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REALIZÁCIA PROJEKTOV 
OBCE V ROKU 2021
Obec Miloslavov realizovala v tomto roku, napriek 
pandémii, niekoľko projektov, z ktorých asi najväč-
ším bola rekonštrukcia a prístavba obecného úra-
du v Alžbetinom Dvore. S pribúdajúcim počtom 
obyvateľov narastá aj prevádzková, technická a ad-
ministratívna agenda obce. Ak ju chceme zvládať 
v primeranom čase a kvalite, je potrebné vytvoriť 
vhodné priestorové kapacity pre zamestnancov.

S prístavbou a rekonštrukciou pôvodných priesto-
rov obecného úradu sme upravili aj pôvodné prie-
story ambulancie a vytvorili pre občanov klient-
ske pracovisko s miestom prvého kontaktu. Vi-
eme tak vybaviť veľkú časť agendy už hneď pri 
vstupe do budovy úradu, čo šetrí predovšet-
kým ich čas, a prístup je, samozrejme, bezba-
riérový. V klientskom centre je možné získať 
potrebné informácie, súčasťou je podateľňa, 
overovanie podpisov, agenda spojená s odpad-
mi, evidencia obyvateľov, správa daní, eviden-
cia psov, prideľovanie súpisných čísiel, sociál-
ne veci, správa cintorínov a potrebnú agen-
du tu vybavia aj súkromne hospodáriaci roľníci.

V ďalšej etape plánujeme obecný úrad zatepliť, čím 
docielime nielen väčšiu energetickú efektívnosť 
pri rastúcich cenách energií, ale zrealizujeme aj po-
trebnú rekonštrukciu obvodového plášťa budovy.

V oblasti cestného hospodárstva obec v tom-
to roku pracovala na príprave realizácie rekon-
štrukcie Lesnej ulice, vrátane uloženia nadzem-
ného elektrického a telekomunikačného vedenia 
do zeme, rekonštrukciu a dobudovanie chod-
níkov a rekonštrukciu križovatky Hlavnej ulice 
a Lesnej. Po ukončenom verejnom obstarávaní 
sa pokračovalo s prípravnými prácami realizá-
cie, ktorá bude prebiehať v niekoľkých etapách, 
pretože rekonštrukciu nebude možné vykonať 
naraz najmä pre veľké obmedzenia v doprave.
Obec administratívne pripravuje aj vybudovanie 
chodníka od nákupného centra smerom k Lipo-
vému parku, kde je právoplatné územné konanie 
a v súčasnej dobe prebieha stavebné konanie. 
Obec v priebehu roka rekonštruovala a zeleňou 
skrášlila kruhový objazd na vjazde do Milosla-
vova. Na objazd sa osadil nápis s názvom obce 
s reflexnými prvkami pre jeho lepšiu viditeľnosť.

V súlade s vyhláškou ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom 
značení začala obec s aktualizáciou pasportu 
dopravného značenia. V rámci tejto aktualizácie 
sme dali možnosť občanom vyjadriť sa v rámci pri-
pomienkového konania. Po ukončení pripomien-

tohto nádherného obdobia a venujeme si navzá-
jom pocit istoty, bezpečia a spolupatričnosti.

Prajem všetkým nám spoločne, pokojné prežitie 
vianočných sviatkov v kruhu rodiny a blízkych a 
do nového roka 2022 pevné zdravie a všetko len 
to najlepšie.
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2 Vážení spoluobčania, milí priatelia, už druhý rok če-
líme mimoriadne zvláštnej situácii, ktorá ovplyv-
ňuje pracovný a súkromný život nás všetkých. 
Dúfali sme, že obmedzenia pominú a my sa vrá-
time k bežnému životu na aký sme zvyknutí, no 
žiaľ, naše očakávania sa nenaplnili.
Všetci sme unavení a znepokojení tým, ako táto 
situácia dlhodobo zasahuje do našich životov a 
životov našich rodín. 
Napriek mnohým negatívam, ktorými táto situá-
cia zasiahla do bežného života, mám pevnú vie-
ru, že sa všetko obráti na dobré.
Verím, že blížiace sa najkrajšie sviatky roka - Vi-
anoce a adventný čas pred nimi, nám prinesú do 
života toľko očakávaný pokoj a pohodu, že sa 
budeme spolu   navzájom s našimi blízkymi, s na-
šimi deťmi a vnúčatami tešiť na spoločné prežitie 

Milan Baďanský
starosta obce



kového konania budú pripomienky vyhodnotené 
odborne spôsobilou osobou a tie relevantné sa 
zapracujú do pasportu. Vyhodnotenie pripomie-
nok obec zverejní na internetovej stránke obce. 

Na zlepšenie podmienok výučby v základnej škole 
a rozšírenia jej kapacity obec pripravuje realizáciu 
výstavby nového pavilónu školy, kde bude 6 tried 
pre našich žiakov. V súčasnej dobe prebieha sta-
vebné konanie a opakované verejné obstarávanie 
na výber zhotoviteľa. Na jar tohto roka sme ukon-
čili nadstavbu pôvodnej budovy základnej školy, 
kde vznikli pekné priestory pre učiteľov a žiakov.

V rámci potreby zvýšenia kapacity materskej školy obec pristúpila k vytvoreniu dočasnej triedy mater-
skej školy v priestoroch kultúrneho domu v Miloslavove, kde sa umiestnilo 20 detí. V budove materskej 
školy v Alžbetin Dvore obec počas letných prázdnin zrekonštruovala školskú jedáleň a vymaľovali sa 
priestory kuchyne, chodby a skladov.

Z dôvodu vytvorenia ďalšej triedy v priesto-
roch školskej jedálne bol od začiatku školské-
ho roku logisticky veľmi náročný výdaj stravy. 
V spolupráci s obcou sa našlo dočasné rieše-
nie pre túto situáciu a to prenájom modulovej 
učebne na tento školský rok, čím sa presunom 
jednotlivých tried dosiahlo uvoľnenie priesto-
rov školskej jedálne len na výdaj stravy pre deti.

Vďaka finančnej výpomoci darcu sa v areá-
li školy rozšírili športoviská o ihrisko s dopado-
vými plochami pre loptové hry pre naše deti. 
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3

Milan Baďanský
starosta obce

Koncepčne obec rieši nedostatok miest v materskej škole prípravou výstavby novej škôlky so 4 trie-
dami na Orgovánovej ulici pri Lipovom parku, kde bolo vydané územné rozhodnutie a prebieha sta-
vebné konanie. Súčasne sa realizuje kúpa novej nehnuteľnosti pre účely škôlky v miestnej časti Alžbe-
tin Dvor, na Bottovej ul., kde by sa prví škôlkari mohli objaviť už na jar 2022.

Obec sa v priebehu roka venovala v spolupráci so Športovým klubom aj technickému zhodnoteniu 
športovísk. V areáli Zóny oddychu a relaxácie v Miloslavove sme dobudovali osvetlenie multifunkčnej 
plochy s mantinelmi a na pomocnom tréningovom ihrisku v Alžbetinom dvore sme dokončili automa-
tickú závlahu so studňou a sfunkčnili osvetlenie.
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Osobitné miesto v rámci projektov v tomto roku mali tie, ktorými sme si pripomenuli 100. výro-
čie založenia našej obce - v Miloslave sa vybudoval pamätník s pamätnou tabuľou, ktorej text 
odkazuje na historické začiatky našej obce. S podobným odkazom sa realizovala úprava fasády 
na budove ústredne Telekomu, ktorá sa nachádza vedľa budovy obecného úradu v Alžbetinom 
Dvore. 
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Obec sa priebežne venovala aj ochrane a obnove verejnej zelene. V prvom polroku sme realizovali 
výsadbu 52 kusov stromov na Štvrtockej ulici, kde sa vytvorili základy pre peknú novú alej.
Na základe vykonaného dendrologického posudku obec tiež realizovala bezpečnostný a zdravotný 
orez drevín v Lipovom parku v Miloslavove, ktorým sme eliminovali možné hrozby na živote a majetku 
občanov a zdravotne sme stromy ošetrili. V priebehu leta sa pokračovalo vo výsadbe okresných drevín 
a kvetín na námestiach, upravili sa aj zelené pásy pri základnej škole.

V oblasti odpadov sme zrealizovali a zaviedli systém kontrolovaného vstupu na zberný dvor. Tento 
sa momentálne realizuje do 31.12.2021 v pilotnej (skúšobnej) prevádzke. Systém kontroluje a vpúšťa 
vozidlá automaticky. Už v pilotnej prevádzke sa systém osvedčil a identifikoval občanov druhých obcí, 
rôzne stavebné firmy a osoby, ktoré nie sú zaregistrované v systéme odpadového hospodárstva našej 
obce a náklady na likvidáciu odpadu od takýchto osôb potom musíme hradiť my ostatní. 
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Všetky ďalšie informácie k prebiehajúcim a pripravovaným
projektom môžete nájsť na internetovej stránke našej obce,
kde ich priebežne aktualizujeme:
www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/

Mgr. Martin Sitiar, vedúci hospodárskej správy obce Miloslavov

V priebehu roka sme si tiež splnili zákonom stanovenú povinnosť 
a realizovali sme zavedenie služby zberu a likvidácie biologic-
ky rozložiteľného kuchynského odpadu a jedlých olejov. Oby-
vateľom sú priebežne distribuované zberné 10 litrové košíky a 
biologicky rozložiteľné vrecká, a to každému, kto sa do systému 
zberu kuchynského odpadu chce zapojiť. Zberné 240 litrové ná-
doby na kuchynský odpad nájdete na kontajnerových stojiskách 
pri Rekreačno-športovom centre na športovej ulici v Alžbetinom 
dvore, na Jazernej ulici v Miloslavove a na zbernom dvore. Ďalšie 
zberné nádoby sú umiestnené na kontajnerových stojiskách pri 
bytových domoch. Domácnostiam, ktoré ešte nie sú zapojené 
do zberu kuchynského odpadu, sa vydávajú košíky a vrecká na 
zbernom dvore alebo po predchádzajúcej telefonickej dohode aj 
na obecnom úrade. 

Od roku 2000, kedy sme začali evidovať výraz-
nejší nárast výstavby vo všetkých obciach na 
východ od Bratislavy, sa začali postupne zväč-
šovať aj naše problémy s dopravou do hlavného 
mesta. Približne od roku 2015 sa situácia stávala 
neznesiteľnou. Čas, ktorý sme strávili za volan-
tom alebo na sedadlách autobusov sa postupne 
viac ako zdvojnásobil. Aj doprava vo vnútri obce 
strpčovala život všetkým obyvateľom – počet 
vozidiel prechádzajúcich našou obcou sa zvýšil 
z ako-tak znesiteľných 1.800 ks v roku 2000 na 
skoro 4.500 áut v roku 2012 a na neuveriteľných 
6.200 vozidiel v roku 2020.
Jedinou našou záchranou sa pre nás v oblasti do-
pravy stala výstavba obchvatu Bratislavy, ktorú 
pod názvom Diaľnica D4/R7, ktorú začalo budo-
vať v roku 2016 konzorcium D4R7 Construction 
s.r.o. Stavba po dokončení sľubovala veľké odľa-
hčenie dopravného zaťaženia pri prejazde cez 
územie Hlavného mesta, vybudovanie piateho 

mosta cez Dunaj a hlavne – čo nás zaujíma naj-
viac – otvorenie prvej diaľničnej výpadovky z 
Bratislavy smerom na Žitný ostrov. Päťročné utr-
penie, ktoré sme zažívali počas jej výstavby pri 
ceste do a z Bratislavy, sa konečne skončilo v 
septembri tohto roku. Otvoril sa celý úsek R7 od 
Bajkalskej ulice až do Holíc pri Dunajskej Strede 
a skoro celý obchvat D4 s výnimkou napojenia 
obchvatu na diaľnicu D1.

Poďme si povedať, čo nám uvedenie diaľnic D4/
R7 do užívania prinieslo. Hoci celý projekt spre-
vádzali pochybnosti odborníkov, že táto veľká 
investícia neprinesie dostatočný efekt, už skúse-
nosti prvých týždňov jasne naznačujú opak. 

DIAĽNICA D4/R7  
KONEČNE OTVORENÁ
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• pre rozptýlenie pochybností o dostupných časoch do centra BA som zvolil bod v centre križo-
  vatku Ružinovskej a Bajkalskej, nakoľko dopravné časy do bližšieho centra sú príliš ovplyvnené  
  zahustenou dopravou centra
• pri výpočte časov dostupnosti sa počítali maximálne povolené rýchlosti uvedených komuniká-
  cií a preto sa môžu skutočné dosiahnuté časy mierne meniť

Hlavnú úlohu – odbremenenie centra mesta od 
tranzitnej dopravy, ale aj od dopravy z prímest-
ských častí na opačnú stranu Bratislavy a do 
Petržalky, zatiaľ sústava diaľnic D4/R7 plní iba 
čiastočne. Dôvodom je zatiaľ nedobudované na-
pojenie na diaľnicu D1, nie však vinou kontraktora 
a realizátora stavby. Príčiny tohto zlyhania štátu 
tu nebudeme z priestorových dôvodov rozoberať. 
Oveľa dôležitejšia je skutočnosť, že u nás, na vý-
chodnej strane Bratislavy, sa nielenže rozpustili 
každodenné kolóny smerom do mesta a z mesta, 

ale otvorením nových prístupov sa doba dochád-
zky kamkoľvek skrátila na historické minimum. 
Paradoxne, v súčasnosti nám časovo najdlhšie 
trvá dostať sa do niektorého z uzlových napojo-
vacích bodov diaľnice v našom okolí a následné 
presuny po diaľničných privádzačoch do cieľa sú 
potom otázkou iba niekoľkých minút. Nasledujú-
ca tabuľka uvádza jednotlivé vzdialenosti k týmto 
bodom z oboch častí našej obce, najprv pár po-
známok a vysvetlení:
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R7 Diaľničný uzol Dunajská Lužná - Šamorín

Vzdialenosti a časy dopravy osobným autom Z MČ Alžbetin Dvor Z MČ Miloslavov

D4 Diaľničný uzol Rovinka

D4 Diaľničný uzol Most n/O

Najkratšia trasa do centra Bratislavy 
(Vinohradnícka ul. - Vrakuňa – Bajkalská Ružinov)

Najrýchlejšia trasa do centra Bratislavy 
(Uzol Dunajská Lužná – R7 – Bajkalská Ružinov) z MČ Alžbetin Dvor

Najrýchlejšia trasa do západnej časti Bratislavy 
(Uzol Dunajská Lužná – Lužný Most – Jarovce – Most Lafranconi
– Mlynská Dolina)

Najrýchlejšia trasa do západnej časti Bratislavy 
(Uzol Most n/O – Lužný Most – Jarovce – Most Lafranconi – Mlynská 
Dolina

Najrýchlejšia trasa do centra Bratislavy 
(Vinohradnícka ul. - Vrakuňa – Bajkalská Ružinov) z MČ Miloslavov

5,9km

8,0km

10,1km

17,7km

22,4km

30,9km

9,2km

8,4km

7,6km

15,6km

15,6km

31,8km

7min

10min

10min

24min

17min

22min

11min

8min

7min

22min

22min

23min

Z tabuľky vyplýva niekoľko dôležitých informácií – často je rozdiel medzi najkratšou a najrých-
lejšou trasou do mesta a najvýhodnejšie riešenie dopravy do práce nemusí byť rovnaké pre 
obyvateľov jednotlivých miestnych častí našej obce. Veľký prínos badáme s postavením Lužného 
Mosta pre dopravu do Petržalky, do západnej časti mesta, ale aj pri ceste do Čiech, Rakúska a 
Maďarska. 

Záverom môžeme konštatovať, že systém diaľnic D4/R7 sa stal pre našu obec, ale aj pre celý 
región Pridunajsko, významným prínosom, ktorý šetrí náš čas a aj životné prostredie. Napriek 
tomu všetci veľmi očakávame ukončenie súťaže na prepravcu na trati Bratislava-Komárno a roz-
hodnutie štátu ohľadom prípadného zdvojkoľajnenia tejto železničnej trate, pretože naše pro-
stredie budeme stále najlepšie chrániť tým, že budeme využívať práve vlakovú verejnú dopravu 
v čo najväčšej miere. 

Ing. Pavol Karaba, člen Komisie pre rozvoj obce

Zoči voči končiacemu sa roku 2021 (pre nás jubilej-
nému) mi dovoľte priložiť k prianiu zdravia a spokoj-
nosti malé koncoročné zamyslenie, ktoré sa týka na-
šej obce. Už vyše 10 rokov zažívame obdobie, kedy 
naša obec Miloslavov - a spolu s ňou aj my – čelí 
bezprecedentnému rastu počtu obyvateľov. Roky, 
kedy obec každého nového prisťahovalca vítala s 
otvorenou náručou, lebo prinášal pestrosť, posilne-
nie kúpnej sily obyvateľstva a zaujímavé rozvojové 
impulzy, sa pominuli...

V situácii, keď sa k nám každoročne sťahuje pomaly 
viac nových obyvateľov (viď tabuľka), ako mala celá 
naša obec pred dvadsiatimi rokmi, je iba samozrej-
mé, že obec zo svojich financií, ktoré neodrážajú 
reálny nárast počtu obyvateľov, nie je schopná za-
bezpečiť všetky potreby obyvateľov - či sú to už 
požiadavky občanov na služby stavebného úradu, 

na umiestnenie detí v predškolských zariadeniach, 
či v základnej škole, alebo na kvalitu infraštruktúry. 
Z pozície tých, ktorí sa snažíme riešiť rozvoj a riade-
nie obce, môžem povedať, že formovanie štruktúry 
našej obce tak, aby sa v nej všetkým dobre žilo, je 
naozaj veľmi náročnou úlohou. Záujmy a potreby 
rôznorodých skupín našich obyvateľov na seba totiž 
narážajú a vytvárajú vnútorné pnutia a rôzne podo-
zrenia, ktorých prvou obeťou je pokoj či vzájomná 
úcta a dôvera.

Napriek všetkému nemôžeme rezignovať na snahu 
urobiť maximum v rámci jednotlivých oblastí, ktoré 
sa dotýkajú najväčšieho počtu obyvateľov. Obecné 
zastupiteľstvo v spolupráci s komisiami a vedením 
obce pripravilo a postupne realizuje množstvo pro-
jektov a investícií, ktoré majú ambíciu zlepšiť situá-
ciu najmä v doprave a školstve – ich zoznam a stav 

RAST OBCE 
A ČO S TÝM SÚVISÍ



Čistý ročný prírastok našich obyvatelov
v posledných 10 rokoch

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2020

Rok 2019

48

89

83

77

106

137

232

369

490

520
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nájdete na webovej stránke obce. Rada by som však 
upriamila pozornosť aspoň na najdôležitejšie z nich.

Prvou, dlhodobo pripravovanou investíciou obce, 
je komplexná rekonštrukcia Lesnej ulice, ktorá sa 
po ukončení všetkých formálnych krokov a VO v 
tomto roku rozbehla a jej dokončenie sa očakáva 
v lete 2022. Výsledkom nebude iba rozšírenie uli-
ce na šírku s dvomi jazdnými pruhmi a vstavanými 
spomaľovačmi, ale aj dorobenie chodníkov po celej 
jej dĺžke, odstránenie súbežných vzdušných elek-
trických vedení a následne vybudovanie nového 
verejného osvetlenia. Súčasťou investície je aj pre-
riešenie zaťaženej križovatky pri obecnom úrade s 
odbočovacími pruhmi a oddeľovacím ostrovčekom 
medzi pruhmi. V rámci dopravnej infraštruktúry sa 
v roku 2022 okrem iného plánuje aj realizácia dvoch 
priechodov pre chodcov v každej miestnej časti
a chodníka od Lipového parku po obchodné cent-
rum.

Druhá významná investícia zasa aspoň čiastočne 
rieši jeden z najpálčivejších problémov obce, ktorým 
je nedostatok miest v materskej škole, a to napriek 
každoročnému zvyšovaniu jej kapacity – momentá-
lne na úrovni 190 detí. Zákon nariaďuje povinne pri-
jať do škôlky všetky prihlásené deti (bez ohľadu na 
trvalý pobyt v obci), ktoré by v nasledujúcom roku 
mali začať povinnú školskú dochádzku. Tento rok 
máme otvorených v materskej škole až 5 predško-
láckych tried. Obec preto pristúpila k netradičnému, 
ale rýchlemu riešeniu – kupuje novú budovu, ktorá 
sa práve stavia a bude v nej umiestnené pracovisko 
materskej škôlky so 4 triedami – budova je v novej 
lokalite pri lesíku na Bottovej ulici v miestnej čas-
ti Alžbetin Dvor. S jej predpokladaným spustením 
do prevádzky počítame na jar 2022. Táto informá-
cia určite poteší, ale nevyrieši všetky požiadavky na 
umiestnenie detí. Obec preto pokračuje povoľova-
cím konaním aj s projektom výstavby novej budo-
vy materskej školy na Orgovánovej ulici v miestnej 
časti Miloslavov, kde takisto plánuje umiestnenie 4 
tried. Pôvodnú jubilejnú školu v miestnej časti Mi-
loslavov (dnešná materská škola) plánujeme využiť 
na elokované pracovisko základnej školy – pre naj-
menších žiakov, aby nemuseli dochádzať do školy 
do druhej miestnej časti.

Treťou dôležitou investíciou, ktorá v dôsledku by-
rokratických prieťahov a námietok už viac ako rok 
mešká, je výstavba nového pavilónu základnej ško-
ly so šiestimi novými triedami. Konečne sa podarilo 
prekonať všetky prekážky a po realizácii nového ve-
rejného obstarávania je veľký predpoklad, že
v školskom roku 2022/23 sa vyučovací proces vráti 
do normálu, na ktorý sme v našej škole zvyknutí. Na 
projekt výstavby pavilónu základnej školy bude na-
dväzovať aj projekt premiestnenia zastávky autobu-
sovej dopravy ďalej od križovatky, úprava prístupu 
do základnej školy a jej okolia.

O priebehu a realizácii jednotlivých akcií budeme 
priebežne informovať aj v ďalších číslach spravodajcu.

Situačný nákres umiestnenia škôlky 
riešenie jej okolia

Ing. Jarmila Grujbárová, poslankyňa OZ,
predsedníčka Komisie rozvoja KROM
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Rozpočet obce Miloslavov na rok 2022 pripravil obecný úrad v spolupráci s členmi komisie rozvo-
ja obce (KROM) a poslancami obecného zastupiteľstva (OZ) a je zostavený v súlade s Metodickým 
usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky a vysvetlivkami k ekonomickej klasifikácii roz-
počtovej klasifikácie. Rozpočet na rok 2022 sa člení na rozpočet samotnej obce a rozpočet základnej 
školy, ktorá má od 1.1.2021 samostatnú právnu subjektivitu.

Návrh rozpočtu obce bol zverejnený na webovej stránke obce a jej úradnej tabuli, prerokovaný v 
KROM a následne predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu dňa 14. decembra 2021. Vzhľa-
dom k tomu, že uzávierka Spravodajcu bola pred záverečným schválením rozpočtu obce, môže dôjsť 
k rozdielom oproti teraz predstavenému návrhu rozpočtu.

Rozpočet na rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný rozpočet v celkovej výške príjmov a výdavkov
6 585 188,80 EUR.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2022  
JE ZAMERANÝ NA INVESTÍCIE

PRÍJMY OBCE
Z celkových príjmov obce tvoria najdôležitejšiu položku daňové príjmy, ktoré tvoria 74,2 % z celko-
vých príjmov obce, pričom takmer polovicu z týchto príjmov tvoria príjmy z podielových daní – pre-
počítaných na počet obyvateľov prihlásených 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 financo-
vanie investičných rozvojových projektov obce. Výber poplatku je plánovaný vo výške 1 528 tis. EUR. 
Okrem poplatku sú v tejto položke plánované napríklad aj príjmy za TKO, daň za psa, prechodné uby-
tovanie a pod. 

Tretím dôležitým príjmom obce sú Transfery zo štátneho rozpočtu (ŠR), v rámci ktorých obec získava 
zo štátneho rozpočtu prostriedky na prevádzku školských zariadení a prenesený výkon štátnej správy. 
Z celkovej plánovanej sumy 984 tis. EUR je príspevok štátu na základnú školu vo výške 935 tis. EUR, 
vrátane príspevku na stravu, na školský klub 12 tis. EUR, na predškolákov v materskej škole 13 tis. EUR 
a na stravu pre predškolákov 20 tis. EUR. Na ostatný prenesený výkon štátnej správy obec získa obec 
cca 6 tis. EUR.

Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

Finančné operácie príjmové

Kapitálové výdavky

Finančné operácie výdavkové

5 131 068,80 EUR

154 120,00 EUR

1 300 000,00 EUR

2 886 750,00 EUR 

83 300,00 EUR 

VÝDAVKY OBCE
Výdavková časť rozpočtu zahŕňa bežné aj kapitálové výdavky obce. Najväčšiu položku bežných vý-
davkov predstavujú mzdy a odvody za zamestnancov obce vrátane škôl a z dohôd o vykonávaní 
pracovnej činnosti alebo práce. Obec a základná škola zamestnáva celkom vyše 100 zamestnancov, 
pričom najviac zamestnancov obce pracuje v školských zariadeniach – v základnej a materskej škole, 



školskom klube a školskej jedálni. Časť bežných výdavkov rozpočtu vo výške 1 025 tis. EUR je pláno-
vaná na nákup tovaru a služieb, vrátane energií, údržby prevádzky zariadení obce a zberného dvora.

Na kapitálové výdavky je navrhnutá v rozpočte suma 2 887 tis. EUR, podrobnejšia informácia o pri-
pravovaných prioritách je uvedená nižšie. Výdavková časť rozpočtu je spracovaná vo forme výdavkov 
podľa jednotlivých rozpočtových programov obce, ktorých je celkom šesť. 

1 Plánovanie, manažment a kontrola – tento program, ktorý sa podieľa cca 49 % na celkovom rozpočte výdav-
kov obce, zahŕňa náklady na činnosť starostu, prednostu, hlavného kontrolóra a poslancov OZ, vrátane cestovné-
ho, 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. Prí-
prava územného plánu a ostatných strategických dokumentov je zahrnutá v podprograme Strategické plánova-
nie s rozpočtovanou sumou 40 tis. EUR. Najväčšou položkou tohto programu je podprogram Investičný rozvoj 
obce – v celkovej sume 2 862 tis. EUR, kde sú plánované v zmysle priorít obce na rok 2022 najmä tieto projekty: 
výstavba pavilónu ZŠ, prestavba MŠ v m.č. Miloslavov, dofinancovanie nákupu nehnuteľnosti na účely MŠ v m.č. 
Alžbetin Dvor, zateplenie obecného úradu, rekonštrukcia Lesnej ulice, výstavba priechodov (Jazerná/Veterná ul., 
Hviezdoslavova ul.), zástaviek SAD (Hlavná ul.), chodníkov v obci (Lipový park – Billa, chodník s prepojením mie-
stnych častí), bufet na ZOR 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, hospodárskej správy, zberného dvora, pošty Partner, správy cintorínov a vý-
davky na informovanie obyvateľov formou spravodajcu, miestneho rozhlasu, sociálnych sietí - facebook a kronika 
obce. Najväčšiu položku tvorí podprogram Zberný dvor a odpadové hospodárstvo, do ktorého sú rozpočtované 
výdavky vo výške 390 tis. EUR na odvoz TKO, bio odpadu a poplatky za skládkovanie a odvoz odpadu zo zber-
ného dvora. 

3 Vzdelávanie je druhým najväčším programom v rámci rozpočtu, ktorý sa podieľa na výdavkoch takmer 30 %. 
Najviac prostriedkov je rozpočtovaných na činnosť základnej školy – 1 188 tis. EUR, ale tento výdavok je takmer 
krytý príjmom zo ŠR na činnosť základnej školy (935 tis. EUR). Rozpočet Základnej školy má svoju vlastnú kapi-
tolu a jeho súčasťou je aj Školský klub, ktorý je financovaný väčšinovo z rozpočtu obce a časť tvoria príspevky 
rodičov na činnosť klubu. Zložitejšia situácia je pri financovaní materskej školy, na ktorú rozpočtujeme na budúci 
rok vo výdavkoch rekordnú sumu 512 tis. EUR do výdavkov, avšak zo štátneho rozpočtu dostávame len príspevok 
na predškolákov a ich obedy (celkom iba cca 33 tis. EUR ročne). Celkovo, aj po zahrnutí poplatkov od rodičov, 
bude musieť obec zo svojich prostriedkov (podielových daní všetkých obyvateľov) zadotovať materskú školu 
sumou takmer 424 tis. EUR. K tomu treba pripočítať náklady na prevádzku školskej jedálne vo výške 155 tis. EUR. 

4 V rámci programu sociálne služby sa financujú náklady na činnosť komunitného centra, sociálna podpora (so-
ciálny taxík OMAPO a opatrovateľská služba Ružová záhrada), podpora akcií seniorov a náklady na dva nájomné 
domy obce. Celkové výdavky predstavujú sumu 99 tis. EUR.

5 Kultúra a šport – v tomto programe sú rozpočtované náklady vo výške 144 tis. EUR na kultúrne domy, energie 
a služby, činnosť Remeselného Dvora, prevádzka športových areálov obce a podpora tradičných kultúrnych a 
športových podujatí obce, vrátane grantov pre Športový klub Miloslavov a ostatné organizácie. 

6 Do programu prostredie pre život sa rozpočtujú náklady na údržbu a opravy komunikácií, osádzanie doprav-
ného značenia, náklady na prevádzku verejného osvetlenia a úpravu verejnej zelene, vrátane hracích prvkov
a drobnej architektúry v parkoch obce – predpokladané výdavky sú rozpočtované sumou 144 tis. Eur.

Ing. Jarmila Grujbárová, poslankyňa OZ a predsedníčka KROM 
Hana Pokorná, Obecný úrad Miloslavov
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ODPOČET PRÁCE STAROSTU OBCE A OZ   
PODĽA VOLEBNÉHO PROGRAMU K 1.12.2021
ROZVOJ OBCE
• príprava novej vízie rozvoja obce a jej premietnutie do zmeny územného plánu obce s cie- ľom vytvorenia jed-
ného 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 napo-
  jenia
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--> 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, pokračovať sa môže až po 
      ukončení procesu na zmenách a doplnkoch ÚP č.3
• úprava regulatívov v územnom pláne na zmiernenie súčasnej nevyváženosti pomeru bytovej zástavby k obči-
anskej vybavenosti
--> zmeny a doplnky ÚP č.3/2020 od mája 2021 na záverečnom schválení na Okresnom úrade v Bratislave
• udržanie finančnej stability a prosperity obce zodpovedným hospodárením

--› hodnotenie INEKO za rok 2020 – výborné finančné zdravie (5,7 bodov zo 6) 

INFRAŠTRUKTÚRA OBCE
• pokračovanie projektu bezpečné priechody
      6 obnovených bezpečných priechodov
--> v príprave nové priechody (v časti Miloslava pri zrkadle, pri vjazde od Hviezdoslavova pri Kukučínovej ulici)
• realizácia rekonštrukcie a rozšírenia Lesnej ulice a priľahlých chodníkov ( vrátane zmeny elektrického vedenia, 
verejného osvetlenia a sietí )
--> ukončené verejné obstarávanie, začiatok realizácie po podpísaní zmluvy
• 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 Alž-
      betinom Dvore, a 1 v Miloslavove pri kruhovom objazde)
--> príprava výstavby nového chodníka od Lipového námestia po obchodné centrum (prebieha stavebné konanie)
• realizácia ďalšej časti chodníka medzi miestnymi časťami v nadväznosti na zmenu ÚP
--> právoplatné SP na pozemkoch vlastnených obcou; rokovania o dočasnom prenájme pozemkov s majiteľmi,
     trvalé riešenie v nadväznosti na zmeny UP č.4, dohodnutý postup s majiteľmi pozemkov pod budúcim cyk-
     lochodníkom
• dokončenie projektu úpravy dopravného značenia v obci
     ukončené, priebežne sa aktualizuje 

ŠKOLSTVO
• realizácia dostavby pavilónu základnej školy o 4 nové triedy, odborných učební a rozšírenie priestoru pre po-
dávanie stravy
     odovzdaná dostavba pavilónu ZŠ so 4 triedami a s 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, obec čaká na vyhlásenie výzvy na smart projekt
• rozšírenie areálu základnej a materskej školy v Alžbetinom Dvore, návrh priestoru pre školské zariadenia v miest-       
nej 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 (2021-2022)
      prestavba a úpravy podkrovia ZŠ s cieľom rozšírenia kapacity ZŠ ukončená 
--> príprava úpravy parkovania v areáli školy (spolu s novým pavilónom)
--> dostavba sociálnych zariadení pre materskú školu v Alžbetinom Dvore – v realizácii (2021)
--> vydané územné rozhodnutie na novú budovu MŠ Orgovánová ul., prebieha stavebné konanie, súčasť projektu 
     smart školy
--> nákup nehnuteľnosti na účely MŠ v Alžbetinom Dvore so 4 novými triedami
• podpora mimoškolských aktivít pre deti a mládež
<--> všetkými akciami a aktivitami obce a športového klubu priebežne počas roka – tieto činnosti boli v rámci 
        roku 2021 značne obmedzené 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 ambulanciou Medilip, otvorenie v nových priestoroch na Astrovej ul. od 1.1.2021
      podpora otvorenia novej ortopedickej ambulancie na Centrálnej ul. - otvorené
• podpora pre vznik a prevádzku domu sociálnych služieb v obci
?    prieskum možností spolupráce s jednotlivými developermi rozvojových zón
• 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  
       2021 značne obmedzené v dôsledku pandémie Covid -19; ako náhrada poskytnutie poukážok na nákup    
       vitamínov pre seniorov a nákup potravín v decembri 2021
• rozvoj sociálnych služieb v zmysle Komunitného plánu sociálnych služieb obce
      VZN o príspevku na stravovanie pre seniorov a odkázaných prijaté; VZN o poskytovaní dotácií pred 
      schválením v OZ
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
• revitalizácia zelene na Hlavnej ulici v Alžbetinom Dvore
<--> realizuje sa priebežne, výsadba stromov na Štvrtockej ceste ( 52 ks stromov )
• revitalizácia parku na Lipovom námestí v miestnej časti Miloslavov
    inštalácia nových hracích prvkov, altánku a závlahy v parku, orez stromov, úprava námestia pri parku, osa-
   denie nového pamätníka obce a výsadba zelene
• príprava projektu parku pri cintoríne v miestnej časti Miloslavov
?  zaradené do projektov obce s dlhodobejším horizontom 
• revitalizácia cintorínov v oboch miestnych častiach
    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 a čistenie priestorov po pôvod-
     nom zbernom dvore
    pre obidva cintoríny vypracovaná vizualizácia usporiadania hrobových miest a vybudovanie kolumbárií na 
    uloženie urien pozostalých

ŠPORT, REKREÁCIA, KULTÚRA
• podpora aktivít športového klubu v obci, najmä pre deti a mládež
<--> priebežná podpora počas celého roka, v roku 2021 značne obmedzené v dôsledku pandémie Covid -19
• tradičné kultúrne a športové akcie v obci
<--> v roku 2021 značne obmedzené v dôsledku pandémie Covid -19, realizovali sa sprievodné akcie k 100. výročiu 
        založenia obce, vyrezávanie tekvíc vo vonkajších priestoroch
• podpora aktivít zameraných na integráciu obyvateľov nových lokalít do života obce aj formou participatívnych 
  projektov
--> príprava podmienok a výzvy na rok 2022
• 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, v užívaní
    nové multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a osvetlením v ZOR Miloslavove ukončené a v užívaní 
    realizácia oplotenia areálu ZOR ukončená
--> príprava PD na stavebné objekty - priestory občerstvenia a sociálne zariadenia
    tréningové ihrisko pre Športový klub na pozemku bývalého zberného dvora v miestnej časti Alžbetin Dvor 
    zrealizované a využíva sa

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, infor-
        máciami z aplikácie Miloslavov
• realizácia dostavby budovy obecného úradu s cieľom zväčšenia priestorových kapacít
    zrealizované 2021
• pokračovať v skvalitňovaní služieb obecného úradu 
    možnosť platby poplatkov platobnou kartou na obecnom úrade
    zriadené Klientske pracovisko na prízemí budovy OÚ
• dokončenie projektu zavedenia súpisných čísiel v obci a názvov ulíc 
    VZN o powwmenovaní nových ulíc pripravené a schválené OZ
    systém zavedený
• zvýšenie verejnej kontroly činnosti OZ formou zverejňovania videozáznamov zo zasadnutí OZ na webstránke obce
    realizácia zvukových záznamov zo zasadnutí OZ
• zlepšenie informovanosti obyvateľov o dianí v obci formou oficiálnej stránky obce na FB
    spustenie FB stránky obce s pravidelnými príspevkami a informáciami
    realizácia projektu bezplatnej wifi v obci (10 wifi pripojení v oboch miestnych častiach)
• zasielanie aktualít z webstránky obce formou newslettera
    spustenie aplikácie Miloslavov pre smartfóny, paralelne sa realizuje zasielanie informácií formou sms
    a mailov

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

Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Martin Majerech, Milan Matušek, 
poslankyne a poslanci OZ
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Dňa 01. 05. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z., ktorým sa menía dopĺňa zákon č. 
8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. Novelou zákona bola rozšírená kompetencia obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej 
premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel vrámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.

Vzhľadom k pretrvávajúcim problémom so zastavením a státím vozidiel v obci Miloslavov, pristupuje 
obec od 1. januára 2022 k riešeniu týchto priestupkov vzmysle vyššie uvedených právnych predpisov 
aj na svojom území. Obec eviduje pretrvávajúce problémy najmä so státím vozidiel na verejnej zeleni, 
na chodníkoch, na chodníkoch v obytných zónach, v nepriehľadných zákrutách a v ich tesnej blízkosti, 
na priechodoch pre chodcov a pod. Obraciame sa na občanov, obyvateľov obce, aby rešpektovali a 
dodržiavali platné právne predpisy a predišli tým možným sankciám.

  1. Zabezpečíš odborné preskúmanie komínov osobou na to určenou (kominár)

  2. Vykonáš vizuálnu kontrolu blezkozvodu 1x za 12 mesiacov a odbornú prehliadku 1x za 24 mesia-
        cov osobou na to určenou (elektrikár)

  3. Do tesnej blízkosti kotlov, krbov a kachlí neuložíš žiadne horľavé látky; odletené žeravé častice    

        pri kúrení môžu spôsobiť požiar

  4. Nainštaluješ ochranné podložky pri kozube s otvoreným ohniskom

  5. Nenecháš horieť sviečky bez dozoru. Umiestniš ich tak aby sa nemohli prevrátiť.

  6. Kúpiš si do domácnosti aspoň jeden práškový hasiaci pristroj (6kg)

  7. Chemické látky skladuj iba na jednom mieste mimo dosahu detí v uzatvárateľných obaloch. Che-
        mické látky neprebaľuj a neprelievaj.

  8. V byte uskladníš najviac 5l horľavých kvapalín.

  9. Svoje auto parkuj vždy tak, aby si v prípade požiaru neblokoval cestu hasičskej technike.

10. Pri vzniku požiaru ihneď volaj hasičov na číslo 150 alebo 112!

PARKOVANIE V OBCI  

DOMÁCE DESATORO
OCHRANY PRED POŽIAROM
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VIANOCE
DUCHOVNÉ SLOVO
Milí priatelia – spoluobčania!
Znovu na dvere nášho srdca klopú Vianoce. Klopú v dobe náročnej, zmätenej, plnej pochybností a 
neistôt. Do toho zaznieva otázka – Zase nebudú Vianoce? Odpoviem vám slovami svätého Pavla: „Čo 
nás odlúči od Kristovej lásky – azda súženie, hlad, prenasledovanie...“ Veď všetko môžeme v tom, ktorý 
nás posilňuje.

K tomu je však potrebné pochopiť, čo sú Vianoce. Všetkým možným sme zahádzali to Dieťatko v jas-
liach, až sme z nich urobili biznis. Vianoce, to je predsa stelesnená Božia Láska, ktorá prišla na tento 
svet. Teda Vianoce sú posolstvom Božej lásky k človekovi. Boh sa nás jemne dotýka. Dotýka sa nás 
každý deň, každú minútu nášho života v stvorených veciach viditeľných aj neviditeľných. Pohár vody 
je nepatrná všedná vec. Avšak ak ho podáme smädnému, môžeme mu zachrániť život. Láska robí malé 
veci veľkými. Láska nezaväzuje – ostáva ponukou – nenúti, ona len pozýva – to je Láska – to je Boh. 
V takomto duchu pochopíme odpoveď starej mamy na vnukovu otázku – Babka, môže niekto zrušiť 
Vianoce? A zaznela odpoveď – Nie – lebo oni sú hlboko v srdci človeka. Takéto Vianoce prajem vám 
i vašim rodinám – Požehnané
a radostné Vianoce hlboko vo vašich srdciach.

Félix Mikula, Správca farnosti Miloslavov – Alžbetin Dvor

VIANOČNÉ
ZAUJÍMAVOSTI

1 Všetci iste vieme, že počas Vianoc sa slávi narodenie Ježiša Krista. Presný dátum jeho narode-
nia nie je známy. To, že týmto dňom bude oficiálne 25. december, určil až v roku 350 pápež Július 
I. Tento dátum bol vybraný zrejme preto, že sa zhodoval s pohanským sviatkom saturnálií, ktorý 
sa slávil v antickom Ríme a oslavoval boha Saturna. 

2 Každý jazyk má pre tento sviatok svoje vlastné označenie. Viete však ako vzniklo slovo Via-
noce? Svoj pôvod má v nemeckom “Weihnachten”, ktorý v preklade znamená svätá noc (weihen 
– svätiť, Nacht - noc). Slovenský výraz je teda iba čiastočným prekladom nemeckého názvu, prvá 
časť slova bola len prispôsobená nášmu jazyku.



3 Prvý vianočný stromček bol podľa dochovaných záznamov ozdobený v roku 1510 v lotyšskej 
Rige. Odtiaľ sa tento zvyk dostal do nemeckých krajín a ďalej potom i ku nám. V dávnejších do-
bách sa stromček v domácnostiach zavesoval hore nohami na strop.

4 Dôvodom, prečo si na Vianoce navzájom dávame darčeky, je symbolika darov, ktoré priniesli 
traja králi malému Ježišovi.

5 Najslávnejšiu vianočnú koledu „Tichá Noc, Svätá Noc“ napísal učiteľ a organista Franz Xaver 
Gruber na text kaplána Josepha Mohra. Prvýkrát bola koleda uvedená v kostole v Oberndorfe pri 
Salzburgu. Bolo to 24. decembra 1818. Pieseň bola dodnes preložená do vyše 300 jazykov sveta.

6 V Európe sa ročne vypestuje takmer 60 miliónov vianočných stromčekov.

7 V Poľsku sú bežnou súčasťou vianočnej výzdoby pavúky či pavúčie siete, pretože podľa le-
gendy to bol práve pavúk, kto utkal prikrývku pre malého Ježiša. Aj v dnešnej dobe Poliaci po-
važujú pavúčie ozdoby počas Vianoc za symbol dobra a prosperity.

8 Najdlhší vianočný list. Trvalo deväť dní, kým viac ako 2 000 rumunských detí napísalo Santa 
Klausovi 414 metrov dlhý list. Kampaň mala environmentálny základ. Každé dieťa začalo list s 
prosbou, aby Santa presvedčil dospelých o chránení lesov a životného prostredia.

9 Nóri platia v novembri iba polovicu daní, aby mali viac peňazí na Vianoce.

10 Slávenie Vianoc bolo v USA až do roku 1836 nelegálne. Boli považované za staroveký po-
hanský sviatok. 

11 Úplne prvý umelý vianočný stromček bol vyrobený v Nemecku, pričom ako ihličie bolo po-
užité vysušené husie perie.

12 Najväčším vianočným darčekom v histórii bola v roku 1886 Socha Slobody darovaná Fran-
cúzmi Američanom. 
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Gruberov rukopis piesne Tichá noc, svätá 
noc Gruberov rukopis piesne Tichá noc, svä-
tá noc



NOVINKY 
ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Do základnej školy nastúpilo tento školský rok 
504 žiakov, máme 21 tried, z toho je 11 tried na 
1. stupni ZŠ a 10 tried na 2. stupni ZŠ. Škola má 
spolu 53 zamestnancov. Všetci učitelia sú kvalifi-
kovaní, jeden z nich navštevuje doplnkové peda-
gogické štúdium.

Školský klub detí (družina) navštevuje tento rok 
205 žiakov a sú rozdelení do 10 oddelení. V ško-
le aj naďalej pracuje inkluzívny tím - t. j. tím 7 
odborníkov: špeciálny pedagóg, školský psycho-
lóg, 5 asistentov učiteľa, ako podpora pre žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potreba-
mi (tzv. integrovaní žiaci). Tento inkluzívny tím 
pracuje v škole na základe schváleného projektu 
„Pomáhajúce profesie II“ z operačného programu 
Ľudské zdroje, ktorý trvá do 31.8.2022. 

Do školy nastúpilo 71 prvákov, ktorí sú rozdelení 
do troch prváckych tried. Keďže sa z objektív-
nych príčin ešte nezrealizovala prístavba nového 
pavilónu ZŠ so 6 triedami, našli sme optimálne 
riešenie pre ich umiestnenie. Učíme sa preto v 
bývalej zborovni, naďalej pokračujeme vo výučbe 
v Komunitnom centre a pristúpili sme k zníženiu 
kapacity školskej jedálne o 50 %, čím vznikla do-
časne 1 trieda. Po ukončení výstavby pavilónu sa 
triedy presťahujú do nových priestorov.

Škola má teda ešte tento školský rok nedostatok 
priestorov na vyučovanie a keďže sa žiaci učia v 
jednej časti jedálne, má to dopad na výdaj obe-
dov. Preto sa pre 1. stupeň vydávajú obedy v tzv. 
jednorazových plastových obaloch / krabičkách/ 
a konzumujú sa v triedach, produkujeme týmto 
však aj veľa plastového odpadu. Žiaci 2. stupňa 
obedujú v jedálni, kde je však znížená kapacita 
miest a tak sa dlhšie čaká v radoch na obed.
V tejto náročnej situácii sme sa spolu so zriaďova-
teľom rozhodli pre najefektívnejšie a najrýchlejšie 
riešenie, a to pre prenájom modulu na vytvore-
nie ďalšej tzv. „modulárnej triedy“ na vyučova-
nie a jej umiestnení v areáli školy. 

Táto vytvorená trieda má zachovaný štandard 
na vyučovanie - priestor pre 24 žiakov, šatňa, 
umývadlá, trieda bude vybavená interaktívnou 
tabuľou, novými lavicami, prístupom na inter-
net, klimatizáciou a germicídnym žiaričom. Táto 
trieda nebude „kmeňovou“ triedou, ale bude sa 
využívať ako učebňa na vyučovanie jazykov, hlav-
ne ANJ, pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Pri tejto výučbe 
sa delia žiaci druhého stupňa na menšie skupiny, 
takže v triede sa bude vyučovať 12-14 žiakov s vy-
učujúcim, po skončení hodiny sa vrátia do svojej 
kmeňovej triedy v budove školy. Jeden žiak sa pri 
striedaní skupín dostane do tejto učebne maxi-

málne 3 x za týždeň na 1 hodinu. Aj v súčasnosti 
sa žiaci presúvajú na niektoré hodiny mimo svojej 
kmeňovej triedy do špeciálnych učební, napríklad 
do učebne informatiky, na hodiny náboženskej 
výchovy, ANJ, či do dielne.

Týmto riešením sa uvoľní jedna trieda v budove a 
budeme tam môcť presťahovať žiakov 1.B , ktorí 
sa učia v školskej jedálni. Tým sa kapacita jedálne 
obnoví na 100 % a naši žiaci budú kultúrne obe-
dovať a nebudeme vydávať obedy v krabičkách.
Toto riešenie prenájmu triedy je dočasné, do 
konca školského roka, avšak nám to veľmi pomô-
že a zlepší organizáciu vyučovania. Predpoklada-
ný termín je do konca novembra. 

Ďalej by som vás rada informovala aj o prioritách 
vo výchovno-vzdelávacom procese našej ZŠ: 
Máme schválené 3 priority, v ktorých sa neustále 
zdokonaľujeme:

1. priorita - výučba ANJ od 1. ročníka- v rámci 
rozvrhu sú dané 2 hodiny týždenne, t.j. určitý nad-
štandard, mnohé školy začínajú s výučbou až od 
3. ročníka, my od 5. ročníka v rámci ANJ delíme 
žiakov na skupiny podľa ich úrovne na štandard-
nú a intenzívnu. Od 5. ročníka sú v rámci  rozvr-
hu dané 3 hodiny a my sme pridali ďalšiu hodinu 
ANJ ako konverzáciu pre ročníky 5.,6.,7. - celkovo 
majú tieto ročníky 4 hodiny ANJ týždenne. Pravi-
delne organizujeme rôzne akcie, napr. Európsky 
deň jazykov, recitačnú súťaž v ANJ, olympiáda z 
anglického jazyka, projektové týždne s lektormi 
zo zahraničia.

2. priorita je vzdelávanie žiakov v environmen-
tálnej výchove, realizujeme separovaný zber, 
aktivity projektu Zelená škola, zapájame sa do 
environmentálnych súťaží, máme prírodovedný 
krúžok, organizujeme zážitkové učenie a iné ak-
tivity. 

3. prioritou je digitálne vzdelávanie - máme 
kvalitné technické vybavenie, v každej triede je 
interaktívna tabuľa, podpora vzdelávacích pro-
gramov, digitálnych učebníc, využívame elek-
tronickú triednu knihu - ETK, internetovú žiacku 
knižku - IŽK, platformu Edupage a dištančné vy-
učovanie cez Microsoft Teams, Office 365. Máme 
kvalitne vybavenú učebňu informatiky. 

Okrem týchto troch priorít je pre nás dôležité 
žiakov nielen vzdelávať, ale aj vychovávať a preto 
sa zameriavame na tzv. „hodnotové učenie“. Učiť 
žiakov, čo sú skutočné hodnoty v živote - zdra-
vie, rodina, úcta, rešpekt k učiteľovi, k rodičom, 
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tolerancia, rešpektovanie pravidiel, kamarátske vzťahy, národná hrdosť, vzťah k tradíciám a podobne.
V našej škole už druhý školský rok pôsobí aj Súkromná základná umelecká škola Ružová dolina z Bra-
tislavy, ponúka pre našich žiakov možnosti rozvoja talentu v oblasti hudby.
Škola naďalej zabezpečuje žiakom aj krúžkovú činnosť. Máme niekoľko krúžkov tento školský rok - 
Školská televízia, Hravá prírodoveda, Enviro krúžok, Turistický krúžok, Spoznávame prírodu, Fyzika na 
dvore, Prírodovedný krúžok, futbal, doučovanie, príprava na testovanie žiakov zo SJL a MAT pre 5. a 9. 
ročník, Tvorivé dielne a iné. V budúcnosti by sme radi ponuku krúžkov rozšírili. 

NOVINKY V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU

• zvolený žiacky parlament pre žiakov 4. až 9. ročníka, ktorý zatiaľ zasadá online,
• školská kapela,
• nové basketbalové ihrisko v areáli školy, ktoré vzniklo sponzorsky vďaka rodičom – p. Martin Čierny   
  a p. Peter Slivka, 

• zrekonštruované podkrovné priestory starej budovy školy (Zborovňa) – vďaka zriaďovateľovi
• upravený terén pred budovou školy, ktorý slúži na dočasné parkovanie – vďaka zriaďovateľovi

zrekonštruované podkrovné priestory starej budovy 
školy (Zborovňa) – vďaka zriaďovateľovi 

upravený terén pred budovou školy, ktorý slúži na 
dočasné parkovanie – vďaka zriaďovateľovi

• nové učebné pomôcky, šatňové skrinky, školský nábytok, PC, kopírka, klimati-
  zácie, a pod., 
• knihy do školskej knižnice vďaka projektu „Čítame radi II.“

Školský rok je v plnom prúde, je pomerne náročný, vzhľadom na tretiu vlnu pandémie a strie-
dania prezenčného a dištančného vyučovania. Veríme, že v druhom polroku budeme môcť so 
žiakmi absolvovať naše tradičné obľúbené aktivity – exkurzie, výlety, návštevy divadelných pred-
stavení, koncertov, múzeí, plavecký kurz, športové súťaže, či iné. Tešíme sa na to. 

Želáme všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov a hlavne pevné zdravie v novom roku. 

PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka ZŠ



NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE V MILOSLAVOVE
Rodičia detí, ktoré navštevujú ktorúkoľvek základnú školu, isto vedia, čo tento názov znamená. Školský 
zákon ho definuje takto: Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochád-
zku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich 
prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania. 
Pozrime sa však na tieto tri slová z iného pohľadu. Aký je ich skutočný význam a čo sa ukrýva za začia-
točným písmenom každého z nich?

Š – v prvom rade školský - teda patriaci ku škole. Škole, ktorá je nástrojom na rozvíjanie duševných 
schopností – vzdelávania. Z malých detí sa stávajú šikovní mladí ľudia. Takže za písmenom Š sa ukrýva 
šikovnosť.  Učíme deti byť šikovné v každej z oblastí života. Šikovne narábať s informáciami, šikovne 
sa orientovať v problematike jednotlivých vyučovacích predmetov, ale i vo svete okolo nich, šikovne 
používať svoje ruky a nohy a šikovne sa rozhodovať.

K – klub, spoločenstvo s rovnakými cieľmi, záujmami, riadiace sa istými pravidlami ale i priestor, kde 
sa jeho členovia stretávajú a spolu komunikujú. Písmeno K je teda komunikácia. Aj tej je potrebné sa 
učiť. Deti si krôčik po krôčiku osvojujú spôsoby, ako byť k sebe navzájom slušné, pozorné a tolerantné. 
Učia sa rozpoznať také odchýlky v komunikácií, ktoré rozhodne nepatria do sveta detí a vlastne ani 
dospelých.

D – detí, práve tých už nie úplne maličkých, ale ešte nie dosť veľkých na to, aby sme ich vypustili do 
„veľkého sveta“. Detí, pre ktoré je každý deň dobrodružstvom. Prirodzene preto D schováva dobro-
družstvo. A verte, v ŠKD ho zažijú viac než dosť.

A ako napĺňa obsahom tieto tri písmená ŠKD pri našej Základnej škole? Možno viete, možno nie, no 
tento školský rok v ňom máme 10 oddelení a každé má svoju vlastnú pani vychovávateľku a jedno 
oddelenie dokonca pána vychovávateľa. Deťom sa venujú každý pracovný deň v ranných hodinách od 
6:30 do 7:30 a v popoludňajších hodinách od 11:40 do 17:15. Každý mesiac sa výchovno-vzdelávací 
program nesie v duchu konkrétnej témy, ktorá sa objavuje aj v denných tematických oblastiach výcho-
vy (TOV), zameraných na spoločenské vedy, prírodu a ochranu životného prostredia, estetiku, získava-
nie pracovno technických zručností, telovýchovu a ochranu zdravia a samozrejme na podporu vzde-
lávania. TOV si vychovávatelia stanovili podľa rozvrhu dopoludňajšieho vyučovania a to tak, že každý 
deň sa venujú inej oblasti výchovy. Denný poriadok má svoje presné členenie tak, aby sa vystriedali 
odpočinková a relaxačná činnosť po vyučovaní, rekreačná činnosť vrátane plnenia výchovných cieľov
z jednotlivých TOV, príprava na vyučovanie a v závere oddychová činnosť.

Medzi najpútavejšie a najobľúbenejšie aktivity v našom školskom klube detí patria aj tieto aktivity, 
ktoré sme s deťmi zrealizovali počas mesiacov september, október: Šarkaniáda, Medzinárodný deň 
eura, Európsky deň jazykov, Záložka do knihy pre družobnú školu v českých Bíloviciach, Deň jablka, 
Týždeň zdravej výživy, Pozdravy starkým k Mesiacu úcty k starším, Imatrikulácia prvákov, Halloween-
ské tekvičky, Prezentácia čajov a mnoho ďalších. 

Ďalšie aktivity plánujeme na obdobie, ktoré je spojené s najkrajšími sviatkami v roku – Mikuláš a Viano-
ce. Pre deti v našom ŠKD tradične realizujeme Mikulášske posedenia v oddeleniach, Vianočné tvorivé 
dielničky, Zbierku pre útulok Slobody zvierat v Dúbravke, Vianočnú pošta pre seniorov, Krabičky plné 
lásky a ….rozdávanie úsmevov a lásky všade vôkol seba s prianím príjemného prežitia vianočných svi-
atkov a všetkého najlepšieho v novom kalendárnom roku 2022. 

Podrobnejšie o všetkom, čo deti v našom ŠKD zažívajú, nájdete v časti webovej stránky školy venova-
nej aktivitám ŠKD. 

https://nasaskolamiloslavov.edupage.org/a/aktivity-v-skd

Ing. Zuzana Simanová, vychovávateľka ŠKD.
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NAŠA OBEC MILOSLAVOV

Naša obec Miloslavov,
oslavuje už sto rokov.
V roku 1921 sa postavila
a za obec vyhlásila.

Dnes má veľa obyvateľov,
preto je tu veľa domov.
Je to všetkým dobre známe,
pozrime sa, čo tu máme.

V našom erbe je aj kniha,
čo sa písmenami S A začína.
Z diaľky už na všetkých volá,
vysoká veža nášho kostola. 

Máme tu Remeselný dvor,
ktorý vraj kedysi kostol bol.
Bol postavený v 13. storočí,
kto ide okolo, padne mu do očí.

Je tu i krásna, veľká škola,
čo každý deň k sebe deti volá.
I dve malé školičky,
kde chodia malé detičky. 
V strede je zas pekný park
a každý tam chodí rád.
Keď tadiaľ rodičia s deťmi idú,
zaskočia si na zmrzlinu.

Pre malých i veľkých sú tu ambulancie,
na všetko dávajú pozor z našej polície.
Na veľkom ihrisku dá sa tu športovať
a na zbernom dvore správne separovať.

A keď vás nejaká bolesť prepadne,
skočíte pre lieky do blízkej lekárne.
A ak zíva prázdnotou vaša chladnička,
do Billy zabehne hneď vaša mamička. 
Návštevníkom sa tiež páči,
keď navštívia aj časť Kačín.
Ak niekto potrebuje hocičo vybaviť,
na Obecnom úrade u pána starostu môže sa za-
staviť.

Čo ak vám do očí vlasy padajú?
už na vás z kaderníctva tety volajú.
A keď krásne koníky obdivujete,
na konci obci v stajni ich nájdete!

Ak sa chcete presvedčiť, či je všetko tak,
sadnite na autobus, či osobný vlak.
Veľmi jednoduché, ľahké veru to je,
zistite si iba tie správne spoje.

Pod vedením p. vych. Mgr. Soni Slavkayovej autorkami básne sú: 
Kiara Vizváryová, Ema Lila Slováková, Gréta Volková, Vlaďka Gulášová a Lea Zrníková
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AKO SME ZAČALI NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK   
V MATERSKEJ ŠKOLE MILOSLAVOV
V novom školskom roku 2021/2022 sa naša Materská škola Miloslavov rozrástla o novú dočasnú triedu, 
ktorá sa momentálne nachádza v Kultúrnom dome Miloslavov. Do materskej školy Miloslavov v sep-
tembri nastúpilo spolu 190 detí. Tento školský rok je výnimočný aj tým, že predškoláci prvýkrát plnia 
povinné predškolské vzdelávanie. Týka sa to detí, ktoré do 31.8.2022 budú mať 6 rokov. Práve z tohto 
dôvodu sa v našej materskej škole otvorilo až 5 predškolských tried, z toho 6 detí plní povinné pred-
školské vzdelávanie individuálnou formou. Záujem o materskú školu prevyšuje jej kapacity, našťastie, 
obec rieši aj tento problém. V súčasnosti prebieha výstavba novej materskej školy na Bottovej ulici, 
ktorá by mala byť otvorená na jar 2022.

Za krátky čas, kedy sa otvorili brány materskej školy sme s deťmi realizovali niekoľko akcií.
V septembri sa leto s nami pomaličky lúčilo a počas prvých týždňov sa škôlkari adaptovali na novú 
triedu, objavovali hračky, zoznamovali sa s novými kamarátmi. Opakovali si režim dňa v materskej 
škole a časové vzťahy dňa a týždňa. Na konci septembra vznikla v každej triede akoby nová rodina.

Jeseň nám už ukazovala svoju tvár a deti v okolí pozorovali meniacu sa prírodu a jej plody. Práve to-
muto farebnému obdobiu sme venovali našu pozornosť realizáciou Týždňa ovocia
a Týždňa zeleniny. Deti vedieme k zdravej výžive. Škôlkari počas daných dvoch týždňov priniesli do 
triedy svoje obľúbené ovocie a zeleninu, ktorú spoločne ochutnávali. Zdravé pochúťky mizli z misiek 
jedna radosť. Je vidieť, že deťom zdravá strava veľmi chutí. Na konci októbra, pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším, deti v materskej škole vyrábali pohľadnicu pre starých rodičov a pre dôchodcov z obce, 
ktorí nemajú príbuzných, čím podporujeme rozvoj ich sociálneho empatického cítenia. 

Medzi obľúbené jesenné aktivity patrí výzdoba exteriéru veselými tekvičkami, ktoré si naši škôlkari 
spolu s pani učiteľkami vyrobili a ozdobili tak okolie. Usmiate tekvice vítali všetkých, ktorí vstupovali 
do budovy materskej školy.

V novembri sa deti dozvedajú o tom, ako funguje ľudské telo, ako udržať zdravie hygienou, športom 
a zdravým stravovaním. Na konci novembra nás čaká ešte pekná udalosť a to vystúpenie profesio-
nálnych muzikantov Fidlikantov, ktorí deťom predvedú folklórne hudobné nástroje a hudbu. Takto 
uvítame prichádzajúci december, ktorý sa nesie v duchu prípravy na najkrajší zimný sviatok - Vianoce. 
Na Vianoce prajeme všetkým obyvateľom zdravie, pokoj a lásku a nech Miloslavov prekvitá ďalších sto 
rokov. 

Spracovala: L.Wolkerová, MŠ Miloslavov



RODINNÉ CENTRUM
ALŽBETKA
V Miloslavove pracuje niekoľko občianskych združení, ktoré zabezpečujú rôzne služby či aktivity v obci. 
Dnes sme sa stretli s Marianou Širilovou z Rodinného centra (RC) Alžbetka a porozprávali sa o tom, čo 
robia, ako fungujú a čo plánujú do budúcna. 

ČÍM SA ZAOBERÁ RC ALŽBETKA?
V podstate fungujeme ako klasické rodinné centrum voľného času, teda v prvom rade poskytujeme pries-
tor na aktivity pre deti našej obce a možnosť rodinám spolupracovať a lepšie sa spoznať. Najjednoduchší 
spôsob, ako sa začleniť do nového prostredia je spojiť sa skrz to, čo máme spoločné - a to sú naše ratolesti. 
Každý pre ne chceme zmysluplný program, zábavu a možnosť rozvíjania ich schopností

RC ALŽBETKA JE AKTÍVNA V OBCI UŽ DLHŠIE. AKÁ JE JEJ HISTÓRIA?
V podstate fungujeme ako klasické rodinné centrum voľného času, teda v prvom rade poskytujeme pries-
tor na aktivity pre deti našej obce a možnosť rodinám spolupracovať a lepšie sa spoznať. Najjednoduchší 
spôsob, ako sa začleniť do nového prostredia je spojiť sa skrz to, čo máme spoločné - a to sú naše ratolesti. 
Každý pre ne chceme zmysluplný program, zábavu a možnosť rozvíjania ich schopností.

AKO STE SA K RC ALŽBETKA DOSTALI VY OSOBNE?
Asi tak, ako všetky mamičky, ktoré sa nakoniec stali aj členmi združenia. Boli sme tu nová rodina s malým 
bábätkom a boli tu skoro nulové možnosti aktivít s malým dieťaťom. Tuším ma raz suseda Majka Frtúsová 
zavolala do herničky. Bol tam super kolektív, ktorý sa odvtedy ešte rozrástol a začali sme chodiť pravidelne. 
Môžem povedať, že mi centrum dalo nielen nápad kam s deťmi a množstvo informácií o tunajšom živote, 
ale zároveň aj kopu nových priateľov! 

KTO VŠETKO JE SÚČASŤOU RC ALŽBETKA? 
Máme momentálne 12 aktívnych členov, sú to mamičky na rodičovskej dovolenke a pracujúce mamičky – 
lektorky. Mení sa to priebežne podľa toho, kto kedy odchádza z rodičovskej do práce, a kto kedy pribudne 
do skupinky akčných rodičov. Ak niekto prejaví záujem pridať sa k nám, vítame ho s otvorenou náručou. 
Pomocných rúk nikdy nie je dostatok. Neviem presne ako to fungovalo pred nami, ale teraz je tu naozaj silný 
tím, ktorý zvládol spraviť pre centrum veľa. Teda hlavne od bodu, čo som súčasťou tejto malej rodinky aj 
ja, vidím obrovský krok vpred. Vedenie OZ som prebrala len teraz, tak dúfam, že to zvládnem kormidlovať 
správnym smerom.

AKO SA FINANCUJETE? 
Žijeme v podstate len z darov a plánujeme aj tento rok registráciu na 2% z dane. Prispievajú nám rodičia, 
ktorí chodia do herničiek s deťmi, a aj tí, ktorých deti chodia na krúžky. Časť ceny krúžku je vlastne príspe-
vok do kasičky. Je tu v obci našťastie veľa ľudí, ktorí si našu snahu cenia a prispievajú na chod RC aj keď už 
ich deti podrástli. Dokonca nás už začínajú navštevovať aj staré mamy s vnúčatkami.

PRE KOHO JE URČENÉ TOTO RODINNÉ CENTRUM A AKÉ AKTIVITY ROBÍTE? 
Pre najmenšie detičky do 3 až 4 rokov prevádzkujeme herničku, kam sa v sprievode rodiča chodia zahrať, 
rozvíjať senzomotoriku a pomaličky si zvykať na kolektív. Pre ne tu máme aj tvorivé dielničky, kde sa zozna-
mujú s výtvarnými technikami a materiálmi už v tomto útlom veku. Máme aj hravé cvičenie pre detičky od 
1,5 roka a väčším detičkám otvárame dvierka do sveta baletu, ľudových tancov a jógy vo forme kurzov ve-
dených našimi kvalifikovanými lektorkami. Rodičia si môžu prísť zacvičiť tiež vo večerných hodinách, alebo 
sa priučiť zručnostiam, ako je háčkovanie, príprava adventných vencov, či pečenie kváskového chlebíku. Na 
tieto a ešte iné témy pripravujeme väčšinou workshopy. Snažíme sa každý mesiac zorganizovať aj pred-
nášky profesionálnych poradcov z rôznych oblastí, ako napríklad kurz prvej pomoci, detský fyzioterapeut, 
psychológ, logopéd a podobne. Každý rok sa nám zatiaľ darí zorganizovať aj vianočné rodinné fotenie.

PRI MODREJ BUDOVE VYRÁSTLO VĎAKA VÁM PEKNÉ DETSKÉ IHRISKO. AKO K TOMU PRIŠLO?
Už roky sa o tom uvažovalo, že by bolo treba podniknúť niečo s tým dvorčekom okolo budovy. Ale vždy 
sa vyskytla nejaká prekážka, buď zo strany obce alebo proste nebolo dosť iniciatívy zo strany ľudí. Tento 
rok sa v našom centre zišla partia rodičov, ktorí boli ochotní a odhodlaní do toho spolu ísť. Vyžadovalo to 
neskutočné úsilie a obetavosť týchto rodín, ale nakoniec sa nám podarilo vytvoriť tu tento krásny kútik 
detského šťastia. Veľká vďaka patrí aj pani Katke Sklenákovej, ktorá nám tu vykúzlila rozprávkový svet svo-
jimi nádhernými maľbami. Dvorček je oplotený, aby sme ho vedeli udržiavať v poriadku a bude fungovať 
okrem zimných mesiacov celý rok. Trochu nás však zarmútilo, keď nám v septembri obec oznámila, že sa 
musí opraviť odkvapový systém, a malo by sa rozkopávať okolie budovy. Na jednej strane sa tešíme že sa 
investuje do opráv, aby nám budova slúžila čo najdlhšie, len sme smutní z načasovania, keďže sme presne 
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tieto otázky riešili pred začatím prác na dvore. Teraz už len dúfame že sa naše úsilie a vynaložené financie 
nezmaria úplne, a dvor sa po opravách vráti do terajšieho stavu.

ČO PLÁNUJETE DO BUDÚCNA? 
Budúcnosť vo veľkej miere ovplyvňuje pandémia, ale máme plné vrece nápadov. Chceme v prvom rade te-
raz zainvestovať do pohybových a senzomotorických prvkov v interiéri, ako sú Piklerovej triangel a molita-
nové preliezacie zostavy. Taktiež sa nám podarilo našetriť financie na kvalitnejšie edukačné hračky, cielené 
na logické myslenie, rozvoj jemnej motoriky. Láka nás aj možnosť organizácie denných táborov v duchu 
Montessori a Waldorfskej pedagogiky. Chceli by sme organizovať oveľa viac podujatí pre deti, a záujmových 
workshopov aj pre rodičov, možno sa aj spojiť na rodinnú cyklistiku alebo beh s miestnym športovým klu-
bom, ale to už je na ďalší článok…

Zhováral sa: Bc.Ladislav Bučík

VÝROČIE 100 ROKOV 
ZALOŽENIA OBCE MILOSLAVOV 
Rok 2021 sa v našej obci nesie v znamení hľada-
nia našich koreňov. Napriek tomu, že väčšina z na-
šich obyvateľov tu nežije dlho a ich pozornosť je 
upriamená na iné problémy, poznanie histórie mies-
ta, v ktorom žijeme a vychovávame svoje deti, nie je 
vôbec na škodu. Mnohé udalosti, ktoré nás mätú ale-
bo rozčuľujú, sa pri pochopení ich širšieho dejinné-
ho rámca stávajú zrozumiteľnejšími. Hoci vek našej 
obce nesiaha do príliš ďalekej minulosti, uplynulých 
sto rokov je prekvapujúco bohatých a prekvapujú-

Bolo to skoro presne pred 300 rokmi, keď sa 
konečne podarilo – po 150-tich rokoch nadvlá-
dy Osmanskej ríše nad veľkou časťou Uhorska 
– definitívne vytlačiť Turkov z južného Uhorska. 
Uhorská Dolná zem (približne dnešné Južné Ma-
ďarsko, Rumunsko a Srbsko) bola síce slávnym 
víťazstvom nad Turkami pri Belehrade v roku 1717 
oslobodená, ale zostala úplne vyľudnená a spus-
tošená. Bolo ju treba osídliť a vybudovať nanovo. 
A tak sa prakticky okamžite začalo organizovať 
jej osídľovanie. Kráľovská komora začala už v 
roku 1718 pozývať prvých osadníkov zo severných 
častí krajiny. V roku 1719 dostal bývalý zásobovací 
komisár cisárskych vojsk, Rakúšan Ján Juraj Ha-
rruckern za vojenské zásluhy 70 tisíc jutár pôdy 
v Békéšskej stolici. Tento poveril šľachtica Miku-
láša Thuróczyho z Turca, ktorý začal organizovať 
príchod osadníkov z oblastí dnešného Slovenska. 

co prepojených s mnohými významnými míľnikmi 
našej krajiny a nášho národa. V predchádzajúcom 
slávnostnom čísle Spravodajcu obce, ktoré bolo ve-
nované výlučne nášmu výročiu, sme sa z viacerých 
strán pozreli na udalosti a ľudí, ktorí stáli pri zrode 
našich dejín. V dnešnom čísle vám prinášame ďal-
šie dva príbehy, s pomocou ktorých azda budeme 
vedieť lepšie pochopiť, čo bolo východiskom a hyb-
nou silou osídlenia našej obce.

PRÍBEH PRVÝ – NAJVÄČŠIE SLOVENSKÉ MESTO

Mapa súčasného Maďarska, z ktorej je vidno 
umiestnenie Békešskej Čaby na juhu pri hraniciach 
Rumunska.



Čoskoro sa z Horného Uhorska, hlavne z oblasti Novohradu a Hontu (juh stredného Slovenska), začali hr-
núť mnohí záujemci o prenájom pôdy, ktorá bola bezo sporu jednou z najúrodnejších území celej Európy. 
Prichádzali tam hlavne po slovensky hovoriaci roľníci evanjelického vierovyznania. Do novej vlasti ich ťahali 
výhodné podmienky, ktoré im ponúkali majitelia pôdy. Tak kráľovská komora, ako aj gróf Harruckern evan-
jelickým osadníkom zaručili náboženskú slobodu. Veď nemalú mieru pri odchode či útekoch slovenských 
poddaných od domácich zemepánov zohrávalo v tom čase náboženské prenasledovanie a silnejúca rekato-
lizácia. Veľkou pomocou pri preklenutí prvých najťažších rokov boli pre nich aj niekoľkoročné daňové úľavy a 
veľké prídely pôdy. Prúd osadníkov do tejto oblasti bol taký silný, že počiatočných zopár hlinou omazaných 
prútených domčekov sa v priebehu pár desiatok rokov rozrástlo na veľkú, niekoľkotisícovú dedinu. Vznikla 
obec s názvom Čaba. Keďže obcí s takýmto názvom bolo v Maďarsku viac, vžil sa pre ňu názov Békéšská 
Čaba podľa názvu župy, v ktorej ležala. 

Ako bežal čas, Čaba sa rozrastala nielen počtom obyvateľov, ale usilovnou prácou a snahou o používanie 
moderných šľachtiteľských a chovateľských postupov docielili aj rast svojho bohatstva. Chýrna čabianska 
klobása je iba jedným z viacerých produktov, ktorá šírila dobrú reputáciu tamojších gazdov. Podotýkam, že 
stále v prevažnej väčšine slovenských gazdov. Ešte na konci 19. storočia bolo vyše 80% obyvateľov Čaby 
slovenskej národnosti, z nich skoro 67% boli evanjelici. V Čabe bolo vtedy 19 slovenských základných škôl a 
jedno gymnázium. Pôsobili v nich význační pedagógovia, v mestečku pôsobilo množstvo spolkov, vydávali 
sa slovenské noviny a časopisy, aj správa mesta bola plne v slovenských rukách.
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Oficiálny štatút mesta s názvom Békešská Čaba získala až v roku 1914. Dovtedy bola považovaná za najväč-
šiu dedinu v Európe. Kým sa Čaba nestala mestom, vyslúžila si epitetóny „Najväčšia dedina Európy“ a „Sion 
slovenských evanjelikov v Uhorsku“ a navyše Ján Kollár počas svojej cesty do Čaby a okolia ju nazval „slo-
venskou Palestínou“. A čo je pre nás najzaujímavejšie, v spomínanom období aj najväčším strediskom 
na svete s najvyšším počtom slovensky hovoriacich obyvateľov! Tým chcem povedať, že tu vtedy žilo viac 
Slovákov, ako napríklad v Bratislave, Banskej Bystrici alebo v Košiciach...

Neveríte? Pretvorené do čísel by to porovnanie vyzeralo takto: 

• v Békéščabe bolo podľa sčítania obyvateľstva v roku 1910 napočítaných 29.700 Slovákov
• v tom istom čase žilo v Bratislave z celkového počtu 78.200 obyvateľov iba 11.673 ľudí, hlásiacich sa   
   k slovenskej národnosti 
• v Košiciach bývalo v roku 1910 z celkového počtu 44.200 obyvateľov iba 6.540 Slovákov.

Bez preháňania by sa dalo povedať, že pred 1. svetovou vojnou bola Békéšska Čaba hlavným mestom slo-
venského národa... Hoci ležala vyše 300 km od dnešných hraníc Slovenska... 

Napriek týmto nesporne zaujímavým vyššie uvedeným informáciám sa predsa len natíska otázka – akú spo-
jitosť má toto mesto so založením obce Miloslavov?
Vysvetlenie je nasledovné – už od konca 19. storočia sa rozbiehala v celom Uhorsku veľmi silná vlna po-
maďarčovania. Najmä Apponyiho školské zákony z roku 1908 zaistili úplný zánik vyučovania vo všetkých 
školách v inom jazyku ako v maďarčine. Každého, kto rozprával po slovensky alebo sa hlásil k slovenskej 
národnosti, úplne vylúčili z verejného života.

Národnostný nátlak vykonávaný na slovenských občanoch Békéščaby bol o to silnejší, že tamojší Slováci 
boli akoby ostrovom v okolitom maďarskom národnom mori. Na konci 1. svetovej vojny, keď sa Uhorsko 
zaradilo medzi porazené mocnosti a v dôsledku Trianonskej mierovej zmluvy z roku 1920 stratilo vyše 70% 
územia v prospech vznikajúcich nových štátov, sa národnostný útlak zmenil na nevraživosť, či dokonca 
nenávisť voči Slovákom. Vinili ich zo zrady veľkej uhorskej veci a nepokryte im boli dané na výber iba dve 
možnosti – prísahou zmeniť svoju národnú príslušnosť na maďarskú, alebo sa vysťahovať na Slovensko. 
Pre mnoho tamojších Slovákov, ktorí sa nechceli zmieriť so stratou svojho slovenského dedičstva, sa stala 
záchranou verejná ponuka československej vlády, aby sa vrátili späť „domov“, na Slovensko. Repatriačný 
program s názvom „Mať volá“ vtedy prijalo vyše päťtisíc Slovákov z Békéščaby a okolia. Medzi nimi môže-
me objaviť aj niekoľko desiatok občanov, ktorí sa stali jednými z našich prvých osadníkov. Tí založili osady, 
ktoré sa po spojení dnes nazývajú spoločným menom Miloslavov... 

Pohľad na radnicu v Békeščabe v súčasnosti
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Na prvý príbeh plynulo nadväzuje príbeh druhý - 
reč je o Jurajovi Stankovi, vedúcej osobnosti zakla-
dateľského obdobia našej obce. Hoci sa o Stankovi 
dosť podrobne zmieňuje Vlado Malý v knižke „Milo-
slavov 100 rokov – história a súčasnosť“, nazdávam 
sa, že jeho postava je dostatočne interesantná a bo-
hatá na idey a činy, aby nás vedela opätovne zaujať. 
Najmä, keď ide o pohľady na jeho život, ktoré sa v 
doterajších verejne známych písomných spomien-
kach na neho nevyskytujú. Tento nevšedný človek 
sa narodil a vyrástol práve v Békéščabe tesne pred 
koncom 19. storočia. Hoci bol dieťaťom z roľníckeho 
prostredia a vyučil sa murárom, k literatúre a písané-
mu slovu mal vždy veľmi blízko. Pochopil, že hlbšie 
vedomosti je možné získať najmä čítaním a štúdiom. 
Vyhľadával, kupoval si a čítal množstvo kníh, takže 
už ako mladý muž vlastnil dosť rozsiahlu knižnicu. 
Veľmi obdivoval dielo veľkého slovenského básnika 
Pavla Orságha-Hviezdoslava, mnohé jeho básne ve-
del naspamäť. Čerpal z nich nielen duchovné bohat-
stvo, ale bolo to pre neho aj cenné poznanie – priam 
škola výrazového bohatstva a spisovateľského ume-
nia. Mimochodom, práve v tomto roku 2021, pre nás 
takom dôležitom, si spomíname aj na 100. výročie 
úmrtia nášho velikána P.O. Hviezdoslava. 

Práve nadšenie pre Slovákov a slovenčinu, tak zreteľ-
né v bohatom a širokom diele P.O. Hviezdoslava pri-
viedli a inšpirovali mladého Juraja Stanka (žijúceho 
ešte stále v Békéščabe v Dolnej zemi) k odvážnemu 
kroku založiť a vydávať prvý slovenský časopis Brat-
skej jednoty baptistov s názvom Dobrý Pastier. Ča-
sopis vychádzal v rokoch 1905 až 1907. V roku 1909 
z mladíckej nadšenosti a národnej spolupatričnosti 
napísal Hviezdoslavovi list, v ktorom okrem vyjadre-
nia úcty a obdivu k majstrovstvu verša ho požiadal 
o zaslanie samostatnej básne, ktorú by uverejnil v 
časopise a kalendároch, ktoré v tom čase vydával. 
Hviezdoslav napriek tomu, že odmietol (hoci veľmi 
slušne) vypracovať rukopis básne z dôvodov enorm-
ného pracovného zaťaženia, vyjadril úctu a radosť 
„... že moje skromné práce básnické pomaly kliesňa 
si prístup i k samému sluchu nášho dobrého ľudu a 
vyvolávajú ozvenu v jeho vnímavej duši...“ Zároveň 
dal súhlas so zverejnením niektorých jeho doteraj-
ších prác. Obaja, Hviezdoslav a Stanko sa navzdory 
vekovému rozdielu 33 rokov stali listovými priateľ-
mi a vymenili si spolu viacero vrelých a obsažných 
listov. Národnostný útlak, ktorý sa v celom Uhor-
sku a v Békéščabe zvlášť, začal zvyšovať hlavne po 
roku 1910, niesol Stanko – ako horlivý národovec a 
zástanca slovenskej veci a národa – s horkosťou v 
duši. Preto nečudo, že zanedlho po vzniku Česko-
slovenskej republiky urobil závažné rozhodnutie a 
v roku 1920 sa presťahoval s celou rodinou do no-
vovzniknutého štátu Čechov a Slovákov a usadil sa 
v prenajatom byte v Bratislave. Ako napísal svojim 
spolubratom v časopise Rozsievač:
„Nič inšie nedohnalo ma do republiky, len horlivá 
láska ku môjmu československému ľudu, ktorý na-
toľko milujem, že som to nie v stave ani rečou a tak 
ani písomne vysloviť.“

Ukážka listu, ktorý Stankovi napísal P. O. Hviezdo-
slav 21.3.1909

Tu sa otvára pohľad na inú stránku Stankovej osob-
nosti – na Juraja Stanka ako organizátora a zakla-
dateľa nových roľníckych kolónií. Stanko nebol je-
diný, kto si všimol oznámenia o parcelácii prvých 
veľkostatkov, ale bol iste prvým, ktorý si uvedomil 
veľký rozdiel medzi prideľovaním pôdy v rámci 1. 
pozemkovej reformy obyvateľom priľahlých existuj-
úcich obcí a ohromným potenciálom slobody a ne-
závislosti pri vzniku nových kolónií. On prvý vycítil 
príležitosť uchopiť ponúkané veľké pozemky – kolo-
nistom boli prideľované až trikrát väčšie plochy rolí 
ako ostatným bežným prídelcom. Prídely kolonistov 
o výmere 15 až 20 hektárov pôdy umožnili vzniknúť 
solídnemu strednému sedliackemu stavu, čo v spo-
jení s novobudovanými hospodárstvami podľa naj-
novších poznatkov sľubovali stabilitu a nezávislosť 
kolonistov. Bol to práve on, ktorý ako jeden s prvých 
záujemcov zareagoval na výzvu J. G. Tajovského na 
osídlenie Anna majera. Anna majer, dnes miestna 
časť s názvom Miloslavov, bol vybratý ako vzoro-
vý príklad a pilotný projekt ako zakladať kolónie v 
rámci prvej pozemkovej reformy. Úradníci Štátneho 
pozemkového úradu, ktorí mali na starosti vykoná-
vať parceláciu a riadiť prídelový proces, si čoskoro 
všimli agilného a vzdelaného Stanka, lebo zistili, že 
má všestranné predpoklady pomáhať pri organizá-
cii celého procesu. Veď bol murárskym majstrom, 
čo ho oprávňovalo v spolupráci s geodetom vyme-
riavať pozemky a prídely rolí, bol aj skúseným roľ-
níkom, takže vedel určovať bonitu pôdy a rozumel, 
ako vyskladať čo najrozumnejšiu skladbu roľníckych 

PRÍBEH DRUHÝ – ZAKLADATEĽ A NÁRODOVEC
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nedielov. Zároveň mal vyzretý písomný prejav, slovenčinu, ale aj maďarčinu plynule ovládal slovom aj pís-
mom. Práve jeho administratívnu zručnosť naplno využili pri komunikácii s Kolonizačným referátom Pozem-
kového úradu a aj s čisto maďarským vedením materskej obce Štvrtkom na Ostrove.

Nie je preto veľkým prekvapením, že Juraj Stanko bol zanedlho po 
založení kolónie Anna majer v druhej polovici roku 1921 poverený sa-
mostatne v mene Pozemkového úradu prideľovať vymerané roľníc-
ke prídely prichádzajúcim záujemcom. Vykonával to tak poctivo a 
profesionálne, že jeho poverenie bolo rozšírené aj na neďalekú koló-
niu Hviezdoslavov, ktorá tiež vznikla na konci roku 1921 parceláciou 
majerov grófa Wiener-Weltena. Dokonca pomáhal prisťahovalcom s 
prídelmi aj vo Fakovom Dvore (dnes súčasť Kvetoslavova) a na jeho 
popud a presvedčovaciu misiu prišli veľké skupiny kolonistov z Vo-
lyne v Poľsku, z Vojvodiny v Srbsku a z Békéščaby v Maďarsku aj do 
novovznikajúcej kolónie Alžbetin Dvor okolo roku 1924.

Najväčším prínosom Juraja Stanka ako „otca zakladateľa“ bola ne-
sporne jeho funkcia vysunutého pracovníka kancelárie Kolonizačné-
ho referátu pre finančnú pomoc kolonistom. Referát zriadil tzv. Vše-
obecný fond pre podporu vnútornej kolonizácie, ktorý poskytoval 

prichádzajúcim osadníkom výhodné úvery na nákup pozemkov, živého a mŕtveho inventára a postavenie 
nových domov a hospodárstiev. Stanko pre zväčša nevzdelaných roľníkov spracovával žiadosti o finančnú 
podporu, rýchlo, transparentne a precízne pripravoval podklady a vybavoval rýchle pridelenie financií. V 
mene a pre ostatných spoluosadníkov uzatváral zmluvy s dodávateľmi materiálov a stavebných prác pri 
výstavbe roľníckych hospodárstiev. Popri tom slúžil viac ako 13 rokov ako starosta obce, čo bola v tom čase 
neplatená funkcia. Najviac sa zaslúžil na tom, že sa v roku 1930 podarilo docieliť súhlas materskej obce Štvr-
tok n/O s osamostatnením Miloslavova a v roku 1938 veľmi pomohol s udržaním obce na území okliešteného 
Slovenského štátu a tak naša obec ako jediná z nových kolónií nepripadla Maďarsku.
//Tieto vymenované úlohy vykonával tak spravodlivo a poctivo, že si občas vyslúžil výčitky aj od vlastných 
občanov a spoluvercov, že je na nich príliš tvrdý a nepomáha im. Napríklad v roku 1946 nevydal prídely pre 
ďalších osídlencov priamo z jeho rodného kraja Békéščaby, lebo nemali v poriadku všetky doklady. Navzdo-
ry tomu, že museli týždne čakať vo vagónoch na stanici a dokonca sa na čas vrátiť naspäť do Maďarska. 
Stanko však iba verne spravoval to, čo mu bolo zverené. Dokonca nevyužil mnohé výhody, ktoré sa mu vo 
funkciách ponúkali. Zo spoľahlivého zdroja vieme, že niekedy okolo roku 1923 odmietol ponuku úradníkov 
štátneho pozemkového fondu, že mu môže byť bezplatne pridelená veľmi zachovalá budova zemianskej 
kúrie v neďalekej kolónii. Slušne odmietol so slovami: „Ako by som sa potom mohol pozrieť spolubratom 
do očí...“ 

V roku 1939, po vzniku vojnového 
Slovenského štátu zase odmietol 
funkciu starostu namiesto vtedaj-
šieho starostu Jána Kaděrku, keďže 
nové predpisy zakazovali, aby bol na 
čele obce občan českej národnosti. 
So stabilizáciou pomerov v našej 
obci Stanko usúdil, že jeho úloha pri 
jej budovaní skončila a postupne sa 
utiahol do ústrania. Dokonca aj prá-
cu na vlastnom hospodárstve viac-
-menej prenechal svojej manželke 
Zuzane, veľmi schopnej hospodárke 
a neskôr svojmu synovi Samuelovi. 
Svoju energiu začal venovať tomu, 
kam ho najviac ťahalo jeho srdce 
– službe miestnemu zboru BJB a 
najmä redaktorskej a spisovateľskej 
práci. 

Jeho spisovateľské dielo je obdivuhodné – časopis Rozsievač, ktorý založil v roku 1914, vychádza (len s ma-
lou medzerou počas komunistického zákazu) do dnešných dní. Je autorom desiatok kníh, rozhlasových hier, 
filozofických úvah, časopisov a iných spisovateľských počinov. V knižniciach by sme vedeli nájsť minimálne 
154 jeho diel. Pre nás miloslavčanov je dôležité hlavne jedno jeho dielo, a tým je kronika našej obce, ktorú 
osobne písal počas prvých 30 rokov existencie našej obce a je najcennejším zdrojom informácií o začiat-
koch našej obce. 

Pokračovanie pásma príbehov z histórie našej obce spracoval: Ing. Pavol Karaba.

Juraj Stanko v strede v typickej baranici v kruhu rodiny a spolubratov 
cca rok 1963 – jediná zachovaná fotografia  Juraja Stanka z našej obce
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Ahoj Kiko. Len nedávno si sa vrátil z Walesu, kde si odchytal svoj 
prvý reprezentačný zápas. Aké máš teraz, po návrate, z toho po-
city?
Moje pocity zo zrazu sú veľmi pozitívne, som rád, že som tam mo-
hol byť a že som podal, aspoň podľa mňa, aj dobrý výkon. 

Bol si nervózny pred zápasom?
Pred zápasom som bol iba trošku nervózny, ale počas zápasu ner-
vozita opadla, kontaktom s prvými loptami som bol už v pohode. 

Ako prebiehal zápas?
Naša hra v zápase nebola ideálna a prvý polčas sme nemali často 
loptu na našich kopačkách. Wales hral kombinačne a dostával sa 
aj do dobrých šancí. Preto sme boli aj radi, že sme nedostali gól. 
V druhom polčase, po príchode striedajúcich hráčov, sme si vy-
pracovali aj nejaké tie šance, medzi ktorými bol aj pokutový kop v 
nadstavenom čase, ktorý sme premenili. 

Čo pre teba znamená reprezentovať Slovensko?
Slovenskú reprezentáciu beriem ako odmenu za všetky tréningy, zápasy a úsilie, ktoré som zatiaľ vložil 
do futbalu. Je to pre mňa veľká česť a som rád, že môžem reprezentovať Slovensko už v takom mla-
dom veku. Pôsobenie v reprezentácii je na úplne inej úrovni ako je klubové, starajú sa o nás po všet-
kých stránkach, od oblečenia, cez stravu, regeneráciu a masáže, na čo som doteraz nebol zvyknutý.

Momentálne hosťuješ v Domine Bratislava, ako sa ti tam darí?
Domino Bratislava nepatrí medzi top tímy našej ligy, ale je tam super kolektív chalanov a snažíme sa 
o čo najlepšie výsledky, aj keď sa to niekedy nedarí podľa našich predstáv. 

Ako si sa dostal k futbalu a kto je tvoj vzor?
K futbalu ma dostal môj otec, keď som mal 5 rokov. Prihlásil ma sem do ŠKO Miloslavova. A tu som sa 
rozvíjal aj za pomoci mnohých trénerov, ktorým môžem dnes poďakovať za to, kde som dnes. 

Aký máš cieľ vo futbale?
Raz by som sa chcel futbalom živiť a robiť to, čo má baví celý svoj život. Aj preto tomu venujem celý 
svoj čas, ktorý mám. 
Predpokladám, že popri futbale je škola na prvom mieste?
Tak určite, nikdy nemôžem vedieť, kedy príde nejaké zranenie a skončím s futbalom, aj preto musím 
mať nejakú školu a vzdelanie, aby som neostal bez práce a peňazí.

Čo musí chlapec z Miloslavova spraviť aby mal šancu v reprezentácii?
Treba na sebe tvrdo pracovať, makať na každom jednom tréningu a aj na zápase, počúvať trénera, 
lebo nikdy nevieš, kedy tam ten reprezentačný tréner stojí a pozerá sa na teba. A tiež sa treba tomu 
venovať a určiť si, čo je pre teba samého najdôležitejšie. A pre futbal podriadiť celý svoj život a čas. 

Zhováral sa: Bc. Ladislav Bučík.

ROZHOVOR S KIKOM HÚSKOM  
BRANKÁR A MLADÝ REPREZENTANT SR VO FUTBALE



27

Š
P

O
R

T

NOVINKY ZO ŠPORTOVÉHO DIANIA V OBCI
- ŠKO INFORMUJE 
Rok 2021 sa nám pomaly blíži ku svojmu koncu, ale 
pre šport v našej obci bol plný zážitkov a športových 
podujatí, ktoré sa aj napriek nastaveným pandemic-
kým opatreniam podarilo odohrať v stanovených re-
žimových opatreniach. Ako každý rok, aj v priebehu 
roka 2021 zasadal výkonný výbor Športového klubu 
obce Miloslavov, na ktorom boli prijaté niektoré or-
ganizačno-personálne zmeny, schválené nové logo 
Športového klubu obce Miloslavov a  členovia vý-
konného výboru sa uzniesli na potrebe zriadiť novú 
internetovú stránku športového klubu www.skomi-
loslavov.sk, ktorá je už funkčná a postupne ju na-
pĺňame informáciami a aktualizujeme podľa požia-
daviek jednotlivých oddielov, ktoré zastrešujeme. 
Výkonný výbor svojím uznesením odsúhlasil tiež 
vytvorenie funkcie zástupcu predsedu výkonného 
výboru, do ktorej bol delegovaný Ivan Húska. Týmto 
opatrením riešime potrebné zastupovanie vo vede-
ní športového klubu aj s prihliadnutím na rozširuj-
úcu sa administratívno-ekonomickú agendu. Výkonný 

výbor na svojom zasadnutí tiež aktualizoval svoju 
organizačnú štruktúru, do ktorej patrí tiež kontrolná 
rada, inventarizačná komisiaa ekonóm klubu.
Športový klub v súčasnej dobe zastrešuje 13 oddie-
lov – Futbalový oddiel seniorov, Futbalové oddiely 
detí a mládeže, Združenie priateľov futbalu (starí 
páni), Klub rekreačného tenisu, Tenisový klub mlá-
deže, Klub rekreačného volejbalu, Nohejbalový klub 
Miloslavov, Hokejbalový klub Miloslavov (Milfox), 
Stolnotenisový klub, Klub rekreačnej turistiky a cy-
klistiky, Hokejový klub Miloslavov, Hardcore-Gym 
Miloslavov (kulturistika a fitness) a Šípkarský klub 
Miloslavov. 
V ďalších príspevkoch sa dočítate o aktivitách jed-
notlivých oddielov, preto spomeniem osobitne len 
niektoré momenty. Klub rekreačného tenisu v prie-
behu roka organizoval turnaje O pohár starostu 
obce, Šaliga Cup a prvý ročník Memoriálu Jozefa 
Talajku, ktorým sme si zaspomínali na svojho člena 
a priateľa Jožka Talajku. 

Hokejový klub Miloslavov pod vedením predsedu Miroslava Sidora zorganizoval v mesiaci jún každoročný turnaj O 
pohár starostu obce. Turnaj sa odohral v hokejovej hale v obci Hamuliakovo a náš oddiel obsadil v nabitej konku-
rencii pekné druhé miesto.

Radosť nám robia aj naše mladé futbalové talenty. Mládežnícke futbalové oddiely pod vedením svojich tréne-
rov dosahujú úspechy na rôznych turnajoch a vzorným spôsobom reprezentujú obec Miloslavov a aj športový 
klub. Radosť nám robia aj naši chlapci a dievčatá, ktorí štartujú v súťažiach aj za iné kluby a sú ich platnými 
posilami. 
Futbalový oddiel seniorov sa pod vedením trénera Petra Beníka a predsedu Roberta Riegela personálne 
stabilizoval a ukázal aj v náročnejších zápasoch, že vie zabojovať a potešiť oko nielen domáceho diváka. 
Združenie priateľov futbalu, ktoré organizuje najmä starých pánov, odohralo niekoľko futbalových zápasov v 
priateľskej atmosfére. 
Šípkarský klub Miloslavov organizoval pod vedením svojho predsedu Samuela Filipa v priebehu roka ligu, 
ktorej dominovali naši najlepší hráči Juraj Oujezdský, Samo Filip a Milan Blažek. 
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V závere mi dovoľte k blížiacim sa sviatkom popriať všetkým hlavne veľa zdravia, veľa športových ako aj 
osobných úspechov a poďakovať sa za spoluprácu a podporu Športového klubu obce Miloslavov v roku 
2021, našim členom poďakovať za príkladnú reprezentáciu, zástupcom obce za dlhoročnú podporu našich 
cieľov a sponzorom za ich finančnú výpomoc. 

Mgr. Martin Sitiar, predseda výkonného výboru ŠKO Miloslavov 

Nohejbalový klub Miloslavov
Aj v tomto roku naši nohejbalisti aktívne športovali na multifunkčnom ihrisku. Stretávali sme sa na pravidel-
ných tréningoch, pomohli s údržbou ihriska a zorganizovali dva turnaje. V sobotu 29.5.2021 to bol 2. ročník 
amatérskeho nohejbalového turnaja o putovný pohár PEDRO CAP, ktorý organizuje člen nášho klubu Peter 
Strapek. V sobotu 28.8.2021 sa uskutočnil už 11. ročník amatérskeho nohejbalového turnaja trojíc obce Mi-
loslavov o pohár starostu obce, ktorý už tradične organizuje Nohejbalový klub Miloslavov. Týchto turnajov 
trojčlenných družstiev sa zúčastnilo niekoľko tímov z domácich hráčov a mohli sme privítať tímy z okolia 
(Vrakuňa, Nová Dedinka, a pod.). K atmosfére výborných turnajov prispeli nielen samotní hráči svojím výko-
nom, ale aj naši stáli sponzori podujatí Pergami kúpeľne, AP Záhradníci a Šport Pub Verona, ktorí venovali 
hráčom ceny a postarali sa o skvelé občerstvenie.

Počas roka sa naši členovia zúčastňujú aj turnajoch, na ktorých reprezentujú šport
v našej obci. Tento rok sme mali svojho zástupcu na turnaji obce Abrahám. Dva tímy nás reprezentovali na 
turnaji obce Nová Dedinka, kde dosiahli krásne 1. a 4. miesto.
V tomto roku sme zaznamenali aj nárast počtu aktívnych členov klubu. Veľmi sa tešíme, že aj tento šport má 
v našej obci svoje zázemie a priaznivcov.

Robert Pokorný, predseda Nohejbalového klubu.

Činnosť Klubu dôchodcov Miloslavov a Oddielu rekreačnej turistiky a cyklistiky
v roku 2021
Aj v tomto roku, podobne ako minulý rok, bola činnosť členov výrazne poznačená opatreniami na zamedze-
nie šírenia covidu-19. Počas letných mesiacov, keď sa situácia zlepšila, sa členovia organizácie zúčastňovali 
v menších skupinách na prechádzkach po bližšom aj vzdialenejšom okolí na svojich bicykloch s návštevou 
prírodných kúpalísk, kde si utužovali svoje zdravie. Jedným z týždenných pobytov pre 34 členov klubu bol 
oddych v kúpeľnom zariadení hotela Hviezda v Dudinciach. Tu využili na regeneráciu tela i ducha ozdrav-
né procedúry a tiež celodennú možnosť návštevy bazéna s vírivkou a saunou. Vo voľnom čase obdivovali 
lesnaté okolie kúpeľov po vyznačených turistických trasách. Navštívili tiež historické kúpele nazývané tiež 
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rímske kúpele. Sú to bazéniky vytesané do travertínov, je ich približne 32 a slúžili vojakom
a neskôr sa používali ako konopné močidlá. Počas voľných popoludní si požičali bicykle, na ktorých prejazdi-
li blízke aj vzdialenejšie okolie. Po večeroch si zahrali bowling na dvoch dráhach v priestoroch hotela. Po 
týždni pobytu sa oddýchnutí a s dobrou náladou všetci vrátili domov.

Tento rok sa členovia organizácie nemohli zúčastniť spoločenských posedení, pretože v sále kultúrneho 
domu prebiehala rekonštrukcia. Pri klube dôchodcov pôsobí oddiel rekreačnej turistiky a cyklistiky, kde 
uvítame aj príchod mladšej generácie. Spoločenský a športový život našich členov bol tento rok v znamení 
obmedzení a hlavne preto si prajeme do ďalšieho obdobia veľa zdravia, fyzických a psychických síl.

Eleonóra Strnisková, za výbor Klubu dôchodcov.

Futbalový oddiel seniorov
Napriek nezlepšujúcej sa situácii ohľadne covid-19 sa nám podarilo odohrať všetky zápasy jesennej časti. 
Mužstvo pod vedením trénera Petra Beníka dosahuje veľmi dobre výsledky. Za posledných šesť sezón, od-
kedy hráme Bratislavskú ligu, máme najlepší štart do sezóny a momentálne, po jesennej časti súťaže, nám 
patrí piata priečka. Z 13 kôl sme 7 zápasov vyhrali, 3 remízovali a 3 prehrali so skóre 33:20. V septembri nám 
odišiel brankár Martin Uhrin, nahradil ho mladý, iba 19 ročný David Petrovič, ktorý sa rýchlo uchytil a stále sa 
zlepšuje. Ďalším novým mladým hráčom je Dominik Demjanovič, ktorý je tiež veľmi šikovný. Taktiež sa nám 
podarilo vybaviť nastálo dvoch hráčov, ktorí boli u nás na hosťovaní. Po iné sezóny sme mali problém urobiť 
zostavu na zápas z dôvodu nedostatku hráčov, dnes ma mužstvo 25 hráčov a tréner má pred zápasom neľah-
kú úlohu, koho nominovať. Chlapci sú veľmi dobrá partia, vedia sa povzbudiť, o čom svedčí výborná nálada 
v šatni, či už v rámci tréningu alebo zápasu. Týmto by som im chcel  poďakovať za to, že reprezentujú našu 
obec vo futbale. Ale poďakovanie patrí aj pánovi starostovi Milanovi Baďanskému, poslancom obecného 
zastupiteľstva, predsedovi ŠKO Martinovi Sitiarovi a finančnému manažérovi A- mužstva futbalistov Marti-
novi Čiernemu za podporu nielen futbalu, ale celého športu v našej obci. Ja dúfam, že na jar nám už nebudú 
hroziť žiadne obmedzenia a v kľude dohráme celú sezónu. Blížia sa najkrajšie sviatky v roku a ja by som vám 
všetkým chcel za futbalový oddiel seniorov popriať, aby ste ich prežili v šťastí a pokoji, ale hlavne v zdraví.

Robert Riegel, predseda futbalového oddielu seniorov

Hokejbalový rok 2021
Rok 2021 sa pre hokejbal v Miloslavove nedá nazvať inak ako historický. Keď to pandémia dovolila, pravidel-
né partičky doplnili aj dva turnaje. Z Bundáš cupu na Záhorí sme si v silnej konkurencii odniesli výborné 3. 
miesto. Podarilo sa nám zorganizovať aj domáci pohár - MILFOX Cup za účasti mužstiev z Bratislavy, Záho-
ria a Lučenca. Domáce ihrisko počas brigády prešlo pravidelnou údržbou a na jeseň pribudlo aj osvetlenie, 
z čoho máme naozaj veľkú radosť. Tento rok je ale historický z iného dôvodu. Na konci októbra odohralo 
hokejbalové mužstvo z obce Miloslavov svoj prvý ligový zápas vo Vrakunskej hokejbalovej lige amatérov, kde 
bude MILFOX súťažiť v tomto ročníku. Počas posledných 2 rokov sa vďaka hokejbalu v Miloslavove spozna-
la výborná skupina nadšencov z rôznych častí Slovenska a spája ich teraz chuť športovať a reprezentácia 
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Miloslavova na turnajoch a v lige. Ak máš rád hokejbal, alebo by si si chcel zahrať, dvere sú u nás otvorené. 
Nájdeš nás na hokejbalovom ihrisku na Úzkej ulici v Miloslavove, na Facebooku - @HbKMiloslavov alebo 
nám napíš na hokejbalmiloslavov@gmail.com. 

Ladislav Bučik, podpredseda hokejbalového klubu.

Futbalové oddiely detí a mládeže
Pre sezónu 2021/2022 sme otvorili kategórie U7, U9, U11 a U13. Bohužiaľ, aj tento rok sa nám pre malý po-
čet hráčov nepodarilo otvoriť kategóriu U15. Som však presvedčený, že od sezóny 2022/2023 sa aj táto 
kategória po dlhšej dobe u nás otvorí. Hráčov U15, ktorí museli od nás odísť z tohto dôvodu, sme dočasne 
umiestnili v našom „partnerskom“ klube OFK Dunajská Lužná. Trénovať sa začalo v auguste, ako prvá začala 
U13, v polovici augusta sa pridala aj U11 a koncom augusta začala trénovať aj kategória U9. Zmeny nastali 
aj v organizácii súťaží, a to kategória U9 hrá turnajovým spôsobom, 4 turnaje na jeseň a 4 na jar. V skupine 
máme Rovinku B, Kalinkovo B a Hamuliakovo. Tabuľka ani výsledky sa však neuvádzajú, je to novinka pre 
túto sezónu.
Kategória U11 hrá súťaž BFZ – prípravky SC, kde obdobne sa tabuľka ani výsledky neuvádzajú. Kategória 
U13 hrá súťaž MZM BA, skupina B, kde je naše družstvo po jesennej časti na priebežnom 6.mieste, a z 10tich 
zápasov má 4 výhry, 2 remízy a 4 prehry, so skóre 40:41. V lete k nám prišli aj traja noví tréneri, Šimon To-
máš, absolvent FTVŠ, ktorý trénoval aj v FC Petržalka a hráči nášho Ačka, Lukáš Grib, ktorý trénoval deti 
a dorast v rodných Medzilaborciach a Dominik Demjanovič, ktorý zase hrával vo všetkých dorasteneckých 
kategóriách v Interi. Pomocné ihrisko je už plne funkčné, takže sa môže plnohodnotne využívať. 

Na záver by som sa rád poďakoval deťom, za ich chuť a snahu napredovať. Rodičom, že podporujú svoje 
deti, a trénerom za ich trpezlivosť, prístup k tréningom a snahu napredovať. Taktiež sa chcem poďakovať 
sponzorom, obci, rodičom a všetkým podporovateľom ŠKO za finančnú podporu z darov a z 2%, ktoré sú 
pre nás stále kľúčové pri udržiavaní nastaveného štandardu. Priebežné informácie o klube a dianí v ňom sú 
dostupné aj na našej FB @skomiloslavovjuniori alebo na www.skomiloslavov.sk 

Ivan Húska, predseda FO detí a mládeže

Foto U7 Foto U11
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Štatistika obce Miloslavov
K 08.11.2021 je počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu v obci 4568.
Od 18.05.2021 do 08.11.2021 sa prihlásilo 280 obyvateľov.
Od 18.05.2021 do 08.11.2021 sa odhlásilo 40 obyvateľov.
Do manželstva vstúpilo 38 párov.
Narodilo sa 39 detí.
Navždy nás opustilo 10 obyvateľov.

ÚČTY OBCE MILOSLAVOV
Ako a kam správne platiť na obecné účty
Aby sa vaše platby obci správne identifikovali a zúčtovali, je potrebné posielať úhrady vždy na správ-
ny účet a dôsledne vyplniť variabilný symbol a poznámku. Inak sa vám môže stať, že platba nebude 
identifikovaná a bude vrátená, čím sa vystavujete riziku omeškania. 

! Dôležité !
Variabilný symbol je povinný pri všetkých úhradách, ak bol pridelený v rozhodnutí, v povolení, v ozná-
mení, na faktúre, oznámený písomne, osobne, telefonicky alebo mailom.
Poznámka je dôležitá - uvádzajte napríklad dôvod platby, priezvisko a triedu.
Špecifický symbol je doplňujúci, môžete uviesť napr. obdobie, číslo domu a pod.

Spravodajca obce Miloslavov – obecný časopis • Vydáva obec Miloslavov v náklade 3000 kusov • 
Uzávierka čísla 27.11.2021 Redakčná rada: Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, Bc. Ladislav 
Bučík, Kvetoslava Jašurová, Mgr. Soňa Slavkayová, Mgr. Martina Vanc. Pripomienky, návrhy a podnety 
týkajúce sa života v obci môžete doručiť do schránky, ktorá sa nachádza vo vestibule Obecného úra-
du Miloslavov na prízemí, lebo poslať na e-mailovú adresu: info@miloslavov.sk. Uverejnené články sa 
nemusia zhodovať s názormi redakčnej rady • Nepredajné.

ŠTATISTIKA

Bankové spojenie
stavebného úradu 

úhrady za územné rozhodnutie, staveb-
né povolenie, kolaudačné rozhodnutie, 
drobná stavba, vodná stavba, výruby 
drevín, rozkopávky a pod.

úhrady za komunálny odpad, popla-
tok za rozvoj

úhrady za daň z nehnuteľností, 
za psa, za potvrdenia, za nájom, 
finančné dary, a pod.

úhrady za priestupky

úhrady za stravu v materskej škole

úhrady za pobyt v materskej škole

úhrady za školský klub 

úhrady za nájom, finančné dary

SK75 5600 0000 0018 7740 2019

SK58 0200 0000 0028 4551 4758 

SK23 5600 0000 0018 7740 4022

SK37 5600 0000 0018 7740 6001 

SK45 5600 0000 0018 7740 4014

SK58 5600 0000 0018 7740 9018

SK55 5600 0000 0096 5118 2205

SK73 5600 0000 0096 5118 1002 

Bankové spojenie
obecného úradu

Bankové spojenie školskej 
jedálne pri materskej škole

Bankové spojenie
materskej školy

Bankové spojenie
základnej školy

Bankové spojenie oddelenia 
pre verejný poriadok
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bezplatne do každej domácnosti


