vo vestibule Obecného úradu Miloslavov na prízemí, alebo poslať na e-mailovú adresu obec@miloslavov.sk. 

Uverejnené články sa nemusia zhodovať s názormi redakčnej rady ● Nepredajné.


