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V tomto roku sme realiZoVali  
(od augusta 2019)

Milí spoluobčania, milí priatelia,
čas rýchlo beží a znovu tu máme Vianoce. Tento čarovný 

čas nám poskytuje priestor na zamyslenie sa viac ako inoke-
dy a tiež aj priestor na obzretie sa na rok, ktorý sme prežili. 

Každý z nás túži po pokoji a kľudnom mieste pre život. 
V tomto zrýchlenom a nestabilnom svete sa však mnoho-
krát len veľmi ťažko dá oddeliť fikcia od reality, informácie 
na sociálnych sieťach sa bezohľadne podsúvajú do vedomia 
a podvedomia každého z nás v ohromujúcom tempe a ve-
ľakrát nerešpektujúc realitu, pravdu a najmä slušnosť. Pre 
mnohých je komentovanie na sociálnych sieťach zábavka 
na vyvolanie čo najväčšieho rozruchu a vášní. Záleží však 
na každom z nás, či tomu podľahneme, alebo sa budeme 
držať faktov a reality. Musíme si všetci uvedomiť, že svojim 
konaním a nepremyslenými komentármi môžeme ubližovať 
iným, a že ani nám samotným by sa nepáčilo, ak by sa niekto 
takto k nám správal. 

Tvorcami miesta, ktoré sme si vybrali pre bývanie a pre 
život, sme my sami. Preto je veľmi dôležité, aby sme mali je-
den voči druhému vysokú mieru empatie, pochopenia a to-
lerancie. Najmä teraz, keď naša obec rýchlo rastie, rozvíja 
sa a prichádzame sem z rôznych kútov našej vlasti, s rôzny-
mi názormi, s rôznymi zvykmi a predstavami – verím, že aj 

s najlepšími úmyslami, hľadajúc dob-
ré miesto na život.

Miloslavov je dobrým miestom na 
život. Bude tomu tak aj v budúcnos-
ti, ak sa všetci spoločne o to pričiní-
me a priložíme ruku nielen k výstav-
be a zútulneniu svojich príbytkov, ale 
aj k budovaniu dobrých vzájomných 
vzťahov v rámci obce, k budovaniu 
dobrých susedských vzťahov. Bez osobného vkladu každého 
z nás to pôjde len veľmi ťažko. Rád by som preto požiadal 
všetkým o ochotu, trpezlivosť a nadšenie pre našu novo sa 
tvoriacu komunitu.

Prajem nám všetkým, keď zasadneme k štedrovečerné-
mu stolu, aby pokoj, láska a porozumenie prežiarili naše prí-
bytky a aby čarovný čas Vianoc priniesol naplnenie našich 
túžob a splnenie aj najtajnejších prianí. 

V mene svojom, v mene poslankýň, poslancov obecného 
zastupiteľstva, v mene zamestnancov obce a členov komisií 
pri obecnom zastupiteľstve prajem všetkým prežitie pokoj-
ných vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2020.

Milan Baďanský,  
starosta obce

•	 Pri železničnej stanici v obci sme vytvorili približne 40 
nových parkovacích miest pre motorové vozidlá, spevnili 
sme povrch parkoviska a odstránili náletovú zeleň. 

 

•	 Dokončila sa prístavba pavilónu základnej školy o 4 trie-
dy, na dostavbu sme získali dotáciu 250.000,00 EUR. 

•	 Rozšírili sa priestory školskej jedálne v základnej škole.
•	 Vymenili sa kotly a plynové rozvody v budove materskej 

školy v Alžbetinom Dvore.

•	 Inštalovali sme elektronického vrátnika v materskej škole 
Alžbetin Dvor, upravila sa časť pozemku a zasiala sa tráva 
pre novú hraciu plochu pre loptové hry.

•	 Zo získanej dotácie vo výške 3900 EUR z BSK sa realizo-
val zavlažovací systém a revitalizácia studne v Lipovom 
parku.

•	 Vyznačili sa vodorovné bezpečnostné prvky pred pre-
chodmi pre chodcov.



• Postupne sa realizuje kompletná obnova dopravného 
značenia v obci podľa schváleného pasportu dopravné-
ho značenia.

• Obec zaviedla spätný zber pneumatík na Zbernom dvore 
v nepravidelnom intervale aj zber nebezpečného odpadu.

• Zabezpečilo sa odvodnenie budov nájomných bytov na 
Miloslave, domu kultúry a budovy Rekreačno-športové-
ho centra vrátane rekonštrukcie kanalizácie 

• Inštalácia vzduchotechniky s klimatizáciou a kúrením pre 
zasadaciu miestnosť a archív na obecnom úrade.

 • Dobudovali sa záchytné karanténne voliéry pre psov 
a zver na novom zbernom dvore.

• Prebehla rekonštrukcia Železničnej ulice – nový asfaltový 
povrch a vsaky na odvod dažďovej vody.

 • Rekonštruovali sme 
pieskovisko v Rekreač-
no-športovom centre

• Realizácia spevnenia 
konštrukcie ochran-
ných sietí, vrátane vý-
meny sietí na multi-
funkčnom ihrisku v Re-
kreačno – športovom 
centre v Alžbetinom 
Dvore a v školskom are-
áli vrátane vytvorenia priestoru pre bicykle a osadenie 
stojanu pre bicykle.

   • Osadili sme stojany pre bicykle pri dome kultúry, cinto-
ríne v Miloslavove a rozšírili sme kapacitu na železničnej 
stanici. 

• Obec začala rekonštrukciu hokejbalového ihriska na Mi-
loslave

• Realizácia rekonštrukcie kotolne obecného úradu

Čo nás čaká v najbližšom období:
• Vybudovanie nových priechodov pre chodcov v miestnej 

časti Miloslavov (pri zrkadle), pri vjazde do obce z Hviez-
doslavova a na Hlavnej ulici v Alžbetinom Dvore oproti 
Morušovej ulici.

• Úprava pozdĺžneho parkovania na Lipovom námestí 
v miestnej časti Miloslavov.

• Vybudovanie 2. prístrešku na bicykle na železničnej sta-
nici.

• Úprava a posunutie autobusovej zastávky na Hlavnej uli-
ci pri základnej škole.

• Vybudovanie parkoviska pred areálom základnej školy 
vrátene odstránenenia starej budovy rodinného domu

• Obstaranie projektu Multifunkčného ihriska s osvetle-
ním v miestnej časti Miloslavov.

• Dokončenie stavby hokejbalového ihriska v miestnej čas-
ti Miloslavov.

• Oplotenie a rekultivácia zakúpených pozemkov pre bu-
dúci športový areál v miestnej časti Miloslavov.

• Príprava výstavby nového pavilónu ZŠ – 6 tried (s použi-
tím dotácie vo výške 200 000 EUR), návrh výstavby teloc-
vične.

• Osadenie solárneho osvetlenia na parkovisku pri želez-
ničnej stanici.

• Osadenie verejného osvetlenia na Kysuckej ulici.
Ing. Lenka Pliešovská, Mgr. Martin Sitiar  

Obecný úrad Miloslavov 
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OdpOčet práce samOspráVy Obce za rOk 2019
Rozvoj obce
• príprava novej vízie rozvoja obce a jej 

premietnutie do zmeny územného plánu 
obce s cieľom vytvorenia jedného funkč-
ného celku prirodzeným prepojením 
miestnych častí s centrom občianskej vy-
bavenosti

→  pripravujeme, súvisí s ďalšími tromi pod-
bodmi

• spracovanie urbanistickej štúdie ako pod-
kladu k územno-plánovcej dokumentácií, 
ktorá bude riešiť možnosti spojenia miest-
nych častí obce a nové centrum občian-
skej vybavenosti obce, vrátane úpravy 
dopravného napojenia

→  dvojkolová urbanistická súťaž ukončená 
výberom zhotoviteľov urbanistickej štú-
die: Ing. arch. Michal Bogár, Ing. arch. 
Mária Bogárová, Ing. arch. Ing. Ema Ru-
higová, Ing.arch Ing. Roman Ruhig

• príprava zmeny územného plánu, ktorý 
upraví rozvoj obce na obdobie ďaľších 10 
- 15 rokov vrátanie koncepcie budúceho 
„mestečka“

• úprava regulatívov v územnom pláne na 
zmiernenie súčastnej nevyváženosti po-
meru bytovej zástavby k občianskej vyba-
venosti

→  zmluvy so spracovateľom a obstarávate-
ľom zmien regulatívov podpísané

• udržanie finančnej stability a prosperity 
obce zodpovedným hospodárením

☺  hodnotenie INEKO za rok 2018 – výborné 
finančné zdravie: 

 celkový dlh obce k 30.9.2019  
16,98 % z možných 60 %

 dlhová služba k 30.9.2019  
3,77 % z možných 25 %

 žiadne záväzky po splatnosti
  čistý majetok obce vo výške  

2342 Eur/ 1 obyvateľa

Infraštruktúra obce
• pokračovanie projektu bezpečné priecho-

dy
☺  6 obnovených bezpečných priechodov
→  v príprave tri úplne nové priechody 

(v časti Miloslava pri zrkadle, pri Moru-
šovej v AD a pri vjazde od Hviezdoslavo-
va pri Kukučínovej ulici)

• realizácia rekonštrukcie a rozšírenia Les-
nej ulice a priľahlých chodníkov

→  finálne štádium príprav realizácie, príp-
rava zmluvy o spolufinancovaní s deve-
lopermi zón využívajúcich Lesnú ulicu, 
rokovania s majiteľmi domov a prevádz-
kovateľmi inžinierskych sietí 

• realizácia chýbajúcich chodníkov v obci 
a autobusových zastávok

☺ rekonštrukcia 2 autobusových zastávok 
→  príprava nových autobusových zastávok 

(pri ZŠ a železničnej stanici v Alžbetinom 
Dvore, 1 v Miloslavove)

• realizácia ďalšej časti chodníka medzi 
miestnymi časťami v nadväznosti na zme-
nu ÚP

?  pripravuje sa časť, kde je vlastníkom po-
zemkov obec

• dokončenie projektu úpravy dopravného 
značenia v obci

↔  priebežne počas roka sa osádzali nové 
dopravné značky 

Školstvo
• realizácia dostavby pavilónu základnej 

školy o 4 nové triedy, odborných učební a 
rozšírenie priestoru pre podávanie stravy

☺ odovzdaná dostavba pavilónu ZŠ o 4 trie-
dy s dotáciou 250 000,00 EUR

☺	 zrealizované rozšírenie jedálne na 122 
miest

• realizácia telocvične v areáli školy pre po-
treby školy a celej obce

→  kúpa pozemkov pre budúcu telocvičňu a 
príprava PD

• rozšírenie areálu základnej a materskej 
školy v Alžbetinom Dvore, návrh priestoru 
pre školské zariadenia v miestnej časti Mi-
loslavov

☺	 rozšírenie areálu ZŠ o nový pozemok na 
Hlavnej ulici

→  príprava PD na výstavbu nového pavilónu 
(6 tried ) s dotáciou 200.000,00 EUR 

→  stavebné konanie na úpravu podkrovia 
ZŠ na priestory pre vyučujúcich

→  príprava projektu novej materskej školy 
s 5 triedami v časti Miloslavov na pozem-
ku obce, ktorý získala darom (1200 m2)

• podpora mimoškolských aktivít pre deti 
a mládež

↔  všetkými akciami a aktivitami obce 
a športového klubu priebežne počas roka

Sociálne služby a zdravotníctvo
• podpora vzniku ambulancie detského le-

kára v rámci existujúcej ambulancie vše-
obecného lekára v obci

→  pripravuje ambulancia Medilip s podpo-
rou obce – otvorenie v roku 2020

• podpora pre vznik a prevádzku domu so-
ciálnych služieb v obci

• podpora aktivít seniorov, vzdelávacích 
a kultúrnych programov pre nich

↔  v spolupráci s organizáciou seniorov 
v obci priebežne počas celého roka, viď 
kalendár akcií 

• rozvoj sociálnych služieb v zmysle Komu-
nitného plánu sociálnych služieb obce

→  rozpracovanie plánu a príprava VZN 
obce

Životné prostredie
• revitalizácia zelene na Hlavnej ulici v Alž-

betinom Dvore
• revitalizácia parku na Lipovom námestí v 

miestnej časti Miloslavov
☺  inštalácia nových hracích prvkov, altán-

ku a závlahy v parku.
• príprava projektu parku pri cintoríne v 

miestnej časti Miloslavov
• revitalizácia cintorínov v oboch miestnych 

častiach
☺  na cintoríne v Miloslavove sa vykona-

li terénne úpravy, osadil sa nový plot, 
vstupná brána a čiastočná obnova zele-
ne/stromov

Šport, rekreácia, kultúra
• podpora aktivít športového klubu v obci, 

najmä pre deti a mládež
↔  priebežná podpora počas celého roka
• tradičné kultúrne a športové akcie v obci

↔  všetky tradičné akcie zrealizované, no-
vinka: súťaž vo varení guľášu

• podpora aktivít zameraných na integráciu 
obyvateľov nových lokalít do života obce 
aj formou participatívnych projektov

→  príprava podmienok a výzvy na rok 2020
• dobudovanie a údržba športových areálov 

v oboch miestnych častiach vr. dostavby 
prevádzkovej budovy v rekreačno-športo-
vom areáli Alžbetin Dvor

☺  rozšírenie športového areálu v Milosla-
vove o zakúpené pozemky a úprava ih-
rísk

→  realizácia stavby hokejbalového ihriska 
v  Miloslavove

→  nové multifuknčné ihrisko s umelým po-
vrchom a osvetlením v Miloslavove (s do-
táciou 38.000,00 EUR ) v procese verejné-
ho obstarávania

→  príprava projektu rozšírenia tréningo-
vých ihrísk pre Športový klub v Milosla-
vove (na pozemku bývalého zberného 
dvora)

Samospráva, obecný úrad 
a komunikácia obce
• príprava a realizácia projektu zvyšovania 

právneho povedomia obyvateľov o ve-
ciach verejných

↔  realizuje sa priebežne formou článkov 
v spravodajcovi, informáciami na webe 
a FB stránke obce

• realizácia dostavby budovy obecného úra-
du s cieľom zväčšenia priestorových kapa-
cít

→  PD hotová, prebieha konanie na staveb-
né povolenie

• pokračovať v skvalitňovaní služieb obec-
ného úradu 

☺  možnosť platby poplatkov platobnou 
kartou na obecnom úrade

• dokončenie projektu zavedenia súpisných 
čísiel v obci a názvov ulíc 

☺  VZN o pomenovaní nových ulíc priprave-
né a schválené v OZ

→  výber zhotoviteľa informačného systému 
→  zmeny adries sa budú relizovať od 

1.3.2020
• zvýšenie verejnej kontroly činnosti OZ 

formou zverejňovania videozáznamov zo 
zasadnutí OZ na webstránke obce

?   realizácia sa predpokladá po určení defi-
nitívnej miestnosti pre zasadnutia OZ

• zlepšenie informovanosti obyvateľov 
o dianí v obci formou oficiálnej stránky 
obce na FB

☺  spustenie FB stránky obce s pravidelnými 
príspevkami a informáciami

• zasielanie aktualít z webstránky obce for-
mou newsletter-a

?   zatiaľ sa relizuje len zasielanie informácií 
formou sms a mailov

☺  realizácia projektu Wifi zadarmo v obci 
s dotáciou 15.000,00 EUR.

Milan Baďanský, starosta, Renáta Bačová, 
Tatiana Cabalová, Lucia Falbová, Jarmila  

Grujbárová, Ivan Húska, Martin Majerech, 
Milan Matušek, poslanci OZ
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Od nedele 1. decembra 2019 je 
naplánovaná úplná uzávierka Vinoh-
radníckej ulice v trvaní cca 6 mesia-
cov. Obchádzkové trasy povedú cez 
novovybudovaný obchvat Mosta pri 
Bratislave a existujúcu cestu II/572 
prechádzajúcu obcou Most pri Bra-
tislave, kde z jednosmernej trasy s 
odstavnými ostrovčekmi určenými 
výlučne pre prímestskú autobuso-
vú dopravu bude doprava do 3,5 t 
presmerovaná na rozšírenú dočasnú 
dvojprúdovú obchádzkovú komu-
nikáciu s obmedzenou rýchlosťou 
50 km/h. Existujúca Vinohradníc-
ka ulica bude nad rámec projektu 
v plnom profile v dĺžke približne 6 
km zrekonštruovaná, čím sa po jej 
dokončení výrazne zvýši komfort vo-
dičov využívajúcich túto komuniká-
ciu. Počas trvania uzávierky by sme 
chceli vodičov jazdiacich obchádz-
kovými trasami požiadať o zvýšenú 
opatrnosť a trpezlivosť. (https://
www.d4r7.com/sk/clanok/uzavier-
ka-vinohradnickej-ulice)

Na rokovaniach s koncesionárom 
D4/R7 za účasti starostu obce Mi-
loslavov Milana Baďanského, ktorý 
viedol skupinu starostov okolitých 
obcí, a účasti zástupcov Bratislavské-
ho samosprávneho kraja, týkajúcich 
sa úplnej uzávery Vino hradníckej 
ulice, ktorá je v správe mestskej časti 
Bratislavy – Podunajských Biskupíc, 
starostovia obcí apelovali na zástup-
cov koncesionára, že nie je možné 
naraz pristúpiť   uzávere Vinohrad-
níckej a výjazdu z Mostu smerom na 
Vrakuňu, pretože to spôsobí kolaps 
dopravy smerom do Bratislavy, čo 
doložili pádnymi argumentami.

Starostovia okolitých obcí trvali 
na týchto minimálnych požiadav-
kách: nepríspustnosť súbežnej uzá-
very oboch trás naraz, vyriešenie 
križovatky Studené z hľadiska mož-
nosti vjazdu na križovatku zo smeru 
od Miloslavova  (inštalácia sema-
forov), a skrátenie uzáver na mini-
mum. Tieto požiadavky podporili 
aj prítomní zástupcovia dopravnej 
polície a Bratislavského samospráv-
neho kraja.

Obec Miloslavov následne obdr-
žala potvrdenie, že svetelná signa-
lizácia na križovatke Studené  bude 
osadená a fukčná od začiatku uzá-
very. Dopravnú situáciu bude obec 
sledovať od pondelka aj priamo na 
križovatke v Studenom a eskalovať 
prípadné komplikácie na relevantné 
orgány.

Ing. Renáta Bačová,  
poslankyňa OZ

VýstaVba d4r7 aktuálNe

Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnutí 
dňa 24.10.2019 schválilo VZN č. 3/2019 o verejnom poriadku 
a čistote, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 22.11.2019. Radi by 
sme občanov informovali, za akým účelom bolo prijaté a na 
čo bude slúžiť:
Čo VZN upravuje?

Základné princípy starostlivosti o verejné priestranstvá, verejnú zeleň, dodržiavanie 
čistoty v okolí rodinných domov ako aj počas výstavby nových lokalít, parkovanie na 
verejnom priestranstve, nakladanie s odpadmi, susedské spolunažívanie, ochrana 
obyvateľov pred hlukom a negatívnymi javmi, používanie pyrotechnických výrobkov, 
vylepovanie plagátov, postup vykonávania kontrolnej činnosti a uplatňovanie sankcií 
pri porušení VZN.

Na čo má VZN slúžiť?
VZN má slúžiť predovšetkým všetkým obyvateľom našej obce, ktorým záleží na 

tom, aby naša obec bola čistá, upravená, bez stavebného a iného odpadu, aby bol 
prechod chodcov po chodníkoch bez prekážok, boli rešpektované určité legislatívne 
nariadenia a aj zásady dobrého susedského spolunažívania. 

Veríme, že dodržiavaním tohto VZN prispejeme k dosiahnutiu príjemného bývania 
v našej obci bez rušivých vplyvov na verejnom priestranstve ako aj v priamom okolí 
rodinných domov a vytváraniu dobré medzisusedských vzťahov. 

Celé znenie VZN nájdete na webovej stránke obce www.miloslavov.sk v sekcii 
Aktuálne/Dokumenty/VZN.

Ing. Lenka Pliešovská,  
Obecný úrad Miloslavov

NOVé VzN č. 3/2019 O VerejNOm  
pOrIadku a čIstOte V ObcI už platí

INfOrmácIa k pOstupu prI OzNačOVaNí ulíc Obce,  
prIdeľOVaNIu OrIeNtačNých čísIel a VýmeNy dOkladOV

Na základe schváleného VZN 
č.4/2019 o určení názvov ulíc a iných 
verejných priestranstiev Obec Milosla-
vov pristúpi k postupnému zápisu ulič-
ného systému a číslovaniu orientačnými 
číslami do registra adries. Zápis do re-
gistra adries ministerstva vnútra sa však 
môže začať až po ukončení volieb do NR 
SR, t.j. od 1.3.2019.

Obecný úrad bude v tomto medzi-
období realizovať označenie ulíc a ve-
rejných priestranstiev informačným sys-
témom s oficiálnymi názvami a súčasne 
bude pripravovať podklad pre register – 
prideľovanie orientačných čísiel nehnu-
teľnostiam podľa jednotlivých ulíc. Zme-
ny do registra bude zavádzať na základe 
podkladu od nášho obecného úradu Ok-
resný úrad Senec a zmeny sa budú zavá-
dzať podľa abecedného poradia jednot-
livých ulíc a verejných priestranstiev.

Ihneď po zaevidovaní zmien do regis-
tra bude Obecný úrad Miloslavov infor-
movať obyvateľov a majiteľov nehnuteľ-
ností jednotlivých ulíc prostredníctvom 
všetkých informačných kanálov obce 
o pridelení orientačného čísla a o vy-
konanej zmene. Obecný úrad zabezpečí 

pre občanov aj výrobu tabúľ s novými 
orientačnými číslami; poplatok za nákla-
dy na výrobu tejto tabule - na rozdiel od 
súpisného čísla – hradí v zmysle zákona 
dotknutý majiteľ nehnuteľnosti na obec-
nom úrade pri prevzatí tabule. 

Postup pre výmene dokladov
Po oznámení o vykonanej zmene je 

možné požiadať o výmenu občianskeho 
preukazu na ktoromkoľvek klientskom 
centre v Slovenskej republike. Keďže 
príslušná ulica a číslo už budú zavedené 
v systéme ministerstva vnútra, k výmene 
stačí predložiť len platný občiansky pre-
ukaz s uvedením dôvodu výmeny. Výme-
na občianskeho preukazu len z dôvodu 
zavedenia nového uličného systému 
a pridelenia orientačného čísla je bez 
poplatku. V prípade, že si občania chcú 
zapísať aj zmenu iných povinných úda-
jov, poplatok je 4,50 EUR. Nový občian-
sky preukaz bude vystavený v lehote do 
30 dní odo dňa podania. 

Kvetoslava Jašurová,  
Obecný úrad Miloslavov
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prIpraVujeme rOzpOčet Obce Na rOk 2020

mapa ulIčNéhO systému V ObcI

Rozpočet obce Miloslavov na rok 2020 pripravil obecný úrad v spolu-
práci s členmi komisie rozvoja obce a poslancami OZ a je zostavený v sú-
lade s Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej repub-
liky a vysvetlivkami k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. 

Návrh rozpočtu obce bol zverejnený na webovej stránke obce a jej 
úradnej tabuli, dňa 25. 
novembra prerokova-
ný v KROM a následne 
predložený na schvále-
nie obecnému zastupi-
teľstvu dňa 5.decembra 
2019. Vzhľadom k tomu, 
že uzávierka Spravodaj-
cu bola pred závereč-

ným schválením rozpočtu obce, môže dôjsť k rozdielom oproti teraz 
predstavenému návrhu rozpočtu.

Z celkových príjmov obce tvoria najdôležitejšiu položku daňové 
príjmy, ktoré tvoria 60,4 % z celkových príjmov obce, pričom viac ako 
polovicu z týchto príjmov tvoria príjmy z podielových daní – prepočí-
taných na počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu. Daň z po-
zemkov a nehnuteľností sa podieľa menej ako siedmimi percentami 
na celkových príjmoch obce.

Druhou významnou položkou v príjmoch obce je poplatok za 
rozvoj, ktorý slúži výlučne na financovanie investičných rozvojových 
projektov obce. Výber poplatku je plánovaný vo výške 718 tis. EUR 
a nachádza sa v tabuľke v položke 133 Dane za tovary a služby. Okrem 
poplatku sú v tejto položke plánované napríklad aj príjmy za TKO, daň 
za psa, prechodné ubytovanie a pod. 

Rozpočet na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný 
rozpočet v celkovej výške príjmov a aj výdavkov 

3 961 077 EUR.

Bežné príjmy:  3 525 577,00 EUR
Finančné operácie príjmové:  435 500,00 EUR 
Bežné výdavky:  2 901 777,00 EUR  
Kapitálové výdavky:  954 000,00 EUR 
Finančné operácie výdavkové  105 300,00 EUR

Tretím dôležitým príjmom obce je položka 312 
Transfery zo štátneho rozpočtu, v rámci ktorej obec 
získava zo štátneho rozpočtu prostriedky na prevádzku 
školských zariadení a prenesený výkon štátnej správy. 
Z celkovej plánovanej sumy 874 tis. EUR je príspevok 
štátu na základnú školu vo výške 827 tis. EUR, vrátane 
príspevku na stravu, na školský klub 12 tis. EUR, na 
predškolákov v materskej škole 13 tis. EUR a na stravu 
pre predškolákov 20 tis. EUR. Na ostatný prenesený 
výkon štátnej správy obec získa obec cca 2 tis. EUR.

V príjmovej časti rozpočtu je tiež zohľadnený pred-
pokladaný zostatok prostriedkov z poplatku za rozvoj 
a dotácia na plánovú výstavbu nového pavilónu zá-
kladnej školy v budúcom roku – celková výška zostatku 
prostriedkov je rozpočtovaná v sume 435 500,00 EUR.

Výdavková časť rozpočtu zahŕňa bežné aj kapitálo-
vé výdavky obce. Najväčšiu položku bežných výdavkov 
vo výške 1 755 663 EUR predstavujú mzdy a odvody 
za zamestnancov obce a z dohôd o vykonávaní pra-
covnej činnosti alebo práce. Obec zamestnáva cel-
kom 100 zamestnancov a má uzatvorených ročne cca 
10 dohôd. Najviac zamestnancov obce pracuje v škol-
ských zariadeniach – v základnej a materskej škole, 
školskom klube a školskej jedálni – celkom 68. Zvyšok 
tvoria zamestnanci obecného úradu a poslanci OZ. 

Časť bežných výdavkov rozpočtu vo výške 1 093 
tis. EUR je plánovaná na nákup tovar a služieb, vr. 
energií, údržby prevádzky zariadení obce a zberného 
dvora.

Na kapitálové výdavky je navrhnutá v rozpočte 
suma 954 tis. EUR, podrobnejšiu informáciu nájdete 
nižšie. 
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Výdavková časť rozpočtu je spracovaná vo forme výdavkov podľa 

jednotlivých rozpočtových programov obce, ktorých je celkom šesť. 
001 Plánovanie, manažment a kontrola – tento program, ktorý sa 

podieľa cca 30 % na celkovom rozpočte výdavkov obce, zahŕňa nák-
lady na činnosť starostu, prednostu, hlavného kontrolóra a poslancov 
OZ, vrátane cestovného, nákladov na školenia, motorových vozidiel, 
údržby a spotrebného materiálu na ich činnosť. V podprograme Fi-
nancie obce sú zahrnuté splátky istiny a úrokov z poskytnutých úve-
rov, členské príspevky obce a granty. Príprava územného plánu a os-
tatných strategických dokumentov je zahrnutá v podprograme Stra-
tegické plánovanie s rozpočtovanou sumou 50 tis. EUR. Najväčšou 
položkou je podprogram Investičný rozvoj obce – v celkovej sume 
907.700,00 EUR, kde sú plánované tieto projekty na rok 2020: geode-
tické práce a posudky, nákup pozemku pod telocvičňu, nákup inves-
tičného majetku, náklady na výstavu pavilónu základnej školy, 1.eta-
pa prác na rekonštrukcii a prístavbe obecného úradu, prípravné práce 
pre výstavbu telocvične, prístrešok pre bicykle na železničnej stanici, 
stojisko pre kontajnery a investície do ciest a chodníkov v obci.

002 Služby občanom je rozpočtový program, v rámci ktorého sa 
plánujú výdavky na činnosť jednotlivých útvarov obecného úradu, 
stavebného úradu, hospodárskej správy, zberného dvora, pošty, sprá-
vy cintorínov a výdavky na informovanie obyvateľov formou spravo-
dajcu, miestneho rozhlasu, FB a kronika obce. Najväčšiu položku tvorí 
podprogram Zberný dvor a odpadové hospodárstvo, do ktorého sú 
rozpočtované výdavky vo výške 142 000,00EUR na odvoz TKO, bio od-
padu a poplatky za skládkovanie a odvoz odpadu zo zberného dvora.

Najviac prostriedkov z rozpočtu je určených na výdavky progra-
mu 003 Vzdelávanie, a to až 41,69 %. K tomuto treba pripočítať aj 
prostriedky na plánované investície z programu Plánovanie, manaž-
ment a kontrola a výdavky na školstvo v obci v budúcom roku pre-
siahnu sumu 2 milióny EUR. Najviac prostriedkov je rozpočtovaných 
na činnosť základnej školy – 908 tis. EUR, ale tento výdavok je takmer 
krytý príjmom zo ŠR na činnosť základnej školy (827 tis. EUR). Oveľa 
zložitejšia situácia je pri financovaní materskej školy, na ktorú roz-
počtujeme sumu 464 tis. EUR do výdavkov, ale zo štátneho rozpočtu 
dostávame len príspevok na predškolákov a ich obedy. Celkovo, aj po 
zahrnutí poplatkov od rodičov, bude musieť obec zo svojich prostried-
kov vydotovať materskú školu sumou minimálne 380 tis. EUR. Obdob-
ná situácia je aj pri financovaní školského klubu a školskej jedálne. 
Celkový deficit v príjmovej časti tohto rozpočtového programu je 
600 tis. EUR, tento obec bude vykrývať z ostatných príjmov (najmä 
z podielových daní). 

V rámci programu 004 Sociálne služby sa financujú náklady na 
činnosť komunitného centra, sociálna podpora (sociálny taxík OMA-
PO a opatrovateľská služba Ružová záhrada), podpora akcií seniorov 
a náklady na dva nájomné domy obce.

005 Kultúra a šport – v tomto programe sú rozpočtované nákla-
dy na kultúrne domy, energie a služby, činnosť Remeselného Dvora, 
prevádzka športových areálov obce a podpora tradičných kultúrnych 
a športových podujatí obce, vrátane príspevku pre Športový klub Mi-
loslavov vo výške 10 tis. EUR.

Do programu 006 Prostredie pre život sa rozpočtujú náklady na 
údržbu a opravy komunikácií, osádzanie dopravného značenia, nák-
lady na prevádzku verejného osvetlenia a úpravu verejnej zelene, vr. 
hracích prvkov a drobnej architektúry v parkoch obce.

Rozpočet na rok 2020 obec zostavovala v situácii, keď ešte nie je 
schválený štátny rozpočet a nie je známa ani predikcia ministerstva 
financií ohľadom podielových daní na rok 2020. V priebehu tohto 
roku štát prijatím viacerých zákonov zaťažil rozpočet obcí bez toho, 
aby tieto nové povinnosti obcí boli kompenzované aj v príjmovej čas-
ti, preto bude v budúcom roku potrebné hospodáriť veľmi efektívne 
a rozumne. Koniec-koncov – ako každý rok  .

Ing. Jarmila Grujbárová,  
poslankyňa OZ a predsedníčka KROM 

Hana Pokorná, Obecný úrad Miloslavov

 

 PRÍJMY OBCE – 2020   
Položka Názov príjmovej položky Suma v EUR % 

 
BEŽNÉ PRÍJMY 3 525 577,00 89,01 

100 PRÍJMY DAŇOVÉ 2 392 387,60 60,40 
111 Podielové dane 1 270 000,00 32,06 
121 Daň z majetku 261 000,00 6,59 
133 Dane za tovary a za služby ( vr.poplatku za rozvoj) 861 387,60 21,75 
160 Sankcie uložené v daňovom konaní 0,00 0,00 
200 PRÍJMY NEDAŇOVÉ 258 624,40 6,53 
211 Dividendy BVS 0,00 0,00 
212 Príjmy z podnikania a vlastníctva 46 544,40 1,18 
221 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 50 500,00 1,27 

223 
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného 
predaja a služieb (vr. poplatkov za ŠKD, ŠJ a MŠ) 

161 080,00 4,07 

229 Za znečistenie ovzdušia 500,00 0,01 
300 BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY 874 565,00 22,08 
311 Granty 0,00 0,00 
312 Transfery zo ŠR (ZŠ, ŠKD, MŠ, SÚ ... ) 874 565,00 22,08 

 
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 0,00 0,00 

 
KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY 0,00 0,00 

 
FINANČNÉ OPERÁCIE 435 500,00 10,99 

453 Zostatok financií z minulého obdobia 435 500,00 10,99 

 
PRÍJMY CELKOM 3 961 077,00 100,00 

 

  

 

VÝDAVKY OBCE – 2020 – PODĽA PROGRAMOV     
        

 
Položka Suma Percento 

001 Plánovanie, manažment, kontrola 1 210 288,50 € 30,55 
001.01 Výkon funkcie starostu vr. tovarov a služieb 80 970,00 € 2,04 
001.02 Výkon funkcie prednostu vr.tovarov a služieb 24 012,50 € 0,61 
001.03 Vnútorné a vonkajšie kontroly 16 058,00 € 0,41 
001.04 Obecné zastupiteľstvo 5 978,00 € 0,15 
001.05 Financie obce (vr.splátky istiny a úrokov) 125 570,00 € 3,17 
001.06 Strategické plánovanie 50 000,00 € 1,26 
001.07 Investičný rozvoj obce 907 700,00 € 22,92 

002 Služby občanom 801 769,50 € 20,24 
002.01 Činnosť obecného úradu 214 802,50 € 5,42 
002.02 Činnosť stavebného úradu 133 942,50 € 3,38 
002.03 Činnosť hospodárskej správy 143 425,00 € 3,62 
002.04 Zberný dvor a odpadové hospodárstvo 261 908,50 € 6,61 
002.05 Pošta partner 37 162,50 € 0,94 
002.06 Informovanie 7 398,50 € 0,19 
002.07 Cintoríny 3 130,00 € 0,08 

003 Vzdelávanie 1 651 241,50 € 41,69 
003.01 Materská škola 463 606,00 € 11,70 
003.02 Základná škola 908 395,50 € 22,93 
003.03 Školský klub 120 000,00 € 3,03 
003.04 Školská jedáleň 159 240,00 € 4,02 

004 Sociálne služby 45 914,50 € 1,16 
004.01 Komunitné centrum 9 525,50 € 0,24 
004.02 Sociálna podpora 17 000,00 € 0,43 
004.03 Podpora seniorov 11 419,00 € 0,29 
004.04 Podpora bývania 7 970,00 € 0,20 

005 Kultúra a šport 110 703,00 € 2,79 
005.01 Kultúrny dom 12 800,00 € 0,32 
005.02 Remeselný dvor 19 499,00 € 0,49 
005.03 Šport a relaxácia 48 504,00 € 1,22 
005.04 Kultúrne, spol. a športové podujatia 29 900,00 € 0,75 

006 Prostredie pre život 141 160,00 € 3,56 
006.01 Komunikácie 70 190,00 € 1,77 
006.02 Verejná zeleň 27 470,00 € 0,69 
006.03 Verejné osvetlenie 43 500,00 € 1,10 

 
VÝDAVKY CELKOM 3 961 077,00 € 100,00 
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urbaNIstIcká ŠtÚdIa
Prepojenie miestnych častí našej obce je  

nevyhnutnou podmienkou jej rozvoja
(informácie o priebehu urbanistickej súťaže)

Obyvatelia našej obce sa už mali možnosť obozná-
miť na fb stránke a webe obce s výsledkami urbanis-
tickej architektonickej súťaže a s návrhmi architektov 
na riešenie nového centra obce Miloslavov. Čo tomu 
predchádzalo, aké ciele boli stanovené pre spraco-
vanie urbanistickej štúdie a aké bude pokračovanie 
a uplatnenie urbanistickej štúdie?

Koncom apríla vyhlásila Obec Miloslavov urba-
nistickú súťaž na „Nové plolyfunkčné centrum“. Dňa 
4. 10. 2019, päť mesiacov po vyhlásení, rozhodla od-
borná porota o víťazovi. Súťaž bola dvojkolová, v pr-
vom kole sa vyhodnocovali ponuky piatich ateliérov. 
Do druhého kola postúpili tri ponuky: re:architekti 
studio. Ing. Arch. Michal Bogár s kolektívom a ateliér 
ENDORFINE. Vybrané ponuky dostali od odbornej po-
roty komentár a odporúčania, na základe čoho pred-
ložili svoje návrhy do druhého kola. V podmienkach 
súťaže boli jasné kritériá na minimalizáciu plôch na 
funkciu bývanie a zlepšenie vyváženosti funkčného vy-
užitia plôch vo vzťahu k administratívnej vybavenosti, 
obslužnej a obchodnej vynavenosti, športové plochy, 
voľnočasové objekty, školské zariadenia a plochy zele-
ne. Tak isto sa požadovalo zapracovanie, čo najlepšie-
ho napojenia obce na verejnú dopravu,optimalizáciu 
hlavnej okružnej komunikácie C1, situovanie budúce-
ho kruhového objazdu, riešenie potenciálu železničnej 
dopravy, zvážiť umiestnenie vlakovej stanice, kde by 
bolo možné rozvinúť v predstaničnom priestore ok-
rem statickej dopravy aj obchodné prevádzky a služ-
by. Odborná porota v zložení : Ing.arch. Jana Kafková 
(predsedníčka), členka ČKA, Ing arch Matej Grebert, 
člen SKA, Milan Baďanský, starosta obce, Ing. Jarmila 
Grujbárová a Ing. Renáta Bačová, poslankyne OZ, Ing 
Pavol Karaba, člen komisie KROM a Ing.arch. Oľga Ra-
dianska, stavebný úrad obce dňa 4. 10. 2019 po pre-
zentácii všetkých troch účastníkov určila ako víťazný 
návrh architektov Michala Bogára, Márie Bogárovej, 
Emy Ruhigovej a Romana Ruhiga. Pri víťaznom návrhu 
porota ocenila dôkladnú anylýzu širších vzťahov a exis-
tujúej urbanistickej štruktúry oboch častí obce, využite 
potenciálu železničnej dopravy v nadväznosti na nové 
centrum a najmä reálnosť etapizácie urbanizácie. Te-
raz bude nasledovať rokovanie obce s víťazom súťaže 
ohľadom zapracovania pripomienok a začatí prác na 
samotnej urbanistickej štúdie. 

Pred obcou stojí vážna úloha - začatie obstaráva-
nia územného plánu. V súčasnosti platný územný plán 
obce Miloslavov už nespĺňa a nereflektuje komplex-
ne potreby extrémne rýchlo rozrastajúceho sa sídla. 
Vzhľadom na veľkosť sídla, ktoré počtom obyvateľstva 
smeruje k tomu, že sa môže stať mestom, je potrebné 
navrhnúť nové polyfunkčné centrum sídla primerane 
jeho veľkosti a významu. Nové centrum sídla by malo 
dať novú kvalitu bývania v satelitnom mestečku, za-
bezpečiť komplexnosť a primeranú kapacitu vybave-
nosti. Nové polyfunkčné centrum by svojou urbanistic-
kou koncepciou malo dať sídlu novú identitu. 

Pred spracovaním nového územného plánu preto 
Obec Miloslavov iniciovala vypracovanie urbanistickej 
štúdie ako územnoplánovacieho podkladu. Forma štú-
die umožňuje riešiť problémy v území v alternatívach, 
v podrobnejšom merítku, lepšie ich analyzovať, kon-
krétnejšie a detailnejšie definovať plošné a objemové 
nároky polyfunkčného centra, pričom bude zabezpe-
čená a preukázaná komplexnosť a rozvojová únosnosť 
riešeného územia vo vzťahu k celému sídlu. 

Forma architiektonickej súťaže bola 
zvolená s cieľom získať alternatívne rie-
šenia s nezávislým odborným pohľadom 
architektov na základe podmienok zada-
nia. Víťaz súťaže vypracuje urbanistickú 
štúdiu do finálnej podoby. Bude sa ve-
novať najmä prvej etape, ktorá by mala 
zahŕňať najmä vlastné riešenie centra s 
komplexnou vybavenosťou. Plochy na 
bývanie len v spojení s polyfunkčnými 
objektami budú minimalizované na nevy-
hnutnú mieru. Takto prenesené do územ-
ného plánu sa bude sledovať hlavne myš-
lienka, aby vybudovanie centra predchá-
dzalo ďaším prírastkom obytných plôch a 
zabezpečila sa tak vyváženosť funkčných 
plôch na území obce. Rozpracuje sa nad-
väznosť centra na možnú ďalšiu zastáv-
ku železničnej stanice, ktorá sa ocitne v 
ťažiskovej polohe medzi oboma časťami 
obce a umožní dobudovanie aj inej sú-
visiace vybavenosti. V terajšej polohe sú 
priestory okolo železničnej zastávky limi-
tované existenciou zahradkárskej osady, 
čo už neumožňuje doplniť ani ďalšie par-
kovacie plochy ani iné potrebné funkcie 
vybavenosti. Výsledné riešenia z urbanis-
tickej štúdie budú následne zapracované 
do územného plánu.

Víťazný návrh a návrhy, ktoré postú-
pili do druhého kola, si môžete pozrieť 
nižšie:

1. cena: 
Ing. arch. Michal Bogár; Bratislava
Autori: Ing. arch. Michal Bogár, Ing. 

arch. Mária Bogárová, Ing. arch. Ing. Ema 
Ruhigová, Ing.arch Ing. Roman Ruhig.

Navrhované riešenie bolo podmie-
nené dôkladnou analýzou širších vzťa-
hov a existujúcej urbanistickej štruktúry 
obidvoch častí obce. Inšpiráciou pre vy-
tvorenie novej urbanistickej štruktúry 
pre pozdĺžne námestie nového centra v 
priestore medzi oboma časťami obce boli 
obidva existujúce lineárne parky v Milo-
slavove a v Alžbetinom dvore a lineárnosť 
existujúcej zástavby. Predložené riešenie 
si dalo za cieľ nájsť skrytý potenciál exis-
tujúceho sídla a následne ho rozvinúť. Pri 
hľadaní novej identity autori pracovali 
aj s myšlienkou prepojenia racionálnej 
pravouhlej uličnej siete so skrytou vrst-
vou pôvodných meandrov Dunajských 
ramien, ktorých reliéf je pod povrchom 
terénu vo voľnej krajine v okolí stále vidi-
teľný. Myšlienka prepojenia týchto dvoch 
zdanlivo protichodných vrstiev sa porote 
zdá veľmi zaujímavá a nosná.

Veľmi kladne bola porotou prijatá 
myšlienka novej/ďalšej zastávky vlakovej 
stanice v nadväznosti na nové centrum a 
tiež v návrhu naznačené prepojenie na 
existujúce komunikácie v Dunajskej Luž-
nej. 

V návrhu sú definované jednotlivé 
etapy urbanizácie, pričom je preukázaná 
realizovateľnosť navrhovanej etapizácie. 
Vhodne je navrhnutá aj prvá etapa, v kto-
rej sa môže začať proces spájania oboch 
častí obce a budovania samotného po-
lyfunkčného centra. Porota zároveň od-
poručila autorom v následnej fáze spra-

covania v rámci riešenia polyfunkčného 
centra zvýšiť variabilitu navrhovaných 
stavebných blokov a zároveň optimalizo-
vať merítko verejných priestranstiev.

2. cena:
re: architekti studio, s.r.o.; Praha
Autori: Ing. arch. Michal Kuzemenský, 

Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Ondřej 
Synek, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jiří 
Žid. Spoluautori: Ing. arch. Kateřina Glo-
serová, Ing. arch. Michaela Hudečková, 
Ing. Marie Gelová, Ing. Květoslav Syrový.

Navrhované riešenie jasne definova-
lo polyfunkčné centrum sídla ako auto-
nómny celok, vhodne situovaný v ťažisku 
medzi oboma časťami obce, určilo jeho 
optimálnu veľkosť a zaujímavý pôdorysný 
tvar. Verejné priestranstvá sú v návrhu 
centra vymedzené kompaktnou blokovou 
uličnou zástavbou, sú dimenzované v prí-
jemnom ľudskom merítku, zodpovedajú-
com charakteru malého mestečka.

Zaujímavou ambíciou návrhu je vy-
tvoriť vo voľnej krajine výrazný prírodný 
zelený pás, líniový rekreačný park v tvare 
meandru, ktorý z nezastavaného územia 
prechádza do vnútra sídla v dotyku s na-
vrhovaným centrom. Prínosom návrhu 
je najmä idea, že vybudovanie centra 
nutne nepodmieňuje ďalšie zastavanie 
územia okolo existujúceho sídla novými 
obytnými zónami. Návrh variabilne pra-
cuje s hustotou osídlenia a ako jediný 
vidí princípy udržateľnosti v zachovaní 
voľnej nezastavanej krajiny a tiež v zvý-
šení jej rekreačného potenciálu. Návrhu 
bol vytknutý príliš výrazný kontrast medzi 
rôznou formou zástavby, ostré rozhranie 
medzi zástavbou v pevných uzavretých 
blokoch a rozvoľnenou individuálnou zá-
stavbou. V návrhu bol nedostatočne ref-
lektovaný potenciál železničnej dopravy.

3. cena:
ENDORFINE s.r.o.; Žilina
Autori: Ing. arch. Pavol Ružbarský, 

Ing. arch Tomáš Dupkala, Ing. arch. Ma-
túš Repka, Ing. Štefan Petras

Návrh pracuje s myšlienkou výrazne 
dominantného centra, postaveného na 
nekompromisne pravouhlej uličnej sieti. 
Potenciál tejto koncepcie je nedostatoč-
ne využitý. Navrhovanému riešeniu bol 
porotou vytknutý monofunkčný charak-
ter sídla s prevládajúcou funkciou bý-
vania a iné potrebné funkcie občianskej 
vybavenosti neboli v návrhu primerane 
uvažované ani v samotnom centre. Cie-
ľom súťaže je nájsť reálny spôsob, aby sa 
z obce Miloslavov nestala len nocľaháreň, 
ale aby sa zmenila na príťažlivé mestečko 
poskytujúce optimálne a komplexné pod-
mienky pre život. Preto sa porota jedno-
myseľne zhodla na konštatovaní, že tento 
súťažný návrh nezodpovedá predstavám 
vyhlasovateľa súťaže a nie je vhodným 
variantom požadovaného riešenia.

 
Ing.arch. Oľga Radianska,  
stavebný úrad Miloslavov



zaujímavosti z našej obce9

urbaNIstIcká ŠtÚdIa ŠIrŠích VzťahOV a rIeŠeNIa pOlyfuNkčNéhO ceNtra

•	 Náš Remeselný dvor tento rok dosiahol nový rekord v návštevnosti. Na stále expozície, 
prácu remeselníkov a tohtoročnú dočasnú výstavu „Tropický koralový svet“ sa bolo pozrieť 
vyše 1700 návštevníkov.

•	  Pred II. svetovou vojnou žil u nás Čech, istý pán Jirsák, ktorý si ako prvý postavil tzv. veterník, 
teda čerpadlo vody na zavlažovanie zo studní pomocou veterného mlyna na oceľovej 
konštrukcii. Po skončení jeho funkcie sa oceľová konštrukcia stala základom zvonice, ktorá 
sa okolo roku 1956 umiestnila v parku Alžbetinho Dvora a je tam doteraz. 

•	  V roku 2020 zrejme po prvýkrát po 70-tich rokoch počet obyvateľov miestnej časti Miloslavov 
prevýši počet obyvateľov časti Alžbetin Dvor. Pre porovnanie: v roku 1995 bola Miloslava 
(ako ju tradične voláme) štyrikrát menšia ako Alžbetin Dvor. 

•	  O náraste veľkosti našej obce svedčí aj informácia, že v priestore medzi obomi časťami našej 
obce sa rozhodol otvoriť svoju obchodnú prevádzku veľký potravinársky reťazec. 

•	  To, že nie sme nejaká zabudnutá a zastrčená obec vypovedá aj zoznam známych a 
významných obyvateľov našej obce. Žili alebo žijú u nás slávni herci, moderátori, riaditelia 
veľkých firiem, lekári, podnikatelia či rodina manželky poslanca britského parlamentu. 

•	  Významnú časť ornej pôdy okolo našej obce obhospodaruje firma 
BoniFructi s.r.o. Spolu s ďalšími členmi ovocinárskeho družstva 
Bonum sú najväčšími pestovateľmi ovocia na Slovensku. Pod 
obchodnou značkou Dobré jablká pestujú u nás na špičkovej 
úrovni hlavne jablká, ale aj hrušky, čerešne, jahody – a najnovšie 
aj veľkoplodé čučoriedky. 
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NOVINky zO zŠ mIlOslaVOV zO žIVOta materskej ŠkOly
Školský rok je už v plnom prúde a nás je opäť viac. Tento školský 

rok navštevuje našu školu 391 žiakov v 17 triedach, z toho 9 tried je 
na prvom stupni a 8 tried na druhom stupni ZŠ. Do školy nastúpilo 
aj 69 prváčikov, ktorí sú rozdelení do troch prváckych tried. Máme 
triedy od prvého po ôsmy ročník, posledný rok sme ešte neplno- 
organizovaná škola. 

V škole pracuje 41 zamestnancov. V škole naďalej pracuje ink-
luzívny tím, sú to odborníci a to špeciálni pedagógovia, psychológ, 
asistenti učiteľa, ktorí poskytujú pomoc pri vzdelávaní integrovaným 
žiakom ako aj konzultácie rodičom a učiteľom. Tento tím funguje 
vďaka dotácii schváleného projektu z eurofondov už druhý školský 
rok. Súčasťou školy je aj Školský klub detí, kde máme zriadených 
8 oddelení pre 190 žiakov. 

Tento školský rok máme opäť niekoľko pozitívnych zmien v ško-
le. V rámci matematiky sme prešli na tzv. riadené aktivačné učenie 
a učíme vo všetkých ročníkoch matematiku od autorov Bero, Bero-
vá, príslušní učitelia prešli zaškolením. 

 Najdôležitejšou novinkou je však prístavba 4 nových miestnos-
tí, ktoré sa využívajú aj ako triedy. Triedy sú veľké, svetlé, moderne 
zariadené s interaktívnou tabuľou. Museli sme pristúpiť aj k rozšíre-
niu kapacity školskej jedálne vzhľadom na nárast počtu stravníkov 
na úkor jednej kmeňovej triedy. Súčasná kapacita školskej jedálne 
je 122 miest. Cez prázdniny sa realizovala inštalácia ďalších inte-
raktívnych tabúľ v triedach, videovrátnikov a kamerového systému, 
klimatizácií, dokúpili sa učebné pomôcky, šatňové skrinky, nový 
školský nábytok, zariadenie do školskej jedálne a mnoho ďalšieho. 
Je chvályhodné, že zriaďovateľ – obec Miloslavov v zastúpení pána 
starostu, ako aj poslanci a poslankyne Obecného zastupiteľstva 
majú školstvo v obci ako jednu z priorít a naozaj sa problematike 
kapacity školy a škôlky intenzívne venujú. 

Naša škola má za sebou od začiatku školského roka už niekoľko 
vydarených akcií, exkurzií, či súťaží. Jednou z nich je aj imatriku-
lácia prvákov. Dňa 22. októbra 2019 v Kultúrnom dome v Alžbeti-
nom Dvore prijali najstarší žiaci našej Základnej školy medzi seba 
najmladších žiakov – prvákov na školskej slávnosti pod názvom 
IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV. Slávnosti sa zúčastnili rodičia našich pr-
váčikov, pani riaditeľka Základnej školy i pani riaditeľka Materskej 
školy, pán starosta, pán farár Félix Mikula a vedenie školy. Slávnosť 
začala našou školskou hymnou, ktorú zaspievali žiaci speváckeho 
krúžku. V úvode sa krátkym príhovorom prihovorila pani riaditeľka 
a pán starosta. Prváčikom sa krátkym pásmom pod názvom „Čo už 
vieme“ predstavili druháci z 2. A triedy a tanečno-speváckym číslom 
sa predstavili druháci z 2. B triedy. Nasledovala samotná imatriku-
lácia. Prváci museli zdolať malú skúšku odvahy, sily a nebojácnos-
ti, po ktorej ich kružidlom na pleci pasovali za žiakov našej školy 
so slovami „Pasujem ťa za prváka/prváčku“. Na záver zložili prváci 
svoj prvácky sľub a zaspievali si svoju prvácku hymnu. S pamätnou 
jednotkou zavesenou na krku, s imatrikulačnou listinou i malým 
darčekom sa vracali s úsmevom k svojim rodičom. Prajeme im veľa 
úspechov v ďalšej školskej práci. 

Veď škola okrem vzdelávania sa zameriava aj na výchovu. Tento 
školský rok sme si dali cieľ „Výchova k hodnotám“. Tzv. „Hodnotové 
vzdelávanie“ je v súčasnosti našou prioritou, učíme žiakov spozná-
vať správne hodnoty života a rešpektovať ich napr. úcta k učiteľom, 
rodičom, tolerancia ku kamarátom a spolužiakom, úcta k tradíciam, 
národná hrdosť, zdravé sebavedomie a preto chceme vás, milí ro-
dičia, poprosiť, aby ste nám boli pri splnení tohto cieľa nápomocní. 

Všetky bližšie informácie o živote školy, akciách či úspechoch 
nájdete na našej web stránke: 

www.zsmiloslavov.sk
PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka ZŠ

Mgr. Soňa Slavkayová, vedúca ŠKD

Aj tento školský rok pokračuje Materská škola Miloslavov vo vízii 
byť školou rodinného typu, plnej šťastia, pohody, súladu, pozitívneho 
naladenia a bezpečia. V septembri sa pri menších deťoch pani učiteľ-
ky zamerali na prekonávanie adaptačných problémov, a preto úzko 
spolupracovali s rodičmi a zabezpečovali im pedagogické poradenstvo. 
Staršie deti sa aktívne zapojili do tvorby pravidiel triedy a pravidiel bez-
pečnej hry. 

Divadlo Zo šuflíka deťom zahralo krásne divadelné predstavenie 
O kocúrovi a pyšnej hviezde.

Keďže leto bolo teplé a úroda bohatá, deti sa zážitkovým učením 
oboznamovali s ovocím a zeleninou. V spolupráci s rodičmi, ktorí nám 
priniesli rôznorodé ovocie a zeleninu do škôlky, sme spoznávali ich 
vzhľad, farbu, vôňu a tvar.

Babie leto motivovalo k častým vychádzkam do prírody a k porov-
návaniu zmien v prírode. Na dvere nám zaklopala jeseň a s ňou zavítalo 
do prírody krásne sfarbenie. Tak je to aj s jeseňou nášho života - každý 
rok si spomíname na našich blízkych, ktorí už prežívajú toto obdobie 
a stali sa z nich babky a dedkovia. Pri tejto príležitosti - mesiaca Úcty 
k starším - sme s deťmi vyrobili pohľadnice a pani poštárka nám všetku 
poštu odoslala na adresy starých rodičov. Aspoň touto malou pozornos-
ťou sme im chceli povedať, že na nich stále myslíme.

Do MŠ zavítala aj Lesná víla. Na svojej prednáške staršie deti zozná-
mila s obyvateľmi lesa, ktorým stromy poskytujú potravu a príbytok. 
Zapojením všetkých zmyslov deti odkrývali niektoré lesné tajomstvá 
a na záver vytvorili veľký lesný orchester.

Ako každoročne, MŠ organizovala Lampiónový sprievod. Nenároč-
ná večerná prechádzka s lampášikmi milo potešila deti aj celé rodiny. 
Cieľom bolo, aby sme zachovali tradíciu, kedy svetlonos zvestuje koniec 
leta a začiatok vlády zimy. V tomto duchu mali deti možnosť si aj pozrieť 
divadielko „Stratená zima“. V decembri už tradične nemôžu chýbať 
príchod Mikuláša a besiedky - predvianočné posedenie s rodičmi, kde 
rodičov tešíme pekným kultúrnym programom.

Dovoľte mi všetkým, ktorí čítate tento článok, zaželať krásne Via-
noce a šťastlivý nový rok, nech sú Vianoce vo vašich domácnostiach 
plné pokoja a dobrej vôle. Zabudnime na všetky starosti a prežime tie-
to sviatky v láske, šťastí a svornosti. „Nech tichá hudba veselosti nám 
počas celých Vianoc znie, nech rok nastávajúci nám pokoj, zdravie 
a šťastie prinesie“.

 Bc. Monika Neupauerová, riaditeľka MŠ Miloslavov
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VIaNOčNé slOVO
Vianoce majú v sebe niečo tajomné a zá-

roveň krásne. V nás dospelých obyčajne oží-
vajú spomienky na vianočné sviatky, ktoré 
sme prežívali v detstve. Vtedy nám všetko, čo 
sa dialo okolo Vianoc bolo nové, pretože sme 
všetko ešte len objavovali, poznávali a preží-
vali sme to intenzívne. No medzitým sme si už 
na mnohé z toho zvykli, a s tým sa vytráca aj 
sila prežívania. Ale v spomienkach na Vianoce 
nášho detstva sa niečo z tých tajomných kúziel 
Vianoc predsa len prebúdza. A tak mnohí z nás 
vďačne myslia na svojich rodičov, ktorí nám, 
ako deťom, aj keď pri skromnosti, ale veľmi 
zdarne pripravovali nezabudnuteľnú vianoč-
nú atmosféru. Myslím, že aj v týchto dňoch 
by sme mohli mnohí s básnikom povedať: teší 
sa malé, veliké, teší sa celá rodina, vzácna to, 
krásna hodina. Veď Vianoce nesvätíme len ako 
niečo, čo patrí k starým, pekným zvykom. Nie 
sú pre nás iba starou tradíciou kresťanskej kul-
túry. Nie je to iba večer radosti z darčekov, ra-
dosti zo žiariacich očí našich detí, nie je to iba 
kúzlo atmosféry – aj keď ani to nie je málo. Via-
noce sú pre nás, kresťanov najkrajšími dňami 
roka, pretože nám pripomínajú udalosť, kto-
rá natrvalo ovplyvnila dejiny ľudstva, dala im 

nový smer. Táto udalosť nám hovorí 
o predivnom zásahu všemohúceho a 
večného Pána Boha do nášho života. 
Hovorí o najväčšom vianočnom dare, 
aký ľudstvo mohlo dostať. A to Slo-
vo stalo sa telom a prebývalo medzi 
nami a my hľadeli sme na Jeho slávu, 
ako na slávu jednorodeného od Otca 
a bolo plné milosti a pravdy, ktorý 
hovorí o dive Vianoc, sa označuje ako 
srdce evanjelia. V tomto zásahu do 
dejín ľudstva Pán Boh dokázal znovu 
svoju moc, ale predovšetkým svoju lásku k človeku. Slovo, o ktorom je 
tu reč je totiž večné Slovo, ktoré podľa prvého verša Jánovho evanje-
lia: bolo na počiatku u Boha a Boh bol to slovo. Ním povstalo všetko a 
bez neho nepovstalo nič. Toto večné, všemohúce slovo sa stalo telom, 
v Ježišovi Kristovi sa stalo pravým človekom. Boh tak nie je viac úplne 
neznámou veličinou, vzdialenou, absolútnou, zvrchovanou mocou. Boh 
je skutočnosťou nášho života, našich dejín. Táto zvesť Vianoc je zvesťou 
radosti. Sviatky narodenia Syna Božieho Ježiša Krista. Večný a všemo-
húci Boh sa v Ježišovi stal človekom. Je to zjavenie Božej lásky, ktorá 
nás zaväzuje k pravej ľudskosti a dáva nám veľké nádeje pre náš časný 
i večný život. 

Všetkým obyvateľom Miloslavova prajem požehnané prežitie adven-
tu, vianočných sviatkov a do nového roku 2020 pevné zdravie a hojnosť 
Božieho požehnania.

 Doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. 
 generálny biskup v.v. – zborový farár ECAV v Dunajskej Lužnej
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mmmaaasssťťť,,,   oooššškkkvvvaaarrrkkkyyy,,,   bbbuuurrrgggeeerrr,,,   pppeeečččeeennnééé    zzzeeemmmiiiaaakkkyyy,,,   vvviiiaaannnooočččnnnééé   pppeeečččiiivvvooo,,,   zzzdddooobbbeeennnééé   mmmeeedddooovvvnnníííčččkkkyyy,,,   vvvýýýrrrooobbbuuu   vvviiiaaannnooočččnnnýýýccchhh   
oooppplllááátttoookkk   (((mmmôôôžžžuuu   sssiii   vvvyyyssskkkúúúšššaaaťťť   aaajjj   dddeeetttiii))),,,   mmmeeeddd,,,   pppeeeľľľ,,,   ppprrrooopppooollliiisssooovvvúúú   tttiiinnnkkktttúúúrrruuu,,,   mmmeeedddooovvviiinnnuuu,,,   sssvvviiieeečččkkkyyy   zzzooo   vvvčččeeellliiieeehhhooo   vvvooossskkkuuu,,,   
dddeeekkkooorrraaatttííívvvnnneee   ppprrreeedddmmmeeetttyyy,,,   šššiiitttééé   vvvýýýrrrooobbbkkkyyy,,,   aaadddvvveeennntttnnnééé   vvveeennnccceee,,,   ooozzzdddooobbbyyy   aaa   dddeeekkkooorrráááccciiieee   ttteeeccchhhnnniiikkkooouuu   dddeeecccooouuupppaaagggeee,,,   
pppaaapppiiieeerrrooovvvééé   pppllleeettteeennniiieee,,,   rrrôôôzzznnneee   mmmyyydddiiieeelllkkkaaa,,,   fffllliiisssooovvvééé   dddeeekkkooorrráááccciiieee,,,   dddeeekkkooorrráááccciiieee   zzz   dddrrreeevvvaaa,,,   pppaaannnčččuuuššškkkooovvvúúú   ttteeeccchhhnnniiikkkuuu,,,   
vvviiiaaannnooočččnnnééé   ssstttrrrooommmčččeeekkkyyy   vvvyyyrrrááábbbaaannnééé   zzz   ccceeessstttooovvvííínnn,,,   ............   
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Aké riešenia sa pripravujú
V prvom rade obec počíta s do-

budovaním areálu základnej školy 
– t. j. s výstavbou nového pavilónu 
so 6 novými triedami vrátane ich zá-
zemia pre žiakov a učiteľov. Na tento 
zámer sa nám podarilo získať grant 
z ministerstva školstva vo výške 200 
tis. EUR, preto sa intenzívne pracuje 
na projektovej dokumentácii a povo-
leniach, aby sa pavilón mohol budúci 
rok postaviť. 

Druhým dôležitým zámerom je 
vybudovanie toľko očakávanej teloc-
vične. Telocvičňa sa projektuje tak, 
aby vyhovovala požiadavkám nielen 
pre základnú školu, ale aj pre verej-
nosť a športový klub v obci – t.j. tak, 
aby sa v nej mohlo hrať 5 základných 
športov.

Pripravuje sa rozšírenie areálu 
o ďalšie pozemky na výstavbu teloc-
vične a takisto sa pracuje na finan-
covaní týchto zámerov, preto celkom 
reálne dúfame, že v dohľadnej dobe 
sa tieto plány stanú skutočnosťou. 

Poslednými potrebnými úpravami 
bude realizácia organizovaného 
parkovacieho systému a vonkajších 
ihrísk a týmto by sa proces výstavby 
školského areálu zavŕšil. Výsledkom 
by mohla byť moderná, na vysokej 
technickej úrovni vybudovaná ško-
la, ktorá má všetky predpoklady 
poskytovať aj naďalej kvalitnú vý-
učbu. 

Ako je zrejmé z analýzy vývoja 
demografie naše starosti so školou 
týmto nekončia. Bude treba pripra-
viť ďalšie možnosti, kde a ako za-
bezpečiť ďalšie priestory pre stále 
sa zväčšujúci počet našich žiakov. 

Riešenie vidíme vo výstavbe ďalšej - 
samostatnej časti našej školy, ktorá 
by bola postavená v miestnej časti 
Miloslavov. Vhodný pozemok máme 
zaistený vedľa tamojšej materskej 
škôlky, kde by sa mohlo výstavbou 
nového pavilónu pre materskú školu 
a umiestnením dvoch tried základnej 
školy mohlo vyjsť v ústrety rastúcemu 
počtu detí práve z tejto časti obce. 
V súčasnosti už prebiehajú práce 
na posúdení priestorových možností.

V dlhodobejšom horizonte sa uva-
žuje aj s rozšírením školských kapacít 
do pripravovaného nového centra 
obce, toto je momentálne v štádiu 
prípravy urbanistickej štúdie a nové-
ho územného plánu.
 

Ing. Jarmila Grujbárová,  
poslankyňa OZ  

a predseda komisie KROM 
 Ing. Pavol Karaba, člen komisie 

KROM pri OZ obce Miloslavov

ŠkOlské kapacIty prIbÚdajÚ...
Téme základného školstva sa kvôli pribúdajúce-

mu počtu obyvateľom v našej obci venujeme posled-
ných 9 rokov prakticky stále. Ostatnou veľkou inves-
tíciou bol projekt výstavby samostatného školského 
pavilónu s 8 triedami, ktorým sme zdvojnásobili ka-
pacitu školy. Na výstavbu pavilónu nám ministerstvo 
školstva ponúklo výraznú dotáciu s podmienkou, že 
sa škola zmení z malotriedky na plnoorganizovanú 
deväťročnú školu. Plnoorganizovaná škola znamená, 
že všetkým deťom, ktoré prijímame do prvého roč-
níka, musíme zabezpečiť výučbu až do deviatej trie-
dy. Takže dostavbou ďalších 8 tried v roku 2017 sme 
si iba „kúpili“ čas, aby bolo možné pripraviť ďalšie 
triedy pre našich žiakov, ktorí sa postupne posúva-
jú až k tomu poslednému ročníku základnej školskej 
dochádzky. 

Aká je situácia so školou dnes 
Koncom roku 2018 dalo nové zastupiteľstvo, kto-

ré vzišlo z posledných komunálnych volieb, pokyn na 
rýchlu prípravu dostavby ďalších 4 tried ZŠ. S enorm-
ným úsilím sa v rekordnom čase podarilo túto úlohu 
počas tohtoročných prázdnin splniť a umiestnili sme 
všetky triedy ročníkov 1 – 8.

Okrem toho obec kúpila pozemok, priliehajúci 
z pravej strany k školskému areálu ako rezervu plochy 
na ďalšiu možnú výstavbu. Obecné zastupiteľstvo sa 
zhodlo ešte na jednej dôležitej úlohe: poverilo Komi-
siu pre rozvoj obce (KROM) vypracovať štúdiu, ktorá 
posúdi možnosti kapacity školského areálu a jeho 
ďalšej intenzifikácie.

Závery vypracovanej analýzy možno zhrnúť do 
dvoch bodov: 
1. Školský areál (vrátane prikúpeného pozemku) 

má vzhľadom k svojej veľkosti a tvaru iba obme-
dzenú kapacitu na umiestnenie ďalších objektov. 
Podmienkou plnoorganizovanej školy sú však aj 
špecializované triedy, dostatočné zázemie ako 
napr. kabinety alebo sklady, kapacita jedálne, ale 
hlavne telocvičňa a vonkajšie športoviská. Jedine 
takýto komplex bude garantovať kvalitu výučby, 
pre ktorú je naša škola známa a vyhľadávaná. Na 
základe prepočtov, vychádzajúcich zo stavebných 
a hygienických noriem, sa určila maximálna za-
ťaženosť areálu na 28 tried – čo predstavuje ka-
pacitu pre cca 650 žiakov a objekt telocvične. Pre 
porovnanie – v súčasnosti máme 20 tried a okolo 
400 žiakov.

2. Z analýzy demografického výhľadu vyplýva, že 
ani v prípade dobudovania areálu na jeho plnú 
kapacitu, nebude tento stačiť na uspokojenie po-
žiadaviek rodičov na umiestnenie všetkých detí. 
Ročný počet prváčikov, ktorých môže škola prijať, 
sa pohybuje okolo 70-75, čo už v nasledujúcich 
rokoch môže predstavovať problém. 
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NIečO z tOhO WIeNer-WelteNa V Nás zOstalO...
Sme kolonistická obec, naše domy 

a obyvatelia v nich sú pozostatkami pre-
vratných zmien, ktoré sa udiali po prvej 
svetovej vojne. Bez toho, aby sme nepoz-
nali naše počiatky, nenájdeme ani cestu, 
ako sa tu cítiť doma. A je jedno, či sme 
sem prišli pred sto rokmi alebo iba nedáv-
no. O udalostiach a ľuďoch, ktorí ovplyv-
ňovali život v našej obci, sa rozprávame 
s jedným z tých, ktorí sa tu narodili a pa-
mätajú si veľkú časť obdobia od založenia 
našej obce až doteraz. Spomína Ing. Zde-
nek Pištek. 

Pán Pištek, oslovili sme vás, lebo už 
ste jedným z posledných pamätníkov, 
ktorí môžu podať svedectvo „z prvej 
ruky“ o počiatkoch našej obce...

Áno, narodil som sa tu v roku 1936 ako 
syn prvej generácie našich osadníkov. Ro-
dičia sa sem prisťahovali z Moravy v roku 
1928, otec bol pôvodom od Uherské-
ho Hradišťa, maminka bola Slovenka od 
Trenčína. Boli jednými z mnohých, ktorí sa 
dopočuli o možnosti nakúpiť pôdu býva-
lých veľkostatkov, ktorá bola v rámci prvej 
pozemkovej reformy zabratá a rozparcelo-
vaná, aby mohla byť následne rozdelená 
medzi bezzemkov. Naši si za veľmi mier-
ne ceny kúpili parcelu na dnešnej Hlavnej 
ulici v Alžbetinom Dvore a postavili si tam 
dom. K parcele o veľkosti 1 katastrálne 
jutro (asi 5700 m2) im bolo pridelené cca 
15 ha rolí, aby mali kde pestovať plodiny 
na živobytie. Treba si uvedomiť, že všetci, 
ktorí prichádzali vtedy do našej obce, mali 
jedinú možnosť ako sa uživiť – a tou bolo 
poľnohospodárstvo. Tak ako väčšina oby-
vateľov vtedajšieho Československa. 

Keď sa sem rodičia prisťahovali exis-
tovala už obec Alžbetin Dvor ? A kto par-
celoval pozemky?

 V tých časoch ešte žili na „maďarskej“ 
ulici (dnešná Kvetná ulica) v malých dom-
čekoch bíreši – pracovníci na bývalom 
majeri Erszébetmajor, ktorý patril grófovi 
Wiener-Weltenovi, majiteľovi veľkostat-
ku, do ktorého patrili jednotlivé majere. 
Jeho majer Erszébeth sa teda stal zákla-
dom obce Alžbetin Dvor, z Anna Majera 
sa stala dnes miestna časť Miloslavov. 
Majer Erszébeth (Alžbeta) bol pomenova-
ný podľa Alžbety Durínskej, ktorá tu ešte 
v 13.storočí dala postaviť kostol (dnešný 
Remeselný Dvor) a Anna Majer bol pome-
novaný podľa Anny, dcéry grófa Wiener- 
Weltena. Ale v prvých desiatich rokoch po 
prvej svetovej vojne obe časti dnešného 
Miloslavova existovali samostatne, každá 
mala svojho starostu. Parceláciu pozem-
kov v Alžbetinom Dvore viedol Ján Kader-
ka, poverený prídelovou komisiou. A ako 

vidno, parceloval veľkoryso – široké verej-
né priestory Hlavnej a Miloslavskej ulice 
nám závidia mnohí. 

Viackrát ste spomenuli baróna Wie-
ner- Weltena, pamätáte sa na neho aký 
bol?

Aj keď barónovi Rudolfovi Wiener-
Weltenovi zobrali v roku 1919 väčšinu 
jeho pozemkov, jeho vplyv bolo cítiť stále. 
Až do druhej svetovej vojny žil vo svojom 
kaštieli v obci Hubice. Bol to rozhľadený, 
veľkorysý a nonšalantný človek, ľudia ho 
mali radi. Jemu vďačíme za mnohé múdre 
rozhodnutia, ktoré vykonal. Dal napríklad 
vysadiť borovicový lesík u nás v obci. Aby 
sadenice v našej štrkovej pôde nevyschli, 
poveril dvoch svojich zamestnancov, kto-
rí niekoľko rokov celý rok vozili v sudoch 
vodu na ich polievanie. To sa nám neskôr 
už nikdy nepodarilo, viaceré pokusy o do-
sadenie lesa po 2. svetovej vojne skončili 
neúspechom. Alebo napr. dal vysadiť ale-
je – nádhernú gaštanovú, už neexistujúcu 
brezovú, ale hlavne javorovú, posledné 
exempláre týchto javorov je možné vidieť 
na ceste, ktorá sa aj dnes volá Wienero-
va alej. A táto cesta bola krásne vysypaná 
jemným štrkom, po ktorej barón cválaval 
na bričke do Bratislavy a ďalej do Viedne, 
kde pravidelne hrával karty...(úsmev).

Poďme sa rozprávať o ľuďoch, ktorí 
postupne prichádzali do našich obcí...

Osídľovanie prebiehalo postupne, ne-
bolo to naraz, tak, ako sa záujemcovia po-
stupne hlásili. Výnimkou bol iba rok 1921, 
kedy sa do dnešnej miestnej časti Milosla-
vov prisťahovala prvá vlna kolonistov, po-
väčšine baptistického vyznania. Prichádza-
li sem z rôznych oblastí, prichádzali sem 
Moraváci, ako napríklad my (..úsmev..), 
prichádzali sem slovenskí navrátilci z Ju-
hoslávie a Maďarska, Poliaci, ľudia z Kysúc, 
spod Tatier či okolia Banskej Bystrice. Do-
konca je aj viacero rodín z Ukrajiny a Bul-
harska. Aj po náboženskej stránke to bolo 
u nás pestré, okrem spomínaných baptis-
tov tu boli evanjelici aj katolíci Predstavte 
si, napriek takejto rôznorodosti bolo spo-
lužitie našich obyvateľov veľmi pokojné. 
Všetci si uvedomovali, že sú tu noví a záro-
veň nijaká skupina kolonistov nepredsta-

vovala väč-
šinu. A bez 
spolupráce 
všetkých to 
v tých ča-
soch ozaj 
nešlo. Skla-
dali sme 
sa na vy-
budovanie 
kultúrneho 
domu či na 
elektrifikáciu obce, spoločne sme sadili 
lipy na našich námestiach (pozri obrá-
zok), pomáhali si pri stavaní domov aj 
v nárazových sezónnych prácach na 
poli. Okrem občasných bitiek na obec-
ných zábavách (smiech), si nepamätám 
na nijaký vážnejší konflikt, ktorý by na-
rušil život u nás. 

Ako sa rozvíjali naše súčasné dve 
časti obce?

Spočiatku sa rýchlejšie rozvíjal Mi-
loslavov, čo bolo logické, lebo prví 
osadníci prišli práve sem. Postavila sa 
tu modlitebňa baptistov, bol tu prvý 
obchod (u Galátových), bol založený 
prvý hasičský zbor aj prvá škola, tzv. 
Jubilejná bola postavená v roku 1928 
práve tu. Ale vzhľadom na blízkosť že-
lezničnej stanice sa nakoniec viac ľudí 
postupne sťahovalo do Alžbetinho 
Dvora. A keď sa otvorila v Alžbetinom 
prvá krčma (u Trepáčovcov), bolo roz-
hodnuté... (Smiech). Od tých čias však 
zostalo akési pnutie medzi obyvateľmi 
oboch častí, akoby mali pocit, že jedna 
na druhú v čomsi dopláca. Ale obe čas-
ti obce sa prudko rozvíjali a zveľaďova-
li, čosi z tej veľkorysosti a novátorstva 
grófa Wiener- Weltena sa prenieslo aj 
na nás. Naši gazdovia chovali ako prví 
angorské zajace, založili zavlažovacie 
družstvo, mali sme tu prosperujúce 
záhradníctvo, ktoré dodávalo vynikajú-
cu zeleninu do Bratislavy, a špargľu do-
konca až do pražských hotelov. Neskôr 
– už za socializmu sme boli známi cho-
vom šľachtených sliepok a ošípaných 
a postavila sa tu kačacia farma. Keďže 
som vyštudovaný agronóm, časti tejto 
histórie nášho družstva som sa zúčast-
ňoval osobne. 

Ako sa vám tu žije dnes?
Napriek hluku z dopravy a množ-

stvu neznámych ľudí musím pove-
dať, že sme ešte stále tá usporiadaná 
vzdušná obec, na ktorú si spomínam aj 
z minulosti. Cítim sa tu dobre, žijú tu aj 
moji súrodenci a deti. 

Ďakujem za rozhovor...

Zhováral sa: Ing. Pavol Karaba
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zaujímavosti z blízkeho okolia
•	 V obci Hamuliakovo (hneď pri hrádzi vodného diela) stojí Kostol sv. Krí-

ža, postavený v 13. storočí, ktorý je jedným z najvýznamnejších román-
skych sakrálnych stavieb na Slovensku. Unikátny je nielen vzácnou fres-
kovou výzdobou, ale najmä tým, že jeho veža sa nakláňa o vyše 70 cm 
smerom na sever. Z tohto pohľadu patrí medzi tri najšikmejšie veže na 
Slovensku. Vychýlenie spôsobili povodne v minulosti, ktoré podmočili 
základy tejto stavby. 

•	 Medzi prírodné skvosty Podunajskej nížiny treba rozhodne zaradiť aj du-
najské mŕtve ramená. Pozrime sa na Číčovské rameno, ktoré vzniklo v 
roku 1899 pretrhnutím hrádze na Dunaji. Dnes ho poznáme ako jazero 
so zvláštnym názvom Lion, ktorý dostalo po istom francúzskom vojakovi, 
ktorý sa tu usadil po prvej svetovej vojne. Leží pri obci Číčov, asi 35 km 
na juhovýchod od našej obce. NPR Číčovské mŕtve rameno je jednou 
z prírodovedecky a krajinársky najhodnotnejších lokalít v Podunajsku a 
je považované za perlu Žitného ostrova. V súčasnosti predstavuje naj-
zachovalejšie mŕtve rameno Dunaja, toto územie je mimoriadne cenné 
najmä vzhľadom na výskyt 107 druhov sťahovavého vtáctva a 24 druhov 
rýb vrátane pôvodnej formy divokého kapra.

•	 V katastri obce Dunajská Lužná, za starou protipovodňovou hrádzou, 
je vybudovaný tajný vojenský objekt, v ktorom bol v 70-tych a 80-tych 
rokoch 20. storočia umiestnený protilietadlový raketový oddiel. Mo-
derný protiraketový komplex SA-75 Dvina, umiestnený v podzemných 
bunkroch, mal úlohu posilniť protivzdušnú ochranu hlavného mesta SR 
Bratislavy. Armáda objekt opustila v roku 1993, v súčasnosti je v súkrom-
ných rukách.

•	 V Podunajských Biskupiciach, v časti Medzijarky, pristálo UFO .... Au-
torom tohto umeleckého diela je akademický sochár Juraj Hovorka. UFO 
bolo postavené v 70. rokoch 20. storočia.

žItNý OstrOV – NáŠ regIóN
V prudko rastúcej a urbanizovanej krajine, v ktorej leží naša obec, sme 

trošku stratili pojem o území, v ktorom bývame. Porozprávajme si o tom-
to území podrobnejšie. Spoznajme Žitný ostrov, na hornom konci ktorého 
žijeme. Je to svojrázna a zaujímavá geografická oblasť, ktorú vymedzujú 
prírodné hranice tvorené riekami. S plochou 1885 km2 je najväčším rieč-
nym ostrovom v Európe. 

Geografia
Prečo je Žitný ostrov nazývaný ostrovom? Lebo je skutočným ostrovom, 

ktorý vznikol počas miliónov rokov pomocou riečnych náplav. Ohraničujú ho 
z juhu rieka Dunaj, zo severu rieka Malý Dunaj (po maďarsky Csállö) a z vý-
chodnej strany rieka Váh, ktorá sa vlieva pri Komárne do Dunaja. Na Žitný 
ostrov sa skutočne dá dostať suchou nohou iba po moste. Má elipsovitý tvar 
s dĺžkou 84 km a šírkou max. 30 km, výrazne rovinatý charakter s najvyšším 
bodom v nadmorskej výške 134 m a najnižším bodom pri Komárne vo výške 
100 m.n.m. Je to územie hydrologicky mimoriadne bohaté, štrkové náplavy, 
na ktorých ostrov leží, tvoria obrovskú zásobáreň kvalitnej pitnej vody, kto-
rá je neustále doplňovaná priesakom z okolitých riek. Hrúbky priepustných 
štrkových lavíc dosahujú od niekoľkých metrov na jeho východnom konci až 
po vyše 300 m v oblasti Gabčíkova. Konkrétne pod našou obcou je hrúbka 
vodnej vrstvy cca 54 m. Objem pitnej vody, ktorý je obsiahnutý v podzemí, 
dosahuje astronomických 10 kubických kilometrov!! 

Vzhľadom k tomu, že Žitný ostrov je príhraničnou oblasťou so sused-
ným Maďarskom, prevahu tvoria obyvatelia maďarskej národnosti. Z tohto 
dôvodu je frekventovaný aj maďarský ekvivalent pre názov Žitného ostrova 
– Csallóköz.

Historicky zaužívané je delenie ostrova na tri časti: na Horný Žitný os-
trov (maď. Felsó-Csallóköz), Dolný Žitný ostrov (maď. Alsó-Csallóköz) a tzv. 
Medzičilizie (maď. Csilizköz). Dolná časť ostrova pripadá k Nitrianskej župe, 
zatiaľ čo horná (západná) časť Bratislavskej a Trnavskej župe. Medzičilizie 

tvorí len sedem obcí okolo Medveďova. Celkovo na úze-
mí Žitného ostrova leží približne 90 obcí.

Žitný ostrov nie je len najväčšou zásobárňou pitnej 
vody, ale – vzhľadom k úrodným pôdam a dostatku vody 
na zavlažovanie – patrí tento región k poľnohospodársky 
najbonitnejším oblastiam v krajine, nazýva sa aj obilni-
novou zásobnicou (alebo zlatou záhradou) Slovenska.

Osídlenie a obyvateľstvo
Región je osídlený od nepamäti, prvé nálezy možno 

datovať do doby pred 4 až 5000 rokmi (Dunajská Lužná), 
potom tu boli Kelti, Rimania aj Avari. Neskôr bolo úze-



nÁš región15

mie obývané prevažne slovanským obyva-
teľstvom. Viackrát v histórii bolo skoro úpl-
ne vyľudnené (plienenie Tatárov 1242, ne-
ustále boje s Turkami 1529 – 1685) a preto 
región zažil viaceré kolonizačné vlny – Slo-
váci zo severu, Maďari a Chorváti z juhu, 
Nemci zo západu. Územie bolo v stredove-
ku prevažne kráľovským majetkom a preto 
bolo pomerne riedko osídlené. Množstvo 
obcí vzniklo až po 1. svetovej vojne rozpar-
celovaním majetkov veľkostatkov počas 1. 
pozemkovej reformy (to je aj prípad Milo-
slavova). 

Tradičné zamestnania
Keďže Žitný ostrov patrí k najúrodnej-

ším častiam Slovenska, je zrejmé, že domi-
nantným zamestnaním väčšiny obyvateľov 
bolo poľnohospodárstvo, transformované 
v novšej ére do ovocinárstva, skleníkovej 
produkcie či pestovania okrasných kvetov 
a rastlín. Pozdĺž ramien Dunaja i Váhu sa 
darilo aj produkcii tabaku.

Významným chovným artiklom v tej-
to oblasti boli najmä ošípané. Domácka a 
remeselná výroba sa v regióne nerozvíjala 
tak intenzívne ako v iných regiónoch Slo-
venska, pretože prevažná časť obyvateľ-
stva sústredila svoju hospodársku činnosť 
na intenzifikáciu a modernizáciu poľnohos-
podárskej výroby.

V nemalej miere sa rozvinuli ľudové a 
doplnkové produkcie naviazané na blízkosť 
vodných tokov ako rybárstvo a výroba ry-
bárskych sietí.

Ostatné remeslá, využívajúce miestne 
zdroje, sa vyvinuli ako doplnkové produk-
cie – napríklad výrobky úžitkových pred-
metov z močiarnej rastliny pálky (nazýva-
nej aj šáchor, alebo trstina), mali množstvo 
použití, robili sa z nej strechy, rohože, tašky 
či výplety. Neskôr sa rozvinulo košikárstvo 
z prútia a oblasť Komárna bola pri zrode 
práce s najmladším pletiarskym materiá-
lom – kukuričným šúpolím. 

Veľmi zaujímavým doplnkovým za-
mestnaním bolo aj ryžovanie zlata, ktoré 
sa dodnes nachádza v riečnych pieskových 
náplavoch. Ešte v 20. storočí sa ryžovaniu 
zlata na Dunaji venovali stovky rodín (nap-
ríklad v obci Zlatná na Ostrove). Posledný 
zlatokop na Žitnom ostrove zomrel v roku 
1944.

V Dunajskej Lužnej, v časti Nové Koša-
riská (staršie aj Mischdorf), sa vyprofilova-
la pomerne intenzívna kováčska tradícia 
miestnych rómskych rodín (napríklad Ri-
govci, Šarköziovci, Reindlovci, Danielovci), 
ktorá prerástla do umeleckého kováčstva 
a zámočníctva. Z tohto dôvodu prezývali 
Dunajskú Lužnú ako železnú dedinu. Ume-
lecké kováčstvo nadväzuje na pôvodné tra-
dície a prosperuje do súčasnosti. Z dielne 
dunajskolužnianskych vyhní vyšlo množ-
stvo kvalitných a umeleckých výrobkov, 
ktoré zdobia mnohé kultúrne pamiatky 
(napríklad hrady Krásna Hôrka, Bojnický 
zámok, Červený Kameň, Grasalkovičov pa-
lác a Pálfiho palác v Bratislave) po celom 
Slovensku a aj v zahraničí. Ich výrobky (a 
ich tvorcov) môžete nájsť aj v našom Re-
meselnom dvore. Na ilustračnej snímke je 
náš spolupracovník – kováč Viliam Šarközi.

Neodmysliteľnou súčasťou koloritu 
Žitného ostrova bolo vodné mlynárstvo. 
Vodné mlyny sa nachádzali nielen popri 
brehoch Dunaja, ale aj v lokalitách vo vnút-
rozemí. Na Žitnom ostrove v priebehu 19. 
a 20. storočia prakticky neexistovala lokali-
ta, kde by sa nevyskytovali miestne vodné 
mlyny. Rozvoj mlynárstva súvisel na jed-
nej strane s dopestovaným obilninovým 
bohatstvom, ktoré sa urodilo v regióne, a 

na druhej strane s mohutným hydrologic-
kým potenciálom, ktorý poskytovali rieky. 
Z konca 19. storočia existuje záznam, že v 
regióne vtedy mlelo vyše stovky mlynov. 
Pôvodné mlyny boli lodné, mobilné, by-
zantského typu, známe na našom území už 
od 13. storočia. Kolové mlyny boli zasa ove-
ľa populárnejšie v oblasti Malého Dunaja. 
Ich zánik súvisel s nástupom priemyselnej 
mlynárskej produkcie v priebehu druhej 
polovice 20. storočia. Dodnes sa zachovali 
štyri kolové mlyny (Jelka, Tomášikovo, Ja-
hodná, Dunajský Klátov) a jeden lodný (Ko-
lárovo), ktoré slúžia ako technické pamiat-
ky pod správou regionálnych múzeí.

Ľudová architektúra
Stavebné tradície Žitného ostrova zod-

povedali ekologickej príslušnosti územia k 
nížinnej podunajskej oblasti. V tradičnej 
architektúre preto dominovali hlina a sla-

ma, resp. dostupná trstina. Nepálená tehla 
sa v oblasti vyskytuje už od 18. storočia v 
okolí Dunajskej Stredy, avšak postupne sa 
stáva dominantným stavebným materiá-
lom oblasti. Pálená tehla bola dostupná 
len pre bohatšie mestské vrstvy. Prieče-
lie domov sa líčilo vápennou omietkou a 
spodná časť domov bývala zdobená šedou 
obrovnávkou. Najobľúbenejším staveb-
ným materiálom na strešné krytiny bola 
ešte na prelome 19. a 20. storočia trstina, 
ktorú získavali kosením močiarov počas 
zimných mesiacov. Ukážku trstinovej stre-
chy si môžete pozrieť aj v našom Remesel-
nom dvore, napriek 15 rokom fungovania 
nevykazuje žiadne známky poškodenia. 
Domy boli orientované kolmo na hlavnú 
cestu, predĺžené podstenie z dvorovej čas-
ti podopierali murované stĺpy ukončené 
výraznou hlavicou, príp. arkádami. Základ-
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nou pôdorysnou formou v oblasti Žitné-
ho ostrova bola trojpriestorová dispozícia 
komorového typu s predelenou vstupnou 
a kuchynskou časťou pitvora.

Viacpriestorové obydlia bývali v oblasti 
veľmi zriedkavé. Za obytným traktom zvy-
čajne nasledovala letná kuchyňa prístupná 
z dvora. Letné kuchyne slúžili na prípravu 
krmovín pre domáce zvieratá. Hospodár-
sky trakt tvorili maštale a plevíny.

Tradičná kuchyňa
Kulinárna kultúra Žitného ostrova bola 

v porovnaní s inými časťami pomerne pes-
trá a bohatá. Bol to úrodný kraj, kde sa da-
rilo nielen obilninám, ale i veľkému množ-
stvu druhov ovocia a zeleniny, kapuste a 
zemiakom. Pestovala sa tu i zelenina, ktorá 
bola v iných regiónoch takmer alebo úplne 
neznáma. Medzi také druhy patrili najmä 
paradajky, paprika, tekvice, melóny, bakla-
žány, uhorky či cukrová repa. Rieky boli 
plné rýb a sladkovodných živočíchov, kto-
rými si ľudia spestrovali jedálniček počas 
roka. Medzi tradičné jedlá patria perkelty, 
guláše, omáčky a husté zeleninové poliev-
ky s mäsom, plnené kapustné listy. Poliev-
ky majú v oblastiach okolo Dunaja dlhú tra-
díciu. Polievky sa jedávali a jedávajú nielen 
na obed, ale aj na raňajky a večeru. 

V porovnaní so zvyškom Slovenska má 
významné postavenie rybacia polievka – 
halászlé a gulášová polievka, obe pochá-
dzajú z maďarskej kuchyne. Ale domáci si 
pochutnali aj na dobrej slepačej či hovä-
dzej polievke. Obľúbenou mäsovou po-
chúťkou je dodnes perkelt, podobný gulá-
šu, ale rafinovanejší. Môže sa pripravovať 
z rôznych druhov mäsa, nielen hovädzieho 
a bravčového, ale napríklad aj z kuracieho. 
Dôležitá je najmä paprika, ktorá sa tu po-

užíva čerstvá, kyslá i sušená, celá, krájaná 
aj mletá.

Žitavská paprika je fenoménom juž-
ného Slovenska, presnejšie Podunajskej 
nížiny a územia pri ústí troch veľkých slo-
venských riek – Váhu, Hrona, Nitry, ale rov-
nako sa pestuje aj v povodí Malého Dunaja 
a Žitavy. Práve v tomto priestore sa dorába 
koreninová paprika s nenapodobiteľnou 
chuťou, z ktorej sa po usušení melie oran-
žovočervená paprika, vynikajúca prísada 
do gulášov, perkeltov či klobás. 

Bohatú tradíciu na Žitnom ostrove má 
rybárstvo - v tomto regióne boli neresiská 
jeseterov a vyzy veľkej (dnes už veľmi vzácny 
druh ryby). Vyzie mäso bolo vraj také chut-
né, že v stredoveku králi posielali do Komár-
na komisárov, ktorí dohliadali na ich rybo-
lov. Samozrejme, v riekach Žitného ostrova 
ľudia lovili desiatky druhov sladkovodných 
rýb. Ryby piekli do chrumkava na otvore-
nom ohni, keďže rybacina rýchlo zmäkne. 
Nezriedka ryby sušili: očistené ryby jedno-
ducho vyložili na vzdušné miesto. Typickým 
žitnoostrovským jedlom, ktoré gazdinky va-
ria aj dnes, je ryba nakyslo či octová ryba: 
ryby sa upečú, potom sa vložia do octovo-
cibuľovej šťavy, aby dlhšie vydržali.

Osobitnou kapitolou bol chov ošípa-
ných - mäso a ostatné produkty z neho 
výrazne obohacovali stravu prevažne ťaž-
ko fyzicky pracujúcich roľníkov. Zabíjačky, 
ktoré sa vykonávali hlavne v mesiacoch 
november a december, boli malým sviat-
kom hojnosti a zároveň rituálom rodinné-
ho a susedského spolunažívania. Zo zabitej 
ošípanej sa využilo úplne všetko. Podstat-
ná bola vyškvarené masť, na ktorej sa pri-
pravovali jedlá po celý rok, škvarky, jaterni-
ce a krvavnice, tlačenky a klobásy. Mäso sa 
solilo, údilo, ale aj zaváralo do sklenených 
alebo kameninových nádob. 

Pre lepšiu predstavu o celom procese 
zabíjačiek odporúčam navštíviť náš Reme-
selný dvor, kde si môžete naživo pozrieť 
náradie a nástroje, ktoré sa používali. V 
našom Remeselnom dvore môžete nájsť aj 
ďalšie inšpirácie a poznatky o našom regió-
ne, či už sa jedná o dávnu a slávnu históriu 
alebo o nakuknutie do ozajstného gazdov-
ského domu.

Týmto článkom o Žitnom ostrove chce-
me poukázať na jeho jedinečnosť, skryté 
bohatstvo a atmosféru. Len vtedy, keď po-
chopíme jeho krásu, spôsob života a tra-
dície s ním spojené, sa tu začneme cítiť 
dobre. 

Spracoval: Ing. Pavol Karaba
Zdroje: časopis Krásy Slovenska, Žitno-

ostrovské múzeum v Šamoríne, texty Re-
meselný Dvor 

RECEPTy ŽITNOOSTROVSKEJ  
KUCHyNE

PLNENý KAPUSTOVý LIST
1 kg mletého mäsa, 250 g ryže, 2 

vajíčka, 3 strúčiky cesnaku, 1 cibuľa, 
korenie, vegeta, soľ, paradajkový pre-
tlak, 1 hlávka čerstvej kapusty, 500 g 
kyslej kapusty

V slanej vode uvaríme do polomäk-
ka kapustnú hlávku a jednotlivé listy 
oddelíme. Do mletého mäsa pridáme 
vajíčka, cesnak, cibuľu, korenie, vege-
tu, soľ a do polomäkka uvarenú ryžu. 
Vypracujeme masu a zavinieme do ka-
pustných lístkov tak, aby hmota nevy-
padávala.

Do pripravenej nádoby dáme vrst-
vu kyslej kapusty, naukladáme časť 
pripravených závitkov a vrstvy opakuje-
me, na vrchu bude kapusta. Paradajko-
vý pretlak rozriedime vodou, pridáme 
soľ, vegetu, korenie, trochu kryštálové-
ho cukru a zalejeme pripravené vrstvy 
kapusty.

Varíme asi 30 minút na miernom 
ohni, po uvarení podávame s čerstvým 
chlebom.

OPEKANé RyBACIE KLOBÁSKy
SO SLANINOU
1 kg mäsa sladkovodných rýb, 100 

g slaniny, 50 g strúhanky, 1 PL krupice, 
100 g masla, 2 vajcia, 2 žĺtky, štipka no-
vého korenia, soľ, mleté čierne korenie

Najskôr pripravíme slaninový zá-
klad tak, že slaninu pokrájame a vy-
škvaríme. Ryby potom na vyškvarenej 
slanine opečieme, podlejeme horúcou 
vodou a udusíme, potom ich zbavíme 
kože a vykostíme. Napokon mäso zo-
melieme, pridáme rozpustené maslo, 
strúhanku, krupicu, 2 celé vajíčka a 2 
žĺtky, korenie a soľ podľa chuti. Zmes 
premiešame, natlačíme do črievok a 
klobásky opekáme na oleji.

KOLÁČ KÚCSOS 
1kg polohrubej múky, 500 g hladkej 

múky, 500 ml vlažného mlieka, 50 g 
čerstvého droždia, 2 žĺtky, 100 ml oleja, 
100 g masla, 250 g kryštálového cukru, 
1 sušené hrozienka, soľ, na potretie žĺ-
tok alebo smotana 

Zo všetkých prísad vypracujeme 
cesto, ktoré necháme asi 40 minút na 
teplom mieste. Po vykysnutí z neho 
odštipujeme kúsky, z ktorých šúľame 
šúľky o niečo hrubšie ako palec 10 cm 
dlhé. Na jeden koláčik sú potrebné štyri 
rovnaké šúľky. Dva prvé uložíme vedľa 
seba zvisle, na ne do mriežky položíme 
dva vodorovne. Postup treba dodržať 
kvôli výslednému efektu. Pečieme v 
predhriatej rúre.
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Milí predvianočne športovo naladení 

obyvatelia našej obce,
touto športovou terminológiou by sme 

vás radi vtiahli do diania zápasu, kde hrajú 
hviezdy Miloslavova proti nude, obezite a 
lenivosti. Dovoľte mi preto, aby som Vás 
poinformoval o pripravovaných športo-
vých akciách a nápadoch. 

Na poslednom zasadnutí komisie špor-
tu sa jej členovia zhodli na myšlienke uspo-
riadať športový deň obce. Každý športový 
oddiel v rámci ŠKO by sprístupnil svoje 
„ihrisko“ a pod dozorom by si tam kaž-
dý mohol zahrať. V RSC Alžbetin Dvor by 
prichádzali do úvahy tieto športy: futbal, 
tenis, volejbal; v Zóne relaxu a oddychu v 
Miloslavove zase basketbal, nohejbal, ho-
kejbal a v Kultúrnom dome by sa mohol 
hrať stolný tenis. Všetko by sa zakončilo na 
ihrisku RSC malým občerstvením spojeným 
so zábavou – hudbou. Hľadáme na toto po-
dujatie vhodný termín, pretože v júni sú už 
na ihrisku ďalšie akcie, ako MDD a varenie 
Miloslavovského guľášu. Pevne veríme, že 
ho nájdeme a túto peknú myšlienku preta-
víme do reality.

Ďalšie naše aktivity na podporu športu 
smerujú do výstavby nového tréningového 
ihriska pre deti, pretože oddiely sa nám 
rozrastajú ako huby po daždi. Zaoberáme 
sa preto veľmi reálne s prípravou výstavby 
nového tréningového ihriska pre deti, a to 
v areáli bývalého zberného dvora pri ihris-
ku, čo je minimálne z logistického pohľadu 
najideálnejšie miesto. Na tento účel sme 
využili ako pre nás šitú grantovú schému z 
dotačného programu Slovenského futba-
lového zväzu a požiadali sme o príspevok 
na toto ihrisko. Veríme si, že aj uspejeme. 
Súbežne s tréningovou plochou sa musíme 
popasovať aj s už nevyhovujúcou kapacitou 
šatní, takže v blízkej dobe nás zrejme nemi-
nie nejaká tá prístavba alebo nadstavba....

Úplne nakoniec - všetci sme v očakáva-
ní, ako dopadne možnosť výstavby novej 
telocvične, nakoľko takéto niečo v našej 
rýchlorastúcej obci jednoducho chýba.

Prajem všetkým čitateľom a obyvate-
ľom Miloslavova krásne sviatky prežité v 
pokoji, kľude a v kruhu rodiny.

Ivan Húska, predseda  
športovej komisie pri OZ

Vážení priatelia športu, obyvatelia obce, 
blížiace sa zimné obdobie predznamenáva nástup zimných športov, ale aj ukončenie 

sezóny spojenej najmä s letnými športami. Po úspešnom futbalovom vystúpení našich se-
niorov v jesennej časti, ktorí sa umiestnili na 7. mieste spomedzi 14 družstiev Oblastného 
futbalového zväzu Bratislava - mesto a splnili tak očakávané ciele, nám nemalú radosť 
robili aj naše detské futbalové družstvá, ktoré svojimi výkonmi atakovali prvé priečky vý-
sledných tabuliek jednotlivých súťaží, v ktorých sú zaradení. I keď pre vedenie športového 
klubu nie je tabuľkové umiestnenie žiackych oddielov jedinou prioritou, pretože dôraz 
kladieme najmä na to, aby deti trávili svoj voľný čas na športoviskách, ich umiestnenie 
nás veľmi teší a sme na nich patričné hrdí. 

S nástupom zimného obdobia svoje aktivity ukončili aj tenisti, nohejbalisti, turistic-
ký a cyklistický oddiel, či volejbalový oddiel. Pokiaľ to počasie dovolí, vo svojej činnosti 
stále pokračuje Združenie priateľov futbalu, Hokejbalový klub Miloslavov, Stolnotenisový 
klub, samozrejme Hokejový klub Miloslavov, ktorý využíva ľadovú plochu v Hamuliakove 
a Hardcore-gym Miloslavov situovaný v priestoroch domu kultúry. 

Futbalový oddiel seniorov zimnú prípravu odohrá v zimnej lige v Senci a futbalové 
oddiely detí absolvujú zimnú prípravu v telocvičniach. V jeseni sa konalo tiež zasadnu-
tie výkonného výboru Športového klubu obce Miloslavov, na ktorom jeho členovia prijali 
množsto personálno-organizačných zmien. Za všetky možno spomeniem zmenu organi-
začnej štruktúry futbalových oddielov, zmenu vo vedení stolnotenisového klubu, prija-
tie Hokejbalového klubu Miloslavov, zmenu na pozíciách vo vedení Združenia priateľov 
futbalu a ďalšie, ktorými máme ambíciu efektívnym spôsobom napĺňať ciele a poslanie 
športového klubu. 

O pripravovaných projektoch v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry, kde rôznym 
spôsobom participuje aj športový klub v spolupráci s obcou Miloslavov som sa zmienil už 
v predchádzajúcich číslach Spravodajcu, preto mi v závere dovoľte poďakovať sa všetkým 
priateľom, športovcom, sponzorom, funkcionárom, predstaviteľom obce a aktívnym ob-
čanom v oblasti telovýchovy a športu za celoročnú pomoc a spoluprácu, zároveň prajem 
všetkým príjemné prežitie sviatkov a úspešné vykročenie do nového roku. 

Mgr. Martin Sitiar, predseda výkonného výboru ŠKO Miloslavov

klub rekreačNéhO NOhejbalu
V sobotu 7. septembra 2019 sa uskutočnil už 9. ročník amatérskeho nohejbalového turnaja trojíc obce Miloslavov o pohár starostu 

obce. Turnaj trojčlenných družstiev sa tradične konal na multifunkčnom ihrisku Športovo-rekreačného areálu obce Miloslavov v časti 
Alžbetin Dvor. Turnaj organizoval Nohejbalový klub Miloslavov v spolupráci s ŠKO obce Miloslavov.

Začiatok turnaja bol trošku rozpačitý, pretože nás po príchode na ihrisko privítal dážď. Ten však ustal a turnaj prebehol k veľkej 
spokojnosti všetkých 6-tich zúčastnených tímov. K atmosfére výborného športového dňa prispeli nielen samotní hráči svojím výkonom, 
ale aj sponzor podujatia, ktorý venoval hráčom ceny a Šport pub, kde sa nám postarali o skvelé občerstvenie. Na prvom mieste sa 
umiestnil jeden z domácich tímov. 

Robert Pokorný, Nohejbalový klub Miloslavov

hOkejbal V mIlOslaVOVe!
Tento rok sa priaznivci hokejbalu v našej obci 
rozhodli preniesť tento krásny šport z ulice a 
cesty na ihrisko. Na ihrisku v Miloslavove sa 
začali pravidelne stretávať hokejbalisti všet-
kých vekových kategórií a zručností. Podarilo 
sa nám vytvoriť aj hokejbalový klub HbK Mi-
loslavov pod záštitou Športového klubu Obce 
Miloslavov. Kedže máme v obci mnoho nad-

šencov tohto športu, začali sme aj s príp-
ravou hokejbalového ihriska. Podarilo sa 
nám vybaviť hokejbalové mantinely od 
majstrov Slovenska v hokejbale - Kome-
ty Vrútky. Postupne sa bude pripravovať 
celé ihrisko tak, aby sme mohli už v zime 
a na jar „zarezávať” na pravom hokejba-
lovom ihrisku. V prípade záujmu o člen-
stvo v klube nás môžete kontaktovať na 
hokejbalmiloslavov@gmail.com alebo 
cez facebookovú stránku HbK Miloslavov.

Martin Čierny a Ladislav Bučík



ŠtatIstIka Obce
K 19.11.2019   je počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu v obci 3471. 

Od 20.07.2019 do 19.11.2019 sa prihlásilo 159 obyvateľov. 
Od 20.07.2019 do 19.11.2019 sa odhlásilo 22 obyvateľov.

Do manželstva vstúpilo 11 párov. Narodilo sa 20 detí. 
Navždy nás opustili 2 obyvatelia.

sponzor  
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združeNIe 
prIateľOV futbalu
Združenie priateľov futbalu (ďalej ZPF) 

má za sebou úspešný športový rok. V roku 
2019 máme 26 aktívnych členov a hráči 
trénujú dvakrát do týždňa - v pondelok a v 
stredu - na veľkom trávnatom ihrisku alebo 
na umelej zatrávnenej ploche v Alžbetinom 
Dvore. ZPF tak ako po minulé roky aj tento 
rok odohralo niekoľko zápasov, či už v jarnej 
alebo v jesennej časti. Zápasy sme odohrali 
s okolitými obcami Rovinka, Hamuliakovo, 
Malinovo, Most pri Bratislave, Slovenský 
Grob a Vrakuňa. Všetky zápasy sa niesli v 
priateľskom duchu.

V polovici septembra sa naše mužstvo 
zúčastnilo už pravidelného turnaja starostu 
obce Most pri Bratislave. Prvý zápas sme 
odohrali s mužstvom z Chorvátskeho 

Grobu, ktorý sme vyhrali 7:1. V druhom zápase sme prehrali s domácim mužstvom 1:3 a 
skončili sme na peknom druhom mieste.

Ing. Peter Hrnčiar, podpredseda ZPF



futbalOVé OddIely 
detí a mládeže
Opäť je tu priestor informovať vás o činnosti fut-

balových oddielov detí a mládeže pri Športovom 
klube obec Miloslavov (ďalej len „ŠKO“). V lete sme 
robili každoročný nábor nových detičiek, našich fut-
balových nádejí, kde sa nám prihlásilo 14 detí. 

Staršie deti sme pre sezónu 2019/2020 prihlásili 
do súťaží, a to konkrétne kategóriu

U8 do PMD 
(https://sko-miloslavov.futbalnet.sk/tim/38564 ), 

U9 do PMC2 
(https://sko-miloslavov.futbalnet.sk/tim/38563 ), 

U11 do PRSC 
(https://sko-miloslavov.futbalnet.sk/tim/38562 ), 

U13 do MZM 
(https://sko-miloslavov.futbalnet.sk/tim/38561 ), 

a U15 do SZM 
(https://sko-miloslavov.futbalnet.sk/tim/38560 ). 

Bližšie info nájdete aj na našej stránke www.
skomiloslavov.sk. 

Vedením kategórie U7 sme poverili našu 
ostrieľanú dvojicu trénerov v zložení Martin Sitiar a 
Róbert Riegel, U8 vedú Peter Bulík a Andrej Janev, U9 
Tomáš Slovák a Roland Murtini, U11 Tomáš Mikulec, 
Anton Kamon a Lubomír Hirsch, U13 Ján Madleňák a 
Miroslav Snopek a U15 Miroslav Snopek.

Po skončení jesennej časti súťaže môžeme smelo 
skonštatovať, že naši mladí futbalisti si viedli veľmi 
dobre, v náročnej súťaži sa nestratili a môžeme sa 
pochváliť aj krásnymi priebežnými výsledkami.

Rád by som vyzdvihol účasť detí na tréningoch – 
pravidelne, s elánom a radosťou chodievajú trénovať 
a pristupujú k tomu zodpovedne, ďalej trénerov, 
ktorí odvádzajú maximum v týchto našich amatér-
skych podmienkach aj na úkor svojho voľného času 
a vás rodičov, že máte trpezlivosť s deťmi, trénermi a 
aj vedením nášho klubu.

Na zimnú prípravu sme deťom cez týždeň 
zabezpečili telocvičňu na základnej škole vo Štvrtku 
na Ostrove.

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

Na záver by som sa rád poďakoval predsedovi 
ŠKO Martinovi Sitiarovi, všetkým trénerom, pretože 
sa venujú klubu a deťom vo svojom voľnom čase a 
robia to srdcom, deťom, rodičom a starostovi obce, 
ktorý nám výrazne pomáha a zaželal všetkým krásne 
a pokojné vianočné sviatky.

Ivan Húska,  
predseda FO detí a mládeže

U15

U13

U11

U9

U8

sponzor  

6 vzrastlých javorov  

Acer platanoides

šport19



Spravodajca obce Miloslavov – obecný časopis ● Vydáva obec Miloslavov v náklade 1850 kusov ● Uzávierka čísla 22.11.2019
Redakčná rada: Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, Bc. Ladislav Bučík, Kvetoslava Jašurová. Pripomienky, návrhy a podnety týkajúce sa života  

v obci môžete doručiť do schránky, ktorá sa nachádza vo vestibule Obecného úradu Miloslavov na prízemí, alebo poslať na e-mailovú adresu: info@miloslavov.sk. 
Uverejnené články sa nemusia zhodovať s názormi redakčnej rady ● Nepredajné.


