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2 PRÍHOVOR STAROSTU

Vážení spoluobčania, milí priatelia,
dúfam, že prežívate pokojné a pohodové 
letné dni, ktoré sú určené najmä na oddych a 
načerpanie nových síl.
Z pohľadu obce sú prázdniny vždy skôr časom 
určeným na prácu, prípravu a  opravy škôl a 
školských zariadení. Aj toto leto využívame 
naplno na nevyhnutné opravy  a úpravy, aby 
deti  a žiaci mohli nastúpiť do pripravenej 
školy a škôlky a školský rok začal úspešne.  
V neposlednom rade sme sa začali venovať 
rekonštrukcii komunikácií v obidvoch častiach 
obce a postupne, podľa pripravenosti 
jednotlivých projektov, aj tu výrazne pokročíme.  
Projektov máme rozpracovaných takmer tri 
desiatky, niektoré sa realizujú hneď, iné si 
vyžadujú dlhší čas na prípravu aj na realizáciu, 
vrátane alokácie  finančných zdrojov. 
Ak sa obzriem dozadu, môžem konštatovať, 
že aj keď sa nie všetko dosiahlo alebo darí 
tak, ako by som chcel, som hrdý na to, čo sa 
v obci podarilo. Nový pavilón základnej školy, 
nové triedy v materskej škole, zberný dvor, 
ihrisko v rekreačno-športovom centre, postupná 
revitalizácia ihriska na Miloslave, hracie prvky 
v parku, vybudovanie oplotenia v cintoríne na 
Miloslave, komunikácie, pripravovaná prevádzka 
Partner pošty v kultúrnom dome Miloslavov, 
pribudne nová zastávka autobusu ....

Dôležitým faktorom, aby sa veci mohli 
reálne riešiť, je súčinnosť väčšiny obecného 
zastupiteľstva, pretože bez ich záujmu, pomoci 
a podpory by to jednoducho nešlo. Nevybíjali 
sme sa v zbytočných žabo-myších hádkach, ale 
konštruktívne sme riešili veci spolu a posúvali 
ich dopredu, za čo som im naozaj vďačný.
Som veľmi rád, že v obci stretávam čoraz viac 
ľudí, ktorí majú záujem obci reálne pomôcť a 
reálne jej aj pomáhajú, či už radou, finančnou 
alebo inou pomocou a najmä si cením, že 
venujú  obci a riešeniu jej problémov svoj voľný 
čas. Všetci sme členmi obecnej komunity a pre 
úspešnú realizáciu spoločnej veci je dôležitý 
príspevok každého z nás. 
Vďaka patrí aj zamestnancom obce, ktorí napriek 
náročným podmienkam, v ktorých pracujú, plnia 
množstvo úloh, pre obyvateľov často málo 
viditeľných, ale pre obec nevyhnutných.
Chcel by som ubezpečiť všetkých obyvateľov, 
že som plný elánu a odhodlania s vašou 
podporou popasovať sa so všetkým, čo pred 
nás nasledujúce obdobie prinesie.
Prajem vám všetkým príjemné prežitie 
posledných letných dní a takisto úspešný štart 
do nového školského roka.

Od apríla sme v Obci 
zrealizOvali
Začiatkom apríla až mája sme sa naplno venovali 
oprave výtlkov na cestách  a rekonštrukcii cestných 
telies a asfaltového povrchu na ul. Čerešňová, 
Lúčna a Orechová v miestnej časti Alžbetin Dvor 
a na ul. K jazeru v miestnej časti Miloslavov. Na 
realizáciu je pripravená aj rekonštrukcia Šípkovej 
ulice v miestnej časti Miloslavov.
Na základe ukončeného verejného obstarávania 
sme začali s výstavbou 7 prechodov pre chodcov 
v oboch miestnych častiach. Súčasťou projektu 
prechodov pre chodcov je aj vybudovanie chodníka 
na železničnej stanici pre všetkých, ktorí využívajú 
služby Regiojetu, a to od nástupišťa smerom do 
obce.  
Streetworkové ihrisko v miestnej časti Miloslava  
bude  čoskoro realitou. Všetky základné práce sú 
na ňom urobené, čakáme na dodávku cvičebných 
prvkov  a ďalších hracích prvkov. Na tento zámer 
spracoval poslanec OZ Ladislav Bučík projekt, ktorý 
podal na BSK a ktorého uzávierka je 27.08.2018. 
Veľká vďaka všetkým obyvateľom našej obce, ktorí 
projekt podporili svojim hlasovaním - všetci dúfame, 
že obec bude úspešná a grant vo výške 5.000,00 
EUR získa. V štádiu prípravy je projekt výsadby 
zelene a uloženia závlahy na ihrisku.  Plánujeme 
zverejniť celkový vizuál uloženia jednotlivých hracích 
prvkov ako aj oddychovej zóny, ktorej súčasťou 
bude aj altánok na sedenie. 
Letné mesiace sa využili na údržbové práce v 
budovách a areáloch materských škôl a základnej 
školy. V starej budove základnej školy sa realizovala 
obnova toaliet a pripravuje sa nové stojisko na 
bicykle. Vymaľovala sa kuchyňa školskej jedálne v 
materskej škole a v kuchyni sa tiež  zrekonštruovala 
vzduchotechnika.  V MŠ Alžbetin Dvor sa upravila 
pôvodná spálňa na novú triedu pre deti, vr. nákupu 
zariadenia a namontovali sa klimatiačné jednotky. 
Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti detí a odhlučnenia 
sa zrelizovalo betónové oplotenie areálu škôlky, 
pričom areál prechádza ešte úpravami zelene a 
orezmi nebezpečných častí stromov. V materskej 
škole v miestnej časti Miloslavov sme inštalovali 
záhradný domček pre umiestnenie detských 

hračiek, vymaľovali sme vnútorné priestory a 
vymenilo sa vnútorné osvetlenie. 
Do parku na Lipovom námestí v miestnej časti 
Miloslavov obec zakúpila stôl na exteriérový stolný 
tenis a stolový minifutbal, kde sa môžu realizovať aj 
staršie deti spolu so svojimi rodičmi.
Na cintoríne v miestnej časti Miloslavov sme 
ukončili práce na chýbajúcom oplotení cintorína v 
dĺžke takmer 72 metrov a v priebehu mesiaca bude 
tiež ukončená montáž vstupnej brány. 
Z rezervného fondu sme financovali opravu 
havarijného stavu strechy  Komunitného centra, 
kde najmä pri prívalových dažďoch dochádzalo k 
masívnemu zatekaniu.

Spracoval: Martin Sitiar, 
vedúci hospodárskej správy 

 

ČO chceme stihnúť  
dO kOnca rOku
Momentálne obec pracuje na pripomienkach 
obyvateľov k pasportu ulíc a dopravného značenia 
v obci. Na tento pasport bude nadväzovať 
vypracovanie projektu na orientačný obecný 
systém a systém popisných a súpisných čísiel.
Verejnosti predstavíme vizualizáciu zmeny ulice 
Lesná s vyústením do Hlavnej v miestnej časti 
Alžbetin Dvor, kde obec pripravuje rozsiahlu 
rekonštrukciu povrchu cesty s následným 
dobudovaním chýbajúcich chodníkov. Táto 
rekonštrukcia predpokladá uloženie  nadzemného 
elektrického vedenia do zeme a takisto nové 
osadenie pouličného osvetlenia. Úprava bude 
vyžadovať tiež  výrub existujúcej a výsadbu novej 
zelene. 
Do konca októbra chceme ukončiť výstavbu 
bezpečných prechodov pre chodcov v oboch 
častiach a tiež práce na streetworkovom ihrisku 
v Miloslavove.
Rekonštrukciou tiež prejde multifunkčné ihrisko v 
Rekreačno-športovom centre, kde bude uložený 
nový povrch. 
Vzhľadom na zvýšený záujem o využitie vlakových 
spojov pristúpi obec k vybudovaniu ďalšieho 
chráneného prístrešku pre bicykle na železničnej 

stanici. Prístrešky na bicykle majú u obyvateľov 
obce  pozitívny ohlas a od doby spustenia 
prístrešku do prevádzky nebol zaznamenaný 
žiadny bezpečnostný incident. 
Obec Miloslavov plánuje tiež do konca roka 
vyčistiť a rekultivovať priestor pôvodného 
zberného dvora v časti Alžbetin Dvor.  
Na základe žiadosti občanov zaradíme do plánu 
projektov vybudovanie prechodu pre chodcov 
z časti Anna Majer na Veternú ulicu v miestnej 
časti Miloslavov, ktorý bude umiestnený pred 
križovatkou na vstupe do obce a bude nadväzovať 
na existujúcu infraštruktúru.   

Spracoval: Martin Sitiar, 
vedúci hospodárskej správy

Milan Baďanský, starosta obce

Foto: Obec Miloslavov
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FinanČné zdrOje našej Obce 

Zdrojom financovania prevádzkových výdavkov obce a jej  investičných 
projektov sú najmä vlastné prostriedky obce získané z daní z 
nehnuteľnosti a poplatkov,  podielových daní, transferov zo štátneho 
rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy (školstvo, stavebný úrad, 
životné prostredie, a pod.), príjmy z podnikateľskej  a inej činnosti obce, 
úvery a granty. Dnes sa  sústredíme najmä na príjmovú časť rozpočtu a 
pozrieme si vývoj a štruktúru príjmov našej obce. 

Vývoj bežných a kapitálových príjmov obce za roky 2014 – 2017

Kapitálové príjmy obce  sú určené  na nákup dlhodobého majetku 
obce a investičné projekty, najväčší podiel na kapitálových príjmoch  
v uplynulom období mali najmä  granty a dotácie na  účelovo určené 
projekty obce.

Bežné príjmy  obce sú určené na krytie výdavkov obce spojených 
so službami, ktoré poskytuje, t.j. na prevádzku a údržbu 
škôl, školských zariadení, sociálnych služieb, odpadového 
hospodárstva, verejného osvetlenia, zelene,  cintorínov,  
rekreačné areály a ihriská, správu bodov obce a mzdy všetkých 
zamestnancov obce. Najvýznamnejšiu časť  bežných príjmov obce 
tvoria tzv. podielové dane, ktoré obec  dostáva na financovanie svojej 
činnosti z vybratej dane z príjmu podľa počtu obyvateľov (t.j. osôb 
prihlásených na trvalý pobyt), transfery zo štátneho rozpočtu,  ktoré 
obec dostáva zo ŠR na školstvo, činnosť stavebného úradu, životné 
prostredie a pod. a daň z majetku, ktorú obec vyrubuje fyzickým a 
právnickým osobám podľa všeobecného záväzného nariadenia obce.

Príjem z podielových daní je závislý najmä od počtu 
obyvateľov obce (t.j. občanov prihlásených na trvalý pobyt v 
obci), pričom východiskom pre každú obec sú údaje z ostatného 
sčítania obyvateľov, ktoré bolo v roku 2011.

Aj z tohto prehľadu je zrejmé, ako veľmi je pre  obecný rozpočet 
dôležité, aby čo najviac majiteľov nehnuteľností v obci bolo 
prihlásených na trvalý pobyt. Napríklad, ak len 500 občanov 
nebolo v roku 2017 prihlásených na trvalý pobyt, obec prišla 
na podielových daniach o 162 870 EUR. 
Ukazovateľ trvalého pobytu ovplyvňuje aj iné oblasti života v 
obci – od neho závisí napr. aj počet vývozov odpadu, ktorý má 
obec určený  od organizácie zodpovednosti výrobcov.

Transfery zo štátneho rozpočtu sú účelovo určené na 
prevádzku základnej školy, obec dostáva príspevok na 
predškolákov v materskej škole, príspevok na činnosť 
stavebného úradu, príspevok na voľby, na životné prostredie 
a pod.

Najväčší podiel dostáva obec na prevádzku základnej školy, na 
ostatné činnosti voblasti preneseného výkonu štátnej správy  
štátny rozpočet prispieva skutočne marginálne.  Ak sa pozrieme 
na rozdelenie prostriedkov za rok 2017  (celkom 540.987,53 
EUR), zistíme, že štátny rozpočet významne pomáha obci 
financovať prevádzku základnej školy (506.065,00 EUR), ale na 
materskú školu  prispel len sumou 8.444,00 EUR na výchovu 
predškolákov, na ŠKD sumou 7.303,00 EUR, na činnosť 
stavebného úradu sumou 2.106,00 EUR (!!!) a zvyšok tvoria  
príspevky na životné prostredie, voľby a pod. Z toho vyplýva, 
že obec musí financovať materskú školu a ŠKD takmer v plnom 
rozsahu z vlastných zdrojov, resp. z podielových daní, takisto 
ako aj ostatné činnosti preneseného výkonu štátnej správy.  
Preto je vždy potrebné hľadať pri tvorbe rozpočtu vyvážené 
riešenie na rozdelenie zdrojov,  aby si obec mohla plniť aj 
svoje úlohy v iných oblastiach ako je školstvo (zabezpečovať 
služby verejného osvetlenia, správy a údržby budov, sociálne a 
zdravotnícke služby, úpravy verejnej zelene, podpora športu a 
rekreácie, kultúry  a pod.).  

V spolupráci s Obecným úradom spracovala J.Grujbárová

Foto: Obec Miloslavov

NAŠA OBEC V ČÍSLACH 

Rok Bežné  príjmy obce v EUR Kapitálové príjmy obce v EUR

2014 1 022 232,23 109 700,00

2015 1 231 159,38 491 740,00

2016 1 595 860,62   10 081,20

2017 2 155 943,43   44 172,15

Rok
Kapitálové príjmy celkom 

v EUR
Z toho granty a dotácie  

v EUR

2014 109 700,00 101 000,00

2015 491 740,00 485 000,00

2016 10 081,20 10 000,00

2017 44 172,15   44 172,15

Rok
Počet 

obyvateľov
Podielové dane 

v EUR
Výška podielových 
daní na 1 obyvateľa

2014 2075 500 847,44 241,40

2015 2291 600 802,00 262,24

2016 2454 684 257,98 278,83

2017 2680 874 941,46 325,74
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Štruktúra bežných príjmov obce v EUR

podielové dane transfery ŠR daň z majetku



majetOk Obce 
a FinancOvanie 
prOjektOv
Majetok obce tvorí  najmä dlhodobý hmotný majetok (budovy, 
pozemky pod budovami, cesty, chodníky), dlhodobý nehmotný 
majetok (licencie, projektová dokumentácia, software) a 
dlhodobý finančný majetok  (akcie obce v BVS, a.s.). 
Prehľad obstaraného majetku obce za roky 2014 – 2017 je v 
nasledujúcej tabuľke:

Zdrojmi financovania obstarania majetku obce a investičných 
projektov sú vlastné prostriedky obce, úvery, dotácie a 
granty a od 1.1.2017 aj prostriedky fondu rozvoja obce, 
ktorý sa tvorí z vybratých poplatkov za rozvoj podľa VZN č. 
7/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.     
Celkové investície obce do výstavby a údržby majetku obce a 
jednotlivých projektov za  obdobie od 1.1. 2015  do  30.6.2018 
predstavovali  sumu 2 530 639,00 EUR, z toho až 57,3 % 
bolo financovaných z grantov, 18,6 % z úverov a 24,1 % z 
vlastných prostriedkov obce.

Na aké účely boli tieto investície použité, ukazuje štruktúra 
realizovaných investícií obce v tabuľke nižšie:

Najväčší podiel - viac ako 60,56% - na realizovaných 
investíciách mala výstavba novej školy, pavilónu materskej 
školy, inovácie kuchyne školskej jedálne a areálu školy 
a škôlky, ktorými sa podstatne zvýšili kapacity školských 
zariadení, zlepšili sa podmienky pre deti a kvalita ich  výučby. 

Ak sa pozrieme na úverové zaťaženie obce, dlh obce  bol  k 
31.12.2013 vo výške 334 tis. EUR a predstavoval  37,61 %- 
ný podiel  z celkových bežných príjmov obce. K 31.12.2017 
bol dlh obce vo výške 509 tis. EUR a predstavoval 
23,68 %-ný podiel k celkovým bežným príjmom obce. 
K 30.6.2018 je tento ukazovateľ ešte priaznivejší, pretože 
úvery sa postupne splácajú.
Rozdiel v zadlženosti obce medzi rokom 2013 a 2017 je len 
175 tis. EUR, ale hodnota dlhodobého majetku, ktorý obec 
obstarala za toto obdobie stúpla  o 2 120 tis. EUR. Aj z toho 
údaja je zrejmé, že obec bola veľmi úspešná pri získavaní 
prostriedkov z rôznych grantov a výziev na dofinancovanie 
svojho rozvoja. 
Novým zdrojom financovania rozvoja našej obce sú poplatky za 
rozvoj, ktoré obec vyberá v súlade so zákonom a VZN č. 7/2016   
od 1.1.2017. Podľa schváleného VZN sa vyberá poplatok za 
rozvoj vo výške 20,00 EUR/m2   bez rozdielu druhu stavby.   
Výnos z poplatku za rozvoj sa môže použiť výlučne na úhradu 
kapitálových výdavkov, súvisiacich s projektami  výstavby 
školských zariadení, sociálnych, športových a kultúrnych 
služieb, parkov, miestnych komunikácií, parkovacích plôch, 
verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry obce.

 V roku 2017 obec vyrubila poplatok za rozvoj v celkovej výške  
357 946,00 EUR, ktoré neboli v roku 2017 použité z dôvodu 
ich postupného uhrádzania zo strany platcov a prípravy 
projektov, na ktoré môžu podľa zákona použité. V zmysle 
prijatého VZN sa prostriedky fondu rozvoja použijú vždy v 
tej miestnej časti obce, z ktorej boli vyrubené. Za rok 2017 
to bola v miestnej časti Miloslavov suma 173.657,40 EUR  
a v miestnej časti Alžbetin Dvor  suma 184.288,60 EUR. 
Prostriedky sa začali používať až v tomto roku na realizáciu 
rekonštrukcie ciest, prechody pre chodcov a pod. v súlade so 
schváleným zoznamom projektov obce. 

Doterajšia krátka prax ukazuje, že vzhľadom na rozsiahlu  
výstavbu v obci a nároky na kapacity služieb všetkého druhu 
v obci bude potrebné prehodnotiť výšku poplatku za rozvoj a 
tiež kategorizovať poplatky podľa druhu stavieb, ktoré sa v obci 
budú realizovať, čo bude úlohou Komisie pre rozvoj obce pri 
príprave návrhu rozpočtu na rok 2019.

V spolupráci s obecným úradom spracovala J.Grujbárová

Rok
Obstaraný 

majetok celkom 
v EUR

Z toho dlhodobý 
hmotný majetok  v 

EUR

Z toho dlhodobý 
nehmotný a 

finančný majetok  
v EUR

2014 5 240 210,40 4 872 896,01 367 314,39

2015 5 467 263,47 5 099 949,08 367 314,39

2016 6 506 983,90 6 139 669,51 367 314,39

2017 7 459 904,39 7 085 630,00 374 274,39

Typ investície   Typ investície   %

Investície spolu 2.530.639,00 100,00

Základná škola, 
vr. areálu a výdajne stravy

1.231.932,00 48,69

Materská škola, vr. areálu 280.514,00 11,08

Školská jedáleň 19.738,00 0,79

Školstvo spolu 1.532.184,00 60,56

Zberný dvor vr. technológií a cesty 882.391,00 34,87

Ostatné projekty 116.064,00 4,57

4 FinAncie Obce

57,30%
18,60%

24,10%

Spôsob financovania investícií obce Miloslavov
za roky 2015 - 30.6.2018

granty

úvery

vlastné prostriedky

Foto: Obec Miloslavov



strasti prOcesu investícií 
AchillOVA PäTA ROZVOjA OBcE
I keď  sa v ostatných rokoch v našej obci veľmi  veľa investovalo,  v obyvateľoch 
pretrváva pocit, že  je stále viac a viac vecí, ktoré u nás nemáme a nevyhnutne 
ich potrebujeme.  Cesty, chodníky, nové triedy v škole a škôlkach, ihriská či 
služby, kultúrny život, zeleň alebo cyklotrasy – všetkého je málo, alebo to chýba 
úplne...  A v obyvateľoch rastie netrpezlivosť a pocit, že sa k ich požiadavkám 
a potrebám  zo strany obce pristupuje liknavo  až ignorantsky.  Upodozrievajú 
obec z neschopnosti či nedostatku profesionality.  ....Veď je to také jednoduché 
!!! Stačí prijať rozhodnutie, pripraviť financie a postaviť to, nie?.... Dajte mi 
materiál a urobím to raz- dva....Veď platíme dane, tak máme na to právo.... taký 
je pohľad zvonku.

Pokúsim sa trošku pootvoriť dvere do tejto problematiky a ukázať, aký náročný  
je v dnešných časoch proces prípravy a realizácie akejkoľvek investície v obci. 
Máme hneď niekoľko dôležitých momentov:

pO prvé – Financie. 
Treba si uvedomiť, že obec  hospodári s verejnými prostriedkami. To 
značí, že ich vynakladanie podlieha viacerým zákonom, ktoré upravujú 
a často obmedzujú účel či výšku použitia týchto prostriedkov. Obecné 
zastupiteľstvo nemôže peniaze z obecného rozpočtu použiť podľa svojej 
ľubovôle. Napríklad  nemôže sa investovať do cudzieho majetku, nemôžu 
sa vôbec realizovať investície, ak nie je dostatok zdrojov na povinné bežné 
výdavky. Takisto si obec nemôže zobrať úver na investície a  investovať 
viac peňazí ako jej dovolia limity zadlžovania, dané zákonom. Druhou 
stránkou veci je, že peňazí na investície nebude dostatok nikdy!  Ani 
najbohatšie samosprávy, dokonca ani štáty, nemajú toľko zdrojov, aby 
s mohli dovoliť  realizovať všetky projekty a naplniť všetky požiadavky 
svojich občanov. Preto zástupcovia obce musia veľmi zvažovať, do akých 
projektov sa pustia, ktoré oblasti je  potrebné riešiť prioritne  a aký bude 
mať obec z týchto investícií úžitok – musia si urobiť priority. Že si pri 
tomto vždy pohnevajú  časť občanov, ktorí by chceli riešiť niečo iné – to je 
prakticky isté...  Veľmi dôležité je, aby  podľa možnosti väčšina projektov 
spĺňala požiadavky prebiehajúcich alebo pripravovaných výziev, kde je 
reálna šanca získať dotácie alebo granty z verejných alebo súkromných 
zdrojov. Prostriedky z rôznych fondov šetria vzácne zdroje obecného 
rozpočtu, ktoré sa potom môžu použiť  inak.

pO druhé – plánOvanie. 
Táto etapa je z pohľadu možnosti ovplyvniť budúcu investíciu asi 
najdôležitejšia. Tu sa robia najdôležitejšie rozhodnutia, aká efektívna  bude 
investícia,  koľko bude stáť výstavba a koľko budúca prevádzka.  Tejto 
etape treba venovať náležitú pozornosť, pretože sa môže ušetriť veľa 
peňazí, nervov a vyhnúť sa veľkým chybám. Ako príklad by som uviedol 
plánovanie a rozhodnutia, ktoré sme na základe vývoja demografickej 
krivky a signálov z Materskej škôlky a Základnej školy urobili pre rozšírenie 
kapacity oboch školských zariadení už v roku 2012, dávno predtým, ako 
ozajstné kapacitné problémy skutočne nastali. Katastrofálny stav školských 
kapacít vo všetkých okolitých obciach je toho jasným príkladom – aj oni mali 
tie isté signály, ale na rozdiel od nás neurobili kroky na zvýšenie kapacít. 
Tu musím podotknúť, že pre rozumné plánovanie jednotlivých investícií je 
veľmi podstatná súhra, spoločný záujem a odborná rozhľadenosť  celého 
zastupiteľstva. Mnohé investície na komunálnej úrovni skrachovali práve na 
neschopnosti  dohodnúť sa a vzdať sa partikulárnych záujmov v prospech 
verejného záujmu. Ani  nemusíme ísť  za odstrašujúcimi príkladmi ďaleko – 
stačí sa pozrieť na situáciu s rozvojom a riadením nášho hlavného mesta.

pO tretie – príprava. 
V tejto etape  je už o investícii rozhodnuté, ale je potrebné ju pripraviť na 
realizáciu. Príprava väčšinou začína projektovaním – pri malých akciách 
jednostupňovým projektom a pri veľkých  treba najprv zámer (štúdiu) a 
potom podrobnú dokumentáciu.  Odhliadnuc od toho, že už aj na projektanta  
potrebujeme minimálne výberové konanie,  obec v ďalších fázach postupne 
stále viac stráca kontrolu nad konečným tvarom  budúceho diela.  Projektant 
musí rešpektovať  normy, požiarne, ekologické  a bezpečnostné predpisy 
(ktoré sú každý rok prísnejšie...).  Potom prídu organizácie, ktoré sa k projektu 
vyjadrujú a vznášajú ďalšie a ďalšie požiadavky (niekedy skutočne uletené), 
ktoré musíte rešpektovať, ak sa chcete pohnúť ďalej.  A po ich zapracovaní 
nezriedka máte na papieri niečo, čo ste predtým vôbec  nechceli... Nakoniec 
nastane  proces stavebného konania, ktoré musíte zadať stavebnému úradu 
inej obce, pretože obec nemôže vydávať stavebné povolenia sama sebe. A 
tam sú takisto zahltení prácou na dlhé mesiace dopredu, takže čas  plynie a 
plynie.... A to už nespomínam situáciu, keď sa objaví nejaký fliačik pozemku 
pod budúcou stavbou, ktorý nie je majetkovo vyjasnený, alebo sused, ktorý sa 
má vyjadriť k stavbe, nie je k dispozícii...  Nie je zvláštnosťou,   že v takýchto 
prípadoch sa môže stavebné konanie natiahnuť aj na roky.

pO štvrté – realizácia diela. 
Tu sa niekedy ozaj cítime, ako to povestné piate koleso u voza. Rozpočet diela 
vypracováva projektant pomocou všeobecných cenníkov. Verejné obstaranie 
na dielo  (na každú investíciu je nutné verejné obstaranie –VO  !! , bez neho 
nie je možné podpísať  s dodávateľom zmluvu o dielo) musí vykonávať odborne 
spôsobilá osoba, spravidla externista, lebo menšie obce nie sú schopné 
zamestnávať takúto osobu na úrade.  Kritériá výberu a postup VO stanovuje 
zákon.  Aká spoločnosť vyhrala verejné obstaranie a za akú cenu, sa obec dozvie 
až následne – jediná vec, ktorou vie obec výber ovplyvniť je možnosť zrušiť 
súťaž, ak jej  výsledná cena nevyhovuje.   Ak väčšiu časť pripravovanej investície 
tvoria granty alebo dotácie, tento  
proces sa nekončí, pretože podrobné 
kontroly verejného obstarávania 
nemajú konca-kraja  a to sme ešte 
iba pri verejnom obstaraní!  Často sa 
stáva, že samotná doba výstavby je  
iba zlomkom celkovej doby prípravy a 
následného uvedenia do prevádzky.  
Pre ilustráciu z našej skúsenosti: 
doba od rozhodnutia zastupiteľstva  o 
výstavbe nového  zberného dvora po 
odovzdanie staveniska vysúťaženému 
dodávateľovi  trvala  19 mesiacov, 
samotná  výstavba trvala 4,5 mesiaca. 
Následné uvedenie do užívania 
(kolaudácia) a finančné vyúčtovanie 
diela trvalo ďalších 7 mesiacov. 
Spolu s vypracovaním tisícky strán 
dokumentov o váhe asi 20 kg. 

Týmto článkom som vás nechcel znechutiť a ani sa na nič vyhovárať.  Ale 
možno dáva  aký-taký  obraz o časti problémov, s ktorými sa v súčasnej dobe 
všetky samosprávy na Slovensku boria. 

Podľa skúseností spracoval: 
Ing. Pavol Karaba, člen Komisie rozvoja OZ 
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6 ŠKOLSTVO

akO ďalej, 
škOlstvO v našej Obci?
Píše sa rok 2013. V obci Miloslavov máme v materskej škole pre 
nový školský rok 101 detí a v základnej škole 73 detí v ročníkoch 1.-
4. Z analýzy počtu narodených detí a odhadu vývoja nárastu počtu 
obyvateľov spracovanej v roku 2012 obecným úradom vyplýva potreba 
zvýšenia kapacít najmä základnej školy. Obecné zastupiteľstvo preto 
prijíma rozhodnutie začať s dostavbou základnej školy a zefektívniť 
využite priestorov v materskej škole.
Každý ďalší rok  sa postupne zvyšujú kapacity a počty tried materskej 
školy, školskej jedálne a základnej školy. OZ nakoniec prijalo 
rozhodnutie postupne dobudovať  plnohodnotnú základnú deväťročnú 
školu, keďže školský obvod nám susedná obec Dunajská Lužná zrušila 
z dôvodu nedostatku miesta a nový školský obvod má obec určený na 
ZŠ na Borodáčovej ulici v Bratislave. 

Prehľad počtu detí a tried v MŠ a ZŠ obce za roky 2013 - 2018: 

Za ostatných 7 rokov investície do školy a školských zariadení v 
našej obci dosiahli sumu  1.928 tis. EUR.

Napriek tomu je dnes naša obec v situácii, že začína byť opäť 
problémom uspokojenie dopytu, najmä po miestach v materskej škole, 
budúci školský rok bude mať kapacitný problém  už aj základná škola.
Čo sa týka umiestnenia detí v materských školách, je situácia v rámci 
celého Slovenska, ale najmä v Bratislave a v priľahlých mestách a 
obciach, viac ako kritická. Podľa údajov MŠ SR  chýbalo v uplynulom 
roku na Slovensku cca 12 300 miest v materských školách. V Bratislave 
samotnej  v minulom roku neprijali do škôlky cca 2300 detí, v tomto 
roku takmer 2400 detí. 
V okolitých obciach – najmä v Hviezdoslavove a Kvetoslavove je situácia  
takisto viac ako zlá, keďže sa tam nachádzajú MŠ s dvomi triedami 
a ide pritom o porovnateľné obce ako je Miloslavov. Dunajská Lužná, 
ktorá má počet obyvateľov minimálne dvojnásobný oproti Miloslavovu 
disponuje MŠ s 10 triedami pre 200 detí, Most pri Bratislave tromi 
triedami pre cca 70 detí a Rovinka 9 triedami pre cca 180 detí.
Naša obecná materská škôlka, ktorej rozvoj obec pravidelne 
podporovala od roku 2011 – čo vidno aj z nárastu počtu tried a detí 
(za roky 2014 – 2018 o viac ako 80 miest) je v existujúcich priestoroch 
a areáloch na kapacitnom maxime (9 tried a takmer 190 detí) – aj z 
dôvodu dodržania  aspoň základných hygienických štandardov. 

Pri rozhodovaní o prípadnom zvyšovaní kapacity materskej školy sa  
musí zodpovedne  posúdiť najmä:
1. samotná výška investície (napr. pavilón MŠ s dvomi triedami a 
zodpovedajúcim zariadením stojí cca 250 tis. EUR) - v našom prípade 
by obec mohla použiť na výstavbu  prostriedky z fondu rozvoja;
2. možné miesto realizácie – či je k dispozícii voľný pozemok na 
výstavbu. Naša obec nedisponuje momentálne žiadnym pozemkom, 
ktorý by sa dal takto využiť, bolo by potrebné ho zakúpiť, mal by mať 
dobrú dostupnosť a súčasne účel jeho využitia musí byť v súlade s 
územným plánom – v opačnom prípade by sa muselo pristúpiť najskôr 
k zmene územného plánu obce;
3. kapacita školskej jedálne pre rozšírené kapacity MŠ, ktorá je  už 
teraz maximálne vyťažená, v prípade novej školskej jedálne investície 
naviac oproti bodu 1. ;
4. náklady na prevádzku materskej školy. Prevádzka materskej školy je 
plne hradené z rozpočtu obce s výnimkou príspevku od rodičov na 
réžiu, ktorý predstavoval v roku 2017 výšku 21.434,30 EUR a príspevku 
zo ŠR na výchovu predškolákov, ktorý bol vo výške 8 644,00 
EUR. T.j. je potrebné si spočítať, či bude obec zo svojho rozpočtu 
bežných príjmov (iné príjmy sa nedajú použiť na prevádzku)  schopná 
prefinancovať zvýšené kapacity MŠ.
V roku 2017 obce vynaložila zo svojho rozpočtu na prevádzku 
materskej školy v obci celkom 333.424,76 EUR a na školskú 
jedáleň pri MŠ sumu 70.155,68 EUR - čo je viac ako 400 tisíc EUR 
a predstavuje to 21,08 % podiel na celkových výdavkoch obce. Ak 
odpočítame príspevok rodičov na réžiu a príspevok zo ŠR, jedno 
dieťa umiestnené v materskej škôlke obce financuje obec sumou 
2.223,22 EUR ročne (čo je príspevok 220,32 EUR mesačne  na 1 
dieťa). Pri zvýšení kapacity o dve triedy (44 detí) je teda potrebné 
počítať s nákladmi naviac na prevádzku vo výške takmer 100 tis. EUR  
- a to už je suma, s ktorou sa rozpočet bežných výdavkov obce len tak 
nevysporiada, pretože nebude krytý príjmami obce a ostatné výdavky  
nie je možné viac krátiť.
V tomto je veľký rozdiel medzi financovaním prevádzky  základnej školy 
v obci, na ktorú obec dostáva účelové prostriedky vo forme tzv. 
normatívu na žiaka. V roku 2017 boli celkové výdavky na prevádzku 
základnej školy  v sume 694 187,95 EUR a výdavky na školský klub 
detí (ŠKD) v sume 100.756,44 EUR, t.j. celkom takmer 795 tis. EUR.  
Obec zo štátneho rozpočtu dostala na ZŠ sumu 506.064,83  EUR a 
na ŠKD 7.303,00 EUR, t.j. spolu  513 367,83 EUR, a príspevok od 
rodičov na ŠKD predstavoval sumu 23.614,00 EUR, teda zo svojich 
ostatných príjmov obec školu podporila sumou 257.962,56 EUR,  
čo predstavuje príspevok 911,53 EUR na 1 žiaka ročne (91,15 EUR 
mesačne/1 žiak).
Ak to zosumarizujeme, náklady obce na prevádzku ZŠ a MŠ, vrátane 
ŠKD a ŠJ predstavovali v roku 2017 sumu 1.198.524,83 EUR, t.j. 62,6 
% všetkých výdavkov obce. 
Zo zvyšných necelých 40% obec musela vyfinancovať  činnosť 
obecného úradu, stavebného úradu, verejné osvetlenie, odpady, 
cintorínske služby, verejnú zeleň, sociálne služby, kultúra a šport a 
životné prostredie....  
Školstvo malo za ostatné roky absolútnu prioritu aj pri investíciách a aj 
pri bežných prevádzkových nákladoch.
Treba si tiež uvedomiť, že v našej obci nežijú len rodiny s malými 
deťmi, ale aj iné skupiny obyvateľstva, ktorých oprávnené záujmy na 
využitie prostriedkov rozpočtu obce môžu byť úplne iné, ako je škola  a 
materská škôlka. 
Preto, či sa nám to páči alebo nie, v oblasti školstva bude musieť obec  
postupovať podľa priorít, ktoré jej ukladá zákon:
1) zabezpečiť školskú dochádzku pre deti obyvateľov našej obce (t.j. 
prihlásených k trvalému pobytu) a
2) zabezpečiť predškolskú výchovu pre deti v materskej škole  (v tomto 
prípade nemôžeme  uplatniť kritérium trvalého pobytu).
Až následne bude možné umiestňovať do MŠ deti obyvateľov našej 
obce podľa veku od najstarších (štvorročných) až po naplnenie kapacity 
materskej školy, pričom bude možné prijať len toľko detí,  pre koľko 
má obec kapacitu v predškolskom zariadení. V tomto prípade nejde o 
povinnosť, ktorú obci ukladá zákon.
V rámci dokončenia areálu a kapacít základnej školy  plánuje obec v 
budúcom roku dostavbu nového pavilónu školy o 4 triedy, realizáciu 
dielní a parkoviska áut mimo areál ZŠ a najmä so začatím výstavby 
telocvične, ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre činnosť školy, pričom 
sa počíta  s jej využitím aj pre aktivity klubov a obyvateľov v obci. 

Z podkladov obecného úradu a dostupných zdrojov spracovala: 
J.Grujbárová

Školský rok
 Počet 

žiakov ZŠ
Počet tried 

ZŠ
Počet detí 

MŠ
Počet 

tried MŠ

2013/2014 73 4 101 6

2014/2015 101 7 129 6

2015/2016 122 7 166 8

2016/2017 221 11 172 8

2017/2018 283 14 168 8

2018 / 2019 325 16 188 9

1 565 tis.

326 tis.
37 tis.

Výška investícií do školstva v obci za roky 2011-2017 (v tis. EUR) 

Základná škola Materská škola Školská jedáleň
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ZO ŽiVOTA V Obci 

Od nOvéhO škOlskéhO rOku 
pOplatky v škôlke a škOlskOm 
klube pO nOvOm
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 2.8.2018 schválilo návrh 
všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018, ktorým sa upravila výška 
príspevkov rodičov na réžiu v materskej škole, na školský klub detí  v základnej 
škole a výška stravnej jednotky  pre deti v materskej škole a v základnej škole.
Pristúpiť k zvýšeniu poplatkov nikdy nie je populárne opatrenie a je pochopiteľné, 
že sa nestretne s nadšením tých, ktorých sa týka. Aj tomuto zvýšeniu poplatkov 
predchádzala analýza súčasného stavu poplatkov, ako aj dopad úpravy na 
obecný rozpočet. Pripomienkovanie návrhu VZN bolo samozrejme verejné 
a každý obyvateľ sa mohol k nemu vyjadriť – pripomienky obec neobdržala 
žiadne.
Poplatky na réžiu v materskej škole a na školský klub detí sa nemenili dlhé roky, 
priebežne sa vždy len upravovala výška stravnej jednotky v závislosti od inflácie 
alebo potreby skvalitnenia stravy pre deti a žiakov.
Jedným z motívom úpravy poplatkov bola aj skutočnosť špekulatívneho 
prihlasovania detí na trvalý pobyt v našej obci (bez trvalého pobytu rodičov), aby 
sa mohli uchádzať o miesto v obecnej škôlke a následne aj v základnej škole. 
Obecné zastupiteľstvo je toho názoru, že z obecných prostriedkov chceme 

podporovať predovšetkým tie rodiny s deťmi, alebo rodičov s deťmi, ktoré sú 
našimi obyvateľmi (t.j. sú prihlásení k trvalému pobytu v obci) a obec na nich 
dostáva podielové dane zo štátneho rozpočtu.  Z tohto dôvodu je poplatok 
nastavený tak, že obyvatelia obce získavajú automaticky zľavu a neplatia ho v 
plnej výške.  Ak napríklad budú za dieťa v materskej škôlke platiť rodičia, ktorí 
majú obaja trvalý pobyt v obci, ich poplatok bude 40,00 EUR/mesiac. V prípade, 
že len jeden z rodičov má trvalý pobyt v obci (ak nejde o osamelého rodiča), 
poplatok bude 70,00 EUR, ak  je v obci prihlásené len dieťa na trvalý pobyt, 
poplatok bude 100,00 EUR.
Obdobný princíp je aj pri platení príspevkov rodičov na školský klub detí – pre 
žiaka  s trvalým pobytom oboch zákonných zástupcov zostáva príspevok na 
úrovni 20,00 EUR mesačne, pre žiaka bez trvalého pobytu rodičov v obci  sa 
uplatní v plnej výške 40,00 EUR/mesiac.
V materskej škole sa pristúpilo aj absolútnemu zvýšeniu poplatkov (najnižší je 
vo výške 40,00 EUR oproti 20,00 EUR  podľa pôvodného VZN) a to z dôvodu 
aspoň minimálnej kompenzácie  výdavkov obce na  prevádzku materskej školy 
( podrobný rozpis výdavkov je v predchádzajúcom článku ), v rámci čoho obec  
prispieva na každé dieťa mesačne sumou viac ako 200,00 EUR. 
Vždy sa samozrejme bude prihliadať na aj na sociálny status rodín a sociálne 
odkázané rodiny môžu požiadať zriaďovateľa materskej školy – Obec Miloslavov 
– o úpravu príspevku.

Spracovala : J.Grujbárová

Od septembra bude Obec 
FarnOsťOu 

V apríli tohto roku sme oslávili 20.výročie posviacky nášho kostola 
Božieho milosrdenstva, ktorý sa nachádza v miestnej časti Alžbetin 
Dvor. Slávnostnú omšu celebroval otec arcibiskup  Stanislav Zvolenský 
a na malom stretnutí s veriacimi po omši nám oznámil veľkú novinu, a 
to, že arcibiskupský úrad plánuje v obci zriadenie samostatnej farnosti.
Komunita katolíkov a kostol v obci boli doteraz len filiálkou, ktorá patrila 
obdobne ako Rovinka, Kalinkovo alebo Hamuliakovo  pod farnosť 
Dunajská Lužná, ktorú spravuje od 1.júla 1996  rehoľa Dominikánov  a 
jej momentálnym správcom je páter Mgr. Stanislav Peter Vavrek OP.
Arcibiskupský úrad v spolupráci so správcom farnosti hľadali najskôr 
vhodnú budovu na umiestnenie fary, ktorú našli priamo za kostolom – 
na  Parkovej  ulici,  súpisné číslo 119.  Budova, pôvodne rodinný dom, 
prechádza rozsiahlou rekonštrukciou financovanou arcibiskupským 
úradom, aby od septembra mohla slúžiť svojmu novému účelu.
Otec arcibiskup Stanislav Zvolenský  následne svojim rozhodnutím z 
júna tohto roku ustanovil s účinnosťou od 1. septembra 2018 farnosť 
Miloslavov a určil za nového správcu farnosti Miloslavov dekana a 
správcu farnosti v Stupave Mons. Félixa Mikulu.
Naša veľká vďaka patrí reholi Dominikánov, ktorá sa viac ako 22 rokov 
starala o veriacich v našej obci a venovala sa všetkým generáciám, 
najmä  mládeži a deťom. 
Súčasne chceme veľmi  srdečne  privítať medzi nami nového správcu 
našej novej farnosti a zaželať si navzájom, aby   v našej obci našiel svoj 
domov a komunitu ľudí, ktorí ho príjmu s otvoreným srdcom.

Spracovala: J.Podmanická

rOzhOvOr s krOnikárOm našej Obce 
pánOm paedr. kamilOm badaČOm

V tomto čísle Vám prinášame rozhovor s bývalým učiteľom, terajším 
lektorom múzea a kronikárom obce Miloslavov, našim obyvateľom, pánom 
PaeDr. Kamilom Badačom. 

Pán Badač, úvodom nám povedzte, odkiaľ pochádzate
Pochádzam z Papradna, a s touto obcou som   dodnes aktívne v 
kontakte. Dlhé roky som učil v Novej Bystrici na Kysuciach, kde som 
hrával v divadle či inicioval športové organizácie. Dodnes si pravidelne 
vymieňame s týmito obcami spravodajcov a taktiež píšem články do ich 
spravodajcu.

Aj v našej obci ste boli aktívny hneď po prisťahovaní 
Ano, prisťahoval som sa do Miloslavova v roku 1991 a začal som pracovať 
ako učiteľ v Dunajskej Lužnej. 
Okrem toho som bol 16 rokov v obecnom zastupiteľstve našej obce ako 
poslanec a zaujímal som sa o dianie v obci, či už ako predseda školskej, 
kultúrnej a športovej komisie, alebo ako obyvateľ. Začal som písať kroniku 
a podieľal som sa na vydávaní obecného spravodajcu. Taktiež som 
spolupracoval na otvorení múzea v obci. 

Ste lektor múzea v Miloslavove, v Remeselnom dvore. Čo  všetko táto 
činnosť obnáša?
Remeselný dvor spravujem a otváram pre návštevníkov. Či už pravideľne, 
každú sobotu a nedeľu medzi 14:00 – 16:00 hod, alebo aj nepravideľne, 
pre návštevy najmä zo škôl počas pracovného týždňa. Máme tu množstvo 

Foto: Obec Miloslavov

Foto: Obec Miloslavov
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KOMUnÁLne VOĽbY 2018   

vOľby dO OrgánOv 
samOsprávy Obcí 
2018 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 
rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil  voľby do 
orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania
na sobotu 10. novembra 2018 pričom voľby sa 
konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Vo vyhlásení určil predseda NRSR A. Danko 
lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby 
poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu 
poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 
17. augusta 2018, lehotu na utvorenie volebných 
okrskov a určenie volebných miestností do 11. 

septembra 2018, lehotu na utvorenie miestnych 
volebných komisií do 11. septembra 2018 a 
lehotu na ich prvé zasadanie do 18. septembra 
2018.

Okresné volebné komisie a okrskové volebné 
komisie majú byť vytvorené do 11. októbra 2018 
a prvýkrát zasadnúť majú do 24. októbra 2018.

Voľba je jednokolová. Za poslancov zastupiteľstva 
budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom 
obvode v poradí najviac platných hlasov. Za starostu 
alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý 
získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa 
podľa zákona vykonajú nové voľby. 

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má 
obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a 

najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku. Za poslanca obecného zastupiteľstva 
môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má 
trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a 
najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. 
Za starostu obce, primátora mesta, starostu 
mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ 
obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v 
deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Volič 
môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo 
volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov 
je zapísaný.

Viac informácií pre obyvateľov obcí získate na 
https://www.minv.sk/?volby-oso2018.

Spracovala Ing. Renata Bačová, poslankyňa OZ 
Miloslavov

ČO nás Čaká 
na deň Obce 
milOslavOv 
Obec Miloslavov  pripravila na Deň obce program 
pre všetky vekové kategórie obyvateľov v obci a 
teší sa na vašu účasť.
Remeselný Dvor bude pre návštevníkov otvorený 
od 13:00 hod. do 18:00 hod. -  každému, kto ešte 
nevidel úžasnú expozíciu tropických motýľov a 
hmyzu odporúčame jeho návštevu aj s deťmi. Na 
FB stránke Remeselného Dvora prebieha aj súťaž 
o zaujímavé výhry, tak si ju nenechajte ujsť. 
Počas sobotného popoludnia budú v Remeselnom 

Dvore pripravené dielničky pre deti, v rámci 
ktorých si deti môžu vyrobiť prívesky na kľúče 
alebo sa naučia maľovať textilné hračky. Nebudú 
chýbať ani ukážky tradičných remesiel: kováčstvo 
nám ukáže pán Šarkózy, výrobu papiera 
p.Jurčovič a svoje čipkárske umenie čipkárka pani 
Zuzka Jurčovičová.  Pre deti bude určite zaujímavé 
aj maľovanie na tvár s p.Kajou Čemovou.
Programom na námestí pred obecným úradom 
nás bude sprevádzať moderátorka Kristína 
jurčová a odštartuje ho o 16:30 hod. vystúpenie 
skvelých hudobníkov cimbal Brothers spolu s 
multižánrovým zoskupením profesionálnych 
tanečníkov cre Dance. Cimbal Brothers  
kombinujú cimbal a husle s najznámejšími 
poprockovými piesňami, filmovými soundtrackmi 
či klasickou hudbou v modernom štýle. Mohli 

sme ich vidieť napr. v Chartshow, kde sprevádzali 
Juraja Zaujeca s piesňou Despacito.  
Následne, po príhovore starostu obce, sa nám 
predstaví obecný spevokol Radosť a ukážky 
spoločenského tanca nám predvedú tanečníci 
Klimo Dance Studio.
Priaznivci hudobnej skupiny Komajota sa môžu 
tešiť na ich vystúpenie o 19:00 hod. Okrem 
piesní zo svojho nového albumu Putrubis sa 
určite dočkáme aj ich starších hitov, akými sú 
Ráno v novinách, Mesto v nás, Sedem nocí či 
Cez škáry.
Záver programu bude patriť ohňovej show v 
podaní Arte Fuego – hltanie ohňa, vyhadzovanie 
a točenie horiacich palíc či tanečnice s horiacimi 
vejármi – to všetko je v ponuke tohto zoskupenia.
Zostáva len prísť s dobrou náladou 

dobových artefaktov. Môžete tu vidieť ako vyzerala školská trieda, 
kuchyňa na statku, či rôzne pracovné nástroje, ktoré používali obyvatelia 
podunajskej oblasti. V múzeu sú ukážky rôznych remesiel, ktoré živili 
obyvateľov tejto oblasti v minulom storočí. Okrem stálej expozície mávame 
aj hosťujúce výstavy. Momentálne nádhernú výstavu tropických motýľov. 
Týmto by som rád pozval všetkých obyvateľov, aby si prišli pozrieť 
múzeum  novú expozíciu. 

V obci píšete aj kroniku. Akú kroniku má obec Miloslavov?
Obec Miloslavov má 3 kroniky. Prvú kroniku obce Miloslavov začal písať v 
roku 1923 spisovateľ a roľník Juraj Stanko. Ako sa píše v  danej kronike, bol 
jeden z prvých dosťahovaných obyvateľov obce, a jej prvý starosta. Do obce 
sa prisťahoval v prvý júlový týždeň roku 1921. Spočiatku sa zapisoval každý 
rok, neskôr to boli len útržky. Posledný zápis v prvej kronike je z roku 1953. 
V roku 1958 bol pokus o daľšie písanie kroniky, ale skončílo to 
zápisom jedného roka. Následne, až do roku 1995 sa nezachoval 
žiadny písomný záznam. 
Od roku 1995 som začal písať súčasnú kroniku, ktorá má už 811 strán. 
Pri prezentácii kroniky sa mnohé obce zaujímali o spôsob, akým kroniku 
píšem. Navštívili nás aj kronikári z okolitých obci, aby sa čo -  to priučili. 
Okrem toho, že naša kronika je sama o sebe raritou, spisujeme každoročne 
miniverziu kroniky, ktorá sa vydáva osobitne pre daný rok. Je to vlastne 
kópia zápisu uvedeného roku v menšom vydaní. 

Ako ste sa dostali k písaniu kroniky v Miloslavove? 
Počas mojho pôsobenia na Kysuciach som začal písať kroniku obce 
Nová Bystrica. V roku 1980 kroníkár obce, môj priateľ, Lojzo Kubík 
už hľadal nástupcu, tak som to prevzal. Keď som sa presťahoval do 
Miloslavova, zistil som, že tu už niekoľko desiatok rokov nik nepíše 
kroniku. Kedže ma to bavilo a moje povolanie učiteľa dejepisu ma k 
tomu predurčuje, začal som po dohode s obcou, písať kroniku aj tu. 
Ako som spomenul, už je tam 811 strán a som na ňu patrične hrdý. 
Žijem v obci medzi ľudmi, a čo zachytím, snažím sa písať pravdivo a 

spravodlivo. Pracovnú verziu kroniky píšem celý rok. Zapisujem tam 
všetky dôležité záznamy z daného roka – od všeobecno-spoločenských 
udalostí, počasia, či politických udalostí. Taktiež získavam podklady zo 
zasadaní OZ, stavebného úradu, spravodajcu, výročných správ obce, 
rozhovorov, záverečných správ škôl, komisií pri OZ, výsledkov volieb, 
lekára, cirkevných kroník a obecného úradu. Najprv pripravím text v 
pomocnom zošite a keď som sním spokojný, uzavriem kapitolu. Ked 
sú uzavreté všetky kapitoly, začne sa prepis do kroniky. Všetko sa píše 
ručne, krasopisom, na veľkosť listu A3. Taktiež používam atrament, 
ktorý je určený na písanie kroník, aby zapísaný text zostal čitateľný aj 
pre dalšie generácie. V minulom režime predpripravený text podliehal 
kontrole vyšších úradov, kde som chodil na osobné odsúhlasenie 
navrhovaného zápisu. Dnes je ten proces o čosi jednoduchší . 

Aký je rozdiel medzi udalosťami spred viacerých  rokov a teraz? 
Zmenilo sa niečo z pohľadu kroniky?
Spôsob písania kroniky sa nezmenil. Píšem ju podľa metodiky vedenia 
kroník a štatútu obecného kronikára. V kronike zistíme, že každá generácia 
sa musí vysporiadať s problémami daného obdobia. Či to boli extrémne 
suchá, požiare, politické zmeny, ale predsa len sa niečo zmenilo. Ako 
príklad uvediem školu. Aj vtedy, a aj teraz som zapisoval udalosti ohľadom 
školy, ako obyvatelia a obec musela riešiť nelichotivú situáciu. Vtedy sa 
všemožne hľadali žiaci, ktorí by navštevovali školu, kedže hrozilo že ju 
zatvoria. Ťažko by sa otvárala potom nová. Teraz sme v opačnej situácii, 
a to že sme hľadali možnosti ako všetkých tých žiakov umiestniť v škole. 

Kto číta našu kroniku?
Väčšinou sú to študenti, ktorí píšu nejakú prácu, alebo historici pri bádaní 
po informáciách. Do kroniky môžu nahliadať aj obyvatelia, ktorých zaujíma 
história obce. 

Zhováral sa: Ladislav Bučík, poslanec OZ
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starí majitelia anna – majeru 
a alŽbeta – majeru
Roku 1882 viedenská rodina Wiener-Welten odkúpila od rodiny grófa 
Apponyi Anna – majer a Alžbeta – majer. Za prvej svetovej vojny a po 
utvorení Československej republiky majiteľom týchto dvoch majerov bol 
Rudolf Wiener-Welten. Anna – majer asi pred rokom 1840 menoval sa Nový 
majer (Új-major) a v starých mapách je aj tak označovaný. Tento majer 
potom zdedil voľajaký príbuzný (či príbuzná) rodiny Apponyi, a potom (že z 
akých pohnútok alebo dôvodu nevedno), pomenovaný bol Anna – majer. V 
pozemkovej knihe v Šamoríne je zaznamenané, že Anna – majer a Alžbeta – 
majer dňa 19. októbra 1900 zdedil rytier Rudolf Wiener-Welten. Že od koho 
zdedil tieto veľkostatky nie je zaznačené. 

nieČO O rudOlFOvi Wiener- 
WeltenOvi
Rudolf Wiener-Welten sa narodil asi v roku 1882 a bol rakúskym štátnym 
občanom. V Československu vlastnil: Anna – majer, Alžbeta – majer, 
veľkostatok v obci Béke a veľkostatok v obci Gomba. Okrem toho mal 
viaceré domy, činžáky vo Viedni a veľkostatok v Rakúsku. Pochádzal 
zo židovských rodičov. V dospelom veku, asi pred sobášom (údajne si 
vzal grófku) stal sa rímskokatolíkom. Umienil si však, že sa dá pokrstiť v 
rieke Jordán. Somárika, ktorý ho niesol ku Jordánu na krst, priviezol na 
Alžbeta – majer. Služobníctvu prikázal, aby hoviadko dobre opatrovali, 
ku žiadnej práci ho nepoužívali, a že by sa mu až do jeho skonania v 
ničom neublížilo. Somárik bol krotký a bírešské deti za dlhé roky sa s 
ním hrávali. Neskoršie bol odvedený na Gombu. 
Rudolf Wiener-Welten bol veľký milovník koní a poľovníctva. On dal 
vysadiť aj lesíky na Alžbeta – majeri a na Nemet-Čook – majeri, a aleju 
medzi týmito dvoma lesíkmi. Často jazdil z Viedne na Gombu avšak 
kočiarom a to stále trapom. Pri týchto cestách kone zameňoval v 
Biskupiciach, kde dňom vopred dochádzal mu kočiš v ústrety z Gomby. 
Pri týchto cestách opraty mal v rukách vždy on a kočiš sedával vzadu. 
Cez Anna – majer, Alžbeta – majer, Nemet-Čook – majer, Béku uháňal 
na Gombu. Mal možnosť cestúvať prepychovým autom, cestúval 
len kočiarom. Služobníctvo si ho chválilo, krivdu nikomu nerobil, bol 
dobrák. Pre služobníctvo dal nastavať veľmi slušné byty. Patričné úrady 
ho navádzali aby na svojom niektorom majeri postavil liehovar. Nechcel, 
odvolávajúc sa: „Na svojich pozemkoch nechcem vidieť financa”. Keď 
mal svatbu, rozkázal pripraviť pre svoje služobníctvo hostinu a potom, 
keď viezol nevestu, aby jej ukázal svoje veľkostatky, na ceste, kde 
sa spája katasterná hranica medzi miloslavskými a novokošarišskými 
pozemkami, bola postavená slávobrána a temer všetko služobníctvo 
a mnoho dietok očakávali tam novomanželov. Potom odcestovali na 
Gombu. Choval dostiihové kone a chodieval často na dostihy. Keď jeho 
kôň vyhral, všetkých svojich zamestnancov obdaril peniazmi. Každého 
koňa znal a to dľa mena, aj na Alžbeta – majeri. Na tomto majeri ožrebila 
sa oslica a on práve vtedy prišiel neočakávane na majer. Pol dňa strávil 
pri malom osliatku, tešil sa mu. Rád jazdieval na koni. Keď sa Hitler 
zmocnil Rakúska úrady jednali s R. Wiener-Weltenom ako so Židom. 
Domy, majetky, bankové vklady mu zhabali. Keď jeho prenasledovatelia 
vrútili sa mu násilne do domu, a keď sa presvedčil, že mu chcú siahnuť 
na život, skočil s poschodia a zabil sa. 

vznik kOlÓnií 
Vznik I. ČSR a udalosti  nasledujúcich rokov zásadným spôsobom 
zmenili život v oboch majeroch (Anna-majer a Alžbetin-majer). 
Jednou z priorít pozemkovej reformy (tá zase bola jednou z priorít 
československej vlády) bola likvidácia veľkostatkov. Samozrejme aj tu 
pri posudzovaní boli rozdiely, na veľkostatok Rudolfa Wiener-Weltena 
sa vzťahovali iné zákony, ako na veľkostatok intrazigného grófa Alberta 
Apponiho v Malinove. Gróf bol v ČSR vyhlásený za personu non grata 
– nežiadúcu osobu. Z pôvodného 3301 ha hubického veľkostatku po 
čiastočnej konfiškácii zostalo 518 ha a r. 1930 po ďaľšej konfiškácii 
zostalo už len 226 ha. Pozemkový úrad v Šamoríne na základe zákona 
prikročil podľa programu k parcelizácii Anna-majera. V novinách 
a vyhláškach bol vyhlásená táto parcelizácia Anna-majera, ale 
záujemcovia  sa nehlásili. Akcie podobného druhu sa u obyvateľstva 
stretávali s nedôverou. Kancelária obce československých legionárov, 
ktorú v tom čase viedol kapitán Jozef Gregor Tajovský, robila nábor 

na kolonizáciu Anna-majera. Neúspešne, z legionárov sa prihláslili len 
piati. Po obhliadke majera Jurajom Stankom sa predsa len kolonisti 
rozhodli usadiť sa tu. Takto sa Anna-majer stal prvou československou 
kolóniou na Slovensku.

vznik kOlÓnie milOslava
29. júna 1921 zvolal štátny pozemkový úrad na základe prihlášok prvú 
schôdzu osadníkov a vyslal sem svojho hospodárskeho správcu Jozefa 
Barneta. Kolonisti chceli okamžite stavať, preto Juraj Stanko vymeral 
dva stavebné pozemky. A tak dátum tejto schôdze sa považuje za 
deň založenia kolónie. Na začiatku júla tohto roku sa prisťahovali prví 
kolonisti. Prichýlila ich bírešská rodina (pozn. red: bíreš – zastaralo sluha 
na veľkostatku). Potom sem prichádzali ďalšie rodiny, obsadzovali veľkú 
stodolu, maštale a vyprázdnené bírešské byty. Prvá vlna kolonistov 
skončila na jar 1922. Začiatky pre kolonistov rozhodne neboli ľahké, v 
prvých rokoch sa tiesnili v starých budovách po jednej rodine v jednej 
miestnosti. Infraštruktúra tu nebola vybudovaná a pre všetko bolo treba 
chodiť do okolitých obcí či miest. Zlepšenie nastalo až po vybudovaní 
prvých obytných domov. 11 decembra 1921 sa kolonisti tiež uzniesli 
uctiť si pamiatku výnimočného Slováka Milana Rastislava Štefánika 
pomenovaním kolónie na „Miloslava”, lebo Štefánikovo sa nachádzalo 
v okrese Galanta. Meno kolónie v pôvodnom znení sa užívalo do r. 
1933, keď Štátny pozemkový úrad v Prahe ho svojvoľne zmenil na 
„Miloslavov”. Prví osadníci Miloslavy prišli z Bulharska, Maďarska, 
Považia, Myjavy, Kysúc a Moravy.

vznik kOlÓnie alŽbetin majer
Už v spomenutý deň 11. decembra 1921 sa osadníci rozhodli, že je 
potrebné urobiť všetko, aby Alžbetin majer bol rozparcelovaný a tak by 
sa ich prídely pôdy zväčšili. Žiadosť bola na Štátny pozemkový úrad 
zaslaná síce už 5. januára 1922, ale udalosti sa tu pohli až r. 1925. 
Darmo, pozemková reforma bola časovo náročná a prebiehala na 
území celého Československa. Na jar 1925 sa uskutočnil nábor nových 
uchádzačov o kvalitnú pôdu na Žitnom ostrove. Po žatve 1925 bola pôda 
rozparcelovaná a tak sa sem pristahovalo 48 nových kolonistických 
rodín z rôznych kútov Slovenska a Moravy, či zahraničia. Z  bývalých 
zamestnancov majera zostalo na kolóniách bývať 12 rodín. Spoločne 
tu tak žilo 16 slovenských rodín, 22 českých a 12 madarských rodín. 

prvá správa kOlÓnie
Prvým správcom kolónie Anna-majer bol spisovateľ a roľník Juraj 
Stanko. V období od 11. decembra 1921 až do roka 1924 zastával 
túto funkciu Štefan Lovci. V rokoch 1924 – 1926 fukciu správcu opäť 
zastával Juraj Stanko. Obaja správcovia významým dielom pomohli 
kolonistom prekonávať prekážky a vlastne sa zaslúžili o stabilizovanie 
pomerov v oboch osadách. V r. 1926 vymenoval Župný úrad pre 
Bratislavskú župu šesťčlennú správnu komisiu pod vedením jej 
predsedu Juraja Stanku. Komisia plnila svoju funkciu do r. 1936. Od 
roku 1936 tu slúžil vládny komisár. 

OsamOstatnenie Obce
V mysliach kolonistov myšlienka osamostatniť sa od obce Štvrtok 
na Ostrove dozrievala už dávnejšie, ale tento úmysel neprebehol tak 
ľahko, akoby si to kolonisti priali. Dňa 11. Júla 1930 bolo jednanie vo 
Štvrtku na Ostrove o osamostatnení sa kolónií v miestnosti tamojšieho 
Spolku mládencov.  Na jednaní sa zúčastnili zástupcovia obce 
Štvrtok na Ostrove, okresu Šamorín, kolonizačného referátu Š. T. M., 
krajinského úradu, starostovia okolitých obcí Mischdorf, Torč a Fél, 
notári obcí. Naše kolónie za Miloslavu zastupovali Juraj Stanko, Peter 
Chudý, František Mikulica a Ján Koša ml., za Alžbetin majer Bedřich 
Němec. Prítomní sa dohodli vo všetkých bodoch, o čom bola spísaná 
zápisnica. Hoci B. Němec žiadal, aby sa vytvorili dve samostatné 
obce, nepochodil a bol prehlasovaný. Uplynulo šesť rokov od žiadosti, 
keď sa kolónie osamostatnili a zlúčili do jednej obce. Aj v tom čase 
sa veci vybavovali ťažko a zdĺhavo. Tak až od r. 1936 obec začala 
rozhodovať o svojom osude sama. 

Z textov kroniky spísal: Ladislav Bučík, poslanec OZ 
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trOpické mOtýle 
v remeselnOm dvOre
Obrovskú druhovú aj farebnú pestrosť a nezvyčajnú rôznorodosť 
hmyzej ríše prezentuje výstava Tropické motýle a chrobáky, ktorá 
je prístupná verejnosti v našom  Remeselnom dvore. Preparované 
živé exempláre prevažne exotického hmyzu z viacerých kontinentov 
pochádzajú zo zbierok významného amatérskeho entomológa 
Michala Zachara z Prievidze. Väčšinu druhov pavúkov, chrobákov, 
motýľov, pakobyliek, modliviek, cikád, roháčov, škorpiónov a 
iných druhov hmyzu získal osobne počas svojich  výprav v Afrike, 
Južnej Amerike, či Indonézii. Na výstave môžete vidieť viac ako 
dvetisíc exponátov hmyzu. 

Svet hmyzu je najrozsiahlejším živočíšstvom na svete. Odhaduje 
sa, že na všetkých kontinentoch ho žije okolo tri a pol milióna 
druhov. Žiaľ, z dôvodu devastácie životného prostredie tisícky 
druhov hmyzu zanikajú, často skôr, ako ich človek stihol popísať 
a preskúmať.
Michal Zachar sa o hmyz zaujímal od detstva a  považuje tieto 
živočíchy za najzaujímavejšie. Hmyz nielen zbiera a chytá, ale  

dokonca aj chová –  je úspešným chovateľom niekoľkých druhov, 
ktoré vo voľnej prírode už vyhynuli.

O výstave
Na druhom poschodí nášho múzea je umiestnených viac ako 90 vitrín 
exotického hmyzu.  Najväčšiu pozornosť návštevníkov určite upútajú 
predovšetkým motýle z amazonských pralesov a iných častí Južnej 
Ameriky. Vynikajú nielen pestrofarebnosťou krídiel, ale aj veľkosťou. 
Exponáty sú doplnené zaujímavými popismi a informáciami. 
Ak výstavu navštívite počas  Dňa obce ( 25.08.2018 ), môžete tam 
stretnúť aj  samotného vystavovateľa a majiteľa zbierky, ktorý okrem 
zaujímavého a nadšeného výkladu prinesie so sebou aj niekoľko 
živých ukážok  tropického hmyzu – škorpióny, obrovské mnohonôžky,  
fantastické listovky a iné 
fascinujúce exempláre. 
Pre milovníkov motýľov 
a hmyzu sú pripravené 
prekrásne motýle a hmyz 
v pekných kazetách za 
dostupné ceny. 
Výstava tropických 
motýľov a hmyzu je 
naozaj nevšedná a možno 
ju považovať za jednu 
z najlepších, aké sme 
počas celej dvanásťročnej 
histórie Remeselného 
dvora mali. Výstavu bude 
prístupná verejnosti do 
15.septembra 2018.

Ing. Pavol Karaba, 
poslanec OZ

Ukážka úlovkov Michala Zachara z africkej 
Ghany, kde našiel aj najväčších chrobákov na 
svete - párik Goliášov veľkých.

Foto: archív M.Zachara

Foto: archív M.Zachara

Foto: archív M.Zachara

rOdinné centrum alŽbetka
V novom školskom roku otvoria svoje brány nielen škola a škôlka v našej 
obci, ale aj pre našich najmenších opäť otvoríme rodinné centrum Alžbetka. 
V mesiaci september prebehne Valné zhromaždenie, ktoré bude otvorené a 
presný dátum bude vopred zverejnený na Facebook-u. Budeme veľmi rady, 
ak sa zúčastnia aj nové mamičky, ktoré sa by sa spolu s nami mohli podieľať 
na starostlivosti a otváraní Alžbetky.
Pre tých, ktorí o nás ešte nevedia pripomenieme, že rodinné centrum 
Alžbetka je nezisková organizácia, vedená dobrovoľníčkami na materskej 
či rodičovskej dovolenke. Organizácia ponúka priestor pre zábavu a 
socializáciu deťom od narodenia do 6 rokov a nájdete ho v modrej budove 
komunitného centra našej obce. Okrem pravidelných herní a dielničiek 
organizujeme aj menšie akcie pre detičky a taktiež sa spolupodielame na 
obecných udalostiach ako napr. deň detí, vianočné trhy, atď.
Vsetky aktuality nájdete na našej FB stránke RC Alžbetka.  Foto: RC Alžbetka
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štatistika Obce
K 14.08.2018 je počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu v obci 2864.

Od 13.04.2018 do 14.08.2018 sa prihlásilo 68 obyvateľov.
Od 13.04.2018 do 14.08.2018 sa odhlásilo 23 obyvateľov.

Do manželstva vstúpilo 10 párov
Narodilo sa 15 detí

Navždy nás opustili 4 obyvatelia

k.r.v. – klub 
rekreaČnéhO vOlejbalu 

Aj túto hraciu sezónu aktívne funguje v našej obci 
na pieskovom ihrisku športového areálu volejbalový 
klub. Na začiatku jari pribudlo do klubu niekoľko 
nových členov a ako každý rok sa hracia sezóna 
otvorila spoločnou brigádou, ktorou sa ihrisko 
po zime uviedlo do prevádzkyschopného stavu. 
Plnéhodnotné využívanie však trochu pribrzdilo 
letné búrkové obdobie.
Dlhoročná činnosť klubu a jeho predsedu a 
hlavného organizátora turnaja Milana Blažeka mala 
v lete malé jubileum. Na ihrisku sa pod Milanovou 
taktovkou desiaty raz uskutočnil výnimočný turnaj 
- Medzinárodný manželský turnaj v plážovom 
volejbale. V sobotu 4.8.2018 sa za účasti ôsmych 
párov odohralo množstvo dramatických zápasov. 

Ako každý rok aj tento hrali proti sebe družstvá 
zložené z dvoch manželských párov z Čiech, 
Moravy a domácich zástupcov z obce a blízkeho 
okolia. Zvláštnosťou odohraného ročníka bolo to, 
že každý zápas odohrala spolu vždy iná kombinácia 
družstiev. Víťazmi turnaja sa tento rok stali hostia z 
Čiech Zuzana a Víťa Borovcoví (Ostrava) / Pavla 
a Mirek Burianovci (Liberec). Vo finále si poradili 
s medzinárodným zmiešaným družstvom Miriam 
a Pavol Beňovci (Alžbetin dvor) / Jana a Martin 
Hrzánovci (Hronov). Na bronzovej priečke sa tento 
rok umiestnilo ďalšie zmiešané družstvo Dáša 
a Milan Blažekovci (Alžbetin dvor) / Jana a Jirka 
Nýdeckí (Zábřeh), ktorí v súboji o tretie miesto 
porazili Ľubku a Imra Šoltésových (Košice) / Laca a 
Gabiku Hagarových (Hviezdoslavov).
A čo nás ešte túto sezónu čaká? V prípade dobrého 
počasia sa uskutoční ďalší ročník otvoreného 
turnaja klubu pre dvojice alebo trojice hráčov s 

maličkou podmienkou, že v každom tíme musí byť 
na ihrisku vždy aspoň jedna hráčka.

Ivan Húska, Predseda FO detí a mládeže

FutbalOvý Oddiel
Vážení spoluobyvatelia a občania našej obce.

Opäť využívame priestor v spravodaji, ktorý 
dostávame, a preto Vás rád z pozície predsedu FO 
detí a mládeže informujem o ďalšom napredovaní a 
cieľoch, kam sa naše aktivity posunuli a kam by sme 
sa potrebovali a chceli posunúť. 

Ukončenú sezónu 2017/2018 hodnotíme všetci – 
vedenie ŠKO ako aj tréneri ako vysoko úspešnú, ale 
zároveň aj trochu smolnú, nakoľko U13 skončila na 
peknom 3.mieste, na prvé miesto však chlapcom 
chýbal jediný bod, a taktiež U11 obsadila krásne 
2.miesto, pričom na prvé miesto chlapcom taktiež 
chýbal jediný bod, ale taký je šport, niekedy bolí, 
inokedy zase poteší....    U10 skončila na 5.mieste, tu 
ale treba podotknúť, že káder tvorili prevažne chlapci 
ročníkovo U9.

V septembri budeme robiť opätovne nábor nových 
– pre nás najmenších detičiek, futbalových nádejí, 
chlapci ročníky 2012 a 2013, dievčatá 2011 – 2013. 
Nábor bude u nás na ihrisku a to 05.09. (STR) od 
17,00-19,00 hod. a  08.09. (SO) od 10,00-12,00 hod. 
Informačné plagáty budú vyvesené aj po obci. 

Novú sezónu 2018/2019 začíname trochu revolučne 
pre ŠKO, otvoríme kategórie U15 – tréner Snopek M. 
a Madleňák J., U11 – tréner Riegel V. a Hinca M., U10 
– tréner Kamon A., U9 tréner Mikulec T. a Murtini R., 
U8 tréner Bulík P. a Janev A.  a U7 – tréner Riegel 
R. a Sitiar M. Pre tento ročník po dlhých spoločných 
úvahách vedenia a trénerov vynechávame kategóriu 
U13 ( r.2006+2007) z dôvodu nízkeho počtu detí 
pre U15 a súčasne U13. Ročník 2007 by mohol 
alternovať v U13 aj v U15, ale po skúsenostiach z 
predošlých ročníkov sme sa zhodli, že by to bola 
veľká zaťaž pre tieto deti, trénovať cez týždeň a 
hrávať zápasy aj v sobotu aj v nedeľu. Z tohto dôvodu 
pre túto sezónu budú tvoriť káder U15 ročníky 2004-
2007. Vznikne týmto silné a hlavne početné mužstvo 

s konkurenciou v ňom. Kategória U15 je prihlásená 
do bratislavskej súťaže SZM, U11 – U9 do seneckej, 
U8 bude hrať iba turnajovo a to s ŠK Tomášov, MŠK 
Senec a FC Petržalka B. Pevne verím, že všetci 
chlapci a dievčatá sa pobijú so súpermi čestne a 
hlavne FAIR PLAY.

Na zimnú prípravu sme už v predstihu deťom 
zabezpečili telocvične, a to cez týždeň na ZŠ vo 
Štvrtku 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.

Opätovne by som sa chcel poďakovať 
deťom, ktoré pravidelne, s elánom 
a radosťou chodievajú na tréningy 
a zodpovedne k tomu pristupujú, 
trénerom, ktorí odvádzajú maximum 
aj v týchto amatérskych podmienkach 
aj na úkor svojho voľného času a vám 
rodičom, že máte trpezlivosť s deťmi, 
trénermi aj vedením ŠKO.

Priebežné informácie o klube a dianí 
budú dostupné aj na našej FB a 
www stránke www.facebook.com/
skomiloslavovjuniori    alebo na    
www.skomiloslavov.sk  
Stále sa nám nepodarila kompletná 
rekonštrukcia umelého trávnika na 
multifunkčnom ihrisku, bude sa meniť 
za umelú trávu 4.generácie, aby bol 
konečne kvalitný povrch aj na tomto 
ihrisku, a to nielen pre deti, ale aj 
dospelých, ZPF, nohejbal a iných. 

Na záver by som iba pripomenul už 
urgentnú potrebu riešenia druhého 
tréningového ihriska ako aj šatne – 
pribúdajú nám družstvá, a ihrisko ako 
aj šatne nám od sezóny 2019/2020 
už nebudú postačovať !!  Všetko je v 

štádiu riešenia s obcou, tak len dúfame, že sa nájde 
spoločná cesta a cieľ, tak ako tomu bolo vždy doteraz. 
Rád by som sa poďakoval aj nášmu predsedovi ŠKO 
Martinovi Sitiarovi a všetkým trénerom, nakoľko sa 
venujú klubu a deťom vo svojom voľnom čase a 
robia to srdcom, a aj rodičom a starostovi obce, ktorý 
nám výrazne pomáhajú.

Ivan Húska
Predseda FO detí a mládeže 

Foto: Klub rekreačného volejbalu

Vážení rodičia a deti.

Pozývame Vás na nábor detí do predprípravky a prípravky nášho futbalového oddielu ŠKO 
Miloslavov. Vítané sú deti, chlapci ročníky 2012 a 2013, dievčatá 2011 - 2013, ale ak ste sa 
len prednedávnom prisťahovali, a vaše dieťa hrávalo futbal, môžu byť aj vyššie ročníky.

Takže pokiaľ radi hráte futbal, alebo by ste sa ho chceli naučiť hrať, zlepšiť sa, prípadne len 
športovať a nesedieť doma a nudiť sa, príďte prosím na futbalové ihrisko ŠKO Miloslavov, 
Športová ulica 1374 v rekreačno-športovom centre v:

- Streda 05.09.2018 od 17,00 - 19,00 hod
- Sobota 08.09.2018 od 10,00 - 12,00 hod

Deti v športovom oblečení, s tarfami alebo v teniskách (nie v kopačkách).

Ivan Húska 0905 643 568 - predseda FO detí a mládeže
Martin Sitiar 0903 256 164 - predseda ŠKO Miloslavov
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