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PROJEKTY OBCE

Milí spoluobčania, milí priatelia,
len nedávno sme slávili Vianoce a začal nový rok 2020 

a už nedočkavo na dvere klopú veľkonočné sviatky. 
Do nového roku sme si nabalili batoh plný úloh a plánov. 

Vyhrnuli sme si rukávy a dali sa do práce, pretože nás čaká 
náročný rok, a to po všetkých stránkach. Príprava projektov 
na stavbu nového pavilónu školy a aj samotná stavba je jed-
nou veľkou výzvou. Druhou je príprava projektu telocvične 
a všetko, čo súvisí s takýmto náročným projektom. V prípra-
ve je taktiež projektová dokumentácia na stavbu novej ma-
terskej škôlky v miestnej časti Miloslavov. A v rôznom stupni 
dokončenia sú ďalšie projekty, ktoré pripravujeme a ktoré 
chceme postupne podľa našich možností realizovať.

Dôležitou a dobrou správou pre našu obec je podpísa-
nie zmluvy s ministerstvom vnútra na prenájom priestorov 
pre Obvodné oddelenie policajného zboru v našej obci, a to 
v priestoroch nového obchodného centra. Veľké poďako-
vanie za túto naozaj nevšednú vec patrí všetkým, ktorí na 
tomto procese participovali.

To, že sa nám darí v obci riešiť mnohé veci a postupne 
obec zveľaďovať, je výsledkom konštruktívnej spolupráce 
obecného zastupiteľstva, starostu a zamestnancov Obecné-
ho úradu.

Iba spolupráca a konštruktívny dia-
lóg je cesta k napredovaniu a spôsob, 
ako riešiť vzniknuté problémy. 

 V neposlednom rade je pre nás 
dobrou správou kladné vnímanie na-
šej obce a toho čo sa u nás deje aj na-
vonok – naša obec má dobrú povesť. 

Je veľmi potešujúce, že k aktivitám 
obce sa postupne pridáva stále viac 
ľudí a vytvárajú sa aj nové príležitosti pre zapojenie sa do 
práce pre komunitu. Takouto príležitosťou je napríklad novo 
sa tvoriaci dobrovoľný hasičský zbor.

Veľká komunita, akou už sme, má svoje klady a zápory 
a prináša aj rôzne výzvy vo vzájomnom spolužití. Vidím však, 
že je oveľa viac pozitívnych prístupov, ako negatívnych. 

Úloha pre každého z nás je, aby sme sa usilovali prispie-
vať tým najlepším, čo v nás je v prospech miesta, kde spo-
ločne žijeme.

Chcem nám všetkým popriať príjemné a radostné preži-
tie blížiacich sa veľkonočných sviatkov v kruhu blízkych a ro-
diny – v mene svojom, poslankýň a poslancov Obecného 
zastupiteľstva a všetkých zamestnancov našej obce.

Milan Baďanský, starosta obce

Na projektoch pracujeme  
v obci aj v zimnom období
Od vydania ostatného Spravodajcu Obce 
Miloslavov už uplynul nejaký čas, preto 
prinášame aktuálne informácie o pro-
jektoch a akciách, ktorým sa obec veno-
vala v posledných mesiacoch. V zimnom 
období sme sa venovali najmä admi-
nistratívnej príprave väčších projektov 
a keďže počasie bolo pomerne priazni-
vé, v rámci možností sa dokončovali roz-
behnuté stavby a investície. 

Podstatný čas sme venovali príprave 
projektových dokumentácií na výstav-
bu ďalšieho pavilónu základnej školy, 
telocvične v základnej škole a mater-
skej škôlky v časti Miloslavov, ako aj zís-
kavaniu všetkých potrebných povolení 
v súvislosti s odstránením stavby rodin-
ného domu pri základnej škole. V mieste 
odstránenia budovy plánujeme vybudo-
vať 6 triedny pavilón základnej školy. 

V základnej škole sa nám podarilo 
kompletne rekonštruovať kotolňu, kto-
rá už dosluhovala a zabezpečili sme tak 
bezproblémový chod základnej školy po-
čas zimných mesiacov. 

Koncom jesene sa nám podarilo do-
končiť multifunkčné ihrisko s osade-
ním mantinelov pre hokejbal, volejbal, 
basketbal a minifutbal v Zóne oddychu 
a relaxácie (ZOR) v časti Miloslavov. 



Po ukončení verejného obstarávania bude s dodávateľom podpísa-
ná zmluva na výstavbu ďalšieho ihriska s multifunkčným povrchom, 
ktoré bude súčasťou ZOR. Ihrisko bude realizované z podporného gran-
tového programu Úradu vlády Slovenskej republiky. Obec v ZOR plánu-
je v najbližšej dobe realizáciu altánku s grilom pre aktívny oddych ob-
čanov. Altánok s grilom plánujeme financovať z grantového programu 
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, MAS Malodunajsko. 

Momentálne sa pracuje aj na projekte označovania ulíc názvami 
a orientačného systému obce. K predmetnému projektu prebehlo ve-
rejné obstarávanie a ukončenie realizácie je plánované do jesene to-
hoto roku. 

Zároveň začíname s praktickou realizáciou projektu WIFI4EU, kto-
rým zabezpečíme v desiatich zónach po celej obci bezplatný prístup 
k internetu pre všetkých občanov. Projekt je čiastočne financovaný 
grantovým programom Európskej únie a obec ho realizuje so spoloč-
nosťou Telekom a.s., ktorá disponuje optickým pokrytím v našej obci. 

Obec začala realizovať kontajnerové stojisko s prístreškom na Ja-
zernej ulici, kde budú mať možnosť občania ukladať separovaný od-
pad. Zabezpečíme tým poriadok okolo kontajnerových státi a ich ochra-
nu pred poveternostnými vplyvmi. 

Druhým novým prístreškom budeme rozširovať kapacitu chránených 
státi na bicykle na železničnej stanici pre občanov využívajúcich vla-
kové spojenia. V predchádzajúcich týždňoch sa nám podarilo rozšíriť 
kapacitu elektronickej ochrany existujúceho prístrešku s možnosťou jej 
rozšírenia aj o ochranu novopostaveného. 

V štádiu projektových príprav sa nachádza rekonštrukcia Lesnej uli-
ce a priechod pre chodcov z Miloslavova na Anna Majer. 

V predchádzajúcom období sme realizovali vybudovanie parkova-
cích plôch na železničnej stanici. Hlavnú parkovaciu plochu sme vyno-
vili asfaltovým povrchom a dopravnými značeniami. Takto vybudované 
parkovanie prispieva k zvýšenému komfortu cestujúcich. 

Obec začala s realizáciou osadenia hybridného osvetlenia na parko-
visku pri záhradkách na železničnej stanici. V tomto úseku nie je priestor 

AKTUALITY3
dostatočne osvetlený, preto veríme, že tým-
to opatrením zvýšime bezpečnosť v premávke 
a budeme čiastočne predchádzať drobnej krimi-
nalite. Obec plánuje aj zabezpečenie parkoviska 
kamerovým bezpečnostným systémom. V štádiu 
projektovej prípravy je aj posun autobusovej za-
stávky na Hlavnej ulici bližšie k základnej škole. 
Projekt bude spojený s parkovaním a organizo-
vaným vjazdom ku základnej škole motorovými 
vozidlami. Takisto sa pripravuje projekt na vybu-
dovanie autobusovej zastávky v Miloslavove vrá-
tane chodníka od časti Anna Majer. 

Mgr. Martin Sitiar, vedúci  
hospodárskej správy

MIMORIADNA SITUÁCIA
V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM VÍRUSU COVID-19

Od  štvrtka 12.  marca 2020 od 6. hodiny je na Sloven-
sku vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti so šíre-
ním vírusu COVID-19

Obec Miloslavov zriadila krízový štáb, ktorý pravidel-
ne zasadá a prijíma nevyhnutné opatrenia potrebné na 
zabezpečenie pomoci občanom obce, seniorom a odká-
zaným obyvateľom.

Zamestnanci obce, nad rámec plnenia svojich bež-
ných úloh, zabezpečujú všetko, čo súvisí so súčasnou 
krízovou situáciou ako je zabezpečenie a roznos ochran-
ných rúšok, či zabezpečenie rozvozu stravy pre seniorov.

Obec zabezpečila dezinfekciu všetkých obecných bu-
dov, vonkajších okolitých priestorov, zastávok a priesto-
rov pri železničnej stanici. Zároveň obec zabezpečila stra-
tegické zásoby ako rúška a dezinfekčné prostriedky. 

Významnú pomoc poskytuje čerstvo založený dobro-
voľný hasičský zbor, ktorý hneď po svojom založení ak-
tívne spolupracuje v mimoriadnej situácii, a napomáha 
s krízovým manažmentom.

S pomocou DHZ je zabezpečené doručovanie infor-
mácií o spôsoboch, ako sa chrániť pred nákazou. Miest-
ne obchody s potravinami napomáhajú s rozvozom a do-
náškou nákupov potravín v prípade potreby.

Rada školy aktívne komunikuje s vedením školy 
a napomáha ohľadne vyučovania žiakov základnej ško-
ly, napr. prostredníctvom podporných videoprezentácií 
a textov cez emaily.

Vedenie obce pravidelne informuje na svojej web-
stránke, aj na FaceBook stránke, o prijatých opatreniach, 
ktoré sú nariadené alebo odporúčané Okresným úradom 
Senec, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 
a Ústredným krízovým štábom.

http://www.miloslavov.sk/covid-19-koronavirus/ 
informácie o opatreniach zavedených krízovým štábom 
obce Miloslavov, o súvisiacich dokumentoch napr. Úra-
dom verejného zdravotníctva SR alebo Hlavného hygie-
nika SR, rovnako aj o odporúčaniach pre ľudí ako znížiť 
riziko infekcie koronavírusom.

Ďalšie užitočné linky: 
Úrad verejného zdravotníctva – COVID-19

http://www.uvzsr.s
Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19 

nájdete aj na webovej stránke:  
https://www.korona.gov.sk

Spracovala Ing. Renáta Bačová
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V súvislosti s tým, ako nás všetkých vyrušuje stále sa 
zväčšujúci dopravný ruch v našej obci, vykonal Obec-
ný úrad sériu meraní dopravného zaťaženia obce 
– dopravný prieskum. Prieskum sa konal v dňoch 
19.januára – 23.januára 2020 na dvoch meraných 
miestach. Merali sa počty obojstranne prejdených 
vozidiel nepretržite počas štyroch dní na meracom 
mieste pri výjazde do Bratislavy na konci miestnej 
časti Miloslavov (viď tabuľka) a na výjazde z Alžbe-
tinho Dvora smer Miloslava. Prieskum bol doplnený 
v dňoch 2. marca – 4.marca 2020 na meracom mies-
te pri vjazde do obce od Hviezdoslavova.

Tento dopravný 
prieskum nadväzuje na 
predchádzajúce dopravné 
prieskumy, vykonávané 
v našej obci v rokoch 2000 
a 2011. Rozdiel vidíme 
hlavne v tom, že tento do-
pravný prieskum sa vyko-
nával elektronicky s použi-
tím radarovej technológie, 
máme z neho veľmi presné 
a podrobné dáta z dlhšie-
ho časového obdobia (4, 
resp. 3 dni) a vykonával sa 
24 hodín denne, na rozdiel 
od predchádzajúcich me-
raní, ktoré pokrývali iba 
denných 7 hodín záznamov 
počas 2 dní. Výsledky a zá-
very vyplývajúce z meraní 
sú zaujímavé a v mnohom 
prekvapujúce. Je iba škoda, že sa vykonali až po pre-
smerovaní hlavnej dopravnej trasy do Bratislavy z Vi-
nohradníckej ulice na trasu cez Studené a obchvat 
Mosta pri Bratislave. 
Na priloženej tabuľke vidíme priebeh dopravy počas 
dňa, pričom je na prvý pohľad zrejmé, že množstvá 
áut a rozdelenie dopravy v jednotlivom dni sa počas 
celého týždňa prakticky nemení. Výnimkou je pia-
tok, kde je priebeh hustoty dopravy zhodný s pred-
chádzajúcimi dňami, len namerané množstvá sú cca 
o 20% nižšie. (Pozn. Na priloženom grafe sa piatko-
vé merania nevykonali, ale porovnaním piatkového 
merania z druhého meracieho miesta je tento po-
kles jasne vidieť.) Na prvý pohľad je zrejmé, že kritic-
ké zaťaženie našich ciest je umiestnené do ranných 
hodín – 6.00 a 9.00 hod, keď sa za 1 hodinu preženie 
cez našu obec až 600 vozidiel. V poobedňajších hodi-
nách bola dopravná špička rozložená na dlhšiu dobu 
(15.00 až 20.00 hod) a preto maximálne hodinové 
dopravné zaťaženie bolo približne polovičné. 

Pri stanovení celkového počtu vozidiel, ktoré 
denne prejdú našimi cestami, vychádzame z na-
meraných hodnôt, uvedenými v tabuľke. V dňoch 
okrem piatku sa doprava na hlavnej ceste do Bra-
tislavy pohybuje okolo 4.800 vozidiel za deň! Aby 
sme dostali celkové množstvo vozidiel, pohybujúce 
sa v našej obci za jeden deň, pomôžeme si pomer-
mi z posledných meraní, kde sme merali aj prúdy 
smerom od a do Dunajskej Lužnej. Z týchto údajov 
môžeme odvodiť, že cca 16-17% vozidiel neopúšťa 
našu obec cez hornú časť Miloslavova (a tým pádom 

VYHODNOTENIE DOPRAVNÉHO  
PRIESKUMU V NAŠEJ OBCI

sa nedostali do merania počtov na spomenutých miestach). Výsledné číslo poč-
tov vozidiel, denne prechádzajúcich cez našu obec, sa môže dosť presne blížiť 
k číslu 5.900 – 6.000 ks denne!! Pre porovnanie – v roku 2011 bolo toto číslo 
4.700 vozidiel (nárast o 25%) a v roku 2000 dokonca iba 1.800 vozidiel (nárast 
o 330%). A musíme povedať, že by toto číslo bolo ešte oveľa vyššie, keby časť 
dopravy neodbremeňovala vlaková doprava (vidíme plné parkoviská na našej 
vlakovej stanici). A aj nedávne uzavretie Vinohradníckej nám v tomto paradoxne 
pomohlo, lebo časti motoristov smerom od Hviezdoslavova a aj od Dunajskej 
Lužnej sa už neoplatí skracovať si cestu cez našu obec. 

Ešte pridáme zopár zaujímavých údajov, ktoré nám dali dáta, zozbierané me-
raním:

-	 Oproti poslednému meraniu (2011) sa výrazne zmenil pomer nákladných 
a osobných vozidiel, kým predtým bol pomer nákladných vozidiel iba 3% 
z celkového počtu, teraz máme ten pomer oveľa vyšší, až 15%-ný, súvisí 
to so zvýšenou obsluhou stavebných aktivít, prebiehajúcich v celom na-
šom regióne

-	 Prekvapujúce boli pozorovania nameraných rýchlostí (merania boli vy-
konávané radarom). Oproti prirodzenému očakávaniu, že vodiči letia cez 
našu obec ako blázni, merania dokázali ich prekvapujúcu disciplínu – až 
85% vodičov sa zmestilo do tolerancie + 10 km/hod nad povolenú hra-
nicu 50 km/hod. Ale boli tam aj výtečníci, ktorí na úseku do Miloslavy 
dosiahli rýchlosť 121 km/hod, dokonca smerom od Hviezdoslavova až 
132 km/hod!

-	 Až 30% denného času (6.00-19.00 hod) sa hustota premávky u nás blíži 
k hodnote, ktorá sa podľa metodiky dopravného inžinierstva hodnotí ako 
súvislá premávka alebo jazda v zástupe (queue traffic). Takáto hustota 
dopravného prúdu už výrazne zhoršuje manévrovanie – ako vychádzanie 
a cúvanie do dvorov, prechod chodcov cez priechody alebo vychádzanie 
autobusov zo zastávok.

-	 A jedna informácia, ktorá určite zaujíma všetkých – z vyhodnotenia všet-
kých troch meraní je zrejmé, že približne 50-60% našej dopravnej záťaže 
je tzv. tranzitná doprava, teda vozidlá iba prechádzajúce cez našu obec. 
Zbytok, t.j. 40-50% dopravy v obci si „robíme“ sami. 

Záverom možno konštatovať, že merania potvrdili nutnosť intenzívne pra-
covať na súbore opatrení na odstránenie negatívnych dopadov neprimeranej 
dopravnej zaťaženosti našej obce. Či už je to stavba nových priechodov pre 
chodcov, budovanie zariadení na alternatívnu 
dopravu ako parkoviská pri ŽSR alebo cyklis-
tické chodníky či urýchlené dobudovanie ob-
chvatu našej obce. Pre plynulosť a bezpečnosť 
premávky vnútri obce takisto veľmi pomôžu 
plánované tohtoročné investície - rekonštruk-
cia Lesnej ulice a presun autobusovej zastávky 
v Alžbetinom Dvore z križovatky pred ZŠ.

Namerali a spracovali: Ing. Pavol Karaba  
a Ing. Dalibor Žiaran – prednosta OÚ
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Pri prejazde medzi oboma miestnymi časťami obce sa nedá nevšimnúť si stavbu konštrukcie nového 
objektu, ktorý vyrastá pri vjazde do miestnej časti Miloslavov. Investor OC MILOSLAVOV, s.r.o. tu 
realizuje stavbu Obchodného centra Miloslavov. Súčasťou stavby je vybudovanie križovatky, celková 
úprava šírky komunikácie III.triedy/1054 (Centrálna ulica) a vybudovanie odbočovacieho pruhu so 
stredovým ostrovčekom – čo sa práve realizuje. Investor takisto zabezpečuje prekládku vzdušného 
vedenia vysokého napätia do zeme. 

Niekoľko čísiel na úvod
Veľkosť celého staveb-

ného objektu určeného pre 
jednotlivé prevádzky je 3000 
m2, len samotná predajňa po-
travín bude mať rozlohu 1400 
m2 a v rámci areálu sa počíta 
s 90 parkovacími miestami a s 
umiestnením bezdotykovej 
autoumyvárne, čo určite oce-
nia mnohí obyvatelia obce. 
Zelené plochy s výsadbou sú 
samozrejmou súčasťou.

Aká bude ponuka sorti-
mentu a služieb v centre

Najväčšou prevádzkou 
bude už spomínaná predajňa potravín potravinového reťazca Billa, ďalej tam bude predajňa 101 
Drogerie, kaviareň, kvetinárstvo, vinotéka, prevádzka rýchleho občerstvenia s donáškou jedál, pe-
káreň, chovateľské potreby a predajňa detského textilu. Návštevníkom bude k dispozícii bankomat 
a tiež výdajné miesto zásielkovne balíkov.

V centre bude mať svoj priestor aj polícia 
Výsledkom dlhodobých rokovaní medzi Obcou Miloslavov, investorom centra a Ministerstvom 

vnútra SR je podpísanie zmluvy o zriadení nového obvodného oddelenia policajného zboru v na-

Týmto sloganom by sme mohli nazvať život žiakov v ZŠ v Miloslavove, ktorá je prvý rok aktívne 
zapojená do projektu „Zelená škola“. O tom, že to v škole naozaj žije, svedčia prebiehajúce aktivity, 
ktoré sa realizujú v rámci vyučovania, ale aj mimo neho. Cieľom projektu je viesť žiakov k zodpo-
vednému prístupu a vytváraniu návykov vedúcich k ochrane životného prostredia. V súčasnosti je 
projekt „Zelenej školy“ zameraný na triedenie odpadu. 

V priestoroch školy sú umiestnené koše na separovaný odpad a na stenách dostupný informačný 
materiál s environmentálnou tematikou, ktorý je pravidelne aktualizovaný. Žiaci získavajú dôležité in-
formácie a potrebné praktické zručnosti formou besied, súťaží, ale aj aktivít v rámci vyučovacích hodín. 
O tom, že ich nebolo málo, svedčia besedy s eko zameraním – s pánom Matejom Zámečníkom o jeho 
knihe „Nezábudka a Divozel“, o dôležitosti správnej životosprávy a zdravého životného štýlu „Pestrá 
strava bez zbytočnej chémie“, o odpadoch s pani Horváthovou z firmy Henkel Slovensko. Na tému ako 
správne triediť odpad sa žiaci zúčastnili predstavenia „Tárajko a Popletajka“. Žiakov veľmi oslovila aj 
návšteva Plynárenského múzea, kde sa uskutočnil krst knihy „Bellabka“. Kniha je zameraná najmä na 
detského čitateľa s cieľom vzbudiť pocit zodpovednosti k zvieratám a prostrediu, v ktorom žijú. 

Aktivity našich žiakov v triedení odpadu zaujali aj slovenské média, najmä TV JOJ, ktorá natočila 
o prebiehajúcom projekte reportáž. 

V závere minulého roka potešili žiaci rodičov „Vianočnou besiedkou“ s eko zameraním. V tomto 
duchu sa niesli aj „Vianočné trhy“, na ktorých mali učitelia ZŠ v Miloslavove stánok, v ktorom sa pre-
dávala cigánska pečienka, zákusky na táckach a nápoje v pohároch vhodných na recykláciu. 

V rámci vyučovacích hodín sa žiaci učia, ako šetriť vodou, tepelnou a elektrickou energiou a ako 
triediť odpad. Vyučujúci žiakom ponúkajú rôzne alternatívy, ako spracovať odpadový materiál. Naj-
mä na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy vytvárajú z odpadového materiálu rôz-
ne dekoračné a úžitkové predmety.

To, že vyučujúci na tejto škole sú aktívne zanietení do prebiehajúceho projektu, je vidieť aj v úp-
rave vonkajšieho areálu školy. 

Na škole pracuje aj enviro krúžok pod vedením koordinátora environmentálnej výchovy. Škola 
spolupracuje s organizáciami s environmentálnym a ekologickým zameraním a s ochrancami príro-
dy. Do spoločnej práce sa snaží zapájať aj rodičov a rôzne súkromné subjekty, ktoré sa venujú danej 
problematike. 

Aj keď je projekt „Zelená škola“ ešte len na začiatku, škola plánuje ešte do konca školského roka 
zrealizovať viacero akcií. Navštíviť so žiakmi Zberný dvor v Miloslavove, kde sa každoročne sústreďu-
je zber papiera žiakov našej školy. Plánujeme taktiež zorganizovať besedu o triedení odpadu v do-
mácnosti „Zero Waste“, vytvoriť eko učebňu, eko hliadku, ale aj informovať verejnosť na webovej 
stránke školy a v školskom časopise, kde budú zverejnené všetky prebiehajúce a plánované aktivity 
školy s touto tematikou.

Podporou tomuto projektu je aj Mediálny krúžok, ktorý začal pracovať pod vedením p. uč. Var-
govej. Žiaci sa tu učia pripravovať rôzne reportáže zo života školy aj obce, ktoré si oni, ich rodičia, 
učitelia a priatelia školy, budú môcť pozrieť vo vysielaní našej malej školskej televízie.

Triediť odpad je v dnešnej dobe dôležité. Je však treba začať od seba... Každý jednotlivec by mal 
ísť deťom v tomto príkladom.

Mgr. Rastislav Vaľko, koordinátor environmentálnej výchovy ZŠ Miloslavov

OTVORENIE PRVÉHO OBCHODNÉHO CENTRA V OBCI SA BLÍŽI

AK SPRÁVNE TRIEDIME, SVET JE KRAJŠÍ ...

Obec Miloslavov začína označovať ulice 
obce tabuľami s novými názvami a postupne, 
tak, ako bude Okresný úrad zapisovať adresy 
do registra adries, začnú sa nové názvy ulíc 
a orientačné čísla aj používať.

Akonáhle bude príslušná ulica zapísaná 
v registri a skontrolovaná a zapísaná v in-
formačnom systéme obce, budú obyvatelia 
týchto ulíc dostávať postupne do poštových 
schránok obálky s potvrdením o trvalom po-
byte všetkých obyvateľov domu alebo bytu 
– teda tým, ktorí majú už vydané občianske 
preukazy. (Deťom do 15 rokov sa potvrdenia 
nevydávajú.) 

O zápise vašej konkrétnej ulice do všet-
kých registrov budeme informovať aj zasiela-
ním SMS a mailových správ. 

Ak nemáte schránku, prípadne, ak v byto-
vých domoch nie sú označené schránky me-
nom, môžete si obálky s potvrdením o trva-
lom pobyte prevziať na obecnom úrade, počas 
stránkových hodín.

Občania – cudzinci s trvalým pobytom 
v obci – môžu o takéto potvrdenie úrad požia-
dať osobne.

Toto potvrdenie vám poslúži pri žiados-
ti o vydanie nového občianskeho preukazu 
– vydanie občianskeho preukazu v zákonnej 
lehote z dôvodu zavedenia ulíc v obci je bez 
poplatku. (Myslí sa tým vydanie OP do 30 dní, 
bez urýchlenia). 

Občanom, ktorí sa chcú v tomto období 
prihlásiť v našej obci k trvalému pobytu odpo-
rúčame, aby tak urobili až vtedy, keď bude ich 
ulica zapísaná v registri. Poprosíme, aby ste si 
k prihláseniu na trvalý pobyt priniesli so sebou 
aj informatívny list vlastníctva so zapísanou 
stavbou a jej súpisným číslom, do ktorej sa bu-
dete prihlasovať. Zjednodušíte a urýchlite tým 
celý proces.

Tabuľku so súpisným číslom dostanete na 
obecnom úrade zdarma (náklady na súpisné 
čísla znáša obec). Tabuľku s orientačným čís-
lom domu si budete môcť zakúpiť na obecnom 
úrade po ich dodaní vysúťaženým dodávate-
ľom (náklady znáša majiteľ nehnuteľnosti). 

Prosíme, aby ste s vybavovaním dokladov 
a iných administratívnych úkonov počkali do 
ukončenia karanténnych a obmedzujúcich 
opatrení.

Ďakujeme za pochopenie.
Kvetoslava Jašurová, Obecný úrad

NOVÝ ULIČNÝ SYSTÉM

šej obci – práve v jednom z priestorov nového 
obchodného centra. Je reálny predpoklad, že 
oddelenie bude otvorené už v tomto roku na 
jeseň.

A kedy bude nové centrum otvorené?
Investor po dohode s jednotlivými prevádz-

kami plánuje otvorenie centra najneskôr do 
konca októbra tohto roku a počíta s jeho sláv-
nostným otvorením za účasti zástupcov prevá-
dzok, vedenia obce a samozrejme obyvateľov 
našej obce.  

Ďakujeme OC Miloslavov, s.r.o. za poskyt-
nutie informácií. 

spracovala: Ing. Jarmila Grujbárová,  
poslankyňa OZ, predsedníčka KROM
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Milí priatelia, spolubčania!
Som rád, že sa môžem i týmto spôsobom k Vám priho-

voriť. Dovoľte mi niekoľkými myšlienkami Vás pozdraviť, po-
vzbudiť a možno niektorých aj potešiť.

Blížia sa najväčšie cirkevné sviatky – sviatky Veľkej noci. 
Sviatky naplnené nádejou a pokojom. Týmto sviatkom v na-
šej liturgii predchádza 40-denné pôstne obdobie, v ktorom 
máme hlbšie a vnútornejšie pochopiť slová svätého Jána 
Krstiteľa: „Uprostred vás je niekto, koho nepoznáte.“ - pri-
pravte mu cestu, aby ste objavili veľké duchovné bohatstvo 
– bohatstvo viery, nádeje a lásky.

Pred mnohými rokmi rúcali v Paríži na jednej ulici starý 
dom. Nečakane objavili poklad – zlaté dukáty z čias Ľudoví-
ta XV. Ich hodnota bola veľká. Koľko biednych ľudí žilo medzi 
týmito chudobnými múrami a zomieralo na biednom slam-
níku a ani netušili, aké veľké bohatstvo je blízko nich.

Prežívame náročné obdobie v našom osobnom i spolo-
čenskom živote. Sú to okolnosti, ktoré sme si pred mesia-
com nevedeli ani predstaviť. Jednoducho tie okolnosti sú 
tu a musíme sa správať a čeliť im ako ľudia, ktorí veria, že 
život a zdravie je Boží dar – a tak sa i správať a chrániť ho 
sebe a iným. Cez tieto udalosti nášho života akoby ustrácha-
nia Veľkého Piatku zaznievajú silné slová Pána Ježiša „Po-
koj vám, nebojte sa“ - „Ja som s Vami po všetky dni až do 
skončenia sveta“ - „Myslite na to, čo je hore...“ – to však ne-
znamená zabudnúť žiť – ale znamená žiť s Kristom v nádeji 
– aj keď niekedy je tá naša viera akoby privalená kameňom. 
Kameňom – bolestnej straty, zabudnutia, strachu, zrady ...

Tu sa deje vždy ten najväčší zázrak ako kedysi pri Ježi-
šovom hrobe. Kto nám odvalí kameň – kameňa niet – je tu 
svetlo, nová nádej zhora, ktorá dáva silu žiť dole – nestratiť 
nádej.

A to preto, lebo Kristus svojím zmŕtvychvstaním posvätil 
nádej aj pre tú najbolestnejšiu chvíľu života, ba dokonca až 
za hranice nášho ľudského života.

To je to bohatstvo, ktoré je tak blízko nás, len ho chcieť 
prijať do svojho života – a tak, aby sme mohli oprávnene 
spievať to radostné Veľkonočné Alleluja. Aj keď to možno 
v tomto roku nebude zaznievať v našich kostoloch, o to 
vrúcnejšie ho spievajme srdcom, v ktorom Boh rozoznáva 
naše myšlienky aj naše pohnútky.

Modlím sa za Vás chorí, zostarnutí o silu pochopiť kríž.
Modlím sa za Vás otcovia, matky, aby ste pre Vaše deti 

v ich živote nezabudli na to najdôležitejšie – vieru v Boha.
Modlím sa za Vás deti, mládež – pochopiť tento dar viery 

nie ako povinnosť či tradíciu, ale ako Božie obdarovanie pre 
Vašu šťastnú budúcnosť.

A tak všetkým nám chcem pripomenúť, že ten najdôleži-
tejší článok našich rodín, manželstiev je: Kristus – Nezomrel, 
ale žije!

Nech tohoročná Veľká noc aj keď za okolností, aké sú, je 
pre každého z nás príležitosťou naplniť svoje srdcia veľko-
nočnými darmi, ktorými Boh chce naplniť každého.

Nech Zmŕtvychvstalý Ježiš požehnáva Vašu prácu, obete 
i snaženia, nech Vám do duše vleje svetlo a posilňuje nádej.

Radosť a pokoj Vám i Vaším rodinám praje

Félix Mikula, správca farnosti

DUCHOVNÉ SLOVO 6

Farnosť Miloslavov
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900 42 Miloslavov
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Obec Miloslavov v spolupráci s dobrovoľníkmi z radov ob-
čanov našej obce reflektovala na iniciatívu a potrebu zriadenia 
Dobrovoľného hasičského zboru obce Miloslavov (ďalej len „DHZ 
Miloslavov“). Za týmto účelom dňa 2.3.2020 zasadal príprav-
ný výbor v zložení Jaroslav Ferianček, Milan Baďanský, Martin 
Čierny, Simona Kalinovská, Andrej Karpinský, Igor Kubík, Gabriel 
Pažitný, Martin Sitiar, Mário Vanc a Dalibor Žiaran. Prípravný vý-
bor vypracoval všetku potrebnú dokumentáciu na zvolanie prvej 
riadnej ustanovujúcej schôdze DHZ Miloslavov, ktorá sa uskutoč-
nila dňa 5. marca 2020 v priestoroch Obecného úradu Miloslavov 
za prítomnosti 22 registrovaných členov Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany Slovenskej republiky (DPO) a ďalších hostí, čím bola usta-
novujúca schôdza uznášaniaschopná. 

Záujem o členstvo v DHZ Miloslavov prejavilo doposiaľ 35 
obyvateľov obce. Hlavné ciele ustanovujúcej schôdze boli: legi-
tímne založenie DHZ Miloslavov ako organizačnej zložky DPO, 
vytvorenie členskej základne DHZ, prijatie stanov DHZ, zvolenie 
predsedu a výbore DHZ Miloslavov, schválenie plánu činnosti na 
rok 2020 a nakoniec výber znaku DHZ Miloslavov. 

Ustanovujúca členská schôdza na svojom zasadnutí zvolila vý-
bor DHZ Miloslavov v zložení: predseda výboru Ing. Dalibor Žia-
ran, MBA, podpredseda Mgr. Martin Sitiar, veliteľ Ing. Andrej Kar-
pinský, pokladník Bc. Jaroslav Ferianček, preventivár Ing. Simona 
Kalinovská, referent pre mládež Gabriel Pažitný, strojník Bc. Igor 
Kubík a za revíznu komisiu t.j. revízora bol zvolený JUDr. Mário 
Vanc, LL.M. 

Medzi hlavné ciele DHZ Miloslavov patrí budovanie, organi-
zovanie a zdokonaľovanie dobrovoľného hasičstva v našej obci 

DOBROVOĽNÍ HASIČI UŽ AJ V NAŠEJ OBCI

v duchu stanov a právnych noriem 
v oblasti ochrany pred požiarmi, vy-
konávanie zásahovej činnosti, po-
skytovanie technickej pomoci, vy-
konávanie protipožiarnej prevencie 
na území obce, zdokonaľovanie sa 
v oblasti odbornej prípravy, výchova a vedenie detí a mládeže k 
dobrovoľníctvu, rozvíjanie spolupráce s orgánmi samosprávy a 
právnickými osobami na úseku požiarnej ochrany, pôsobenie na 
úseku civilnej ochrany obyvateľstva, kultúrno-spoločenská čin-
nosť a uchovávanie dedičstva a histórie požiarnej ochrany. 

Ustanovujúcou členskou schôdzou sme odštartovali proces 
dobrovoľnej protipožiarnej ochrany v našej obci. Pred nami je 
veľa práce spojenej najmä s materiálno-technickým zabezpeče-
ním DHZ, či vytvorením kvalitného programu prevencie v obci, 
vrátane práce v oblasti výchovy detí a mládeže. Teší nás však, že 
na tejto ceste nie sme sami a postupne sa pridávajú obyvatelia 
ochotní pomôcť napĺňať ciele a poslanie dobrovoľného hasičstva, 
tešíme sa tiež veľkej podpore zo strany vedenia obce a zastupiteľ-
stva. Profesionálny prístup a maximálna miera ochoty všetkých 
členov DHZ Miloslavov dáva jasný signál, že na tejto ceste máme 
šancu byť úspešní a tento projekt bude užitočný v prospech všet-
kých občanov našej obce. 

V prípade záujmu o prácu v DHZ Miloslavov nás kontaktujte 
prostredníctvom mailu: info@miloslavov alebo telefonicky: 0907 
711 830.

Ing. Dalibor Žiaran, MBA
 predseda DHZ Miloslavov 
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AREÁL ZÁKLADNEJ ŠKOLY DOSTÁVA KONEČNÚ PODOBU
Stáva sa už tradíciou, že pomaly v každom čísle Spravodajcu obce 
vás informujeme, ako sa postupne naša malá útulná pôvodne 
malotriedna základná škola pretvára na veľkú a modernú plno-
organizovanú deväťročnú základnú školu. Minulý rok sa vyprofi-
lovali záverečné kontúry, aký bude konečný počet a veľkosť ob-
jektov školy a ich rozmiestnenie v rámci celého areálu. V tomto 
príspevku by sme chceli podrobnejšie popísať, ako pokračujú 
prípravy a realizácia konkrétnych investícií. 

Zopakujme si základné informácie – konečný rozsah našej ZŠ 
v jestvujúcom priestore sa po konzultáciách s projektantami a or-
gánom verejného zdravotníctva ustálil na maximálny počet 27 
tried (po troch triedach v každom ročníku). Samozrejme, s nevy-
hnutným zázemím, ktoré takáto škola potrebuje (telocvičňa, ka-
binety, zborovne a špecializované triedy). Súčasný stav k 1.1.2020 
je taký, že disponujeme 19 triedami – na úkor jednej triedy sme 
museli rozšíriť školskú jedáleň. Zvyšok kapacity priestorov sa pri-
pravuje v podobe výstavby ďalšieho pavilónu so 6-mi triedami 
a úpravou podkrovia budovy pôvodnej Jubilejnej školy. 

Ako bude areál školy vyzerať v konečnej podobe je vidno 
z priloženej celkovej situácie školského areálu. 

Na situácii vidíme umiestnenie jestvujúcich budov a zaria-
dení celého školského areálu, vrátane objektov materskej školy 
a tiež vrátane uvažovaných nových objektov. 

V prvom rade, aby sa akékoľvek ďalšie stavby mohli v are-
áli postaviť, bolo potrebné rozšíriť jestvujúci pozemok školské-
ho areálu. Toto sa realizovalo jednak kúpou pozemku s domom 
na začiatku roku 2019 – pozemok napravo pri ceste o výmere 
800 m2, na situácii označený ako nový pozemok A, a tiež kúpou 
ďalšieho pozemku o výmere 980 m2 , ktorý sa prikúpil na začiat-
ku roku 2020 (naľavo vzadu), na situácii tiež označený ako nový 
pozemok B. 

Na pozemku A je červeným vyznačený zámer výstavby nové-
ho pavilónu so 6-mi triedami, ktorý je nevyhnutne potrebný na 
pokračovanie vyučovania už v školskom roku 2020/21. Pavilón je 
naprojektovaný ako modulový systém a v súčasnosti prebieha ve-
rejné obstaranie dodávateľa stavby. Stavba je čiastočne finančne 
krytá aj dotáciou Ministerstva školstva v sume 200.000 Eur. V zá-
vislosti na legislatívnych a administratívnych procesoch je možné 
predpokladať, že túto stavbu obec dokáže postaviť a uviesť do 
prevádzky v roku 2020. 

Kúpou pozemku B sa otvorila možnosť konečne naprojek-
tovať a postaviť dlho očakávanú telocvičňu. Jej umiestnenie je 
naznačené tiež červenou farbou. Telocvičňa je projektovaná 
veľkoryso, s hracou plochou olympijských rozmerov, s menším 
hľadiskom a nutným sociálnym zázemím. Samostatný vstup poza 
Materskú škôlku z Centrálnej ulice umožní aj jej využívanie ve-
rejnosťou či športovými klubmi v poobedňajších hodinách či cez 
víkendy. Konštrukcia telocvične bude oceľová s murovaným záze-
mím, všetko v tepelno-technickej norme A0. Projekty telocvične 

sú pripravené, v súčasnosti prebieha proces získania stavebného povolenia. Reali-
zácia stavby bude podmienená úspešným pridelením dotácie z eurofondov, výzva 
má byť vypísaná v roku 2020.

Na priloženej situácii si môžete všimnúť aj nové umiestnenie autobusovej za-
stávky, ktorá sa plánuje presunúť z veľmi nevhodného miesta priamo v križovatke 
ciest Hlavná a Centrálna. Táto úprava veľmi zlepší bezpečnosť chodcov a odstráni 
množstvo kolíznych situácií, ktoré vznikajú pri súčasnej polohe tejto zastávky.

Úspešnou realizáciou naznačených investícií sa proces neustáleho staveniska 
na území našej ZŠ postupne ukončí, areál sa bude už len upravovať o hracie plo-
chy, zeleň a ihriská podľa aktuálnych požiadaviek. 

Spracovali: Ing. Jarmila Grujbárová,  
poslankyňa a predsedníčka komisie pre rozvoj obce (KPROM)

 Ing. Pavol Karaba, člen KPROM

A

B
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•	 na Slovensku sa ročne dopestuje 
okolo 30.000 ton jabĺk. Z toho asi ¼ 
pripadá na Miloslavov

•	 na 1 ha sadu je asi 4.000 ks ovoc-
ných stromčekov.

•	 v sadoch sa stále niektoré úkony ro-
bia výlučne ručným spôsobom. Stri-
hanie a tvarovanie, prebierka a na-
koniec zber si vyžadujú cca 600-700 
hodín ručnej práce na 1 ha.

•	 firma Boni Fructi – Dobré Jablká 
má asi 160 stálych zamestnancov, 
mnohých aj z Miloslavova. Pri zbere 
úrody pribudne ďalších 300 až 500 
sezónnych pracovníkov.

•	 v časti Alžbetin Dvor (Gaštanová 
alej) firma v súčasnosti buduje veľ-
ké moderné sklady na ovocie o plo-
che 4000 m2. V riadenej atmosfére 
sa tam bude skladovať celá úroda 
tak, aby sa zachovala jej kvalita až 
do leta nasledujúceho roku.

•	 produkty firmy Boni Fructi môžete 
nájsť vo všetkých známych obchod-
ných reťazcoch na Slovensku.

Sú všade okolo nás. Na jar sa zahalia do bielych 
obláčikov kvetov a na jeseň sú zase obťažkané 
úrodou krásnych jabĺk. Určite ste si všimli úhľad-
né šíky ovocných sadov v chotári našej obce. Roz-
právame sa s konateľom farmy Boni Fructi – Dob-
ré jablká – Ing. Jozefom Vozárom.

Na úvod skúste povedať ako sa to všetko 
s tými vašimi sadmi začalo a prečo práve  
tu v Miloslavove?

Moja rodina pochádza z Dunajskej Luž-
nej, som poľnohospodársky inžinier – ovocinár, 
a tak som prirodzene hľadal svoje pôsobenie 
v okolí rodiska. V roku 1993 som sa na svojej praxi 
v Belgicku ešte počas štúdia zoznámil zo zaujíma-
vým človekom, farmárom a dušou ovocinárom – 
Wimom Woutersom. Práve on mi dodal odvahu, 
že som sa ako mladé ucho odhodlal rozbehnúť 
svoju vlastnú ovocnú farmu – zo začiatku najprv 
v Dunajskej Lužnej. A Wim mi pomáhal zvládnuť 
moje prvé podnikateľské krôčiky – profesionál-
nymi radami a skúsenosťami. Dodnes je mojím 
spoločníkom vo firme. Naše prvé sady boli zalo-
žené v chotári Dunajskej Lužnej, na prenajatých 
pozemkoch. V Dunajskej Lužnej je však veľkým 
problémom práve rozdrobenosť poľnohospodár-
skej pôdy – čo činilo rozširovanie výmery nami 
obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy sko-
ro nemožným. A tak som obrátil svoju pozornosť 
na neďaleký Miloslavov – mladú, pôvodne kolo-
nistickú obec, kde boli výmery jednotlivých po-
zemkov ešte stále dostatočne veľké a neprešli toľ-
kými deleniami cez dedičské konania ako u nás. 
V spojitosti s vhodnou pôdou a jej vlastníkmi, 
ktorí mali osobný vzťah k moderne obhospodaro-
vanej pôde, sa okolie Alžbetinho Dvora postupne 
stalo veľkým centrom ovocných sadov známym 
nielen v širokom okolí, ale aj na celom Slovensku. 
Dnes pestujeme u vás jablone, hrušky a čerešne 
celkom na 80-tich hektároch. V susednej Lužnej 
okrem týchto druhov ovocia máme aj významné 
výmery jahôd a najnovšie nám už začínajú rodiť 
aj kanadské čučoriedky. 

Hovorili ste o moderne obhospodarovanej 
pôde, čo to znamená?

Od samého začiatku bola mojím cieľom čo 
najvyššia kvalita ovocia – tak, ako som to videl vo 
svete. Najprv nám pomáhal svojimi skúsenosťa-
mi Wim, veľa sme sa naučili aj sami a dnes nám 
pomáhajú najlepší svetoví experti na pestovanie 
ovocia. Viete, ovocinárstvo je dlhodobý proces. 
Na začiatku spravíte chybu alebo zlé rozhodnutie 
a bude sa to s vami vliecť roky. Začína to výberom 
odrôd, na niektoré nie je vhodná pôda, niektoré 

ľudia nechcú kupovať, lebo aj pri tomto sa rozho-
dujú podľa vzhľadu a módnych trendov. Samotné 
vysádzanie a tvarovanie stromčekov je celá veda 
– vzdialenosti jednotlivých stromčekov od seba, 
ich jednotné strihanie, pomer listov a plodov, 
prebierka plodov – všetko je úzkostlivo strážené 
a unifikované. Prečo? Musíme zabezpečiť, aby sa 
dosiahla čo najväčšia kvalita – veľkosť, farba, chuť 
a neporušenosť plodov a zároveň, aby sa dosia-
hol čo najväčší výnos. Ovocný sad je živý orga-
nizmus, v našich sadoch vo vašej obci máme cez 
300 tisíc ovocných stromov a všetky výkyvy poča-
sia – jarné mrazy, letné búrky a krupobitia, silné 
vetry a najmä suchá – vedia veľmi poškodiť úro-
du. Preto sú potrebné veľmi veľké investície na 
zamedzenie nepriaznivých dopadov klimatických 
extrémov – ochranné siete proti ľadovcu, kva-
pôčková závlaha, vetrolamy, parafínové kahance 
a ventilátory proti jarným prízemným mrazom. Za 
to posledné – ventilátory – sa chcem občanom 
ospravedlniť, lebo viem, že niekoľko nocí do roka 
ich musíme obťažovať hlukom, ktoré ventilátory 
robia. Verte, že k tomu pristupujeme veľmi ne-
radi, iba v prípade najvyššieho ohrozenia, vtedy, 
keď je to skutočne nevyhnutné. No a súčasťou 
moderného ovocinárstva musí byť aj priebežné 
ošetrovanie sadov, šetrný zber, triedenie úrody 
a jej moderné skladovanie. 

Keď už rozprávate o ošetrovaní stromov 
počas roka, ako je to s postrekmi pesticídmi – 
alebo produkujete produkty v BIO kvalite? 

Naša úroda sa zatiaľ nezaraďuje do stupňa 
bio kvality. Má to niekoľko dôvodov – hlavným 
dôvodom je však konečná cena produktu, keďže 
mimoriadne investície a opatrenia, potrebné na 
dosiahnutie stupňa kvality bio sa nutne odrazí na 
jej výrazne vyššej cene. A tú – aspoň zatiaľ – nie 
sú naši zákazníci ochotní platiť. Všetky naše sady 
sú zaradené do takzvanej integrovanej výroby. 
Čo to v praxi znamená? Integrovaná výroba za-
ručuje taký spôsob ošetrovania sadu, ktorý šetrí 
všetky užitočné organizmy a používa postreky 
iba tam, kde si príroda sama nevie poradiť. Po-
užitie pesticídov sa obmedzuje najmä na prvé 
štádiá vývoja plodu – teda apríl - máj, a do zbe-
ru sú kompletne odbúrané. Neskôr sú používané 
hlavne neškodné prírodné látky, napríklad bio-
preparáty, ktoré ničia hubové ochorenia alebo 
feromónové mätenie, ktoré zabraňujú rozmno-
žovaniu sa škodcov. Môžem vás ubezpečiť, že 
do predajní expedujeme ovocie, ktoré svojim 
obsahom škodlivých látok ani zďaleka (30-50% 
povoleného limitu) nedosahuje povolené prísne 
limity, stanovené normami. A netvrdím to ja, ale 
desiatky nezávislých kontrol, rozborov a meraní, 
ktoré ročne u nás vykoná obchodná inšpekcia, ale 
aj samotné obchodné reťazce. Pre vás je dôležité 
aj to, že samotné postreky v sadoch, vzhľadom k 
mikrónovým koncentráciám, modernej aplikácii 
a výberu správnych látok, nemajú nijaký vplyv na 
zdravie obyvateľov, bývajúcich neďaleko. Možno 
moja posledná poznámka ku kvalite, chcel by som 
vyvrátiť mylné predstavy o tom, že na bio ovocie 
sa nepoužívajú žiadne postreky a ochranné látky. 
Používajú sa aj tam, len ich zloženie a koncentrá-
cie sú iné a nižšie.

Aké akcie a podporné programy rozvíjate 
na to, aby sa vaše ovocie dostalo v čo najväčšej 
miere k miestnym spotrebiteľom, najmä k de-
ťom? 

Začnem so smutným faktom, že spotreba 
ovocia, najmä jabĺk, u detí u nás rok čo rok kle-
sá. Bohužiaľ na úkor nezdravých snackov, tyči-
niek a keksíkov. Napriek tomu uvediem niekoľko 
našich aktivít, ktorými sa snažíme oživiť záujem 
o konzumovanie ovocia. Naša firma je zapojená 
do štátneho programu „Školské ovocie“, kde len 

my dodávame jablká a šťavy do 400 škôl na zá-
padnom Slovensku. Vďaka tomuto programu do-
stanú rodičia pre svoje deti zdravé ovocie len za 
25 % ich ceny. Jedna z tých škôl je aj vaša Základná 
škola Miloslavov. 

Zamestnávame celé oddelenie (4 zamestnan-
cov), ktorí nerobia nič iné, len sa venujú školským 
výpravám, ktoré bezplatne sprevádzajú po našich 
sadoch a ukazujú krásu, zdravosť a užitočnosť 
čerstvého ovocia. Neuveríte, ale ročne prejde cez 
naše sady do 10 tisíc detí ! 

Pre deti aj dospelých každý rok na jeseň 
usporadúvame „Jablkové hodo-
vanie“, slávnosti ovocia 
s bohatým sprievod-
ným programom. 
Srdečne na tieto 
slávnosti po-
zývame aj ob-
čanov vašej 
obce. A v ne-
p o s l e d n o m 
rade – hlavne 
pre miestnych 
sú určené akcie 
ako samozber, kde 
si môžu návštevníci 
sami obrať ovocie za 
výrazne nižšie ceny – jaho-
dy v Dunajskej Lužnej a jablká v Miloslavove. Našu 
miestnu predajňu v Dunajskej Lužnej asi pozná-
te, dávame tam možnosť okrem našich vlastných 
produktov si kúpiť aj výrobky miestnych drobných 
výrobcov a chovateľov. Napríklad med alebo pre-
peličie vajcia. Verím, že oceníte našu snahu o dl-
hodobé seriózne podnikanie.

Ďakujem za rozhovor 
zhováral sa: Ing. Pavol Karaba



ÚNIA ŽIEN MILOSLAVOV 
BILANCUJEME ROK 

2019
Rok 2019 sa skončil a je tu obdobie hodnote-

nia našej činnosti. Nový rok 2019 sme začali tradič-

ne - oslavou MDŽ spojenou s výročnou členskou 

schôdzou. Zúčastnilo sa jej 55 členiek, ktoré svoj svia-

tok oslávili v príjemnom prostredí a v družnej zábave.

 Každoročnou spoločnou akciou s klubom dô-

chodcov je stretnutie pri Dunaji na výborných peče-

ných rybách, ktorý sa uskutočnilo v krásnu májovú 

nedeľu.

 Veľký záujem bol o pravidelné divadelné pred-

stavenia organizované spoločne s klubom dôchod-

cov - v roku 2019 to boli 3 predstavenia. Navštívili 

sme v SND predstavenie „Bál“ a v divadle Nová scé-

na predstavenie „Mária Terézia“ a „Osmy svetadiel“ 

v réžii pána Ďurovčíka.

 Dvojdňového zájazdu za krásami Slovenska 

v Čremošnom sa zúčastnilo 28 členiek. Navštívili sme 

múzeum praveku v Bojniciach, klopačku a banský or-

loj v Španej doline. Druhý deň sme strávili na termál-

nom kúpalisku v Kováčovej v relaxačnom, sedacom 

a plaveckom bazéne.

 Každoročná pravidelná návšteva TK Veľký Me-

der s rodinnými príslušníkmi sa uskutočnila dňa 

15.9.2019 s účasťou 40 účastníkov. Počasie nám 

prialo, tak sme svoj voľný čas mohli plne využiť na 

novovybudovaných atrakciách kúpaliska. 

 Aj v tomto roku sme sa pravidelne každý posled-

ný piatok v mesiaci stretávali v komunitnom centre 

pri spoločných posedeniach.

 Žiaľ, po 50 ročnom pôsobení organizácie v našej 

obci sa z časového zaneprázdnenia členiek a nedo-

statku finančných prostriedkov rozhodlo na členskej 

schôdzi 13.3.2020 o ukončení činnosti organizácie. 

Ďakujeme zakladateľkám organizácie p. Ľudmile .Ba-

košovej dlhoročnej predsedníčke Anne Barančíkovej, 

Anne Kováčovej, Jiřine Brnovej, Margite Muránskej 

a všetkým členkám výboru počas celého obdobia 

trvania organizácie za ich obetavú prácu, bez ktorej 

by organizácia nemohla existovať. Organizácia po-

čas uvedeného obdobia zabezpečovala ženám obce 

kultúrne podujatia, spoločenské podujatia a nepo-

slednom rade návštevu pamiatok a krás Čiech a Slo-

venska. Ďakujeme všetkým členkám za ich priazeň 

a podporu, bez nich by činnosť organizácie nebola.

 Výbor Únie žien Miloslavov
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ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY MILOSLAVOV
Materská škola je pre život každého človeka nenahraditeľná, dôležitá a potreb-

ná práve na začiatku jeho života, kedy sa dieťa formuje ako osobnosť. Materská 
škola nemá byť „odkladacím“ priestorom pre rodičov, v ktorom sa deti prehrajú, 
lebo ich rodičia nemajú v tomto uponáhľanom svete na ne čas. A verím, že ani 
nikdy nebude. Aj keď poskytuje služby bezpečného prostredia, stravovania, či mož-
nosti denného odpočinku, ostáva výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorej činnosť 
je regulovaná štátnym vzdelávacím programom. Svojim pestrým a zaujímavým 
programom, vypracovanými projektmi rôzneho druhu rozpracovanými v školskom 
vzdelávacom programe, ponúka deťom prežiť nádherné a nezabudnuteľné chvíle. 
Vzájomným pôsobením učiteľa a dieťaťa, za účasti mnohých, rozdielnych, starších 
i mladších rovesníkov a kamarátov, prežíva dieťa v materskej škole dni plné lásky, 
radosti, šťastia, pokoja, pohody, na ktoré bude celý život spomínať.

Čas nám stále rýchlejšie ubieha -ani sa nenazdáme a rok s rokom sa stretá -ako-
by sa všetko odohrávalo v jednom rýchlom filme. Meníme čokoládové mikulášske 
figúrky za veľkonočné zajačiky. A tak aj u nás v škôlke čas letí veľmi rýchlo. Hneď 
po zimných prázdninách mali deti možnosť pozrieť si divadelné predstavenie Žabí 
princ. V každej správnej klasickej rozprávke musí byť princ a princezná a dobro, 
ktoré víťazí nad zlom. Inak to nebolo ani v tomto predstavení. 

No a akéže by to boli fašiangy bez poriadnej fašiangovej zábavy? Celá materská 
škola sa premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa stretli takmer všetky rozpráv-
kové bytosti – princezničky, králi, čarodejníci, ježibaby, piráti, kovboji, klauni, ale i 
zvieratká – lienka, zajačik, drak, tiger a iné. Škôlka ožila vravou a veselou hudbou. 
Bola to riadna zábava. Masky sa hrali, spievali, tancovali a hodovali. Svojou troškou 
prispeli aj pani kuchárky a upiekli nám fašiangové šišky. V tento deň nás navštívil 
šašo Ľuboš, ktorý nás svojim programom všetkých pobavil a rozosmial svojimi ša-
šovinami.. A aby toho nebolo na fašiangy málo, pobaviť nás prišli aj Paci a Pac, ktorí 
nás roztancovali svojim koncertom a nenechali ani jedno dieťa sedieť. V marci, kto-
rý je mesiacom kníh, sme sa preniesli do čarovného sveta rozprávok. Navštívil nás 
rytier Gaston a hradná pani Helen, aby vyrozprávali našim deťom „Príbeh jedného 
rytiera“. Bol to zaujímavý interaktívny výchovno-vzdelávací program, v ktorom sa 
deti naučili veľa o živote v stredoveku. 

Pani spisovateľka Ada Žigová nám predstavila knižku O snehuliakovi s horúcim 
srdcom. V knižke sú krátke príbehy pre všetky deti, ktoré vedia, že to, čo je krásne, 
sa skrýva vo vnútri. 

Naša pani učiteľka Lenka Wolkerová nám tiež predstavila knižku, ktorú napí-
sala, a to Volajú ma aj Bellabka. Bellabka sa ako malý psík dostala do nového do-
mova. Tu sa zoznamuje so zaujímavými kamarátmi, spoznáva čudné veci, objavuje 
okolie – jednoducho, zažíva nevšedné i vtipné situácie. 

V apríli čaká našich predškolákov zápis do 1. ročníka ZŠ. Potom si trošku od-
dýchneme počas veľkonočných sviatkov, privítame jar a čaká nás tiež zápis nových 
detičiek do materskej školy. Dieťa sa prijíma na základe podanej písomnej žiadosti, 
ktorú rodič, resp. zákonný zástupca doručí v určený termín do podateľne Obec-
ného úradu. Na žiadosti je potrebné vyplniť aj potvrdenie o zdravotnom stave 
dieťaťa od všeobecného lekára. Na zápise sa nevyžaduje prítomnosť dieťaťa. Do 
materských škôl sú prijímané deti vo veku 3 – 6 rokov. Prednostne sú prijímané do 
materských škôl zaradených v sieti škôl a školských deti, ktoré:

• sú staršie ako 5 rokov
• majú odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
• s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Podľa vyhlášky o materských školách si ďalšie podmienky prijatia detí určuje 
riaditeľ každého predškolského zariadenia individuálne. Prajem veľa zdaru pri prí-
prave na túto významnú udalosť.

Na záver mi dovoľte popriať: „Duch veľkonočných sviatkov je spojený s láskou 
a nádejou. Nech tento pocit naplní vaše dni aj po zvyšok roka. Nech veľkonočná 
atmosféra nikdy neskončí a značí nový začiatok spolu s prebúdzajúcou sa prírodou.

Nech prebúdzajúci sa život a nové priateľstvá naplnia i tieto dni neobyčajnou 
nádejou. Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc“.

Zdravie, šťastie a úsmev na tvári želá celý kolektív MŠ Miloslavov.
 

 Bc. Monika Neupauerová, riaditeľka MŠ
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ZAUJÍMAVOSTI Z NAŠEJ OBCE ZAUJÍMAVOSTI Z NÁŠHO OKOLIA
• Naša obec leží na obrovskom „jazere“ podzemnej vody. 

Od hĺbky cca 5 m až do hĺbky cca 65 m cez vrstvy kva-
litných štrkopieskov pomaly prúdi najkvalitnejšia pitná 
voda, naše najväčšie bohatstvo.

• Priemerná ročná teplota v našej obci kolíše okolo 9,3 °C. 
Najvyššia teplota, dosahujúca 40 °C bola dosiahnutá v 
piatok 20. júla 2007, najnižšia teplota -33,1 °C bola name-
raná 11. februára 1929.

• Je to neuveriteľné, ale v našej obci má v súčasnosti sídlo 
až 206 firiem - podnikateľských subjektov.

• Od svojho založenia v roku 1949 pôsobili roľnícke druž-
stvá (JRD) v každej časti našej obce zvlášť. Až v roku 1974 
sa JRD Alžbetin Dvor a JRD Miloslavov zlúčili s JRD Úsvit 
v Dunajskej Lužnej. Spolu s JRD Rovinka, Kalinkovo a Ha-
muliakovo vytvorili Združené poľnohospodárske družstvo, 
ktoré obhospodarovalo vyše 5.000 ha pôdy a zamestná-
valo 1.380 členov.

• Ako vznikol názov na-
šej obce Miloslavov? 
Rozparcelovaním veľ-
kostatku grófa Wiener 
Weltena sa jeho časť 
Anna Majer (dnešná 
časť Miloslavov) 29. 
júna 1921 stala pr-
vou česko-slovenskou 
kolóniou na Sloven-
sku. Na svojej schôdzi 
11.decembra 1921 sa 
kolonisti rozhodli uctiť 
si pamiatku výnimoč-
ného Slováka Milana 
Rastislava Štefánika po-
menovaním kolónie na 
„Miloslava“, lebo obec 
Štefánikovo sa už nachádzala v okrese Galanta. Meno 
kolónie v tomto znení sa používalo až do roku 1933, keď 
Štátny pozemkový úrad so sídlom v Prahe ho svojvoľne 
zmenil na „Miloslavov“.

• Aj tento rok sa náš Remeselný dvor dočká zaujímavej 
dočasnej expozície. V čase od mája do októbra budeme 
hostiť unikátnu zbierku hudobných nástrojov s názvom 
„Tradičné hudobné nástroje“. Túto zbierku ľudových ná-
strojov z celého sveta nám poskytne významný slovenský 
výrobca hudobných ľudových nástrojov, interpret, peda-
góg a multiinštrumentalista Michal Smetanka. Okrem 
zaujímavých ľu-
dových nástrojov 
z Karpatskej kot-
liny, ale aj z celé-
ho sveta sa môžu 
najmä deti pote-
šiť interaktívnym 
súborom výrob-
kov a inštalácií, 
imitujúcich rôzne 
druhy hudobných 
nástrojov. Budú 
mať možnosť 
spoznať, ako vzni-
ká zvuk a tón, sú-
zvuk a harmónia. 

• V neďalekom areáli X-bionic sphere v Šamo-
ríne sa v tamojšom hotelovom komplexe na-
chádza druhý najluxusnejší (a tým aj druhý 
najdrahší) apartmán na Slovensku. Vyskúšali 
ho už svetové osobnosti ako Bernard Arnault 
(majiteľ Louis Vuitton), Bill Gates alebo mo-
nacké knieža Albert. Za pobyt v apartmáne o výmere 100 m2 zaplatili 
viac ako 2000 € za noc.

• X-bionic sphere sa postupne stáva najkomplexnejším a najväčším špor-
tovým areálom na Slovensku. Okrem hlavného ťažiska areálu orientova-
né na závodné kone a športovísk pre 27 olympijských športov sa ponuka 
rozširuje o ďalšie netradičné podujatia. Vo februári tu napríklad otvorili 
tradíciu zápasov OKTAGON MMA, už tretíkrát sa tu bude konať turnaj 
svetovej A kategórie v šípkach (Darts), exteriérové klziská sú počas celej 
zimy otvorené pre verejnosť. 

• Okrem územia Žitného ostrova, na ktorom leží aj naša obec, neďaleko 
od nás, leží aj územie s názvom Malý Žitný ostrov. Označuje sa ním 
lokalita, ktorá vznikla po vybudovaní vodného diela v Gabčíkove a odve-
dení hlavného toku Dunaja do nového koryta. Vznikol tu tak umelo vy-
budovaný menší ostrov, ohraničený vodným dielom a starým korytom 
Dunaja, na ktorom ostali tri pôvodne žitnoostrovské obce Bodíky, Vojka 
nad Dunajom a Dobrohošť. K tejto oblasti, ktorá je zároveň chránenou 
krajinnou oblasťou, je možné sa dostať jedine cez dva mosty, vybudo-
vané v Gabčíkove a v Čuňove, alebo kompou cez Vodné dielo z Kyselice 
do Vojky. 

• Hoci rovinatý charakter nášho okolia tomu nenapovedá, búrlivá minu-
losť a poloha na pomedzí civilizácií zapríčinili, že všade okolo nás boli 
v minulosti hrady alebo pevnosti. Pevnosťami, obklopenými vodnými 
priekopami, boli aj terajšie kaštiele v Hubiciach, Rohovciach, Gabčíkove 
či Malinove. Bývalé, dnes už zaniknuté, boli hrady vo Vrakuni pri Brati-
slave, Rovinke, Moste pri Bratislave či Zlatých Klasoch. 

• Náš Žitný ostrov je najväčšou prirodzenou zásobárňou podzemnej 
vody v strednej Európe a dokázal by uhasiť smäd až 13,5 milióna ľudí. 
Slovensko je na svete po Rakúsku druhou krajinou s najväčšou zásobou 
pitnej vody. Z tohto hľadiska máme jedinečnú výhodu, ktorú si musíme 
vedieť aj uchrániť a vážiť.

Gróf Wiener von Welten s manželkou
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Vážení priatelia športu,
po zimnej prestávke, kedy sa členovia Športového klubu obce Miloslavov 

venovali prevažne zimným športom – najmä hokeju – využívajúc hokejovú 
halu v Hamuliakove, prichádza jarná časť s nástupom aktivít letných športov. 
V nasledujúcom období nás čaká ako tradične príprava športovísk na sezó-
nu. V rámci prípravných prác je potrebné rekultivovať veľkú futbalovú hraciu 
plochu, kde svoje majstrovské futbalové zápasy odohrajú detské futbalové 
oddiely, ako aj oddiel seniorov a členovia Združenia priateľov futbalu. 

Rekonštrukcia plôch prebehne aj na tenisových kurtoch, kde bude po-
trebné po zime vymeniť antukový povrch. Táto činnosť patrí do portfólia Klu-
bu rekreačného tenisu. Klub rekreačného volejbalu tradične pripraví povrch 
a okolie volejbalového ihriska s pieskovým povrchom. V predchádzajúcom 
období sme pomocou grantových programov rekonštruovali povrch ihriska 
s umelým trávnikom, ktoré sa v zimných mesiacoch hojne využívalo. V priebe-
hu slabšej zimy sa nám v spolupráci s obcou podarila zrealizovať rekonštrukcia 
hokejbalového ihriska v časti Miloslavov, obec zakúpila mantinelový systém 
a dnes je možné využívať hraciu plochu v plnom rozsahu. Plochu doposiaľ 
najviac využívali členovia hokejbalového klubu. Po ukončení prác bude plo-
cha pripravená aj na basketbal, volejbal prípadne mini futbal. Súčasťou areálu 
Zóny rekreácie a oddychu v časti Miloslavov bude aj ihrisko s multifunkčným 
povrchom novej generácie, na ktoré obec získala grant z Úradu vlády Sloven-
skej republiky a na ktorého spolufinancovaní sa samozrejme podieľa obec. 
Veríme, že v priebehu leta budeme môcť plochu využívať v plnom rozsahu. 

V priebehu zimných mesiacov sa v Rekreačno-športovom centre konal 
pravidelný koncoročný turnaj v šípkach, na ktorom 1. miesto obsadil Ladislav 
Szepesi, 2. miesto Samuel Filip a na 3. mieste skončil Tomáš Paprskár.

Paralelne bežal aj 3. ročník Miloslavovskej ligy v šípkach. Liga začala v de-
cembri 2019 a skončila v marci 2020. Svoje sily si v nej zmeralo 12 súťažiacich. 
Po herne náročnej súťaži sa na 1. mieste umiestnil Ladislav Szepesi, 2. miesto 
obsadil Samuel Filip a na 3. mieste skončil Juraj Oujezdský. 

Zároveň bol založený Šípkarský klub Miloslavov, ktorý je organizovaný 
pod Športovým klubom obce Miloslavov. Predsedom oddielu bol zvolený Sa-
muel Filip, podpredsedom Ladislav Szepesi, hospodárom Juraj Vávra. Svoju 
činnosť budú vykonávať prevažne v priestoroch Rekreačno-športového cen-
tra. Bližšie pravidlá a informácie k fungovaniu získate u príslušných funkciorov. 

Počas zimy boli aktívni aj členovia stolnotenisového oddielu pod vede-
ním Erika Marka, ktorí využívajú k tréningom sálu Kultúrneho domu v Milo-
slavove. O činnosti ďalších oddielov organizovaných pod Športovým klubom 
obce Miloslavov sa budete môcť dočítať na ďalších stranách. 

Vážení priatelia, 
prichádza obdobie asignácie 2% z daní, ktorá je výrazným podporným 

prostriedkom vo financovaní tretieho sektora a neziskových organizácií, akou 
je aj náš športový klub. Získané prostriedky z týchto zdrojov používa športový 
klub výlučne na napĺňanie svojich cieľov v prospech rozvoja športu v našej 
obci. Obraciam sa preto na členov a sympatizantov športu o podporu nášho 
združenia. Všetky potrebné dokumenty máte možnosť nájsť na internetovej 
stránke obce Miloslavov www.miloslavov.sk. Vítaní sú medzi nami aj ďalší 
občania, ktorí majú záujem tráviť voľné chvíle športom. Kontakty nájdete 
v tabuľke nižšie alebo na web stránke obce. 

Dovoľte mi záverom poďakovať všetkým zainteresovaným členom, ma-
nažmentu športového klubu, vedeniu obce, priateľom, sponzorom a darcom 
za aktívnu účasť a pomoc pri rozvoji športu. S narastajúcou členskou základ-
ňou sme čoraz viac presvedčení, že sme na dobrej ceste a svojím úsilím a sna-
hou dotvárame pozitívny obraz komunitného života v našej obci.

Mgr. Martin Sitiar, predseda výkonného výboru ŠKO Miloslavov 

Tabuľka – kontakty vedenia  
Športového klubu obce Miloslavov

Športový klub obce Miloslavov Mgr. Martin Sitiar – predseda výkonného výboru +421903256164, skmiloslavov@gmail.com

Futbalový oddiel seniorov Robert Riegel – predseda +421904581803, robobagio.rr@gmail.com

Futbalové oddiely detí a mládeže Ivan Húska – predseda +421905643568, ivan_huska@centrum.sk

Stolnotenisový klub Miloslavov Erik Marko – predseda +421908881325, markoerik76@gmail.com

Klub rekreačnej cyklistiky a turistiky
Eleonóra Strnisková – predseda
Júlia Talajková – podpredseda

+421903746001
+421911605084

Klub rekreačného volejbalu
Pavel Beňo – predseda
Matej Hagara – podpredseda

+421918874290
+421908173620

Združenie priateľov futbalu
Marek Sitiar – predseda
Peter Hrnčiar – podpredseda

+421905835600
Hrnciar22@gmail.com

Hokejbalový klub Miloslavov
Martin Čierny – predseda
Ladislav Bučik – podpredseda

+421905272299
+421910860725

Hokejový klub Miloslavov Miroslav Sidor – predseda +421911229650

Klub rekreačného tenisu
Dalibor Žiaran – predseda 
Jaroslav Ferianček – podpredseda

+421903411146
+421903842663

Hardcore – gym Miloslavov
Vladimír Kopčok – predseda
Ján Kopčok – podpredseda

+421903869544

Tenisový klub mládeže Zoltán Šajben – predseda +421903777799

Klub rekreačného nohejbalu
Milan Matušek – predseda
Robert Pokorný – podpredseda

+421911313245

Kontrolná rada klubu
Milan Baďanský – starosta obce
Jaroslav Ferianček – člen 
Ivan Húska – predseda komisie športu 

+421907711833

Ekonóm klubu Zuzana Mináriková 

Inventarizačná komisia klubu
Martin Košša – predseda 
Peter Huliak – podpredseda
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ŠPORTOVÝ KLUB MILOSLAVOV 
INFORMUJE
Futbalový oddiel detí a mládeže má sezónu v polo-
vici, a deti sa začínajú pripravovať na jej jarnú časť. 
S výsledkami ako aj prácou s deťmi sme v klube spo-
kojní, samozrejme, vždy by sa dalo lepšie alebo viac, 
ale na naše skromné podmienky je to na výbornú. 
Deti začali jesennú časť tohto ročníku v kategóriách 
U7, kde je trénerom Martin Sitiar a Róbert Riegel, 
kategóriu U8 vedie Peter Bulík a Andrej Janev, ka-
tegóriu U9 Tomáš Slovák a Roland Murtini, kategó-
riu U11 Tomáš Mikulec, Anton Kamon a Ľubomír 
Hirsch, kategóriu U13 a U15 je pod vedením trénera 
Miroslava Snopeka.

Jesennú časť súťaží deti zvládli ako po ostatné 
ročníky, t.j. čo sa týka umiestnení, nachádzame sa 
s väčšinou družstiev v hornej časti tabuľky. Tieto vý-
sledky nás v klube veľmi tešia, pretože je to pre naše 
deti akoby štandard aj za uplynulé roky.
Cez zimnú prípravu, ktorá začala pre všetky kategó-
rie od 08.01.2020, sa kategórie U15 a U13 pripra-
vovali iba vonku, striedali prípravu na umelej tráve 
s behmi mimo areálu (telocvičňu sme im vypustili). 
Dnes môžeme iba potvrdiť, že toto rozhodnutie ne-
bolo zlé. Ostatné kategórie navštevovali 1x týžden-
ne telocvičňu a 1x tréning vonku na umelej tráve, ak 
to počasie alebo počet detí dovoľovali.

Počas jarnej prípravy sa družstvá zapojili aj do 
zimných halových líg. U9 a U11 v ZHL v Tomášove 
a U13 v ZHL BFZ v Bratislave. Opätovne sa môžeme 
pochváliť krásnymi výsledkami, keď U13 sa umiest-
nila na 3.mieste z celkového počtu 24 mužstiev 
a získali sme opäť aj jedno individuálne ocenenie – 
najlepší strelec ZHL so 17 gólmi – Nikolas Voška; U11 
sa umiestnila na krásnom 2.mieste z celkového poč-
tu 5 mužstiev, a aj tu sme získali jedno individuálne 
ocenenie, a to najlepší hráč turnaja – Vilko Mikulec. 
Naša U9 sa umiestnila na 5.mieste z celkového poč-
tu 6 mužstiev. Všetkým zúčastneným deťom ako aj 
trénerom gratulujeme k úspechu a ďakujeme za 
krásnu a príkladnú reprezentáciu našej obce.

Zo všetkých týchto krásnych výsledkov je vidieť, 
že futbal u nás napreduje, deti sa zlepšujú a treba 
jednoznačne pracovať aj na tom, aby aj podmienky 
pre futbal v ŠKO napredovali tempom ako výkony 
našich detí. 

Rád by som sa poďakoval deťom, ktoré pravidel-
ne, s elánom a radosťou chodievajú na tréningy a zá-
pasy a pristupujú k futbalu zodpovedne, trénerom, 
ktorí odvádzajú maximum aj v týchto amatérskych 
podmienkach a na úkor svojho voľného času. Ďaku-
jem aj vám, rodičom, že máte trpezlivosť s deťmi, 
trénermi, aj s vedením ŠKO. Rád by som sa v mene 
celého vedenia ŠKO poďakoval aj poslancom a sta-
rostovi obce za podporu klubu vo forme zvýšeného 
príspevku dotácie klubu od obce.

Taktiež sa chcem vopred poďakovať rodičom 
a všetkým podporovateľom ŠKO za finančnú podpo-
ru z 2%, ktorá je pre nás stále kľúčová pri udržiavaní 
nastaveného štandardu.

Priebežné informácie o klube a dianí sú dostupné aj na našej FB stránke 
www.facebook.com/skomiloslavovjuniori alebo na web stránke www.skomi-
loslavov.sk 

Z pohľadu nášho futbalového oddielu môžeme byť spokojní s riešením po-
mocného ihriska pre tréningy, ktoré z veľkej časti v súčinnosti s obcou vyrastie 
v areáli bývalého zberného dvora. Taktiež veľmi kvitujeme maximálnu snahu 
obce o výstavbu novej telocvične v areáli školy. Dúfame, že toto všetko bude už 
čoskoro. Držme si palce.

Ivan Húska, predseda  
FO detí a mládeže
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ROZHOVOR15

HOKEJOVÝ ODDIEL

KLUB REKREAČNEJ TURISTIKY A CYKLISTIKY

Hokejový oddiel ŠKO sa v mesiaci január 
už tradične zúčastnil na pozvanie našich 
priateľov na hokejovom turnaji v ľadovom 
hokeji v meste Užhorod na Ukrajine - na 
turnaji Zakarpatský pohár. Okrem nás sa 
zúčastnili aj hokejisti zo Sniny, Vranova 
nad Topľou, Michaloviec a samozrejme 
domáci Užhorod. Hralo sa ako vždy pod 

Seniori združení v Klube rekreačnej turistiky a cyklistiky v II. polroku 2019 začali 
svoju činnosť v areáli termálneho kúpaliska Veľký Meder plávaním a relaxáciou v 
bazénoch s termálnou vodou. Športovú činnosť realizovali spoločne so svojimi rodin-
nými príslušníkmi, s ktorými prežili krásny oddychový deň.

 Športovej činnosti sme sa v rámci možnosti svojho veku venovali aj na týžden-
nom zájazde v kúpeľnom mestečku Dudince. V hoteli Flóra, kde boli účastníci uby-
tovaní, každý deň využívali bazén na plávanie pre podporu svojej fyzickej kondície. 
Každodennými turistickými vychádzkami po okolitých lesoch s jesennými farbami 
sme si utužovali svoje zdravie a súčasne spoznávali krásu širšieho okolia kúpeľného 
mestečka.

 Tí, ktorí sú nadšencami cyklistiky, spoznávali široké okolie hotela na bicykloch, 
ktoré si mohli zapožičať v miestnom hoteli. Pozreli si slovenský unikát, skalné obydlia 
v Brhlovciach, ktorých pôvod sa datuje do 16. a 17. storočia. 

 Účastníkom, ktorým chýbal pri športe adrenalín, si tento užili pri večerných sú-
bojoch na bowlingových dráhach v kúpeľnom dome Rubín. Víťaz súboja pozval svo-
jich súperov na pohárik pre utuženie zdravia.

 Aj naďalej pokračujeme s návštevami termálneho kúpalis-
ka v Dunajskej Strede, kde deň využívame na plávanie v novo 
zrekonštruovanom plaveckom bazéne. Nadšenci cykloturistiky 
pokračujú vychádzkami do blízkeho či širšieho okolia našej 
rodnej dediny. Na potulkách po okolí sledujú premenu okolia 
obce či už v horšom alebo lepšom prevedení.

 Život seniorov v obci sa neobmedzuje len na šport, ale 
jeho súčasťou je aj naša aktívna účasť na spoločenskom živo-
te v obci. Pred vianočnými sviatkami sa ako každý rok konali 
obecné vianočné trhy, na ktorých sme sa prezentovali výbor-
ným gulášom a alkoholickým aj bezalkoholickým punčom. Via-
nočné trhy boli dôstojným ukončením roku 2019 v obci.

 Do nového roku prajeme všetkým našim seniorom aj sym-
patizantom veľa zdravia aj športovej vitality.

Výbor Klubu rekreačnej turistiky

otvoreným nebom, pričom tentokrát bolo počasie priaznivé. 
Po prvej výhre nad Vranovom nad Topľou, sme v druhom 
zápase remizovali so Sninou a ďalšie dva zápasy sme, žiaľ, 
prehrali. Nakoniec sme o skóre obsadili až 4. miesto, ale získali 
sme aspoň cenu pre najlepšieho brankára, ktorý doslova 
čaroval v našej hokejovej svätyni. Ďakujeme organizátorom za 
pozvanie a za skvelé pohostenie po turnaji. Radi sa vrátime aj 
o rok. 

JUDr. Miroslav Sidor, predseda hokejového klubu 

FUTBALOVÝ ODDIEL
Futbalový oddiel „A“ seniori má pred se-
bou jarnú časť futbalovej sezóny. Začíname 
15.3.2020 o 14:30 prvým zápasom doma 
proti MŠK Kráľová pri Senci. V rámci zim-
nej prípravy odohralo naše mužstvo päť 
zápasov v zimnej lige. Aj napriek tomu, že 
výsledky neboli dobré, zo šiestich družstiev 
sme skončili na štvrtom mieste.

Čo sa týka kádra, z oddielu neodišiel 
nikto, naopak, pribudli nám dve nové po-
sily. Naše družstvo sa nachádza v polovici 
tabuľky na siedmom mieste a v jarnej časti 
súťaže sme si dali za cieľ posunúť sa ešte 
vyššie. Chcel by som sa poďakovať staros-
tovi obce Milanovi Baďanskému, predse-
dovi ŠKO Miloslavov Martinovi Sitiarovi, 
finačnému managerovi pre futbal ŠKO Mi-
loslavov Martinovi Čiernemu, ako aj spon-
zorom EPOC, TRONT, Verona pub, SOFOS, 
LZ-stav, za podporu futbalu, ako aj celého 
športového klubu v našej obci. Rozpis zá-
pasov nájdete na webovej stránke obce 
a o termínoch zápasov budeme informovať 
tiež formou sms správy, ako aj obecným 

PRE PANDÉMIU COVID-19 SA  

BUDE PROGRAM ZÁPASOV MENIŤ

rozhlasom. Prajem všetkým pekné fut-
balové zážitky.

Robert Riegel, predseda  
seniorského futbalového oddielu
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JARNÉ OBDOBIE A LESNÉ POŽIARE
Jar je obdobie tradične spojené so zvýšeným výskytom požiarov suchých 

porastov, suchej trávy, pálením haluziny. Vo väčšine prípadov sa stáva, že tieto 
malé požiare predchádzajú vzniku veľkých lesných (pozemných, korunových 
- rýchlo sa šíriacich, alebo podzemných dlho trvajúcich) požiarov. Najčastej-
šou príčinou vzniku požiaru takéhoto druhu je človek a jeho nezodpovedné 
správanie sa. 

V jarnom období sa pre tisíce ľudí začína sezóna spojená s odstraňovaním 
opadaného lístia, či suchej trávy, strihania stromčekov a všeobecne so starost-
livosťou o svoje záhrady. Mnohí pritom oheň využívajú ako prostriedok pomo-
ci pri vykonávaní spomínaných činností. Ten však v tomto období veľmi ľahko 
dokáže prerásť v požiar, a tým začne platiť porekadlo „Oheň je dobrý sluha, ale 
zlý pán!“ Opadané lístie sa ľahko zapáli a holé konáre stromov len veľmi krátko 
odolajú plameňom požiaru. Suchá tráva predstavuje ideálnu „živnú pôdu“ pre 
začínajúci, ale aj plne rozvinutý požiar. Preto spaľovať sa môže len za splnenia 
určitých požiadaviek. Vypaľovanie je za každých okolností zakázané a trestne 
sankcionované! 

Na druhej strane medzi najnebezpečnejšie požiare patria lesné požiare. 
Tie vznikajú najskôr horením pôdneho pokrytia. Prízemný požiar sa postupne 
rozšíri, čoho výsledkom je korunový požiar, ktorý sa pri silnom vetre môže šíriť 

ŠTATISTIKA OBCE
K 23.3.2020 je počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu v obci 3523. 

Od 20.11.2019 do 23.03.2020 sa prihlásilo 61 obyvateľov. 
Od 20.11.2019 do 23.03.2020 sa odhlásilo 18 obyvateľov. 

Do manželstva vstúpili 2 páry. Narodilo sa 16 detí.
Navždy nás opustilo 7 obyvateľov.

rýchlosťou 25 km/h. Vietor postupne šíri horiace čiastočky do okolia, čím dochádza 
k vzniku nových ohnísk požiaru. Pre takýto typ požiaru je charakteristické: rýchle sa ší-
renie v smere vetra a v závislosti od množstva horľavých látok, zložitosť vedenia zásahu 
z hľadiska ťažko dostupného terénu, nutnosti využitia veľkého množstva síl a prostried-
kov na jeho likvidáciu, nedostatok zdrojov vody potrebnej na hasiace práce, častokrát 
nutnosť využitia špeciálnej (leteckej) techniky.

Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojim 
nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú okrem seba aj svoje okolie. 

 Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa Okresné riaditeľ-
stvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku obracia na všetkých občanov s výzvou 
rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi:

Nevypaľovať trávu ani iné suché porasty! 
Nezakladať oheň v prírode na miestach, kde to nie je dovolené! 
Nefajčiť v lesoch! 
Dodržiavať príslušné príkazy a zákazy, ktoré sú umiestnené pri vstupoch do lesa! 
Pri spozorovaní požiaru ho ihneď ohlásiť na linku tiesňového volania! 
Výchovné pôsobenie na občanov k dodržaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti je 

hlavným nástrojom požiarnej prevencie. Zo štatistiky požiarovosti vyplýva, že preven-
tívno-výchovná činnosť je dôležitá najmä v obdobiach so zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiarov. 

 OR HaZZ v Pezinku
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