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PríPraVa na Začiatok PrEVádZky Vážení spoluobčania, milí priatelia,

čas letí rýchlo – ani sme sa nenazdali 
a blížia sa vianočné sviatky a koniec roka. 
Je to aj príležitosť obzrieť sa späť. 

Z hľadiska práce obecného úradu ne-
bol tento rok jednoduchý, ale také sú už 
asi všetky . Začali sme realizovať výstav-
bu nového zberového dvora, ktorý sme aj 
skolaudovali a pripravujeme ho na pre-
vádzku. Revitalizovalo sa ihrisko v areáli 
rekreačno-športového centra. Takisto sme 
začali zlepšovať podmienky pre aktivity 
detí v školských areáloch – tak v areáli 
materskej školy, ako aj v areáli základnej 
školy sme robili úpravy ihrísk s cieľom väč-
šej bezpečnosti a komfortu našich detí. Ku 
koncu roka sme začali s úpravami ihriska 
v miestnej časti Miloslavov, aby aj tu bolo 
funkčné ihrisko pre šport. Vyriešili sme 
bezpečnosť stojiska bicyklov a jeho pre-
krytie na železničnej stanici, a dúfame, že 
inštalovaná kamera prispeje k väčšej bez-
pečnosti cestujúcej verejnosti a majiteľov 
zaparkovaných bicyklov. Dohodli sme so 
Slovenskou poštou, a.s. montáž Balíko-
Box-u a rokujeme o zriadení plnohodnot-
nej pošty v našej obci.

V rôznych štádiách realizácie sú mno-
hé ďalšie projekty, o čom pravidelne infor-
mujeme prostredníctvom webovej strán-
ky obce.

Môžem Vás všetkých ubezpečiť, milí 
spoluobčania a priatelia, že mi na rozvoji 
našej obci záleží, i keď sa nie všetko darí 
riešiť tak rýchlo, ako by sme chceli. Prudko 
rastúci počet našich obyvateľov kladie na 
nás a služby, ktoré obec poskytuje, vysoké 
nároky a musíme sa s tým vysporiadať.

Pri hodnotení tohto roka sa chcem po-
ďakovať všetkým aktívnym obyvateľom 
a spoločnostiam, ktorí nám pomáhajú rea-
lizovať jednotlivé projekty a výzvy. Veľmi 
si vážim ich pomoc, pretože bez toho by 
sa mnohé veci nedali realizovať, resp. nie 
tak operatívne. Ďakujem aj všetkým tým, 
ktorí nemôžu prispieť materiálne, ale pris-
pievajú svojou radou či podporou, pretože 
aj takáto forma pomoci je dôležitá.

Stabilným prvkom v našej obci sú zá-
ujmové združenia, Jednota dôchodcov 
Slo venska, Únia žien, spevokol RADOSŤ, 
Športový klub, Rodinné centrum ALŽBET-
KA, cirkevné spoločenstvá, ktoré plnia dô-
ležité úlohy tak na poli duchovnom, ako 
aj pri rozvoji spoločenských a športových 
aktivít v obci.

Takisto si vážim spoluprácu s obecným 
zastupiteľstvom, ktoré je veľmi nápomoc-
né pri správe našej obce. Chcem sa poďa-
kovať všetkým zamestnancom obce, pra-
cujúcim na obecnom úrade, v školských 
zariadeniach, na údržbe obce, za ich prácu 

Po 5 mesiacoch výstavby boli práce na novom Zbernom dvore (ZD) ukonče-
né. Dňa 15. októbra bolo uzavreté preberacie konanie stavebných prác prevzatím 
stavby a odstránením nedorobkov. 

V novembri bolo pre stavbu ZD vydané užívacie konanie (kolaudácia), ktorú 
pre našu obec vykonal stavebný úrad Kalinkovo. V závere novembra sme úspešne 
zvládli podrobnú vecnú a finančnú kontrolu zo strany riadiaceho orgánu minister-
stva, ktoré bolo zodpovedné za poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 
V novembri si tiež splnili svoje záväzky ďalší dvaja dodávatelia technológie ZD 
– firma Mannet s dodávkou dopravnej a drviacej techniky a firma MEVA s dodáv-
kou kontajnerov. 

Bola inštalovaná technológia cestnej váhy, zabezpečovacie zariadenie a kame-
ry. Za suchým výpočtom administratívnych úkonov nie je vidno vysokú admini-

stratívnu a časovú náročnosť a množstvo doku-
mentov, ktoré bolo treba k spusteniu prevádzky 
vypracovať, skontrolovať a odúčtovať. Jedine sku-
točnosť, že bez nenávratného príspevku by sme 
si nikdy nemohli dovoliť vybudovať taký zberný 
dvor, nás nútila pustiť sa do vypracovania žiadosti 
a do celého procesu. 

Teraz máme zberný dvor, ktorý spĺňa všetky zákonné a ekologické požiadavky 
s kapacitou zohľadňujúcou aj budúci rozvoj obce. Celý proces – od začiatku príp-
ravy projektu do začiatku prevádzky trval vyše 2 roky.

K spusteniu prevádzky na jar 2018 nám ešte zostáva dosť práce – dopracovať, 
odladiť a schváliť Prevádzkový poriadok ZD, vypracovať cenníky, zaškoliť pracov-
níkov na obsluhu zariadení a vydať informačný leták tzv. „na chladničku“, aby ob-
čania mali poruke podmienky prevádzky či otváracie hodiny.

Jarmila Grujbárová, poslankyňa OZ

•	 V auguste obec zrealizovala revitalizáciu ihrísk a povrchov v areáli MŠ Alžbetin 
Dvor, čím sa zlepšilo prostredie na hranie detí a ich bezpečnosť.

•	 V septembri sa v areáli základnej školy a materskej školy upravili doskočiská pod 
hracími prvkami pre väčšiu bezpečnosť detí.

•	 Obec realizovala v októbri nové stojisko a prístrešok pre 36 bicyklov na železničnej 
stanici. V novembri bol namontovaný aj kamerový systém na monitorovanie prie-
storu nástupišťa a stojiska bicyklov a realizovalo sa prekrytie stojiska bicyklov.

•	 Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa uskutočnilo stretnutie so staršími dňa 
27.10.2017.

•	 Koncom novembra bolo slávnostne otvorené nové športové ihrisko na školskom 
dvore pri základnej škole Miloslavov.

•	 Obci sa po niekoľkých mesiacoch rokovaní podarilo dohodnúť sa so Slovenskou po-
štou na prevádzke BalíkoBox-u, ktorý je namontovaný pri obecnom úrade v miestnej 
časti Alžbetin Dvor a od 4.12.2017 je plne funkčný. V kultúrnom dome v miestnej 
časti Miloslavov pošta prevádzkuje dočasnú výdajňu zásielok a obec rokuje s poštou 
o zriadení stálej prevádzky v obci.

•	 Tak ako každý rok, aj tento rok navštívil Mikuláš deti z našej obce, vo štvrtok 
7.12.2017

•	 V  časti Wienerovej aleje sa realizovala v časti úprava povrchu cesty, čím sa spre-
jazdnil  dlhé roky nefunkčný úsek.

•	 V spolupráci s obyvateľmi sa realizoval asfaltový povrch a položenie zámkovej dlaž-
by na Borovicovej ulici.

•	 Za účasti sponzorov a obyvateľov obce sa nanovo vyasfaltovala časť Orechovej ulice.

Muž a žena prichytení pri krádeži bi-
cykla na železničnej stanici .... postaršia 
občianka pohryzená voľne pobehujúcim 
psom ....... z areálu nového zberného dvora 
vykradnuté radiátory, sanitárne zariadenia 
a čerpadlá deň po ich namontovaní ...... 
odmontovaná strunová hojdačka z det-
ského ihriska v parku v časti Miloslava ...... 
odcudzené zariadenia vo viacerých rozo-
stavaných domoch vedľa seba ..... zdevas-
tované stojanové svietidlá v parku pri kos-
tole – to je iba malý výsek nepríjemných 
udalostí, ktoré sa udiali v posledných me-
siacoch v našej obci. 

Všetci sa právom môžeme pýtať, či sa 
s tým nedá nič robiť, prípadne čo sa uro-
bilo, aby sa predišlo ohrozeniu majetku 
a zdravia obyvateľov. 

Poďme však po poriadku – ráz našej 
obce sa hlavne počas posledných 15 ro-
kov nenávratne zmenil, už nie sme malá 
uzavretá dedinka – zmenili sme sa na prí-
mestskú aglomeráciu sídliskového typu. 
Počet obyvateľov sa zvyšuje závratnou 
rýchlosťou, veľký počet z nich nie je ani 
prihlásených na trvalý pobyt. Sprievodným 
javom tohto procesu je anonymita, vysoké 
múry okolo domov a takmer žiadne väzby 

na miestnu históriu a kultúru. Počet našich 
obyvateľov, ktorí v obci bývajú menej ako 5 
rokov, sa odhaduje na 30-40% z celkového 
počtu obyvateľov obce. Skúsenosť pritom 
hovorí, že až po 10-tich rokoch bývania 
v nejakej lokalite sa začínajú vytvárať dl-
hodobejšie vzťahy a pocit identifikácie sa 
s daným územím. Pretože iba tam, kde má 
človek pocit domova, tam je ochotný ne-
chať aj časť svojho srdca. 

Takže ešte raz – čo urobiť alebo zlep-
šiť, aby sa zvýšila bezpečnosť a pocit istoty 
v našej obci?

V niečom je zodpovednosť ozaj na ple-
ciach vedenia obce, spomeniem najmä 
inštaláciu sledovacích kamier, zabezpečo-
vacích zariadení, dobrú spolupráca s políci-
ou, rozumné plánovanie rozvoja obce, ale-
bo aj také nehmotné veci, ako vytváranie 
ovzdušia dôvery a spolupráce či vytváranie 
podmienok na spoločný komunitný život. 
O niektorých konkrétnych opatreniach 
obce (prístrešky pre bicykle, bezpečnostné 
kamery) v tejto oblasti si môžete prečítať 
v inom príspevku tohto Spravodaja.

Oveľa väčší príspevok ku zvýšeniu bez-
pečnosti môžu pridať sami občania. Ak 
budeme poznať našich susedov, ak si bu-
deme všímať, kto sa pohybuje po našej 

ulici, ak nám nebude ľahostajné škriekanie 
neďalekého poplašného zariadenia – tak 
to je presne niečo, čo nedokáže nijaká po-
lícia. Učme sa a učme aj naše deti, že u nás 
sa ešte stále chodci navzájom zdravia. Po-
znajme svojich susedov, minimálne na uli-
ci. V niektorých častiach obce fungujú veľ-
mi pekné akcie – tzv. „ulicovice“ občasné 
posedenie susedov z jednej ulice napr. pri 
pivku, či guláši .... Zapájajme sa aktívnejšie 
do akcií obce, treba povedať, že hlavne pre 
deti je možností neúrekom. V obci pracujú 
športové kluby pod vedením zapálených 
nadšencov a všetci sú vítaní v športových 
areáloch. Vynikajúco spolupracujú a spo-
ločne sa stretajú naši dôchodcovia. Veľký 
kus práce na vzájomnom spoznávaní sa 
najmä nových obyvateľov určite robia aj 
obecné škôlky a škola. 

A ešte niekoľko odporúčaní – pri výs-
tavbe alebo rekonštrukcii domov nekupuj-
te podozrivo lacné zariadenia od jednotliv-
cov, často sú to veci, ukradnuté vo vedľajšej 
ulici alebo obci. Nepúšťajte si podomových 
zberateľov odpadu do dvorov, často dávajú 
tipy vykrádačským bandám. Také obyčajné 
veci, ako susedskú spolupatričnosť či ro-
zumnú úvahu nenahradia nijaké mreže. Je 
to na nás všetkých ...... 

Milan Baďanský,  
starosta obce 

dá Sa u náS bEZPEčnE býVať a žiť?

ZBERNý DVOR V číSLACh:
Celkový rozpočet:  885 tis. €
Podiel obce:  45 tis. €
Plocha areálu:  3269 m2

Počet zamestnancov:  2
Počet druhov odpadu:  7

Pêle – Mêle Pêle – Mêle

Mikulášske divadelné predstavenie Útrapy vianočného škriatka s Mikulášom.

Deň úcty  
k starším bol 
27.10.2017.

Prístrešok pre bicykle na železničnej stanici.

a odhodlanie a zanietenie pracovať, nie 
vždy v jednoduchých podmienkach a tiež 
aj ich za prácu mimo pracovnú dobu. 

Záverom chcem zapriať všetkým vám, 
vašim rodinám a blízkym, milí spoluob-
čania, príjemné a radostné prežitie via-
nočných sviatkov, pohodu a šťastný nový 
rok v mene svojom, v mene poslankýň 
a poslancov Obecného zastupiteľstva 
a v mene všetkých zamestnancov obce.

Milan Baďanský, starosta obce
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V lete tohto roku prebehla v médiách 
výstražná správa o šírení toxického zamo-
renia v podzemných vodách, ktoré sa šíri 
zo starej skládky chemických látok v časti 
Vrakuňa. Tieto správy boli o to alarmujú-
cejšie, že smer pohybu rozpustených toxí-
nov mieri v smere pohybu podzemných vôd 
práve smerom na obce Most na Ostrove, 
Miloslavov a Dunajskú Lužnú. Množstvo 
článkov neváhalo označovať problém vra-
kuňskej skládky ako najväčšie toxické za-
morenie na Slovensku.

Keďže sa na danú tému informuje 
množstvo našich občanov a zverejňované 
informácie sú často chaotické a protichod-
né, v nasledujúcich riadkoch sa pokúsime 
pozrieť sa na tento problém vecne, vo 
svetle dostupných údajov. 

Kde sa skládka nachádza? Skládka sa 
rozprestiera na území bývalého Mlynského 
ramena Malého Dunaja, ktoré ležalo pri-
bližne medzi Ružinovom, začiatkom starej 
Vrakune a Prievozom v predĺžení štartova-
cej dráhy letiska. Plocha skládky predsta-
vuje cca 4,65 ha. 

Kedy a ako vznikla? Skládka vznikla 
v roku 1966 a až do roku 1979 na plochu ra-
mena bývalé Závody ChZJD, ľudovo Dimit-
rovka vyviezli cca 90 tis. m3 chemického 
odpadu, v sudoch, ale aj voľne sypaného. 
Bez izolácie či akejkoľvek ochrany spod-
ných vôd, bez monitorovacích zariadení 
a bez podrobnej dokumentácie, čo sa tam 
vlastne vyvážalo. hrúbka odpadu bola od 
1,5 do 2,5 m. Tento bol následne prikrytý 
cca 2 m hrubou vrstvou zeminy, dovezenej 
zo stavby VD Gabčíkovo. 

Čo sa na skládke nachádza? Odborní-
ci tam dosiaľ identifikovali vyše 400 dru-
hov chemických látok a zlúčenín, niektoré 
z nich skutočne vysoko jedovaté či karcino-
génne. Pre ukážku aspoň niekoľko z nich 

– benzén, arzén, rakovinotvorný chlóretén 
alebo DDT. 

Čo sa vlastne stalo? Problém začal byť 
vážny po roku 1992, kedy sa spustením 
prevádzky Vodného diela Gabčíkovo v da-
nej oblasti zdvihla hladina spodných vôd 
o vyše 2 metre. Skládka, predtým ležiaca 
v suchej zemine, sa v celej ploche dostala 
do kontaktu so spodnými vodami. Uložené 
sudy začali korodovať a následne začal do 
podzemia vytekať koktejl chemikálií a za-
čal sa šíriť v smere pohybu podzemných 
vôd – teda smerom na Žitný ostrov. Miera 
zamorenia nie je presne zistená, podľa po-
sledných meraní sa hranica zamorenia nie-
ktorými toxínmi dostala po územie Vraku-
ne až po Malý Dunaj. Minimálne 15 rokov 
tak v podzemí Vrakune, v tesnej blízkosti 
našej najväčšej podzemnej zásobárne pit-
ných vôd narastá nebezpečné znečistenie 
vôd. Vo Vrakuni je už od roku 2002 vydaný 
zákaz používania podzemných vôd na pitie, 
ale aj na polievanie záhrad a plodín.

Kto je za tento stav zodpovedný? hoci 
na používanie skládky bol v roku 1966 vy-
daný súhlas hlavného hygienika SR, ob-
rovské ekologické škody mali ísť na vrub 
pôvodcu odpadov – štátny podnik ChZJD. 
V roku 2002 bol tento štátny podnik spri-
vatizovaný firmou Andreja Babiša Istrode-
za – žiaľ, do kúpnej zmluvy zástupca štátu 
(Fond národného majetku) nedal aj povin-
né prevzatie ekologickej záťaže bývalého 
štátneho podniku. Aké pohnútky ich viedli 
k tomuto kroku, nechám na láskavom po-
súdení čitateľa. Týmto krokom však povin-
nosť vysporiadať sa so záťažou prešla na 
štát, ktorý cez Ministerstvo životného pro-
stredia SR musí situáciu riešiť.

Aké sú návrhy na sanáciu? Existuje 
množstvo teoretických návrhov ekologic-
kých aktivistov na principiálne riešenie 
problému – teda kompletné odstránenie 

skládky, tieto návrhy situáciu momentálne 
však skôr zhoršujú. A to preto, že predlžujú 
obdobie neustálych diskusií bez praktické-
ho riešenia. V súčasnosti je situácia taká 
vážna, že je treba konať hneď. Jediný prag-
matický návrh je podľa odborníkov utesne-
nie celej skládky po celom obvode skládky 
podzemnou tesniacou stenou, ktorá bude 
votknutá až do nepriepustného podložia, 
ktoré je v tej oblasti v hĺbke cca 22 m. Dĺž-
ka podzemnej steny je navrhnutá asi 2 km. 
Toto riešenie je známe od roku 2010, exis-
tuje naň dokonca uznesenie vlády, ale do-
teraz sa toto opatrenie nevykonalo. Opatr-
né vyjadrenia súčasného ministra životné-
ho prostredia hovoria o predpoklade, že 
enkapsulácia (uzavretie) skládky by mohla 
byť vykonaná v horizonte 1-2 rokov. Pred-
pokladaný náklad na uzatvorenie skládky 
do tzv. kapsule je cca 30 mil. EUR. Vybu-
dovaním kapsule sa získa čas na následnú 
dekontamináciu, ktorej náklad bude nie-
koľkonásobne väčší.

Ako skládka ohrozuje nás v Miloslavo-
ve a čo môžeme robiť? Napriek zverejne-
ným znepokojivým mapám šírenia znečis-
tenia a závažnosti problému, a aj napriek 
obavám, prameniacim zo žiadneho alebo 
pomalého riešenia havárie zo strany štátu, 
vecný pohľad na reálny stav nám dáva ur-
čitú nádej, že nasledujúcich 10 rokov našej 
obci priame ohrozenie znečistením nehro-
zí. Do tej doby azda aj povestné pomalé 
„božie“ (rozumej „štátne“) mlyny vykonajú 
svoju robotu. Nedávne rozbory podzem-
ných vôd, ktoré sme dali spolu s okolitými 
obcami vykonať, hovoria skôr o poklese 
znečistenia, čo sa dá vysvetliť zníženým 
používaním chemických hnojív poľnohos-
podármi a vybudovaním siete kanalizácií 
v obciach. 

Dotknuté obce, vrátane našej, sa ofi-
ciálnymi listami opakovane obrátili na mi-
nisterstvo a dôrazne žiadajú situáciu okam-
žite riešiť. V každom prípade, musíme byť 
aj ako občania aktívni a zaujímať sa o pri-
jaté riešenia a postup štátnych orgánov na 
odstránenie tohto havarijného stavu.

Ing. Pavol Karaba, poslanec OZ

toxiCká SkLádka Vrakuňa – fakty a mýty 
1.novembra 2016 nadobudol účin-

nosť zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom 
poplatku za rozvoj, ktorého zámerom je 
jednorazovým spoplatnením nových sta-
vieb podľa určenej sadzby zvýšiť príjmy 
obcí a miest s využitím týchto príjmov na 
investície obcí a miest do oblasti školstva, 
kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnych 
služieb, verejných priestranstiev, komuni-
kácií, parkovacích plôch, verejného osvet-
lenia a technickej infraštruktúry. 

V našej obci sme k tomuto zákonu prijali 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2016, 
na základe ktorého obec začala vyrubovať 
poplatky za rozvoj zo stavieb, na ktoré boli 
od 1.1.2017 vydávané stavebné povolenia, 
povolenia zmeny stavby pred jej dokon-
čením, dodatočné povolenia stavby alebo 
ohlášky. Obecné zastupiteľstvo určilo zá-
kladnú sadzbu vo výške 20,00 eUR za kaž-
dý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti 
stavby. Súčasne, v súlade so zákonom, sa 
poslanci zhodli, že poplatok za rozvoj bude 
použitý v tej miestnej časti obce, v ktorej 
sa poplatok za rozvoj obce vybral.

K 15.11.2017 obec vystavila celkom 50 

rozhodnutí o poplatku za rozvoj v miest-
nej časti Alžbetin Dvor v celkovej výške 
114 406,40 eUR, z čoho bolo obci už uhra-
dených k tomuto termínu 87 546,80 EUR. 
V miestnej časti Miloslavov bolo vyrúbe-
ných spolu 22 poplatkov v celkovej sume 
148 862,20 eUR, z čoho uhradených je 
34 249,20 EUR. Sklz v úhrade je spôsobený 
najmä tým, že neuhradené poplatky boli 
vyrubované v mesiacoch október a no-
vember, takže ich úhradu obec očakáva do 
konca roku 2017 a takisto niektorí poplat-
níci požiadali v súlade so zákonom o platbu 
v splátkach. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ro-
kovaní 23.11.2017 rozhodlo, že tieto pros-
triedky z poplatku za rozvoj zostanú v re-
zervnom fonde obce a budú použité v roku 
2018 na jednotlivé pripravované projekty. 
Za týmto účelom komisia pre rozvoj obce 
aktualizovala stav jednotlivých projektov 
a ich prípravu na realizáciu a určila priority 
v jednotlivých oblastiach.

V oblasti rozvoja technickej infraštruk-
túry, miestnych komunikácií a parkovísk 
je to realizácia rozšírenia a rekonštrukcie 

Lesnej ulice, vybudovanie Cintorínskej uli-
ce, bezpečných prechodov pre chodcov, 
parkoviska pre automobily na železničnej 
stanici Miloslavov, parkoviska pri základnej 
škole a materskej škole. V rámci rozšíre-
nia možností na rekreáciu obyvateľov má 
obec už dlhšiu dobu zámer vybudovať cyk-
lochodníky. Už z tohto výpočtu je zrejmé, 
že prostriedky z poplatku za rozvoj nebu-
dú stačiť na všetky zámery obce, preto sa 
budeme snažiť o získanie prostriedkov aj 
z iných zdrojov, napr. z pripravovaných vý-
ziev ministerstiev alebo iných grantových 
schém. V tomto smere uvítame pomoc zo 
strany našich obyvateľov, či už vo forme 
poradenstva alebo pomoci pri príprave 
projektov.

Podrobnejšie informácie o všetkých 
pripravovaných projektoch obce nájdete 
na webovej stránke obce v časti Projekty 
obce alebo v záložke Zápisnice z OZ, kde je 
tabuľka prehľad a stav projektov obce prí-
lohou zápisnice.

Ing. Jarmila Grujbárová,  
poslankyňa OZ

Nový predse-
da Bratislavského 
s a m o s p ráv n e h o 
kraja (BSK) Juraj 
Droba, ako aj 49 
zvolených poslan-
cov krajského za-
stupiteľstva zložili 
na ustanovujúcom 
zasadnutí sľub. 
Pred sebou majú päťročné funkčné obdobie. 

https://spravy.pravda.sk/regiony/
clanok/450189-novy-predseda-bratislavske-
ho-kraja-juraj-droba-aj-poslanci-zlozili-slub/

Odchádzajúci predseda Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Pavol Frešo stál na jeho 
čele osem rokov. „Ďakujem doterajšiemu za-
stupiteľstvu a novému chcem zaželať, aby sa 
mu podarilo kraj posunúť vpred spoločnými 
silami,“ povedal vo svojom príhovore Frešo.

Nový predseda kraja Juraj Droba sa po 
zložení sľubu všetkým prítomným prihovoril. 
„Obyvateľov Bratislavského samosprávneho 
kraja trápia podobné problémy ako na celom 
Slovensku. Je to doprava, školstvo, regionálny 
rozvoj a ďalšie. Chcem im povedať, že odhodla-
nie meniť veci k lepšiemu máme, preto si vyhr-
ňme rukávy a poďme sa schuti pustiť do práce. 
Dnešným dňom si zároveň vyzliekam zelené 
stranícke tričko a budem pracovať pre obyva-
teľov kraja,“ povedal Droba. Dodal, že sa chce 
poďakovať doterajšiemu predsedovi kraja Pav-
lovi Frešovi a že je rád, že našli spoločnú reč.

„Prvé týždne môjho úsilia budem venovať 
tomu, aby som dal dohromady tím, s ktorým 

budeme spolu vykonávať náš volebný prog-
ram. Za svoj tím budem považovať jednak za-
mestnancov BSK, ale aj poslancov a poslanky-
ne zastupiteľstva. Dajte mi sto dní na to, aby 
som pripravil programové vyhlásenie, nebolo 
zvykom, aby predsedovia kraja predstavova-
li programové vyhlásenia, ja to však chcem 
určite spraviť,“ povedal na dnešnom brífingu 
po skončení zastupiteľstva Juraj Droba. Prvé 
zasadnutie nového zastupiteľstva bude 20. de-
cembra o 9:00 na Úrade BSK.

Frešo ako externý poradca

Podľa medializovaných informácií zostáva 
Pavol Frešo pracovať pre kraj ako externý po-
radca. Juraj Droba tieto informácie potvrdil 
s tým, že Pavol Frešo bude externým konzul-
tantom na obdobie troch mesiacov. „Považu-
jem to za úplne bežnú firemnú prax, keď od-
chádzajúci manažment je ešte k dispozícii za 
honorár pre ďalší manažment, aby prebehlo 
odovzdanie úradu hladko,“ povedal Droba.

Tesný volebný súboj

Voliči v Bratislavskom kraji si 4. novem-
bra vo voľbách do orgánov vyšších územných 
celkov mohli vyberať predsedu samospráv-
neho kraja zo 17 kandidátov a 50 poslancov 
z 356 uchádzačov. Bratislavský samosprávny 
kraj najbližších päť rokov povedie Juraj Dro-
ba (SaS, OĽANO, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zme-
na zdola, DÚ). Voliči mu odovzdali 36 864 
(20,42 %) platných hlasov. Druhú najvyššiu 
podporu získal nezávislý kandidát Rudolf Kusý. 

Toho volilo 33 489 (18,55 %) voličov. Milan 
Ftáčnik, ktorý tiež kandidoval ako nezávislý, 
v týchto voľbách presvedčil 31 638 (17,52 %) 
voličov. Doterajšieho šéfa kraja Pavla Freša 
podporilo 19 640 voličov (10,88 %). Volebná 
účasť v Bratislavskom samosprávnom kraji bola 
31,34 percenta.

Výsledky volieb do samosprávnych 
krajov v obci Miloslavov konaných
dňa 4. 11.2017

Počet oprávnených osôb vo volebných 
okrskoch zapísaných do zoznamu 
voličov    1961
Počet voličov, ktorým boli vydané 
obálky     687
Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby predsedu    671
Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby 
do zastupiteľstva    650

Percento účasti:
Alžbetin Dvor   –    35,13 %
Miloslavov        –    34,63 % 

Počet platných hlasov odovzdaných pre 
zvoleného predsedu samosprávneho kraja 
Mgr. Juraja Drobu, MA, MBA   89
Počet platných hlasov pre zvolených 
poslancov pre volebný obvod XXIV:
PaedDr. Juraj Jánošík          62
Ing. István Pomichal, PhD.  16

Poplatok za rozvoj podporí rýchlejšiu realizáciu projektov našej obce

žuPné Voľby     žuPné Voľby     žuPné Voľby    žuPné Voľby



roZpočEt7roZpočEt 6

roZPočEt obCE na rok 2018
Návrh rozpočtu obce je zostavený ako vyrovnaný rozpočet v celkovej výške 2 358 641,26 EUR, to znamená, 

že je nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií). 
Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 2 294 679,00 EUR, bežné výdavky vo výške 1 806 507,80 EUR kapitálové 
výdavky vo výške 446 579,46 EUR. Finančné operácie vo výdavkovej časti sú 105 554,00 EUR. Tieto výdavky 
budú kryté z bežných príjmov na splátky úverov. 

Rozpočet je zostavený v súlade s Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky a vy-
svetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení Dodatku č. 1 (FS č. 9/2005), Dodatku č. 2 (FS 
č. 3/2006), Dodatku č. 3 (FS č. 10/2006), Dodatku č. 4 (FS č. 11/2007), Dodatku č. 5 (FS č. 5/2008), Dodatku č. 6 
(FS č. 6/2009), Dodatku č. 7 (FS 5/2010), Dodatku č. 8 (FS 12/2010) a Dodatku č. 9 (FS č. 3/2012).

PRíJMy – DAňOVé
Podielové dane vo výške 942 207 Eur, Dane za po-

zemok, stavbu, byt a psa sú vo výške 224 000,00 Eur. 
Poplatok za TKO je rozpočtovaný vo výške 105 000,00 
Eur – je navýšený oproti minulému roku, pretože je 
prihlásených viac obyvateľov, ktorí vyvážajú odpad. 
V tomto poplatku je zohľadnený vývoz bio odpadu. 
Poplatok za miestny rozvoj je rozpočtovaný vo výške 
300 000,00 Eur odhadom podľa vývoja v roku 2017.

PRíJMy – NeDAňOVé
V príjmoch sú zahrnuté nájmy priestorov v KD 

AD, KD Miloslava, v ZŠ, ďalej nájom za nájomné byty 
(6 bytov na AD, 4 byty v Miloslave), správny poplatok 
za úkony ako je kolaudačné rozhodnutie, rôzne povo-
lenia – väčšinou sa týkajú stavebného úradu vo výške 
25 000,00 Eur, ako aj správne poplatky za overovanie 
listín vo výške 2 000,00 Eur. V tejto časti príjmov je 
aj príjem za réžiu v MŠ, ŠKD. V príjmoch je ŠJ réžia 
vo výške 27 000,00 Eur a zapojená je aj položka vo 
výške 33 000,00 Eur ako príjem ŠJ za stravné detí, kto-
rá doteraz nebola rozpočtovaná, no od roku 2018 je 
povinnosť to zapojiť.

Bežné granty – V príjmoch je zahrnutá aj predpo-
kladaná čiastka zo štátneho rozpočtu – na jednotlivé 
prenesené štátne kompetencie. 

Finančné operácie – Vo finančných operáciách je 
zahrnuté zapojenie z roka 2017 z poplatku za miestny 
rozvoj vo výške 63 962,26 Eur.

VýDAVKy
Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu
Podprogram zahŕňa výkon funkcie starostu obce. 

Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na mzdu a poist-
né, cestovné náhrady, školenia, výdavky na tovary 
a služby súvisiace s výkonom funkcie starostu obce. 
Podprogram zahŕňa taktiež výdavky na reprezentáciu 
obce.

Podprogram 1.2 Obecné zastupiteľstvo
Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie 

zasadnutí obecného zastupiteľstva, t. j. prípravu ma-
teriálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastu-
piteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnu-
tí, ich rozosielanie a umiestnenie na úradnej tabuli, 
prípadne na web stránke obce. Obecné zastupiteľstvo 
v Miloslavove pozostáva zo 7 poslancov. Podprogram 
zahŕňa výdavky na odmeny poslancov obecného za-
stupiteľstva, poistné a výdavky na školenia poslancov, 
odmeny členom komisie.

Podprogram 1.3 Vonkajšie a vnútorné kontroly
Vonkajšie kontroly predstavujú audit účtovnej 

závierky za príslušný rok vykonaný nezávislým audí-
torom. Vnútorné kontroly zahŕňajú všetky aktivity 
hlavného kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci 
svojich kompetencií kontrolu súladu činností a roz-
hodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými 
nariadeniami a vnútornými normami obce tak, aby 
samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitív-
nym dopadom na život v obci. Podprogram Vonkajšie 
a vnútorné kontroly zahŕňa výdavky na audit účtovnej 
závierky a výdavky na kontrolóra obce (mzda, poistné, 
školenia, tovary a služby).

Podprogram 1.4 Činnosť obecného úradu
Tento podprogram je zabezpečovaný zamestnan-

cami obce a zahŕňa všetky činnosti súvisiace s fungo-
vaním obecného úradu, so zabezpečovaním evidencie 
obyvateľstva, organizovaním volieb a taktiež v súvis-
losti s obstaraním, rekonštrukciou, údržbou a poiste-
ním majetku obecného úradu. Výdavky, ktoré súvisia 
s fungovaním obecného úradu zahŕňajú mzdy, ener-
gie, telefón, služby, materiál, poplatky, a pod. Naj-
významnejšie položky predstavujú výdavky na mzdy, 
poistné a dohody, výdavky na energie a vodu, výdavky 
na telefón a internet, údržba výpočtovej techniky, vý-
davky na poštovné a výdavky na právne služby. 

Podprogram 1.5 Transfery

Podprogram zahŕňa všetky transfery v rámci aj 
mimo verejnej správy a zahŕňa najmä výdavky na 
členské v nasledovných organizáciách: RZOPO-RVC, 
OMAPO, ZOhŽO-VOh, Malodunajsko. 

Podprogram 2.1 Činnosť stavebného úradu
Podprogram zahŕňa všetky činnosti, ktoré súvisia 

s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti sta-
vebného poriadku a územného plánovania. Zahŕňa 
výdavky súvisiace s fungovaním stavebného úradu 
(mzdy, telefón, služby, materiál, poplatky, drobný 
hmotný majetok a pod.). Najvýznamnejšou položkou 
sú mzdy a poistné.

Podprogram 2.2 Odpadové hospodárstvo
Podprogram Odpadové hospodárstvo zahŕňa 

všetky činnosti spojené s odvozom, separovaním 
uskladnením a likvidáciou tuhého komunálneho od-
padu a taktiež separovaného odpadu. Tieto služby sú 
zabezpečované dodávateľským spôsobom. V obci Mi-
loslavov sa separujú nasledovné druhy odpadov: pa-
pier, plasty, sklo, kovy, šatstvo – obuv - hračky. Obec 
prevádzkuje dočasné uloženie odpadov tzv. zberový 
dvor, čím prispieva ku znižovaniu počtu nepovolených 
skládok, ktoré znehodnocujú životné prostredie. Naj-
významnejšie položky predstavujú výdavky na odvoz 
odpadov uhrádzané spoločnosti Marius Pedersen, vý-
davky v súvislosti s uskladnením odpadov Združeniu 
odpadového hospodárstva Žitného ostrove, drvenie 
dreveného odpadu, mzdy a poistenie pracovníkov 
v zberovom dvore (plánované navýšenie zamestnan-
cov na nový zberný dvor) a výdavky na prevádzku 
multikáry.

Podprogram 2.3 
Obecné cintoríny a cintorínske služby
Komentár k podprogramu: 
V podprograme sú zahrnuté všetky činnosti súvi-

siace so správou cintorínov, ako i dom smútku. Pod-
program zahŕňa výdavky na pohrebné služby, energie 
v domoch smútku, údržbu cintorínov a domov smút-
ku. Najvýznamnejšie položky predstavujú výdavky na 
energie a výdavky na správu cintorínov.

Podprogram 2.4 Informovanosť občanov
Podprogram Informovanosť občanov predstavu-

je zámer zabezpečiť vysokú informovanosť občanov 
prostredníctvom obecného rozhlasu, web stránky a 
obecného spravodajcu. Podprogram zahŕňa správu 
a pravidelnú aktualizáciu web stránky obce s cieľom 
aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti 
realizované obcou, údaje o obci, zverejňovanie vý-
znamných dokumentov obce. Podprogram taktiež za-
hŕňa prípravu propagačných materiálov a spravodaja 
a autorský honorár – miestny rozhlas. 

Podprogram 3.1 Materská škola
Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej 

výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva 
č.353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v zne-
ní neskorších predpisov. Podprogram zahŕňa všetky 
výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou materskej školy 
(mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, po-
platky, hračky a pod.) a taktiež výdavky na obstaranie, 
rekonštrukciu, údržbu a poistenie majetku využívané-
ho materskou školou. Najvýznamnejšie položky pred-
stavujú mzdy a poistenie, výdavky na splátku úveru 
použitého na rekonštrukciu materskej školy v časti 
Miloslava, výdavky na energie a vodné stočné. Je roz-
počtované aj zakúpenie vzduchotechniky na vetranie 
v časti jedáleň.

Podprogram 3.2 Základná škola 
Podprogramom Základná škola je zabezpečova-

né základné vzdelanie v ročníkoch 1.- 4. v súlade so 
zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stred-
ných škôl v znení neskorších predpisov, ako i v súlade 
so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. 
Rozpočet je rozdelený na dva stupne. 

Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s 
prevádzkou základnej školy (mzdy, energie, telefón, 
služby, materiál, údržba, poplatky, učebné pomôcky, 
a pod.) a taktiež výdavky súvisiace s obstaraním, re-
konštrukciou, údržbou a poistením majetku využíva-
ného základnou školou.

Najvýznamnejšie položky predstavujú mzdy, 
a poistenie (navýšenie o 5 nových zamestnancov) a 
náklady na energie a vodné stočné, na dohody (ná-
boženská výchova a angličtina), interiérové vybave-
nie na dovybavenie ešte nezariadených tried, splátka 
úveru, ako aj príspevok obce na stravu detí.

Podprogram 3.3 Školský klub
Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na úse-

ku záujmového vzdelávania realizované po skončení 
školského vyučovania. V podprograme sú zahrnuté 
výdavky na činnosť školského klubu (mzdy, energie, 
služby, materiál, údržba, drobný hmotný majetok 
a pod.). Najvýznamnejšie položky predstavujú výdav-
ky na mzdy a poistenie (navýšenie počtu vychováva-
teľov na 7) a výdavky na energie. Poplatky od rodičov 
vyberané v školskom zariadení sú súčasťou príjmovej 
časti rozpočtu obce a sú určené na materiálno-tech-
nické zabezpečovanie vyučovacieho procesu.

Podprogram 3.4 Školská jedáleň
V podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosť 

školskej jedálne (mzdy, energie, služby, materiál, 
údržba, drobný hmotný majetok a pod.). Najvýznam-
nejšie položky predstavujú výdavky na mzdy a poiste-
nie a výdavky na energie. 

Podprogram 4.1 Sociálna podpora
Výdavky súvisiace s podprogramom Sociálna 

podpora sú rozpočtované vo výške 17 300,00 Eur, vý-
davky na sociálny taxík a výdavok na Ružovú záhradu.

Podprogram 4.2 Podpora seniorov
Podprogram zahŕňa príspevky Jednote dôchod-

cov Slovenska, výdavky na rôzne jubileá občanov, 
prevoz obedov pre dôchodcov a náklady na chod ŠJ 
pre varenie pre dôchodcov. 

Podprogram 4.3 Podpora bývania
Obec vybudovala dva nájomné domy, jeden 

v časti Alžbetin Dvor a jeden v časti Miloslava, s cel-
kovým počtom nájomných bytov - desať. Na výstav-
bu týchto nájomných domov si obec zobrala úver zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Podprogram 
Podpora bývania zahŕňa výdavky na splátky úveru zo 
ŠFRB, splátky úrokov z úveru zo ŠFRB, výdavky na po-
istné nájomných domov, revízie a kontroly a výdavky 
na energie. Nájomné vyberané od nájomcov je sú-
časťou príjmovej časti rozpočtu obce a plne pokrýva 
vyššie uvedené výdavky, ktoré obec vynakladá v sú-
vislosti s nájomnými domami.

Podprogram 4.4 Komunitné centrum
V rámci tohto podprogramu plánuje obec pre-

vádzkovať Komunitné centrum, ktoré môžu využívať 
viaceré skupiny obyvateľov. Prvé poschodie využíva 
Rodinné centrum Alžbetka, ktoré organizuje program 
pre rodičov s deťmi (pravidelné stretnutia v herni, 
cvičenia pre detičky aj mamičky, výučbu angličtiny, 
besiedky a kultúrne podujatia) s hudobnými krúž-
kami. Prízemie využíva Jednota dôchodcov a je tu 
umiestnená obecná knižnica. Podzemné podlažie 
využíva klub D.E.P.O. (dôvera, empatia, priateľstvo, 
ochrana) na vzdelávaciu činnosť a prácu s dorastom 
a mládežou pod záštitou Bratskej jednoty baptistov. 
Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s rekonštrukci-
ou, údržbou a poistením budovy, výdavky na energie, 
výdavky na mzdy a taktiež výdavky obecnej knižnice. 
Najvýznamnejšie položky predstavujú výdavky na 
mzdy a poistné a výdavky na energie a vodné stočné, 
dohoda na vedenie knižnice.

Podprogram 5.1 Remeselný dvor
Podprogram zahŕňa prevádzku kultúrnej pamiat-

ky – Remeselného dvora, v ktorom sa nachádza ne-
všedné múzeum vidieckej kultúry a histórie Podunaj-
ska. Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku (mzdy, 
energie), rekonštrukciu, údržbu a poistenie budovy 
Remeselného dvora. Podprogram zahŕňa výdavky na 
mzdy a poistenie, výdavky na energie a výdavky na 
poistenie, údržba budovy.

Podprogram 5.2 Kultúrne domy
Kultúrny dom obce sa využíva prevažne na orga-

nizovanie záujmových krúžkov, prevádzkovanie posil-
ňovne a poskytovanie služieb občanom prostredníc-
tvom malých podnikateľských prevádzok (cukráreň, 
kaderníctvo a pod.). V podprograme sú zahrnuté vý-
davky na správu kultúrneho domu, výdavky na ener-
gie, údržbu interiéru, ako aj údržbu a poistenie budo-
vy. Príjem za prenájom priestorov kultúrneho domu 
je súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

Podprogram 5.3 
Kultúrne, športové, spoločenské podujatia
Finančné prostriedky určené na tento podprog-

ram predstavujú celkom 14 550,00 Eur a zahŕňajú 
výdavky na kultúrne akcie a rôzne podujatia pre ob-
čanov (Medzinárodný deň detí, Deň matiek, Mikuláš, 
Vianočné trhy, Deň obce, Zápis novonarodených detí, 
Úcta k starším, rôzne koncerty, družobné projekty, 
úcta k starším a pod.). 

Podprogram 5.4 Rekreačno-športový areál
V rámci tohto podprogramu obec prevádzku-

je rekreačno-športový areál, v ktorom sa nachádza 
osvetlené futbalové ihrisko, tenisové kurty, ihrisko 
na beach volejbal, ihrisko na nohejbal a taktiež det-
ské ihrisko s pieskoviskom, šmykľavkou, hojdačkami 
a preliezkami, fitness cvičiacimi strojmi. Podprogram 
zahŕňa výdavky na prevádzku (mzdy, energie), re-
konštrukciu, údržbu a poistenie areálu a výdavky na 
športové podujatia a súťaže. Najvýznamnejšie polož-
ky predstavujú mzdy a poistenie, výdavky na energie 
a vodné stočné, výdavky na revízie a kontroly, výdav-
ky na športovým združeniam ŠK-Miloslavov, spoluú-
časť na projekte výmeny povrchu na multifunkčnom 
ihrisku.

Podprogram 6.1 Miestne komunikácie, 
chodníky, parky
Podprogram zahŕňa výdavky na výstavbu, rekon-

štrukciu a údržbu ciest, chodníkov (pre peších aj cyk-
listov), parkov, zastávok a taktiež montáž dopravného 
značenia, spomaľovačov a radarov. Výdavky na ten-
to podprogram zahŕňajú poistné na centrálnu zónu 
(fontána), na údržbu ciest a chodníkov, na údržbu 
zastávok (dokončenie výmeny sklenených výplní za 
lexanové), a rozpočtovaná je aj výstavba chodníkov 
a parkovísk z fianancií z miestneho poplatku za rozvoj.

Podprogram 6.2 Verejná zeleň
Podprogram zahŕňa údržbu verejnej zelene 

v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné 
a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržbu 
záhonov, nákup a výsadbu drevín, stromov a taktiež 
údržbu detských ihrísk. Predpokladané výdavky na 
podprogram zahŕňajú mzdové výdavky na pracovní-
kov, výdavky na energie, výdavky na multicaru.

Podprogram 6.3 Verejné osvetlenie
V rámci podprogramu Verejné osvetlenie obec 

Miloslavov financuje všetky aktivity na zabezpečenie 
verejného osvetlenia na celom území obce a zabezpe-
čuje a financuje údržbu a prevádzku verejného osvet-
lenia. Predpokladané zahŕňajú výdavky na elektrickú 
energiu a údržbu verejného osvetlenia. V mzdových 
výdavkoch je zohľadnené zvyšovanie platov o 4% pre 
všetkých zamestnancov verejnej správy okrem peda-
gogických pracovníkov.
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žijú medzi nami: rozhovor s mudr.Cymbalovou, všeobecnou lekárkou  
Tento rok ukončila svoje pôsobenie všeobecné-
ho lekára v našej obci lekárka Mudr. Daniela 
Cymbalová. Prinášame Vám krátky rozhovor 
s pani doktorkou, ktorá má 50 ročnú odbornú 
prax a aj keď je už skoro 20 rokov na dôchodku, 
„ordinovanie” ju stále, podľa jej slov, baví. 13 
rokov svojej lekárskej praxe strávila práve v Mi-
loslavove.
 
Kedy ste si otvorili ordináciu v Miloslavove 
a aké boli Vaše začiatky v obci?
Ambulanciu som otvorila v roku 2004. Keby 
som to mala v krátkosti popísať, tak pre mňa 
to bola ekonomická samovražda. Keďže som 
nepreberala pacientov, ale otvárala som novú 
ambulanciu, prvý rok som musela doplácať, aby 
som pokryla náklady ambulancie, keďže u nás 
je praktický lekár platený od počtu pacientov 
a nie od výkonov. Takže, kým sa mi nazbieralo 
toľko pacientov, aby sa mi vyrovnal príjem s vý-
davkami, trvalo to jeden rok. Nesťažujem sa na 
to, pretože som chcela mať vlastnú ambulan-
ciu. Predtým som nemala skúsenosť so súkro-
mou ambulanciou, pôsobila som vždy v štátnej 
ambulancii. Pred ordináciou v Miloslavove som 
bola 14 rokov v Centre pre liečbu drogových zá-
vislostí. Ale aj keď na začiatku boli určité ťažkos-
ti, pre mňa bolo podstatné, že ordinácia je ot-
vorená. Mám z toho dobrý pocit. V živote som 
začínala niekoľko projektov a teším sa, že som 
ich dotiahla do úspešnej realizácie.
 
Čomu sa budete venovať po odchode z ordiná-
cie v Miloslavove?
Dospela som k určitému bodu, keď som si po-
vedala dosť, pretože som cítila, že potrebujem 
niečo iné, menej náročné. Pracujem teraz ako 
zamestnankyňa v ambulancii praktického leká-
ra, kde pracujem 2 dni v týždni a nemám už tú 
zodpovednosť a starosti, ktoré vyplývajú z ve-
denia súkromnej ambulancie.
 
Ako ovplyvnil rozmach obce a nárast počtu 
obyvateľov ordináciu?
Práve v začiatkoch môjho pôsobenia v obci sa 
narodil tisíci obyvateľ obce. Bola som súčas-
ťou sociálnej a zdravotnej komisie a práve tam 
sme to preberali. Teraz je obyvateľov obce ove-
ľa viac. Ľudia, čo sa sem sťahovali mali nielen 
zamestnanie, ale často aj lekára v Bratislave. 
Pomaly prichádzali na vidiek a nemali to ešte 
celkom zladené. Ale samozrejme s narastajúcim 
počtom obyvateľov narastal aj počet pacientov 
v ambulancii.
 
Aký je prístup občanov našej obce k svojmu 
zdraviu oproti minulosti?
Pre našu obec to treba rozdeliť do 2 kategórií.
Pôvodní a noví obyvatelia. Tí, ktorí prišli sem, 
boli prevažne mladí ľudia a v dnešnej dobe je 
trend zdravého životného štýlu. Mnohokrát 
som sa dostávala v ambulancii do určitej kolízie, 
pretože pacienti si žiadajú všetky možné vyšet-
renia, ale keď sa ich pýtam,či fajčia alebo pijú, 
prikývnu. Nesedí mi to s tým zdravým životným 
štýlom. Myslím si ale, že ľudia sa teraz viac 
starajú o svoje zdravie ako predtým. V dneš-
nej dobe googlu si može každý nájsť potrebné 
informácie. Má to aj negatívnu stránku, kedže 

nie vždy sú tie informácie správne alebo úpl-
né a pacient prichádza do ambulancie s pred-
pripravenou diagnózou a pomaly mi nadiktuje, 
aké lieky by som mu mala predpísať. Vtedy sa 
môže dostať človek do konfliktu kým sa to vy-
svetlí a posunie správnym smerom. Ako lekár sa 
tým však nemôžem nechať ovplyvniť a snažím 
sa pacientov usmerniť diagnostickými metóda-
mi z medicíny. Ale to prináša táto doba a treba 
sa s tým vyrovnať.
 
Čo všetko zabezpečuje lekár pre občanov 
v obci?
Praktický lekár je lekár prvého kontaktu. To zna-
mená, že v prvom rade je to lekár, ktorý má ro-
biť preventívne prehliadky. Podľa zdravotných 
poisťovní je to každé 2 roky. Potom prichádzajú 
ľudia s rôznymi ťažkosťami, ktoré sa dajú liečiť 
ambulantne. Preto sa voláme všeobecní lekári, 
lebo liečime pacientov z každého odboru po ur-
čitú hranicu. Ak choroba neustupuje, je potreb-
né sa obrátiť na špecialistu. Úlohou praktického 
lekára je aj návšteva chorých v domácnosti. 
Starším ľudom sme napr. chodili odoberať krv 
domov. Infúzna a injekčná liečba spadá taktiež 
do náplne praktického lekára.
 
Stali sa Vám aj nejaké zaujímavé príhody v or-
dinácii?
Každý deň prinášal niečo zaujímavé. Stalo sa 
mi napríklad, že v prípade rodinnej roztržky mi 
v noci zatelefonovali, aby som prišla urobiť po-
riadok. často som navštevovala rodiny zo zdra-
votných dôvodov a boli to skôr milé príhody.
 
Dlhé roky sa venujete pomoci drogovo a alko-
holovo závislým. Čo konkrétne robíte?
To, čo poviem, nie je tajomstvom . hneď na 
začiatku, keď som prišla do obce, sa stávalo, 
že nejaký pacient doniesol flašu alkoholu ako 
poďakovanie. Rázne som to odmietala a vyhlá-
sila som verejne, že som mala problém s alko-
holom. Som liečená alkoholička a už 29 rokov 
abstinujem. Venujem sa tejto oblasti aj pro-
fesionálne. Pracovala som v Centre pre liečbu 
drogových závislostí a taktiež som založila prvé 
resocializačné zariadenie TOMKY, ktoré v tomto 
roku oslávilo 21. výročie. Je to výborne a aktív-
ne zariadenie, ktoré má dobré výsledky. Aj dnes 
som dostala žiadosť o pomoc od rodiny s týmto 
problémom. Snažím sa pôsobiť ako prvý kon-
takt a správne nasmerovať ďaľšie kroky tých, 
ktorí takúto pomoc potrebujú.
 
V dnešnej dobe majú čoraz mladší ľudia skú-
senosť s alkoholom. Čo je dôležité pre rodičov 
detí, aby si všímali a ako maju reagovať na skú-
senosť detí s alkoholom?
V prvom rade je podľa mňa chyba v rodičoch. 
Ja sa veľmi hnevám na existenciu detského 
šampanského alebo nealkoholických pív. Vlast-
ne akéhokoľvek nápoja, ktorý má alkoholické 
pozadie. Rodičia to istým spôsobom glorifikujú. 
Symbolizujeme rodinné akcie prípitkom a po-
stupujeme tento rituál prípitku deťom. či na 
Štedrý večer alebo na oslave Silvestra. Nevieme 
si zaželať štastný nový rok, veľa zdravia a štastia 
bez prípitku. Deti sa s tým prirodzene stotožnia 
a potom už len vymenia obsah. Ak by sa naučili, 

že toto tam nie je, tak samozrejme to nebudú ro-
biť. Sama to vidím na vnukoch. Každý rok chodím 
v lete na terénnu terapiu, kedysi s pacientami, 
dnes už s priateľmi. Jedného z mojich vnukov 
som brala so sebou, aby sa niečo na neho nale-
pilo, a malo to veľký význam. On bol tiež v tom 
veku,, že čo je zakázané, treba vyskúšať. Nechá-
pem, prečo sa mladí ľudia musia zabávať iba 
s alkoholom. Keď som bola ja na strednej škole, 
nerozmýšlali sme nad alkoholom. Teraz stredoš-
koláci bežne požívaju alkohol a často aj mlad-
šie deti. Toto doba priniesla, ale v mnohom je 
zodpovedný rodič. Zoberte si také rodinné párty 
či grilovačku. Je tam automaticky alkohol. Deti 
majú alkohol automaticky spojený s nejakou 
udalosťou, kde sa stretávaju ľudia. Ľudia taktiež 
bagatelizujú prvé príznaky. Tá zmena nastáva ih-
neď. Napríklad marihuana, rodič si musí všimnúť 
zápach. Treba to podchytiť na začiatku a hneď sa 
poradiť s odborníkom, poprípade ísť na kontrolu 
moču. Nech dieťa vidí, že je tu spôsob kontroly. 
Na začiatku sa dá všetko ešte zastaviť, pokiaľ nie 
je vyvinutá závislosť. V prípade závislosti pomô-
že už len špecializované liečenie. Ak má rodič 
nejaké podozrenie, je potrebné kontaktovať psy-
chológa, ktorý sa zameriava týmto smerom.
 
Kedy nastáva závislosť?
U každého je to inak. Keby som mala povedať 
o sebe, ja som bola závislá od prvého pohára 
alkoholu. Mne vlastne vôbec alkohol nechutil 
a vyslovene som šla za účinkom. Je to individu-
álne aj podľa toho, o ktorej kategórie závislostí 
hovoríme. Sú štyri, ak je v prvých dvoch, dá sa 
to este zastaviť. Niekdy na závislosť stačí aj jed-
no pivo. Nedá sa to zovšeobecniť, ale akákoľvek 
pravidelnosť je znakom závislosti.
 
Pani doktorka, rád by som Vám v mene obce 
poďakoval za dlhoročnú prácu a pomoc obča-
nom obce. lúčime sa ale iba profesne, keďže 
tu ostávate ako obyvateľka obce. Zároveň Vám 
prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov 
a štastný nový rok.
Taktiež by som chcela využiť túto možnosť, aby 
som sa mohla poďakovať všetkým občanom, 
s ktorými sme sa stretávali v ambulancii, ale aj 
mimo nej, za všetko, čo sme si obojstranne dá-
vali, za to akým spôsobom ma obohatili za tie 
roky. To sa nedá vyčísliť. Taktiež by som chcela 
sa poďakovať obecnému zastupiteľstvu, preto-
že naozaj vždy mi vychádzali v ústrety. Prajem 
všetkým šťastné a veselé Vianoce a všetko dob-
ré v novom roku. hlavne veľa zdravia všetkým! 

Zhováral sa: Bc.Ladislav Bučík,  
poslanec OZ

d u C h o V n ý  P r í h o V o r
Milí priatelia,
ďalší rok je opäť za nami a o chvíľu budeme sláviť Vi-

anoce. Vianoce sú sviatkami rodiny a lásky. Avšak Vianoce 
sú aj sviatkami, ktoré sa nedajú prehliadnuť. Už dávno oko-
lo seba vidíme vianočné dekorácie. Ľudia zháňajú vianočné 
stromčeky, pečú vianočné pečivo, navštevujú vianočné trhy, 
zúčastňujú sa vianočných osláv, nakupujú darčeky. Neviem, 
či by sa našiel človek, ktorý by dokázal ignorovať Vianoce. 
Nakoniec, Vianoce ani nechceme prehliadnuť. Skôr si kla-
dieme otázku, na čo sa máme počas Vianoc koncentrovať? 
Tak, ako aj v iných oblastiach života, máme sa koncentrovať 
na to podstatné. Je to niečo podobné, ako keď vezmeme 
do rúk noviny. Neprečítame ich hneď celé, od prvého do 
posledného písmena, ale najprv preletíme všetky nadpisy 
očami a starostlivo si vyberieme, čo si prečítame, čo je pre 
nás dôležité. Niečo podobné môžeme urobiť aj s Vianocami. 
Preleťme si našimi očami všetko to „vianočné“ a uvažujme o 
tom, čo je na nich podstatné. V jednej slovenskej kolede sa 
spieva: „Povedzte nám, pastierovia, čo ste videli, keď ste sa 
tak o polnoci všetci rozbehli? Videli Dieťatko, krásne Pacho-
liatko, narodené v Betleheme.“ Koleda to jednoznačne vys-
tihuje. Na Vianociach je najpodstatnejšie „Dieťatko, krásne 
Pacholiatko“ narodené v Betleheme. Apoštol Ján v prvom 
liste píše: „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec.“ Dieťa 
v jasliach nám zjavuje celkom zvláštnym spôsobom Božiu 
lásku. Vianoce sa slávia na celom svete. I keď vonkajšok 
Vianoc je všade iný, podstata Vianoc je všade rovnaká. Ide 
o narodenie Božského dieťaťa. 

Spomínam si na prvé Vianoce vo Švajčiarsku, kde som 
pôsobil šesť rokov. Počas Štedrého dňa som bol sám na fare 
a pripravoval som si kázne na sviatky. Asi od tretej hodiny 
popoludní ma začali navštevovať ľudia z farnosti a prinášali 
mi darčeky. Boli to veľmi milé stretnutia. Každý, kto prišiel, 
dal si kávu a koláč a chvíľu sa so mnou porozprával. Potom 
sa objavil jeden pán, ktorý ma pozval na k štedrovečernému 
stolu. Tešil som sa na opekance, kapustnicu, zemiakový 
šalát a kapra. Žiaľ, namiesto toho bola na večeru švajčiarska 
syrová špecialita Raclette a uvarené zemiaky v šupke. 
Po úvodnom sklamaní mi však jedlo chutilo a vytvoril 
som krásne spoločenstvo s celou jeho rodinou. Napriek 
množstvu práce, ktorú som ako kňaz počas Vianoc mal, cítil 
som všade pokoj a Božiu lásku. Svet bol zrazu akýsi iný.

Prial by som si, aby všetci ľudia našej farnosti, veriaci aj 
neveriaci, počas Vianoc zažili naozajstný dotyk Boha, Božej 
lásky, a aby boli v tejto láske navzájom spojení, lebo to je 
Božia vôľa. Kto miluje, je v Bohu a môže prinášať lásku do 
sŕdc ostatných ľudí. Buďme počas týchto dní ohlasovateľmi 
Božej lásky v rodine, v obci, v spoločnosti a na celom svete. 
Potom bude podstata Vianoc, Božské dieťa, v centre našej 
pozornosti. 

Želám Vám všetkým požehnaný advent a najmä spo-
kojné, požehnané a láskyplné Vianoce a úspešný nový rok 
2018.

P. Stanislav Peter Vavrek, OP, správca farnosti

Duchovné akcie v kostole Božieho milosrdenstva v Miloslavove:
17.12.2017 ( nedeľa):  od 14:00 do 18:00 – predvianočná sv.spoveď
24.12.2017 (nedeľa): 10:30 hod. sv. omša 4. adventnej nedele
 24:00 hod. polnočná sv. omša
25.12.2017 (pondelok)  10:30 hod. slávnostná sv. omša z Narodenia Pána
26.12.2017 (utorok)  10:30 hod. sv.omša zo sviatku sv. Štefana, prvého mučeníka
31.12.2017 (nedeľa)  10:30 hod. sv. omša zo sviatku Svätej rodiny, Silvester,  
 ďakovná pobožnosť na konci roka
1.1.2018 (pondelok)  10:30 hod. slávnostná sv. omša zo Slávnosti Panny Márie  
 Bohorodičky + novoročné požehnanie
6.1.2018 (sobota)  10:30 hod. sv.omša zo sviatku Zjavenia Pána – Traja králi

Služby Božie v evanjelickom kostole Dunajská lužná:
24.12.2017  10:00 hod. 4.nedeľa adventná s Večerou Pánovou 
24.12.2017  16:00 hod. Štedrovečerné služby Božie s programom detí
25.12.2017  10:00 hod. I. Slávnosť Vianočná – Božie narodenie
26.12.2017  10:00 hod. II. Slávnosť Vianočná – mučeník Štefan
31.12.2017  10:00 hod. Služby Božie
31.12.2017  17:00 hod. Večerné služby Božie na záver roka
1.1.2018  10:00 hod. Nový rok Pánov 2018
6.1.2018  10:00 hod. Sviatok zjavenia Krista Pána

Bohoslužby Bratskej jednoty baptistov v Miloslavove
24.12.2017  9:45 hod. 4.adventná nedeľa
25.12.2017  9:45 hod. 1.sviatok vianočný
31.12.2017  9:45 hod. Bohoslužby
 17:00 hod. Záver roka Večer modlitieb a chvál
1.1.2017  9:45 hod. Bohoslužby

TUhý KOMUNálNy ODPAD (TKO)
Postup na prihlásenie k zberu odpadov:
1.  potreba vypísať prihlášku na KO
2.  z domácnosti sa vyberajú 3 zložky odpadov 

– TKO, papier a plas
3.  TKO – na výber sú dve veľkostné nádoby ná-

doby  – 120l alebo 240l nádoba
4.  papier sa dáva do 240l nádoby
5.  plasty sa dávajú do vriec
6.  všetko dostanete pri donesení vyplnenej pri-

hláške
7.  na mieste uhrádzate za vývoz len komunál-

neho odpadu – suma sa vypočítava v závis-
losti od počtov vývozov, ktoré zostávajú od 

prihlásenia do konca daného roka, za nádo-
by a vrecia neplatíte

Poplatok za TKO je potrebné uhradiť bez vyzva-
nia do 31. marca priamo do pokladne na obec-
nom úrade alebo prevodom na účet č.: IBAN: 
SK58 0200 0000 0028 4551 4758, VS – číslo 
domu a do poznámky pre prijímateľa – TKO  
a meno.
Cena kontajnera je stanovená na rok 2017 na-
sledovne :
  110 litrov –    60,06 EUR/rok
  120 litrov –    65,52 EUR/rok
  240 litrov –  131,04 EUR/rok
1100 litrov–  600,60 EUR/rok

Po zaplatení poplatku za TKO dostanete 
nálepku na daný rok, vrecia na zber plastov 
a nový rozpis na separovaný zber.

Po obržaní platby prevodom Vám bude do-
ručená nálepka, vrecia na zber plastov a roz-
pis na separovaný zber najneskôr do dvoch 
týždňov proti podpisu, toto neplatí pre tých 
občanov, ktorí ešte nemajú súpisné číslo 
stavby.

V prípade nejasností prosím kontaktujte 
pracovníčku úradu na tel.čísle: 0907711830.

Neoznačené nádoby nálepkou nebudú vy-
vezené.

Obecný úrad
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aktivity miestnej organi-
zácie Jednoty dôchodcov 

Únia žien miloslavov  
– život žien v organizácii 

informácie z materskej 
školy miloslavov

Uplynul ďalší plnohodnotný rok v čin-
nosti našej organizácie. Rok 2017 v orga-
nizácii začal ako každý rok hodnotiacou 
členskou schôdzou dňa 10.3.2017, ktorej sa 
zúčastnilo 79 členiek. Na schôdzi sme spo-
ločne zablahoželali a potešili malým dar-
čekom a kvietkom všetky tie členky, ktoré 
mali v uplynulom roku okrúhle výročie 60, 
70 a 80 rokov. členská schôdza bola tradič-
ne spojená s oslavou MDŽ. členky strávili 
príjemný večer vo veselej spoločnosti s po-
sedením pri vínku a zákuskoch, kde nás pán 
starosta potešil pekným kvietkom.

Pravidelnou spoločenskou udalosťou 
je návšteva divadelného predstavenia. Aj 
tento rok sme 28.4.2017 spoločne navští-
vili predstavenie „Zmierenie alebo Dob-
rodružstvo pri obžinkoch“ v SND, kde sme 
boli účastníčkami hodnotného kultúrneho 
zážitku.

Naša dlhoročná spolupráca s Jednotou 
dôchodcov zahŕňa organizovanie spoloč-
ných podujatí. Pravidelným podujatím je 
športovo-spoločenská udalosť, a to cyk-
lotúra po hrádzi na pečené ryby k Dunaju 
do hamuliakova. Tento rok sa uskutočnila 
v nedeľu dňa 18.6.2017. Zúčastnilo sa jej 
35 športových nadšencov spolu so svojimi 
deťmi a vnúčatami. Táto spoločná akcia sa 
každoročne opakuje v mesiaci september, 
čo sme v tomto roku pre nepriaznivé poča-
sie nerealizovali.

Tradičnou akciou je uskutočnenie dvoj-
dňového výletu za krásami a pamiatkami 
Slovenska. V termíne 24. a 25.6.2017 sme 
navštívili Vysoké Tatry s ubytovaním v zru-
bových chatkách v chatovej oblasti Tatra-
nec pri Tatranskej Lomnici. Navštívili sme 
v Starom Smokovci galériu Tricklandia, 
ktorá je založená na umení optických ilúzií, 
a ktorej súčasťou je zrkadlové bludisko. Ve-
čer sme si posedeli pri ohnisku s opekaním 
špekáčkov a slaninky a dobrom vínku. V ne-
deľu sme strávili príjemný deň v Thermal 
parku Vrbov pri Kežmarku v bazénoch s ter-
málnou vodou až do teploty 38 stupňov. 
Všetky účastníčky si v príjemnom prostredí 
odpočinuli a zregenerovali svoje sily.

Spoločná akcia našich členiek spolu 
s deťmi a vnúčatami na termálne kúpalisko 
Veľký Meder sa uskutočnila dňa 15.9.2017. 
Táto akcia je organizovaná v rámci MDD 
pre deti našich členiek. Aj tento rok nám 
počasie prialo, na kúpalisku si každý mohol 

K prvému septembru do materskej školy 
nastúpilo 160 detí, z toho je 47 predškolákov. 

Od začiatku školského roka v našej škôlke 
prebehli rôzne akcie ako napr. týždeň ovocia, 
týždeň zeleniny, prednáška o bezpečnosti 
v doprave spojená s obhliadkou pretekárskeho 
auta, ktorú nám prišiel odprezentovať pán Vi-
cen, prednáška o pestovaní ovocia (firma Boni 
Fructi) spojená s výsadbou ovocného stromu 
v MŠ, mesiac úcty k starším a v novembri sa 
uskutočnil aj obľúbený lampiónový sprievod. 
Deti z materskej školy navštívili aj Remeselný 
dvor nachádzajúci sa v obci. V októbri sme za 
pomoci rodičov zorganizovali brigádu na skráš-
lenie areálu materskej školy. 

Okrem týchto akcií sme v našej škôlke 
privítali divadielko s predstavením Posledný 
dinosaurus, sférické kino, sokoliarov, pani lo-
gopedičku a psychologičku a odštartovali sme 
projekt Dental alarm. Ešte čakáme aj na Miku-
láša , ktorý pevne dúfame, že príde.

Bc. Jasmína Nasariková

V augustovom čísle spravodajcu sme 
vás oboznámili s plánom aktivít MO JDS na 
II polrok 2017. Ešte v auguste sme plánovali 
zájazd na Agrokomplex do Nitry, pre malý 
záujem sa však neuskutočnil.

V dňoch 23.-29.9.2017 sme prežili pek-
ný týždeň v Piešťanoch. V hoteli Satelit nám 
boli poskytnuté procedúry na upevnenie 
zdravia. Využili sme aj možnosť zaplávať 
si v bazénoch v liečebných domoch. V lie-
čebnom komplexe obklopenom pekným 
parkom sme všetci 43 účastníci zájazdu re-
laxovali pod korunami stromov.

V októbri obecný úrad organizoval 
posedenie pri príležitosti mesiaca úcty 
k starším za bohatej účasti členov MO JDS 
s pekným kultúrnym programom tanečnej 
skupiny detí.

Chorým a imobilným členom organizá-
cie sme pripravili a doručili vitamínové ba-
líčky spojené osobnou návštevou.

V rámci kultúrneho vyžitia sme navští-
vili 12.10.2017 Radošinské naivné divadlo. 
V hre „To nemá chybu“ sme sa vrátili do his-
tórie – do obdobia, keď žil Milan Rastislav 
Štefánik. 

V sobotu 11.11.2017 sme organizovali 
spoločenské posedenie spojené so stret-
nutím s praktickým lekárom MUDr. Lipov-
ským, ktorý sa nám predstavil a požiadal 
o absolvovanie preventívnych prehliadok, 
hlavne mužov, pretože najmä tí sa ich nera-
di zúčastňujú. Počas posedenia a družných 
rozhovorov sme si vymieňali názory na rôz-
ne témy. Na tieto posedenia sa vždy teší-
me, čomu zodpovedala aj bohatá účasť 83 
členov organizácie.

Najbližšia akcia, ktorá nás čaká, sú via-
nočné trhy. členovia výboru s predsedom 
JDS budú ponúkať divinovo-hovädzí guláš, 
punč s rumom aj bez a podávať občerstve-
nie.

V januári 2018 sa uskutoční výročná 
členská schôdza, na ktorej budeme voliť 
predsedu, výbor a revíznu komisiu na ďal-
šie volebné obdobie. 

V súčasnosti členskú základňu tvorí 134 
členov. Potešíme sa príchodu nových seni-
orov, ktorí prinesú nové nápady na akcie 
a aktivity, ktoré by sme v rámci našich mož-
ností mohli uskutočniť.  

Eleonóra Strnisková,  
podpredsedníčka MO JDS

„Naša škola Miloslavov“ je názov nášho občianskeho združenia, ktoré 
funguje práve rok. Je to občianske združenie rodičov základnej školy, kto-
ré pomáha pri rôznych príležitostiach, hlavne financovaním akcií, súťaží 
odmien pre žiakov, nákupom učebných pomôcok alebo kníh. Po prvýkrát 
sa budeme môcť uchádzať aj o príspevok 2 % z daní za rok 2017. I tento 
príspevok bude pre nás dôležitý, aby sme skvalitnili výchovno-vzdelávací 
proces v našej základnej škole.

Školský rok je v plnom prúde, v septembri až novembri sme sa v spo-
lupráci s obcou zamerali hlavne na úpravu areálu školy, aby sa nám zlep-
šili podmienky pri pobyte vonku počas veľkých prestávok, v školskej dru-
žine, či na hodinách telesnej výchovy. 

Dňa 19. 10. 2017 sa uskutočnila v našej základnej škole milá školská 
slávnosť. Stretli sme sa na školskom ihrisku, kde slávnostným prestrihnu-
tím pásky bolo do užívania deťom Základnej školy v Miloslavove odovzda-
né ihrisko s umelou trávou a upravené pieskovisko. 

Je to 1. etapa rekonštrukcie a revitalizácie školského areálu, v ktorej 
budeme pokračovať. Ako hostia sa tejto udalosti zúčastnili p. starosta p. 
Milan Baďanský, podpredseda slovenského futbalového zväzu a predse-
da bratislavského futbalového zväzu PaedDr. Juraj Jánošík, PaedDr. Anna 
Mazúrová z Okresného úradu odboru školstva v Bratislave, riaditeľky ZŠ 
z Plaveckého Štvrtka Mgr. Mariana Korbelová, ZŠ v hamuliakove Mgr. Ale-
na Maschanová a poslanci OZ Ing. Renáta Bačová a Bc. Ladislav Bučik. 
Spestrením otvorenia bolo tanečné vystúpenie dievčat z 5.A triedy, pie-
seň v podaní našich prváčikov, ktorú na túto príležitosť zložila p. vychová-
vateľka Mária Tyborová. Ako prví si naše ihrisko vyskúšali mladí futbalisti, 
ktorí pod vedením p. školníka Riegela odohrali krátky futbalový zápas. 
V závere si na novom ihrisku zahrali svoju obľúbenú hru – vybíjanú deti zo 
školského klubu detí. Všetkým patrí obrovské ďakujeme a hlavne pánovi 
Jánošíkovi, ktorý sponzorsky zabezpečil umelú trávu a pánovi starostovi, 
ktorý z obecných prostriedkov podporil terénne práce a úpravy piesko-
viska a preliezok.

V revitalizácií školského dvora chceme pokračovať realizáciou nového 
oplotenia, vybudovaním chodníka popri budove, osadením hracích prv-
kov tzv. mini fitnes ihriska, ďalších lavičiek a výsadbou zelene.

Z bezpečnostných dôvodov pripravujeme s obecným úradom projekt 
uzavretia dočasného parkoviska v areáli školy a vytvorenie nového prí-
jazdu do školy s niekoľkými parkovacími miestami. Touto úpravou sa za-
bezpečí bezpečný školský dvor pre naše deti, načo sa všetci pedagógovia 
i deti veľmi tešíme. Veď v tomto školskom roku je nás zase o čosi viac.

Uvediem preto aj niekoľko čísiel – v základnej škole je 284 žiakov, 14 
tried a 30 zamestnancov.

Na prvom stupni je 10 tried a opäť sme otvorili tri triedy prvého roč-
níka, kde nastúpilo 54 prváčikov.

Do ŠKD nastúpilo 154 žiakov a máme 7 oddelení. 
Druhý stupeň sa tiež postupne rozrastá, máme dve triedy 5. ročníka 

a dve triedy 6. ročníka.
Dňa 22.11. čaká našich piatakov celoslovenské testovanie zo SJL 

a MAT. Vlani sme v tejto prvej vážnej skúške dôstojne obstáli, verím, že 
budeme aspoň takí úspešní ako minulý rok.

V rámci prvého štvrťroka školského roka prebehlo niekoľko úspeš-
ných akcií. Realizoval sa výchovný koncert s témou „VODA“. Pred jesen-
nými prázdninami navštívil našu školu prvý slovenský kozmonaut Ivan 
Bella. Beseda s ním bola naozaj pútava, pozrel si našu školu, ktorá sa 
mu mimoriadne páčila, pochválil obed v školskej jedálni a zasadol si i do 
historických lavíc v 1.A triede. Naše deti navštívili niekoľko divadelných 
predstavení v Malej scéne v Bratislave, zúčastnili sa exkurzií do Bibiany 
i SNM, kde mali žiaci pripravené tvorivé dielne na rôzne témy. Aktívni 
sme boli aj v zbere papiera, kde sme nazbierali 7195 kg, na 1. mieste sa 
umiestnila 4.A trieda. 

Zúčastnili sme sa exkurzie do tlačiarne v Dunajskej Strede či výstavy 
na Bibliotéku v Bratislave. Tretiaci absolvovali besedu so spisovateľom 
Romanom Bratom. Tradíciou sa stáva aj imatrikulácia prvákov, kde sme 
ich slávnostným aktom prijali do“ cechu žiackeho“.

Bližšie informácie o našich aktivitách sú na web stránke školy-kalen-
dár podujatí.

Deťom sa snažíme sprostredkovať okrem iného aj zážitkové učenie, 
čo je pre vyučujúcich síce oveľa náročnejšie na organizáciu výučby, ale 
efektívnejšie pre žiakov. 

Škola sa snaží zapájať aj do rôznych projektov a výziev. Boli sme 

úspešní a získali sme grant vo výške 136 000 € na projekt „Inkluzívne 
štúdium“, tento projekt sa bude realizovať v škole 3 roky a začneme od 
januára 2018. 

Opakovane sme sa zapojili do projektu „Jedzme zdravo, hravo“, „Zá-
ložka do knihy“ pre družobnú školu ZŠ Bílovice pri Uherskom hradišti. Pri-
pravujeme už po tretíkrát pobyt zahraničných lektorov v rámci projektu 
AISEC v našej škole na zlepšenie sa detí v komunikácií v anglickom jazyku, 
ktorý sa uskutoční vo februári 2018.

V druhom polroku budeme mať už tradične školy v prírode, lyžiarsky 
kurz, kurz korčuľovania a iné. 

Je toho naozaj veľa pretože naša škola žije aktívnym školským živo-
tom.

Teraz nás čaká najkrajšie obdobie roka, čas adventu a Vianoc. Deti 
usilovne nacvičujú program na vianočné besiedky pre rodičov, či vyrábajú 
výrobky na predaj na vianočné trhy v obci. 

Je pre mňa povzbudením i príjemným prekvapením, keď mi deti na-
píšu list, najmä štvrtáci.

Ich vyznania sú milé a úprimné, všímajú si, čo je v škole nové i moju 
prácu ako aj prácu ostatných kolegov.

Verte, milí dospeláci, naše deti sú veľmi vnímavé a stále platí staré 
dobré výchovné pravidlo -„výchova príkladom“. 

Buďme im preto príkladom.

Vaša pani riaditeľka ZŠ Miloslavov,  
PaedDr. Alena Jančeková

vybrať z bohatého programu. Zúčastnení 
strávili príjemný oddychový deň a deti na-
čerpali sily do nového školského roku.

Naše spoločné stretnutia organizujeme 
každý posledný piatok v mesiaci v čase od 
18,00 hod. v Komunitnom centre. členky, 
ktoré sa ich zúčastňujú, uniknú aspoň na 
chvíľu od každodenného stereotypu domá-
cich starostí a povinností... Posledné stret-
nutie v tomto roku sa uskutoční 24.11.2017 
ako predvianočne spoločenské posedenie, 
na ktoré sú všetky členky srdečne pozvané.

Naša organizácia aj touto cestou srdeč-
ne pozýva do našich radov všetky tie ženy 
– mladé aj staršie – ktoré majú záujem sa 
svojimi nápadmi zapojiť do činnosti našej 
organizácie a vylepšiť touto cestou život 
v našej obci. 

 Výbor Únie žien
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Predseda výkonného výboru Šk miloslavov informuje klub rekreačného tenisu a klub rekreačného volejbalu

informácie z futbalového oddielu mládeže

informáCiE hokEJoVého oddiELu Šk miLoSLaVoV 
V máji tohto roka sa náš hokejový oddiel 

Športového klubu obce Miloslavov ako ama-
térske mužstvo stal organizátorom tradičného 
4.ročníka turnaja v ľadovom hokeji o pohár 
starostu obce Miloslavov. Turnaj sa konal už tra-
dične v hokejovej hale v hamuliakove. Na našu 
veľkú radosť sa zúčastnili amatérski hokejisti 
z celého Slovenska. hralo sa v dvoch skupinách 
systémom každý s každým v čase 2 krát 20 mi-
nút. V prípade remízy rozhodovali samostatne 
nájazdy. Všetky zápasy v skupinách boli vyrov-
nané. V A skupine hrali hO Žilina, hO Snina a hO 
Spišská Nová Ves. B skupina hO Miloslavov, hO 
Skalica a hO Porsche Bratislava. Bez straty bodu 
do finále postúpila len hO Žilina. Druhým fina-
listom sa stal domáci hO Miloslavov, ktorý ale 
prehral v skupine s hO Porsche Bratislava po SN. 
hO Skalica síce vyhrala po SN nad hO Porsche 
Bratislava ale zahrali si len o piate miesto s hO 
Snina. O tretie miesto si zahrali hO Spišská Nová 
Ves a hO Porsche Bratislava. 

Vo finále nakoniec domáce mužstvo hO Mi-
loslavov zvíťazilo výrazným skóre 6:1 nad hO 
Žilina, ktoré skončilo na druhom mieste. Je to 
už 4. víťazstvo domáceho tímu v tomto turna-
ji, takže zatiaľ držíme domácu neporaziteľnosť. 
Tretie miesto si vybojovali hO Spišská Nová Ves, 
štvrtí boli hO Porsche Bratislava. Piate miesto si 

S blížiacim sa záverom roku ostáva čas bilancovať uplynulé obdobie 
v oblasti športu v našej obci ako aj činnosť jednotlivých športových zdru-
žení Športového klubu obce Miloslavov. S potešením konštatujem, že ciele 
stanovené vedením Športového klubu najmä v oblasti výchovy mládeže sa 
nám darí priebežne napĺňať čoho výsledkom je zvyšujúci sa záujem detí 
a rodičov o šport.

Naša futbalová mládež dosiahla na jednotlivých vekových úrovniach 
veľmi slušné výsledky, čo je pozitívnym impulzom nielen pre deti samot-
né ale predovšetkým pre rodičov, funkcionárov a trénerov klubu. Výchova 
detí a mládeže je jedným zo základných pilierov činnosti Športového klubu, 
preto je aj zo strany vedenia klubu kladený zvýšený dôraz predovšetkým 
na skvalitnenie tréningových procesov v prospech progresu našich detí. 
Futbalové oddiely prešli v priebehu roka 2017 personálnou obmenou nie 
len vo vedení ale aj v hráčskej základni. Novým predsedom pre futbalové 
oddiely Športového klubu obce Miloslavov sa stal Ľuboš havránek, pod-
predsedom pre seniorov Robert Riegel, vedúcim seniorského futbalového 
oddielu Martin hinca a podpredsedom pre deti a mládež Ivan húska. 

V seniorskom družstve sme v závere roka 2016 a v úvode 2017 zazna-
menali pozitívny trend v hernej činnosti najmä vďaka skúsenostiam a vede-
niu nového trénera Petra Mráza, ktorý za krátky čas prišiel so systémovými 
zmenami, žiaľ pre jeho pretrvávajúce zdravotné problémy nebolo možné 
ich dokončiť, čo sa aj čiastočne odrazilo na výsledkoch seniorského fut-
balového oddielu. Pozitívne ale vnímame skutočnosť, že sa vytvoril dobrý 
kolektív ochotný bojovať a verím, že pri dobrej zimnej príprave a samozrej-
me pri troche športového šťastia budú výsledky v nasledujúcej časti lepšie. 

Športový klub obce Miloslavov v priebehu roka 2017 organizoval 

prostredníctvom svojich športových združení celý rad športových súťaží, 
turnajov a stretnutí. O mnohých sa dočítate aj v článkoch nižšie. Počas 
roka sme tiež revitalizovali hraciu plochu s trávnatým povrchom, kde sme 
okrem každoročného prerezania, vysiatia a zahnojenia trávy, na dvoch 
miestach sanovali drenážnymi kanálmi priesak vody. Podarilo sa nám tiež 
navýšiť ochrannú sieť v priestore za bránou pri bufete a na multifunkčnom 
ihrisku, tak aby sme pri lietajúcich loptách minimalizovali škody na ma-
jetku ale najmä chránili zdravie hrajúcich sa detí v časti detského ihriska. 

Športový klub tiež pripravil projekt na rekonštrukciu multifunkčnej 
hracej plochy na základe ktorého bol schválený dotačný grant zo Sloven-
ského futbalového zväzu vo výške 12000 €. Rekonštrukciu multifunkčnej 
plochy plánujeme realizovať za úzkej spolupráce s obcou v jarnej časti 
roka 2018 tak, aby bola nastávajúcej sezóny riadne pripravená. Vzhľadom 
k tomu, že športovcov stále pribúda plánujeme v spolupráci s obcou aj 
čiastočnú rekonštrukcia a prístavbu šatní v Rekreačno-športovom centre. 
V súčasnej dobe je projekt v štádiu prípravy. V dohľadnej dobe sa budeme 
musieť tiež vysporiadať s alternatívnymi hracími plochami tak, aby boli 
uspokojené všetky športové potreby členov klubu a občanov obce. 

V závere mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí sa venujú rozvoju špor-
tu v našej obci, všetkým členom športového klubu za osobný prínos a prí-
stup, starostovi obce a zástupcom obce, priateľom, darcom a sponzorom 
za celoročnú spoluprácu a pomoc. Dovoľte mi tiež Vám touto cestou za-
želať k nastávajúcim sviatkom veľa pokoja, zdravia, šťastia ako aj úspešné 
vykročenie do nového roku.

Mgr. Martin Sitiar,
predseda výkonného výboru Športového klubu obce Miloslavov

K.R.T. a K.R.V sú dva športové kluby, ktoré 
pôsobia v rámci Športového klubu obce Mi-
loslavov. Nemajú spoločný iba plot, ktorý 
oddeľuje tenisový kurt a pieskové ihrisko, 
podobný názov, ale spája ich aj podobná akti-
vita členov. A tiež to, že oba kluby organizujú 
každý rok rôzne turnaje pre svojich členov, ale 
aj pre ostatných záujemcov. 

K.R.T. – Klub rekreačného tenisu už 
tradične zorganizoval v roku 2017 pre svojich 
členov dva turnaje vo štvorhre. V máji to bol 
turnaj o Pohár starostu. Jeho 13. ročník sa hral, 
ako už je zvykom v posledných rokoch, tzv. 
„RAFO“ systémom, podstatou ktorého je, že 
na základe vopred vygenerovanej kombinácie, 
hrajú hráči v skupinách každý zápas s iným part-
nerom. Na základe výsledkov v základných sku-
pinách sa vytvorili finálové dvojice i dvojice pre 
zápas o tretie miesto. S nepriaznivým počasím, 
predovšetkým silným vetrom, ktorý sprevádzal 
turnaj celý deň, sa najlepšie vysporiadala dvo-
jica Milan Blažek/Ján Šamko, ktorá si vo finále 
poradila s párom Miroslav Sidor/Tomáš Papr-
skár. V zápase o tretie miesto bola úspešnejšia 
dvojica Tománek/Sidor po víťazstve nad párom 
Zoltán Šajben/Ladislav Olah.

September je už pravidelne rezervovaný 
pre Šaliga cup, ktorý sa hrá klasicky s vopred 
prihlásenými dvojicami. Celým 19. ročníkom 
prešla bez prehry dvojica Zoltán Šajben/Ľubor 
halanda, ktorá vo finále zvíťazila nad dvojicou 
Rafael Tománek/Samuel Filip. Tretí skončili 
Peter Marko/Mikuláš Bittara, ktorí v zápase 
o tretie miesto vrátili prehru zo skupiny dvojici 
Milan Blažek/Jaroslav Ferianček. 

K.R.V. – klub rekreačného volejbalu, 
mladší „brat“ K.R.T-u, svoju činnosť vykonával 
celý rok na pieskovom ihrisku v Alžbetinom 
Dvore. Okrem toho, že ihrisko bolo využívané 
členmi aj nečlenmi klubu, vysoko hodnotíme 
hlavne činnosť Paľa Smrža, ktorý pokračoval 
v práci s deťmi a zaúčal ich do tajov volejbalu. 

Začiatkom augusta sa konal unikátny tur-
naj, obdobu ktorého sme zatiaľ ešte nikde 
neobjavili. Tento rok išlo už o 9. ročník Medz-
inárodného manželského turnaja v plážovom 
volejbale, kde hrajú proti sebe vždy dva 
manželské dvojice proti dvom manželským 
dvojiciam. Aj tohtoročná účasť hráčov a hráčok 
z rôznych častí Slovenska, čiech, Moravy, 
Rakúska, samozrejme za asistencie domácich 
hráčov z Miloslavova potvrdila, že o túto akciu je 
veľký záujem. Keďže ide vždy okrem športovej 
stránky aj o tú spoločenskú, zábavnú, z turnaja 
odchádzali spokojní nielen víťazi, ale všetci 
zúčastnení, ktorých bolo tento rok 24. Putovný 
pohár, o ktorý sa pravidelne bojuje, zostal na 
jeden rok doma, keďže víťazmi sa stali Pavol 
a Mirka Beňovci (Alžbetin Dvor)/ Miroslav 
a Renáta Balalovci (Žilina), ktorí vo finále pora-
zili tím Milan a Dagmar Blažekovci (Alžbetin 
Dvor) / Miroslav a Pavla Burianovci (Liberec). 

Tretí skončili Boris a Eva Ďurišovci/Pavol a Adri-
ana Gašparovci (všetci Bratislava) po víťazstve 
nad Víťom a Zuzanou Borovcovými (Ostrava)/
Jiřím a Janou Nýdeckými (Zábřeh na Morave)

V septembri zorganizoval K.R.V. „3. otvo-
rený turnaj v plážovom volejbale“ za účasti 
14 hráčov, prevažne členov klubu. Víťazom 
sa stala rodina Mindovcov, čo vzhľadom k ich 
volejbalovým tradíciám, nebolo až také veľké 
prekvapenie, ale treba spomenúť, že najmä 
druhý tím – rodina Beňovcov doplnená Stan-
islavom Piňosom im víťazstvo nedaroval ľahko.

Na záver by som v mene obidvoch klubov 
rád poďakoval všetkým sponzorom, ktorí po-
mohli a prispeli k zdarnému priebehu vyššie 
uvedených akcií a vyslovil želanie, aby sme 
sa v novom roku stretávali na športoviskách 
v ešte väčšom počte a zároveň chcem v mene 
svojom i v mene výboru obidvoch klubov 
popriať všetkým športovcom v obci, aktívnym 
i pasívnym v novom roku veľa zdravia a poz-
itívne športovej energie. 

Ing. Milan Blažek  
za výbor K.R.V. a K.R.T. Š 

portového klubu obce Miloslavov

Opäť sme dostali priestor v spravodaji, pre-
to by som Vás rád z pozície predsedu FO detí 
a mládeže poinformoval o napredovaní a cie-
ľoch, kam sa naše aktivity posunuli. 

V lete sme robili nábor nových detičiek, 
futbalových nádejí, kde sa nám prihlásilo až 22 
detí, s čím sme absolútne nerátali a boli sme 
veľmi milo prekvapení. Som nesmierne rád, že 
opätovne sa k nám pridali aj 4 dievčatá. 

Deti sme pre sezónu 2017/2018 prihlásili 
do bratislavskej súťaže ( doteraz hrali senec-
kú ), pretože sme chceli trochu zmenu oproti 
predošlým ročníkom a hlavne sme chceli kon-
frontáciu s bratislavskými družstvami. Súťažne 
sme prihlásili našu U13, pod vedením trénera 
Snopeka a Mráza, U11 pod vedením trénera 
Riegela Viktora a Madleňáka a U10 pod vede-
ním trénera Mikulca a Kamona. Po skončení 
jesennej časti súťaže môžeme skonštatovať, že 
naši futbalisti si vedú veľmi dobre, v náročnej 
súťaži sa nestratili a môžeme sa pochváliť krás-
nymi výsledkami.

Opätovne by som sa chcel poďakovať de-
ťom, ktoré pravidelne, s elánom a radosťou cho-
dievajú na tréningy a zodpovedne k tomu pri-
stupujú, trénerom, ktorí odvádzajú maximum aj 
v týchto amatérskych podmienkach aj na úkor 
svojho voľného času a vám rodičom, že máte tr-
pezlivosť s deťmi, trénermi aj vedením ŠKO.

ďakujem bratom Sitiarovcom za výbornú fazuľo-
vicu a občerstvenie.

Veľmi nás mrzí, že vzhľadom na naše finan-
čne možnosti a kapacitu štadiónu nie je možné 
usporiadať turnaj s väčším počtom tímov aj nap-
riek veľkému záujmu zo strany amatérskych ho-
kejistov. Napriek tomu som presvedčený, že bu-
dúci ročník nášho turnaja bude ešte lepší a ešte 
kvalitnejší, pretože tento turnaj sa stal pevným 
termínom v kalendári našich priateľov amatér-
skych hokejistov z celého Slovenska. 

Miroslav Sidor, predseda oddielu 

Počas zimnej prípravy sme deťom zabezpe-
čili telocvične, a to cez týždeň na ZŠ vo Štvrt-
ku na Ostrove a cez víkendy na Železničnej vo 
Vrakuni.

Pevne veríme, že kvalitná príprava našich 
detí sa odzrkadlí v dobrej a kvalitnej hre, nielen 
výsledkovo.

V lete opätovne budeme robiť nábor detí, 
informácie budú dostupné na našej FB a www 
stránke www.facebook.com/skomiloslavovju-
niori alebo na www.skomiloslavov.sk, letáky 
budú dostupné na škole, škôlkach, potravi-
nách, OU.

Na jar nás čaká komplexná rekonštrukcia 
umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku, 
bude sa meniť za umelú trávu 4.generácie. Na 
toto sme získali dotáciu od BFZ s 25 % spoluú-
časťou, takže by sme mali mať konečne aj kva-
litný povrch na tomto ihrisku. 

Na záver by som iba pripomenul potrebu 
vyriešiť druhé tréningové ihrisko ako aj šatne 
– pribúdajú nám družstvá, a ihrisko ako aj šat-
ne nám čoskoro nebudú postačovať. Všetko je 
v štádiu riešenia s obcou. Rád by som sa po-
ďakoval nášmu predsedovi ŠKO Martinovi Si-
tiarovi, všetkým trénerom, nakoľko sa venujú 
klubu a deťom vo svojom voľnom čase a robia 
to srdcom, deťom, rodičom a starostovi obce, 
ktorý nám výrazne pomáha.

Ivan Húska
 predseda futbalových oddielov detí  

a mládeže Športového klubu obce Miloslavov

U13

U11

U10

 

        

Obecný úrad Miloslavov 

bude od 22.12.2017  
do 2.1.2018 

ZATVORENÝ. 
súrnych prípadoch volajte na tel. číslo: 0908 675 406 

 

Nech radosť a šťastie vládne 
u Vás doma, 

nech zďaleka obchádza             
Vás nešťastie a smola. 
Nech pohoda vládne                        

za sviatočným stolom, 
nech láska  prevláda                       

nad nemilým slovom. 
        
  Zo srdca prajú 

                      starosta obce, 
                      poslanci OZ 

                        a zamestnanci 
                           obce Miloslavov. 

 

priamom súboji vybojovali hO Skalica a šieste 
miesto obsadili hO Snina. Boli ocenení aj najlep-
ší hráči a nás teší, že najlepším obrancom celého 
turnaja sa stal domáci Mikuláš Bittara a taktiež 
najužitočnejším hráčom bol vyhlásený Patrik 
Jašo. Najlepším brankárom bol Matúš Végh z hO 
Porsche Bratislava a najlepším útočníkom, kto-
rý dal aj najviac gólov v turnaji bol Ivan hantak 
z hO Spišská Nová Ves. 

Rád by som vyjadril veľké poďakovanie 
všetkým zúčastneným, ktorí museli prekonať 
značnú vzdialenosť a taktiež starostovi obce ha-
muliakovo, ktorý sa postaral o ubytovanie. Na 
záver chcem poďakovať všetkým sponzorom, 
ktorí prispeli vecnými cenami: VW Bratislava p. 
Michal Melich, DhL p. Danka Mišurová, hILTY 
Slovensko p. Marek Kis-Bandi, EKOMA p. Milan 
Blažek, Drogeria hUCO p. Peter huliak, Reutter 
SK p. Juraj Mala. Ďakujem starostovi obce Mi-
loslavov Milanovi Baďanskemu, ktorý neustále 
podporuje všeobecne šport v našej obci. Taktiež 
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naše múzeum „remeselný dvor“ – sezóna 2017 ako Sa VyhnÚť  
Požiarom V období  
VianoC a noVého roku 

PoStrkoVý tábor 
miloslavov – rok 1938
Historia est Magistra Vitae (história je uči-

teľkou života) a táto skutočnosť neplatila len pre 
minulé obdobia. Pravdepodobne v každej krajine 
prebiehajú rôzne zápasy myslenia a názorov, nie-
kto sa cíti byť väčší demokrat, iný liberál alebo 
konzervatívec, či národovec, väčší ako tí ostatní... 
Z priveľkého zdôrazňovania svojich dôrazov po-
tom niekedy vznikajú nedorozumenia až zápasy 
a to až do takej miery, že „naša pravda“ je tá 
najsprávnejšia (čo tam po ostatných...). Skúsme 
sa aspoň niečo málo naučiť z histórie. Bolo to 
asi okolo roku 2003, keď som pri skúmaní his-
torických súvislostí s našou obcou našiel prvé 
správy z neznámych dejín obce. Už vtedy som 
o tom napísal do spravodajcu obce (Spravodaj-
ca 24-2004), ale keďže odvtedy je v obci veľmi 
veľa nových obyvateľov a je to v pohľade zápasu 
ideí aktuálne aj teraz, rozhodol som sa pre našich 
obyvateľov tieto myšlienky oživiť. 

Vari v každej lokalite našej krajiny sú obdo-
bia, na ktoré sa spomína s hrdos ťou a ktoré slúžia 
ako vzor a naopak, vari každá lokalita našej kra-
jiny má aj svoje temné, tienisté stránky, ktoré by 
podľa niektorých ľudí ani nemali byť spomínané. 
Aj v deji nách našej obce sú udalosti, na ktoré si 
ľudia neradi spomínajú a platí to najmä vtedy, ak 
na vzniku týchto temných stránok histórie obyva-
telia obce nemajú svoj podiel. Pri skúmaní histo-
rických prameňov o našej obci zisťujem, že naši 
obyva telia mali väčšinou sklon k tomu, aby po-
máhali, aby zmierňovali utrpenie a bo lesť, aby sa 
zachovali ľudsky. V našej obci už prakticky úplne 
vymreli pria mi pamätníci, ktorí by si z opisovanej 
udalosti mohli niečo pamätať a tak sme naozaj 
odkázaní iba na historické záznamy.

Udialo sa to v období, ktoré bolo tiež akýmsi 
medzníkom v histórii našej obce. Viacnárodnost-
né zloženie obyvateľstva bolo týmto neblahým 
obdobím poznače né, pretože naši českí spolu-
obyvatelia boli z našej obce vyháňaní. Niektorí 
z nich, najmä exulanti z okolia poľského (dnes 
už ukrajinského) Rovna, ktorí sa usídlili v našej 
obci v rokoch 1924 – 1927, práve v období ro-
kov 1938 – 1939 odišli do českých krajín alebo až 
do Kanady. Dňa 6. októbra 1938 bola vyhlásená 
auto nómia Slovenska a politické smerovanie na-
šej spoločnosti sa začalo uberať najmä jedným 
smerom. Na Slovensko prichádzali okrem iných aj  
nacistickí poradcovia, ktorí usmerňovali dianie 

Múzeum sa nachádza v zrenovovanej budove kostola v časti Alžbetin Dvor.
Stručne z dejín kostola 
Z archeologického prieskumu sa dozvieme, že miloslavovský kostol bol postavený 

najneskôr v prvej polovici 13. storočia a nazýval sa „Kostol svätej Alžbety v poli“. Názov 
kostola súvisel s menom dcéry uhorského kráľa Ondreja II. – Alžbety. Alžbeta bola vzo-
rom milosrdnej lásky a pomoci chudobným. Zomrela 17. 11. 1231 ako dvadsaťštyriročná 
a pápež Gregor IX. ju štyri roky po smrti vyhlásil za svätú. Kostol však časom pustol. Ob-
novy spustnutého kostola sa ujal ostrihomský arcibiskup Juraj Szelepcsényi – Pohronec. 
Dozvedáme sa to z kanonickej vizitácie z roku 1781. Avšak už v roku 1846 budova kostola 
neslúžila pre cirkevné účely, ale majitelia panstva ju používali ako sýpku. Neskôr budovu 
využívalo poľnohospodárske družstvo na šrotovanie obilia. Po zrenovovaní v roku 2005 
slúži ako múzeum podunajskej kultúry.

Organizácia múzea
Na prízemí a dvoch poschodiach je umiestnených okolo 1 200 artefaktov rôzneho 

druhu z rôznych častí Slovenska, ale aj z Moravy, Poľska, Srbska. Prízemie je venované 
pôvodným remeslám, ktoré boli typické pre náš región, ako sú tkáčstvo, košikárstvo, 
rezbárstvo, keramika a kováčstvo. Kováč pán Viliam Šarkozy vo funkčnej vyhni predvádza 
umenie tohto remesla za vlastného slovného sprievodu, hlavne počas školských exkurzií, 
čo žiaci majú veľmi radi. činnosť jednotlivých remesiel je podrobne popísaná na bočných 
paneloch.

Prvé poschodie je venované histórii od staršej doby železnej až po súčasnosť. V tom-
to roku tu pribudla nová tabuľa s portrétmi, ktoré zobrazujú panovníkov týchto území 
počnúc franským kupcom Samom (r. 623) až po Karola IV. habsburského (r. 1918) a pre-
zidentov, od T.G. Masaryka až po A. Kisku. Návštevníci si tu môžu zalistovať vo viacerých 
albumoch a pamätných knihách (najstaršia je z roku 1962). Na paneloch v tejto časti 
sú dokumenty a fotografie z 1. a 2. svetovej vojny a tiež séria farebných fotografií, do-
kumentujúcich premeny našej obce. V tejto časti múzea bola v tomto roku inštalovaná 
dočasná výstava rôznych drevených miniatúr (napr. dve krásne plachetnice, kočiare, 
dostavník a iné). 

Na druhom poschodí si prídu na svoje hlavne starší návštevníci. Expozícia je zamer-
aná na život a prácu v minulosti. Prejdeme od Jubilejnej školy z roku 1928, cez zariad-
enie kuchyne, spálne, dobové oblečenie – kroje, zabíjačkovú expozíciu až po potreby 
každodenného života.

Zvláštnosťou nášho múzea sú slnečné hodiny na stene nad vchodom do múzea. Nad-
pis nad nimi je Ovídiov citát, ktorý vo voľnom preklade hovorí, že: „Nič nie je rýchlejšie 
ako čas“.

Návštevnosť
Pravidelnými návštevníkmi nášho múzea sú študenti z gymnázia L. Novomestského 

z Bratislavy, materské a základné školy a školské kluby z našej obce i širokého okolia, 
ktoré si v priestoroch múzea dopĺňajú znalosti z regionálnej výchovy i dejepisu. Exkurzie 
žiakov, študentov a iných skupín sú sprevádzané sprievodným slovom lektora múzea. Na-
jviac návštevníkov – 225 – prešlo bránou múzea na Deň obce. Počas 56 prevádzkových 
dní múzeum navštívilo 567 ľudí zo Slovenska i okolitých štátov. Príjemným prekvapením 
bola návšteva pilota – kozmonauta SR plukovníka generálneho štábu SR Ing. Ivana BELLU. 

Zaujímavosti z Knihy návštev
„Je dôležité udržiavať tradície a oboznamovať hlavne mladú generáciu s históriou 

a spôsobom života v minulosti. Veľmi dobrá myšlienka zachovať tento objekt a vybudovať 
z neho múzeum.“

„Ďakujeme za pekný zážitok, skvelý sprievodca.“
„Ďakujeme za exkurziu a pútavý výklad histórie o vzniku obce. Zaspomínali sme na 

naše detstvo pri obhliadke exponátov. Úcta a vďaka patrí všetkým, ktorí sa venujú tejto 
zmysluplnej činnosti.“

„Veľmi pekne ďakujeme za exkurziu a zaujímavý, pútavý výklad.“
„Ďakujeme za milé prijatie, zaujímavý výklad a sprevádzanie expozíciou. Sme radi, že 

lepšie poznáme aj vďaka Vám kraj v ktorom žijeme.“
„Národ musí byť hrdý na svoju históriu. Veľká vďaka všetkým, ktorí ju zachovávajú 

pre ďalšie generácie.“
„Ďakujeme Vám všetkým, že zachovávate krásne pamiatky nášho krásneho Žitného 

ostrova a našej dediny. Želám Vám, aby ste ešte nazbierali veľa krásnych pamiatok. Je to 
veľmi pekné.“

PaedDr. Kamil Badač, lektor múzea

čas beží ako voda a Vianoce i Nový rok sú opäť 
predo dvermi. Prichádza jedno z najkrajších ob-
dobí roka a prináša do našich rodín sviatočnú 
atmosféru pokoja a rodinnej pohody. Dovoľte 
preto aj príslušníkom hasičského a záchranné-
ho zboru, aby Vám zaželali ich príjemné preži-
tie. Zároveň si Vám dovoľujeme dať aj niekoľko 
dobrých rád, aby ste tieto sviatky prežili v pokoji 
a pohode a vyhli sa požiaru:
-	 ak máte živý stromček, zabezpečte mu do-

statok vody, aby rýchlo nevysychal a pevný 
stojan, aby sa neprevrátil,

-	 umiestnite stromček v bezpečnej vzdiale-
nosti od vykurovacích zariadení, krbu,

-	 nezapaľujte na ňom sviečky ani prskavky,
-	 používajte iba certifikované vianočné 

osvetlenie a riaďte sa pokynmi výrobcu 
osvetlenia, nerobte žiadne neodborné zá-
sahy,

-	 pri odchode z domu, osvetlenie stromčeka 
vypnite,

-	 adventný veniec majte položený na pev-
nom podklade, v dostatočnej vzdialenosti 
od rýchlo horiacich materiálov ako sú zác-
lony, závesy...

-	 sviečky na ňom dobre zaistite, aby sa ne-
mohli prevrátiť,

-	 ak odchádzate z domu, nikdy nenechajte 
horieť sviečky na adventnom venci, taktiež 
ich nenechávajte horieť bez dozoru, alebo 
v prítomnosti samotných detí, či zvieratiek

Počas sviatkov nezabúdajte ani na vaše deti. 
Snažte sa im venovať viac času a dohliadnite, 
aby pri svojich hrách nespôsobili ujmu sebe 
a ani nikomu inému. Najrozličnejšie druhy de-
lobuchov, pirátov, svetlíc, rakiet, bengálskych 
ohňov, ohnivých fontán a podobných ohňos-
trojových telies sú pomerne ľahko dostupné 
v predaji. Mnohokrát ich deťom zadovažujeme 
aj my samotní rodičia. Tieto predmety môžu byť 
pri neodbornej manipulácii veľmi nebezpečné 
a dokážu veľmi ľahko pri nedodržaní bezpeč-
nostných pravidiel spôsobiť ujmu na zdraví, či 
požiar. A preto nenechávajme deti bez dozoru, 
výbušniny do rúk deťom nepatria.

Štatistiky požiarovosti sú aj v tomto období 
neúprosné. Tieto dni sú charakteristické zvýše-
ným rizikom vzniku požiaru. Každoročne do nich 
pribúda neradostný počet varovných čísel, pod 
ktoré sa v mnohých prípadoch podpisuje ľudský 
činiteľ: nedbalosť, ľahostajnosť, podceňovanie 
požiarneho rizika, pri používaní otvoreného 
ohňa.

I počas najkrajších sviatkov roka budú nad 
Vašou bezpečnosťou bdieť profesionálni hasiči 
záchranári, na ktorých sa v prípade núdze môže-
te obrátiť. V ktorúkoľvek dennú aj nočnú hodinu 
na tel. 150 nájdete pomoc v núdzi.

pplk. Ing. Jarmila Bartošová,  
Hasičský a záchranný zbor

k rasovému vyčisteniu Slovenska. Dnes nám to už 
môže byť iba ľúto, že politickí predstavitelia našej kra-
jiny boli až priveľmi horliví a tak sa stalo, že v tom is-
tom období, ako sa v Nemecku udiala povestná „Kriš-
táľová noc”, boli títo predstavitelia ako jedni z prvých, 
tiež aktívni pri riešení židovskej otázky na Slovensku. 
Autonómna vláda Slovenska vydala dňa 4. novembra 
1938 dekrét o sústredení židovských obyvateľov (naj-
mä nemajetných), ktorí nemali na území Slovenska 
„domovské právo“ (dnešný trvalý pobyt), ale sa tu iba 
dlhodobo zdržiavali – na urče né miesta. V historických 
dokumentoch sú zmienky o viacerých miestach „na 
území nikoho“, ale spomínané sú najmä dve lokality 
– Miloslavov a Veľký Kýr v južnej časti Slovenska. „Úze-
mím nikoho“ bolo po viedenskej arbitráži nárazní kové 
pásmo široké dva až päť km medzi novými hranicami 
Slovenska a Maďar ska. hlinkova garda sa zhostila jednej z prvých úloh pri riešení židovskej otázky na Slovensku tak, 
že nákladné autá už tej noci zvážali židovských obyvateľov na určené miesta, kde prakticky neboli žiadne prístrešky. 
V daždivom a sychravom počasí boli na týchto miestach umiestnení najmä starší ľudia a deti, ale boli medzi nimi aj 
tehotné ženy, či stredná generácia. Odtiaľ mali byť podľa zámerov auto nómnej slovenskej vlády presunutí do Ma-
ďarska a strážila ich dokonca československá armáda. Tieto miesta boli v odborných kruhoch nazvané „Postrkové 
tábory“. V ka tastri obce Miloslavov bol takýto „Postrkový tábor“ umiestnený pravdepodobne na poli pri výbežku lesa 
Nemečok, v smere na Štvrtok na Ostrove (pri dnešnej poľnej ceste do Štvrtku na Ostrove, za domami Lehotských, 
Minárikovcov, Sahúlovcov, či p.Kanyika...) a trval približne od 5. 11. do 11. 12. 1938. V „Postrkovom tábore Milosla-
vov“ bolo umiestnených okolo 400 – 500 obyvateľov židovskej národnosti.

Ako sa zachovalo obyvateľstvo obce? Slovenská vláda vydala prísny zákaz kontaktov židov s miestnym obyva-
teľstvom, no aj napriek tomu sa našlo zopár odvážlivcov, ktorí do tohto „tábora” pritiahli zopár krytých vozov, aby 
tak zmiernili trápenie aspoň hŕstke chorých a tehotných. Obyvatelia im potajomky – s prižmúrením očí vojakov 
– prinášali potraviny a šatstvo, ale aj napriek tomu boli títo úbožiaci ponechaní na zablatenom poli v sychravom 
jesennom a daždivom počasí. Až v druhej polovici ich pobytu začala pre nich (podľa záznamov z dokumentov) 
maďarská armáda stavať akési drevené prístrešky pre zmiernenie utrpenia. Po strkové tábory boli zrušené až na 
zásah pracovníkov vtedajšieho „Spoločenstva národov“. Aj keď tu spomíname prístup niektorých obyvateľov obce 
v dobrom svetle, je potrebné pripustiť aj niečo iné. Našli sa aj vtedy niektorí podnikaví jednotlivci, ktorí chceli zo 
situácie ťažiť a „bohatým“ židom predávali poživeň a nevyhnutné zaopatrenie...

Niektoré úseky dejín našich obcí a miest nie sú príjemné na počúvanie, ale veľkosť národa sa prejavuje aj tým, 
že si dokáže pripomenúť hoci aj tienisté stránky histórie a dokáže sa s nimi vyrovnať. Naša obec bola od svojho 
vzniku známa svojim národnostne zmiešaným obyvateľstvom, ktoré tu nažívalo v pokoji. V súčasnosti je multiná-
rodnostné zloženie obyvateľstva dokonca ešte pestrejšie. Aj preto je potrebné pripomenúť si túto stránku z histórie 
našej obce a to najmä preto, že na vzniknutej situácii naši obyvatelia nemajú svoju vinu. 

V poslednom období boli z týchto temných časov histórie obce zistené ešte aj ďalšie skutočnosti, ktoré pri-
pravím do niektorého z budúcich Spravodajcov. Prezradím, že aj v našej obci žili a žijú potomkovia tých, ktorých 
izraelská vláda vyhlásila za „Spravodlivých medzi národmi“.

Ako dnešní obyvatelia našej obce sa skúsme niečo naučiť a najmä poučiť z histórie, aby sa podobné smutné 
veci nikdy viac neopakovali.

Pavel Kopčok
Pramene:

1. Doc. Eduard Nižňanský, PhD., CSc.: holokaust na Slovensku. Obdobie autonómie, 6.10.1938-14.3.1939, Dokumenty
2. PhDr. Katarína hradská, PhD.: Prípad Visliceny. (Nacistickí poradcovia a židovská otázka na Slovensku)
3. The Tragedy of the Jews of Slovakia 1938 – 1945. Auschwitz – Birkenau State Museum
4. Šimon Wiesenthal Center. http:// motlc.wiesenthal.com
5. Roman hegedüs: Protižidovská politika v období slovenskej autonómie. http: www.prave-spektrum.sk
6. PhDr. Peter Salner, CSc.: Židia na Slovensku – Medzi tradíciou a asimiláciou.

Š t a t i S t i k a  o b C E

Miloslav Brna
Vojtech Agh

 

Do manželstva vstúpilo 12 párov:

Ing. Lenka Šušorová  a Ing. Adam Štipák
Ing. Alžbeta Vešelényiová  a PhDr. Ivan Daňo
henrieta Gluchová  a Jakub Pethö
Anna Janáčková  a Miroslav Chabroň
Alžbeta Melicherová  a Peter Krajmer
Jan Bartovicová  a Tomáš Lehocký
Alexandra Bothová  a Dávid Bělousov
Mgr. Natália Grňáková  a JUDr. Branislav Rybár
Miriam Szabová  a Onrej Kobela
Darina Moravčíková  a Karol Kašlík
Sabina Demjanovičová  a Martin Nevický
Laura Ozogányová  a Jakub Valent

K 8.12.2017 je počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu v obci 2687. 
Od 21.07.2017 do 08.12.2017 sa prihlásilo 94 obyvateľov.
Od 21.07.2017 do 08.12.2017 sa odhlásilo 14 obyvateľov.

Mateo Aquirre 
Zuzana Žilková
Sophia Spišáková
Matúš Mikuš Lehotský
Sofia Portešová
Samuel Murtíni
Matias Šiša 

Rebeka hauserová
Stanislav Zednikovič
Petra Bednáriková
Rebeka Širilová
Arwen Rácz
Erik Lehocký

Navždy nás opustili 2 obyvatelia:

Narodilo sa 13 detí:
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Pri jmite pozvanie na  

moderuje stand up komik Michael  Szatmáry 


