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PRÍHOVOR STAROSTU 2
Vážení spoluobčania, milí priatelia,

blížime sa k záveru roka mimoriadne 
zvláštneho. Od jari tohto roka zápasíme s 
pandemickou situáciou, a to nielen v na-
šej obci, v našej vlasti, ale na celom svete. 

Zásadne je ovplyvnený každodenný ži-
vot nás všetkých. Pandémia zasiahla nie-
ktoré rodiny po zdravotnej stránke, iné 
po finančnej a všetkých po sociálno-spoločenskej stránke, keď 
sme museli radikálne zmeniť a obmedziť svoje dlhoročne zauží-
vané zvyky, tradície či záľuby.

Predo dvermi sú Vianoce a v mnohom budú iné, ako sme 
zvyknutí. Vnímam to však aj ako darovaný čas na zamyslenie 
pre nás všetkých, ako čas popremýšľať nad skutočnými hodno-
tami v rýchlo bežiacom čase.

Prajem nám všetkým, aby sa prichádzajúce Vianoce stali ča-
som pokoja a rodinnej pohody v najväčšej možnej miere pre 
každého z nás a aby prichádzajúci nový rok 2021 bol podstatne 
lepší ako tento odchádzajúci. 

Z úprimného srdca vám všetkým prajem len to najlepšie.

Milan Baďanský, starosta obce

MIMORIADNA SITUÁCIA

POČAS OBDOBIA PANDÉMIE na obecnom úrade

Rok 2020 bol náročný aj pre samosprávu. Porozprávali sme sa 
o tom so starostom obce Milanom Baďanským.

Čo všetko ste museli zabezpečiť počas tohto roka z dôvodu pan-
démie? Pri plánovaní rozpočtu a projektov obce Miloslavov 
na rok 2020 ste asi nepredpokladali že sa svet doslova zastaví 
pri pandémii koronavírusu. Ako to ovplyvnilo chod obce v roku 
2020?

Predpokladali sme, že projekty sa budú riešiť tak, ako sme mali 
naplánované. Stalo sa však, že to, čo sme si zaumienili urobiť, 
mnohé nebolo možné realizovať. Chod všetkých vecí ovplyvnila 
pandémia. Ocitli sme pred situáciou, ktorú sme nepoznali, ani 
nemali s ňou žiadnu skúsenosť. Doslova z hodiny na hodinu sme 
boli postavení pred ťažké rozhodnutia, najmä zatvorenie škol-
ských zariadení, či zmenu organizácie práce na obecnom úrade, 
aby zostala zachovaná funkčnosť úradu pri dodržaní pandemic-
kých opatrení. Svoju pozornosť sme museli zamerať na riešenie 
vzniknutej situácie, nákup ochranných pomôcok, pre zamest-
nancov obce, školské zariadenia, seniorov. Riešiť sme museli de-
zinfekciu vnútorných, ako aj vonkajších priestorov. Samozrejme, 
všetko toto zasiahlo aj rozpočet obce a všetky oblasti života.

Zrušila obec pripravované projekty a akcie?

Projekty sa nezrušili, iba pozastavili, alebo presunuli sa do budúceho 
roka, napríklad výstavba druhého prístrešku na bicykle na železničnej 
stanici. V budúcom roku bude pre realizáciu projektov rozhodujúce, s 
akým rozpočtom budeme hospodáriť, a ako bude nastavená výška po-
dielových daní pre obec. Najväčším problémom, bolo a aj je predĺženie 
lehôt pri vybavovaní administratívnych povolení na jednotlivé projek-
ty, najmä Lesnú ulicu, kde sme závislí na rozhodnutí Západoslovenskej 
distribučnej spoločnosti, a to v akom časovom horizonte bude vedieť 
realizovať uloženie vzdušného vedenia do zeme.

Napriek tomu sa chod obce nemohol zastaviť...

Nezastavil sa. Snažili sme sa, v rámci možností, aby si obec plnila svoje 
funkcie a zvládla množstvo nových úloh. Mali sme aj šťastie v tejto ne-
priaznivej situácii, že sme nemuseli riešiť na obecnom úrade situáciu, že 
by bol niekto infekčný a zastavil sa úplne chod úradu. Všetci zamestnan-
ci sa správali zodpovedne, primerane situácii. 

Vráťme sa k prvej vlne, na jar tohto roka. Obec musela pristúpiť k mno-
hým opatreniam a zariadiť aktivity, ktoré neboli bežné. 

Zasadnutie krízového štábu bolo nutné zvolať prvýkrát za desaťročie, 
čo som starostom. Dezinfekciu vonkajších a vnútorných priestorov sme 
nikdy v minulosti nevykonávali v takej veľkej miere. Tak isto aj zasadnu-
tia obecného zastupiteľstva a chod obecného úradu podliehali mimo-
riadnemu režimu. 

Okrem materiálneho zabezpečenia musela obec na to všetko mať aj 
pracovnú silu, ktorá to zabezpečuje.

Materiálne zabezpečenie nebolo jednoduché, pretože dopyt po ochran-
ných prostriedkoch, dezinfekcii bol veľký. Som rád, že sa nám podarilo 
zabezpečiť všetok nevyhnutný materiál, ktorý sme potrebovali a doká-
zali sme zabezpečiť všetky úlohy, ktoré zo vzniknutej situácie vyplývali. 
Prijali sme tiež okamžité rozhodnutie na zriadenie pozície informátora, 
ktorý koordinuje vstup na obecný úrad. Toto tiež pomohlo zlepšiť chod 
úradu a dodržiavať pandemické opatrenia.

Napriek tomu sa musela vykonávať aj bežná agenda. Obecný úrad, za-
stupiteľstvá, komisie, údržba – ako sa to zvládalo?

Pre výkon bežnej agendy bolo rozhodujúce, že sme nemuseli prerušiť 
prácu úradu, ale pravdou je, že sa predĺžili mnohé lehoty na vybavenie. 
Taktiež agenda, ktorú rieši obec s orgánmi štátnej správy bola a je v 
dlhších lehotách, ako obvykle. Údržba obce bola podstatne náročnejšia 
nakoľko pribudlo dezinfikovanie vonkajších priestorov: zastávky, ihriská, 
niektoré priestranstvá. A taktiež dezinfikovanie vo vnútorných priesto-
roch budov, najmä škôl a škôlok, obecného úradu, Komunitného centra. 

Chcem vyzdvihnúť spoluprácu a kooperáciu obecného zastupiteľstva 
s obecným úradom a starostom obce, aj v tejto mimoriadnej situácii. 
Vďaka vzájomnej kooperácii sme zvládli a zvládame túto mimoriadnu 
situáciu, ktorá, zdá sa, potrvá ešte nejaké to obdobie.

Ako sa obec pripravovala na druhú vlnu koronavírusu? 

Vzhľadom na skúsenosti zo začiatku roka sme priebežne dopĺňali zásoby 
dezinfekcie a ochranných pomôcok, aby sme to nemuseli riešiť nárazo-
vo. Napriek tomu nastala nová situácia s celoplošným testovaním, kedy 
bolo treba v enormne krátkom čase zabezpečiť väčší počet ochranných 
pomôcok pre túto akciu, ale zvládli sme to.

Celá situácia a všetky vynútené aktivity museli ovplyvniť rozpočet obce. 
Ako sa s tým obec vysporiada?

Určite tieto nepredvídané aktivity majú vplyv na rozpočet v rôznych 
kapitolách. Obec hospodári zodpovedne, zadĺženie obce je na nízkej 
úrovni a obec má dostatok peňazí na účte. Pravdou je, že sa chystáme 
na veľké investičné akcie ako výstavba telocvične, školského pavilónu, 
novej škôlky, rekonštrukciu Lesnej ulice, prestavbu obecného úradu. 
Počítame s každým eurom a každý nepredvídaný výdaj nám nie je po 
vôli, dúfame, že budeme mať preplatené výdavky, ktoré nám vznikli v 
dôsledku mimoriadnej situácie.

Zriadenie pozície prvého kontaktu, nákup ochranných pomôcok 
(ochranných oblekov, rúšok, rukavíc, návlekov, štítov, dezinfekcie, bez-
dotykových dávkovačov dezinfekcie, zariadení na dezinfekciu vo vnútor-
ných priestoroch, zariadení na dezinfekciu vonkajších priestorov). Nie je 
to málo peňazí, ale musíme so vzniknutou situáciou vyrovnať, nakoľko 
do budúcna musíme počítať so zvýšenými výdavkami na ochranné po-
môcky a dezinfekciu. 

S Milanom Baďanským, starostom obce Miloslavov,  
sa zhováral Bc. Ladislav Bučík



ČO SME STIHLI V OBCI REALIZOVAŤ V TOMTO ROKU
Na rok 2020 mala obec ambiciózne plány na realizáciu projektov obce v zmys-
le schváleného rozpočtu a plánu projektov a projektových zámerov. Priebeh 
procesov podstatne narušila pandémia Covid-19, no napriek tomu sa stihlo 
urobiť veľa práce. Ponúkame vám preto prehľad realizovaných projektov obce 
v tomto roku.

Komunikácie, chodníky, parkoviská, zastávky
•	 realizácia spevneného asfaltového povrchu na parkovisku pri železnič-

nej stanici, rozšírenie kapacít parkovania, hybridné osvetlenie
•	 úprava Sadovej ulice a položenie asfaltového povrchu ( k cintorínu m.č. 

Miloslavov )
•	 geodetické práce a projektová dokumentácia k územného konaniu pre 

nový chodník od Billy k Lipovému námestiu
•	 stavebné povolenie na časť cyklochodníka na pozemkoch obce v m.č. 

Miloslavov
•	 právoplatné územné rozhodnutie na autobusovú zastávku v m.č. Mi-

loslavov
•	 územné konanie na posun autobusovej zastávky v m.č. Alžbetin Dvor
•	 v rámci celkovej rekonštrukcie Lesnej ulici bola spracovaná projektová 

dokumentácia vr. projektov prekládok elektrického vedenia a ostat-
ných sietí, dendrologický posudok a prebieha konanie na stavebné po-
volenie na rekonštrukciu samotnej Lesnej ulice

•	 právoplatné stavebné povolenie na rozšírenie križovatky Hlavná/ Lesná 
ulica v m.č. Alžbetin Dvor

•	 projekt priechodu pre chodcov Jazerná/Veterná v m.č. Miloslavov je 
pripravený na realizáciu- čaká sa na súhlas SPF

•	 pripravil sa projekt na dotáciu na kanalizáciu na Záhradnej ulici v m.č. 
Alžbetin Dvor na Environmentálny fond

Základná škola a materská škola
•	 zväčšenie areálu školy o nový pozemok pre telocvičňu, obstaranie pro-

jektovej dokumentácie a získanie stavebného povolenia pre telocvičňu
•	 príprava dostavby nového pavilónu školy – obec čaká na vydanie prí-

slušných povolení
•	 v novembri začala prestavba pod-

krovia pôvodnej budovy ZŠ z dôvodu 
zväčšenia priestorov školy

•	 rozšírila sa kapacita školskej jedálne 
v ZŠ a výdajne stravy, nové kuchynské 
vybavenie

•	 príprava na realizácie sociálnych za-
riadení MŠ v m.č. Alžbetin Dvor kon-
tajnerovým spôsobom

•	 príprava výstavby novej materskej 
školy – elokovaného pracoviska v m.č. 
Miloslavov; bola spracovaná projekto-
vá dokumentácia a prebieha územné 
konanie

•	 rekonštrukcia kotolne a kúrenia v zá-
kladnej škole vrátane výmeny kotla

Verejnoprospešné stavby a projekty 
•	 zrealizoval sa projekt názvoslovia ulíc, 

zavedenie orientačných čísiel v obci, 
vr. osadenia orientačného uličného 
systému obce (mapka ulíc je v strede 
časopisu)

•	 ukončila sa realizácia zmien doprav-
ného značenia podľa pasportu v m.č. 
Alžbetin Dvor

•	 osadenie 10 bodov na bezplatnú wifi 
v rámci projektu WiFi4EU – s dotáciou 
15 tis. EUR

•	 realizácia nového kontajnerového 
stojiska na separovaný zber na Jazer-
nej ul.

•	 sanácia múrov Remeselného Dvora 

AKTUALITY3
a realizácia vykurovania formou tepelného 
čerpadla

•	 koncom tohto roku obec začína s prístavbou 
obecného úradu v zmysle schváleného projek-
tu 

•	 štúdia Nového polyfunkčného centra obce 
bola zrealizovaná a v rámci možností predsta-
vená verejnosti, čím sa začal proces obstaráva-
nia zmeny územného plánu obce

•	 úprava verejného osvetlenia na Južnej ulici 
v m.č. Alžbetin Dvor

•	 výmena kotlov a kompletná rekonštrukcia kú-
renia v komunitnom centre a v materskej škole 
v m.č. Miloslavov s cieľom úspory energie

•	 obnova dopravných stĺpov na Hlavnej ulici a na 
križovatke s Centrálnou ulicou

•	 v obci bol založený Dobrovoľný hasičský zbor 
a obec s ním podpísala zmluvu o spolupráci

Šport, rekreácia, zeleň
•	 realizácia polyfunkčného ihriska s asfaltovým 

povrchom vr. osadenia mantinelov v ZOR 
v m.č. Miloslavov 

•	 výstavba altánku s grilom v ZOR
•	 realizácia multifunkčného ihriska s umelým 

trávnikom v ZOR s dotáciou 38 000,00 EUR
•	 oplotenie areálu ZOR
•	 vybudovanie tréningovej plochy s trávnatým 

povrchom v RŠC v m.č. Alžbetin Dvor a oplo-
tenie areálu s dotáciou 10 000,00 EUR

•	 vysadenie 1000 sadeníc stromčekov a kríkov 
v spolupráci s DHZ obce.

Ing. Mária Boháčová  
a Mgr. Martin Sitiar,  

obecný úrad



AKTUALITY 4

V priebehu mesiacov marec a apríl 2020 
boli postupne v našej obci zavedené názvy ulíc 
a zaevidované orientačné čísla k jednotlivým 
rodinným domom a bytovým domom. Násled-
ne obec posielala každému do schránky „Potvr-
denie o trvalom pobyte“ osôb starších ako 15. 
rokov. V prípade, že ste takéto potvrdenie ne-
obdržali, je možné si toto potvrdenie z dôvodu 
výmeny  OP  vyzdvihnúť  na  obecnom  úrade  – 
pre tento účel vystavuje obec potvrdenie bez-
platne. Ide o obyvateľov, ktorí mali trvalý pobyt 
v obci v čase zavádzania ulíc.

Táto veľká a hromadná zmena sa nezaobišla 
pre mnohých bez rôznych komplikácií pri vyba-
vovaní dokladov či zmien v ďalších registroch. 
Zmeny ešte stále dobiehajú a potvrdenie o vašej 
úplnej novej adrese rodinného domu, bytu v ro-
dinnom dome či bytu v bytovom dome môžete 
získať bez poplatku na požiadanie na obecnom 
úrade, väčšinou na počkanie. Toto potvrdenie vy-
stavuje zamestnanec ohlasovne pobytu.

Tabuľky s orientačnými číslami sú k dispo-
zícii na obecnom úrade, je ich možné prevziať 
za úhradu:

Tabuľka s orientačným číslom – cena pre 
občana, ktorému bolo súpisné číslo určené do 
01.03.2020: 6,00 eur – hradí občan.

Tabuľka s orientačným číslom – cena pre 
občana, ktorému bolo súpisné číslo určené po 
01.03.2020: 6,25 eur – hradí občan.

POZOR!
Tabuľku súpisné číslo (cena za jednu tabuľku 
6,25 eur) hradí obec (zákon jej to ukladá). Hoci 
tieto tabuľky hradí obec, v mnohých prípadoch 
si ich občania neprevezmú a zostávajú zbytoč-
ne ležať na stole obecného úradu – momentál-
ne ich tam leží cca 160 ks. Prosíme, všetkých, 
ktorí si ich neprevzali, aby tak urobili v čo naj-
kratšom čase.
Označovanie stavieb súpisným a orientačným 
číslom určuje zákon NRSR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpi-
sov)

Podľa zákona je povinnosťou obce určovať, 
meniť alebo zrušovať súpisné číslo a orientač-
né číslo budovám, viesť evidenciu súpisných 
a orientačných čísiel. Na označovanie budov sú-
pisným číslom obec obstaráva rovnaké tabuľky 
na vlastné náklady.

Povinnosťou osôb určených v kolaudač-
nom rozhodnutí je požiadať o určenie súpis-
ného čísla a orientačného čísla do 30 dní odo 
dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 
V prípade, že tak neurobí, obec určí súpisné 
a orientačné číslo bez žiadosti.

Vlastník budovy je povinný mať viditeľne 
označenú budovu tabuľkou so súpisným čís-
lom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je 
určené. 

Kvetoslava Jašurová,  
referent obecného úradu

ZAVEDENIE ULÍC V OBCI A ČÍSLOVANIE STAVIEB ORIENTAČNÝMI ČÍSLAMI

MATERSKÁ ŠKOLA
V tomto školskom roku sa brány materskej 

školy otvorili pre 173 detí. Všetci vieme, akú 
dobu žijeme. Pandémia, ktorá nám všetkým 
zasiahla do života, ovplyvnila aj chod mater-
skej školy. Napriek rôznym otázkam a obavám 
sa snažíme, aby naši najmenší obyvatelia obce 
nepociťovali strach, aby sa aj naďalej tešili na 
chvíle strávené so svojimi kamarátmi a aby sa 
už v malom veku dokázali popasovať s ťažšou 
životnou situáciou. 

Tento cieľ sme sa rozhodli dosiahnuť pri de-
ťoch predškolského veku pomocou projektu Zip-
pyho kamaráti, do ktorého sme sa tento školský 
rok zapojili. Tento program  nehovorí deťom, čo 
majú robiť. Namiesto toho ich nabáda, aby prišli 
s vlastným riešením problémov, aby sa im zlep-
šili schopnosti spolupráce, asertivity, sebadis-
ciplíny či empatie a znížilo sa u nich problémové 
správanie. 

Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo oboha-
tiť školské  dvory o nové hracie prvky. Vďaka 
príspevkom darovaným z 2%  daní našich rodi-
čov a priateľov občianskemu združenie Pomoc 
deťom pri Materskej škole Miloslavov sme 
mohli zakúpiť do MŠ v časti Miloslavov hojdač-
ky, prevažovaciu hojdačku  a strunového koní-
ka, a do MŠ v časti Alžbetin Dvor novú šmyk-
ľavku, futbalové bránky a ďalšieho strunového 
koníka. Z tohto istého zdroja sme zakúpili aj in-
teraktívnu tabuľu do predškolskej triedy, ktorá 
je výbornou pomôckou pri obohatení našej vý-
chovno-vzdelávacej činnosti. Ďakujem všetkým, 
ktorí prispeli. 

V rámci mesiaca úcty k starším sa  rozhodli 
potešiť  aj našich starkých, ktorým deti vyrobili 
pohľadnicu a keďže sa teraz nemôžu tak často 
vidieť, tak im tento pozdrav a prejav lásky poslali 
poštou. 

Verím, že napriek rôznym obmedzeniam 
a zákazom tejto doby budeme vidieť vždy len 
šťastný a spokojný  úsmev na tvárach našich 
detí. 

Bc. Monika Neupauerová,  
riaditeľka MŠ Miloslavov 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, 
DOMOV A BYTOV 2021

Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizuje podľa nového konceptu zalo-
ženého na využití existujúcich  dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov.

Sčítanie domov a bytov vykoná obec alebo, v prípade hl. mesta Bratislavy a mesta Košíc, mestská 
časť (ďalej len „obec“), tzn. prebehne  bez účasti obyvateľov, čím sa  práve u nich významne zníži  admi-
nistratívna záťaž.  

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31.decembra 
2020 na piatok 1. januára 2021. Rozhodujúci okamih sčítania je časový bod, ku ktorému je potrebné 
vypĺňať všetky požadované údaje o domoch a bytoch.

Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a 
iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú 
predmetom sčítania patria napríklad obývané chatrče rómskych komunít, ktorým nemôže by pridelené 
súpisné číslo a teda ani adresný bod v Registri adries, obývané garáže, obývané houseboaty, obývané 
neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie.

Sčítanie domov a bytov sa uskutoční výlučne elektronickou formou, pomocou Elektronického sys-
tému pre sčítanie domov a bytov. Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov bude mať obec k 
dispozícii počas celej doby sčítania.

Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, čo predstavuje 255 dní.
Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov poskytne jeden formulár pre každý „byt v dome“, o 

ktorom sa zbierajú požadované údaje a údaje o domoch budú odvodené z údajov o „bytoch v dome“ pri 
spracovaní Štatistickým úradom SR. V predchádzajúcich sčítaniach bolo potrebné vypĺňať osobitné formu-
láre za byty a osobitné formuláre za domy. Zisťujú sa údaje ako napr.: forma vlastníctva bytu, poloha bytu 
v dome, podlahová plocha bytu, počet obytných miestností v byte, typ kúrenia, zdroj energie používaný 
na vykurovanie. 

Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov bude obsahovať predvyplnenú databázu. Predvy-
plnená databáza vznikla integráciou dostupných údajov najmä z Registra adries, Katastra nehnuteľností, 
Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, Registra organizácií, „Zoznamu stavieb“.

Obec využije pre vyplnenie požadovaných údajov pre účely sčítania domov a bytov rôzne údajové 
zdroje. Odporúčané sú najmä daňová evidencia, technická správa o urbanistickom, architektonickom a 
stavebnom riešení stavby, výkresy k projektovej dokumentácii, technická správa o zdravotechnike, plán 
inžinierskych sietí, technická správa k vykurovaniu, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, staveb-
né povolenie na čističku odpadových vôd, doklad o vývoze septiku a i. 

Obec môže osloviť a vyžiadať si údaje o bytoch v bytových domoch od osôb vykonávajúcich správu 
bytových domov, ktoré vykonávajú správu na území obce. 

Sčítanie domov a bytov vykonávajú v obci poverené osoby. Úlohou poverenej osoby je úplne, správne 
a pravdivo vypĺňať údaje o bytoch v domoch v Elektronickom systéme pre sčítanie domov a bytov. 

Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov umožní sledovať priebeh sčítania domov a bytov 
pomocou funkcionality „Monitoring“.

Výsledkom bude databáza sčítaných domov a bytov s aktuálnymi údajmi o bytoch a domoch, ktoré 
po ďalšom spracovaní vytvoria základnú bázu údajov o domoch a základnú bázu údajov o bytoch, priamo 
integrované na údaje o obyvateľoch a domácnostiach.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre 
účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo to-
lerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej 
republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vypl-
niť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu oka-
mihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Sčítanie obyva-
teľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť 
kalendárnych týždňov. Zdroj: https://www.scitanie.sk
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V oblasti odpadového hospodárstva je aktuál-
nou výzvou pre našu obec vytvorenie podmienok 
a zabezpečenie triedenia a zberu biologicky rozlo-
žiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Táto po-
vinnosť čaká obyvateľov obcí a miest na Slovensku 
od januára 2021.

Dva roky dozadu sme zavádzali zber biologic-
ky rozložiteľného odpadu z našich záhrad (známe 
hnedé kontajnery) a dnes stojíme pred novou 
povinnosťou – ako čo najefektívnejšie zabezpečiť 
triedený zber kuchynského odpadu. Z analýz mi-
nisterstva životného prostredia vyplýva, že odpad 
z kuchyne a staré potraviny tvoria viac ako 50 % 
zmesového odpadu z domácností, ktorý končí na 
skládkach. Z celkového pohľadu na Slováka ročne 
pripadá zhruba 100 kilogramov potravinového od-
padu, teda 0,27 kg denne. Celá krajina ho tak za 
rok vyprodukuje vyše 500-tisíc ton.

Odpad neskončí na skládke
Spomedzi všetkých druhov komunálneho 

odpadu má kuchynský bioodpad najhoršie envi-
ronmentálne dôsledky – hnijúce zvyšky potravín 
produkujú takzvaný skládkový plyn zložený z me-
tánu, oxidov dusíka a sírovodíka. Jeden občan SR 
vyprodukuje ročne približne 80 – 100 kilogramov 
kuchynského bioodpadu. Tento objem dnes končí 
najmä na skládkach, kde vytvára typický „slad-
kastý“ zápach. Tieto zložky sú rizikom aj pre pod-
zemné zdroje vody a tiež živnou pôdou pre šírenie 
baktérií, z čoho vyplývajú zdravotné riziká. Vyse-
parovaný odpad by vzhľadom na svoju energetic-
kú hodnotu preto mal končiť v bioplynových stani-
ciach, priemyselných či domácich kompostéroch. 

Čo patrí medzi takýto kuchynský bioodpad? 
Patria sem nespracované zostatky surovín 

na prípravu pokrmov, neskonzumované zostatky 
pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho 
pôvodu, ktoré vznikli v domácnosti alebo v pre-
vádzke spoločného stravovania. Čiže ide najmä o 
šupky z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajo-
vé zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky 
jedla, papierové vrecko znečistené potravinami 
živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, papiero-
vý obrúsok a v malom množstve aj drevitá vlna, 
lepenka a novinový papier použité pri manipulá-
cii s potravinami. Takisto sem patria aj potraviny 
živočíšneho pôvodu po záruke (mlieko a mliečne 

výrobky, mäso a mäsové výrobky, med, vajcia a 
pod.), ktoré prirodzene podliehajú rýchlym roz-
kladným procesom a produkcii hnilobných bak-
térií.

Veľmi dôležitý v tejto súvislosti je hygienický 
priebeh zberu, preto treba správne nastaviť vý-
ber druhu nádob a frekvenciu zberu BRKO. Obec 
oslovila viaceré spoločnosti, ktoré majú so zberom 
BRKO skúsenosti a bude sa snažiť vybrať partnera 
s najlepším pomerom ceny vzhľadom na ponuku 
služieb.

Prečo by sme mali separovať?
Okrem kladného vplyvu separácie odpadu na 

životné prostredie sa separácia odráža aj do budú-
cej ceny za vývoz komunálneho odpadu pre danú 
obec. V skratke, čím viac budeme separovať, tým 
lacnejší bude poplatok za uskladnenie tuhého 
komunálneho odpadu (TKO) na ďalšie obdobie. 
Platba za TKO zahŕňa iba zber komunálneho od-
padu. Zber ostatného separovaného odpadu (ok-
rem bioodpadu) je financovaný výrobcami – cez 
takzvanú rozšírenú zodpovednosť výrobcov. Pre 
obyvateľa obce to znamená, že ak si dal námahu 
vytriediť odpad, tak náklady zberu separovaného 
odpadu znáša výrobca. V prípade, že odpad nebol 
separovaný, skončí v TKO, ktorý platí už obyvateľ 
obce. 

Ako vplýva separovanie na cenu TKO?
Cena uskladnenia TKO sa odvíja od toho aký 

podiel má separovaný odpad voči TKO. V Obci 
Miloslavov to bolo za rok 2019 - 58,95%. Tento 
údaj je povinná každá obec zverejňovať na svojom 
webe. Na základe percentuálneho podielu sa pri-
radí sadzba poplatku na ďalšie obdobie. Najnižšia 
sadzba je pre obce, ktoré majú podiel separácie 
vyšší ako 60 %. Naopak, v prípade, ak by podiel 
separovaného odpadu pod 10%, je cena uskladne-
nia TKO trojnásobne vyššia. Zároveň sa separáciou 
znižuje množstvo TKO odpadu, ktoré obec usklad-
ňuje na skládkach. To sa samozrejme premieta v 
konečnej cene TKO pre občana. 

Obec bude zverejňovať nové informácie 
ohľadom separácie a triedenia BRKO na svojej 
webovej stránke, fb a aplikácii Miloslavov, aby sa 
všetci obyvatelia obce a majitelia nehnuteľností 
mohli pripraviť na novú povinnosť.

Ing. Jarmila Grujbárová 
Bc. Ladislav Bučík

Už v budúcom roku spoločne oslávime storoč-
nicu našej obce Miloslavov. 100 rokov vzniku obce 
rátame od prvého osídľovania na Anna Majeri, kto-
ré začalo prvý júlový týždeň v roku 1921. Pri príle-
žitosti tohto významného jubilea sa môžeme tešiť 
na publikáciu, ktorá priblíži všetky dôležité míľniky 
našej obce pred jej založením, počas procesu za-
kladania a samozrejme za celý čas jej 100-ročnej 
existencie. Obsahom budú okrem historických 
faktov aj spomienky pamätníkov a výňatky z obec-
nej kroniky. V publikácii sa dočítame aj o Bratskej 
jednote baptistov v Miloslavove a rozvoji obce v 
období tzv. modernej histórie. Zborník bude určite 
zaujímavým a prínosným čítaním nielen pre našich 
obyvateľov. V priebehu roka 2021 plánujeme rea-
lizovať viaceré aktivity, vrátane novej expozície v 
Remeselnom dvore, workshopov, turnajov a pod. 
Veľké jubileum, ktorým storočnica určite je, priam 
vyžaduje veľké oslavy. Prebiehať budú počas dní 
25. až 27. júna 2021 a zatiaľ len prezradíme, že nás 
čaká veľa zábavy. Podrobnosti o programe zverej-
níme v ďalšom čísle nášho Spravodajcu, máme sa 
všetci na čo tešiť!

Mgr. Martina Vanc,  
Komisia pre školstvo a kultúru

OBEC SA PRIPRAVUJE NA TRIEDENIE KUCHYNSKÉHO ODPADU

1 0 0  R O K O V  
N A Š E J  O B C E  
M I L O S L A V O V
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Dlhé roky mali obyvatelia miestnej čas-
ti Miloslavov pocit, že rozvoj tejto miestnej 
časti sa zanedbáva a všetko sa sústreďuje 
len v Alžbetinom Dvore. Práve týmto člán-
kom vás chceme informovať o tom, ako sa 
vedenie obce snaží v tejto časti riešiť jednu 
z dôležitých oblastí, ktorá výrazne ovplyvňuje 
kvalitu života a bývania – a to možnosti pre 
rekreačný šport. 

Prvé pokusy poskytnúť miestnym špor-
tu chtivým občanom príležitosť k zdravému 
pohybu sa datujú do roku 2000. Na mieste 
zrekultivovaného smetiska na terajšej Úzkej 
ulici boli vybudované dve betónové plochy 
aj so zariadením na základné loptové hry. Po 
počiatočnom nadšení však záujem akosi upa-
dol a keďže areál nemal stáleho správcu, po-
stupne upadal a začali ho devastovať vandali. 

Koncepčné riešenie na vytvorenie rov-
nocenných podmienok pre športovanie oby-
vateľov v oboch miestnych častiach prijalo 
vedenie obce a obecné zastupiteľstvo (OZ) 
v roku 2017. Pripravili dlhodobý plán, ktorý 
nové OZ v roku 2019 ešte rozpracovalo a roz-
šírilo. Ambíciou projektu vznikajúceho špor-
tového areálu, ktorý bol nazvaný Zóna oddy-
chu a relaxu (ZOR), je vybudovať moderný, 
viacúčelový areál, v ktorom budú môcť rela-
xovať pohybom a oddychom všetky skupiny 
našich obyvateľov.

Na nasledujúcom obrázku vám chceme 
predstaviť, ako by mal celý areál ZOR vyzerať 
po jeho dobudovaní, aké zariadenia sú tam 
naplánované a zároveň popísať, čo z toho sa 
už podarilo vybudovať a čo nás čaká v nasle-
dujúcom – jubilejnom roku 2021.

Obnova a rozširovanie areálu prebieha 
postupne. Už v roku 2019 bolo vybudova-
né crossfitové ihrisko (malá šedá plocha 
v ľavej časti obrázka), určené pre generáciu 
teenagerov a hokejbalové ihrisko s man-
tinelmi (biela plocha). Obe ihriská sú už aj 
v súčasnosti hojne využívané. V tom istom 
roku obec prikúpila ďalší pozemok (tmavo-
zelená plocha), ktorým sa areál výrazne roz-
šíril a umožnil plánovať na tomto mieste buď 

plnohodnotný tenisový kurt alebo iný druh 
športoviska. V lete tohto roku 2020 sme sa 
posunuli k naplneniu plánu ďalšími krokmi. 
Prvým krokom bolo vybudovanie dreveného 
altánku so štýlovým krbom (malá bordová 
plocha v strede). Altánok je základom rela-
xačnej funkcie areálu, pozýva návštevníkov 
nielen posedieť si v spoločnosti priateľov, ale 
aj pripraviť si grilované pochúťky priamo na 
mieste. Najväčším investičným počinom toh-
to roku v ZOR je – ešte nedokončené – via-
cúčelové športové ihrisko s umelou trávou 

(svetlozelená plocha v strede). Po dokončení 
bude toto športovisko spĺňať najnáročnejšie 
kritériá kvality. Ihrisko je možné použiť na 
futbal, volejbal, nohejbal a hádzanú. 

Čo nás čaká budúci rok? Do rozbehnu-
tia budúcoročnej športovej sezóny, ktorá sa 
bude niesť v znamení osláv storočnice obce, 
by sme chceli pripraviť areál tak, aby mo-
hol byť všestranne a bezpečne užívateľný. 
Znamená to dokončiť oplotenie areálu, te-
rénne a sadové úpravy, parkovacie plochy 
pre cca 10 vozidiel a veľkú časť spevnených 
plôch a chodníkov. Snahou je aj v spoluprá-
ci so sponzormi vyriešiť vybudovanie bufetu 
s názvom Sport PUB-u (väčšia bordová plo-
cha v strede), detský areál s preliezkami, se-
dením a plochou na rôzne drobné vystúpe-
nia, resp. hry (svetlomodrá a žltá plocha).

Osobitne treba zdôrazniť, že na niekto-
ré hracie plochy sa obci podarilo zabezpečiť 
čiastočné financovanie z grantových progra-
mov. V roku 2017 to bola Bratislavská regi-
onálna dotačná schéma na podporu športu 
mládeže – projekt Vráťme šport deťom, zís-
kaná suma 1 350 Eur spojená najmä so zem-
nými prácami, revitalizáciou terénu, nákup 
športových sieti, vybudovanie studne na zá-
vlahu. V roku 2019 bol získaný grant vo výške 
38 000 Eur na projekt s názvom „Multifunkč-
né ihrisko s osvetlením“ v rámci výzvy Úradu 
Vlády SR o poskytnutie dotácie v programe 
Podpora rozvoja športu na rok 2019 a z do-
tačného systému BSK – obnova komunitné-
ho ihriska športového areálu v Miloslavove 
5000 Eur na streetworkout ihrisko a detskú 
hojdačku. V roku 2020 bola ukončená vý-
stavba altánku s grilom, kde obec plánuje 
refinancovanie cestou Programu rozvoja vi-
dieka SR 2014 – 2020, MAS Malodunajsko 
s požadovanou výškou nenávratného finan-
čného príspevku vo výške 11 975 Eur. 

Do budúcna nám zostane zabezpečiť, 
aby ZOR slúžil čo najlepšie a čo najväčšiemu 
počtu ľudí – našich občanov. Nepôjde to bez 
toho, aby sa nezabezpečil riadny a nepretrži-
tý dozor v areáli a ústretový prístup všetkých 
návštevníkov. 

Mgr. Martin Sitiar,  
vedúci hospodárskej správy  

a Ing. Pavol Karaba,  
člen komisie KROM 

V MIESTNEJ ČASTI MILOSLAVOV SA RODÍ NOVÝ ŠPORTOVÝ AREÁL

Úzka ulica
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ROZHOVOR S MUDR. LIPOVSKÝM
Rok 2020 sa niesol v znamení koronavírusu. 
Otázky zdravia sa stali dôležitou súčasťou bež-
ného života každého človeka. Na aktuálne témy 
sme sa preto rozprávali s doktorom MUDr. Pet-
rom Lipovským z našej obecnej ambulancie vše-
obecného lekára.

V roku 2020 sa všetko točí okolo koronaví-
rusu. Pre lekárov v prvej línii to asi platí niekoľ-
konásobne viac. Ako vás osobne ovplyvnila táto 
pandémia?

Nový vírus SARS-cov2 je veľkou výzvou naj-
mä pre prvý kontakt. Nezastaviť poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti a pri tom nevystaviť ri-
ziku nákazy pacienta, svojich spolupracovníkov, 
ani seba. Nové opatrenia, neustále zmeny, veľ-
mi veľa silných emócií, to všetko testovalo našu 
schopnosť krízového riadenia ambulancie. Nie-
čo, čo sme my, ani nikto z našich starších a skú-
senejších kolegov nikdy predtým nezažili. To, čo 
prežívame je jedna obrovská profesionálna skú-
senosť, na ktorú určite nikdy nezabudneme.

Museli ste v ambulancii zaviesť veľké zme-
ny? Ako to ovplyvnilo beh ambulancie?

Pandémia choroby COVID-19 (ďalej C19) vý-
razným spôsobom ovplyvnila prevádzku našej 
ambulancie a správanie sa našich pacientov. Ke-
ďže ide o epidemiologicky závažný problém, bolo 
nevyhnutné výrazne obmedziť pohyb pacientov 
v priestoroch čakárne a ambulancie. Začali sme 
triediť prípady, ktoré je možné vyriešiť tzv. diš-
tančne, napríklad zaslaním fotografie kožného 
problému, či pomôcť telefonickou radou. Zreali-
zovali sme aj niekoľko videorozhovorov s našimi 
pacientmi. Veľmi nám pomohlo už dlhšiu dobu 
funkčné eZdravie, najmä na predpis liekov našim 
chronickým pacientom. A samozrejme, začali 
sme trvať na tom, aby sa nám pacienti vopred 
objednávali buď cez službu eČasenka, alebo te-
lefonicky. Takto sme zabezpečili, že sa nám ne-
miešali akútni pacienti s respiračnými infektmi 
s tými chronickými, ktorí by mohli od nás odísť 
nakazení. Zároveň sa v čakárni nachádza jeden, 
maximálne dvaja pacienti, čo tiež výrazne znižuje 
riziko nákazy najmä od bezpríznakových pacien-
tov, ktorí môžu C19 šíriť.

Na sociálnych sieťach ste sa vyjadrili na 
tému koronavírusu a celkovej paniky okolo 
toho. S odstupom času, aké sú vaše postrehy?

Je začiatok novembra a celosvetovo sa uka-
zuje, že 99,3% prípadov ochorenia má mierny 
priebeh. Zvyšok, čiže 0,7% prebieha ťažko až kri-
ticky. Ak odrátame deti, ktoré s týmto ochorením 
nemajú väčšie problémy, tak teoreticky by lekár-
sku pomoc až hospitalizáciu potrebovalo približ-
ne 28 tisíc Slovákov. Bohužiaľ náš zdravotnícky 
systém nie je stavaný na takýto nápor pacientov 
v krátkom časovom úseku. Preto v boji s C19 
musíme držať rovnováhu medzi optimizmom 
z ľahkého priebehu ochorenia a rešpektom pred 
komplikáciami, ktoré sú často nevyspytateľné. 
Jedine zodpovedným prístupom k tejto chorobe 
môžeme ochrániť najmä rizikové skupiny pacien-
tov, ktoré by mohli v krátkom čase zaplniť naše 
nemocnice.

Koronavírus spôsobuje zdravotné kompli-
kácie, ovplyvňuje nás aj inak?

C19 okrem zdravotných komplikácií ovplyv-
ňuje asi všetko. Počnúc sociálnou izoláciou, cez 

zatváranie prevádzok s veľmi zlým ekonomickým 
dopadom na spoločnosť, cez nápor na nemocni-
ce, kde by mohlo hroziť, že sa nedostanete k bež-
nej starostlivosti, lebo lôžka budú obsadené pa-
cientmi s C19. Rozdelenie spoločnosti na rôzne 
tábory s množstvom konšpiračných teórií. Ďalej 
vidíme stigmatizáciu nakazených, ktorí často ani 
nevedia, kde sa mohli nakaziť a stávajú sa terčom 
negatívnych emócií svojho okolia. Koronavírus 
sa stal témou číslo 1 a v štatistikách za rok 2020 
bude určite najčastejšie používaným slovom.

Na internete koluje veľa zaručených rád ako 
pristupovať k situácii - preventívne ale aj v prí-
pade nákazy. Čo odporúčate vy ako lekár?

Jednoznačne odporúčam zdravý a striedmy 
životný štýl. V prevencii je potrebné predchádzať 
obezite, ktorá je pri C19 rizikovým faktorom čís-
lo 1. Jesť a piť striedmo, veľa sa hýbať, nefajčiť 
cigarety. Keď už človek ochorie, tak zostať doma 
v izolácii, mať pokoj na lôžku, dostatok tekutín 
a vitamínov s ľahkou stravou bez ťažkých jedál. 
Zvýšenú teplotu a bolesť tlmiť liekmi. Pri ťažšom 
priebehu pravidelne konzultovať zdravotný stav 
so svojím lekárom.

V obci Miloslavov budete otvárať novú am-
bulanciu. Čo všetko prináša?

Aktuálne máme 2800 registrovaných pacien-
tov a súčasné priestory nám už bohužiaľ nesta-
čia. Preto sme radi, že v oveľa väčších nových 
priestoroch budú optimálne podmienky pre 
personál, ale aj pre našich pacientov. Blízkosť le-
kárne a dostatok parkovacích miest iste ocenia 
všetci tí, ktorí budú využívať naše služby. Na rea-
lizáciu sme mali dosť času, preto sa nám podarilo 
vyhrať sa so všetkými detailmi. Verím, že sa tam 
všetci, my zdravotníci ako aj pacienti, budeme 
cítiť príjemne.

Budete rozširovať služby?

K ambulancii všeobecného lekára pre do-
spelých pribudne aj ambulancia pre deti. Proces 
schvaľovania nového miesta prevádzky je ad-
ministratívne náročný, no veríme, že začiatkom 
roka 2021 novú ambulanciu otvoríme. Rád by 
som touto cestou uistil všetkých rodičov, že pred 
samotným otvorením detskej ambulancie bude-
me intenzívne informovať všetkých obyvateľov 
obce, aby svoje deti mohli u nás zaregistrovať.

Rok 2020 nám ukázal, že je v tejto dobe ná-
ročné niečo plánovať. Napriek tomu, aký bude 
rok 2021 pre Vás? 

Rok 2020 ukázal, aké je dôležité zdravie, 
vzdelanie, rodina, spolupatričnosť. Keďže som 
optimista, verím, že C19 čoskoro porazíme, naše 
deti sa budú môcť vrátiť do škôl, aby sme (okrem 
iného) mali dostatok nových lekárov a sestier, 
ktorí sa budú starať o pevné zdravie všetkých 
obyvateľov Slovenska. Rok 2021 by sme pre-
to mali využiť na prehodnotenie tých pravých 
hodnôt v našom živote a zmeniť ho k lepšiemu. 
Pre mňa je to výzva naďalej pomáhať svojim pa-
cientom k lepšiemu fyzickému aj psychickému 
zdraviu. Verím, že nielen v roku 2021, ale oveľa 
dlhšie :-)

s MUDr. Petrom Lipovským  
sa zhováral Bc. Ladislav Bučík

RODINNÉ CENTRUM 
ALŽBETKA  
OÁZA PRE  

NAJMENŠÍCH
Radi by sme sa vám opätovne predstavili 

a prezentovali naše aktivity, i keď nás  už mnohí 
rodičia a detičky poznajú. Naša obec sa však ra-
pídne rozrastá a máme tu čoraz viac požiadaviek 
ohľadom aktivít pre tých najmenších. 

Sme občianske združenie fungujúce vďaka 
dobrovoľníkom, ktorí sú ochotní venovať svoj 
voľný čas a energiu, aby sme postupne rozširo-
vali a zlepšovali možnosti centra. Momentálne 
je našou hlavnou aktivitou prevádzkovanie her-
ničky primárne pre deti do troch rokov (môžu aj 
staršie). V našich priestoroch nájdete miestnosť 
s edukačnými hračkami, detskou kuchynkou, 
bábikami a autíčkami a pod. Druhá miestnosť 
slúži najmä na rozvíjanie pohybových zručností, 
a to vďaka senzorickým chodníčkom, fitloptám 
a šmýkačke s loptičkovým bazénikom. Tretia 
miestnosť je vyhradená pre tvorivé dielničky, 
ktorým sa venujeme vždy vo štvrtok. Aj okrem 
toho je v nej pre deti pripravených kopec aktivít 
ako maľovanie, pečiatky, knižky či pomôcky pre 
kreatívne tvorenie. Máme k dispozícii aj malú 
kuchynku, aby si rodičia mohli vychutnať kávič-
ku alebo čaj, kým sa deti hrajú. Ponúkame tiež 
pohybové kurzy ako sú Hopsa-hop (rozvoj po-
hybu pre najmenších), ľudové tance a balet pre 
škôlkárov. Tieto kurzy sú vedené kvalifikovanými 
osobami a prihlasovanie sa rieši osobitne.

Od minulého roka sme spustili možnosť poži-
čiavania knižiek a skladačiek puzzle. Tiež máme 
v pláne venovať čas popri herničke raz týždenne 
Montessori aktivitám s vopred pripravenými úlo-
hami. Toto leto sme sa pustili aj do prerábky ex-
teriéru, aby sme umožnili fungovanie aj v krásne 
slnečné dni. Od budúcej jari plánujeme otvoriť 
bránky útulného ihriska priamo pod oknami 
herničky. 

Podľa možností sa zúčastňujeme obecných 
podujatí, ako je deň detí alebo vianočné trhy. Po-
sledných pár rokov sme organizovali vianočné fo-
tenie pre rodiny, karneval, ale aj záujmové kurzy 
pre mamičky ako napríklad základy kváskovania, 
háčkovanie košíkov z recyklovaných materiálov, 
príprava adventných vencov a podobne. 

Naše fungovanie je možné vďaka dobrovoľ-
ným príspevkom od návštevníkov, ktoré sú vyu-
žívané výlučne na chod centra. Veľká vďaka však 
patrí členkám, bez ktorých by chod centra možný 
nebol. V centre vždy rady uvítame aj nové záujem-
kyne o členstvo. Všetky informácie poskytujeme 
osobne alebo prostredníctvom nasej FB stránky.

Momentálne dodržiavame pandemické na-
riadenia, a to limitovaný počet návštevníkov na-
raz, povinné rúška, povinná dezinfekcia rúk pred 
vstupom. Priestory sa pravidelne prestriekavajú 
dezinfekčným roztokom a plochy najviac vysta-
vené dotykom sa zvlášť dezinfikujú. Otvorené sú 
len herničky a kurzy pre deti. Ostatné podujatia 
sa považujú za hromadné a tak nie sú za daných 
okolností povolené.

Kde nás nájdete? V modrej budove ko-
munitného centra na Čerešňovej ulici v časti 
Alžbetin dvor. Prevádzkové hodiny nájdete  na 
dverách alebo na našej FB stránke (https://www.
facebook.com/groups/rcalzbetka ), kde zdieľame 
všetky aktuálne informácie.

Tešíme sa na Vás!
Mariana Kővágó, Alžbetka, o.z.
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O NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Neodmysliteľnou súčasťou našej obce je Základná škola, ktorá každým ro-

kom rastie a skvalitňuje svoju výchovno-vzdelávaciu prácu. Náš školský vzdelávací 
program pod názvom „Rodinná škola“ má tri hlavné priority: výučbu anglického 
jazyka od 1. ročníka, environmentálnu výchovu a využívanie digitálnych techno-
lógií. Zamerali sme sa na tzv. „Hodnotové učenie“ – to znamená, že našich žiakov 
učíme pri každej príležitosti, čo sú skutočné  hodnoty v živote, ako napr. zdravie, 
rodina, úcta, rešpekt, priateľstvo, skutočné kamarátstvo a dobré vzťahy.

Od tohto školského roku  sa v základnej škole  učí 459 žiakov v 19 triedach 
a popoludní pracuje 213 detí v 9 oddeleniach školského klubu detí. Našich žiakov 
vedie 43 pedagógov a v škole pracuje 6 nepedagogických zamestnancov. Súčas-
ťou školy je už tretí školský rok Inkluzívny tím – je to tím odborníkov, ktorými 
sú špeciálny pedagóg školská psychologička, asistenti učiteľa a ktorí pomáhajú 
napredovať v učení integrovaným žiakom.

Veľmi nás potešili výsledky celoslovenského  testovania piatakov T5, ktoré-
ho sa zúčastnilo 49 žiakov v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatú-
ra. Úspešnosť našich piatakov je nad celoslovenským priemerom. V matematike 
dosiahli naši žiaci 81,2 % (celoslovenský priemer – 63,4 %) a v slovenskom jazyku 
a literatúre dosiahli 79,7 % (celoslovenský priemer – 64,8 %). Je to náš najlepší 
výsledok za posledné roky, čo nás veľmi teší.

I napriek sťaženej situácii kvôli pandémii dosiahli naši žiaci  vynikajúce vý-
sledky a umiestnenia na rôznych súťažiach a olympiádach na celoslovenskej, 
krajskej či okresnej úrovni aj v druhom polroku minulého školského roka. Pod 
vedením svojich pedagógov sa umiestnili na popredných miestach v týchto súťa-
žiach a olympiádach: Pytogoriáda, Klokan, Maksík, Hviezdoslavov Kubín, Šalian-
sky Maťko, Literárny oriešok, Recitácia v anglickom jazyku, Ypsilon – slovina je 
hra, Geografická olympiáda, Dejepisná olympiáda, Technická olympiáda a Olym-
piáda anglického jazyka. 

Aj naši pedagógovia sa aktívne vzdelávajú účasťou na rôznych odborných 
konferenciách, seminároch a počas pandémie  na online webinároch.

Škola je zapojená do mnohých projektov: Infovek, Komparo, Školské ovocie, 
Modrá škola, Jedzme hravo a zdravo, Zelená škola, AISEC-ANJ, V ZŠ úspešnejší – 
Inkluzívne štúdium. 

V ŠKD podľa výchovného programu vychovávatelia rozvíjajú všetky kľúčové 
kompetencie a všestranne sa venujú deťom popoludní. Tradične obľúbenými 
podujatiami sú Šarkaniáda, Imatrikulácia prvákov, Vianočné besiedky, Karneval.

Deti môžu v rámci ŠKD pracovať  pod vedením našich pedagógov aj v zá-
ujmových útvaroch – krúžkoch rôzneho zamerania – od športových, cez tvorivé 
i vedomostné. V tejto dobe, žiaľ, nie je možné ich činnosť realizovať. Po uvoľne-
ní opatrení budú môcť žiaci  navštevovať tieto krúžky: Tvorivé dielne, Tvorilko, 
Enviro krúžok, Matematika hrou, Slovenčina hrou, BIO-GEO krúžok, Čitateľské 
dielne, Stolno-tenisový krúžok, Futbalový krúžok, Školská TV, Školský časopis, 
Krúžok anglického jazyka.  

Škola prešla doteraz mnohými  stavebnými úpravami: zrealizovala sa ďalšia 
prístavba školy, v poradí už 4. etapa rozširovania kapacity ZŠ a pribudli 4 učebne, 
rozšírila sa kapacita jedálne na 122 miest, vytvorila sa zborovňa pre II. stupeň. 
V procese je stavba pavilónu novej budovy s ďalšími šiestimi triedami, príjaz-
dovou cestou a úpravou parkovania pred školou, pripravený je projekt na stavbu 
telocvične. Sú to veľkolepé plány. Oblasť školstva patrí naozaj medzi priority zria-
ďovateľa, tak veríme, že tieto finančne i časovo náročné  projekty sa postupne 
zrealizujú. Už v novembri sa začala realizácia rekonštrukcie podkrovia pôvodnej 
budovy školy, kde pribudne jedna veľká miestnosť ako zborovňa a ďalšie 2 men-
šie miestnosti. 

Od septembra 2020 sme plnoorganizovaná základná škola so všetkými 
ročníkmi, keďže po prvýkrát v histórií máme aj žiakov 9. ročníka a budeme mať 
prvých absolventov. Už v tomto období sa administratívne pripravujeme na pre-
chod na školu s právnou subjektivitou od 1. 1. 2021, takže škola bude samostat-
ná rozpočtová organizácia. Taktiež sa v zmysle zákona realizuje po piatich rokoch 
funkčného obdobia súčasnej riaditeľky školy výberové konanie na funkciu ria-
diteľa školy.

Všetkých nás zaskočila pandemická situácia, a tak od 10. marca do 31. mája 
2020 sa v škole začalo realizovať dištančné vzdelávanie. Okrem online vzdelá-
vania sme realizovali zadávanie úloh cez Edupage, projekty, pracovné listy, vi-
deá s výkladom. Pracovali sme online aj s integrovanými deťmi a medzi prvými 
školami na Slovensku sme začali aj s online výchovnou činnosťou v ŠKD. Zvládli 
sme to veľmi dobre,  i keď sme  sa všetci zhodli, že učiť sa v škole je  tá najlepšia 
možnosť. 

Počas letných prázdnin sme po prvýkrát zorganizovali Letný školský klub, 
ktorý navštevovalo 50 detí vo dvoch oddeleniach od 1. do 10. júla 2020. 

Od októbra sa situácia v našej škole opäť prispôsobuje pandemickému dia-
niu u nás, ale i vo svete. Žiaci II. stupňa sa od 26.10. vyučujú dištančne. Je to pre 
pedagógov, rodičov i žiakov náročná situácia. Na takúto formu vyučovania sme 
sa zodpovedne dopredu pripravovali a v tomto období sa vyučuje pomocou pla-
tformy Microsoft Office 365. Až 91 %  našich žiakov má vytvorené naozaj veľmi 
dobré podmienky na online vzdelávanie. Zisťovali sme to dotazníkom v mesiaci 
september a sme spokojní, aké majú deti doma vytvorené zázemie. Je však dô-
ležité, aby boli zodpovední, vytrvalí a systematicky sa pripravovali v domácom 
prostredí. Žiakom I. stupňa, ktorí navštevujú vyučovanie prezenčne, sme vytvorili 
maximálne bezpečné prostredie zvýšenou dezinfekciou a dodržiavaním všetkých 
protiepidemiologických opatrení v škole. I v tejto náročnej dobe sa naďalej snaží-
me realizovať tradičné aktivity, avšak inou formou. Z nich veľmi úspešné a deťmi 
obľúbené sú Deň európskych jazykov, Deň jablka, Týždeň zdravej výživy, Záložka 
do knihy pre družobnú školu, Imatrikulácia prvákov.  

V tomto školskom roku nás čakajú ešte nemalé výzvy, s ktorými sa musíme 
popasovať. Verím, že s pochopením, toleranciou a trpezlivosťou všetkých – peda-
gógov, rodičov i detí –  v zdraví prekonáme všetky problémy a spoločne prispeje-
me k prosperite a rozvoju našej školy. 

 Mgr. Soňa Slavkayová, 
ved. ŠKD, ZŠ Miloslavov
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DUCHOVNÉ SLOVO  – NIELEN K VIANOCIAM
„Vojdite! Padnime a klaňajme sa, pokľaknime pred Hospodinom, svojím Tvorcom! Lebo On 

je náš Boh, my ľud Jeho pastvy a ovce Jeho ruky. Kiežby ste počuli dnes Jeho hlas!“  Žalm 95, 6 – 7
 
Zrejme viac ako po minulé roky sa nás vnútorne dotýka skutočnosť, že sme sa dožili Adventu 

a vianočného času. Je to prejav Božej nekonečnej lásky a milosti. 
Pán Boh plní svoje zasľúbenia. A my aj dnes môžeme spolu so starozmluvným Józuom, vod-

com Izraela, potvrdiť: „Uvedomte si celým srdcom a celou dušou, že nevystalo ani jedno z oných 
blahých zasľúbení, ktoré vám dal Hospodin, váš Boh. Všetky sa naplnili, ani jedno nevystalo“ 
(Joz 23, 14b). 

V tichú, svätú noc, keď sa v Betleheme narodil Boží Syn a Betlehem nevedel o tom, kto sa na-
rodil, všemohúci a večný Boh oslávil narodenie Spasiteľa sveta na betlehemských poliach. Pastieri, 
jednoduchí ľudia, ako prví počuli veľké evanjelium: „Narodil sa vám dnes, v meste Dávidovom 
Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán“ (L 2, 11). 

Táto radostná zvesť znie aj pre nás, pre naše srdce, pre náš život tu v časnosti i potom vo več-
nosti. Táto radostná zvesť hlásala udalosť, ktorá mala nesmierne pozitívny vplyv na ľudské dejiny 
a rovnako mocný vplyv má aj na ľudstvo dnešnej doby.

Radostná zvesť o narodení Spasiteľa v Betleheme a Božia sláva priamo až vyzývali pastierov: 
Vojdite! Padnite a klaňajte sa pred Pánom! Preto si aj pastieri povedali: „Poďme až do Betlehema 
a viďme, čo sa stalo, čo nám oznámil Pán“ ! (L 2, 15) 

Ísť do Betlehema sa rozhodli aj učenci, ktorí boli od Betlehema ďaleko na východ. Nová 
hviezda, ktorú spozorovali, ich priviedla k podobnému rozhodnutiu, ako pastierov na poliach. 
V evanjeliu podľa Matúša o tom čítame: „Poďme za hviezdou, aby sme sa poklonili narodenému 
kráľovi!“ (Mt 2, 1 – 2).

Na konaní betlehemských pastierov i  učencov z východu poznávame, že nestačí len vidieť 
zjavenie Božej slávy alebo zďaleka pozorovať hviezdu a uvažovať o jej význame, ale že je potrebné 
v úcte a pokore, s radosťou prísť za Pánom Ježišom Kristom, stretnúť sa s Ním osobne. To zname-
ná aj prekonať prekážky i obavy, to znamená mať odvahu. A práve Ten, ktorý nám aj dnes znovu 
oznamuje radostné evanjelium o príchode svojho Syna na tento svet, Ten nám dá aj odvahu viery 
aj múdrosť života. Preto poslúchnime Božie volanie: Vojdime! Padnime a klaňajme sa, pokľaknime 
pred Hospodinom, svojím Tvorcom! Pokľaknime pred Pánom Ježišom Kristom – našim Záchran-
com!

Viacerí by možno namietali: čo sa s tým vlastne vyrieši, čo tým človek získa. Uvažovať takýmto 
smerom nás navádza najmä to, ak rozmýšľame nad tým, čo sa nám v živote nesplnilo, z čoho sme 
sklamaní. Alebo sme prežili, či prežívame niečo veľmi ťažké a pýtame sa, Pána Boha kde bol, kde 
je, keď sa vo svete i okolo nás deje toľko zlého? Kde je so svojimi sľubmi o pomoci, keď aj máme 
prestretý sviatočný stôl, ale možno pri ňom bude chýbať šťastie, radosť, pokoj, porozumenie... 
Nemecký teológ Dietrich Bonhoefer ku tomuto napísal: „Boh neplní všetky naše priania, ale plní 
všetky svoje zasľúbenia“.  A žalmista nás napomína: „Kiež by ste počuli dnes Jeho hlas!“ Pretože 
Ježiš Kristus je živé Božie slovo, naplnenie Božieho zákona, plnosť pravdy, plnosť života, je Spasite-
ľom hriešnych. On sám každému z nás vraví: som tu pre teba! Obísť Ho alebo opustiť Ho znamená 
obísť, či opustiť prameň života.

My ľudia sa s úctou skláňame pred mnohými inými ľuďmi, pretože obdivujeme ich statočnosť, 
hĺbku ich ducha, vážime si ich odvahu bojovať za spravodlivosť, za slobodu, obdivujeme ich vzde-
lanie, vedomosti, či službu trpiacim... Ale ľudia sa neraz – z rôznych dôvodov – skláňali a skláňajú 
aj pred takými, ktorí toho vôbec neboli, či nie sú hodní.

A čo urobíme s Ježišom Nazaretským? Je náš život poznačený tým, že Ho prehliadame ako 
niekoho vzdialeného alebo, že nám zo Syna Božieho ostal len malý Ježiško v jasličkách – vhodný 
pre zvláštnu náladu vianočných dní?  

Verím, že mnohí z nás, Ho nechcú v živote obchádzať, ale naopak, nasledovať Ho. Pre všetkých 
nás, nech sme už na tom akokoľvek, platí výzva 95-teho žalmu: v pokore pokľaknime pred Hospo-
dinom a prosme o odpustenie. Áno – aj teraz, dnes je to vhodné a potrebné. 

Vianočné sviatky sú sviatkami veľkej, prenesmiernej Božej lásky, zachraňujúcej milosti pre 
nás všetkých! On je náš Boh, my ľud Jeho pastvy a ovce Jeho ruky. On nám dal svojho Syna za 
Spasiteľa. Nie ľuďom, ale Trojjedinému Pánu Bohu sa máme skutočne klaňať. Ľudí si máme vážiť 
a ctiť, ale pred Pánom Bohom sa skláňame, kľakáme, a Jeho jediného vzývame. Jemu patrí naša 
zvrchovaná úcta!

Pán Ježiš Kristus je základ života, ktorý pri všetkých premenách vekov zostáva zvrchovaným 
vzorom pre ľudí. V celej svetovej galérii vynikajúcich ľudí, nenájdeme nikoho, ako je On. Mnohí z 
tých najväčších vyznávali alebo vyznávajú, že sú len tým, čím ich urobil ich Majster a Pán – Ježiš 
Kristus. A tak isto aj my všetci máme od Neho ponuku – čerpať silu k tomu, aby sme boli pevní 
v dobrom, statočnými v pravde a veľkodušnými v odpúšťaní.

Pán Ježiš Kristus je aj dnes jediným Spasiteľom, pred ktorým sa máme skloniť. Priniesol nám 
pokoj a lásku, ktoré nám svet nemôže dať. Jeho láska spája a prináša skutočný pokoj. Potrebujeme 
takúto lásku a takýto pokoj – pre naše rodiny, cirkevné zbory, cirkev, spoločnosť, národy. 

Ježiš Kristus sa kvôli nám všetkým nielen vzdal Božej slávy a stal sa človekom, ktorý sa narodil 
ako dieťa – v Betleheme, ale za nás všetkých aj trpel a umrel, aby nám otvoril brány kráľovstva 
nebeského.

„Kiežby ste počuli dnes Jeho hlas!“ Aj dnes musíme vnímať upozornenie, že náš čas plynie. 
Aj dnešný deň uplynie do večnosti. Nepremárnime príležitosť, ktorú nám dáva Pán Boh dnes, tak 
nezostaneme nad svojím životom stáť ako „kôpka nešťastia“.

Poďme teda v duchu do Betlehema, pokľaknime pred Mesiášom a v modlitbe Ho oslavujme 
a ďakujme za milosť, ktorú nám priniesol, za lásku, ktorú nám dáva a ktorej nás učí, za svetlo pre 
ľudstvo,  za istotu večného života, za ti že je naším Spasiteľom. Amen.

Milé sestry a milí bratia, 
v prípade, že sa uvoľnia protiepidemiologické opatrenia tak, 

aby sme sa mohli stretávať v chráme Božom na službách Božích 
a v priestoroch cirkevného zboru  pri iných aktivitách, srdečne Vás 
pozývam na služby Božie, biblické hodiny, nácvik spevokolu, deti – 
v nedeľu na detskú besiedku – počas služieb Božích a na ďalšie pri-
pravované akcie pre všetky vekové kategórie, ktoré by sa mali konať 
v rámci celého Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Dunajskej 
Lužnej, teda aj pre tých, ktorí bývajú v Miloslavove a Alžbetinom 
Dvore. 

Veľmi sa tešíme z detí, ktoré sú v základnej škole prihlásené na 
výučbu evanjelického náboženstva, ktorých počet rastie. Verím, že 
po dohode s vedením školy na budúci školský rok hodiny evanje-
lického náboženstva budú tiež zaradené v dopoludňajšom rozvrhu 
(ako je to pri etike a rímskokatolíckom náboženstve), čo je pre deti 
výhodnejšie. 

Na začiatok júla pripravujeme denný detský biblický tábor 
v priestoroch kostola a zborového domu v Dunajskej Lužnej. Ponuka 
platí  aj pre deti z Miloslavova a Alžbetinho Dvora. 

Doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD.,  
generálny biskup v. v. – zborový farár 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB A SLUŽIEB BOŽÍCH  
POČAS ADVENTU A VIANOC

BOHOSLUŽBY
Rímsko-katolícky kostol Božieho milosrdenstva,  

Alžbetin Dvor

ADVENT:
	Adventné nedele i všetky nedele počas cirkevného roku: 

7.30 a 10.30 hod.
	Štedrý deň : 24.12.2020: 24.00 hod.

VIANOČNÉ SVIATKY:
	Prvý sviatok vianočný, Narodenie Pána : 25.12.2020:  7.30 

a 10.30 hod., 
	Druhý sviatok vianočný, Sv.Štefana, mučeníka, 26.12.2020: 

7.30 a 10.30 hod., 
	Záver občianskeho roku, Silvester: 31.12.2020,  pobožnosť 

o 15.00 hod.,
	Nový rok, Sviatok  Panny Márie Bohorodičky: 1.1.2021: 

7.30 a  10.30 hod.,
	Sviatok Zjavenia  Pána, 6.1.2021: 7.30 a 10.30 hod.           

SLUŽBY BOŽIE
Cirkevný zbor ECAV Dunajská Lužná,  

chrám Boží Dunajská Lužná, Nové Košariská

ADVENT:
	Adventné nedele i všetky nedele počas cirkevného roku: 

10.00 hod.
	Štedrý večer (Nocturna natalis):24.12.2020: 16.00 hod. s 

vianočným programom detí

VIANOČNÉ SVIATKY:
	Prvý sviatok vianočný, Narodenie Krista Pána (Nativitas 

Christi): 25.12.2020: 10.00 hod., 
	Druhý sviatok vianočný, Pamiatka mučeníka Štefana, 

26.12.2020: 10.00 hod., so spoveďou a prisluhovaním 
sviatosti Večere Pánovej

	Zjavenie Krista Pána mudrcom, 6.1.2021: 10.00 hod.
	Záver občianskeho roku, Silvester: 31.12.2020: 16.00 hod. 
	Nový rok, Obrezanie Krista Pána (Circumcisio Domini), 

1.1.2021: 10.00 hod

BOHOSLUŽBY
Modlitebňa Bratskej jednoty baptistov, Miloslavov

ADVENT:
	Adventné nedele i všetky nedele počas cirkevného roku:  

9.45 hod.
VIANOČNÉ SVIATKY:
	Prvý sviatok vianočný: 25.12.2020: 9.45 hod. 
	Druhý sviatok vianočný: 26.12.2020: 9.45 hod.
	Začiatok roka: 1. 1. 2021: 9.45 hod.
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Pripravujeme rozpočet obce na rok 2021
Rozpočet obce Miloslavov na rok 2021 pripravil obecný úrad v spolupráci 

s členmi komisie rozvoja obce a poslancami OZ a je zostavený v súlade s Meto-
dickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky a vysvetlivkami k 
ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. 

Návrh rozpočtu obce bol zverejnený na webovej stránke obce a jej úradnej ta-
buli dňa 25.novembra, prerokovaný v KROM a následne predložený na schválenie 
obecnému zastupiteľstvu dňa 10. decembra 2020. Vzhľadom k tomu, že uzávierka 
Spravodajcu bola pred záverečným schválením rozpočtu obce, môže dôjsť k roz-
dielom oproti teraz predstavenému návrhu rozpočtu.

Rozpočet na rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný rozpočet v celkovej výške 
príjmov a výdavkov 5 995 870,44 EUR.

Bežné príjmy:  4 542 650,40 EUR
Kapitálové príjmy:  153 120,00 EUR
Finančné operácie príjmové: 1 300 100,00 EUR

Bežné výdavky:  3 370 676,40 EUR 
Kapitálové výdavky:  2 541 894,00 EUR 
Finančné operácie výdavkové  83 300,00 EUR 

Príjmy obce
Z celkových príjmov obce tvoria najdôležitejšiu položku daňové príjmy, ktoré 

tvoria 53,6 % z celkových príjmov obce, pričom takmer polovicu z týchto príjmov 
tvoria príjmy z podielových daní – prepočítaných na počet obyvateľov prihláse-
ných k trvalému pobytu. Daň z pozemkov a nehnuteľností sa podieľa menej ako 
piatimi percentami na celkových príjmoch obce.

Druhou významnou položkou v príjmoch obce je poplatok za rozvoj, ktorý 
slúži výlučne na financovanie investičných rozvojových projektov obce. Výber po-
platku je plánovaný vo výške 1 320 tis. EUR. Okrem poplatku sú v tejto položke 
plánované napríklad aj príjmy za TKO, daň za psa, prechodné ubytovanie a pod. 

Tretím dôležitým príjmom obce sú Transfery zo štátneho rozpočtu, v rámci 
ktorej obec získava zo štátneho rozpočtu prostriedky na prevádzku školských za-
riadení a prenesený výkon štátnej správy. Z celkovej plánovanej sumy 1 079 tis. 
EUR je príspevok štátu na základnú školu vo výške 905 tis. EUR, vrátane príspevku 
na stravu, na školský klub 11 tis. EUR, na predškolákov v materskej škole 12 tis. 
EUR a na stravu pre predškolákov 20 tis. EUR. Na ostatný prenesený výkon štátnej 
správy obec získa obec cca 6 tis. EUR.

V príjmovej časti rozpočtu je tiež zohľadnený predpokladaný zostatok pros-
triedkov z poplatku za rozvoj a dotácia na plánovú výstavbu nového pavilónu zák-
ladnej školy v budúcom roku – celková výška zostatku prostriedkov je rozpočtova-
ná v sume 1 300 100,00 EUR.

Výdavky obce
Výdavková časť rozpočtu zahŕňa bežné aj kapitálové výdavky obce. Najväčšiu 

položku bežných výdavkov vo výške 2 060 tis. EUR predstavujú mzdy a odvody za 
zamestnancov obce vr. škôl a z dohôd o vykonávaní pracovnej činnosti alebo prá-
ce. Obec zamestnáva celkom takmer 100 zamestnancov a má uzatvorených ročne 
cca 10 dohôd. Najviac zamestnancov obce pracuje v školských zariadeniach – v zá-
kladnej a materskej škole, školskom klube a školskej jedálni – celkom 77. Zvyšok 
tvoria zamestnanci obecného úradu, stavebného úradu a poslanci OZ. 

Časť bežných výdavkov rozpočtu vo výške 1 205 tis. EUR je plánovaná na ná-
kup tovar a služieb, vr. energií, údržby prevádzky zariadení obce a zberného dvora.

Na kapitálové výdavky je navrhnutá v rozpočte suma 2 542 tis. EUR, podrob-
nejšiu informáciu nájdete nižšie. 

Výdavková časť rozpočtu je spracovaná vo forme výdavkov podľa jednotli-
vých rozpočtových programov obce, ktorých je celkom šesť. 

1 Plánovanie, manažment a kontrola – tento program, ktorý sa podieľa cca 
47 % na celkovom rozpočte výdavkov obce, zahŕňa náklady na činnosť starostu, 
prednostu, hlavného kontrolóra a poslancov OZ, vrátane cestovného, nákladov 
na školenia, motorových vozidiel, údržby a spotrebného materiálu na ich činnosť. 
V podprograme Financie obce sú zahrnuté splátky istiny a úrokov z poskytnutých 
úverov, členské príspevky obce a granty. Príprava územného plánu a ostatných 
strategických dokumentov je zahrnutá v podprograme Strategické plánovanie 
s rozpočtovanou sumou 40 tis. EUR. Najväčšou položkou je podprogram Investičný 
rozvoj obce – v celkovej sume 2 502 tis. EUR, kde sú plánované najmä tieto pro-
jekty na rok 2021: výstavba pavilónu ZŠ, výstavba MŠ v m.č. Miloslavov, dostavba 
obecného úradu, vr. zateplenia, prípravné práce pre výstavbu telocvične, klietka 
pre bicykle na železničnej stanici,  investície do ciest (Lesná ul.), priechodov (Jazer-
ná/Veterná ul.), zástaviek SAD (Hlavná ul.) a chodníkov v obci (Lipový park – Billa), 
rezerva na nákup pozemkov pre verejnoprospešné účely a prípravná projektová 
dokumentácia pre jednotlivé stavby.

2 Služby občanom je rozpočtový program, v rámci ktorého sa plánujú výdavky 
na činnosť jednotlivých útvarov obecného úradu, stavebného úradu, hospodár-
skej správy, zberného dvora, pošty, správy cintorínov a výdavky na informovanie 
obyvateľov formou spravodajcu, miestneho rozhlasu, FB a kronika obce. Najväčšiu 
položku tvorí podprogram Zberný dvor a odpadové hospodárstvo, do ktorého sú 
rozpočtované výdavky vo výške 322 tis. EUR na odvoz TKO, bio odpadu a poplatky 
za skládkovanie a odvoz odpadu zo zberného dvora.

Druhým najväčším programom v rámci rozpočtu je program 3 Vzdelávanie, 
ktorý sa podieľa na výdavkov takmer 30 %. Ak k tomu pripočítame aj prostriedky 
na plánované investície z programu Plánovanie, manažment a kontrola, výdavky 
na školstvo v obci v budúcom roku presiahnu sumu 2 milióny EUR. Najviac pros-

triedkov je rozpočtovaných na činnosť základnej školy – 1 022 tis. EUR, ale tento 
výdavok je takmer krytý príjmom zo ŠR na činnosť základnej školy ( 905 tis. EUR 
). Základná škola bude od 1.1.2021 pôsobiť ako nová rozpočtová organizácia obce 
a bude mať právnu subjektivitu. Preto aj finančný rozpočet, zverejnený na webe 
obce má osobitnú kapitolu – Základná škola. Pod rozpočet školy patrí aj Školský 
klub s rozpočtovanými výdavkami vo výške 172 tis. EUR, ktorý je financovaný ¾ 
z rozpočtu obce a ¼ tvoria príspevky rodičov na činnosť klubu.

Zložitejšia situácia je pri financovaní materskej školy, na ktorú rozpočtujeme 
sumu 456 tis. EUR do výdavkov, ale zo štátneho rozpočtu dostávame len príspevok 
na predškolákov a ich obedy. Celkovo, aj po zahrnutí poplatkov od rodičov, bude 
musieť obec zo svojich prostriedkov vydotovať materskú školu sumou takmer 400 
tis. EUR. K tomu treba pripočítať náklady na prevádzku školskej jedálne vo výške 
143 tis. EUR. 

V rámci programu 4 Sociálne služby sa financujú náklady na činnosť komu-
nitného centra, sociálna podpora (sociálny taxík OMAPO a opatrovateľská služba 
Ružová záhrada), podpora akcií seniorov a náklady na dva nájomné domy obce. 
Celkové výdavky predstavujú sumu 95 tis. EUR.

5 Kultúra a šport – v tomto programe sú rozpočtované náklady na kultúrne 
domy, energie a služby, činnosť Remeselného Dvora, prevádzka športových are-
álov obce a podpora tradičných kultúrnych a športových podujatí obce, vrátane 
grantov pre Športový klub Miloslavov a ostatné organizácie. V budúcom roku bude 
obec sláviť 100 rokov od svojho vzniku, preto je rozpočet na tento program vyšší 
ako v uplynulom roku – celkom 182 tis. EUR.

Do programu 6 Prostredie pre život sa rozpočtujú náklady na údržbu a opra-
vy komunikácií, osádzanie dopravného značenia, náklady na prevádzku verejné-
ho osvetlenia a úpravu verejnej zelene, vr. hracích prvkov a drobnej architektúry 
v parkoch obce – predpokladané výdavky sú rozpočtované sumou 186 tis. Eur.

Ing. Jarmila Grujbárová, poslankyňa OZ a predsedníčka KROM 
Hana Pokorná, Obecný úrad Miloslavov

 

Program návrh rozpočet 
2021 v EUR

11 Výkon funkcie starostu 85 312,50
12 Výkon funkcie prednostu 39 266,25
13 Vnútorné a vonkajšie kontroly 24 887,50
14 Obecné zastupiteľstvo 9 777,20
15 Financie obce 110 840,00
16 Strategické plánovanie 40 000,00
17 Investičný rozvoj obce 2 501 894,00
1 Plánovanie, manažment a kontrola 2 811 977,45

21 Činnosť obecného úradu 295 697,50
22 Činnosť stavebného úradu 92 505,00
23 Činnosť hospodárskej správy 161 820,00
24 Zberný dvor a odpadové hosp. 322 331,50
25 Partner pošta 40 852,50
26 Informovanie 11 278,50
27 Cintoríny 3 150,00
28 Voľby, referendá, sčítanie 0,00
2 Služby občanom 927 635,00

31 Materská škola 455 688,00
32 Základná škola 1 022 000,00
33 Školský klub 172 098,00
34 Školská jedáleň 143 572,50
3 Vzdelávanie 1 793 358,50

41 Komunitné centrum 11 299,50
42 Sociálna podpora 65 160,00
43 Podpora seniorov 13 120,00
44 Podpora bývania 5 310,00
4 Sociálne služby 94 889,50

51 Kultúrny dom 14 300,00
52 Remeselný Dvor 5 604,00
53 Šport a relaxácia 74 414,00
54 Kultúrne, spoločenské a športové podujatia 87 600,00
5 Kultúra a šport 181 918,00

61 Komunikácie 94 941,95
62 Verejná zeleň 38 050,00
63 Verejné osvetlenie 53 100,00
6 Prostredie pre život 186 091,95

Výdaje 
spolu Sumár za všetky programy 5 995 870,40
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Rozvoj obce
•	 príprava novej vízie rozvoja obce a jej 

premietnutie do zmeny územného plánu obce 
s cieľom vytvorenia jedného funkčného celku 
prirodzeným prepojením miestnych častí s 
centrom občianskej vybavenosti

→  v realizácii, súvisí s ďalšími tromi podbodmi
•	 spracovanie urbanistickej štúdie ako podkladu 

k územno-plánovcej dokumentácií, ktorá bude 
riešiť možnosti spojenia miestnych častí obce 
a nové centrum občianskej vybavenosti obce, 
vrátane úpravy dopravného napojenia

→  urbanistická štúdia spracovaná, zverejnená na 
FB a webovej stránke obce 

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

→  OZ schválilo uznesením č. 87/2020 začatie prác 
na zmenách a doplnkoch č. 4/2020

•	 úprava regulatívov v územnom pláne na 
zmiernenie súčastnej nevyváženosti pomeru 
bytovej zástavby k občianskej vybavenosti

→  Zmeny a doplnky ÚP č.3/2020 pripravené –  
v pripomienkovom konaní

•	 udržanie finančnej stability a prosperity obce 
zodpovedným hospodárením

  hodnotenie INEKO za rok 2018 – výborné 
finančné zdravie, rok 2019 zatiaľ nehodnotený

  Ukazovatele finančného zdravia obce  
podľa uzávierky k 31.10.2020: 

  celkový dlh obce 10,72 % z možných 60 %
  dlhová služba 1,12 % z možných 25 %
 žiadne záväzky po splatnosti
 Čistý majetok obce bol k 31.12.2019 vo výške 

1959 Eur/1 obyvateľa

Infraštruktúra obce
•	 pokračovanie projektu bezpečné priechody
  6 obnovených bezpečných priechodov
→  v príprave tri úplne nové priechody (v miestnej 

časti Miloslavov pri zrkadle, pri Morušovej v AD 
a pri vjazde od Hviezdoslavova pri Kukučínovej 
ulici)

•	 realizácia rekonštrukcie a rozšírenia Lesnej ulice 
a priľahlých chodníkov (vr. zmeny elektrického 
vedenia,VO a sietí)

→  spolufinancovanie rekonštrukcie s developermi 
zón využívajúcich Lesnú ulicu zazmluvnené, 
prebieha územné konanie na uloženie 
inžinierskych sietí a konanie na výrub drevín

•	 realizácia chýbajúcich chodníkov v obci 
a autobusových zastávok

  2 autobusové zastávky zrekonštruované 
→  príprava nových autobusových zastávok (spolu 

so zmenou parkovania pri ZŠ, na železničnej 
stanici v Alžbetinom Dvore, a 1 v Miloslavove  
pri kruhovom objazde)

•	 realizácia ďalšej časti chodníka medzi miestnymi 
časťami v nadväznosti na zmenu ÚP

→  prebieha územné konanie na pozemkoch 
vlastnených obcou; v nadväznosti na zmeny 
UP č.4/2020 dohodnutý postup s majiteľmi 
pozemkov pod budúcim cyklochodníkom

•	 dokončenie projektu úpravy dopravného 
značenia v obci

  ukončené 
 
Školstvo
•	 realizácia dostavby pavilónu základnej školy 

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

  odovzdaná dostavba pavilónu ZŠ o 4 triedy 
dotáciou 250 000,00 EUR

  zrealizované rozšírenie a vybavenie výdajne 
stravy a kapacity jedálne na 122 miest

 realizácia telocvične v areáli školy pre potreby 
školy a celej obce

→  kúpa pozemkov pre budúcu telocvičňu, 
spracovanie PD, právoplatné stavebné povolenie

→  príprava smart projektu a žiadosti o dotáciu
•	 rozšírenie areálu základnej a materskej školy v 

Alžbetinom Dvore, návrh priestoru pre školské 
zariadenia v miestnej časti Miloslavov

  rozšírenie areálu ZŠ o nový pozemok na Hlavnej 
ulici – zrealizované

→  príprava výstavby nového pavilónu ZŠ (rozšírenie 
o 6 tried) s dotáciou  200 000,00 EUR – pred 
začatím realizácie stavby

→  prípravba prestavby a úpravy podkrovia ZŠ 
s cieľom rozšírenia kapacity ZŠ v realizácii

→  príprava úpravy parkovania v areáli školy  
(spolu s novým pavilónom )

→  dostavba sociálnych zariadení pre materskú 
školu v Alžbetinom Dvore – v realizácii

→  spracovanie PD novej materskej školy so 6 
triedami v časti Miloslavov na pozemku obce, 
ktorý získala darom (1200 m2)

•	 podpora mimoškolských aktivít pre deti 
a mládež

↔  všetkými akciami a aktivitami obce a športového 
klubu priebežne počas roka – tieto činnosti 
boli v rámci roku 2020 značne obmezdené 
v dôsledku pandémie Covid-19

Sociálne služby a zdravotníctvo
•	 podpora vzniku ambulancie detského lekára 

v rámci existujúcej ambulancie všeobecného 
lekára v obci

→  v spolupráci s ambulancou Medilip, otvorenie 
v nových priestoroch na Astrovej ul. k 1.1.2021

→  podpora otvorenia novej ortopedickej 
ambulancie na Centrálnej ul.

•	 podpora pre vznik a prevádzku domu sociálnych 
služieb v obci

•	 podpora aktivít seniorov, vzdelávacích 
a kultúrnych programov pre nich

↔  v spolupráci s organizáciou seniorov v obci 
priebežne počas celého roka, viď kalendár 
akcií – v roku roku 2020 značne obmedzené 
v dôsledku pandémie Covid -19; ako náhrada 
poskytnutie poukážok na nákup vitamínov pre 
seniorov v októbri 2020

•	 rozvoj sociálnych služieb v zmysle Komunitného 
plánu sociálnych služieb obce

→  rozpracovanie plánu a príprava VZN obce

Životné prostredie
•	 revitalizácia zelene na Hlavnej ulici v Alžbetinom 

Dvore
•	 revitalizácia parku na Lipovom námestí 

v miestnej časti Miloslavov
  inštalácia nových hracích prvkov, altánku 

a závlahy v parku
•	 príprava projektu parku pri cintoríne v miestnej 

časti Miloslavov
•	 revitalizácia cintorínov v oboch častiach obce
  na cintoríne v Miloslavove realizácia terénnych 

úprav, osadenie nového plotu a vstupnej brány, 
čiastočná obnova zelene/stromov

→  na cintoríne v Alžbetinom Dvore príprava 
na rozšírenie cintorína – úprava priestorov 
po pôvodnom zbernom dvore

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

pre deti a mládež

↔  priebežná podpora počas celého roka, v roku 
2020 značne obmezdené v dôsledku pandémie 
Covid-19

•	 tradičné kultúrne a športové akcie v obci
↔  od marca 2020 značne obmezdené v dôsledku 

pandémie Covid-19
•	 podpora aktivít zameraných na integráciu 

obyvateľov nových lokalít do života obce aj 
formou participatívnych projektov

→  príprava podmienok a výzvy na rok 2021
•	 dobudovanie a údržba športových areálov 

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

  rozšírenie športového areálu v ZOR v 
Miloslavove o zakúpené pozemky a úprava ihrísk

  hokejbalové ihrisko v Miloslavove zrealizované
→  nové multifuknčné ihrisko s umelým povrchom 

a osvetlením v Miloslavove (s dotáciou 
38.000,00 EUR) v procese výstavby

→  realizácia oplotenia areálu v Miloslavove 
a zadanie PD na stavebné objekty 

→  rozšírenie tréningových ihrísk pre Športový klub 
v Miloslavove na pozemku bývalého zberného 
dvora v miestnenj časti Alžbetin Dvor, dokončiť 
oplotenie 

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

právneho povedomia obyvateľov o veciach 
verejných

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

•	 realizácia dostavby budovy obecného úradu 
s cieľom zväčšenia priestorových kapacít, 

→  stavebné povolenie právoplatné, ukončený 
výber zhotoviteľa, v realizácii

•	 pokračovať v skvalitňovaní služieb obecného 
úradu 

  možnosť platby poplatkov platobnou kartou 
na obecnom úrade

→  zriadené dočasné kontaktné miesto na prízemí 
budovy OÚ, po uvoľnení priestorov ambulancie 
prestavba na trvalé pracovisko prvého kontaktu 
pre občanov

•	 dokončenie projektu zavedenia súpisných čísiel 
v obci a názvov ulíc 

  VZN o pomenovaní nových ulíc pripravené 
a schválené OZ

  systém zavedený
→  realizujú sa postupné zmeny adries
•	 zvýšenie verejnej kontroly činnosti OZ formou 

zverejňovania videozáznamov zo zasadnutí OZ 
na webstránke obce

→  realizácia zvukových záznamov, konečné riešenie 
sa príjme po určení miestnosti pre zasadnutia 
OZ pri rekonštrukcii obecného úradu

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

  spustenie FB stránky obce s pravidelnými 
príspevkami a informáciami

•	 zasielanie aktualít z webstránky obce formou 
newslettera

  spustenie aplikácie Miloslavov pre smartfóny, 
paralelne sa ešte realizuje zasielanie informácií 
formou sms a mailov

Milan Baďanský, starosta
Renáta Bačová, Tatiana Cabalová,  

Lucia Falbová, Jarmila Grujbárová, Ivan Húska,  
Martin Majerech, Milan Matušek,  

poslanci OZ

ODPOČET PRÁCE STAROSTU OBCE A OZ PODĽA VOLEBNÉHO PROGRAMU K 1.12.2020
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ZAUJÍMAVOSTI 
Z OKOLIA

Najmladšou obcou v našom okolí je prekva-
pujúco Dunajská Lužná. Dunajská Lužná vznikla 
1. januára 1974 zlúčením troch pôvodne samo-
statných obcí: Nových Košarísk, Jánošíkovej a No-
vej Lipnice. Každá z týchto obcí mala v priebehu 
svojej existencie aj nemecké, maďarské či slo-
venské pomenovanie. Nové Košariská sa volali 
nemecky Mišdorf (Mischdorf), maďarsky Mišérd 
a od roku 1945, keď sa tam nasťahovalo sloven-
ské obyvateľstvo z Košarísk-Priepastného, Lubiny 
a Bziniec sa začali volať Nové Košariská. Jánošíko-
vá sa pôvodne od 13. storočia nazývala Dienešdi 
alebo Dénešd. Názov vznikol od latinského mena 
Dionysius, Dionýz. Sv. Dionýz bol prvým paríž-
skym biskupom a je jedným z patrónov Francúz-
ska. Obec sa premenovala v roku 1945 po prisťa-
hovalcoch z Terchovej – rodiska Jánošíka. Treťou 
obcou, z ktorej vznikla dnešná Dunajská Lužná, 
je Nová Lipnica, nemecky Tartsendorf, maďar-
sky Torč. Slovenské pomenovanie Nová Lipnica 
dostala r. 1948, keď sa do nej nasťahovali oby-
vatelia z Veľkej Lipnice na Orave, patriacej teraz 
do Poľska.

*
Viete, prečo je v erbe mesta Šamorín Ma-

dona s dieťaťom? Podľa Mateja Bela z Očovej, 
slovenského historika a polyhistora, Šamorín 
dostal svoj názov po Panne Márii. Osadu „Villa 
Sancta Maria“ spomínajú listiny prvýkrát už v 
r. 1238. Neskoršie pomenovanie (z roku 1287) 
bolo Zentmária, v latinčine Samária, v maďarčine 
dodnes Somorja, z čoho pravdepodobne pochá-
dza aj dnešný názov Šamorín. Symbol Panny Má-
rie sa často objavuje v symboloch Šamorína – na 
erbe mesta, na zástave a pečiatke z roku 1405.

Možno vás zarazilo, že pri prejazde obcou 
Most na Ostrove v nej nenájdete ani jeden most, 
hoci jej názov, veľmi starodávny, by tomu napo-
vedal. Obec sa celú jej vyše 800-ročnú históriu 
nazývala Pruk alebo Bruck, čo bol iba nemecký 
názov pre most. A skutočne – mosty v obci boli 
pôvodne nutné, lebo rieka Dunaj aj Malý Dunaj 
často menili svoje korytá. V priebehu storočí bý-
vali obdobia, keď boli v obci aj štyri mosty súčas-
ne. Mimochodom, v 80-tych rokoch 20. storočia 
sa na mieste bývalej štrkovej jamy našli archeo-
logické pozostatky veľmi starého slovanského 
osídlenia. Nájdené črepy v tomto objekte preu-
kázali, že tento kultový objekt pochádza z druhej 
polovice 8. storočia až začiatku 9. storočia a je 
pravdepodobne najstaršou doteraz nájdenou 
staroslovanskou svätyňou na Slovensku.

*
Neďaleko od našej obce, pri ceste na spoj-

nici Hviezdoslavova a Štvrtku na Ostrove leží 
najvyšší vrch Žitného ostrova. Teda, aby sme sa 
nemýlili, je to iba nepatrná vyvýšenina v poli, 
ktoré má názov Šibeničné (ktovie prečo?!). Ten-
to „vŕšok“ je označený na mapách ako Šibeničný 
vrch a má výšku okolo 130 m nad morom. J

Ing. Pavol Karaba, člen KROM

VÝBER Z TRADIČNÝCH VIANOČNÝCH ZVYKOV  
V PÔVODNÝCH OBCIACH PODUNAJSKA

Vianočné obdobie začína koncom novem-
bra a začiatkom decembra adventom. Advent 
je sviatkom príchodu ako aj očakávania Pána. 
Korene tohto sviatku siahajú do 5. a 6. storočia, 
kedy bol jeho súčasťou aj trojdňový pôst počas 
týždňa. Do cyklu vianočných sviatkov patria pred 
Štedrým večerom aj štyri sviatočné adventné 
nedele, ako aj pripomenutie si svätých v deň ich 
menín (Sv. Ondrej, Barbora, Mikuláš, Tomáš, Šte-
fan, Ján). V tento čas sa kedysi pripravovali vence 
z borovicových vetiev, zo slamy a zo štyroch svie-
čok. Sviečky sa na vencoch zapaľujú postupne 
každú nedeľu jeden.

24. december – dnes sa volá Štedrý deň – 
voľakedy sa volal pamätným dňom Adama a Evy, 
ktorý ľudové náboženstvo nazývalo aj vianočný 
pôst – veriaci sa totiž v tento deň až do večere 
postili a ani na večeru sa nepodávalo mäso. Za 
stolom sedela celá rodina a všetky jedlá symbo-
lizovali prichádzajúci rok. Šošovicová polievka, 
cestoviny s makom a bôb symbolizovali blahobyt 
a dostatok peňazí. Jablko sa rozkrojilo na toľko 
častí, koľko členov mala rodina, spoločne skonzu-
mované jablko bolo zárukou pokoja a porozume-
nia medzi členmi rodiny. Na Vianoce sa v minulosti 
ľudia postarali nielen o svoje domovy, ale aj o svo-
je domáce zvieratá, ktoré pekne nakŕmili a vyčis-
tili im obydlia. V tomto čase sa totiž veľa povier 
spájalo práve s domácimi zvieratami. 

25. december – sviatok Narodenia Pána. 
V tento deň ľudia v minulosti chodili len do kos-
tola, inak však vzhľadom na veľký sviatok dom 
neopúšťali. Nenavštevovali ani príbuzných, keďže 
chceli zachovať šťastie rodiny. Na celom Žitnom 
ostrove sa vianočná tabuľa upratala až po sviat-
koch, dovtedy sa starostlivo uchovávali aj zvyšky 
jedál. Ľudia nevynášali smeti, ani nezametali, aby 
nevymietli z domu šťastie. Zvyšky jedál a omrvin-

ky zo sviatočného stola dávali zvieratám. S Via-
nocami súvisí aj zvyk organizovať betlehemskú 
hru, ktorá sa na Žitnom ostrove označovala ako 
chodenie s betlehemom. Štyria účinkujúci – anjel, 
pastier, valach a starec – cca desať dní pred sviat-
kami navštevovali miestne domácnosti, v ktorých 
zahrali príbeh narodenia Ježiša.

1. január – Nový rok a sviatok Panny Má-
rie. Obyvatelia Žitného ostrova tento deň nazývali 
aj malé Vianoce. Veľmi dbali o to, aby 1. januára 
neprekročila prah domu žena, a aby šťastný nový 
rok ako prvý vždy zaželal muž. Dievčatá a ženy ne-
vychádzali z domu, aby z neho nevyniesli šťastie 
či zdravie. Na Nový rok mohli ísť len do kostola. 
Ľudia nejedli hydinu, aby neodletela so šťastím. 
Slávnostná polievka, ktorá bola zárukou toho, že 
budú počas celého roka silní a zdraví, sa varila 
z bravčového či hovädzieho mäsa.

6. január – Zjavenie Pána, sviatok Troch krá-
ľov. Na Žitnom ostrove bolo známe chodenie 
Troch kráľov, keď po dedine chodili traja mládenci 
v bielych košeliach. Na hlavách mali papierové ko-
runy. Melichar mal bielu tvár, Gašpar si farbil tvár 
nahnedo a Baltazár načierno, lebo symbolizoval 
Afriku. Chodili z domu do domu a ľuďom prinášali 
šťastie. V podunajských obciach to bol aj deň mly-
nárov. Na Zjavenie Pána sa žehnali domy. Modliaci 
sa kňaz so sprievodom obišiel dom a vysvätil ho 
svätenou vodou a kadidlom. Po obrade posväte-
nou kriedou na zárubňu dverí napísal rok vysvä-
tenia a mená troch kráľov: napr. 20+G+M+B+20. 
V tento deň žitnoostrovský gazda pozorne sle-
doval počasie, pretože ak sa v odkvape objavila 
voda, znamenalo to, že zima sa čoskoro skončí 
a bude dobrá úroda.

Zdroj: kukkonia.sk, maďari.sk
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ŠPORTOVÝ KLUB OBCE MILOSLAVOV INFORMUJE
Vážení obyvatelia a občania obce Miloslavov,

 rok 2020 sa takmer od svojho začiatku niesol 
v znamení boja proti vírusovému ochoreniu COVID 
19. V mojom vstupe sa však tejto téme nebudem 
venovať, pretože informácií máme isto všetci dosť, no 
je potrebné poznamenať, že tak ako sa táto udalosť 
dotkla takmer všetkých oblastí spoločenského života, 
neobišla ani šport v našej obci. V tejto neľahkej 
atmosfére sme boli nútení prijať mnoho opatrení, 
ktoré sa samozrejme dotkli všetkých oddielov 
organizovaných v Športovom klube obce Miloslavov. 
Asi najviac boli postihnuté súťaže futbalových 
oddielov detí a seniorov, ktoré sa nedohrali alebo 
sa hrali vo veľmi obmedzenom režime. Museli 
sme sa tiež vyrovnávať s určenými pravidlami pri 
tréningových procesoch, aby sme zabezpečili aspoň 
nejaký tréningový štandard najmä pre naše detičky. 
Počas tohto obmedzeného režimu sa nám však 
podarilo začiatkom roka dostať ihrisko s trávnatým 
povrchom do celkom dobrej kondície a po enormnej 
minuloročnej záťaži sa aspoň trochu revitalizovalo. 

Vzhľadom k narastajúcej členskej základni bol 
vytvorený prirodzený tlak na časový harmonogram 
využitia športovísk, ktorý sme s ťažkosťami dokázali 
riadiť tak, aby sme naplnili potreby všetkých oddielov 
na zápasové a tréningové procesy. Reagujúc na 
tieto skutočnosti preto Športový klub v spolupráci 
s obcou Miloslavov začal realizovať výstavbu novej 
tréningovej plochy oproti Rekreačno-športovému 
areálu v Alžbetinom dvore. Veríme, že sa nám aspoň 
na nejaký čas podarí zabezpečiť potrebné organizačné 
a priestorové kapacity. V priebehu roka už tradične 
pripravili športoviská aj pre ďalšie športové združenia. 
Predsezónnou prípravou prešli tenisové kurty ako aj 
plážové volejbalové ihrisko. O tieto športoviská sa 
dlhodobo starajú Klub rekreačného tenisu a Klub 
rekreačného volejbalu. V Zóne rekreácie a oddychu 
v časti Miloslavov boli veľmi nápomocní členovia 
Hokejbalového klubu Miloslavov, ktorí popri svojej 
činnosti priložili ruku k dielu, a či už finančne alebo 
svojou prácou prispievali k postupnej revitalizácii 
areálu. Sme veľmi radi, že sa nám spoločným úsilím 
darí postupne rozvíjať šport a voľnočasové aktivity 

Členská schôdza a mimoriadna členská schôdza – najvyšší orgán športového klubu. 
Výkonný výbor – predseda: Mgr. Martin Sitiar
Podpredsedovia: Robert Riegel, Mgr. Marek Sitiar, Pavol Beňo, Vladimír Kopčok, Eleonóra Strnisková, Mgr. Zoltán Šajben, Ing. Dalibor 
Žiaran, Milan Matušek, JUDr. Miroslav Sidor, Erik Marko, Ing. Martin Čierny. 
Členovia výkonného výboru: Ivan Húska, Ing. Peter Hrnčiar, Jaroslav Ferianček, Matej Hagara, Ján Kopčok, Juliana Talajková, Robert 
Pokorný, Ladislav Bučík. 
Kontrolná rada – Jaroslav Ferianček, Milan Baďanský, Ivan Húska.
Ekonóm – Zuzana Minariková. 
Inventarizačná komisia – Ing. Martin Košša, Ing. Peter Huliak

Združenie Personálne obsadenie

Futbal Senior

Mládež

Predseda pre oddiel seniorov – Robert Riegel

Predseda pre oddiely detí a mládeže – Ivan Húska
Kategórie mládeže:
U17 – tréner Miroslav Snopek
U13 – tréner Miroslav Snopek, Anton Kamon
U11 – tréner Tomáš Slovák, Roland Murtíni
U9 – tréner Tomáš Mikulec, Branislav Ilčík 
U7 – tréner Robert Riegel, asistenti Martin Sitiar, Miroslav Barančík

ZPF Združenie priateľov futbalu – predseda Mgr. Marek Sitiar, podpredseda Ing. Peter Hrnčiar                
KRT Klub rekreačného tenisu, predseda Ing. Dalibor Žiaran, podpredseda Ing. Milan Blažek, hospodár Bc. Jaroslav Ferianček
TKM Tenisový klub mládeže – predseda Mgr. Zoltán Šajben
KRV Klub rekreačného volejbalu – predseda Pavol Beňo, podpredseda Matej Hagara
HGM Hardcore Gym Miloslavov – predseda Vladimír Kopčok, podpredseda Ján Kopčok
HKM Hokejový klub Miloslavov – predseda JUDr. Miroslav Sidor
HBK Hokejbalový klub Miloslavov – predseda Ing. Martin Čierny, podpredseda Ladislav Bučík
KRN Klub rekreačného nohejbalu – predseda Milan Matušek, podpredseda Robert Pokorný
STN Stolno-tenisový klub – predseda Erik Marko

KRTaC Klub rekreačnej turistiky a cyklistiky – predseda Eleonóra Strnisková, Juliana Talajková

aj v tejto časti obce. V závere roka 2019 prechádzal 
Športový klub obce Miloslavov organizačnými 
zmenami svojich štruktúr a v súčasnej dobe zastrešuje 
11 záujmovo-športových združení. Vytvára sa tak 
dostatočný priestor pre nových záujemcov o členstvo 
z radov obyvateľov. Dvere sú otvorené pre každého, 
kto má chuť športovať a pomáhať v rozvoji športu 
v našej obci. Ďalšie informácie o činnosti jednotlivých 
združení môžete získať v nasledujúcich príspevkoch. 
Dovoľte mi v závere článku, aby som vám v tejto 
predvianočnej dobe poprial najmä veľa zdravia, 
šťastia, príjemného prežitia vianočných sviatkov 
v kruhu svojich najbližších a tiež úspešné vykročenie 
do nového roka. Verme, že bude menej hektický 
a prinesie viac pozitívnych momentov a príležitosti aj 
v oblasti športovo-rekreačného vyžitia. Poďakovanie 
za celoročnú spoluprácu samozrejme patrí vedeniu 
obce, členom obecného zastupiteľstva, vedeniu 
a všetkým členom športového klubu ako aj sponzorom 
a obyvateľom, ktorí sa akoukoľvek formou podieľajú 
na rozvoji športu v našej obci. 

 Mgr. Martin Sitiar, predseda výkonného  
výboru ŠKO Miloslavov 

INFORMÁCIA PRE „NOVOPRISŤAHOVANÝCH“ FANÚŠIKOV FUTBALU V OBCI  
Radi by sme v mene FO ŠKO Miloslavov oslovili všetkých, ktorí sa do obce čerstvo prisťahovali a majú deti,  

ktoré sa zaujímajú o futbal, prípadne už niekde hrávajú. Skúste to v našom športovom klube  
– prihláste sa a pridajte sa k nám. Hľadáme tiež ochotných oteckov na pozície tréner a asistent.  

Ak máte futbalové skúsenosti, chuť pracovať s deťmi a odovzdávať im čo-to z futbalu  
a zdravého športovania, kontaktujte nás.

Kontakt:  Ivan Húska, predseda FO pre deti a mládež, mobil:  0905 643 568.
Všetci ste vítaní!
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FUTBALOVÉ ODDIELY DETÍ A MLÁDEŽE
Ako predseda FO detí a mládeže by som chcel informovať o napredovaní a cieľoch futbalo-

vého oddielu ŠKO Miloslavov – deti a mládež. 
Rok 2020 nás všetkých poznačil pandémiou. Súťažný ročník 2019/2020 – jej jarná časť sa 

nedohrala, všetky súťaže boli pozastavené a neskôr aj zrušené.
V nádeji, že všetko zlé už máme za sebou, sa rozbehla nová sezóna 2020/2021. Do nej sme 

postavili súťažne kategórie U9, U11, U13 a U17. Nesúťažne máme aj kategóriu U7.
Pre túto sezónu sme nedokázali poskladať kat. U15 a U17 z dôvodu malého počtu hráčov 

v týchto kategóriách, preto sme oslovili na spoluprácu Dunajskú Lužnú, ktorá mala obdobný 
problém. Na základe dlhotrvajúcej spolupráce s týmto klubom, dobrých vzťahov a hlavne lo-
gistike, sme sa nakoniec dohodli, že naši hráči kategórie U15 pôjdu pre túto sezónu hrať do 
Dunajskej Lužnej a naopak, ich hráči kategórie U17 k nám. Takýmto spôsobom sme dokázali 
u nás prvýkrát otvoriť U17, a zabezpečiť, aby deti v kategórii U15 mohli naďalej trénovať a hrať 
futbal v blízkosti našej obce. 

Žiaľ, v polovici októbra sa opätovne všetky súťaže kvôli 2.vlne pandémie pozastavili.
Klub v rámci možností naďalej zabezpečuje aspoň tréningové jednotky v zmysle nariadení 

a pri dodržiavaní všetkých hygienických podmienok. Tieto tréningy sú samozrejme dobrovoľné.
V klube sa postupne pripravujeme na uvoľnenie opatrení, preto sme zarezervovali telocvič-

ňu na ZŠ Štvrtok na Ostrove, zabezpečujeme prenájom umelej trávy – veľkého ihriska v Dunaj-
skej Lužnej, a ak sa rozbehnú aj zimné halové ligy, naše deti tam prihlásime. Všetko samozrejme 
závisí od vyvíjajúcej sa situácie okolo pandémie.

Na záver by som sa rád poďakoval deťom, ktoré pravidelne, s elánom a radosťou chodieva-
jú na tréningy a zápasy, pristupujú k futbalu zodpovedne, ďalej trénerom, ktorí odvádzajú ma-
ximum aj na úkor svojho voľného času, a 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 starostovi 
obce za podporu klubu vo forme dotácie klubu od obce.

Taktiež sa chcem poďakovať sponzorom, rodičom a všetkým podporovateľom ŠKO za fi-
nančnú podporu z 2%, ktorá je pre nás stále kľúčová pri udržiavaní nastaveného štandardu.

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

Z organizačného hľadiska môžeme byť spokojní s novým pomocným ihriskom, ktoré už 
dnes využívame. Momentálne sa realizuje jeho oplotenie, rieši sa umelé osvetlenie a na jar by 
sa radi spravili aj závlahu.

Ivan Húska, predseda FO detí a mládeže

Deti kategória U7

Deti kategória U9

Deti kategória U11

Deti kategória U17

K.R.V. – KLUB REKREAČNÉHO VOLEJBALU
Tento rok pokračoval v činnosti aj Klub rekreačného volejbalu. Ako každú sezónu 

bolo aj túto otvorenie ihriska pracovné a na spoločnej brigáde členov a priateľov 
klubu sa areál po zime uviedol do prevádzkyschopného stavu. Okrem úvodnej brigády 
bola na ihrisku, po viac ako desiatich rokoch hrania, obnovená aj piesková vrstva. Na 
obmedzenie prelietavania lopty do záhrad susediacich rodinných domov sa k starej 
dotrhanej sieti doplnili vyradené ochranné siete z multifunkčného ihriska. Pandemická 
situácia sa premietla do nárastu počtu aktívnych členov klubu.

Okrem pravidelných hracích časov bolo ihrisko aj miestom turnajov, ktoré 
organizuje náš klub. Tento rok sa v mesiacoch s najlepším počasím pre plážový volejbal 
uskutočnili hneď tri.

Pavol Beňo, predseda Klubu rekreačného volejbalu



FUTBALOVÝ ODDIEL SENIOROV

KLUB REKREAČNÉHO NOHEJBALU

HISTORICKÝ ROK PRE HOKEJBAL 
V MILOSLAVOVE

V tomto roku sme sa dostali do situácie, keď sme pre prísne opatrenia 
v súvislosti s vírusom COVID-19 nedohrala jesenná časť futbalovej ligy. Z 
pôvodných 13 kôl sme odohrali 9 a z nich máme tri výhry, jednu remízu a 
päť prehier. S počtom bodov 10 nám patrí 8.miesto v tabuľke zo štrnástich 
družstiev. Ostáva len dúfať, že druhú časť ročníka 2020/21 ktorá sa začne 
v marci budúceho roku dohráme bez ďalšieho obmedzenia. Čo sa týka zmien 
,,A“ družstva mužov, pred sezónou k nám prišli na hosťovanie štyria hráči z 
Tomášova a ďalší dvaja z Liptova. Momentálne máme v družstve 24 hráčov a 
tréner Peter Benik má neraz ťažkú úlohu koho dať na súpisku. Ďalším plusom 
je, že šesť hráčov, ktorí boli u nás na hosťovaní, u nás aj ostalo na stálo a stali 
sa našimi hráčmi. Za ŠKO Miloslavov by som sa chcel poďakovať finančnému 
manažérovi a hlavnému sponzorovi ,,A“ družstva Martinovi Čiernemu, 
ako aj ostatným sponzorom – firmám TRONT, LZ Stav, Verona Pub ako aj 
pánovi starostovi Milanovi Baďanskému spolu s obecným zastupiteľstvom a 
predsedovi ŠKO Miloslavov Martinovi Sitiarovi, že aj v tejto náročnej dobe 
poznačenej vírusovým COVID -19 podporujú nielen futbal, ale celý šport 
v obci. Verím, že na jar sa stretneme pri prvom futbalovom zápase. Prajem 
všetkým veľa zdravia.

 Robert Riegel, predseda futbalového oddielu seniorov

Aj v tomto roku sa naši nohejbalisti aktívne stretávali na tréningoch a už pravidelne sa zú-
častňujú počas roka niekoľkých turnajov, na ktorých reprezentujú šport v našej obci (napr. turnaj 
mesta Stará Turá, obce Nová Dedinka a ďalších ).

Tento rok začal u nás v obci novú tradíciu Peter Strapek, a to nultým ročníkom amatérskeho 
nohejbalového turnaja o putovný pohár PEDRO CAP, ktorý sa po preložení termínu konal v sobo-
tu 6.6.2020. Turnaja sa zúčastnilo 8 tímov z domácich hráčov, ako aj tímov z okolia.

V sobotu 9. septembra 2020 sa uskutočnil už jubilejný 10. ročník amatérskeho nohejba-
lového turnaja trojíc obce Miloslavov o pohár starostu obce. Turnaj trojčlenných družstiev už 
tradične organizoval Nohejbalový klub Miloslavov na multifunkčnom ihrisku Športovo-rekreač-
ného areálu obce Miloslavov v časti Alžbetin Dvor. Turnaja sa zúčastnilo 6 zúčastnených tímov, z 
toho 3 tímy boli z domácich hráčov a privítali sme 2 tímy z Novej Dedinky a 1 tím z mestskej časti 
Bratislava – Vrakuňa.

K atmosfére výborných turnajov prispeli svojim výkonom nielen samotní hráči, ale aj spon-
zori podujatí, ktorí venovali hráčom ceny a postarali sa o skvelé občerstvenie.

Robert Pokorný, Nohejbalový klub Miloslavov

Tento rok bol pre hokejbal v Miloslavove naozaj prelomový. Počet hráčov rástol a aj vybavenie 
a zázemie pre hokejbal v obci sa zlepšovalo i napriek nepriaznivým opatreniam pre šport 
z dôvodu pandémie Covid-19. Medzi najlepšie momenty z roku 2020 určite patrí dokončenie 
ihriska a mantinelov v ZOR Miloslavov. Aj vďaka tomu sme mohli zorganizovať historicky prvý 
obecný hokejbalový turnaj MILFOX CUP 2020. Taktiež sme zahrali historicky prvý priateľský 
zápas s účastníkom hokejbalovej ligy v Petržalke a následne aj s Dunajskou Lužnou a Mostom 
pri Bratislave. Za zmienku stoja nádherne dresy a logo, ktoré sme si dali vyrobiť. Prvýkrát sme 
sa zúčastnili turnaja – BUNDÁŠ CUP v Plaveckom Petri. Nie všetko ale išlo podľa plánu, pretože 
zaujímavo obsadený turnaj MILFOX CUP 2020 vol.2 sme museli najprv z dôvodu zlého počasia 
presunúť a následne z dôvodu nových opatrení druhej vlny koronavírusu úplne zrušiť. Tento 
rok to ale nebolo len o hokejbale. Vznikali aj nové priateľstvá a robilo sa aj niečo pre okolie – 
napr. výsadba stromov v športovom areáli. Mnohí z nás začali aspoň trošku športovať v tejto 
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uponáhľanej dobe. Sme radi, že sme priniesli nadšenie pre tento 
krásny šport aj do našej obce. Už teraz sa tešíme na ďalšie partičky. 
Ak máte záujem hrávať, napíšte nám na hokejbalmiloslavov@gmail.
com, alebo nás nájdete na Facebooku – HbK MilFox. 

Bc. Ladislav Bučík, podpredseda Hokejbalového oddielu



ŠPORT 18

KLUB DÔCHODCOV MILOSLAVOV  
– ČINNOSŤ KLUBU REKREAČNEJ TURISTIKY A CYKLISTIKY

KLUB REKREAČNÉHO TENISU V ROKU 2020

Život seniorov v roku 2020, ako všetci vieme, bol výrazne poznačený 
opatreniami pre covid-19. Na začiatku roku sme sa v januári stretli na spo-
ločenskej akcii – posedenie pri šiškách. Vo februári sme spoločne zhod-
notili spoločenský, športový a kultúrny život seniorov v predchádzajúcom 
roku na výročnej schôdzi. Naše plány boli však prerušené pandemickými 
obmedzeniami až do júna 2020. Prázdninové mesiace sme trávili v men-
ších skupinách s priateľmi, svojimi deťmi a vnúčatami pri vodných plochách 
plávaním a otužovaním, po turistických trasách na bicykloch a podľa mož-
nosti spoznávaním krás našej vlasti pešou turistikou. V septembri sme sa 
zúčastnili spoločnej rekreácie v kúpeľnom dome Palace v Sliači. Po predpí-
saných procedúrach naši seniori trávili voľný čas na termálnom kúpalisku, 
vychádzkami v kúpeľnom parku s ochutnávaním liečivej vody a pešou turis-
tikou zdolávali širšie okolie kúpeľného mestečka. Po sprísnení podmienok 
stretávania sa si niektorí seniori upevňujú svoje zdravie a fyzickú kondíciu 
vychádzkami do prírody a zbieraním hríbov, ktoré sa v hojnom počte vysky-
tujú v tomto ročnom období. Sušené hríby sa určite objavia vo viacerých 
rodinách v štedrovečernej kapustnici a vianočných dobrotách J. Spoločen-
ský aj športový život nás seniorov bol tento rok poznačený celospoločen-
skými obmedzeniami a aj preto si do budúcnosti prajeme hlavne veľa zdra-
via, optimizmu, fyzickej a psychickej pohody. Krásne Vianoce a šťastný nový 
rok 2021.

Eleonóra Strnisková, za výbor Klubu dôchodcov

Klub rekreačného tenisu (KRT) je popri futbale jedným z najstarších a najstabilnejších športo-
vých združení v našej obci. Už vyše 20 rokov sa nadšenci tohto pekného športu stretávajú na te-
nisových kurtoch, ktoré sa pri dobrom počasí dajú využívať od mája do novembra. Počas sezóny 
organizujeme viaceré turnaje a ďalšie aktivity. Členská základňa KRT sa ustálila na cca 20 členoch, 
pričom v posledných rokoch sa rozšírila aj o niekoľko žien. 

K dispozícii máme antukové dvorce v Alžbetinom Dvore a v lese v Nemečoku. Na kurt 
v Alžbetinom Dvore majú prístup všetci členovia klubu podľa vopred dohodnutého rozpisu, odsú-
hlasovaného každý rok na členskej schôdzi. Ostatní záujemcovia o tenis si môžu dohodnúť termín 
v čase, kedy nie je kurt obsadený a zaplatiť určený poplatok. Kurt v lese sa využíva predovšetkým 
počas organizovania turnajov pri väčšom počte účastníkov a po predchádzajúcej dohode s oso-
bou, ktorá sa oň stará. 

Fungovanie tenisového klubu začína tradične každoročne členskou schôdzou, kde sa volí vý-
bor na ďalšie obdobie, schvaľuje členská základňa a rozpočet a tiež sa rozdeľujú hodiny na vyu-
žívanie tenisového kurtu. Na jar, podľa toho ako dovolí počasie, koncom apríla, začiatkom mája 
sa už začína s prácami na kurtoch. Stiahne sa prebytočná antuka, navozí a povalcuje nová, vyčistí 
a dá sa do priadku celý tenisový areál. Potom sa už môže začať hrávať.

Tento rok sa sezóna začal tradičným turnajom o „Pohár starostu“ 
vo štvorhre. Presne koľký ročník sa uskutočnil tento rok, si nepamä-
tajú ani najstarší účastníci, preto by som sa aj touto cestou obrátil 
na tých, ktorí si spomínajú na úplné začiatky turnaja, aby dali vedieť 
mne alebo komukoľvek z tenisového klubu. Už niekoľko rokov sa ten-
to prvý turnaj hrá netradičným tzv. „RAFO systémom“, pri ktorom sa 
striedajú partneri vo dvojici podľa vopred vylosovaného výberu. Po 
skončení zápasov v skupinách sa na základe poradia vytvorili dvojice 
pre finále i pre zápas o tretie miesto. Víťazom pre rok 2020 sa stala 
dvojica Jaroslav Ferianček a Miroslav Sidor po víťazstve nad párom 
Ľubor Halanda, Peter Marko. Tretie miesto obsadili Mikuláš Bittara 
a Martin Sitiar.

Na turnaji bol z podnetu Rafaela Tománka dohodnutý experi-
mentálny ročník tenisovej ligy vo dvojhre, do ktorej sa zapojilo spolu 
13 hráčov. Cieľom nebolo vytvorenie klasickej súťaže po vzore iných 
športov, skôr otestovať, ako by sa podobná súťaž mohla v budúcnosti 
zrealizovať. 

Záver sezóny patril tradične „Šaliga cupu“. Turnaj vo štvorhre, hraný klasickým spôsobom, je venovaný jednému zo zakladateľov tenisovej tradície v Miloslavove – 
Petrovi Šaligovi. Víťazom turnaja sa stal pár Peter Marko, Zoltán Šajben, ktorý v nesmierne dramatickom finále zdolal dvojicu Ľubor Halanda, Miroslav Sidor. Tretie miesto 
obsadili Milan Blažek s Jaroslavom Feriančekom po víťazstve na párom Tomáš Licher, Pavol Smrž. 

Čo sa týka určenia ročníka tohto turnaja, platí to isté ako v prípade „Pohára starostu“. Radi uvítame informáciu, ktorá nám pomôže priradiť týmto akciám „správne 
ročníky“.

Všetky ďalšie detaily ohľadne fungovania klubu, možnosti využívania tenisových kurtov a iných záležitostí, týkajúcich sa KRT záujemcom radi poskytnú členovia jeho 
výboru. 

Zostáva mi v tejto neľahkej a nevďačnej dobe už len popriať všetkým členom, ale aj nečlenom Klubu rekreačného tenisu, veľa zdravia, elánu a pohody, aby sme sa 
mohli aj v budúcom ročníku stretať na tenisových kurtoch i mimo nich a užívať si možnosti, ktoré v našej obci máme.

 Milan Blažek, podpredseda KRT



HASIČI, ŠTATISTIKA19

DOBROVOĽNÍ HASIČI V NAŠEJ OBCI
Už aj obec Miloslavov sa zaraďuje medzi obce, v ktorých sa našla hŕstka 

ľudí zapálených pre dobrú vec a pripravili podmienky na vznik hasičskej jed-
notky. Niektorí ste si už určite všimli, že v obci pribudli hasiči a niektorí možno 
ani nie. Preto by sa vám všetkým touto cestou chceli prihovoriť a predstaviť 
našu činnosť.

V predchádzajúcom vydaní obecného spravodajcu sme informovali 
o ustanovujúcej schôdzi a legitímnom založení DHZ Miloslavov ustanovujú-
cimi 35 členmi. Život a dobre známe okolnosti v tomto, pre celú spoločnosť 
dosť nepriaznivom roku, nás postavil pred situácie, kedy sme sa stali platným 
pomocníkom pre našu obec, pretože dobrovoľní hasiči nie sú dôležití len pri 
požiaroch či živelných pohromách.

Hneď z jari sme využili potenciál a chuť našich členov niečo pre obec 
spraviť a vysadili sme v rámci katastra obce 1000 stromčekov a kríkov živého 
plotu. V priebehu  prvej vlny pandémie naši členovia v obci pomáhali rozniesť 
ochranné pomôcky starším občanom, ktorí patrili k najviac ohrozeným, a tak 
sa ochranné prostriedky dostali k adresátom v priebehu 48 hodín.  Počas let-
ných dní s vysokými teplotami a suchom sme mali pripravené hliadky, aby sme 
preventívnym hliadkovaním zabránili prípadnej hrozbe vzniku požiaru v poras-
toch, čo si iste mnohí z nedávnej minulosti aj pamätajú. 

V zmysle plánovaného rozvoja zručností sme v októbri úspešne zvládli 
kurz základného výcviku členov hasičskej jednotky a môžeme konštatovať, že 
väčšina našich členov má požadované zručnosti a je zásahu schopná. 

Veľmi milo prekvapila ponuka členov DHZ pomôcť obci pri celoplošnom 
testovaní na COVID 1 – z našich radov sa zapojilo 22 členov za dobrovoľníkov 
pri administratívnych a organizačných prácach a odslúžili 24 smien. Pri tejto 
príležitosti by sme radi poďakovali tiež ostatným dobrovoľníkom z radov na-
šich spoluobčanov, ktorí sa nám prihlásili a boli nenahraditeľnou pomocou pri 
tejto akcii. Všetci vieme, aký bol najmä sobotný nápor na odberové miesta. 
V rámci dvoch dní testovania nastúpilo 52 dobrovoľníkov a odpracovali spolu 
54 osemhodinových smien. Nie je možné všetkých menovať, ale sme radi, že 
v našej obci nie je problém nájsť ľudí ochotných pomôcť našej komunite.

DHZ čaká ešte dlhá cesta zdokonaľovania sa ako po materiálnej stránke, 
tak aj po stránke vzdelania a nadobúdania zručností. Budúci rok plánujeme za-
čať aj s výchovou mládeže a dorastu, preto by sme radi oslovili deti a mládež, 
aby sa prihlásili na mailovú adresu: dhzmiloslavov@gmail.com. Na tento mail 
sa môžu tiež prihlásiť aj ďalší záujemcovia o členstvo v DHZ.

V neposlednom rade vám chceme popriať veľa zdravia v týchto neľah-
kých časoch a zároveň vás chceme upozorniť na zvýšenú opatrnosť – začína 
sa vykurovacie obdobie, ktoré býva spojené s nárastom rizika a požiarovosti. 
Naozaj neradi by sme sa s vami stretávali pri požiari u vás doma. Ak máte aké-
koľvek podozrenie, neváhajte nás kontaktovať, prídeme a posúdime situáciu, 
aby ste boli v bezpečí.

 Ing. Dalibor Žiaran, MBA, predseda DHZ Miloslavov

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

K 13.11.2020 je počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu v obci 3849.
Od 24.3.2019 do 13.11.2020 sa prihlásilo 353 obyvateľov. 
Od 24.3.2019 do 13.11.2020 sa odhlásilo 74 obyvateľov. 
Do manželstva vstúpilo 15 párov. Narodilo sa 48 detí.

Navždy nás opustilo 5 obyvateľov.
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