SPRAVODAJCA
obce Miloslavov číslo 44/2013
Bezplatne do každej domácnosti

Pokojné a
požehnané
Vianoce

Rozpočet obce

s. 4

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Rozdiel

903 883,42
846 633,42
57 250,00

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Rozdiel
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Rozdiel

0,00
0,00
0,00
0,00
57 250,00
-57 250,00

Ako sme stavali ZŠ

s. 8

Miloslavov ples

s. 16

· december 2013

4. Miloslavovský
ples
15. 02. 2014
Vstupenky v predaji od 15.01. 2014
na OÚ Miloslavov
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PRÍHOVOR STAROSTU
Vážení spoluobčania,
milé deti a mládež,
aj tento rok môžeme označiť prívlastkom „budovateľský“.
Kým v minulom sa riešila interiérová rekonštrukcia budovy
škôlky a rekonštrukcia školskej
kuchyne, aby spĺňala kritéria na
prevádzku a obnovoval sa interiér Komunitného centra, tento
rok postavil pred nás ešte väčšiu
výzvu, a to prístavbu základnej
školy.
Bolo potrebné prijať rozhodnutie ohľadom problému
nedostatku miest v našej základnej škole, ku ktorému prispelo tiež aj jednostranné zrušenie
školského spoločného obvodu
v Dunajskej Lužnej. Od marca
roku 2011 sme sa v Obecnom
zastupiteľstve zaoberali viac
ako tridsaťkrát školskou problematikou. Možno sa núka otázka
„Prečo toľkokrát?“
Situácia si to však vyžadovala, pretože záujem rodičov
o školskú dochádzku v obci ako
aj počet detí neustále rastie, čo
vnímam pozitívne, pretože sú
budúcnosťou našej obce. Ako sa
o deti postaráme dnes, taký bude
ich vzťah k obci v budúcnosti.
Úprimne sa priznám, že počas celého procesu riešenia prístavby základnej školy boli aj ťažké
chvíle a obavy, či sa všetko podarí tak, ako si to predstavujeme,
termíny kvôli obstarávaniu sa posúvali, aby sme všetko čo vyžaduje zákon dodržali a nakoniec, aj keď sme začiatok školského roka
nestihli, prístavbu sme postavili a dali do užívania. K tomuto osobitne chcem dodať, že sa to podarilo vďaka ústretovému prístupu
väčšiny poslancov Obecného zastupiteľstva, účinnej pomoci členov
stavebnej komisie, podpore pedagogického zboru v škole a veľkému pochopeniu zo strany rodičov školopovinných detí. Výsledok
spoločného úsilia už deti využívajú a som hrdý na toto dielo, veď
zástupcovia susedných obcí chodia obdivovať našu školu a uvažujú
riešiť ich situáciu v školstve podľa nášho vzoru.
Dopravná situácia výrazne trápi všetkých, ktorý cestujú každodenne za pracovnými povinnosťami. Zvolali sme preto na stretnutie do Miloslavova zástupcov susedných obcí, zástupcu polície a zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja, zástupcu okresného
úradu odbor dopravy, aby sme spoločne hľadali riešenie. Okrem
stretnutia sme urobili dopravný prieskum, ktorý nám ukázal, že
tranzit z Trnavského samosprávneho kraja tvorí takmer deväťdesiat percent dopravného zaťaženia v obci. Kritická križovatka, na
ktorej máme najväčší problém, sa nenachádza v našom katastri, o
to zložitejšie sa hľadajú riešenia. Našou snahou je urobiť dopravný
projekt na križovatku Dunajská Lužná – Studené – Miloslavov – Vinohradnícka smer Biskupice s návrhom riešenia. Naša obec vyvolala iniciatívu na riešenie nevyhovujúceho stavu a budeme vyvíjať
maximálnu snahu, aby prišlo k prijateľnému zmierneniu kritickej
dopravnej situácie.

Starosta obce Miloslavov želá všetkým občanom
veselé Vianoce a šťastný nový rok 2014
Niektoré neosvetlené časti ulíc (Orechová) v časti obce Alžbetin Dvor, Šípková (v miestnej časti Miloslava) sa podarilo čiastočne
vyriešiť solárnymi svietidlami, takisto aj v oboch cintorínoch budú
osadené solárne svietidlá. Boli sme úspešní s projektom Živá energia od nadácie Ekopolis a ZSE. Verím, že do budúcna sa ich podarí
pripojiť na prívod elektriny, aby slúžili duálnym systémom.
Blížime sa aj k zmodernizovaniu verejného osvetlenia, po dorokovaní zmluvných podmienok s vybratým uchádzačom vo verejnom obstarávaní pristúpime k realizácii výmeny osvetlenia.
Na jeseň sa podarilo aspoň čiastočne opraviť výtlky na niektorých komunikáciách, ale tieto spolu s chodníkmi budú potrebovať
rozsiahlejšie opravy.
Uvedomujem si, že potreby na údržbu a zveľaďovanie obce sú
veľké, z prostriedkov, ktoré sú nám k dispozícii sa snažíme dostať
maximum. Určite by nášmu snaženiu pomohlo aj spravodlivejšie
rozdeľovanie podielových daní, ktorých výška je závislá na počte
trvalo prihlásených obyvateľov a nezohľadňujú reálny počet bývajúcich v obci.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí boli ochotní počas
celého roka pomáhať, priložili ruky a um k dielu, aby sme urobili
čo najviac. Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom obce za ich
neľahkú každodennú prácu, poslancom obecného zastupiteľstva,
členom komisií. Samozrejme, každý, kto sa chce pripojiť a pomôcť
je srdečne vítaný.
Milan Baďanský
starosta obce
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Z činnosti komisií pri Obecnom
zastupiteľstve obce Miloslavov
V druhom polroku 2013 sa práca všetkých komisií obce
orientovala na prípravu, realizáciu a kolaudáciu prístavby Základnej školy v Miloslavove, zvýšenie kapacity školskej jedálne
a tomu zodpovedajúce úpravy exteriéru medzi základnou školou a materskou školou.
Stavebná komisia pod vedením svojho predsedu P.Karabu
dohliadala v rozsahu výkonu stavebného dozora prakticky denne nad priebehom všetkým prác, či už interiérových alebo exteriérových počas celej doby výstavby. Okrem toho prerokovala
podmienky pre preskúmanie územného plánu obce z roku 2009
a povinnosti, ktoré pre obec vyplývajú z toho procesu v zmysle §
30 ods.4 Stavebného zákona.
Komisia pre rozvoj obce (predsedníčka R. Bačová) v druhom
polroku sa zaoberala najmä týmito otázkami:
• problematika nového školského obvodu pre žiakov od 5. ročníka základnej školy (po zrušení školského obvodu v Dunajskej Lužnej bol dohodnutý školský obvod na ZŠ Borodáčova
v Bratislave);
• príprava možností financovania prestavby základnej školy;
• prerokovanie povinnosti revízie územného plánu obce z r. 2009
v zmysle § 30 ods. 4 Stavebného zákona (okruhy problémov na riešenie: zmena okružnej križovatky na štátnej ceste
v miestnej časti Miloslave-pri zrkadle; zmena umiestnenia
zberového dvoru v Alžbetinom Dvore, zmena funkcie záhradkárskej osady na ul. Nová v m. č. Alžbetin Dvor z IBV na ZO;
úprava funkcií výrobnej činnosti v miestnej časti Miloslavov
– obmedzenie rozvoja);
• prerokovanie možností realizácie schválenej zmeny ZaD UP
1/2012 - v 2.kroku vytvorenie právnej inštitúcie so spoluúčasťou obce (združenie vlastníkov), možnosť vytvoriť územný
plán zóny;
• príprava Spravodajcu č.44/2013;
• prerokovanie tretej alternatívy vybudovania spojovacieho
chodníka medzi oboma časťami obce – poza Kačín smerom
do Miloslavy;
• riešenia dopravnej situácie v Miloslave ako tranzitnej obce,
ktorej predchádzal dopravný prieskum (bude zverejnený),
konkrétne križovatky: Miloslavov – Vinohradská a Dunajská
Lužná – Studené.
Sociálna a zdravotná komisia ( predsedníčka Ľ.Vávrová) riešila na
svojich zasadnutiach v druhom polroku požiadavky občanov na
sociálne služby a poradenstvo (10 intervencií). Z ďalšej činnosti:
• príprava počítačového kurzu pre seniorov, ako aj ďalších občanov;
• tvorba vlastných zdravotných pomôcok, ktoré je možné požičať v prípade potreby na nevyhnutný čas – momentálne je
k dispozícii chodítko a dva vozíky. O ich údržbu sa dobrovoľne
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stará pán Pavol Dosedel, za čo mu patrí vďaka. Obec financovala aj obstaranie masážneho stola, žiaľ, zatiaľ sa nepodarilo
získať maséra, ktorý by mohol poskytovať služby v tejto oblasti;
• spolupráca s ADOSkami z Bratislavy a ich možnú spoluprácu
s našimi zdravotnými sestrami, pretože seniorov a iných odkázaných v obci pribúda a je potrebná nielen opatrovateľská,
ale často aj ošetrovateľská služba;
• príprava možnosti vytvoriť v obci finančne nenáročné bývanie
zabezpečujúce sociálne služby našim seniorom a odkázaným,
ako aj chránenú dielňu;
• príprava Sociálneho sprievodcu pre občanov obce, ktorý by
mal pomôcť zorientovať sa v sociálnych službách, dozvedieť
sa základné informácie o ich poskytovateľoch a našej ponuke
pomoci a poradenstva. Sprievodcu chceme ponúknuť aj susedným obciam a začať tak s nimi v tejto oblasti lepšie spolupracovať;
• finalizácia dokumentov, zápisníc a koncepcií predstavujúcich
prácu komisie na zverejnenie na web stránke obce;
• návrh na menovanie novej členky komisie, p. V.Vojtekovej,
zdravotnej sestry novorodeneckého oddelenia Ružinovskej
nemocnice.
Záujmom komisie je aj naďalej podpora organizácií a skupín
v Komunitnom centre Modrý dom, ktorého centrom a jednotiacich prvkom, podporovateľom a srdcom by mala byť naša knižnica a jej činnosť. Mali by tu vznikať aktivity podporujúce medzigeneračné vzťahy, spoluprácu, aktivity. Radi privítame ponuky
na inovovanie a zabezpečenie programu pri oslavách jubilantov
ako aj pri vítaní detí a ich zápise do kroniky obce. Činnosť v nasledujúcom roku by sa mala sústrediť aj na aktivity podporujúce
budovanie komunity našej obce ako komunity priateľskej deťom.
Komisia pre školstvo, kultúru a šport ( predsedníčka J.Bakošová) zasadala v druhom polroku roku 2013 dvakrát a zaoberala
sa nasledovnými témami a problematikou:
• pomoc MŠ a ZŠ pri otvorení nového školského roka;
• otvorenie a začatie výchovno-vzdelávacieho procesu v prístavbe Základnej školy Miloslavov ( intenzívna spolupráca s
riaditeľkou ZŠ pri príprave oficiálneho programu ako aj brigády );
• obnovenie hudobných kurzov v Komunitnom centre;
• príprava Dňa úcty k starším;
• organizovanie akcie Vyrezávania tekvíc;
• pomoc pri organizovaní Lampiónového sprievodu – MŠ ;
• pomoc pri organizovaní Katarínskej zábavy;
• pomoc spevokolu Radosť pri hľadaní dirigentky, príprava podkladov do Spravodajcu;
• príprava akcií na mesiac december: Mikuláš 7.12.2013, Vianočné trhy 16.12.2013,
• Vianočný koncert 8.12.2013 a príprava Miloslavského plesu
v roku 2014.
Z podkladov komisií spracovala
J. Grujbárová, poslankyňa OZ
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Schválený rozpočet
obce Miloslavov
na rok 2014
Návrh rozpočtu obce je zostavený ako vyrovnaný rozpočet v celkovej výške 903 883,42 Eur,
to znamená, že je nulový rozdiel medzi príjmami
a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových
finančných operácií). Bežné príjmy sú navrhnuté
vo výške 903 883,42 Eur, bežné výdavky vo výške
846 633,42 Eur. Finančné operácie vo výdavkovej
časti sú 57 250,00 Eur. Tieto výdavky budú kryté
z bežných príjmov na splátky úverov. Rozpočet je
zostavený v súlade s relevatnými právnymi predpismi a usmerneniami MF SR.
PRÍJMOVÁ ČASŤ rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu. Sadzby
miestnych daní a poplatkov a nedaňové príjmy
vychádzajú z predpokladaného plnenia príjmov
za rok 2013.
Celkové bežné príjmy
903 883,42 €
Z toho Príjmy daňové
663 464,00 €
Položka 111 Podielové dane
453 000,00 €
Podielové dane sú poukazované obci zo ŠR
na základe počtu prihlásených obyvateľov v obci.
Položka 121 Dane z majetku
118 600,00 €
Daň z majetku sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových
priestorov.
Položka 133 Dane za tovary a za služby
91 864,00 €
Pre jednotlivé miestne dane, ktoré vyberáme na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
– za psa vo výške 6 000,00 €
– za užívanie verejného priestranstva vo
výške 171,00 €
– príjem z poplatkov za TKO vo výške 84
000,00 €
– príjem poplatkov za umiestnenie odpadu
na zberovom dvore 1 693,00 €
Príjmy nedaňové
104 152,22 €
Položka 212 Príjmy z podnikania a vlastníctva
42 735,22 €
Položka 212 zahŕňa:
– príjmy z prenajatých pozemkov
v celkovej výške 13 722,00 €
– príjem z prenájmu hrobových miest vo
výške
4 600,00 €
– príjem z prenájmu budov mesta vo výške
31 153,22 €
Položka 221 Administratívne a iné poplatky
a platby
15 674,00 €
Administratívne a iné poplatky a platby sú
rozpočtované správne poplatky vyberané obcou.
Sú to:
– správne poplatky vyberané stavebným
úradom 9 000,00 €
– za overovanie listín a podpisov 700,00 €

– za hracie automaty 5 974,00 €
Položka 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 43 313,00 €
Položka 223 zahŕňa:
– poplatok za hlásenie 100,00 €
– poplatok za kopírovanie 13,00 €
– za recykláciu – príspevok z recykl. fondu
2 500,00 €
– preddavky na vodné/stočné z nájomných
bytov 2 400,00 €
– poplatky za MŠ – réžia 22 000,00 € (cca
120 detí × 20 € × 10 mesiacov)
– poplatky na ŠKD – réžia 4 000,00 € (cca
65 detí × 6 € × 10 mesiacov)
– poplatky na ŠJ – réžia 8 000,00 € (cca 120
detí × 0,20 € × cca 200 obedov + 10 dôchodcov × 0,65 € × cca 200 obedov)
– za stravné zamestnancov 4 300,00 €
Položka 242 z vkladov 290,00 €
Položka 242 zahŕňa úroky z účtov obce.
Bežné transfery a granty
136 267,20 €
Položka 312 Transfery zo ŠR zahŕňa:
– ŠR na ZŠ 127 896,00 € (cca 146 € × 73
detí × 12 mesiacov)
– ŠR na ŠKD (vzdelávacie poukazy) 2
111,20 Eur
– ŠR na MŠ 3 677,00 € (na 5-ročné deti –
predškolákov)
– ŠR na SSÚ 1 726,00 € (na činnosť stavebného úradu)
– ŠR na životné prostredie 195,00 €
– ŠR na EO 612,00 € (na evidenciu obyvateľstva)
– ŠR na pozemné komunikácie 50,00 €
VÝDAVKOVÁ ČASŤ rozpočtu je navrhnutá
tak, aby výdavky boli kryté príjmami.
Z dôvodu, že požiadavky na výdavky rozpočtu boli vyššie ako možnosti rozpočtu, došlo pri
mnohých výdavkoch k ich kráteniu, alebo k nezaradeniu do rozpočtu. Týka sa to hlavne prostriedkov smerovaných na investície a celej položky „63“, ktorá zahŕňa výdavky za tovary a služby
(energie, telefón, nákup materiálu, dopravné,
údržbu a opravy, služby)
Tieto požiadavky by mohli byť do návrhu výdavkového rozpočtu zapracovávané po možnom
doplnení príjmovej časti rozpočtu v priebehu
roku 2014 z iných zdrojov.
Štruktúra navrhovaného rozpočtu:

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Rozdiel
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Rozdiel
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Rozdiel

903 883,42
846 633,42
57 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 250,00
-57 250,00

Sumár výdavkov Obce Miloslavov podľa
jednotlivých programov a podprogramov
uvádzame na vedľajšej strane.

Program 1:
PLÁNOVANIE MANAŽMENT A KONTROLA
Plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa činnosti v súvislosti s manažmentom obce
(výkon funkcie starostu obce, činnosť obecného zastupiteľstva). Program zahŕňa aj aktivity
a činnosti obce zamerané na plánované a koncepčné riadenie obce vedúce k rozvoju a prosperite obce, ako aj činnosti spojené s reprezentáciou obce.
Významnou časťou programu je aj činnosť
a fungovanie obecného úradu. Dôležitou časťou programu je aj kontrola hospodárenia kontrolórom obce a účasť obce v samosprávnych
združeniach a organizáciách pre zabezpečenie
presadzovania jej záujmov na samosprávnych
fórach.
Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu
zahŕňa výkon funkcie starostu obce. Bežné výdavky v tejto súvislosti predstavujú 50 007,75
Eur a zahŕňajú výdavky na mzdu a poistné,
cestovné náhrady, školenia, výdavky na tovary
a služby súvisiace s výkonom funkcie starostu
obce. Čerpanie výdavkov je kryté z bežných
príjmov obce.
Podprogram 1.2 Obecné zastupiteľstvo
zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí
obecného zastupiteľstva, t. j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí
zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia
zo zasadnutí, ich rozosielanie a umiestnenie na
úradnej tabuli, prípadne na web stránke obce.
Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove pozostáva
zo 7 poslancov. Podprogram zahŕňa výdavky na
odmeny poslancov obecného zastupiteľstva,
poistné a výdavky na školenia poslancov v celkovej výške 9 345,00 Eur. Čerpanie výdavkov je
kryté z bežných príjmov obce.
Podprogram 1.3 Vonkajšie a vnútorné
kontroly zahŕňa výdavky na audit účtovnej závierky vo výške 800,00 Eur a výdavky na kontrolóra obce (mzda, poistné, školenia, tovary
a služby) vo výške 6 967,50 Eur. Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov obce.
Podprogram 1.4 Činnosť obecného úradu
je zabezpečovaný zamestnancami obce a zahŕňa všetky činnosti súvisiace s fungovaním
obecného úradu, so zabezpečovaním evidencie obyvateľstva, organizovaním volieb a taktiež v súvislosti s obstaraním, rekonštrukciou,
údržbou a poistením majetku obecného úradu.
Výdavky, ktoré súvisia s fungovaním obecného
úradu zahŕňajú mzdy, energie, telefón, služby,
materiál, poplatky, a pod.
Najvýznamnejšie položky predstavujú výdavky na mzdy, poistné a dohody vo výške 88
316,80 Eur, cestovné náhrady 1 000,00 Eur,
výdavky na energie a vodu vo výške 11 000,00
Eur, výdavky na nákup gastro lístkov pre zamestnancov vo výške 5 804,00 Eur, výdavky na
telefón a internet vo výške 1 400,00 Eur, údržba
výpočtovej techniky 4 000,00 Eur, výdavky na
poštovné vo výške 2 000,00 Eur a výdavky na
právne služby vo výške 2 400,00 Eur. Čerpanie
výdavkov je kryté zo ŠR vo výške 612,00 Eur
a z bežných príjmov obce.
Podprogram 1.5 Transfery zahŕňa všetky
transfery v rámci aj mimo verejnej správy a za-
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Program/Podprogram

2014

2015

2016

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

PLÁNOVANIE MANAŽMENT A KONTROLA
Výkon funkcie starostu
Obecné zastupiteľstvo
Vonkajšie a vnútorné kontroly
Činnosť obecného úradu
Transfery

196 324,07
53 007,75
9 345,00
7 767,50
124 503,82
1 700,00

196 324,07
53 007,75
9 345,00
7 767,50
124 503,82
1 700,00

196 324,07
53 007,75
9 345,00
7 767,50
124 503,82
1 700,00

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

SLUŽBY OBČANOM
Činnosť stavebného úradu
Odpadové hospodárstvo
Obecné cintoríny a cintorínske služby
Informovanosť občanov

111 942,80
24 192,50
83 608,30
2 582,00
1 560,00

111 942,80
24 192,50
83 608,30
2 582,00
1 560,00

111 942,80
24 192,50
83 608,30
2 582,00
1 560,00

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

VZDELÁVANIE
Materská škola
Základná škola
Školský klub
Školská jedáleň

458 282,80
212 346,58
143 058,33
42 530,25
60 347,64

458 282,80
212 346,58
143 058,33
42 530,25
60 347,64

458 282,80
212 346,58
143 058,33
42 530,25
60 347,64

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

SOCIÁLNE SLUŽBY
Sociálna podpora
Podpora seniorov
Podpora bývania
Komunitné centrum

39 583,71
5 600,00
3 370,00
15 870,00
14 743,71

39 583,71
5 600,00
3 370,00
15 870,00
14 743,71

39 583,71
5 600,00
3 370,00
15 870,00
14 743,71

5.
5.1
5.2
5.3
5.4

KULTÚRA A ŠPORT
Remeselný dvor
Kultúrne domy
Kultúrne, športové, spoločenské podujatia
Rekreačno-športový areál

35 371,94
1 887,18
8 970,78
7 200,00
17 313,98

35 371,94
1 887,18
8 970,78
7 200,00
17 313,98

35 371,94
1 887,18
8 970,78
7 200,00
17 313,98

6
6.1
6.2
6.3

PROSTREDIE PRE ŽIVOT
Miestne komunikácie, chodníky, parky
Verejná zeleň
Verejné osvetlenie

62 378,10
30 600,00
7 728,10
24 050,00

62 378,10
30 600,00
7 728,10
24 050,00

62 378,10
30 600,00
7 728,10
24 050,00

903 883,42

903 883,42

903 883,42

VÝDAVKY CELKOM

hŕňa aj výdavky obce na členské a podpori organizácií a občianskych združení v obci. Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov obce.
Program 2: SLUŽBY OBČANOM
Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie kvalitných
a flexibilných služieb pre občanov obce, ako je
poskytovanie služieb stavebného úradu, odpadového hospodárstva, cintorínskych služieb
a informovanosti občanov obce.
Podprogram 2.1 Činnosť stavebného
úradu zahŕňa všetky činnosti, ktoré súvisia s
preneseným výkonom štátnej správy v oblasti
stavebného poriadku a územného plánovania.
Zahŕňa výdavky súvisiace s fungovaním stavebného úradu (mzdy, telefón, služby, materiál, poplatky, drobný hmotný majetok a pod.).
Najvýznamnejšou položkou sú mzdy a poistné
vo výške 20 242,50 Eur. Čerpanie výdavkov je
kryté zo ŠR v sume 1 776,08 EUR a z bežných
príjmov obce.
Podprogram 2.2 Odpadové hospodárstvo
zahŕňa všetky činnosti spojené s odvozom, separovaním uskladnením a likvidáciou tuhého
komunálneho odpadu a taktiež separovaného
odpadu. Tieto služby sú zabezpečované do-

dávateľským spôsobom. V obci Miloslavov sa
separujú nasledovné druhy odpadov: papier,
plasty, sklo, kovy, šatstvo – obuv - hračky. Obec
prevádzkuje dočasné uloženie odpadov tzv.
zberový dvor, čím prispieva ku znižovaniu počtu nepovolených skládok, ktoré znehodnocujú
životné prostredie. Najvýznamnejšie položky
predstavujú výdavky na odvoz odpadov uhrádzané spoločnosti Marius Pedersen vo výške 26
800,00 Eur, výdavky v súvislosti s uskladnením
odpadov Združeniu odpadového hospodárstva Žitného ostrove vo výške 16 000,00 Eur,
drvenie dreveného odpadu vo výške 3 787,00
Eur, mzdy a poistenie pracovníkov v zberovom
dvore vo výške 33 241,30 Eur a výdavky na prevádzku multikáry vo výške 1 150,00 Eur.
Podprogram 2.3 Obecné cintoríny a cintorínske služby sú zahrnuté všetky činnosti súvisiace so správou cintorínov, ako i dom smútku. Podprogram zahŕňa výdavky na pohrebné
služby, energie v domoch smútku, údržbu
cintorínov a domov smútku. Najvýznamnejšie
položky predstavujú výdavky na energie vo výške 900,00 Eur a výdavky na správu cintorínov
vyplývajúce zo zmluvy (Stríž) vo výške 1 330,00
Eur. Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov obce.

Podprogram 2.4 Informovanosť občanov
predstavuje zámer zabezpečiť vysokú informovanosť občanov prostredníctvom obecného
rozhlasu, web stránky a obecného spravodajcu. Podprogram zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne
zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované obcou, údaje o obci, zverejňovanie významných dokumentov obce. Podprogram taktiež zahŕňa prípravu propagačných materiálov
o obci. Čerpanie výdavkov je kryté z bežných
príjmov obce.
Program 3: VZDELÁVANIE
Obec prevádzkuje predškolské zariadenie a základnú školu prvého stupňa. Finančné
prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov Materskej školy, Základnej školy,
Školského klubu a Školskej jedálne.
Podprogram 3.1 Materská škola zahŕňa
zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle
vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.
z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Podprogram zahŕňa všetky
výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou materskej
školy (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, poplatky, hračky a pod.) a taktiež
výdavky na obstaranie, rekonštrukciu, údržbu
a poistenie majetku využívaného materskou
školou. Najvýznamnejšie položky predstavujú mzdy a poistenie vo výške 164 436,58 Eur,
výdavky na splátku úveru použitého na rekonštrukciu materskej školy v časti Miloslava vo
výške 29 250,00 Eur, výdavky na energie vo
výške 9 000,00 Eur. Čerpanie výdavkov je kryté
zo ŠR v sume 4 839,00 EUR a z bežných príjmov
obce.
Podprogramom 3.2 Základná škola je zabezpečované základné vzdelanie v ročníkoch
1.- 4. v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov, ako i v súlade so zákonom
č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia
s prevádzkou základnej školy (mzdy, energie,
telefón, služby, materiál, údržba, poplatky,
učebné pomôcky, a pod.) a taktiež výdavky súvisiace s obstaraním, rekonštrukciou, údržbou
a poistením majetku využívaného základnou
školou. Najvýznamnejšie položky predstavujú
mzdy, dohody a poistenie vo výške 101 636,33
Eur a náklady na energie vo výške 5 550,00 Eur,
splátka úveru použitého na prístavbu základnej
školy v časti Alžbetin Dvor vo výške 30 200,00
Eur, údržba budovy 3 240,00 Eur. Čerpanie výdavkov je kryté zo ŠR v sume 127 896,00 EUR
a z bežných príjmov obce.
Podprogram 3.3 Školský klub zahŕňa činnosti a aktivity na úseku záujmového vzdelávania realizované po skončení školského vyučovania. V podprograme sú zahrnuté výdavky
na činnosť školského klubu (mzdy, energie,
služby, materiál, údržba, drobný hmotný majetok a pod.). Najvýznamnejšie položky predstavujú výdavky na mzdy a poistenie vo výške
39 810,25 Eur a výdavky na energie vo výške
600,00 Eur. Čerpanie výdavkov je kryté zo ŠR
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v sume 2 111,20 EUR a z bežných príjmov obce.
Poplatky od rodičov vyberané v školskom zariadení sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce
a sú určené na materiálno-technické zabezpečovanie vyučovacieho procesu.
Podprogram 3.4 Školská jedáleň zahŕňa
všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou školskej jedálne (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, drobný hmotný majetok a pod.).
V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje
školské stravovanie detí materskej a základnej
školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z.
Najvýznamnejšie položky predstavujú mzdy
a poistenie vo výške 53 777,58 Eur a výdavky
na energie vo výške 3 000,00 Eur. Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov obce.
Program 4: SOCIÁLNE SLUŽBY
Obec zabezpečuje zvýšenú starostlivosť
o seniorov, aj obyvateľov v krízovej situácii. V
rámci financovania programu Sociálne služby
sa obec zameriava na jednorazovú sociálnu
pomoc, opatrovateľskú službu, zabezpečenie
stravovania a prepravy seniorov, poskytovanie
vianočných príspevkov pre dôchodcov a pod.
Obec sa v rámci tohto programu podieľala na
výstavbe nájomných domov a spláca v tejto
súvislosti úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Výdavky súvisiace s podprogramom 4.1
Sociálna podpora sú rozpočtované vo výške
5 600,00 Eur výdavky na sociálny taxík vo výške
3 900,00 Eur a výdavok na opatrovateľskú službu vo výške 1 700,00 Eur. Čerpanie výdavkov je
kryté z bežných príjmov obce.
Podprogram 4.3 Podpora bývania. Obec
vybudovala dva nájomné domy, jeden v časti
Alžbetin Dvor a jeden v časti Miloslava, s celkovým počtom nájomných bytov – desať. Na
výstavbu týchto nájomných domov si obec zobrala úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
(ŠFRB).
Podprogram Podpora bývania zahŕňa
výdavky na splátky úveru zo ŠFRB vo výške
10 250,00 Eur, splátky úrokov z úveru zo ŠFRB
vo výške 3 000,00 Eur, výdavky na poistné nájomných domov vo výške 660,00 Eur, revízie
a kontroly vo výške 560,00 Eur a výdavky na
energie vo výške 1 400,00 Eur. Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov obce. (Nájomné
vyberané od nájomcov je súčasťou príjmovej
časti rozpočtu obce).
Podprogram 4.4 Komunitné centrum –
v rámci tohto podprogramu obec prevádzkuje Komunitné centrum, ktoré môžu využívať
viaceré skupiny obyvateľov. Prvé poschodie
využíva Rodinné centrum Alžbetka, ktoré organizuje program pre rodičov s deťmi (pravidelné stretnutia v herni, cvičenia pre detičky
aj mamičky, výučbu angličtiny, besiedky a kultúrne podujatia) s hudobnými krúžkami pod
záštitou Lucie Samuhelovej. Prízemie využíva
Jednota dôchodcov a je tu umiestnená obecná knižnica. Podzemné podlažie využíva klub
D.E.P.O. (dôvera, empatia, priateľstvo, ochrana) na vzdelávaciu činnosť a prácu s dorastom
a mládežou pod záštitou Bratskej jednoty bap-

tistov. Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace
s rekonštrukciou, údržbou a poistením budovy,
výdavky na energie, výdavky na mzdy a taktiež
výdavky obecnej knižnice. Najvýznamnejšie
položky predstavujú výdavky na mzdy a poistné vo výške 7 543,71 Eur a výdavky na energie vo výške 7 000,00 Eur. Čerpanie výdavkov
je kryté z bežných príjmov obce. (poplatok za
energie vyberané od využívateľov je súčasťou
príjmovej časti rozpočtu obce).
Program 5: KULTÚRA A ŠPORT
V obci Miloslavov sa v časti Alžbetin Dvor
nachádza kultúrna pamiatka – zrekonštruovaný Remeselný dvor, v časti Miloslava – Kultúrny
dom a v časti Alžbetin Dvor – obecný úrad, ktorého priestory sa taktiež využívajú na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Kultúrny život
obyvateľov obce sa realizuje prostredníctvom
rôznych dobrovoľníckych a záujmových združení (Jednota dôchodcov, Demokratická únia
žien, Poľovnícke združenie Úsvit) a miestnej
samosprávy. Obec v minulosti zrekonštruovala
a momentálne prevádzkuje rekreačno-športový areál v časti Alžbetin Dvor. V obci pôsobí aj
Športový klub obce Miloslavov.
Podprogram 5.1 Remeselný dvor zahŕňa
prevádzku kultúrnej pamiatky – Remeselného
dvora, v ktorom sa nachádza nevšedné múzeum vidieckej kultúry a histórie Podunajska.
Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku
(mzdy, energie), rekonštrukciu, údržbu a poistenie budovy Remeselného dvora. Zahŕňa výdavky na mzdy a poistenie vo výške 877,18 Eur,
výdavky na energie vo výške 620,00 Eur a výdavky na poistenie vo výške 300,00 Eur. Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov obce.
Podprogram 5.2 Kultúrne domy. Kultúrny dom obce sa využíva prevažne na organizovanie záujmových krúžkov, prevádzkovanie
posilňovne a poskytovanie služieb občanom
prostredníctvom malých podnikateľských prevádzok (cukráreň, kaderníctvo a pod.). V podprograme sú zahrnuté výdavky na správu kultúrneho domu, výdavky na energie, údržbu
interiéru, ako aj údržbu a poistenie budovy.
Výdavky na mzdy a poistenie predstavujú
2 631,53 Eur, výdavky na energie 5 759,25 Eur
a výdavky na poistenie budovy 400,00 Eur.
Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov
obce. Príjem za prenájom priestorov kultúrneho domu je súčasťou príjmovej časti rozpočtu
obce.
Podprogram 5.3 Kultúrne, športové, spoločenské podujatia – finančné prostriedky určené na tento podprogram predstavujú celkom
7 200,00 Eur a zahŕňajú výdavky na kultúrne
akcie a rôzne podujatia pre občanov (Medzinárodný deň detí, Deň matiek, Mikuláš, Vianočné
trhy, Deň obce, Zápis novonarodených detí,
Úcta k starším, rôzne koncerty a pod.). Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov obce
(v príjmovej časti sa môžu byť zahrnuté príjmy
od darcov a granty určené na konkrétne akcie
a podujatia).
Podprogram 5.4 Rekreačno-športový
areál – v rámci tohto podprogramu obec pre-

vádzkuje rekreačno-športový areál, v ktorom
sa nachádza osvetlené futbalové ihrisko, tenisové kurty, ihrisko na beach volejbal, ihrisko
na nohejbal a taktiež detské ihrisko s pieskoviskom, šmykľavkou, hojdačkami a preliezkami.
Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku
(mzdy, energie), rekonštrukciu, údržbu a poistenie areálu a výdavky na športové podujatia
a súťaže. Najvýznamnejšie položky predstavujú
mzdy a poistenie vo výške 9 513,98 Eur, výdavky na energie vo výške 5 000,00 Eur, výdavky na
poistenie areálu vo výške 500,00 Eur, výdavky
na športovým združeniam ŠK – Miloslavov vo
výške 1 500,00 Eur, výdavky na kultúrne a športové akcie vrátane odmien vo výške 300,00 Eur.
Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov
obce.
Program 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
Program Prostredie pre život obsahuje
všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie príjemného, atraktívneho, zdravého a bezpečného prostredia pre život obyvateľov a návštevníkov obce. Finančné prostriedky programu
predstavujú výdavky na podprogramy Miestne
komunikácie, chodníky a parky, Verejná zeleň
a Verejné osvetlenie.
Podprogram 6.1 Miestne komunikácie,
chodníky, parky zahŕňa výdavky na výstavbu,
rekonštrukciu a údržbu ciest vo výške 30 000,00
Eur, chodníkov (pre peších aj cyklistov), parkov,
zastávok a taktiež montáž dopravného značenia, spomaľovačov a radarov. Výdavky na tento
podprogram boli rozpočtované v celkovej výške 30 600,00 Eur. Čerpanie výdavkov je kryté
z bežných príjmov obce.
Podprogram 6.2 Verejná zeleň zahŕňa
údržbu verejnej zelene v obci – kosenie, zber
a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržbu záhonov, nákup a výsadbu drevín, stromov a taktiež údržbu detských ihrísk. Tento podprogram
ďalej zahŕňa plánovanú rekonštrukciu parku
v časti Miloslava.
Predpokladané výdavky na podprogram
predstavujú 7 728,10 Eur a zahŕňajú mzdové
výdavky na pracovníkov vo výške 5 328,10 Eur,
výdavky na energie vo výške 1 000,00 Eur, výdavky na multicaru vo výške 650,00 Eur a ďalej
výdavky na kosačku, pohonné hmoty, materiál,
stromy a kríky a pod. Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov obce.
Podprogram 6.3 Verejné osvetlenie –
v rámci podprogramu Verejné osvetlenie obec
Miloslavov financuje všetky aktivity na zabezpečenie verejného osvetlenia na celom území
obce a zabezpečuje a financuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia.
Predpokladané výdavky na podprogram
predstavujú 24 050,00 Eur a zahŕňajú výdavky na elektrickú energiu a údržbu verejného
osvetlenia. Čerpanie výdavkov je kryté z bežných príjmov obce.
Spracoval
ekonomický odbor
Obecného úradu
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Ako sa rodia rozhodnutia
Rozhodnutie o prístavbe našej školy bolo také významné
a zodpovedné, že si zaslúži podrobnejší popis.
Jubilejná škola v Alžbetinom Dvore fungovala takmer v nezmenenej podobe od jej oficiálneho otvorenia v roku 1929 až do roku
1992. Mala jednu triedu, kde sa spolu učili všetky štyri ročníky
žiakov a chodbu. V časti budovy bol učiteľský byt so samostatným vchodom z opačnej strany budovy, kde bývali učitelia, ktorí
aktuálne učili. Sociálne zariadenia boli na dvore, boli drevené, so
suchými WC. V triede sa kúrilo kachľami na uhlie.
Prvé väčšie vylepšenie nastalo v roku 1991, kedy bola realizovaná prístavba školy a dobudovali sa slušné sociálne zariadenia
a veľká hala, ktorá bola sprvu využívaná ako šatňa a telocvičňa,
neskôr ako riadna trieda. V suteréne bola kotolňa na nové ústredné kúrenie a sklady, neskôr aj miestnosť pre záujmové krúžky.
Celú stavbu plne financovala Školská správa Okresného úradu
v Bratislave s nákladom asi 510 tis. Kčs.
Významná prestavba bola vykonaná v lete roku 2008, keď bola
budova zateplená, vymenené boli okná, kotly a kúrenie a kompletne zrekonštruovaná strecha. Učiteľský byt bol zrušený a vytvorili sa ďalšie dve triedy a malá zborovňa. Prestavbu financovala
obec Miloslavov v plnej výške zo svojich vlastných prostriedkov
s nákladom asi 120.000 EUR.
Od roku 1995 začali postupne ubúdať počty žiakov v škole,
čo súviselo s malým počtom mladých ľudí v obci ako aj s tým,
že niektorí rodičia začali voziť svoje deti do Bratislavy. Trend bol
alarmujúci – kým v roku 1992 bolo v škole 45 žiakov, v roku 2005
navštevovalo našu školu spolu iba 10 žiakov vo všetkých 4 ročníkoch. Hrozilo, že sa škola bude musieť zatvoriť pre nedostatok
žiakov. Ale situácia sa začínala meniť. Obec sa stala vyhľadávaným
miestom pre výstavbu vlastného bývania, do obce začali prúdiť
noví, prevažne mladí obyvatelia, stavali sa celé lokality nových domov. Prvý nápor zažívali (a zažívajú) materské školy v obci. Behom
6-tich rokov sa počty detí v škôlke strojnásobili. Následne, asi od
roku 2010, sa tento nárast začína prejavovať aj v základnej škole. Čísla hovoria nasledovné: rok 2009 – 26 detí, rok 2010 – 28
detí, 2011 – 31 detí, rok 2012 – 53 detí. Zvony znovu začali byť
na poplach. Podľa počtov detí v posledných ročníkoch škôlky bolo
zrejmé, že v školskom roku 2014/15 je predpokladaný počet detí

List
Abraháma
Lincolna
učiteľovi
svojho
syna

Rok 2009 – 26 detí, rok 2010 – 28 detí
rok 2011 – 31 detí, rok 2012 – 53 detí
Zvony znovu začali biť na poplach.
medzi 110 až 115, čo by stávajúca škola nemohla nijako zvládnuť.
Problém je o to väčší, že s podobným trendom sú konfrontované
všetky okolité obce a tak nie je možné situáciu riešiť ani výpomocou z okolia.
Obecné zastupiteľstvo sa otázkou začalo intenzívne zaoberať už v roku 2011. Na podnet OZ vypracovala stavebná komisia
analýzu možností, ako túto situáciu riešiť. Medzi 9 uvažovanými
možnosťami bolo rozdelenie prevádzky školy do kultúrneho domu
Miloslava, rozdelenie do priestorov komunitného centra, využitie
podkrovia jestvujúcej základnej školy či prístavba školy v troch variantoch (malá, stredná a veľká s telocvičňou). V hre bola aj prevádzka na dve zmeny. Po prerokovaní v školskej rade a školskej
komisii vzniklo odporúčanie na trvalé riešenie bez priestorového delenia, ktoré následne Obecné zastupiteľstvo rozpracovalo
do podoby rozhodnutia o výstavbe nového krídla jestvujúcej ZŠ
v strednom variante (na kapacitu 120 detí).
Počas vypracovania projektovej dokumentácie stavebná komisia so starostom v zime 2013 roku vykonala návštevy prístavieb
nových škôl v Českej republike s cieľom porovnať rôzne technológie výstavby s dôrazom na kvalitu, rýchlosť výstavby a jednotkové
náklady. Zastupiteľstvu boli predložené referenčné rozpočty a časové harmonogramy.
Výsledkom toho bolo rozhodnutie realizovať výstavbu školy
modulárnym spôsobom, samozrejme, s dodržaním všetkých kvalitatívnych noriem a predpisov. Hlavným dôvodom bola rýchlosť
výstavby a cena. Boli sme si vedomí, že ideme do neprebádaného územia, lebo okrem skutočne čisto kontajnerových škôl na východnom Slovensku sa ešte takýto druh stavby u nás nerealizoval.
Napriek tomu takéto technológie pre školy sa bežne používajú
v Nemecku i v krajinách Beneluxu. Nakoniec, podobná technológia bola použitá aj pri výstavbe škôlky v Dunajskej Lužnej, ktorá
sa v súčasnej dobe práve dokončuje. Ďalšie pokračovanie príbehu
bolo otázkou verejného obstarania a financovania, čo je ale obsahom iného článku.
Ing. Pavol Karaba, predseda stavebnej komisie

omnoho väčšiu hodnotu ako päť nájdených.
Učte ho vedieť prehrávať
I tešiť sa z víťazstva.
Učte ho tomu, aby nezávidel.
Učte ho tajomstvu tichého smiechu.
Nech sa čím skôr naučí, že najľahšie sa
porážajú tyrani. Učte ho, ak môžete, kúzlu
kníh, dajte mu však aj čas na rozjímanie
o lete vtákov na oblohe, včielok na slnku
a kvietkov na zelenej stráni.

Viem, bude sa musieť učiť, že
všetci ľudia nie sú spravodliví, že
všetci ľudia nie sú úprimní.

V škole ho učte, že neúspech je
omnoho úctyhodnejší ako podvod.

Učte ho však taktiež, že ku každému
ničomníkovi nájdeme jedného hrdinu,
že na každého sebeckého politika
je aj jeden oddaný vodca.

Naučte ho veriť svojim vlastným
nápadom, aj keby každý hovoril, že sa
mýli. Učte ho byť vľúdnym k vľúdnym
ľuďom a prísnym k prísnym.

Učte ho, že na každého nepriateľa
je aj jeden priateľ.

Skúste dať môjmu synovi silu, aby
nešiel davom, keď ostatní chytajú
jeho vietor. Učte ho počúvať každého
človeka. Učte ho však tiež, aby všetko,
čo počuje preosieval sitom Pravdy

Viem, nejaký čas to potrvá, učte ho však,
ak môžete, že jeden zarobený dolár má

a bral si len to dobré, čo ním prejde.
Naučte ho smiať sa, keď je smutný,
učte ho, že za slzy sa hanbiť nemusí.
Učte ho, aby si z cynikov robil žarty
a vyvaruje sa prílišnej láskavosti.
Učte ho nech silu svojich svalov
i hlavu predá tým, čo dávajú
najviac, avšak nech nikdy na predaj
neponúka svoje srdce, či dušu.
Naučte ho nepočúvať revúci dav
a povstať a isť do boja, keď
si myslí, že je v práve.
Buďte k nemu vľúdny, ale nehýčkajte ho,
lebo len ohňom sa kalí dobrá oceľ.
Nech má odvahu byť netrpezlivý
a trpezlivosť byť odvážnym.
Vždy ho učte, nech pevne verí v seba, lebo
len potom bude mať pevnú vieru v ľudstvo.
Je to veľká úloha, ale uvidíte,
čo je vo Vašich silách!
Veď to je skvelý chlapec – môj syn!
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ŠKOLA

História školy v Miloslavove
Kolónia Alžbetin Dvor vznikla v roku 1922, na základe zákona bol
rozparcelovaný Erzsébetmajor – veľkostatok baróna Wienera. Na mieste niekoľkých hospodárskych stavísk vznikla utešená dedina s modernými, hygienickými novostavbami. Svojím novým rázom vytvorila kolónia
československý národnostný ostrov obklopený maďarským a nemeckým
prostredím. V kolónii pôvodne nebola škola a keďže sa počet školopovinných detí zväčšoval, kolonisti pociťovali potrebu otvorenia školy. Pozemkový úrad im pridelil miestnosť – kolársku dielňu, ktorá nebola vyhovujúca. 8. augusta 1926 založili v obci Miestny zbor Slovenskej ligy, a táto
položila základ školy. 1. júla 1927 bolo povolené založiť školu, kde sa zriadi definitívne miesto učiteľa – správcu školy s platnosťou od 15. októbra
1926. Prvou učiteľkou bola Hermína Sokolová.
Vtedy ešte dočasná škola nebola zariadená, preto sa učilo len popoludní. Nastúpilo 42 žiakov – 7 Slovákov, 23 Čechov, 10 Maďarov a 2 Rusi.
Okresný úrad v Šamoríne povolil prestavbu bývalej kolárskej dielne na
dobu 3 rokov. Školská Matica Slovenskej ligy poskytla 9.127,38 Kčs, kolonisti prispeli prácou. Vyučovanie sa v dočasnej triede začalo 12. januára
1927 a 1. októbra 1927 nastúpil nový učiteľ Emil Vrabec. Školská dochádzka už bola riadna. Keďže počet československých kolónií na Žitnom
ostrove rástol, rozhodla sa Školská Matica Slovenskej ligy na pamiatku
10-ročného jubilea Československej republiky postaviť 30 jubilejných škôl
pre slovenské deti v krajoch, kde žijú menšiny. Stavba školy bola zadaná
firme Ján Kroc a spol. v Bratislave. Stavba bola začatá 5. septembra 1928
a dokončená bola 31. augusta 1929, bez plota a úpravy terénu. Stavebný
náklad činil 236.539,82 Kčs a 9.362,86 Kčs hradili kolonisti. V novej škole
sa začalo vyučovať 15. septembra 1929. 24. apríla sa konala kolaudácia
školskej budovy. Zistené závady sa do mesiaca odstránili.

Rok 1926 – ešte v provizóriu

Ľudová škola rok 1939 – učiteľ Lapár
Toľko hovoria najstaršie zápisy o histórii našich škôl. V roku 1980 bola
ZŠ v časti Miloslava zrušená (dnešná Materská škola časti Miloslava),
a obe časti posielali svoje deti do školy v Alžbetinom Dvore.

Počas existencie školy sa v nej vystriedalo viacero pedagógov a na
mnohých z nich spomínajú naši starší občania s láskou. Až do roku 1991
stačil na štyri ročníky žiakov vždy iba jeden učiteľ alebo učiteľka na každú
školu – s občasnou výpomocou.

Rok 1947 – učiteľ Bachratý
Skúsime si ich vymenovať v poradí, v akom u nás učitelia pôsobili od
začiatku fungovania školy v Alžbetinom Dvore roku 1926.
–
1926/28 Hermína Sokolová
–
1929/30 Emil Vrabec
–
1930/32 Melánia Findová
–
1933/34 Ján Findo
–
1935/36 Jozefa Horečná
–
1936/37 M. Findová, učiteľ Ignác Mazúr
–
1937/38 uč. Imrich Lovíšek –Rapček
–
1938/39 uč. Zdenko Lapár
–
1939/40 uč. Ján Kavický
–
1940/74 uč. Jozef Bachratý
–
1975/79 uč. Anna Žiaková
–
1980/88 uč. Margita Zacharovská
–
1989/2000 riaditeľka Anna Žiaková + 1 až 2 učiteľky
–
2001/2010 riad. Jana Lachová + 1 učiteľka
–
2011/2011 riad. Andrea Malová + 3 učiteľky
–
2011/doteraz riad. Alena Jančeková + 5-6 učiteliek

S učiteľom Uhlárikom 1937 – Miloslava
Príspevok bol prednesený na slávnostnom otvorení
Prístavby Základnej školy dňa 25.10.2013. Podklady spracovala
učiteľka Jana Lachová a PaeDr. Kamil Badač. Krátené a doplnené.

štartuje...
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nívam o škole, ktorá
je miestom, kde sa žije a učí,
o škole, v ktorej má úcta k človeku
prednosť pred jeho výkonom,
v ktorej je možné človekom
byť a človekom sa stávať.
Snívam o škole, ktorá pomáha uniesť
obavy a prebúdza netušené schopnosti,
o škole, ktorá praje spolupráci
a nepotrebuje konkurenciu,
o škole, ktorá povzbudzuje
zvedavosť a skúmavosť,
v ktorej nie je strach z otázok
a je priestor k objavovaniu.
Snívam o škole, v ktorej je rovnováha
medzi prácou a hrou, aktivitou a stíšením,
všedným a slávnostným
a v ktorej majú priestor i konflikty,
o škole, ktorá je priateľská k chybám
a nerobí si nárok na dokonalosť,
o škole, ktorá si je vedomá
svojich hraníc a aj ich uznáva,
o škole, pre ktorú sa nežije,
ale v ktorej je možné určitú časť dňa žiť.
Pretože škola nie je život
a ani nie je v živote tým „jediným“
a pretože škola nemá právo
život ovládať a riadiť.
Martin Jäggle
Na úvod som si dovolila jeden citát
o škole, ku ktorému máme názorovo blízko.
Naša škola sa hrdí názvom „Rodinná škola“.
Záleží nám mať dobrú spoluprácu a otvorenú komunikáciu s rodičmi a deti viesť
k úcte a dôležitosti významu rodiny. Náš
školský vzdelávací program, podľa ktorého
vyučujeme od môjho nástupu do funkcie
riaditeľky školy, má názov „Rodinná škola“.
Vyučovanie je zamerané na 3 priority – vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka,
environmentálna výchova a využívanie IKT
na vyučovaní. Uplatňujeme hlavne zážitkové a projektové vyučovanie. Do diania
v škole sa snažíme zapájať aj rodičov. Pripravujeme pre nich rôzne programy, spolu s učiteľmi často chodia na exkurzie do
mesta, zúčastňujú sa na brigáde, tvorivých
dielňach, otvorených hodinách a vlani sa
po prvýkrát zapojili do projektu, ktorý ich
zaujal - „Otec, mama, staň sa na jednu hodinu učiteľom“, v ktorom chceme pokračovať aj tento školský rok. Všetko o našej
škole sa môžete dočítať aj na našej novej
web stránke, ktorá sa momentálne tvorí:
www.zsmiloslavov.sk.
Chcela by som Vás upozorniť, že na
tejto stránke je aj nový dokument „Správa
o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ za
školský rok 2012/2013“, kde sa dočítate
o rôznych aktivitách, projektoch, či úspechoch školy. Za jeden z najväčších úspechov školy považujeme víťazstvo Anetky
Lomjanskej v okresnom i krajskom kole
v súťaži Hviezdoslavov Kubín, pričom reprezentovala našu obec i školu v celoslo-

venskej prehliadke v umeleckom prednese
v júni 2013 v Dolnom Kubíne.
Naša škola začala písať 25.10.2013
novú históriu. Slávnostne sa otvorila nová
prístavba k základnej škole, ktorá vznikla
na zelenej lúke v rekordne krátkom čase. Ja
osobne, celý kolektív školy a deti ďakujeme pánovi starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva za toto správne rozhodnutie. Na otvorení sa zúčastnilo množstvo
hostí, rodičov a deti s radosťou pripravili
bohatý kultúrny program. Veľkému úspechu sa tešila aj výstava o histórii tejto školy
v starej časti budovy, kde si mnohí ľudia
zaspomínali na svoje školské časy, mnohokrát s dojatím a aj so slzami v očiach.
V novej škole sa už učíme pár týždňov
a denno-denne si potvrdzujeme, že toto
dielo má naozaj význam. Tieto deti si budú
navždy pamätať, že keď chodili do ZŠ Miloslavov v roku 2013, tak sa pristavila nová
časť školy a im sa v nej výborne učilo a žilo.
Neskutočne sa nám zlepšili priestorové podmienky, máme nové šatne, triedy,
toalety a peknú školskú jedáleň s výdajňou. Zakúpili i sa nové počítače do jednej
učebne a značne sa skvalitnili podmienky
výchovno-vzdelávacieho procesu. Pani učiteľky získali malú zborovňu, čím sa aj pre
ne zlepšili pracovné podmienky. Upravilo
sa aj okolie novej prístavby s parkoviskom.
Na jar nás čaká nová výsadba a celkové
skrášlenie vonkajšieho prostredia. V tejto
oblasti sa pripravilo aj podanie žiadosti
o grant.
Nás učiteľky veľmi teší každodenná
práca s deťmi v týchto pekných, moderných priestoroch, lepšie sa učí aj v pôvodnej budove, kde sa upratalo a zakúpili sa
nové pomôcky do všetkých tried.
Chcela by som sa poďakovať všetkým
rodičom za pomoc, či už finančnú, alebo
materiálnu a za ich rozhodnutie, že zapísali
dieťa do našej školy. Okrem toho, že im ponúkame kvalitný vzdelávací program, erudovaných pedagógov, krúžky, denne pobyt
vonku a teraz aj pekné, moderné priestory,
tak svojmu dieťaťu každý deň darujú dve
hodiny voľného času na hry, kamarátov,
písanie úloh a podobne, lebo ich nevozia
v dopravných zápchach do mesta.
Tešíme sa na nových žiačikov prváčikov
pri zápise v januári 2014. Sme na Vás pripravení – budúci prváci!
PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka ZŠ
Na záver niekoľko
vyjadrení pani učiteliek:
Mgr. Marta Belousovová – 1.B
„stavanie prístavby školy som mohla
vidieť každý deň z okna svojej triedy a neraz mali moji prváčikovia nalepené nosy
na skle, aby s údivom sledovali prácu vysokého žeriavu, veľké nákladné autá, vŕtanie, pílenie, maľovanie, murárov, majstrov....a zrazu máme krásne veľké priestory

pre deti, veľmi komfortne a veľkoryso zariadené triedy, šatne, jedáleň... naozaj sa
teším, že máme krásnu školu a ešte viac, že
v nej panuje rodinná atmosféra, lebo toto
už dnes nie je samozrejmosť..“.
Jana Lachová – 1.A
Prístavba zmenila celý chod školy aj
atmosféru v priestoroch školy. Je tu naozaj
viac priestoru, viac vzduchu, svetla a menej hluku a nervozity. Učitelia majú lepšie
podmienky pre učenie aj pre seba. Možno
by však mohla byť zborovňa o niečo väčšia.
Počty žiakov v triedach sú ideálne pre kvalitnú prácu učiteľa. Prístavbou vznikla pekná veľká škola a tým povzniesla celú obec.
Zastupiteľstvo so starostom potvrdili slová,
že im záleží na vzdelávaní v obci.
Mgr. Ivana Italy – 2.A
Tak sme sa dočkali! Od novembra si
užívame nové priestory školy. Po dvoch
mesiacoch provizória v Komunitnom centre a neustáleho presúvania sa, veľmi sa
tešíme z novučičkej, priestrannej triedy.
Veľkým bonusom pre nás všetkých je aj
jedáleň priamo v budove školy. Veríme, že
sa nám tu bude dobre učiť a budeme Vám
svojimi výsledkami robiť radosť.
Mgr. Ľubica Boršová – 4.A
Naša škola narástla a opeknela. V nových priestoroch vyučujem hodiny informatiky pri nových počítačoch. Deti si užívajú svetlú a priestrannú triedu aj popoludní
počas ŠKD. Už teraz sa tu cítime výborne,
veríme, že to tak pôjde ďalej.
Mgr. Silvia Szabová – 3.A
Po presťahovaní do novej časti sa nám
výrazne zlepšili podmienky na kvalitné vyučovanie. Žiaci sa veľmi rýchlo zžili so svetlou a priestrannou triedou, útulnou jedálňou a väčšími priestormi. Oceňujeme tiež
tabuľu a didaktické pomôcky.
Mgr. Irena Brisudová
– vychovávateľka ŠKD – 3. oddelenie
Naša nová prístavba je krásnym, príjemným a moderným priestorom, v ktorom
sa všetci cítime už skoro ako doma. Všetkým sa nám zlepšili podmienky i keď je samozrejme vždy čo zlepšovať a chýba nám
ešte pár vecí. Ako vychovávateľka v ŠKD by
som prijala systém tzv. domových vrátnikov, ktoré by uľahčili prácu nielen nám vychovávateľkám, ale hlavne rodičom, ktorí
majú často problém nájsť, či zavolať svoje
dieťa. V každom prípade som veľmi hrdá
nato ako sme zvládli podmienky, ktoré sme
mali a ako všetko dopadlo na jednotku!
Mgr. Zuzana Durecová
– vychovávateľka ŠKD – 2. oddelenie.
Čo sa týka novej školy, je to skvelá vec,
ktorá sa podarila. Je krásna, uľahčila sa
nám práca, zväčšili priestory, jednoducho
skvelé.
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Čo sme prežili v tomto školskom roku v našej materskej škole
Školský rok je už v plnom prúde a v škôlke vrcholia predvianočné prípravy vianočných besiedok, ktoré pani učiteľky spolu s detičkami trpezlivo a s láskou pripravujú. Tak, ako sa snažia rodičia dať deťom čo najviac,
tak sa snažia aj deti ukázať a potešiť rodičov svojou snahou a múdrosťou.
Aj v tomto školskom roku pokračujeme so školským vzdelávacím
programom „Kniha, môj kamarát“, kde kladieme dôraz na stimuláciu
predčitateľskej gramotnosti s dohliadnutím na vek dieťaťa. V dnešnej
urýchlenej technickej dobe mám pocit, že sa stráca práve vzťah ku knihám, rozhovorom, vymýšľaniu rozprávok, rozvíjaniu slovnej zásoby. Moderná doba kladie na každého z nás vysoké nároky, a to nielen pracovné,
ale aj citové. Elektronika, exaktná technika síce uvádza človeka do sveta
netušených možností, ale ako protihodnotu za toto poznanie mu ponúka ochudobňovanie o najprirodzenejšie prejavy, ktoré plynú z prostého
ľudského vzťahu plného ohľaduplnosti, pozornosti a srdečnosti. A preto
sa v našej škôlke venujeme práve knihám, časopisom a neustálou stimuláciou formou priamych rozhovorov, hlasným čítaním rozvíjame u detí
predčitateľskú gramotnosť. Veľkou zásluhou k tomu prispievajú aj rôzne
kultúrne podujatia, ako divadlá a koncerty, či už v priestoroch MŠ alebo
mimo nej. Aj týmto spôsobom umocňujeme u detí vzťah ku kultúre a tradíciám, ktoré sa žiaľ v dnešnej dobe pomaly vytrácajú.
Naša snaha nie je márna, lebo od učiteliek zo základnej školy dostávame pochvaly o dobrej pripravenosti detičiek, a to nielen v grafomotorike
či vedomostiach, ale aj celkovo v správaní a motorickej šikovnosti. Za tento fakt ďakujem všetkým mojím kolegyniam, ktoré sa k tomuto úspechu
veľkou mierou pričinili.
Ešte nie je ani polrok a my už máme za sebou bohatý kultúrny
program ako aj iné pekné aktivity. V septembri nás navštívili manželia
Chodilovi s koníkmi. Detičky sa podozvedali všetko o koníkoch a mali
možnosť si aj zajazdiť. Okrem environmentálnej výchovy sme absolvovali
aj interaktívny výchovný koncert súčasnej hudby. Detičkám boli predvedené rôzne hudobné nástroje, ktoré im hrali aj do tanca.
V októbri najstaršie deti navštívili dopravné ihrisko v Bratislave. Niektorí si na bicykloch, iní na kolobežkách overovali svoje dopravné zručnosti
a vedomosti priamo na dopravnom ihrisku.
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme si spomenuli aj na našich
starých rodičov, ako aj všetkých starých ľudí v našej obci. Deti všetkým
starým rodičom vlastnoručne vyrobili pohľadnicu a spolu s pani poštárkou Silviou niektoré
pohľadnice zaniesli
priamo adresátom.
Keďže je október kritický mesiac
na choroby, snažili sme sa posilniť
zdravie konzumáciou ovocia a zeleniny, ktoré detičky
prinášali do škôlky.
Koncom mesiaca zavítali k nám aj
Sokoliari, ktorí nás
oboznámili s dravými vtákmi žijúcimi
na území Slovenska. Deti sledovali
let dravcov a dokonca ich mohli aj
pohladkať.
Sokoliari
Október bol aj mesiac tvorivý, kedy si rodičia spolu s deťmi v našej
škôlke mohli vyrobiť lampiónik.
Ani november sa nenechal zahanbiť – hneď začiatkom mesiaca za
pomoci policajtov sa konal Lampiónový sprievod, na ktorý sa deti veľmi
tešili. Aj tento rok všetky, aj tie najmenšie detičky, zvládli pešo trasu z čas-

ti Miloslava do časti Alžbetin Dvor. Keď prišli s lampiónikom k cieľu ako
odmenu dostali napolitánku a teplý čajík.
Navštívil nás aj Ujo Hoblina so svojím bábkovým divadielkom a priniesol nám rozprávku O Jankovi Hraškovi. Krásne vystrúhané drevené bábky
ožili v príbehu a deťom urobili veľkú radosť. Rovnako nás potešila aj pani
učiteľka Norika, ktorá nám aj tento rok zorganizovala zájazd do Slovenského národného divadla na predstavenie Mechúrik Koščúrik. Predstavenie bolo v nedeľu a bola to akcia rodičia s deťmi v divadle.
Krásny umelecký zážitok detičky mali aj z koncertu „Ja som dobrý remeselník“, na ktorom deti cez ľudovú hudbu spoznali tradičné remeslá,
ako aj netradičné hudobné nástroje, ako sú gajgy či drumbľa.
V novembri nás zase navštívili manželia Chodilovi, tentokrát s ukážkou vodných zvieratiek v MŠ Miloslava a lesných zvieratiek v časti MŠ
Alžbetin Dvor.

Ako sa vyrába čokoláda deti zisťovali na výlete, keď sme spolu s rodičmi navštívili čokoládovňu v Kittse. Počas obhliadky fabriky sme videli ako
sa vyrábajú čokoládové figúrky, ako vyzerá kakaovník a aká je dlhá cesta
pokým sa čokoládka dostane do obchodu. Okrem obhliadky si deti mohli
čokoládu aj ochutnávať.
Pani Jašurová nás potešila, keď na našu požiadavku zorganizovala pre
deti policajnú prednášku a ešte väčší zážitok bol, keď do škôlky prišla sanitka, ktorá detičkám aj spustila sirénu.
Začiatkom decembra sme za kultúrnym zážitkom vycestovali my. Boli
sme v Rusovciach na predstavení Gašparko, ktoré nám hrali umelci zo
SĽUK-u. Detičky ešte aj dnes spomínajú Gašparka, tančeky a nebezpečnú
kostru .
Keďže všetky deti poslúchali, zavítal k nám Mikuláš a priniesol deťom
sladkú odmenu. Ešte nás čakajú Vianočné trhy, už spomínané besiedky,
vytúžené Vianoce a s nimi aj vianočné prázdniny.
Aj v tomto školskom roku máme v MŠ tieto krúžkové aktivity: tanečný krúžok, vyučovanie anglického jazyka , tvorivé dielničky a spevácky
krúžok. O všetky krúžky je záujem, čo ma mrzí, že v časti Alžbetin Dvor
rodičia neprejavili dostatočný záujem o spevácky krúžok pod vedením vynikajúcej umelkyne zo SĽUK-u p. Jarolínovej.
November sme ukončili Katarínskou zábavou, na ktorej sme získali
pre škôlku 540,-Eur vďaka tombole, ako aj predajom nápojov. K slzám ma
dojali naši dôchodcovia, ktorí podporili tombolu cenami. Boli to ich vlastné BIO výrobky (jabĺčka, kyslá kapusta, orechy, paprika, vajíčka ..), ako aj
finančná pomoc formou zakúpenia lístku na zábavu.
Milí rodičia, priatelia škôlky, milé kolegyne, chcem sa Vám touto cestou poďakovať za spoluprácu a za každodennú pomoc a podporu. Na vymenovanie každého z vás by som potrebovala hádam aj pol časopisu. Je
za nami kus práce a ešte veľa práce nás čaká. Preto ďakujem všetkým či
už za finančný alebo vecný dar.
Ďakujem za podnety, za manuálnu pomoc a ďakujem za prejavenú
dôveru.
Prajem všetkým občanom ozajstnú vianočnú radosť, nevinnú radosť
detí. Prajem vám, aby do vašich sŕdc vstúpil najkrajší dar, ktorý nám prináša betlehemské dieťa: pokoj v duši, lásku a odpustenie.
Jasmina Nasariková, riaditeľka MŠ Miloslavov

KULTÚRA
Žijeme v peknej dedine a my, skôr narodení, máme k nej vrúcny vzťah. Stretávame sa v organizáciách – Jednote dôchodcov
a v Únii žien.
Sú to stretnutia srdečné a spájané s kultúrnym zážitkom. Či už
je to spevokol alebo návšteva kultúrnych podujatí. Obidve organizácie dvakrát ročne organizujú návštevu divadelných predstavení,
o ktoré je vždy veľký záujem. Mnoho ľudí vďaka tomu navštívilo
nové Národné divadlo, Novú scénu, Divadlo West v Istropolise.
V druhom polroku sme divadlo navštívili dvakrát. Okrem kultúrneho zážitku a uvoľnenej atmosféry plnej smiechu na predstavení
„Kto zhasol“ sme obdivovali skvelý herecký výkon Márie Kráľovičovej, a v hre „Mandarínova izba“ sa zasa v plnej umeleckej profesionalite predstavili Maroš Kramár a Zuzana Tlučková.
Zaujímavá je vždy aj cesta domov, keď si navzájom vymieňame
umelecké zážitky, hodnotíme a opisujeme jednotlivé scénky. Návšteva divadelných predstavení v oboch organizáciách sa už pomaly
stáva peknou tradíciou.
K spoločenskému vystupovaniu a kultúrnym zážitkom sa snažíme viesť aj deti, ktoré každoročne – aj dvakrát navštevujú baletné
predstavenia spolu s rodičmi.
Organizovane sme navštívili SND a videli sme balet – Popolvár
, Popoluška a sedem pretekárov. Veľkým zážitkom pre deti aj rodičov bola návšteva historického Národného divadla a baletu, kde
sme pozerali nádherné predstavenie Narodil sa chrobáčik.
V modernom predvedení v divadle Malá scéna sme videli aj
rozprávku O troch grošoch.
V novembri sme boli na predstavení Mechúrik Koščúrik, z ktorého ešte aj dnes doznievajú v deťoch zážitky. Na všetkých predstaveniach sa dobre bavili aj prítomní rodičia a sme radi, že o každé
predstavenie je veľký záujem.
Za kultúrou do Bratislavy plánujeme cestovať aj ďalej, lebo či
už dôchodcovia, či členky z Únie žien, alebo deti, všetci sú z takýchto kultúrnych výletov nadšení a preto takéto akcie treba organizovať a podporovať aj naďalej.
Eleonóra Strnisková
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VIANOČNÉ ZVYKY V MILOSLAVOVE
V našej obci žijú mnohí potomkovia bývalých „kolonistov“, ktorí obec zakladali. Určite bude zaujímavé zistiť, aké vianočné zvyky si
priniesli zo svojich pôvodných domovín. Oslovili sme našu obyvateľku,
pani Ľudmilu Bakošovú, ktorá nám o živote ich rodiny počas vianočných sviatkov povedala:
„Moja mama bola rodáčka z Miloslavova ( miestnej časti Miloslava) a môj otec sa prisťahoval z vtedajšej Juhoslávie v roku 1926. Tu sa
zoznámil s mojou matkou, zobrali sa a mali spolu tri deti, jedným z nich
som aj ja. Bývali sme v kultúrnom dome, kde mala moja mama obchod
s potravinami a drogériou.
Opíšem Vám teda, ako sme slávili Vianoce. Ako som spomínala,
boli sme tri deti a hoci sme nedostávali toľko darčekov ako terajšie
deti, boli nám vzácne a vedeli sme si ich vážiť a dávať na pozor, aby sme
si ich zachovali na dlhšiu dobu.
Pre večerou sme chodili s rodičmi do kostola do Nových Košarísk.
Niekedy sa stalo, že boli bohoslužby aj u nás v dedine, a to v základnej
škole, kam sme veľmi radi chodili. Môj otec chodil pre pána farára,
pretože sme mali auto („Praga piccolo“) na dovoz tovaru do obchodu.
Na Štedrý deň bývala vianočná večera u nás vždy o 18.00 hod.
a pozostávala z rezancovej polievky, vyprážaného kapra a obyčajného
zemiakového šalátu. Samozrejme , nesmeli chýbať makové opekance,
ktoré sú súčasťou našej štedrovečernej hostiny doteraz. Na prvý vianočný sviatok sme vždy jedli sarmu – kapustný list, čo bol recept od
môjho otca z jeho rodného kraja a moja maminka sa ho naučila veľmi
dobre pripraviť. Moja mama bola vôbec veľmi dobrá kuchárka a vždy
napiekla vopred veľa koláčov a zákuskov, ktoré sme jedli ešte aj počas
Silvestra a na Nový rok.
Po večeri sme ako deti chodili do susedov a k rodine koledovať,
to sa vtedy po našom vravelo „palazovať“. Veľmi rada si spomínam na
tieto časy, pretože aj keď sme možno nemali toľko vecí, koľko majú
dnešné deti, všetko sme si viac vážili a boli sme šťastní.
Som pôvodná obyvateľka z miestnej časti Miloslava, ale dom sme
si už postavili v Alžbetinom Dvore a tu som aj pred dvomi týždňami
oslávila svoje 80. narodeniny a bývam tu počas môjho celého krásneho
života.“

Vaša občianka Ľudmila Bakošová

Ja som malá panna,
vítam Krista Pána
Vítam ho ja vítam
korunku si pýtam,
korunku mi dajte
zdraví ostávajte.
Ja som malý juhás,
palazujem u Vás.
Ovce sami na doline,
a ja behám po dedine.
Na Vianoce dlhé noce,
nieto počuť prepelice,
ani vtáci nespievajú,
len sa v teplom ohrievajú,
aj ja pôjdem pod perinku
vydurím tu zimu.
Vinšujem vám tieto hody,
aby ste nepili veľa vody,
len vince a pálence,
a jedli makové rezance.
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VÚC – VOĽBY DO ORGÁNOV BSK

Dobojované. Volebné miestnosti sa zatvorili a my sme si zvolili
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v ktorom sa naša
obec nachádza a tiež zástupcu za náš volebný obvod. Možno si
poviete : „Ja som ich nevolil, to nie sú moji zástupcovia.“ Bohužiaľ,
väčšinový volebný systém, podľa ktorého sa voľby do orgánov samosprávnych krajov riadia, má jednoduché pravidlo : Víťaz berie
všetko. Keďže volebný obvod tvorí viacero obcí, tá obec, ktorá sa
vie zhodnúť na spoločnom kandidátovi, má veľkú výhodu oproti obci, z ktorej kandidujú viacerí. U voličov menších obcí väčšinou funguje lokálpatriotizmus a je tendencia podporiť kandidáta
z vlastnej obce. Tam však, kde sú kandidáti v obci viacerí, ich šanca
na celkové prvenstvo sa znižuje.
V sérii článkov o samosprávnych krajoch (VÚC) som sa snažil
priblížiť históriu VÚC, príčiny vzniku, orgány samosprávnych krajov (predsedu, poslancov) a ich spôsob voľby. Tiež som sa venoval
kompetenciám krajov, ich možnosťou zriaďovať nemocnice, školy,
domovy sociálnych služieb a rôzne kultúrne zariadenia. Kraj má
tiež v kompetencii cesty druhej a tretej triedy a preto jeho zástupcovia sú neoddeliteľnou súčasťou stretnutí a rokovaní o nelichotivej dopravnej situácii v okolí našej obce, o ktorej sa píše na
iných miestach tohto vydania Spravodajcu. V krátkosti som pri-

blížil spôsob financovania činnosti samosprávneho kraja a najmä
z toho vyplývajúce problémy, keď štát síce prenesie kompetencie
na samosprávu, no s pridelenými kompetenciami už nejdú ruka
v ruke aj pridelené financie na ich zabezpečenie.
Voľby síce skončili, no my by sme nemali ostať ľahostajní.
Možno nebol zvolený nami preferovaný kandidát na predsedu či
poslanca samosprávneho kraja. Je však v našom záujme kontrolovať ich činnosť a v prípade potreby sa obracať najmä na zvoleného poslanca v našom volebnom obvode, ktorý by mal byť viac
nápomocný riešeniu problémov v našom obvode, ako tomu bolo
doteraz.
A ako to všetko dopadlo?
Na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky
sa voľby konali dňa 9. novembra 2013, v ktorých sme si mohli na
ďalšie štvorročné funkčné obdobie zvoliť predsedu (župana) a poslancov zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Naša
obec pre tieto voľby patrila do volebného obvodu č. 18.
V obci, ako už tradične, boli vytvorené dva volebné okrsky.
Okrsok č.1 tvorila miestna časť Alžbetin Dvor, okrsok č. 2 miestna
časť Miloslava.

Výsledky hlasovania v 1. kole:

okrsok č. 1

okrsok č. 2

1 278

297

1 575

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

304

68

372

Počet odovzdaných obálok

304

68

372

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva

296

63

359

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu

301

66

367

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku

spolu

Z kandidátov do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja bolo v našej obci na prvých troch
miestach nasledovné umiestnenie kandidátov:

Keďže najvyšší počet hlasov v rámci celého volebného obvodu
získal Ing. István Pomichal, PhD. (1059), bol zvoleným poslancom
zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za náš obvod.

1. Jozef Hudák, Ing. MBA
2. Blažej Slabý, PhDr., CSc.
3. Štefan Jurčík
István Pomichal,Ing., PhD

Z kandidátov pre voľby predsedu Bratislavského samosprávneho kraja získali kandidáti v našej obci nasledovný počet hlasov:
1. Pavol Frešo, Ing. Bc.
151 hlasov
2. Monika Flašíková-Beňová, PhDr.
100 hlasov
3. Daniel Krajcer, Mgr.
66 hlasov

108 hlasov
100 hlasov
66 hlasov
66 hlasov

Keďže ani jeden z kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja nezískal nadpolovičný počet hlasov, dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov (Ing. Pavol Frešo a PhDr. Monika Flašíková-Beňová) postúpili do druhého kola, ktoré sa konalo 23. novembra 2013.
Výsledky hlasovania v 2. kole:

okrsok č. 1

okrsok č. 2

1 281

300

1 581

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

281

66

347

Počet odovzdaných obálok

281

66

347

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu

280

65

345

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku

spolu

Počet platných získaných hlasov pre jednotlivých kandidátov: Pavol Frešo (255) a Monika Flašíková Beňová (90).
V rámci Bratislavského samosprávneho kraja získal v druhom kole najvyšší počet hlasov Ing. Pavol Frešo, znamená to, že sa opätovne stal predsedom Bratislavského samosprávneho kraja.
Účasť voličov v prvom i v druhom kole volieb bola na celom území Slovenska veľmi nízka. V našej obci bola účasť vyššia než celoštátny priemer, v prvom kole dosiahla 23,62 %, v druhom kole to bolo 21,95 %. Z týchto čísiel vyplýva, že voliči nepovažujú krajské voľby za
dôležité, nepovažujú samosprávne kraje tak, ako sú momentálne členené, za potrebné pre presadzovanie svojich záujmov. Aj preto sa
otvorila otázka možnej zmeny územnosprávneho usporiadania Slovenskej republiky. Dovolím si však tvrdiť, že účasť, či skôr neúčasť na
voľbách, vyjadruje tiež akési znechutenie občanov z politiky ako takej.
PaedDr. Kamil Badač a Bc. Ľuboš Majer
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HISTÓRIA

KVÍZ

Zaujímavosti alebo čo nemusíte
vedieť o našej obci III
V predošlých číslach Spravodajcu sme pátrali
po veciach z histórie či súčasnosti našej obce, na
ktoré by sme mohli byť právom hrdí. Prinášame
preto už tretie pokračovanie týchto zaujímavostí.
Fakt, že sme kolonistická obec, je všeobecne známy. Avšak história kolonizácie Žitného
ostrova je mimoriadne zaujímavá a našej obci
tam prislúcha niekoľko prvenstiev. Obec sa kolonizovala na základe takzvaného Záborového
zákona z roku 1919, ktorým sa odobrali pozemky
veľkým vlastníkom veľkostatkov nad 250 ha (tzv.
1. pozemková reforma) a prideľovali sa drobným prídelcom (od 4 do 20 ha). Celkovo sa tak
na Slovensku prerozdelilo a kolonizovalo 27 236
ha pôdy, v časti Anna Majer (dnešná časť Miloslava) a Eržébetmajer to bolo spolu 946,2 hektára. Výzvy na kolonizáciu sa stretávali s veľkou

Viete, ktorá kolónia je dnes s počtom obyvateľov najväčšou a najznámejšou? Je to Senec,
ktorý bol rozparcelovaný z majera s názvom
Dolný Majer grófov Esterházyho a Pálffyho. Po
Viedenskej arbitráži v roku 1939 pripadli všetky
tieto kolónie Maďarsku – okrem jednej. Tipnite
si, ktorá to bola – áno nemýlite sa, bol to Miloslavov, ktorý ako jediný zostal súčasťou Slovenského štátu! Zároveň je to najväčšia kolónia, čo
sa týka rozlohy pridelenej pôdy (ak počítame iba
ornú pôdu).
V našom múzeu Remeselný Dvor máme niekoľko exponátov, ktoré sú raritné a vzácne. Na
prízemí v kováčskej expozícii je na stene prasknuté srdce veľkého zvona s letopočtom 1904, ktorý
bol súčasťou najväčšieho zvona v bratislavskom
kostole Blumentál. Po jeho poškodení ho získal

Vianočný kvíz alebo
čo viete o našej obci
V letnom Spravodajcovi sme zaviedli tradíciu vedomostných kvízov, preto na spestrenie príprav na Vianoce, si môžete znovu
vyskúšať svoje vedomosti (či šikovnosť vyhľadať informácie) z dejín alebo súčasnosti
našej obce. Ako pomôcku uvádzame, že
odpovede sa dajú získať z predošlých spravodajcov obce, z internetovej stránky obce
alebo z návštevy Remeselného dvora.
Otázka č. 1 – Ako sa volal prvý starosta
obce Miloslavov, ktorý pôsobil v obci v 2030-tych rokoch 20.storočia ? (stačí iba
priezvisko)
Otázka č. 2 – Vieme všetci ako vyzerá erb
Miloslavova? Ak nie – nachádza sa na obálke. Otázka znie: Čo znamenajú písmená
S a A , napísané v roztvorenej knihe na erbe?
Otázka č. 3 – Bola obec Miloslavov počas
II. svetovej vojny súčasťou Slovenska alebo
bola priradená k Maďarsku?
Otázka č. 4 – Prečo má naša škola na čelnej
stene napísané „JUBILEJNÁ ŠKOLA“?

Jubilejná škola Alžbetin Dvor tesne
pred dokončením roku 1929
nedôverou u legionárov I. svetovej vojny, ktorým
boli prídely prednostne určené. Preto známy spisovateľ, vtedy legionársky kapitán Jozef Gregor
Tajovský zverejnil v apríli 1921 v Slovenskom
denníku výzvu, aby sa ľudia hlásili na parceláciu
Anna Majeru. Nakoniec túto výzvu uposlúchlo
20 rodín, ktorí ako prví zo všetkých kolónií roku
1921 (spolu s kolonistami majera Hviezdoslavov)
založili kolóniu Miloslavov. Z týchto 20 rodín

bolo iba 5 legionárskych, zvyšok boli rodiny reemigrantov z Maďarska a Juhoslávie, či členovia
baptistického zboru. Ostatné kolónie postupne
pribúdali od roku 1923 do 1938 – spolu bolo na
Slovensku 57 nových kolónií.

a následne daroval do múzea náš spolupracovník Viliam Šarközi z Lužnej. Od toho istého darcu
je aj liatinový odliatok anjela nad hlavným vstupom do budovy, ktorý bol kedysi súčasťou vstupného portálu do Národného cintorína v Martine
s datovaním asi polovice 19.storočia. V expozícii
Stará škola je okrem iného aj drevená školská lavica, pôvodný kus z čias založenia Jubilejnej školy. Zaujímavé je hlavne to, že na jej „sestrách“,
teda pôvodných laviciach sa v našej škole v jednej triede našej základnej školy ešte stále učí!!!
Domnievame sa, že takéto funkčné, zachovalé a prekrásne jednoduché lavice
sa na Slovensku už v ozajstnej výučbe
nikde nenachádzajú. Mnohí naši spoluobčania by iste vedeli o nich porozprávať pekné príbehy. Zaujímavé kúsky
v múzeu sú napr. aj ručne vyrobené
predvojnové mydlo, ktoré sme objavili
na pôjde jedného domu, či starožitné
stolové hodiny z 19. storočia alebo
drevená bubnová práčka – nikde inde
nevidený výrobok.
Na záver ešte jedna čerstvá pikoška – naša občianka – mladá Terézia Šulková práve úspešne absolvovala jednu
z najprestížnejších svetových univerzít – londýnsku King´s College!
Ing. Pavol Karaba,
poslanec OZ

Otázka č. 5 – Možno viete, možno nie, budova Remeselného dvora bola predtým
sýpkou. A predtým – do 18. storočia bola
kostolíkom. Otázka pre vás: Mala táto budova v minulosti aj vežu?
Odpovede posielajte na adresu
obec@miloslavov.sk,
alebo osobne na Obecný úrad
v termíne do 31.12.2013.
Zo správnych odpovedí budú
vyžrebovaní 3 výhercovia
a budú im udelené ceny
v hodnote 50, 30 a 20 eur.
(Pre informáciu uvádzame aj správne odpovede z Letného kvízu „Čo viete o Slovensku?“: 1. Na Slovensku je niekoľko šikmých
kostolných veží, najznámejšie sú vo Vrbovom, v Sabinove a Ivanke pri Nitre. 2. Svetoznáma Apponyiho knižnica je v kaštieli
obce Oponice pri Nitre. 3. Slovenský Robinson je pochovaný na Ondrejskom cintoríne
v Bratislave. 4) Slávny „husársky kúsok“
vykonal roku 1757 uhorský generál slovenského pôvodu Andrej Hadík. 5) Poľské
korunovačné klenoty boli uložené v rokoch
1655-1661 na hrade Stará Ľubovňa.)
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3. ROČNÍK AMATÉRSKEHO NOHEJBALOVÉHO
TURNAJA TROJÍC OBCE MILOSLAVOV
V sobotu 17. augusta 2013 sa na multifunkčnom ihrisku Športovo-rekreačného areálu
obce Miloslavov v časti Alžbetin Dvor uskutočnil nohejbalový turnaj. Turnaj organizoval
Nohejbalový klub Miloslavov v spolupráci so Športovým klubom obce Miloslavov.
Zúčastnilo sa ho 9 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Družstvo mohli tvoriť
traja hráči a jeden náhradník. Hráčov bolo 25. Počas dňa bolo pre účastníkov zabezpečené
občerstvenie. Slávnostný výkop bol o 9:00 hod. a slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo
v poobedných hodinách, kedy si víťazi prevzali ocenenia z rúk Nohejbalového klubu
Miloslavov a zástupcu sponzorov. Víťazi turnaja dostali od organizátorov medaile, trofeje
a hodnotné ceny od sponzorov turnaja. Športovcov prišiel osobne povzbudiť aj starosta
Obce Miloslavov Milan Baďanský. Celý deň sa niesol v priateľskom duchu a na tvárach
zúčastnených bolo vidno spokojnosť.
Konečné poradie:
1. Copacabana – Erik Mandak, Ivan Belosic, Jaro Malesic
2. Dunajská Lužná – Marián Sárközi, Alexander Reindl, Marián Reindl
3. Banditos – Matej Krajčí, Miroslav Tóth, Marek Žáčik, Robert Pokorný
4. ZPF – Marek Sitiar, Martin Ševčík, Tomáš Bakoš
5. – 9. Lachtani – Andrej Strapek, Peter Strapek, Tino Elexa
5. – 9. MED – Emil Čierny, Daniel Matušek, Milan Čierny
5. – 9. Zmeska – Milan Matušek, Dárius Kráľ, Matej Lomjanski
5. – 9. Autobus č. 67 – Michal Elexa, Tomáš Kelley, Miroslav Kvasňovský
5. – 9. Lumista – Miroslav Sidor, Lubor Kyselý, Roman Peterec
Poďakovanie patrí hráčom,
ktorí preukázali skvelé športové
výkony, sponzorom turnaja a divákom.
Robert Pokorný
podpredseda Nohejbalového
klubu Miloslavov
http://nohejbalovyklubmiloslavov.
blogspot.sk/

Všetky fotky sú k nahliadnutiu na:
https://plus.google.com/
photos/111373051322726620796/
albums/5913199956847283761?
authkey=CJei-YakvIP-IQ
Ďakujeme

ŠTATISTIKA OBCE
MILOSLAVOV
Do manželstva vstúpilo 10 párov:
Veronika Suchalová
Marian Babál
Ing. Ivana Poliaková
Ing. Martin Majerech
Jana Halászová
Darren Nicholas Foley
Katina Janeva
Vladimír Vrána
Katarína Deáková
Ján Veselka
Viera Matovičová
Michal Žitňan
Gabriela Grófová
Marek Plavčko
Petra Raticová
Juraj Perveka
Vanda Bittererová
Stanislav Šinkovič
Mgr. Denisa Adamkovičová Miroslav Zlevský
Narodilo sa 17 detí:
Stella Dammer
Michaela Husáková
Sarah Lučeničová
Martin Jančuška
Ema Pliešovská
Andrej Fraňo
Marcel Kamon
Sandra Janičinová
Alexandra Suchalová

Sara Slivková
Charlotta Magdaléna
Verdun
Michal Kotora
Ján Dubníček
Nela Trenčanská
Petra Zámečníková
Silvester Filko
Mia Merčiaková

Navždy nás opustilo 8 obyvateľov:
Žofia Muranská
Magdaléna Ághová
Darina Pindričová
Bohumil Dosedel
Emília Žemlová
Andrej Krnáč
Mgr. Ján Kondač
Peter Lehocký



K 30. 11. 2013
je počet obyvateľov
prihlásených na trvalý
pobyt v obci 2073.
Od 1. 7. 2013 do 30. 11. 2013
sa prihlásilo 52 obyvateľov.
Od 1. 7. 2013 do 30. 11. 2013
sa odhlásilo 25 obyvateľov.

4.
4.Miloslavovský
Miloslavovský
ples

ples

15. 02. 2014

15. 02. 2014

Vstupenky v predaji od 15.01. 2014
na OÚ Miloslavov

Vstupenky v predaji od 15.01. 2014
na OÚ Miloslavov

Milí rodičia a priatelia
MŠ Miloslavov,
ďakujem všetkým, ktorí pomáhali
s prípravou Katarínskej zábavy,
ďakujem za príspevky
do tomboly, ďakujem všetkým,
ktorí sa zúčastnili zábavy.
Výťažok zo zábavy je 540 €.
Táto suma bude priradená
k sponzorským príspevkom
Občianskemu združeniu Pomoc
deťom pri MŠ Miloslavov.
Šetríme na výmenu svietidiel
v škôlke v časti Alžbetin Dvor
(akútny stav), ďalej na výmenu
podlahy v celej MŠ Alžbetin
Dvor, obnovu studne v časti MŠ
Miloslava, ako aj na úpravu
oboch školských areálov.
Jasmina Nasariková
riaditeľka MŠ Miloslavov
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