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Z ČINNOSTI KOMISIE 
PRE ROZVOJ OBCE

ZVládNEME PREMENy 
NaŠEJ OBCE?
Ako starosta pôsobím v našej obci už 
tretie volebné obdobie. Na prvý po-
hľad to vyzerá, že už mi stačí ísť na pol 
plynu a moja práca je pre mňa len ru-
tinnou záležitosťou. Pravda je však od 
takéhoto konštatovania na míle vzdiale-
ná, pretože práve v tomto období stojí 
naša obec pred svojou snáď najväčšou 
výzvou od svojho založenia! Podelím 
sa s Vami trošku o výzvy a problémy, 
ktorým v tejto dobe (spolu) čelíme.

Ešte 15 rokov dozadu sa vedenie obce 
usilovalo, aby sa počet obyvateľov našej 
obce zvýšil, aby bolo možné poskytovať 
priamo v obci aspoň nejaké služby, kto-
ré zjednodušujú ľuďom život. Obchody, 
pošta, školy, sociálne služby a mnohé iné 
aktivity môžu fungovať iba tam, kde majú 
dostatok zákazníkov z radov vlastných 
obyvateľov. Postupne sa budovala základ-
ná infraštruktúra – inžinierske siete, in-
ternet, odpadové hospodárstvo, moder-
né osvetlenie, športoviská a ihriská. Áno, 
toto boli snaženia obce ešte v nedávnej 
minulosti, akokoľvek sa to dnes zdá už 
smiešne. Je to s nami ľuďmi tak už od ne-
pamäti – ak niečo dosiahneme alebo sa 
nám v nejakej oblasti výrazne zlepší život, 
po krátkej dobe to začneme brať ako sa-
mozrejmú vec. A prestaneme to vnímať. 

Dnes je to v našej obci iné. Obec sa 
stala atraktívnou pre bývanie a s tým sú-
visí aj masívny prílev obyvateľov. Školy a 

škôlky praskajúce vo švíkoch, cesty plné 
áut, vznikajúce nové ulice, či dokonca celé 
nové štvrte dávajú tušiť, že sa u nás deje 
veľká kvantitatívna a kvalitatívna zmena. 
Vidiecke bývanie v tieni hlavného mesta, 
ktoré nás dlho charakterizovalo a na ktoré 
sme boli patrične hrdí, je definitívne preč. 
Máme približne 5000 obyvateľov (aj s ne-
prihlásenými na trvalý pobyt) a toto čís-
lo sa pomaly blíži k niektorým okresným 
mestám (Žarnovica, Gelnica, Želiezovce). 
Ešte viac napovie tempo rastu nášho oby-
vateľstva: ročný prírastok 600 až 700 ľudí 
hovorí o tom, že do piatich rokov môže-
me dosiahnuť veľkosť stredných miest, 
ako sú Skalica, Kolárovo alebo Štúrovo. 
Prekvapujúce? No realita je taká, že sa 
pomaly stávame mestečkom - je nutné to 
prijať a profesionálne sa na to pripraviť. 

Aby naša obec postupne zvlád-
la všetky výzvy, ktoré pred ňu prud-
ký nárast obyvateľov kladie, musí-
me zabrať vo viacerých oblastiach.

Územné plánovanie – plánovanie 
nových rozvojových zón musí výrazne 
akcentovať potrebu priestoru na zábavu 
a služby pre obyvateľov. Stojíme pred vý-
zvou prepojenia našich dvoch miestnych 
častí s vytvorením nového centra obce 
s občianskou vybavenosťou a nových 
dopraných ťahov – na týchto úlohách 
momentálne pracuje najmä Komisia pre 
rozvoj obce. Obec realizuje architekto-
nickú súťaž na návrh prepojenia miest-
nych častí, výsledky ktorej predstavíme 
verejnosti koncom októbra - na súťaž 

Komisia pre rozvoj obce (KROM) pracuje po komu-
nálnych voľbách v novom desaťčlennom zložení 
v štyroch sekciách – projektovej, územno-plánova-
cej, finančnej a sekcii informovanosti. 

Azda najviac práce bude mať v tomto voleb-
nom období územno-plánovacia sekcia, ktorú 
vedie Ing. Renáta Bačová. Vzhľadom na rýchly roz-
mach našej obce je nutná revízia strategických do-
kumentov obce – najmä územného plánu a plánu 
rozvoja obce. Komisia považuje za veľmi dôležité 
stierať rozdiely medzi miestnymi časťami obce 
a nájsť vhodný spôsob na ich spojenie. Za týmto 
účelom komisia odporučila obecnému zastupiteľ-
stvu zadanie na vypracovanie architektonickej štú-
die „Nové polyfunkčné centrum Obce Miloslavov“ 
ako podkladu na vypracovanie územno-plánovacej 
dokumentácie obce, a to formou urbanistickej sú-
ťaže návrhov. OZ schválilo podmienky súťaže a pre-
behlo úspešne už aj prvé kolo, v rámci ktorého vy-
brala odborná porota, kde sú zastúpení aj externí 
odborní hodnotitelia z českej a slovenskej Komory 
architektov, tri architektonické štúdiá, ktoré do 
konca septembra 2019 doručia svoje vypracované 
návrhy. Návrhy budú po posúdení porotou pred-
stavené verejnosti a budú podkladom pre zmeny 
a doplnky k územnému plánu obce. Súčasne bude 
prebiehať aj proces úpravy regulatívov záväznej 
časti územného plánu obce. 

Činnosť sekcie pre projekty, ktorú zastrešuje 
Ing. Martin Majerech nadviazala na priority určené 
minulou komisiou na rok 2019, ktoré boli premiet-
nuté do rozpočtu obce na rok 2019. Permanent-
nou úlohou je sledovanie zverejňovaných výziev 
na dotácie a granty, ktoré by boli použiteľné pre 
obec – takto bola napríklad podaná žiadosť o grant 

bude nadväzovať príprava zmien a 
doplnkov územného plánu obce.

Správa obce – tu vidím takisto 
veľké výzvy. Nie sú výsledkom našej 
neschopnosti, ale sú produktom pre-
biehajúcej kvalitatívnej a kvantitatív-
nej zmeny obce. Je veľký rozdiel me-
dzi ekonomickými možnosťami obce 
o veľkosti 1500 obyvateľov, ktorou 
sme donedávna boli a pomaly mes-
tečkom so 7000 obyvateľmi, ktorým 
zanedlho budeme. Mesto musí plniť 
oveľa viac funkcií a musí poskytovať 
oveľa viac služieb. V prvom rade na 
to nemáme ani dostatok priestorov, 
preto v plánovanej rekonštrukcii a 
rozšírení obecného úradu nájdu po-
stupne svoje nové miesto aj služby 
ako matrika, podateľňa, sociálne 
služby, hospodárska správa, úrad 
prednostu a ďalšie. Je nutné vytvoriť 
nové pracovné pozície v správe obce, 
aby starosta a obyvatelia dostali do 
rúk účinné nástroje na riešenie jed-
notlivých úloh. Zase iba pre porovna-
nie, vyššie spomínané mestá majú v 
mestských úradoch k dispozícii od 40 
do 100 zamestnancov, zatiaľ čo u nás 
to musia zvládať 12-ti zamestnanci. 

Komunitný život – azda najväč-
šia zmena sa týka samotného života 
v obci. Celý komplex problémov od 
starostlivosti o seniorov, cez bezpeč-
nosť v obci, poriadok a starostlivosť 
o zeleň, až po zaplnenie voľného 
času teenagerov nie je možné vy-

riešiť ináč, iba čo najširším zapoje-
ním všetkých našich obyvateľov do 
života v obci. Ak nebudeme cítiť, 
že tu je náš domov a nebude nám 
na ňom záležať, akékoľvek ambície 
vybudovať tu sídlo s rovnako dob-
rou povesťou dobrého bývania, ako 
to bolo doteraz, sa stanú ilúziou. 

Že je to problémov cez hlavu? To 
teda je... Preto je na mieste prosba 
o trpezlivosť a porozumenie. Lebo 
aj najlepšie mienené rozhodnutia 
nevyhovejú každému, a veľa ľudí má 
veľmi blízko k okamžitej kritike a od-
súdeniu. Keď varíte polievku pre 100 
ľudí, nikdy nebude chutiť všetkým. 
A čo ešte, ak je tu tých ľudí 5000 .

Som však stále optimista a ve-
rím, že to spoločne zvládneme.

Milan Baďanský, starosta obce

na úrad vlády na multifunkčné ihrisko s osvetlením 
pre miestnu časť Miloslavov, kde obec získala do-
táciu vo výške 38 000,00 EUR a takisto žiadosť na 
bezplatnú wifi, kde sme získali príspevok vo výške 
15.000,00 EUR. 

Ako novinku komisia ponúka možnosť realizá-
cie malých komunitných „centier“ pre obyvateľov v 
jednotlivých častiach našej obce, ktoré by pomohli 
rozvoju komunitného života, stretávaniu sa a lepšie-
mu spoznávania našich obyvateľov. Podmienky pre 
podanie projektov pre obyvateľov budú zverejnené 
na web stránke obce a na fb stránke obce.

Člen komisie Ing.Pavol Karaba v spolupráci s 
obecným úradom pripravil analýzu potrieb a nároku 
na kapacity školských zariadení v obci, komisia od-
poručila materiál na prerokovanie obecnému zastu-
piteľstvu.

Projekt názvoslovia ulíc v obci a označenia 
domov orientačnými číslami komisia posunula do 
ďalšej fázy realizácie. Najdôležitejšia časť – pasport 
ulíc a priestranstiev je po pripomienkovom konaní 
vo finálnom znení a komisia preto predložila obec-
nému zastupiteľstvu návrh na 7 člennú názvoslovnú 
komisiu a Štatút názvoslovnej komisie. Názvoslovná 
komisia následne pripraví návrh VZN, ktoré po pri-
pomienkovaní obyvateľmi a schválení v obecnom 
zastupiteľstve upraví názvoslovie ulíc a označovanie 
orientačnými číslami. Obecný úrad na pokyn komi-

sie zabezpečí verejným obstarávaním zhotoviteľa 
nového orientačného systému, ktorý ho bude po-
stupne v obci osádzať.

Sekciu informovanosti KROM má na starosti 
Bc.Ladislav Bučík, ktorý ako prvú úlohu zabezpečil 
spustenie oficiálnej fb stránku obce a Remeselného 
Dvora ako ďalšie doplnkové kanály pre informovanie 
obyvateľov o živote v obci. FB stránka Remeselného 
Dvora výrazne napomohla jeho návštevnosti v uply-
nulom a ukazuje sa, že aj v tomto roku.

Činnosť finančnej sekcie zabezpečuje Ing.Jarmi-
la Grujbárová – jej úlohou je v spolupráci s obecným 
úradom pripraviť pre obecného zastupiteľstvo návr-
hy a podklady týkajúce sa prípravy a čerpania roz-
počtu, záverečného účtu obce, rozpočtových opat-
rení a príslušných všeobecných záväzných nariadení. 
Preveruje tiež možnosti financovania jednotlivých 
projektov a určuje ich priority pre zaradenia do rea-
lizácie z hľadiska finančného krytia.

KROM na základe návrhu svojich členov pri-
pravila znenie nového VZN o verejnom poriadku a 
čistote v obci, ktorý bude v septembri vyvesený na 
pripomienkovanie pre obyvateľov obce a následne 
predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

 
 Ing. Jarmila Grujbárová,  

predsedníčka KROM
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ČO VŠETKO SME už V TOMTO ROKu ZVládlI?

dOKlady O VýVOZE žuMPy SI TREBa OdKladať!

VyBaVTE SI POVOlENIE Na OdBER VOdy 
ZO STudNE dO KONCa ROKu!

Sme v druhej polovici roku 2019 a preto sa trošku obzrieme, čo všetko 
sme za uplynulých 7 mesiacov stihli v obci realizovať.
 Pri železničnej stanici v obci sme vytvorili nových 20 parkovacích 

miest pre motorové vozidlá, spevnili sme povrch parkoviska a od-
stránili náletovú zeleň.

 V miestnej časti Alžbetin Dvor sme osadili nový prístrešok na auto-
busovú zastávku a upravili sme vjazd na zastávku, aby neobmedzoval 
vodičov motorových vozidiel.

 Druhý prístrešok sa realizoval na autobusovej zastávke v miestnej 
časti Miloslavov pri Lipovom námestí. Na zákrute od Lipového parku 
sa tiež osadili nové bezpečnostné dopravné koly.

 Na jar sme vykonali orez drevín a výrub vyschnutých a neproduktív-
nych drevín a vysadili sme 30 ks orechov pri účelovej komunikácii na 
zberný dvor obce, stromy na cintoríne v Miloslavove, na Čerešňovej 
ulici a v Lipovom parku.

 Cintorín v miestnej časti Miloslavov získal nové oplotenie, osadila sa 
nová vstupná brána, pozemok sa vyčistil od náletových drevín a vy-
sadili sa nové dreviny.

 Do parku na Lipovom námestí v Miloslavove pribudli nové hracie prv-
ky pre deti a realizovali sme prístrešok nad lavičkami a stolným futba-
lom. Takisto sa realizovala oprava chodníka a vsaku na Hlavnej ulici.

 Ako každý rok sme po zime opravovali výtlky na cestách, opravovali 
sa chodníky a obnovovalo sa dopravné značenie.

 Obec podala žiadosť o grant na úrad vlády na projekt Multifunkčné-
ho ihriska s osvetlením v miestnej časti Miloslavov a získala grant vo 
výške 38 000,00 EUR.

 Na zabezpečenie bezplatnej wifi na 10 bodoch v obci obec získala 
dotáciu vo výške 15 000,00 EUR.

 Realizoval sa nákup pozemku k školskému areálu v miestnej časti Alž-
betin Dvor a pozemkov v miestnej časti Miloslavov pri športovom 
ihrisku pre účely budúceho športového areálu.

 V areáli Základnej školy sme kvôli bezpečnému športovému vyžitiu 
detí osadili bezpečnostné oplotenie. 

Novelou vodného zákona sa zaviedla dôslednejšia kontrola pl-
nenia povinností vlastníka nehnuteľnosti so žumpou. Vlastník 
nehnuteľnosti je povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadu zo 
žumpy odvozom do čistiarne odpadových vôd výlučne opráv-
nenou osobou a súčasne je povinný na výzvu obce predložiť 
doklady o takomto odvoze za posledné 2 roky.

Majitelia studní, ktorí získali povolenie na odber podzemných 
vôd zo svojej studne pred 15. marcom 2018 musia do konca 
roku 2020 uviesť svoje studne do súladu s vodným zákonom, 
inak tieto povolenia nebudú platiť a nebudú môcť využívať 
vodu zo svojej studne až do vydania nového platného povo-
lenia. Nové povolenia sa budú vydávať najviac na dobu 10 
rokov.

 Na námestí pred obecným úradom a na Lipovom námestí sa osadili 
nové exteriérové info tabule.

 Pred materskou škôlkou v Alžbetinom Dvore sa osadilo bezpečnost-
né zábradlie.

 Rekonštruovali sme strechu na zvonici v Alžbetinom Dvore.
 Obec podala žiadosť o grant na projekt trvalého dopravného zaria-

denia so zameraním na informatívne merače rýchlosti z Ministerstva 
vnútra SR.

A čo nás ešte do konca roku čaká?
Momentálne sa najviac sústreďujeme na prípravu všetkých školských 
zariadení obce na nový školský rok, aby deti mohli nastúpiť do škôlok 
a základnej školy v plnej pohode. Do septembra preto chceme stihnúť
 prístavbu pavilónu základnej školy o 4 triedy;
 rozšírenie školskej jedálne v základnej škole;
 výmenu kotlov a plynových rozvodov v budove materskej školy v Alž-

betinom Dvore;
 inštaláciu elektronického vrátnika v materskej škole.
Na jeseň sa budeme venovať ďalším projektom a do konca roku plánuje-
me zrealizovať tieto:
 nové priechody pre chodcov v miestnej časti Miloslavov (pri zrkadle), 

pri vjazde do obce z Hviezdoslavova a na Hlavnej ulici v Alžbetinom 
Dvore oproti Morušovej ulici;

 úpravu pozdĺžneho parkovania na Lipovom námestí v miestnej časti 
Miloslavov;

 rekonštrukciu železničnej ulice;
 vybudovanie druhého prístrešku na bicykle na železničnej stanici;
 úpravu a posunutie autobusovej zastávky na Hlavnej ulici pri základ-

nej škole, aby neprekážala motorovým vozidlám;
 spevnenie konštrukcie ochranných sietí, vrátane výmeny sietí na 

multifunkčnom ihrisku v Rekreačno – športovom centre v Alžbeti-
nom Dvore;

 projekt Multifunkčného ihriska s osvetlením v miestnej časti Milosla-
vov;

 oplotenie a rekultivácia zakúpených pozemkov pre budúci športový 
areál v miestnej časti Miloslavov.

Ing. Lenka Pliešovská, Mgr. Martin Sitiar, Obecný úrad
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Je zaujímavé pozorovať ako ľudia, ale aj 
veci nimi stvorené, prechádzajú zmenami, 
obnovujú sa, či nahradzujú za nové. Taký-
to „generačný“ cyklus môžeme pozorovať aj 
na histórii budovy nášho Obecného úradu v 
miestnej časti Alžbetin Dvor.

Písal sa rok 1990. Vedenie obce vtedy 
úradovalo v dvoch miestnostiach spoločného 
objektu MNV a Kultúrneho domu. Táto budo-
va bola postavená v roku 1936 a postupne sa 
dostala do dezolátneho stavu, bola zavlhnutá, 
s prehnutými (a prehnitými) stropmi a starý-
mi dvojitými oknami. 

Príležitosť na riešenie situácie sa naskytla 
až v roku 1993, keď obec dostala do vlastníc-
tva (ako náhradu za nedoplatené pozemkové 
dane) administratívnu budovu miestneho JRD 
na Čerešňovej ulici, dnešné Komunitné cen-
trum. Vedenie obce sa na určitý čas presťaho-
valo do tejto budovy, čím sa vyriešili najpál-
čivejšie priestorové problémy s umiestnením 
potrebných úradníckych pozícií a vytvorili sa 
slušné podmienky na službu obyvateľom. 

Toto riešenie sme všetci chápali ako do-
časné, pretože obec trápila neexistencia väč-
šej sály na zhromažďovanie, či kultúrne a spo-
ločenské udalosti. K tomu sa pridal nárast ad-
ministratívnej záťaže spojenej so začínajúcim 
sa rozrastaním obce (do roku 1989 bola v obci 
Miloslavov zakázaná akákoľvek nová výstav-
ba) a tak bola pochopiteľná snaha obce o lep-
šie riešenie svojich priestorových problémov. 

V roku 1997 Obecné zastupiteľstvo obce 
spolu so starostkou p. Alžbetou Paulíkovou 
rozhodlo o výstavbe nového Obecného úra-
du s pridruženou budovou kultúrneho domu. 
Ako miesto výstavby bola zvolená bývala bu-
dova MNV a riešila sa rekonštrukciou a do-
stavbou existujúcej požiarnej zbrojnice, ktorá 
stála za starým úradom MNV. Ak sa pozorne 
zadívate na dneš-
ný Obecný úrad 
zistíte, že dnešná 
veža s hodinami 
bola na pôvodnej 
Požiarnej zbrojni-
ci vežou na suše-
nie požiarnických 
hadíc... Nápaditý 
projekt rekon-
štrukcie vypra-
coval Ing. arch. 
Branislav Kulich a 
jeho idey boli po 
značných peripe-

tiách pri výstavbe (vybraný dodávateľ stavby 
počas výstavby skrachoval a musel byť nahra-
dený novým) postupne zrealizované. Počas 
rekonštrukcie a výstavby boli zbúrané budovy 
starého MNV a kultúrneho domu a vzniknuté 
námestie bolo vydláždené, osadené lavička-
mi a osvetlením, vytvorené boli aj parkovacie 
miesta. 

Nakoniec, presne pred 20-mi rokmi, bol 
nový Obecný úrad s novým Kultúrnym do-
mom dňa 26. augusta 1999 slávnostne ot-
vorený a uvedený do prevádzky. Udialo sa to 
na začiatku trojdňových Letných slávností za 
účasti mnohých významných hostí a väčšiny 
obyvateľov. Spolu s novou budovou sa pred-
stavili a schválili aj nové insígnie obce – erb, 
zástava a pečať. Letné slávnosti, ktoré sa vte-
dy začali sláviť prvýkrát, sa stali základom tra-
dície Dní obce, ktoré sa odvtedy konajú u nás 
každý rok. Len pre informáciu – cena všetkých 
prác na budove OÚ a KD bola 15,24 mil. Sk 
(506 tis €). 

Píšeme však už rok 2019. Dvadsať rokov 
nám budova Obecného úradu poctivo slúžila. 
Jej steny by vedeli rozprávať... Je tu znovu čas 
na jej „generačnú obmenu“, pretože priesto-
ry sú pre potreby búrlivo sa rozvíjajúcej obce 
pritesné. Kým v roku 1990 sme mali v úrade 
dvoch zamestnancov, v čase otvorenia OÚ v 
roku 1999 to boli 7 zamestnanci, dnes potre-
bujeme vr. hospodárskej správy a stavebné-
ho úradu 20 zamestnancov v úrade, aby boli 
schopní plniť zverené kompetencie a poskyto-
vať služby obyvateľom a ostatným občanom. 

A tak sa znovu projektovalo a bude sa 
realizovať dostavba existujúceho Obecného 
úradu smerom dozadu, čo poskytne oveľa 
viac priestoru (o vyše 200 m2) pre stavebný 
úrad, hospodársku správu, zväčší sa kuchy-
ňa pre potreby akcií v sále kultúrneho domu 
a vytvoria sa ďalšie administratívne priestory 
pre matriku či podateľňu. Budova sa zateplí 
a osadí moderným vykurovacím systémom 
či klimatizáciou. Začiatok prác na dostavbe a 
obnove obecného úradu sa plánuje na prvú 
polovicu budúceho roku.

Verím, že po ukončení dostavby bude 
nový obecný úrad poskytovať priestor a služ-
by pre ďalšie generácie našich obyvateľov. 

Foto poskytol: Vladimír Malý 

 Kvetoslava Jašurová  
a Ing. Pavol Karaba

BudOVa OBECNéhO ÚRadu V MIlOSlaVOVE Má už 20 ROKOV

Budova MNV a bývalého kultúrneho domu  
v roku 1997, v pozadí je pôvodná budova 
požiarnej zbrojnice

ZauJíMaVOSTI 
Z BlíZKEhO OKOlIa
 Na základe výsledkov verejnej diskusie me-

dzi rafinériou Slovnaft a okolitými mest-
skými časťami na tému kvality ovzdušia 
Slovnaft sprístupnil verejnosti údaje zo 
svojich monitorovacích staníc kvality ovz-
dušia umiestnených vo Vlčom hrdle, Podu-
najských Biskupiciach a v Rovinke. Údaje o 
výskyte ozónu, SO2, NO2, NOx , PM 10, CO 
a benzénu sú od júla dostupné online na 
webovej stránke Slovenského hydrome-
teorologického ústavu (SHMÚ): shmu.sk/
sk/?page=1&amp;id=oko_imis.

 V susednej obci Dunajská Lužná majú v záh-
rade Obecného úradu vzácny, vyše 300-roč-
ný dub. Krajský úrad v Bratislave ho v roku 
2002 vyhlásil za pamätný strom chránený 
zákonom.

 Určite sa pamätáte na článok o toxickej 
skládke vo Vrakuni, ktorý bol uverejnený 
v Spravodajcovi obce Miloslavov č. 53. Po-
tešiteľnou správou je, že v polovici júla 2019 
podpísal starosta mestskej časti Vrakuňa 
JUDr. Radko Kuruc územné rozhodnutie na 
projekt sanácie uvedenej skládky. Samot-
ná realizácia sanácie by mala začať do jari 
roku 2020.

 Pri výkopoch stavby obchvatu D4R7 sa 
v katastri MČ Podunajské Biskupice podaril 
unikátny nález vyše 460 hrobov z čias Avar-
ského kaganátu – t.j. konca 9. storočia n.l. 
Archeológovia o ňom hovoria ako o jednom 
z najvýznamnejších archeologických nále-
získ na Slovensku.

  Vývoj názvu neďalekej obce Rovinka je tiež 
celkom zaujímavý – od 13. storočia sa vola-
la Čela, (po maďarsky Cselye). V 18. storočí, 
po prisťahovaní Nemcov, sa premenovala 
na Waltersdorf a tak sa volala až do roku 
1947, kedy bola premenovaná na Štefá-
nikovce, na počesť M. R. Štefánika. Tento 
názov dlho nevydržal a v nasledujúcom 
období, keď sa meno nášho velikána veľmi 
„nenosilo“, sa na návrh miestneho občana 
prijalo jej dnešné meno Rovinka.
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aKO ďalEJ S dOPRaVOu dO BRaTISlaVy?

PEVNý OdPad PaTRí dO KOŠa 
a NIE dO KaNalIZáCIE
Nárast výstavby a počtu obyvateľov našej obce dáva zabrať aj sieti kanalizácie, čo má nepríjemný dopad na 
kvalitu nášho bývania. Kanalizačný systém našej obce sa dostáva na samú hranicu únosnosti. Pre pochope-
nie vážnosti nášho problému treba uviesť najprv niekoľko základných informácií:
-	 Miloslavov je sídlo, ležiace na úplnej rovine Horného Žitného ostrova. Odpadová voda z domácnos-

tí, nazývaná aj splašky, sa pomocou bežného toku v odpadových rúrach nevie dostať až do konečnej 
stanice - čistiarne odpadových vôd (ČOV), ktorá je v Hamuliakove, preto je potrebné približne kaž-
dých 400 m splašky prečerpávať vyššie k povrchu, aby ďalej zase mohli spádom voľne tiecť v prime-
ranej hĺbke. V našej obci máme spolu 14 takýchto prečerpávacích staníc. Na konci obce v miestnej 
časti Alžbetin Dvor pri železničnej stanici sa splašky z obce tlačia tlakovým systémom do Dunajskej 
Lužnej, ďalej do Kalinkova a nakoniec do ČOV v Hamuliakove.

-	 Kanalizácia u nás bola vybudovaná v rokoch 1998. Investorom bola Vodohospodárska výstavba 
š.p., ktorá ako prevádzkovateľ Vodného diela Gabčíkovo bola povinná v rámci ochranných opatrení 
zabrániť znečisťovaniu podzemných vôd v okolitých dotknutých obciach. Miloslavov sa dostal do 
zoznamu dotknutých obcí ako najvzdialenejšia obec od vodného diela. Po vybudovaní základnej sie-
te sa systém odovzdal do správy Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). Novobudované vetvy 
v nových rozvojových zónach sa už odovzdávajú priamo do vlastníctva BVS. Tak v našej obci (ale nie-
len tu) vznikol majetkový právny guláš, z ktorého majú ťažkú hlavu všetci, ktorí sa snažia dosiahnuť 
zlepšenie v tejto oblasti.

-	 Kanalizačný systém u nás sa projektoval v čase, keď mala obec Miloslavov cca 600 obyvateľov. Na-
vrhnutý bol na kapacitu 2500 EO (ekvivalentných obyvateľov = veličina, pri zástavbe bez priemyslu 
sa približne rovnajúca počtu skutočných obyvateľov). Vtedy aj 2500 obyvateľov vyzeralo ako nedo-
siahnuteľná méta, ale ako iste viete, naša komunita už ďaleko prekročila hranicu oficiálnych 3.000 
obyvateľov. Kladné stanovisko BVS je podmienkou vydania každého jedného stavebného povole-
nia na akúkoľvek novú stavbu v obci. V roku 2013 BVS, a.s. realizovala rekonštrukciu čističky a táto 
je nadimenzovaná na počet obyvateľov z dotknutých obcí (Rovinka, Dunajská Lužna, Kalinkovo, 
Hamuliakovo a Miloslavov) na cca 30 000, ale problémom zostali „zberové” prečerpávacie stanice 
a samotné kanalizačné vedenie. 

Pomaly sa dostávame k jadru nášho problému – kanalizačný systém našej obce nestíha (najvypuklejšie 
je to počas víkendov) priebežne odvádzať objem odpadových vôd, ktorý do neho priteká z našich domov 
a bytov. Najhoršie sú na tom práve prečerpávacie stanice, ktoré v určitých denných hodinách musia praco-
vať prakticky nepretržite. Stačí, aby sa niektorá upchala a za niekoľko desiatok minút sa splašky môžu vzduť 
do pivníc, alebo – v najhorších prípadoch – na cesty či do domácností (už aj to sa stalo.). 
A čím sa môžu čerpadlá v prečerpávačkách upchať?

Určite nás všetkých trápi stále sa zhoršujúca si-
tuácia s dopravou do a z Bratislavy, kde väčšina z nás 
pracuje, chodí do školy či za zábavou. Stojí to kopec 
času a nervov, a tak sa stále vynára otázka, ako sa to 
bude riešiť? Síce sme zaznamenali čiastkové zlepšenia 
v určitých oblastiach (zavedenie žltých vlakov, rozšíre-
nie cesty medzi Podunajskými Biskupicami a Dunaj-
skou Lužnou, kruhový objazd vo Vrakuni), ale medzi-
tým sa počet obyvateľstva u nás aj v okolitých obciach 
zvýšil natoľko, že reálna situácia sa napriek tomu vý-
razne zhoršila. A preto teraz úpenlivo čakáme, kedy 
bude dokončená výstavba obchvatu D4R7, od ktorej 
si všetci sľubujú významné zlepšenie dopravných 
podmienok nielen u nás, ale vo všetkých obciach na 
východ a sever od Bratislavy. 

Pozrel som sa preto na tento problém dôkladnej-
šie, aby som zistil, aké ťažkosti nás ešte čakajú v súvis-
losti s výstavbou, dokedy bude trvať výstavba a hlavne 
aké reálne dopady to bude mať na našu dopravu do 
mesta. 

Ak sa pozrieme na obrázok č.1 – vidíme, že celá 
stavba obchvatu D4R7 sa skladá z dvoch hlavných častí: 

– Diaľnica D4, ktorej časť od Rače cez Ivanku pri Du-
naji a Podunajské Biskupice prechádza za Slovnaf-
tom na druhú stranu Dunaja, aby sa napojila pri 
Jarovciach na diaľnice, vedúce do Viedne a Buda-
pešti. Celá dĺžka budovaného obchvatu je 27 km. 

– Druhá časť, ktorá nás zaujíma viac, je rýchlostná 
cesta R7, t.j. výpadovka z mesta (od Bajkalskej 
ulice poza Slovnaft, kde sa bude križovať s D4, a 
smerom medzi Dunajskou Lužnou a Šamorínom 
skončí pri obci Holice. Dĺžka R7 je 32,1 km.
Termíny dostavby jednotlivých úsekov sa ne-

ustále posúvajú, avšak pokrok na stavbe úseku R7 
v poslednom období predsa len začína ukazovať, že 
avizovaný termín jeseň 2020 by mohol byť dodržaný. 
Dovtedy – to jest ešte vyše roka to bude s dochádza-
ním do hlavného mesta na nevydržanie. Po spustení 
R7 do prevádzky by sa nám malo polepšiť – výrazne 
poklesne počet áut, prechádzajúcich cez našu obec 
(odhadom asi o 30%) kvôli odkloneniu áut zo Šamo-
rína, Kvetoslavova a Dunajskej Lužnej – ktorí si teraz 
uľahčujú cestu prejazdom cez nás. Pre nás sa traso-
vanie nezmení, stále bude nás najvýhodnejšia trasa 
do mesta cez Vinohradnícku ulicu. Bohužiaľ, prejazd 
Vinohradníckou ulicou bude sťažovaný rôznymi ob-
chádzkami, keďže sa musí počas nasledujúcich 12 
mesiacov vybudovať nadjazd ponad križujúcu D4. 
Na druhej strane, zhotoviteľ stavby sa zaviazal, že po 
ukončení prác okolo Vinohradníckej ulice túto cestu 
zrekonštruuje a v spolupráci s BSK sa vybuduje toľko 
očakávaný kruhový objazd na križovatke s cestou me-
dzi Dunajskou Lužnou a Studeným. 

Horšie to vyzerá s časťou stavby D4, tam je termín 
ukončenia v nedohľadne (určite ste zachytili vyšetro-
vanie zhotoviteľa o použití nevhodného materiálu do 

násypov stavby a iné kauzy). Možné zdržanie je rok 
aj dva. Myslíte si, že to sa nás už netýka? Ale týka. Až 
po dobudovaní obchvatu sa totiž uvoľní (asi o 25%) 
dopravné zaťaženie vnútri mesta, pretože mnohí vo-
diči nebudú musieť prejsť cez celé mesto, keď budú 
chcieť prejsť na druhú stranu mesta alebo do Petržal-
ky. A 25% je veru dosť. Len pre ilustráciu – je to rozdiel 
medzi jazdou do mesta a v meste počas bežného roka 
oproti jazde cez prázdniny... 

Takže ešte minimálne rok treba očakávať ner-
vy drásajúce situácie podobné dnešným. Od jesene 
budúceho roku by sa situácia mala postupne mierne 
zlepšovať, ale voľné cesty ako pred 15 rokmi veru ne-
čakajme. Je treba dotiahnuť viaceré ďalšie opatrenia 
(doriešenie parkovacej politiky v Bratislave, zapojenie 
integrovanej verejnej dopravy, vyššie zapojenie želez-
ničnej dopravy, dobudovanie cyklotrás, ktoré sa dajú 
používať aj e-bajkmi a e-skútrami, záchytné parkovis-
ká na okraji mesta a pod.), aby sa dalo povedať, že 
doprava do mesta je pohodlná a spoľahlivá....

Viac informácií a fotografií si môžete pozrieť na
www.d4r7.com/sk 

Informácie vyhľadali a zanalyzovali: Ing. Renáta 
Bačová, poslankyňa OZ a Ing. Pavol KarabaSituácia diaľnic D4 a R7

Pohľad na stavbu R7 medzi Dunajskou Lužnou 
a Kalinkovom

Treba si uvedomiť, že do kanalizačného odpadu môže ísť 
iba jeden druh pevného odpadu, a tým je toaletný pa-
pier. Ten sa vo vode rozmočí a hladko prejde cez kanali-
začný systém. Akékoľvek iné veci, najmä z plastových vlá-
kien, cez čerpadlá neprejdú, ale zachytia sa a namotajú 
na vretená čerpadiel, čím ich po čase úplne zablokujú. Na 
priloženej nevábnej snímke nižšie vidíme, ako to vyzerá 
po pár desiatkach hodín fungovania každej našej prečer-
pávacej stanice. 
Plastové vlákna obsahujú mnohé veci – jednorazové 
detské plienky, hygienické vložky, nohavičky, kuchynské 
„papierové“ utierky, handry a najhoršie sú vlhčené hy-
gienické obrúsky – toto všetko sa stále vo väčších množ-
stvách objavuje v kanalizačných rúrach. Toto všetko patrí 
výlučne do tuhého odpadu a do smetných košov ...
Rešpektujme prosím všetci túto výzvu: PEVNÝ ODPAD 
PATRÍ DO KOŠA a NIE DO SPLACHOVAČA. Možno sa Vám 
to zdá banálne, ale výrazne to pomôže zlepšeniu situácie.

Ing. Renáta Bačová  
a Ing. Pavol Karaba
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Z množstva akcií, usporiadaných 
obcou v tomto roku vyberáme:

Novoročný koncert 
Dňa 11.1.2019 bol pre všetkých 
záujemcov a fanúšikov gospelovej 
hudby zorganizovaný Novoročný 
koncert BL-Gospel s kapelou.

Uvítanie detí do života
Od ostatnej slávnosti uvítania no-
vorodencov do života sa v našej 
obci narodilo 45 detí. Na tradič-
né uvítanie detí do života prišlo v 
sprievode svojich rodičov na po-
zvanie starostu obce 25 detí dňa 

27.4.2019 na Obecný úrad v Alžbe-
tinom dvore a 16 detí dňa 4.5.2019 
do Kultúrneho domu v Milosla-
vove. V úvode sa malou scénkou 
predstavili deti zo ZŠ a MŠ a za-
spievali bábätkám. Po príhovore 
starostu obce sa rodičia podpísali 
do pamätnej knihy obce a dostali 
kvet a darček v podobe pamätnej 
knižky a príboru. Detičkám a ich 
rodičom prajeme veľa, veľa zdra-
via a šťastných nezabudnuteľných 
chvíľ s ich ratolesťami!

Naši jubilanti
Stretnutia s jubilujúcimi občanmi 
bývajú vždy veľmi milé. Nebo-
lo tomu inak ani 13. apríla 2019. 
Pozvanie starostu prijalo 13 z 23 
pozvaných občanov, ktorí svoje ži-
votné jubileá oslávili v rokoch 2018 
a 2019. Po príhovore starostu obce 
sa rozprúdila veľmi zaujímavá de-
bata o rokoch minulých, za spevu 
piesní na želanie. 

Stavanie mája
Tohtoročné stavanie mája mali 
spolu s obcou pod palcom dob-
rovoľníci obce. Nestále a chladné 
aprílové počasie prispelo k obavám 
o celkový priebeh dňa. Nakoniec 
však všetko dopadlo dobre. Poča-
sie sa umúdrilo a na námestí pred 
kultúrnym domom v časti Milosla-
vov ako aj pred obecným úradom 
v časti Alžbetin dvor bolo opäť ruš-
nejšie ako zvyčajne. Dňa 30. apríla 
2019 sa v úvode predstavil spevo-
kol Radosť a potom sa o hudobný 
program postarala až do večerných 
hodín hudobná skupina 11 z Iván-

ky. Mládenci a muži šikovne posta-
vili máj na svoje miesto a prítom-
ným sa prihovoril starosta obce. 

Deň matiek
Druhá májová nedeľa (10.5.2019) 
patrila tradične všetkým mamič-
kám. Kultúrny dom sa zaplnil 
takmer do posledného miesta. 
Starosta obce privítal všetkých prí-
tomných, zaželal mamám všetko 
najlepšie k sviatku a poprial, aby 
po celý život cítili vďačnosť a lás-
ku svojich detí za ich obetavosť. 
Nasledoval kultúrny program žia-
kov Materskej školy a základnej 
školy. Ďakujeme všetkým za príp-
ravu a krásne prežitý sviatok.

Medzinárodný deň detí
Dňa 1.6.2019 sa konali v obci os-
lavy Medzinárodného dňa detí, 
ktoré boli aj v tomto roku v našej 
obci pestré. Organizátori pri vstup-
nej bráne rozdali deťom lístky na 
jednotlivé stanovištia. Na každom 
z nich riešili zábavné, ale aj špor-
tové úlohy. Zmenili sa na rybárov, 
ktorí chytali rybky, na športovcov 
kopajúcich futbalovú loptu do 
brány, s radosťou sa popasovali aj 
s prekážkovým behom, zahrali sa 
a húsenice, ktoré preliezali bludis-
ko, slamkou sa pokúšali preniesť 
sladké lentilky z jednej misky do 

druhej... Deti sa mohli zahrať aj 
na záchranárov. V záchranárskom 
aute si vyskúšali na sebe rôzne 
ošetrenia, obväzovania, zoznámi-
li sa s resuscitačným prístrojom. 
Na vyznačenej zóne vedľa ihriska 
bolo pre deti pripravené vozenie 
sa na poníkoch. V priebehu akcie 
bolo „Bublinkovane s diskotékou“, 
o ktorú sa postaral Tomík ako 
aj futbalová súťaž pre prihláse-
né deti. Ani tento rok nechýbalo 
občerstvenie – ovocie, párok v rož-
ku, minerálka a sladké džúsy. Za 
šikovnosť a vytrvalosť všetky deti 
boli odmenené balíčkami so slad-
kosťami. Ďakujeme všetkým, ktorí 
boli ochotní venovať svoj voľný čas 
a pripraviť našim deťom krásne a 
zábavné sobotňajšie popoludnie.

Varenie gulášu na Deň otcov
Dňa 15.6.2019 sa pri príležitosti 
Dňa otcov uskutočnil 1.ročník sú-
ťaže vo varení guláša. Bol krásny 
horúci slnečný deň a o najlepší 
guláš súťažilo jedenásť družstiev 
na miestnom futbalovom štadió-
ne. Guláš sa samozrejme pripravil 
aj pre nesúťažiacich. Už počas va-
renia sa rozbehla zábava a spev, o 
ktorú sa postaral DJ, ale aj súťažný 
tím „Beťári“. Zanôtili sme si piesne, 
ktoré máme radi. Poobede už mali 
všetci súťažiaci dokončený guláš, 
ktorý vyhodnotila odborná porota. 
A zábava sa rozbehla... 

Je snáď lepšia možnosť 
vidieckeho kulinárskeho zážitku 
ako súťaž vo varení gulášu?

Naša obec usporiadala prvý ročník 
vo varení gulášu. Behom pár dní sa 
prihlásilo 11 tímov, ktoré si 15.júna 
priniesli na ihrisko kompletnú vý-
stroj náradia, nápadov, tajných 
prísad a nálady aby sa uchádzali o 
priazeň viacčlennej poroty a bojo-
vali o prvé miesto na tejto prestíž-
nej súťaži.
Počasie sme objednali vopred už 
pri ohlásení akcie, s dodaním od 
SHMÚ sme boli nadmieru spokoj-
ní, patrí im naša vďaka.
Po náročnom ochutnávaní každé-
ho gulášu členmi komisie a vďaka 
dôkladne prepracovanému hodno-
tiacemu systému sme vybrali prvé 
tri miesta:
1.	 Gurmáni z Asociácie policajtov 

vo výslužbe
2.	 Beťári
3.	 Ryba Miloslavov
4.	 všetky ďalšie družstvá

Na záver sa patrí poďakovať. Ďa-
kujeme teda všetkým ľuďom ktorí 
prispeli väčšou či menšou mierou 
aby sa táto súťaž mohla uskutoč-
niť. Ďakujeme tímom, že súťažili, 
návštevníkom, že zjedli čo sa na-
varilo, muzikantom, že hrali peknú 
hudbu.

Spracovala:  
Ing.Tatiana Cabalová, PhD., 

predsedníčka Komisie OZ  
pre školstvo a kultúru
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KluB dôChOdCOV MIlOSlaVOV

SPEVOKOl RadOSť

ÚNIa žIEN MIlOSlaVOV 
Na hodnotiacej výročnej členskej schôdzi sme založili „Klub dôchod-
cov Miloslavov“ ako dobrovoľnú organizáciu občanov. Naša členská 
základňa má v súčasnosti 120 členov. Aj v tomto roku sme organizovali 
viaceré akcie, o ktoré bol medzi členmi záujem. Prvou akciou bolo vo 
februári tohto roku posedenie pri šiškách. Šišky vyprážali aktívne člen-
ky organizácie.

Hodnotiaca výročná členská schôdza sa uskutočnila 23.2.2019, na 
nej boli schválené stanovy klubu, plán činnosti na rok 2019 a obdaro-
vaní jubilanti za rok 2018, a to 65, 70 a 80 roční. Významného životné-
ho jubilea sa dožil dlhoročný člen organizácie pán Čierny, a to pekných 
90 rokov. 

Štvrtý ročník šachového turnaja o putovný pohár starostu obce 
sme organizovali 6.4.2019 v kategórii senior a junior. Putovný pohár 
vyhral pán Ján Kmec a v kategórii junior Patrik Kuki.

Dňa 24.4.2019 sme si pozreli v SND divadelné predstavenie „Bál“ 
so spoločnou účasťou členiek Únie žien.

Ďalšou spoločenskou akciou bola cyklotúra, ktorá sa nám vydarila 
kvôli počasiu až na druhý pokus - 19.5.2019. Vplyvom nestáleho poča-
sia bola účasť nižšia. 

Športuchtiví aktívni členovia organizácie sa otužovali, plávali a tešili 
sa z výbornej spoločnosti na výlete 12. júna – a to počas cestovania 
Regiojetom a aj v termálnych bazénoch v Dunajskej Strede. 

Za spoločnej účasti členov Únie žien a Klubu dôchodcov Miloslavov 
sme 13.6.2019 s očakávaním navštívili na Novej scéne muzikál „Mária 
Terézia“.

Po letnom odpočinku, kedy neorganizujeme akcie, nás čaká dru-
žobná návšteva JDS v Saštín-Strážach. Návšteva by sa mala uskutočniť 
3.9.2019. 

V septembri sa druhýkrát v tomto roku plánuje cyklotúra do Ha-
muliakova. 

Liečebný pobyt v Dudinciach v hoteli Flora plánujeme v termíne 
4.10. – 10.10.2019.

Uskutočnenie akcií závisí od záujmu o účasť. Seniori sú aktívni, radi 
sa stretávajú a verím, že sa budú aj naďalej zapájať do akcií, ktoré bude 
výbor Klubu dôchodcov organizovať. 

Eleonóra Strnisková
za výbor Klubu dôchodcov

Prázdniny. Aj spevácky súbor RADOSŤ si ich užíva. No v polovici augusta už 
budeme pokračovať vo svojej činnosti.

Svoju produkciu predstavujeme verejnosti pri rôznych obecných akciách 
ako je Deň obce, Vianočný či novoročný koncert alebo stavanie mája. Svojimi 
vystúpeniami spestrujeme tiež výročné schôdze či už Klubu dôchodcov alebo 
Únie žien.

V tomto roku sme boli zaspievať aj našej zakladateľke pani Lydke Bakošovej 
pri príležitosti jej životného jubilea , ktorá je toho času v sociálnom zariadení 
v Lehniciach. Urobili sme radosť nielen jej, ale aj ostatným obyvateľom tohto 
zariadenia. 

Dostali sme tiež pozvánku na vystúpenie pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším alebo pri príležitosti Dňa obce vo Veľkej Pake.

V Pezinku sme sa zúčastnili súťaže ,,dedinských“ súborov a umiestnili sme 
sa na 2. mieste. O náš úspech sa zaslúžila najmä naša dirigentka pani Janka 
Krnáčová, ktorá nás zároveň zásobuje aj novými piesňami.

Náš súbor existuje už 16 rokov a stále ho radi navštevujeme. Ak by mal 
ktokoľvek z občanov záujem o spev v našom súbore, radi ho privítame v našich 

radoch. V komunitnom centre sa stretávame každý pondelok od 18:30 hod.

Melánia Kešjarová,  
členka spevokolu

Činnosť organizácie Únie žien začala v roku 2019 výročnou člen-
skou schôdzou dňa 8.3.2019. Schôdza prebiehala v dvoch častiach. 
Na prvej časti boli prítomné členky oboznámené s činnosťou orga-
nizácie počas celého roku 2018. Výbor zabezpečil návštevu kultúr-
neho podujatia, spoločenské posedenia, zájazd za krásami Sloven-
ska, športové vyžitie na bicykloch po hrádzi k Dunaju či návštevu 
TK spoločne s deťmi a vnúčatami.

Druhá časť schôdze bola tradične spojená s oslavou MDŽ, so 
slávnostným príhovorom pána starostu, ktorý každej prítomnej 
členke venoval pekný kvietok. 

Ďalšou akciou zrealizovanou spoločne s členmi Klubu dôchod-
cov bolo stretnutie na pečených rybách pri Dunaji v Hamuliakove. 
Stretli sa tu nadšenci na bicykloch a ostatní členovia organizácie 
na motorových tátošoch. Pochutili sme si na výborných pečených 
rybách a doplnili predpísaný pitný režim.

Kultúrne vyžitie našich 50 členov sa uskutočnilo návštevou mu-
zikálu „Mária Terézia“ v divadle Nová scéna. Je to pôvodný sloven-
ský muzikál o panovníčke, ktorá ovplyvnila chod dejín.

Ďalším z tradičných podujatí, ktoré usporiadame, je dvojdňový 
zájazd za krásami Slovenska. Tento rok sa ho zúčastnilo 28 členiek, 
ktoré navštívili Múzeum praveku v Bojniciach, klopačku a banský 
orloj v Španej doline. Ubytovaní sme boli v horskom hoteli Bartoška 
v Čremošnom, kde sme si večer zaspomínali na úsmevné príhody 
z predchádzajúcich spoločných zájazdov. Druhý deň sme strávili na 
termálnom kúpalisku v Kováčovej v relaxačnom, sedavom a plavec-
kom bazéne.

Aj v tomto roku sme sa pravidelne každý posledný piatok v me-
siaci stretávali v Komunitnom centre. V marci nám naša členka 
pani Zdenka Lučeničová urobila praktickú ukážku zdobenia kraslíc 
slamou, ktorej sa venuje dlhé roky. Prítomné členky si pozreli túto 
techniku a niektoré si ju aj vyskúšali v praxi. Touto cestou ďaku-
jeme pani Lučeničovej za odbornú prezentáciu. Po dvoch letných 
mesiacoch prázdnin budú naše stretnutia pokračovať v septembri.

 Výbor Únie žien Miloslavov

ČO NáS ČaKá Na 
dEŇ OBCE MIlOSlaVOV 
Obec Miloslavov pripravuje na Deň obce, ktorý sa bude tento 
rok konať 31.augusta, 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 expozí-
ciu tropických koralov, odporúčame jeho návštevu aj s deťmi. 
Na detských návštevníkov čaká aj maľovanie na tvár a dielničky.

Programom na námestí pred obecným úradom nás bude 
sprevádzať moderátorka Kristína Jurčová a odštartuje ho o 
16:00 hod. hudobná skupina Tuzexband s top hitmi sedemde-
siatych až deväťdesiatych rokov. Na ľudovejšiu nôtu nás naladí 
produkcia trojgeneračnej Maňánskej Muzičky. Deťom chceme 
urobiť radosť bábkovým divadielkom Lienka, ktoré si pripravi-
lo rozprávku o pyšnej Dorotke. Ďalej v rámci programu vystúpi 
šermiarska skupina „Bella Torres“ z Martina, ktorá sa predstaví 
historickým šermom – prierez obdobiami od stredoveku po re-
nesanciu, vo večerných hodinách sa predstaví ohňovou show. 
Záujemcovia o fitness a body-building sa môžu tiež merať, vážiť 
a konzultovať svoj životný štýl s odborníkmi z Pošvanc fitness. 

Súčasťou programu bude tradične príhovor starostu obce s 
odovzdaním Ceny obce a vystúpenie spevokolu Radosť.

V priebehu popoludnia sa bude piecť býk a zabezpečené je 
aj občerstvenie v podobe alkoholických aj nealkoholických ná-
pojov, či ochutnávky vín. 

Zostáva len prísť s dobrou náladou .
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Fara nie je len ubytovňa pre farára, ale je otvorená všetkým, 
ktorí prídu s dôverou so svojimi radosťami a starosťami
rozhovor s Mons. Félixom Mikulom, správcom farnosti Miloslavov

Pán farár, pôsobíte medzi nami už skoro 
rok. Čo ste za tú dobu zistili o obyvateľoch Mi-
loslavova?

Rok je pre takéto posúdenie krátky čas, aby 
som mohol hodnotiť obyvateľov Miloslavova. 
Napriek tomu, že som prišiel do farnosti, kde 
prevláda mladšie obyvateľstvo a ja už nie som 
najmladší a obával som sa ich prijatia, moje 
obavy sa nenaplnili a pocítil som úprimné pri-
jatie, čo si veľmi vážim.

Čo vás priviedlo práve do Miloslavova?
V našom kňazskom pôsobení si farnosti ne-

vyberáme, ale môžeme pri určitej situácii, akou 
je napríklad aj vek, požiadať o menšiu farnosť. 
Otec arcibiskup mi pri 20. výročí posviacky kos-
tola v Miloslavove cestou telefonoval, pretože 
uznal, že Miloslavov môže byť farnosť a že pre 
mňa by to ešte mohlo byť zvládnuteľné. Aj keď 
som troška oponoval, lebo som nepoznal toto 
prostredie, v rámci poslušnosti som to prijal.

Kde ste pôsobili a odkiaľ pochádzate?
Pred nástupom do tejto farnosti som pôso-

bil 29 rokov v Stupave. Táto farnosť však začala 
byť veľmi veľká, lebo tam bola veľmi široká vý-
stavba a farnosť sa zákonite rozrastala. Ja osob-
ne pochádzam zo Záhoria z dediny Radošovce, 
okres Skalica, z malebného prostredia vinohra-
dov a ovocných sadov sliviek či marhúľ.

Čo vás priviedlo do seminára, čo vás moti-
vovalo ku kňazskému povolaniu?

Predovšetkým to bola viera v Boha. V na-
šej dedine sú silné korene viery až do dnešnej 
doby. Bol som od detstva vedený ku zdravej, 
ale jednoduchej a úprimnej sedliackej viere. 
Postupne som rozpoznával sám v sebe, že by 
som sa rozhodol pre toto povolanie. Nebolo to 
ľahké ani jednoduché, zvlášť za totalitného re-
žimu. A tak som po skončení vojenskej služby 
niekoľko rokov pracoval a hlásil sa do seminára, 
až sa to podarilo.

Máme v našej obci novú faru, čo to zname-
ná pre Miloslavov a jeho obyvateľov?

Fara nie je len ubytovňa farára, ale je to 
centrum pre veriacich, ako i pre všetkých ostat-
ných ľudí, kde môžu prísť s dôverou so svojimi 
radosťami a starosťami. Čo sa týka zaradenia 
Miloslavova do štruktúry diecézy, z filiálky, kto-
rá patrila pod farnosť Dunajská Lužná, stáva sa 
farnosť samostatná so všetkými privilégiami, 
ale i povinnosťami farnosti. Má svoje matriky a 
všetky úradné záležitosti, ktoré vytvoria histó-
riu tejto zriadenej farnosti.

Ake vývzy Vás čakajú na našej novej fare?
Predovšetkým vkladať do myslí veriacich, 

že tu majú faru, kde sa vybavujú všetky zále-
žitosti týkajúce sa svadieb, krstov, pohrebov a 
iných záležitostí súvisiacich s potrebami nábo-
ženského života. Fara a kostol musí byť cen-
trom farnosti. Čo sa týka výzvy pre mňa, byť 
k dispozícií farníkom i ostatným ľuďom k ich 
požiadavkám. Nechcem urobiť úrad s úradný-

mi hodinami, ale dodržať heslo, ktoré máme na 
tabuli označujúcej farský úrad.

Na aké témy sa zameriavate v kázniach?
V kázňach sa zameriavam predovšetkým na 

medziľudské vzťahy vychádzajúc zo základného 
zákona lásky k Bohu a k blížnemu. Aby viera 
nevisela vysoko nad nami, ale aby sme vedeli 
praktickým životom ju vnášať do konkrétneho 
každodenného života. Svätý Jakub nám zdôraz-
ňuje, že viera bez skutkov je mŕtva, a to predsa 
nechceme.

A na záver – čo by ste radi odkázali obyva-
teľom Miloslavova?

Teš sa z každého dňa života, lebo je Božím 
darom. Dokáž každý deň povedať svojmu blíz-
kemu, že ho máš rád. Neodkladaj to na zajtra, 
lebo nevieš, či ti zajtrajší deň bude patriť. Čo 
nechceš, aby robili tebe, nerob inému.

Ďakujem vám a prajem pekné prázdninové 
dni a Božie požehnanie do vašich rodín.

Zhováral sa:  
Bc. Ladislav Bučík

Slovensko má majstrov Európy v showtime v latinsko-amerických tancoch
rozhovor s Margarétou Klimovou z KLIMO DANCE STUDIO   
Na Slovensku vyrastajú vynika-
júci tanečníci. Ukázalo sa to na 
nedávnych majstrovstvách Euró-
py s názvom Dance & Song Euro-
pean Championship v rumunskom 
Brašove, kde si tanečníci z KLIMO 
DANCE STUDIO odniesli hneď dva 
majstrovské tituly.

Tanečný pár Diana Dugasová 
a Tomáš Kaleta získali prvé mies-
to v kategórií latinsko-amerických 
tancov. Spolu s nimi sa z prvého 
miesta tešili členky tanečnej sku-
piny „Latin Angels” Evelina Šillová, 

Nicol Sill, Terézia Kondrátová a Karolína Bučová, 
pretože získali titul majstrov Európy v showtime 
vo svojej vekovej kategórii. Tréneri Robert Ďuriš 
a Margaréta Klimová sa aj v tomto prípade trafi-
li s choreografiou Real Energy.

KLIMO DANCE STUDIO na týchto majstrov-
stvách bodovalo ešte raz, pretože v kategórií 
latinsko-amerických tancov sa výborne darilo aj 
dvojici Arthur Cimprich a Karolínka Bučová, ktorí 
obsadili pekné 4. miesto. Porota ocenila ich cho-
reografiu Chacha Style.

Úspešné deti tanec milujú a sú ochotné tré-
ningom venovať podstatnú časť svojho voľna. Za 
vynikajúci úspech vďačia nielen svojim trénerom, ale aj rodičom, 

ktorí ich v tomto športe podpo-
rujú.

„V zostavách mali zaradené 
naozaj náročné tanečné figúry, 
čo iste zavážilo aj pri hodnotení. 
Na majstrovstvách v showtime 
sa okrem techniky hodnotí aj vý-
raz, muzikálnosť, kostýmy a sa-
motné prevedenie. Pri stavaní 
choreografií sme dbali na pes-
trosť tanečných figúr a rôzno-
rodosť tanečných útvarov. Deti 
sa naučili aj akrobatické prvky, 
ako salto vpred, či mlynské kolo. 
Zvládli to výborne,“ vysvetľuje 
trénerka Margaréta Klimová.

Ak chcú mladí tanečníci dosahovať 
úspechy, potrebujú, samozrejme, dobré 
vedenie, no dôležitá je najmä ich vlastná 
snaha. 

„Naši tanečníci sú šikovní a ambici-
ózni. Vďaka spoločnému záujmu o tanec 
spolu tvoria dokonca úžasný tanečný tím 
a veľmi dobre si všetci rozumejú. Mys-
lím, že vďaka svojmu odhodlaniu pre 
tanec môžu svoj talent rozvíjať ďalej.“ 
uzatvára Margaréta Klimová.

Sme radi, že deti v obci majú príleži-
tosť venovať sa tancu pod vedením sku-
točných profesionálov 

 Zhovárala sa:  
Kvetoslava Jašurová
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ČO NOVé V MaTERSKEJ ŠKOlE ?
„Materská škola má dať dieťaťu taký základ,  
aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania.“
Poslaním materskej školy je podpora osob-
nostného rozvoja detí, najmä intelektuálneho, 
telesného, morálneho a estetického, podpora 
rozvoja schopností detí a ich zručností. Pripra-
vuje deti na ďalšie vzdelávanie a na život v spo-
ločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými 
osobitosťami detí. Naša materská škola pracu-
je so školským vzdelávacím programom „ Kni-
ha môj kamarát“, ktorý je zameraný na rozvoj 
predčitateľskej gramotnosti u detí. Snažíme sa, 
aby si deti vytvorili pozitívny vzťah ku knižkám, 
čo im neskôr uľahčí vstup do prvej triedy Zá-
kladnej školy. 

V školskom roku 2018/2019 navštevova-
lo MŠ 178 detí, z toho 43 detí v miestnej časti 
Miloslavov a 135 detí v miestnej časti Alžbetin 
Dvor. Materská škola svojou bohatou ponukou 
činností a aktivít organizovaných pre deti pozi-
tívne vplýva a pôsobí na ich všestranný celkový 
rozvoj. Počas školského roka realizujeme s deť-
mi rôzne edukačné projekty: týždeň ovocia, týž-
deň zeleniny, marec – mesiac knihy, deň Zeme. 
Celoročne sa zúčastňujeme projektov Zbieranie 
batérií so Šmudlom a Zdravé ovocie a zelenina 
s firmou Dobré jablká. Každý mesiac zabezpeču-
jeme pre deti aj divadelné predstavenia, rôzne 
akcie ako napr. sokoliarske vystúpenie, kúzelníc-
ke predstavenia, klauniádu, privítame Mikulá-
ša, návštevu Remeselného dvora a iné. V marci 
nás navštívil Zahrajko, ktorý okrem hudobného 
vystúpenia čítal deťom príbehy o Spievankove, 
v máji sme mali možnosť zoznámiť sa s ľudový-
mi nástrojmi a piesňami, ktoré nám predstavili 
členovia súboru SĽUK - Fidlikanti. 

Našu škôlku sme prezentovali aj na súťa-
žiach. V marci sa predškoláci zúčastnili súťaže 
Folklórna jar Juraja Jánošíka, ktorá sa konala v 
Slovenskom Grobe, kde pod vedením pani uči-
teliek Jany Krnáčovej a Moniky Ambrozaiovej 
deti obsadili 2. miesto v choreografii ľudového 
tanca, spevu a recitácie. Deti z triedy Slniečka sa 

v máji zúčastnili výtvarnej súťaže Klnka, klnka. 
Poslali sme detské kresby na tému: „Voda, vo-
dička“ a boli sme odmenení Čestným uznaním. 
Vernisáž všetkých kresieb sa konala v Žiline. 
MŠ Miloslavov – triedy Sovičky a Mravčeky sa 
taktiež v máji zúčastnili na vernisáži detských 
prác s témou „Mamine dlane“, kde prezentova-
li svoje práce. Organizovala to Spoločnosť pre 
predškolskú výchovu, región Bratislava. Ďaku-
jem všetkým pani učiteľkám a deťom, ktoré re-
prezentovali našu materskú školu. 

Úzko spolupracujeme aj s rôznymi inštitú-
ciami, napr. každoročne ponúkame rodičom 
predškolákov vyšetrenie školskej zrelosti škol-
ským psychológom a logopedický skríning. 
Tento rok mali rodičia možnosť deti prihlásiť 
na bezplatné meranie zraku pomocou binoku-
lárneho autorefraktometra Plusoptix. Zúčastnili 
sme sa aj podujatí, ktoré organizuje naša obec 
ako napr. uvítanie detí do života, kde sme spes-
trili krátkym programom túto radostnú udalosť, 
alebo Deň matiek, kde sme svojim vystúpením 
potešili naše mamičky a babičky.

Sviatok detí sme oslávili so šašom Tomíkom, 
ktorý nám predviedol úžasnú bublinkovú show 
a pre každé dieťa vyrobil niečo pekné z balóna. 
Deň rodiny sme strávili s rodičmi na školskom 
dvore. Pripravili sme im rôzne súťaže, ktoré mu-
seli absolvovať spoločne s deťmi. Deti mali za 
odmenu hot-dog a koláčiky od našich šikovných 
mamičiek. 

Obec Miloslavov vyhlásila 10.5.2019 výbe-
rové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/
ky Materskej školy v Miloslavove s nástupom 
od 01.07.2019. Žiadosti bolo možné podať 
do 3.6.2019. Voľba riaditeľa/ky sa konala 
24.6.2019. Novou pani riaditeľkou materskej 
školy sa stala Bc. Monika Neupauerová. 

Zápis detí do Materskej školy sa konal od 
29.4.2019 do 10.5.2019. Bolo podaných 123 
prihlášok. Prijali sme 61 detí. 

Školský rok sme ukončili tradične výletmi, 
malé deti sa boli pozrieť na ranč v Galante, ďalšia 
skupinka sa bola pozrieť na hrad Červený Kameň, 
trieda Včielky bola navštíviť UĽUV v Bratislave, 
kde si vyskúšali rôzne remeslá v tvorivých diel-
ničkách a deti zo škôlky Milo-
slavov boli pozrieť zvieratká v 
ZOO v hlavnom meste.

Najťažšou je pre nás 
vždy rozlúčka s našimi predš-
kolákmi. Z nášho domčeka, z 
našej materskej školy, od-
chádza 60 detí do školy. V 
septembri sa stanú hrdými 
žiakmi prvého ročníka. Spo-
lu s pani učiteľkami si deti 
pripravili pre rodičov pekný 
program, ktorý sa začal po 
príhovore pani riaditeľky 
a pána starostu. Súčasťou 
programu boli básničky, pes-

ničky, ktoré potešili najmä rodičov. Každý predš-
kolák bol pasovaný za budúceho prváka a do-
stal aj malú pozornosť. Všetci už môžeme našim 
prvákom len zaželať, aby sa im v škole darilo a 
mali samé jednotky. 

Čo dodať na záver? Pamätáte si vaše det-
stvo? Vášho prvého kamaráta, obľúbenú hrač-
ku, pani učiteľku? My si želáme, aby si každé 
dieťa svoje detstvo pamätalo. Prajeme si, aby 
spomienky na našu materskú školu boli zákla-
dom pre zdravý rozvoj osobnosti, stavebným 
kameňom pre vzdelanie.

Prajeme Vám všetkým – veľkým i malým, 
krásne prázdniny, z ktorých budete mať tie najk-
rajšie zážitky. Či pri vode alebo v lese, ale hlavne 
s tými, ktorých najviac ľúbite.

 Bc. Monika Neupauerová,
 riaditeľka MŠ Miloslavov
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ZáKladNá ŠKOla – Na ZáVER ŠKOlSKéhO ROKu SME OCENIlI ÚSPEŠNýCh žIaKOV
Aký bol tento školský rok ? Čo ho adekvátne vy-
stihuje....asi slovíčko rýchly. Avšak hodnotíme 
ho veľmi pozitívne, i keď sme sa museli popa-
sovať s niektorými náročnými situáciami. To je 
však naša práca, sme fundovaní a erudovaní 
nato, aby sme to zvládli, vyriešili a chceme mať 
plnú dôveru našich rodičov a detí. 

Naša základná škola ukončila tento školský 
rok 28.júna slávnosťou na školskom dvore, kde 
boli riaditeľkou školy a pánom starostom Mila-
nom Baďanským ocenení naši žiaci za celoroč-
nú prácu nasledovne : 
2.A – Filip Klik – za výborný prospech a vzorné 
správanie
2.A – Marek Januška – za výborný prospech 
a vzorné správanie
2.B – Viliam Greschner – za výborný prospech 
a účasť na viacerých súťažiach, školský šampión 
v súťaži Klokanko
2.B – Vladimíra Gulášová – za výborný pros-
pech, vzorné správanie, účasť na viacerých sú-
ťažiach a získanie 1. miesta v prednese anglickej 
poézie a prózy
3.A – Linda Macejková - za výborný prospech, 
vzorné správanie, svedomitú domácu prípravu 
a reprezentáciu školy
3.A – Slávka Mikušiaková – za výborný pros-
pech, vzorné správanie a príkladné plnenie 
školských povinností
3.B – Adam Boháč – za výborný prospech, 
vzornú dochádzku, vzorné správanie, príkladné 
plnenie školských povinností a aktivitu na vy-
učovaní
3.B – Timea Durecová – za výborný prospech, 
vzornú dochádzku, vzorné plnenie školských 

povinností a reprezentáciu školy na okresnom 
kole v súťaži „Hviezdoslavov Kubín“
3.C – Karol Boháč – za výborný prospech, sve-
domitú prípravu na vyučovanie a reprezentáciu 
školy v okresnom kole Pytagoriády
3.C – Marek Baroš – za výborný prospech, sve-
domitú prípravu na vyučovanie a reprezentáciu 
školy v okresnom kole Pytagoriády
4.A – Tamara Krivošíková – za výborný pros-
pech, vzorné správanie a úspešnú reprezentá-
ciu školy v matematickej súťaži Pytagoriáda 
4.A – Radko Bábiček – za výborný prospech, 
vzorné správanie a úspešnú reprezentáciu školy 
v matematickej súťaži Pytagoriáda
4.B – Alexandra Masárová – za výborný pros-
pech a vzorné správanie
4.B – Marek Memersheimer – za výborný pros-
pech a vzorné správanie
5.A – Karolína Ottmárová – za výborný pros-
pech, vzorné správanie a účasť na školských 
olympiádach a ocenenie od p. Lacíkovej za tvo-
ju svedomitosť v príprave na vyučovanie a hú-
ževnatosť
5.A – Alexandra Droppová – za výborný pros-
pech, vzorné správanie a svedomitú prácu na 
hodinách
5.B – Slávka Činčuráková – za výborný pros-
pech, vzorné správanie a reprezentáciu školy
5.B – Samuel Peterec – za výborný prospech 
a príkladné správanie
6.B – Katarína Strešňáková – za 2. miesto v ok-
resnom kole geografickej olympiády a postup 
na krajské kolo a za 1. miesto v okresnom kole 
dejepisnej olympiády
6.B – Nina Gešová – za 1.- miesto v okresnom 

kole biologickej olympiády a za 4. miesto v kraj-
skom kole biologickej olympiády
6.B – Jakub Činčurák – za 1. miesto v okresnom 
kole geografickej olympiády a postup do kraj-
ského kola
7.A – Samuel Pavol Beňo – za 2. miesto v kraj-
skom kole biologickej olympiády, reprezentáciu 
školy v súťažiach a výborný prospech
7.A – Paulína Lacková – za 2. miesto v krajskom 
kole dejepisnej olympiády, reprezentáciu školy 
v súťažiach a výborný prospech
7.A – Martin Muráň – za 2. miesto v okresnom 
kole dejepisnej olympiády, reprezentáciu školy 
v súťažiach a výborný prospech
7.A – Ema Ozogányová – za 2. miesto v kraj-
skom kole biologickej olympiády, reprezentáciu 
školy v súťažiach a výborný prospech. 

Všetkým žiakom srdečne gratulujeme a sme 
na nich hrdí. Avšak pochvalu si zaslúžia aj mno-
hí ďalší žiaci, ktorí boli ocenení svojou triednou 
pani učiteľkou, či pánom učiteľom. 

 Cez letné prázdniny nás čakajú opäť v škol-
skom areáli stavebné práce. Obec začala s prí-
stavbou 4 ďalších miestností, ktoré budú využí-
vané ako triedy a neskôr ako dielne a odborné 
učebne. 

Začnú sa aj stavebné práce s rozšírením ka-
pacity školskej jedálne, vzhľadom nato, že od 
septembra 2019 predpokladáme cca 410 žiakov 
a začnú sa vydávať aj tzv. „ obedy zadarmo“.

Okrem toho sa pripravuje rekonštrukcia 
podkrovia v starej škole, kde by sme získali ďal-
šie potrebné priestory. 

V súčasnosti nás čakajú zaslúžené prázdni-
ny. Všetkým učiteľom, vychovávateľom, vede-
niu školy, inkluzívnemu tímu a nepedagogic-
kým zamestnancom ďakujem za ich celoročnú 
náročnú prácu a želám krásne prázdniny plné 
oddychu. Nový školský rok sa začne 2. septem-
bra 2019. Posilnia nás noví učitelia a odborní 
zamestnanci a čakajú nás ďalšie novinky ako aj 
nové pravidla, aby sa naša škola naďalej vylep-
šovala a skvalitňovala. 

PaedDr. Alena Jančeková,  
riaditeľka ZŠ

ŠKOla – ZáKlad KulTÚRy
...pravdepodobne sa nachádzame na rázcestí kultúrneho a komunitného 
úpadku alebo jeho rozmachu. V každom z nás je kus dieťaťa, ktoré chodilo 
do škôlky alebo do školy, ktoré malo lepší deň a horší deň. Kus dieťaťa, 
ktoré malo svojich kamarátov a obľúbených učiteľov. Je teda na každom 
z nás, aký deň pripravíme svojmu dieťaťu. Ja napríklad ráno vstávam 
prvý. Urobím kávu a synovi kakao. Syn ma budík 6:30, príde za mnou do 
obývačky a pustíme si spolu telku. Väčšinou je to dokument o zvieratách. 
7:30 ho odveziem do školy. Keď mám čas, vystúpim z auta, pozdravím 
učiteľky, ktoré sa presúvajú do tried, pozdravím školníka, upratovačku 
alebo riaditeľku. Stretnem ostatných rodičov, ktorých poznám, podáme si 
ruky, prehodíme pár slov aj keď sme sa možno videli deň predtým.

Drobnosti, poviete si. Ale z tých sa predsa skladá celý deň a celý náš 
život. Veľké veci prídu len striedmo. My všetci vieme ovplyvniť naše deti, 
aby boli lepšími ľuďmi ako sme my sami. My rodičia formujeme naše 
deti, aby z nich vyrástli dobrí ľudia.

Škola deti vzdeláva a rodič dieťa vychováva. Sú to jasne definované 
dve oblasti s jasnými úlohami školy a rodiča. Väčšina z nás nie je od-
borníkom na tú druhú oblasť, pokiaľ teda náhodou nie ste rodič-učiteľ. 

Je preto pre naše deti veľmi podstatné, aby sme rešpektovali jeden 
druhého a nezasahovali si zároveň do svojich kompetencií.

Je preto nevyhnutné úzko spolupracovať a efektívne komunikovať, 
aby sme našim deťom zabezpečili to najlepšie vzdelanie.

Aj tie naše deti raz budú rodičia a to čo im dáme teraz my, dajú raz 
oni ďalej svojim deťom. 

Ukážme im vlastným príkladom už teraz, že sme schopní pochopiť 
jeden druhého, že rodičia a učitelia nie sú nepriatelia, že obom stranám 
záleží na rovnakom výsledku.

Ing. Martin Čierny, PhD., predseda Rady školy
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centrum na Kolibe alebo vynikajúca 
Tarzania v Devínskej Novej Vsi či Ak-
tion Park v Čuňove. V poslednom me-
novanom je lanová dráha doplnená aj 
o skĺzavky, kyvadlové skoky a lanovky. 
Vhodné sú aj pre menšie deti, ale vy-
blázniť sa môžu aj trénovaní športovci. 

Páčia sa vám bojové hry? Tak tu 
je možností tiež neúrekom... Vo vše-
obecnosti ich možno rozdeliť podľa 
zbraní a munície na laser games, air-
soft a paintball. Laser game používa 
imitácie zbraní a strieľa sa iba infračer-
veným lúčom na snímače na veste pro-
tivníka, hrá sa výlučne v interiéri. Air-
soft sa hrá s vernými napodobeninami 

TIPy Na VýlETy dO OKOlIa  
IV. časť 
Máme tu znovu leto a tak dodávame ďalšiu porciu ti-
pov na jednodenné výlety do okolia. Minule sme blúdili 
po starej Bratislave, ale možnosti, ktoré naše okolie 
ponúka, sme ani zďaleka nevyčerpali.

Adrenalínové hry v našom regióne 

Donedávna neznáma zábava, teraz veľký hit. Escape 
room alebo úniková miestnosť je nová interaktívna 
hra pre skupinku ľudí. Počet hráčov sa mení na zákla-
de pravidiel danej hry, no základ je rovnaký, uniknúť. 
Musíte sa prelúskať rôznymi hádankami, prísť na zau-
jímavé spojitosti a nakoniec nájsť cestu von. Nesmie-

te však zabúdať, že hneď ako vstúpite, spúšťa sa vám 
časový limit, a teda v neposlednom rade, čas ide proti 
vám. Stihnete sa dostať von v časovom limite? Napo-
div, v Bratislave je hneď niekoľko vynikajúcich možnos-
tí, kde si túto hru môžete vyskúšať. Questum escape 
room so svojim „Tajomstvom Nikola Teslu“ alebo „Pre-
kliatím Mayov“ na Záhradníckej 72, herňu BrainTease-
Lava s ich „V pazúroch ŠtB“ alebo „Jánošíkovým pokla-
dom“ či dokonca poznávacou „City game“ zase nájdete 
na Zámockej 36 – ale aj ďalšie firmy ponúkajú podob-
ne nápadité, ťažšie i ľahšie, strašidelné či virtuálne úni-
kové hry na výborné zabavenie pre skupiny priateľov 
alebo rodiny s deťmi nad 12 rokov. V Bratislave už náj-
dete vyše 10 možností zahrať si únikové hry. Treba to 
raz vyskúšať a stanete sa závislákmi....

Ale aby sme si necibrili iba myseľ... Atmosféru vr-
cholného napätia pri zdolávaní skalných stien, ale bez 
nebezpečenstva, vám ponúkajú lezecké steny. V teple 
interiéru a istení skúsenými inštruktormi si môžete vy-
skúšať vašu fyzickú zdatnosť a vynaliezavosť pri šplha-
ní sa na umelé steny s rôznou obtiažnosťou. Z pestrej 
ponuky vám ponúkame aspoň K2 Lezecké steny na 
Ivanskej ceste 1/B alebo Vertigo lezecké centrum na 
Trenčianskej 47. Nie je to len pre horolezcov, chodieva-
jú tam školy, firemné teamy alebo skupinky kamarátov.

Podobne si môžete otestovať svoju odvahu v prí-
rode pri zdolávaní prekážok v lanových lezeckých pre-
kážkových centrách v korunách stromov. Prvé Lanové 

ozajstných zbraní, z ktorých sa strieľajú ľahké 
plastové guľôčky, hoci zásahy cítiť, hráči si chrá-
nia iba zrak. Airsoft je možné hrať vnútri budov 
aj v prírode. Najviac sa podobajú skutočnému 
boju. Paintball používa zbrane, vystreľujúce 
farebné guličky o váhe cca 3 gramy. Pri hraní 
paintballu je nutné chrániť si nielen tvár, ale aj 
pomocou kombinézy aj celé telo, lebo zásah je 
cítiť poriadne. Samozrejme, pri použití správnej 
výstroje je hra úplne bezpečná. Paintball sa hrá 
väčšinou v prírode, alebo v starých vyradených 
budovách a pod.

 Hoci na prvý pohľad sa zdá, že tieto bojo-
vé hry podporujú agresivitu (hlavne mladých 
chlapcov), opak je pravdou. Sú to vynikajúce 
tímové hry, podporujúce spoluprácu a férovosť, 
ktoré cibria taktické a strategické myslenie a aj 
fyzicky sú veľmi náročné. Kde si tieto hry môže-
te vyskúšať? V Petržalke Údernícka 10 – firma 
Propaintball alebo Herofactory na Vajnorskej 

108 alebo Swat Laser Arena na Kopčianskej 9 
alebo SpaceWorld na Račianskej 22/A. Týmto 
ale výpočet možností bojových hier zďaleka 
nekončí, uviedol som iba najväčšie alebo naj-
známejšie. 

Veľkú porciu rozličných športových a adre-
nalínových aktivít ponúka Park Eventland, kto-
rý nedávno vyrástol neďaleko od nás – v obci 
Lehnice časti Sása. Vo viacerých sekciách – pre-

tekárska (buginy, skútre, štvorkolky a simuláto-
ry), akčná (helikoptéry, balóny, silové preteky, 
streľba z kuše a luku, bláznivé súťaže), bojová 
(paintball) a zábavná (rôzne atrakcie) sa môžete 
vyblázniť s celou rodinou.

Na záver – ceny za uvedené aktivity, otvá-
racie hodiny a dostupnosť si ľahko overíte na 
internete. 

Adrenalínovú ponuku na 
leto a jeseň pre pripravil 

Ing. Pavol Karaba
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Tropický koralový svet v našom múzeu
Naše múzeum Remeselný dvor už trinásty rok ponúka návštevníkom nevšedné zá-

žitky pri spoznávaní našej (blízkej či vzdialenej) histórie. Každý rok sú zbierky múzea 
dopĺňané, obnovované a predstavované stále väčšiemu počtu návštevníkov. Minulý rok 
sme tých návštevníkov mali vyše 1475. Tento rok očakávame, že bude ich počet ešte 
vyšší. Osobitne nás teší, že veľká časť návštevníkov sú naši najmladší – deti a žiaci. Aj 
naša expozícia im pomáha pochopiť spätosť ich života s regiónom a našimi predkami. 
Bez múdrosti, vynaliezavosti a neraz aj odvahy našich predkov by sme tu neboli ani my.

Už trinásty rok nás po zákutiach minulosti či divmi prítomnosti sprevádza lektor 
múzea PhDr. Kamil Badač. Jeho nadšené a profesorsky presné výklady znejú v týchto 
priestoroch – bohužiaľ – asi posledný rok. Vek a zdravie sa veru niekedy miešajú do 
života každého z nás. Preto pozývame záujemcov z radov našich občanov, ktorí by ve-
deli pokračovať v tradícií sprievodcovania, aby sa prihlásili na Obecnom úrade. Vítaní 
sú hlavne študenti alebo mladší dôchodcovia. 

Tak ako každý rok, aj počas tejto sezóny sme pripravili novú nevšednú dočasnú vý-
stavu s názvom „Tropický koralový svet“. V nasledujúcom rozhovore vás zoznámime 
s majiteľom zbierky, zberateľom Milanom Berešíkom z Prievidze. 

 
Dobrý deň, viem že ste hlavný herpe-

tológ (herpetológ = ošetrovateľ plazov) 
v Bojnickej zoologickej záhrade. Ako ste 
sa dostali k takému exotickému koníčku, 
ako je zberateľstvo a poznávanie tropic-
kej morskej fauny, osobitne mäkkýšov 
a kôrovcov? 

M.B.: Pestrosť, veľkosť a tvary mušlí 
a ulít ma fascinovali už dávnejšie. Aktív-
ne som sa svojej vášni začal venovať od 
roku 1995. K prírode som mal vždy blízko, 
aj keď sa profesijne venujem inému od-
boru zoológie, ktorý skúma plazy a oboj-
živelníky. K moru som sa dostal v rámci 
prírodovedeckých expedícií, vtedy som 
si doniesol domov prvé kúsky, ktoré som 
sám ulovil, kúpil alebo získal výmenou 
od rybárov alebo iných zberateľov. V sú-
časnosti mám tisíce unikátnych kusov 
v stovkách živočíšnych druhov. 

Do akých krajín ste sa dostali v rámci 
oficiálnych expedícií?

M.B.: Bolo to hlavne Červené more, ktoré je neskutočne bohaté a jedno z najkraj-
ších na svete, čo sa týka koralov, mäkkýšov a iných morských živočíchov. Ale bol som aj 
na Mauríciu, v Juhovýchodnej Ázii, či Austrálii. 

Opíšte nám zaujímavé kúsky z vašej zbierky...
M.B.: Keď sa zahĺbite do sveta mušlí, tak v každom kúsku viete nájsť zaujímavé veci. 

Všetky mušle v zbierke majú pre mňa veľkú hodnotu. Avšak bežných ľudí samozrejme 
zaujímajú nevšedné tvary alebo vzácnosť živočícha. Napríklad obrovská 45-centimet-
rová schránka Charonia tritonis, ktorú dodnes používajú morské národy na Novej Gu-
inei ako trúbiaci nástroj na zvolávanie kmeňa, ale mám tu aj raritné kúsky, v ktorých 
žili doslova zabijaci. Tri z nich sú obzvlášť jedovaté (Conus geographus, Conus triadus, 
Conus textile). Dokážu uštedriť smrteľnú dávku jedu. K mojim najväčším vzácnostiam 
patrí niekoľkocentimetrová ulita Epithonium, ktorú som kúpil na dražbe. Táto kedysi 
tak očarila panovníčku Máriu Teréziu, že si podobný kúsok kúpila za 15-tisíc toliarov. 
Vzácne porcelánovce zase boli používané už pred 5000 rokmi ako výmenné platidlo.

Ako vidím, nie sú tu iba ulity alebo lastúry, ale aj iné živočíchy tropického mora?!
M.B.: V zložitom ekosystéme koralového mora nežije nijaký živočích izolovane. 

Všetky sa navzájom potrebujú, doplňujú, ochraňujú alebo lovia a tak by ukážka tropic-
kého podmorského sveta nebola úplná bez jeho ostatných súčastí. Sú tu hviezdice, hla-
vonožce, kraby, homáre, koraly, murény, hubky, raky pustovníky či žraločie zuby. Preto je 
celá prezentácia zbierky ukončená nainštalovaným vernou napodobeninou koralového 
útesu.

O akú zaujímavosť vašej zbierky nemôžu návštevníci prísť bez vášho upozornenia?
M.B.: Zaujímavosťou je napríklad to, že vlastne všetky ulity sú pravotočivé. Je to 

geneticky zakódované. Napriek tomu sa v zbierke nachádza aj unikát ľavotočivej ulity, 
čo je veľká zriedkavosť. Z nespočetného množstva kusov je na svete len tisícina percenta 
v opačnom prevedení a z toho jeden je v mojej zbierke. Zberateľsky je to asi najväčší 
skvost. 

Ďakujeme za zaujímavé priblíženie sveta lastúr a podmorského sveta.... Čitateľov 
upozorňujeme, že s p. Berešíkom sa môžu osobne stretnúť priamo v budove Remeselné-
ho dvora počas Dňa obce, ktorý bude 31. augusta 2019. Môžete sa dozvedieť oveľa viac, 
prípadne si aj kúpiť pekný exemplár mušle, ktoré sú na výstave v ponuke.

Nájdete nás aj na https://www.facebook.com/remeselnydvormiloslavov

 Zhováral sa: Pavol Karaba

Vážení občania, priatelia športu,

športová sezóna je opäť v plnom prúde a my sa z pozície 
vedenia Športového klubu obce Miloslavov tešíme narastajú-
cemu záujmu o šport v našej obci. Tak, ako sa rozrastá naša 
obec, pribúda aj členov športového klubu. Veľkú radosť máme 
zo zväčšujúcej sa základne žiackych futbalových oddielov, 
na čele ktorých stojí kvalifikované vedenie s kvalitným trénin-
govým manažmentom, ktorého základ tvoria predovšetkým 
obetaví tréneri. Výsledky detí v rôznych vekových kategóriách 
hovoria v prospech našich dlhodobých cieľov. Systematická 
práca, ktorú spoločne s rodičmi odvádzame v oblasti rozvoja 
športu detí, je akýmsi etalónom našej snahy vybudovať čo naj-
lepšie zázemie pre našich najmenších obyvateľov, vplývať na 
ich osobnostný rast a tak trochu participovať aj na ich výchove. 
V týchto úlohách sme našli spoločnú reč a podporu nielen s ro-
dičmi, ale aj pedagogickým kolektívom materskej a základnej 
školy, s ktorými sme nadviazali užšiu spoluprácu. 

Nárast počtu obyvateľov a tým aj športovej základne však 
vyvoláva potrebu budovať novú športovú infraštruktúru. 
V tejto oblasti cítime veľkú podporu vedenia obce vrátane po-
slancov obecného zastupiteľstva, s ktorými komunikujeme na 
dennej báze a stretávame sa v komisiách, kde sme prizývaní. 
Z pohľadu vedenia športového klubu je možné vyjadriť veľkú 
mieru spokojnosti s plánovanými projektami a ich podporou. 
V predchádzajúcom období sme v spolupráci s obcou spraco-
vali podklady k dotácií na obnovu a rekonštrukciu multifunkč-
ného ihriska v Rekreačno-športovom centre v Alžbetinom 
Dvore. Z dotačných prostriedkov grantu a finančnej spoluú-
časti obce sa nám podarilo zrealizovať výmenu povrchu mul-
tifunkčnej plochy. V súčasnej dobe je položený umelý trávnik 
štvrtej generácie čo prispieva k vyššiemu komfortu športovcov. 
Obec významnou mierou prispieva aj k sanácií športovísk, za 
čo sa patrí poďakovať. 

Stoja však pred nami ďalšie výzvy. Športový klub v spolu-
práci s obcou spracoval podklady k vládnej dotácií na vybudo-
vanie multifunkčného ihriska s umelým povrchom, osvetlením 
a mantinelmi, ktoré bude súčasťou projektu budovania špor-
tového areálu v časti Miloslavov. Odsúhlasená vládna dotá-
cia vo výške 38 000 EUR a spoluúčasť obce vo výške takmer 
27 000 EUR prispeje k vybudovaniu pekného športoviska. 
Súčasťou športoviska bude oddychová zóna s altánkom a už 
existujúce plochy pre šport s novobudovanou multifunkčnou 
plochou. 

Ďalším nie menej významným projektom je dobudovanie 
športového zázemia v Rekreačno-športovom centre v miestnej 
časti Alžbetin Dvor. Rozširovanie členskej základne prináša aj 
túto potrebu, preto obec nechala v spolupráci so športovým 
klubom vypracovať projektovú dokumentáciu na rozšíre-
nie a nadstavbu šatní vrátane novej klubovne a skladových 
priestorov. Po vyhotovení projektovej dokumentácie bude 
potrebné zabezpečiť finančné krytie celej akcie, pretože pôjde 
o vyššiu investíciu. Zdroje budeme hľadať nielen v rozpočte, 
obce ale aj v podpore z rôznych grantových programov. Sú-
časťou rozšírenia športovej infraštruktúry bude aj plánované 
vybudovanie menšej tréningovej plochy pre futbalové oddiely 
v priestore starého zberného dvora. Verím, že sa nám podarí 
už v tomto roku čiastočne rekultivovať terén a vykonať všetky 
potrebné prípravné práce. 
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FuTBalOVý OddIEl SENIOROV

NOhEJBalOVý KluB MIlOSlaVOV 

Futbalový oddiel seniorov Športového klubu obce Miloslavov začal prípravu na novú sezónu 
2019/2020, ktorá začína 11. 8. 2019. Rozpis zápasov nájdete na webovej stránke ŠKO a obce Milo-
slavov.

 Už v jarnej časti minulej sezóny sme získali štyroch nových hráčov vrátane brankára a teraz ká-
der doplnili ďalší traja. Cieľom pre nastávajúcu sezónu je odohrať čo najlepšie výsledky a umiestniť 
sa v hornej polovici tabuľky. Touto cestou mi dovoľte poďakovať sa sponzorom, spoločnosti TRONT 
s.r.o. a EUROPEAN PROSTHETIC & ORTHOTIC CENTER za výraznú podporu seniorského oddielu. 
Tiež mi dovoľte poďakovať starostovi obce Milanovi Baďanskému a predsedovi ŠKO Miloslavov 
Martinovi Sitiarovi, za podporu a pomoc. Prajem vám pekne futbalové zážitky. 

 Robert Riegel, predseda seniorského futbalového oddielu 

je súčasťou Športového klubu obce Miloslavov desiaty rok. Nohejbal v obci má však už dlhodobú 
tradíciu. Nie je nás v klube veľmi veľa členov, ale nadšenie pre nohejbal nám rozhodne nechýba. 
Hrať nás môžete vidieť zvyčajne v nedeľu od 14:00 na multifunkčnom ihrisku. Ak by vás tento šport 
zaujal, budeme radi, ak si to prídete vyskúšať a pridáte sa k nám. Okrem tréningov a rekreačné-
ho športovania sa snažíme zúčastňovať rôznych turnajov, kde radi reprezentujeme našu obec. Za 
posledné obdobie sme absolvovali turnaje v Starej Turej, Bratislave - Vrakuni, Abraháme a Novej 
Dedinke. Tiež každý rok organizujeme turnaj v našej obci, ktorého sa zúčastňujú družstvá z obce, ale 
aj z nášho okolia. Tento rok 
na sobotu 14. septembra 
pripravujeme už 9. ročník 
amatérskeho nohejbalo-
vého turnaja trojíc obce 
Miloslavov, na ktorý Vás 
srdečne pozývame. 

Robert Pokorný,  
Nohejbalový klub  

Miloslavov

hOKEJOVý KluB MIlOSlaVOV 
Vážení športoví priatelia, dovoľte mi, aby som Vás informoval o turnaji o pohár starostu obce 
Miloslavov v ľadovom hokeji. Tento rok sa uskutočnil už jeho 6. ročník a môžeme s kľudným sve-
domím povedať, že kvalita hry má stúpajúcu tendenciu. Sme radi, že každoročne sa nášho turnaja 
zúčastňujú okrem tradičných aj nové tímy, s ktorými máme možnosť sa herne konfrontovať. Šies-
teho ročníka sa zúčastnili tímy z celého Slovenska. Bojovalo sa v dvoch skupinách, pričom do boja 
o piate miesto postúpili Porsche Bratislava a Humenné. O tretie miesto bojovali Žilina s Trnavou 
a finále si zahrali Miloslavov so Zlatými Moravcami. Všetkým ďakujem za skvelé športové výkony, 
ktoré sa niesli v duchu fair-play a po organizačnej stránke turnaj takisto prebehol bez problémov. 

Celkové poradie 6.ročníka Turnaja o pohár starostu obce Miloslavov dňa 8. 6. 2019 
1.  Miloslavov
2.  Zlaté Moravce
3.  Žilina
4.  Trnava
5.  Porsche Bratislava
6.  Humenné

Miroslav Sidor,  
predseda hokejového  
oddielu ŠK Miloslavov

Športový klub organizoval v zimných mesia-
coch, okrem hokejových aktivít na zimnom šta-
dióne v Hamuliakove, aj druhý ročník Miloslav-
skej ligy v šípkach. Liga sa tešila záujmu našich 
členov a prihlásených obyvateľov. Trvala od de-
cembra 2018 do apríla 2019 a zápasy sa hrali 
v klubovni Rekreačno-športového centra. Celú 
organizáciu súťaže výborne zvládol realizačný 
tím pod vedením Milana Blažeka a Petra Mar-
ka. Po viac ako štvormesačnom zápolení zvíťazil 
v lige Ladislav Szepesi, na druhom mieste skon-
čil Samo Filip, na treťom miesta Peter Hrnčiar 
a štvrté miesto obsadil Milan Blažek. Organizá-
torom a zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na 
ďalší tretí ročník 2019/2020.

Športový klub obce Miloslavov zastrešuje, 
okrem seniorského oddielu a žiackych futbalo-
vých oddielov pod vedením Ľuboša Havránka, 
Roberta Riegela a Ivana Húsku, aj rôzne ďalšie 
záujmové činnosti. Svojou aktivitou a pomo-
cou prispieva Združenie priateľov futbalu, kde 
sú organizovaní obyvatelia od 18 do 70 rokov 
s chuťou hrať rekreačne. Svojimi pravidelnými 
stretnutiami vylepšujú športovú a spoločen-
skú atmosféru a futbalovými stretnutiami re-
prezentujú športový klub aj v iných mestách či 
obciach. Pod vedením predsedu Mareka Sitia-
ra a podpredsedu Petra Hrnčiara sa v nemalej 
miere podieľajú osobne či finančne na správe 
futbalových plôch v Rekreačno-športovom cen-
tre za čo im a všetkým členom patrí srdečné 
poďakovanie. 

Obyvatelia obce majú možnosť využiť aj 
ďalšie združenia ako Klub rekreačného vo-
lejbalu pod vedením predsedu Pavla Beňa 
a podpredsedu Mateja Hagaru, Hardcore-gym 
Miloslavov pod vedením Vladimíra Kopčoka 
a Jána Kopčoka, ktorí zastrešujú činnosti v po-
silňovni, Klub rekreačnej turistiky a cyklistiky 
pod vedením Milana Krajčíra a Juliany Talajko-
vej, Tenisový klub mládeže pod vedením Zola 
Šajbena, Klub rekreačného tenisu pod vedením 
Dalibora Žiarana a Milana Blažeka, Klub rekre-
ačného nohejbalu pod vedením Milana Matu-
šeka a Roberta Pokorného, Hokejový klub Mi-
loslavov pod vedením Miroslava Sidora a Juraja 
Madleňáka. Jednotlivé združenia majú v rámci 
svojich aktivít v správe aj športoviská, o ktoré sa 
vzorne v priebehu roka starajú, čím výrazným 
spôsobom prispievajú ku kvalite športu v našej 
obci. S činnosťou niektorých združení organizo-
vaných pod športovým klubom sa môžete obo-
známiť v článkoch nižšie. 

Vážení priatelia športu, dovoľte mi v závere 
poďakovať všetkým funkcionárom športového 
klubu, trénerom a všetkým členom športového 
klubu za vzornú reprezentáciu obce, poslancom 
obecného zastupiteľstva a starostovi obce za 
podporu a záujem pomáhať, rodičom našich 
detí za trpezlivosť a ochotu, s ktorou nám po-
máhajú kreovať detské futbalové oddiely, všet-
kým sponzorom za podporu pri napĺňaní cieľov 
športového klubu bez ktorých pomoci by fungo-
vanie nebolo jednoduché, nadačnému progra-
mu Tatrabanky, ktorá finančnými prostriedkami 
podporuje šport najmenších a ostatným priate-
ľom športu, ktorí svojím úsilím a ochotou pris-
pievajú k rozvoju športu v našej obci.

 Mgr. Martin Sitiar,  
predseda výkonného výboru  

ŠKO Miloslavov
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žIaCKE FuTBalOVé OddIEly
Dovoľte krátku informáciu o tom, kam sa naše aktivity 
posunuli a kam by sme sa potrebovali a chceli posunúť 
v rámci dlhodobých cieľov. Ukončenú sezónu 2018/2019 
hodnotíme všetci – vedenie ŠKO ako aj tréneri opätovne 
ako vysoko úspešnú. Starší žiaci v kategórii U15 skončili 
na peknom 4. mieste v základnej časti, čím sme si zabez-
pečili možnosť hrať baráž o postup. Skupinu o postup tvo-
rilo 8 najlepších mužstiev zo základných skupín. V silnej 
konkurencii sme nakoniec obsadili 7. miesto, ale z nášho 
pohľadu chlapci splnili naše a aj svoje očakávania, pre-
tože naše družstvo U15 tvorili chlapci prevažne vekovo 
U12, U13 a U14. Ďakujem im za snahu, bojovnosť a aj 
príkladnú reprezentáciu klubu a obce. Taktiež ďakujem 
trénerom Miroslavovi Snopekovi a Jankovi Madleňákovi 
za ich prístup k deťom na tréningoch a zápasoch.

Prípravka U11 obsadila 5. miesto. Chlapci a dievča-
tá sa snažili, ale niektoré zápasy nevyšli podľa ich pred-
stáv a ani podľa predstáv trénerov. V každom prípade im 
taktiež ďakujem za snahu, futbalové napredovanie a re-
prezentáciu klubu a obce. Ďakujem trénerom Viktorovi 
Riegelovi a Martinovi Hincovi za ochotu s deťmi pracovať.

Prípravka U10 síce skončila na 7. mieste, ale káder 
tvorili chlapci, ktorí hrali futbal 1-3 roky, takže výkonnost-
ne nestačili na konkurenciu. Všetkým futbalistom držím 
palce v ich snahe a napredovaní, ďakujem im za húževna-
tú bojovnosť a za to, že sa v žiadnom zápase nevzdávali. 
Taktiež by som sa poďakoval trénerovi Antonovi Kamono-
vi, ktorý zodpovedne s deťmi pracoval. 

Prípravka U9 obsadila 4. miesto. Z môjho pohľadu 
pekný úspech v ťažkej skupine, ale 4. miesto bolo zaslú-
žené, nakoľko mužstvá nad nimi boli o niečo lepšie. Deti 
bojovali v každom zápase, tréner Tomáš Mikulec a Tomáš 
Slovák ich pripravovali naozaj zodpovedne a svedomito, 
za čo im ďakujem. 

Prípravka U8 pod vedením trénera Petra Bulíka a An-
dreja Janeva obsadila konečné 2. miesto, čo v silnej sku-
pine mužstiev ako ŠK Tomášov, MŠK Senec a FC Petržalka 
B hodnotíme ako vysoko pozitívne. Všetkým deťom a aj 
trénerom sa touto cestou chcem poďakovať.

V septembri 2019 budeme robiť opätovne nábor 
nových – pre nás najmenších detičiek, futbalových ná-
dejí, chlapci ročníky 2013 a 2014, dievčatá 2012 – 2013. 
Nábor bude u nás na ihrisku, a to 04. 09. 2019 od 17,00 
do 18,30 hod. a 06. 09. 2019 od 17,00 do 18,30 hod. 
Informačné plagáty budú vyvesené v obci, v materskej 
a základnej škole. 

V novej sezóne 2019/2020 chceme pokračovať v ne-
zmenenom zložení a otvárame kategórie U15 – tréner 
Snopek M., U13 - tréner Madleňák J. a Snopek M., U11A 
– tréner Riegel V. a Hinca M., U11B – tréner Mikulec T., 
U9 - tréner Slovák T. a Murtini R., U8 - tréner Bulík P. a Ja-
nev A. a U7 – tréner Riegel R. a Sitiar M. Po dlhých spo-
ločných úvahách vedenia a trénerov vynechávame kate-

góriu U10 ( r.2010) z dôvodu nízkeho počtu detí pre U11 
a súčasne U10. Je to obdobný postup ako vlani, keď sme 
neotvorili kategóriu U13, ale iba U15 pre 4. ročník 2007-

2004 - po skončenej sezóne môžem hrdo skonšta-
tovať, že to bol správny krok. U11 bude rozdelená 
do dvoch skupín, a to U11A, ktorá bude súťažná 
a U11B, ktorá bude hrávať iba prípravné zápasy. Ta-
kéto rozhodnutie sme prijali z dôvodu nízkeho poč-
tu detí a chceme tak tiež vytvoriť tlak na deti, aby sa 
zlepšovali, prípadne trénovali poctivo. Presun hrá-
čov medzi A a B mužstvom bude možný kedykoľvek, 
keď tréneri usúdia, či sa niekto zlepší, alebo naopak 
nebude chodiť pravidelne na tréningy. Šancu musí 
dostať každý, kto si ju zaslúži a ten, kto si to neváži, 
nebude hrávať súťaže.

Počas zimného obdobia sa naše deti zúčastnili 
zimných halových turnajov a líg. Kategória U13 ob-
sadila v Tomášovskej halovej lige krásne 2.miesto, 
kategória U11 obsadila v halovej lige BFZ v Modre 
3. miesto, kategória U9 obsadila 3. miesto v Šamo-
rínskej halovej minilige a kategória U8 obsadila 2. 
miesto v Tomášovskej halovej lige. Všetkým zúčast-
neným ďakujeme za krásne úspechy a príkladnú 
reprezentáciu.

Po skončení sezóny boli naši chlapci a dievčatá 
na tradičných koncosezónnych turnajoch. Kategória 

U13 v Malinove, kde obsadili 5.miesto a v Kalinko-
ve, kde sa nám turnaj podarilo vyhrať. Titul najlep-
šieho brankára turnaja opätovne získal Kiko Húska. 
Oddiel U11 mal turnaj tiež v Kalinkove, a obsadili 
4. miesto. U9 sa zúčastnila medzinárodného turna-
ja v Stupave, kde v silnej konkurencii 24 družstiev 
skončili na krásnom 9. mieste a na ďalšom medzi-
národnom turnaji v Orechovej Potôni, za účasti 32 
družstiev, obsadili 16. miesto.

Zo všetkých prezentovaných výsledkov je vi-
dieť, že futbal u nás napreduje, deti sa zlepšujú 
a treba jednoznačne pracovať na tom, aby sa pod-
mienky pre futbal v ŠKO zlepšovali tak, ako výkony 
našich detí. Na zimnú prípravu by sme radi opätov-

ne deťom zabezpečili telocvične, a to cez týždeň na 
ZŠ vo Štvrtku na Ostrove a cez víkendy na Železnič-
nej vo Vrakuni. Pevne veríme, že kvalitná príprava 
našich detí sa zasa odzrkadlí v dobrej a kvalitnej hre 
a aj vo výsledkoch. Už sa nevieme dočkať, kedy sa 
podarí postaviť telocvičňu aj v našej obci, pretože 
deti ju naozaj potrebujú, a to nielen futbalové, ale 
všetky deti, ktoré navštevujú školu.

Rád by som sa poďakoval v prvom rade deťom, 
ktoré pravidelne, s elánom a radosťou chodievajú 
na tréningy a zápasy a zodpovedne k tomu pri-
stupujú, trénerom, ktorí odvádzajú maximum aj 
v týchto amatérskych podmienkach a aj na úkor 

svojho voľného času a vám rodičom, že máte trpez-
livosť s deťmi, trénermi aj s vedením ŠKO. Taktiež 
ďakujem rodičom za finančnú podporu z 2%, obci 
za finančnú dotáciu klubu a starostovi, ktorý nám 
pomáha vždy, keď o to požiadame. 

Priebežné informácie o klube a dianí budú 
dostupné aj na našej FB a www stránke www.fa-
cebook.com/skomiloslavovjuniori alebo na www.
skomiloslavov.sk 

Z organizačného pohľadu môžeme byť vysoko 
spokojní s kompletnou rekonštrukciou umelého 
trávnika na multifunkčnom ihrisku v Alžbetinom 
Dvore, ktoré sa bude pre futbalistov využívať hlav-
ne v zlom počasí a cez zimu. Začínajú nás však trápiť 
priestory, jednak šatne, sklady, nakoľko detí – druž-
stiev každoročne pribúda a už naozaj nám nestačia 
2 šatne pre toľko detských mužstiev – takisto mate-
riálne zabezpečenie treba niekde uskladniť. Bude-
me hľadať riešenia spoločne s obcou, zatiaľ sa ako 
jediná možnosť javí rekonštrukcia budovy šatní ŠKO 
a nadstavba. Druhým problémom začíname byť 
nedostatok hracích plôch, keďže máme iba jedno 
ihrisko a to už zďaleka nepostačuje. Pevne veríme, 
že spolu s obcou a vedením ŠKO nájdeme riešenie, 
aj keď možno dočasného charakteru tak, aby sme 
mali ešte aspoň jedno pomocné ihrisko.

Ivan Húska,  
predseda FO detí a mládeže

OMaPO – PREPRaVNá SlužBa 

Školská ul. 259/16, 900 42 Dunajská Lužná
tel. č. 02/45980995, 0907 365 572

OMAPO poskytuje prepravnú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších 
predpisov o sociálnych službách občanom mikroregiónu Pridunajsko zdravotne ťažko 
postihnutým, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu, nie sú spôsobilí premiestniť sa 
k vozidlu hromadnej prepravy, nastupovať a vystupovať z neho, zvládnuť situácie počas 
prepravy, či orientovať sa v cestnej premávke. OMAPO poskytuje prepravnú službu aj 
iným kategóriám občanov mikroregiónu Pridunajsko (dôchodcom, invalidným dôchodcom, 
rodičom s deťmi). Prepravná služba je zabezpečená zmluvou s obcou zo dňa 6.9.2000 
v znení jej neskorších dodatkov o podmienkach a vzájomnej súčinnosti medzi obcami 
mikroregiónu a občianskym združením OMAPO pri zabezpečovaní prevádzky sociálneho 
taxíka na princípoch medziobecnej spolupráce. Služba sa poskytuje v pracovných dňoch 
od 7.00 do 15.00 hod. a poskytuje sa najmä na prevoz do a zo zdravotníckych zariadení, 
ale tiež sa ňou zabezpečuje kontakt so spoločenským prostredím – vybavenie úradných 
záležitostí, účasť na spoločenských podujatiach a pod.

Prepravná služba sa objednáva minimálne jeden deň vopred u dispečera na tel. 
č. 0907 365 572 alebo na č. 45980995. Časť nákladov si hradí prepravovaná osoba – platby 
za službu od osôb podľa schváleného cenníka vyberá a potvrdenie vydáva vodič. Zvyšné 
náklady hradí obec v zmysle zmluvy priamo občianskemu združeniu OMAPO.
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ŠTaTISTIKa OBCE
K 18.7.2019  je počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu v obci 3313. 

Od 14.04.2018 do 19.07.2019 sa prihlásilo 562 obyvateľov.
Od 14.04.2018 do 19.07.2019 sa odhlásilo 88 obyvateľov.

Do manželstva vstúpilo 43 párov. Narodilo sa 58 detí. 
Navždy nás opustilo 16 obyvateľov.

KluB REKREaČNéhO TENISu
Klub rekreačného tenisu v tomto roku pokračuje vo svojej 
činnosti podobným spôsobom ako po minulé roky s jedinou 
výnimkou – a to, že tento rok sa neuskutočnila tradičná jarná 
brigáda, zameraná na prípravu antukového kurtu na sezónu. Po 
pretrvávajúcich dlhoročných problémoch s jeho kvalitou sme sa 
rozhodli zadať úpravu ihriska externej firme. Okrem toho sme 
investovali do opravy automatického zalievania a s finančným 
prispením obce bolo tiež vymenené čerpadlo na polievanie. 

Hracia sezóna sa tak mohla začať podľa obvyklého scenára. 
V máji sa uskutočnil tradičný turnaj „O pohár starostu obce“ vo 
štvorhre mužov, ktorý sa pomaly približuje k dvadsiatemu ročníku. 
Aj tento rok sa hral turnaj tzv. „RAFO“ systémom, pri ktorom sa 
striedali partneri vo dvojici podľa vopred vylosovaného výberu. 
Po skončení zápasov v skupinách sa na základe poradia vytvorili 
dvojice pre finále i pre zápas o tretie miesto. Vlaňajšie prvenstvo 
obhájil Miki Bittara, tento raz s partnerom Mirom Sidorom, ktorí 
vo finále porazili dvojicu Zolo Šajben a Tomáš Paprskár. Na treťom 
mieste skončil pár Milan Blažek a Roman Barton po víťazstve nad Martinom Sitiarom a Mirom Seňanom.

V auguste pripravujeme turnaj „Šaliga cup“ vo štvorhre mužov, hraný klasickým spôsobom. Ďalšie akcie budú závisieť od záujmu zúčastnených 
a tiež od počasia. 

Milan Blažek, Klub rekreačného tenisu

K.R.V. – KluB REKREaČNéhO VOlEJBalu
Už jedenástu letnú sezónu funguje v našej obci, na pieskovom ihrisku 
športového areálu, volejbalový klub. Začiatkom mája sa hracia sezóna 
otvorila spoločnou brigádou, ktorou sa ihrisko po zime uviedlo do 
prevádzkyschopného stavu. Čaká nás ešte výmena ochranných sietí 
za ihriskom a doplnenie chýbajúceho piesku. Aj tento rok zaúradovalo 
počasie a daždivý máj pribrzdil rozbeh sezóny. Tento rok sa počet 
oficiálnych členov blíži k dvadsiatim. Ihrisko okrem riadnych členov 
využíva aj viacero neoficiálnych podporovateľov, ktorí si tu rozvíjajú svoje 
volejbalové schopnosti.
Čo chceme ešte túto sezónu stihnúť? Začiatkom augusta sa uskutoční 
ďalší ročník medzinárodného manželského turnaja v plážovom volejbale. 
V prípade dobrého počasia sa bude začiatkom septembra konať 5. ročník 
zmiešaného otvoreného turnaja klubu pre dvojice alebo trojice hráčov.

Ing. Pavol Beňo, výbor K.R.V.

KluB REKREaČNEJ TuRISTIKy a CyKlISTIKy
Činnosť členov Klubu dôchodcov Miloslavov v klube rekreačnej turistiky a cyklistiky bola tento rok zameraná v športových aktivitách v rámci fyzických 
možností svojich členov. Pravidelnou každoročnou akciou je cyklotúra na bicykloch po hrádzi k Dunaju do Hamuliakova, kde si prítomní pochutia na 
výborných pečených rybách a doplnia pitný režim. V rámci zájazdu a týždennej rekreácie za krásami Slovenska členovia organizácie pešou turistikou 
v rámci svojich fyzických možností spoznávajú nové oblasti Slovenska.

Sústavne sa meniace okolie našej obce navštevujú menšie či väčšie skupiny našich cyklistov, ktoré si pravidelne na bicykloch upevňujú svoju fyzickú 
kondíciu. Celoročne niektorí členovia navštevujú termálne kúpalisko v Dunajskej Strede, kde si plávaním a pobytom v termálnych bazénoch otužovali 
svoje telo. V období, kedy rastú hríby, sa milovníci týchto plodov vyberajú na ich zber. Okrem toho, že nazbierané plody potom celoročne hojne 
využívajú vo svojej kuchyni, upevňujú si tak aj svoje psychické a fyzické zdravie.

Výbor klubu
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