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obdobie posledných dvoch rokov bolo určite iné, ako sme 
si naplánovali a očakávali. Pandemické obmedzenia zasiahli 
zásadným spôsobom do osobného života každého z nás, ako 
aj do života obce a samozrejme, aj do výkonu samosprávy. 
Keď sa nám už zdalo, že toto obdobie plné obmedzení po-
maly odznieva, zrazu sme konfrontovaní s novou nečakanou 
skutočnosťou, vojnovým konfliktom odohrávajúcim sa v bez-
prostrednej blízkosti hraníc našej vlasti. Dnes je ešte pred-
časné hodnotiť, do akej miery zasiahne do nášho každoden-
ného života a ako ovplyvní naše životy do blízkej budúcnosti, 
ale s istotou môžeme povedať, že ovplyvní.

Napriek tomuto všetkému, napriek mnohým úlohám, kto-
ré sme plnili a plníme nad rámec agendy spadajúcej do kom-
petencie samosprávy, naše a moje snaženie bolo a je, aby 
sme v rámci možností, ktoré máme, urobili maximum pre oby-
vateľov našej obce.

Okrem rutinného chodu a bežnej údržby, ktorá, aj keď sa 
to nezdá, si vyžaduje si veľa času a pozornosti, sme aj za po-
merne sťažených podmienok pracovali na konkrétnych pro-
jektoch. Kúpili sme pozemky na rozšírenie školského areálu, 
kde sa už začína stavať nový školský pavilón a takisto aj pre 
telocvičňu, na ktorú máme vydané stavebné povolenie a bo-
jujeme o dotáciu, aby sme mohli začať s jej výstavbou. 

O prikúpené pozemky sa rozšíril aj športový areál v miest-
nej časti Miloslavov, kde sa vybudovalo multifunkčné ihrisko, 
hokejbalové ihrisko a altánok s grilom. Pri rekreačnom športo-
vom centre v miestnej časti Alžbetin Dvor sa vybudovala nová 
trávnatá plocha pre futbal.

Kúpili sme novú budovu s pozemkom pre rozšírenie ka-
pacít materskej školy, kde sa začalo od apríla v jednej triede 
už aj s výučbou a kapacita detí v ďalších troch triedach bude 
doplnená od septembra.

Urobila sa dostavba a pre-
stavba obecného úradu, vrátane 
vybudovania klientskeho praco-
viska, vysádzali sme stromy a inú 
zeleň a obnovili sme zastávky 
autobusovej dopravy. Dali sme 
vypracovať urbanistickú štúdiu, 
ako nezávislý pohľad na obec, 
ako by mohla vyzerať v budúc-
nosti. Každoročne sme do zve-
ľaďovania obce investovali stá 
tisíce eur. Podrobnú informáciu o jednotlivých zrealizovaných 
projektoch nájdete na webe obce v časti Projekty.

V neposlednom rade sme minulý rok oslávili sté výročie 
založenia obce, ktoré sme si uctili slávnostným zhromažde-
ním, vybudovaním pamätníka a vydaním knihy : „Miloslavov 
100 rokov“, ktorá verne popisuje udalosti v našej obci za prvé 
storočie existencie v moderných dejinách. Verím, že v najbliž-
ších dňoch dodatočne oslávime spoločne všetci túto význam-
nú udalosť v histórii našej obce.

Na tomto mieste vždy ďakujem tým, ktorí prispievajú svo-
jou činnosťou a prínosom k zveľaďovaniu našej obce. Urobím 
tak aj teraz, pretože nejde len o formalitu – bez ich pomoci by 
to jednoducho nešlo. Obecné zastupiteľstvo má nenahradi-
teľnú úlohu v živote obce a je mi cťou spolupracovať s poslan-
kyňami a poslancami obecného zastupiteľstva - patrí im vďa-
ka najmä za proaktívny a konštruktívny prístup k hľadaniu 
najlepších riešení pre obec. Tak isto ďakujem aj zamestnan-
com obecného úradu pracujúcim v poslednom období za sťa-
žených a meniacich sa podmienok.

Aktívni jednotlivci, cirkevné a spoločenské organizácie, 
občania a obyvatelia našej obce, všetci spolu tvoríme našu 
obec. Ďakujem preto všetkým, ktorí konštruktívne pomáhajú 
budovať našu komunitu a zapájajú sa do diania v našej obci, 
aby sme v nej spoločne vytvorili dobré miesto pre život.

Milan Baďanský,
starosta obce

Vážení spoluobčania,  
milí priatelia,

Infraštruktúra – komunikácie  
a chodníky

Bratislavský samosprávny kraj 
v mesiaci apríl realizoval rekonštruk-
ciu povrchu cestnej komunikácie III. 
triedy medzi časťami obce Miloslavov 
a Alžbetin Dvor s následnou obnovou 
odvodňovacích žľabov popri komuniká-
cií. Obec pri rekonštrukcií poskytovala 
dodávateľovi pri uskladnení materiálov 
a stavebných strojov na zbernom dvore. 

Na základe podnetov obyvateľov 
obec zadala vypracovanie projektovej 
dokumentácie na priechod pre chod-
cov z Orechovej ulice na Športovú uli-
cu, ktorý by zabezpečil prechod chod-
cov z časti Pľúca na Hlavnú a Športovú 
ulicu. Priechod je zaradený do procesu 
získania potrebných súhlasov pre sta-
vebné povolenia obdobne ako priecho-
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dy pre chodcov z ulíc Kukučínova – Hviezdoslavova, Že-
lezničná – Hlavná ulica a križovatka Centrálna, Jazerná, 
Veterná ulica. 

Obec participuje na príprave vybudovania chodníka z Li-
pového parku k obchodnému centru v Miloslavove, kde je 
vydané právoplatné územné rozhodnutie a spracovaná pro-
jektová dokumentácia pre stavebné povolenie a tiež chod-
níka z Rúfusovej ulice popri Hlavnej ceste s napojením na 
plánovaný priechod pre chodcov na Kukučínovej ulici, kde pri-
pravujeme projektovú dokumentáciu pre jeho realizáciu.

Pre podporu alternatívnej dopravy a oddychovej turistiky 
obec zadala spracovanie štúdie cyklotrás v obci vrátane ich 
napojenia na cyklotrasy okolitých obcí Štvrtok na Ostrove, 
Dunajská Lužná a Hviezdoslavov. Momentálne spracovatelia 
zapracúvajú pripomienky a následne ju obec predstaví verej-
nosti. 

Najdôležitejším infraštruktúrnym projektom pre obec je 
rekonštrukciu Lesnej ulice s dobudovaním chodníkov, kde 
obec zrealizovala aj verejné obstarávanie a vyhlásila víťaza 
súťaže. Následkom nárastu cien energií a vojnového konfliktu 
na Ukrajine došlo aj k výraznému zvýšeniu cien stavebných 
materiálov (vr. bitumenových zmesí). Víťaz VO oznámil obci, že 
z jeho strany nie je možné zhotoviť dielo za vysúťaženú cenu, 
pričom odhadol zvýšenie ceny diela až o 50 %. Obec bude 
musieť preto pristúpiť k novému verejnému obstarávaniu 
na výber zhotoviteľa, čím sa však rekonštrukcia Lesnej ulice 
oddiali. Paralelne sa bude pokračovať v spolupráci so ZDIS 
na prácach spojených s prekládkou elektrického vedenia do 
zeme na Lesnej ulici a priebežnou úpravou výmoľov.

Bezpečná obec
Postupne realizujeme obnovu a dopĺňanie dopravného 

značenia a dopravných zariadení v zmysle schváleného 
pasportu dopravného značenia v obci Miloslavov. Priebežne 
sa tiež snažíme reagovať na podnety občanov, ktoré sa tý-

kajú najmä nedodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti 
a na kritických miestach prijímať možné zákonné opatrenia 
a riešenia. Za účelom efektívneho merania a kontroly intenzi-
ty dopravy sú inštalované na vjazde a výjazde z obce merače 
prejazdov a rýchlosti motorových vozidiel. Výstupy nám dajú 
reálny obraz o migrácií vozidiel v našej obci a budú slúžiť ako 
podklad pri realizácií rôznych dopravno-bezpečnostných pro-
jektov. 

V rámci projektu Bezpečný Miloslavov priebežne pri-
pravujeme rozšírenie a modernizáciu kamerového systému 
v obci. V súčasnej dobe pripravujeme technickú dokumen-
táciu zámeru a predpokladanú hodnotu diela. Projekt pred-
pokladá umiestnenie kamier na parkovisku železničnej stani-
ce, umiestnenie kamery na vlakové nástupište a prístupovú 
cestu na stanicu, modernizácia kamier parku v Alžbetinom 
Dvore, parkoviska pri Remeselnom dvore, osadenie nových 
kamier pri Lipovom parku a na Zóne oddychu a relaxácie 
v Miloslavove a v Rekreačno-športovom centre v Alžbetinom 
Dvore. Ide o miesta s vyššou koncentráciou osôb, na ktorých 
bezpečnosť chce obec dohliadať zvýšenou mierou. Zdroje na 
financovanie projektu bude obec hľadať v grantových progra-
moch. 

Školstvo
Po zdĺhavom povoľovacom konaní a verejnom obstarávaní 

sme konečne mohli začať s výstavbou nového pavilónu Zá-
kladnej školy, ktorý doplní kapacity školy o ďalších 6 tried. 
Obec má snahu uviesť nový objekt čo najskôr do prevádzky, 
aby mohol slúžiť deťom na vyučovanie už v nadchádzajúcom 
školskom roku. 

Trochu zložitejšia je situácia s výstavbou telocvične. 
V predchádzajúcom období sme investovali veľa úsilia a fi-
nančných prostriedkov do príprav projektovej dokumentá-
cie a nákupu samotného pozemku pod telocvičňu. Obec má 
platné stavebné povolenie a pripravuje model financovania 
výstavby, pričom sa snaží aj o získanie zdrojov z európskych 
fondov, resp. grantov v rámci pripravovaných výziev na tento 
účel.
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Predškolské zariadenia
Obec významne posilnila kapacity predškolských zariade-

ní v obci kúpou pozemku a budovy na Bottovej ulici, kde sa 
k 1.4.2022 otvorila jedna trieda a budova sa postupne dovy-
bavuje interiérovým zariadením - v štyroch triedach tu nájde 
svoje pohodlie približne 80 našich najmenších obyvateľov. 
Obec v objekte realizovala aj inštaláciu internetového pripo-
jenia, čo pomôže najmä edukatívnym cieľom. Nová materská 
škola má aj svoje exteriérové zázemie vybavené detskými hra-
cími prvkami a pieskoviskom, osadeným trávnikom a zeleňou.

Obec takisto pokračuje aj na projekte výstavby novej ma-
terskej školy so 4 triedami na Orgovánovej ulici v časti Mi-
loslavov, kde sme podali žiadosť o nenávratný finančný prí-
spevok na výstavbu škôlky. 

Pri areáli materskej školy v Alžbetinom Dvore sme upra-
vili a odvodnili parkovaciu plochu pred vstupnou bránou do 
objektu, aby rodičia s deťmi nevystupovali z vozidiel do blata 
a vody. Úpravu sme realizovali spevnením štrkodrvy ako čias-
točné riešenie do doby, kým sa nebude realizovať plánovaná 
kompletná rekonštrukcia parkovacích a vstupných plôch do 
objektu. Zároveň sme získali právoplatné stavebné povolenie 
pre rozšírenie a modernizáciu hygienických zariadení v tomto 
objekte, ktoré sú dôležité pre naplnenie maximálnej kapacity 
detí v škôlke. 

Verejné objekty a športové areály
Obec pripravuje podmienky na otvorenie a prevádzku buf-

etu v Zóne rekreácie a oddychu, bola spracovaná projekto-
vá dokumentácia 
pre stavebné po-
volenie a po jeho 
vydaní bude obec 
realizovať výber 
prevádzkovateľa 
tohto zariadenia.  
Are ál a okolie bufetu 
neskôr plánujeme 
sfunkčniť osadením 
detských hracích 
prvkov a športových 
zariadení. 

Na žiadosť vlast-
níka parcely v Milo-
slavove, na ktorej sa 
nachádza pôvodná 
zvonica, obec pri-
pravuje jej presun 
do parku vedľa cin-
torína v časti Milo-
slavov. Zvonica má 
pre obec svoj histo-
rický význam. Bola 
postavená z inicia-
tívy osadníkov obce 
okolo roku 1935 
a slúžila predovšet-
kým k oznamovaniu 
požiarov, presného 
času a k oznáme-
niu úmrtia niektoré-
ho z obyvateľov.

Obnova a rozvoj zelene 
V tomto roku obec pokračuje s výsadbou ďalších stro-

mov a zelene. Vysádzali sa stromy v Zóne oddychu a relaxá-
cie a v spolupráci s občanmi sme pripravili žiadosť o dotáciu 
v grantovom programe nadácie Ekopolis – „Sadíme budúc-
nosť 2022“. Tieto aktivity predpokladajú postupnú obnovu 
zelene vo vetrolamoch na hraniciach obce, kde nám stromy 
vyschýnajú. 

Odpadové hospodárstvo
V minulom roku sme v obci začali s ďalším stupňom se-

parácie odpadu – a to so zberom kuchynského odpadu. Do-
mácnosti, ktoré sa do triedenia zapojili, obdržali zberné desať 
litrové košíky a potrebný počet kompostovateľných vreciek. 
Odpady z domácnosti obyvatelia môžu umiestniť na 3 kontaj-
nerových stojiskách do označených 240 litrových nádob ale-
bo do nádob umiestnených pri obytných domoch. Za takmer 
rok praxe môžeme konštatovať, že parametre tohto triedenia 
boli v obci dobre nastavené a postupne sa zber kuchynské-
ho odpadu stále viac osvedčuje. Obyvatelia, ktorí ešte nie sú 
v systéme zberu kuchynského odpadu zapojení, si môžu košík 
s vreckami vyzdvihnúť na zbernom dvore v čase jeho otvára-
cích hodín.

Obec Miloslavov uzavrela so spoločnosťou Asekol SK 
s.r.o., zmluvu o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu 
elektroodpadu, batérií a akumulátorov prostredníctvom sta-
cionárnych kontajnerov. Červeno-biely kontajner sme umiest-
nili na Športovú ulicu v Alžbetinom dvore a na Jazernú ulicu 
v časti Miloslavov. Občania tak majú možnosť uložiť do nádob 
starú spotrebnú elektroniku vrátane príslušenstva. 

V závere roka 2021 sme zaviedli kontrolovaný vstup na 
zberný dvor v obci. V praxi to znamená, že sa na zberný dvor 
po registrácií vozidla dostanú všetci, ktorí majú v obci zapla-
tený poplatok za komunálny odpad. Týmto opatrením sme eli-
minovali ukladanie odpadu občanmi okolitých obcí a rôznymi 
stavebnými firmami, čo zvyšovalo náklady na ďalšie spraco-
vanie a zaťažovalo rozpočet obce. Noví obyvatelia sa môžu 
registrovať po zaplatení poplatku za likvidáciu komunálneho 
odpadu priamo na zbernom dvore, prípadne elektronicky na 
adrese zbernýdvor@miloslavov.sk, alebo SMS správou na te-
lefónnom čísle 0905 366 024. 

Viac k realizovaným a pripravovaným projektom nájdete 
na stránke obce v sekcií projekty – projektové zámery obce 
Miloslavov https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-ob-
ce/. 

Spracoval: Mgr. Martin Sitiar,  
vedúci správy majetku Obec Miloslavov
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Kontajnerové
stojiská

Zberný dvor

Viac informácií nájdete na webe obce 
https://www.miloslavov.sk/sluzby-v-obci/#nakladanie-s-odpadmi

Tuhý komunálny odpad (TKO), Papier, Plasty, BIO odpad,  

Kuchynský odpad (v prípade bytových domov)
Doma

Kovy, Kompozitné obaly - Tetrapack, Sklo, Kuchynský

odpad,  Jedlé oleje a tuky

Papier, Sklo, Batérie a akumulátory, Elektrické a

zariadenia, Plasty, Kovy, BIO, Objemný odpad, Jedlé oleje

a tuky, Drobný stavebný odpad, Spätný zber pneumatík

 Vypíš prihlášku na zber odpadu (nájdeš aj na webe obce)

 Vyber si veľkosť nádoby na tuhý komunálny odpad (120l alebo 240l)

 Zaplať poplatok za TKO (výška sa vypočíta v závislosti od počtov vývozov, ktoré zostávajú od

prihlásenia do konca daného kalendárneho roka)

 Dostaneš rozpis, nálepky, nádobu na TKO, 240l nádobu na papier, 240l nádobu na BIO odpad, 10l

nádobu a vrecká na kuchynský odpad a 24ks vriec na plasty (za nádoby a vrecia sa neplatí)

 Poplatok za TKO sa následne uhrádza každoročne na základe vystaveného rozhodnutia

 Pred začatím kalendárneho roka môžete požiadať o zmenu veľkosti nádoby na TKO zaslaním novej

prihlášky.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nevhadzujte nesprávny odpad do zberných nádob na zberových miestach. V prípade, že to tak je,

zberová spoločnosť nádobu nevyvezie. Vývoz bude na náklady obce.

Zberové miesta v obci neslúžia ako zberný dvor. Odpad, ktorý na ktorý tam nieje nádoba, alebo odpad
mimo nádob nebude zbernou spoločnosťou vyvezený. Vývoz bude na náklady obce.

BIO odpad nepatrí do nádob na kuchynský odpad.

Viac informácií nájdete na webe obce 
https://www.miloslavov.sk/sluzby-v-obci/#nakladanie-s-odpadmi
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V ostatnom, decembrovom vydaní Spra-
vodajcu, sme s uľahčením písali o otvorení 
bratislavského obchvatu D4R7. Dennoden-
ne oceňujeme význam tejto novej doprav-
nej tepny, na ktorú sme dlho čakali. Prvé 
merania dopravnej intenzity na výpadovke 
R7 potvrdili, že úseky sa hojne využívajú. 
Vo februári tohto roku dosiahol denný prie-
mer vyše 12 000 vozidiel, čo bola hodnota, 
ktorá sa zhoduje s  projektovanými para-
metrami stavby. A treba podotknúť, že tieto 
čísla sa neustále zvyšujú, vzhľadom k zru-
šeniu väčšiny protipandemických opatrení 
a oživeniu hospodárstva. 

Na úseku D4 v januári pribudlo dôležité 
prepojenie, doteraz sme mohli využívať ob-
chvat D4 iba po výjazd pri Ivanke pri Du-
naji. V súčasnosti je možné plynulo prebeh-
núť po obchvate až na výpadovku v Rači, čo 
predstavuje časovú úsporu vyše polhodinu 
v prípade, ak naša cesta smeruje tým sme-
rom. Bohužiaľ, na prepojenie obchvatu D4 
na diaľnicu D1 vo Vajnoroch si budeme 
musieť počkať ešte minimálne 2 roky.

Opravy ciest v roku 2022
V okolí našej obce sa konečne rozbehli 

opravy a  rekonštrukcie regionálnych ciest. 
Všetky práce prebiehajú v  réžii Bratislav-
ského samosprávneho kraja, z  rozpočtu 
ktorého sú aj financované. Obec mnoho-
krát upozorňovala BSK na nevyhovujúci, 
miestami až havarijný stav vozoviek ( ciest 
III. triedy ) v okolí. Veľký nárast intenzity 
dopravy, vrátane ťažkej nákladnej dopravy 
sa podpísali na zničení komunikácií, ktoré 
boli zväčša vybudované ešte v 60-tych ro-
koch dvadsiateho storočia. 

V  súčasnosti sa môžeme tešiť z  prvého 
dokončeného úseku – spojovacej komuni-
kácie medzi časťami Miloslavov a  Alžbetin 
Dvor. Do júla tohto roku by sa rovnakým 
spôsobom mali rekonštruovať aj úseky: Mi-
loslavov – kruhový objazd až po križovatku 
Vinohradníckej cesty s  cestou z  Dunajskej 
Lužnej do Tomášova a úsek od spomenutej 
križovatky po križovatku Studené. Samotný 

D4R7 – znovu v hľadáčiku

Pohľad na začiatok rýchlostnej cesty R7 pri vyústení od Bajkalskej ulice smerom na Slovnaft (Zdroj:Render system)

Pohľad na rovnaký úsek našej cesty o 94 rokov neskôr, tesne po oprave povrchov v apríli 2022

Pohľad na spojovaciu komunikáciu Alžbetin Dvor - časť Miloslavov asi v roku 1928. Všetci obyvatelia obce mali povin-
nosť jeden deň v roku odpracovať na úprave a spevnení obecných ciest.

V čase vydania Spravodajcu už bude na svete vypracovaná a schvá-
lená Koncepcia prepojení cyklotrás v  okolí našej obce. Uvedenú 

koncepciu spracovali pracovníci Obecného úradu Miloslavov v  spolupráci s  generálnym pro-
jektantom a odborným garantom riešenia firmou Scale studio s.r.o. pod vedením Juraja Tesáka. 
Dokument je dôležitým krokom pri skoordinovaní prepojení cyklistických trás na okolité obce. 
V materiáli, zverejnenom aj na webovej stránke obce nájdete riešenia a budúce cyklistické prepo-
jenia na Dunajskú Lužnú, Hviezdoslavov, Štvrtok na Ostrove, Podunajské Biskupice i Tomášov.“

plánovaný kruhový objazd na začiatku Vi-
nohradníckej ulice je stále iba v príprave.

Ďalšie úseky - podľa dostupných infor-
mácií v  tomto čase (máj 2022) prebiehajú 
verejné obstarávania na rekonštrukcie ďal-
ších dvoch úsekov ciest v  našom blízkom 
okolí. Je to časť spojnice našej obce smerom 
do Hviezdoslavova (po hranicu okresov) 
a takisto spojnica Alžbetinho Dvora s Du-
najskou Lužnou. Ak nenastanú administra-
tívne prekážky, máme oprávnenú nádej, že 
aj tieto úseky dostanú nový vzhľad a kvalitu 
ešte v tomto roku.

Posledná informácia: Železnice Sloven-
skej republiky nás informovali, že na koniec 
mesiaca mája naplánovali opravu železnič-
ného priecestia v našej obci. Oprava si bude 
vyžadovať niekoľkodňovú odstávku s vylú-
čením verejnej dopravy cez tento prejazd.

 

Spracovali: Mgr. Martin Sitiar  
a Ing. Pavol Karaba

Cyklotrasy
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Dobrý deň p. riaditeľka, môžete 
sa predstaviť ľuďom, ktorí Vás ne-
poznajú? Asi ich ale nie je veľa. 

Dobrý deň prajem, volám sa Ele-
onóra Strnisková. Robila som v Milo-
slavove riaditeľku materskej školy od 
septembra 1990 až do júna 2001. 
Okrem toho som pracovala 2 voleb-
né obdobia ako poslankyňa v národ-
nom výbore a 2 obdobia v obecnom 
zastupiteľstve a angažovala som sa 
v Slovenskom zväze žien v Miloslavo-
ve. Dnes sa aktívne venujem Jednote 
dôchodcov a spevokolu Radosť v obci. 

V obci ste boli teda aktívna aj 
mimo práce riaditeľky materskej 
školy.

Áno. V Miloslavove žijem vyše 50 
rokov. Vždy som sa angažovala v obci, 
je to v mojej povahe. Kedysi sme sa tu 
všetci poznali, každý sa snažil zapojiť 
do spoločenského života. Akákoľvek 
akcia sa robila, všetci prišli. Dnes je 
skôr nezáujem o verejné veci, respektí-
ve v obmedzenom počte. Nepoznáme 
sa ani susedia. Aj do klubu dôchodcov 
by sme chceli zapojiť viac ľudí, aby sa 
to dalo udržať, no je to ťažké. 

Ako ste sa stali riaditeľkou ma-
terskej školy v Miloslavove?

Maturovala som na pedagogickej 
škole v roku 1965 a nakoniec som aj 

pracovala v materských školách až do 
dôchodku. Najprv som 25 rokov pra-
covala v materskej škole v Rovinke. 
Do Miloslavova som prišla spoločne 
s pani učiteľkou Šarkóziovou, s kto-
rou sme pracovali v Rovinke. Vystrie-
dala som p. riaditeľku Feriančekovú, 
ktorá vtedy odchádzala do dôchodku 
a odchádzala aj p. učiteľka Vláčilová. 
V tom čase sa zatvárali materské ško-
ly, ani neviem prečo. V Rovinke sme 
mali trojtriedku, ktorú zrušili a zostala 
tam jednotriedka. Z materskej školy 
z Rovinky prišla do Miloslavova aj p. 
riaditeľka Pavlíková, ktorá sa však sta-
la starostkou obce Miloslavov. Ja som 
ju v Rovinke zastupovala pol roka na 
pozícii riaditeľky pred príchodom sem, 
do Miloslavova. 

Aké boli začiatky v MŠ Milosla-
vov?

Mali sme 1 budovu v Alžbetinom 
Dvore, kde sme sa na začiatku delili 
o priestory so školou, keďže v nej pre-
biehala rekonštrukcia. Tu sme mali 
jednotriedku a deti boli vo veku od 2 
a pol až do 7 rokov. Hneď sme sa pus-
tili do aktivít. V Rovinke sme mali veľa 
kvetov v škôlke, tak sme si to zaria-
dili aj tu. Spravila sa brigáda a prišla 
väčšina rodičov. Aktívne sa pýtali, čo 
treba pomôcť. Sťahovali sme aj zaria-
denie z iných škôlok, opravili sa steny, 
vymenili koberce. Rodičia to všetko 
spravili za obyčajné ĎAKUJEM. V tom 
čase si ešte uteráky či posteľnú bieli-
zeň prali rodičia doma. Veru, niekedy 
prišlo modré, inokedy ružové... . Vyba-
vili sme si potom práčku z okresného 
úradu a mangeľ, ktorý nám darovala 
1. stavebná sporiteľňa. 

Ako sa dá venovať deťom od 2 
a pol do 7 rokov v 1 triede?

Dalo sa to. Podľa mňa to bola pre 
deti aj veľká výhoda. Starším deťom 
sme sa venovali tak, aby boli priprave-
né do školy. Keď sa niektoré mladšie 
chytilo, bolo to len dobre. Staršie deti 
si aj budovali pocit zodpovednosti pri 
menších deťoch. Pomáhali im obliekať 
sa, keď sme šli von. Pri prechádzke 
automaticky veľké deti chytili za ruku 
mladšie a dávali na nich pozor. 

Koľko detí bolo v materskej škole 
vtedy? 

Deti do materskej školy mohli dať 
len pracujúce matky. Mali sme okolo 
30 detí a vždy sme zobrali všetky deti, 
ktoré sa prihlásili. Boli sme tam 2 uči-
teľky, školníčka a o údržbu sa staral p. 
Baďanský. 

Ako fungovali vtedy deti v škôlke?
Mali sme štandardné podklady, 

na základe ktorých sme robili osnovy. 
Doobeda bola hlavná činnosť, hranie, 
zamestnanie a pobyt vonku. Poobede 
odpočinok a činnosti ako kreslenie, 
hranie či znovu pobyt vonku. Záležalo 
od počasia a aj od veku detí. Veľa sme 
spolupracovali s väčšími škôlkami 
z Dunajskej Lužnej, Rovinky ci Kalinko-
va. Nás bolo málo a pridružili sme sa 
k nim napríklad na školy v prírode. Ne-
skôr sme začali chodiť aj samostatne. 
Na pravidelné školy v prírode na Dob-
rej Vode doteraz v dobrom spomína-
me. Rodičia plakali a deti sa tešili, keď 
odchádzali aj na 3 týždne preč. Tam 
sa deti vedeli osamostatniť. Mali sme 
4 ročné dievčatko, ktoré spávalo s ro-
dičmi, nerozprávalo, malo ešte cumlík. 
Po škole v prírode sa zbavila cumlíka, 
začala viac rozprávať, naučila sa cho-
diť v noci na záchod a spala sama. 
Jej mama si to nevedela vynachváliť. 
Deti sa často hrávali na koníky, hlavne 
vďaka spolupráci s Anna Majerom a p. 
Fišerovou, ktorej dcéra chodila k nám 
do škôlky. Na deň detí nás brávali na 
majer. Deti sa povozili, zahrali sa. Raz 
prišli aj na koči do škôlky na Mikuláša. 

Všetky deti chodili potom do ško-
ly v Miloslavove?

Ani nie. Rozpŕchli sa kade tade. 
V tom čase aj hrozilo, že nám školu za-
tvoria, keďže bolo málo detí. Nakoniec 
sa ju podarilo udržať. 

Stretávate niektoré deti teraz?
Samozrejme, veď ich bolo aj dosť. 

Napríklad včera som sa zviezla auto-
busom do Dunajskej Lužnej, ktorý šo-
féroval môj žiak. 

Zhováral sa Ladislav Bučík

ROZHOVOR – TENTORAZ S DLHOROČNOU RIADITEľKOU MŠ  ROZHOVOR – TENTORAZ S DLHOROČNOU RIADITEľKOU MŠ  
p. Eleonórou Strniskovoup. Eleonórou Strniskovou

Riaditeľka MŠ v Alžb. Dvore p. Eleonóra Strnisková 
(1990 až 2000), ako učiteľka ešte pokračovala do roku 
2001.
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Materská škola v našej obci pôsobí 
momentálne na 4 pracoviskách s celko-
vým počtom 219 detí a o deti sa stará 

celkom 23 pedagogických a 11 nepeda-
gogických zamestnancov. Táto kapacita 
sa od 1.9.2022 zvýši na celkový počet 

255 detí a adekvátne 
k tomu bude potrebné 
prijať pedagogických 
a ostatných zamestnan-
cov.

Náklady na bežný 
chod predškolských za-
riadení znášajú v najväč-
šej miere obce z príjmo-
vej časti svojho rozpočtu 
– teda najmä z podielo-
vých daní. Pre lepšiu ná-
zornosť si financovanie 
MŠ uvedieme na príkla-
de výdavkov a príjmov 
našej obce v roku 2021.

Bežné/prevádzkové 
výdavky na chod MŠ 
predstavovali sumu 
460,4 tis. EUR, čo je 
20,43 % z celkových 
bežných výdavkov obce 
na všetky programy 
a činnosti obce.

Na chod MŠ prispeli 
aj rodičia vo výške 37,8 
tis. EUR, čo predsta-
vuje 8,2 % z celkových 
nákladov na chod MŠ 
a štát vo výške 33,8 tis. 
EUR (na predškolákov), 
čo predstavuje 7,4 % 
podiel na celkových ná-
kladoch na MŠ. Zvyšný 
podiel nákladov – t.j. 
sumu vo výške 388,8 
tis. EUR – teda 84,4 % 
zo všetkých nákladov 
znáša obec.

Ak si urobíme prepo-
čet nákladov na pobyt 
1 dieťaťa v MŠ, zistíme, 
že ide o sumu 2.102,00 
EUR ročne (t.j. 210,00 
EUR mesačne) a z toh-
to obec z prostriedkov 
rozpočtu prispieva na  
1 dieťa sumou 1.775 EUR 

ročne (t.j. 177,50 EUR mesačne).
Nuž, poviete si, veď obec dostáva 

podielové dane na každého obyvateľa 
obce, môže to hradiť z toho. Áno, podie-
lové dane predstavujú podstatný zdroj 
príjmov obce – za rok 2021 obec obdr-
žala podielové dane vo výške 1 536 tis. 
EUR, čo predstavuje cca 320 EUR roč-
ne na 1 obyvateľa a teda 27 EUR me-
sačne. Takže podielové dane pripadajú-
ce na oboch rodičov dieťaťa v MŠ kryjú 
v ročnom meradle cca 15 % nákladov 
na ich dieťa v materskej škole. Preto sa 
náklady na MŠ musia solidárne hradiť aj 
z podielových daní ostatných obyvateľov 
a nemôžu byť použité na iné účely. Zdô-
razňujem to preto, že sa stretávame aj 
s názormi obyvateľov, ktorí nemajú detí 
a nevyužívajú predškolské zariadenia, 
že nepovažujú za spravodlivé, aby obec 
takou mierou financovala predškolské 
zariadenia.

Pre prechode kompetencií v tejto 
oblasti zo štátu na obce sme dostali od 
štátu budovy, v dosť zdevastovanom 
stave, ktoré potrebovali modernizáciu 
a aj rekonštrukciu. Na niektoré investič-
né akcie sa podarilo obci získať granty – 
napríklad na prestavbu materskej školy 
v Miloslavove, na dostavbu tried v MŠ 
v Alžbetinom Dvore, či na dočasnú trie-
du pre predškolákov v KD Miloslavov. 
Podali sme aj žiadosť o nenávratný prí-
spevok na stavbu MŠ Orgovánová a dú-
fame, že sa nám ho podarí získať.

Problémom je, že štát obci nepri-
spieva na prevádzku týchto predškol-
ských zariadení (t.j. na platy zamest-
nancov, energie a ostatnú réžiu MŠ) 
– okrem príspevku na predškolákov. Je 
to veľký nepomer oproti financovaniu 
základnej školy, kde povinnú školskú do-
chádzku štát podporuje formou normatí-
vu na 1 žiaka, ktorý kryje takmer všetky 
prevádzkové náklady školy. 

V materských školách sú obce povin-
né zabezpečiť umiestnenie predškolá-
kov a detí vo veku od 5. rokov. Napriek 
tomu, keďže chápeme situáciu mladých 
rodín, sa obec snaží o vytvorenie kapa-
cít pre umiestnenie detí aj nižších ve-
kových skupín – o čom svedčí aj nákup 
novej budovy štvortriednej materskej 
školy v Alžbetinom Dvore a pripravovaný 
projekt novej MŠ na Orgovánovej ulici 
v Miloslavove. 

Spracovala: Ing.Jarmila Grujbárová, 
poslankyňa OZ a predsedníčka KROM

Ako financujeme predškolské zariadenia v obciAko financujeme predškolské zariadenia v obci
Veľký rozvoj našej obce v novom miléniu priniesol aj mnohé nové požiadavky 

a potreby na infraštruktúru obce a poskytované služby. Spočiatku sa riešili naj-
mä infraštruktúrne nedostatky, doprava do hlavného mesta, nedostatok špor-
tových a kultúrnych príležitostí. Dlhšiu dobu sú zaradené medzi priority rozvoja 
najmä kapacity škôl a predškolských zariadení. Práve nedostatok miest v pred-
školských zariadeniach sa objavuje na popredných miestach v zoznamoch 
požiadaviek a potrieb obyvateľov. Preto sa téme materskej školy venujeme aj 
v tomto čísle Spravodajcu.

MŠ Bottova
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Materská škola do roku 1990
Starosť o deti v predškolskom veku bola po celé generácie 

položená na bedrách matiek detí, lebo v prevažnej miere zo-
stávali pracovať doma v domácnostiach. Trošku iná situácia 
však panovala v roľníckych hospodárstvach, kde bolo nutné 

zapojiť do nekonečnej práce na poliach, hospodárstve a zbe-
re úrody všetky voľné ruky. Naša obec bola skoro výlučne poľ-
nohospodárskou obcou a tak od skorej jari a v lete pracovali 
obaja rodičia „od svitu do mrku“ vonku na roliach a na dozor 
a starosť o najmenších im nezostávalo dostatok času. 

Aj to bol jeden z dôvodov, prečo boli v starších dobách 
prakticky všetky domácnosti trojgeneračné – boli to starí ro-
dičia, ktorí „vartovali“ malé deti, lebo už nevládali pracovať na 
poli. V čase núdze si vypomáhali aj pomocou susedov alebo 
staršími deťmi. Takto to u nás fungovalo od začiatkov osíd-
ľovania až do prvej polovice 50. rokov dvadsiateho storočia. 

S príchodom socializmu a vznikom JRD sa situácia začala 
meniť a stále viac sa začalo ozývať volanie po nejakej forme 
spoločnej starostlivosti o najmenších. Súviselo to s tým, že 
po skončení 2.svetovej vojny sa do obce prisťahovalo veľa no-
vých rodín, prichádzajúcich zväčša zo severného Slovenska 
a tieto rodiny už väčšinou neprichádzali spolu so starými ro-
dičmi. O malé deti, ktoré ešte nenavštevovali školu, sa nemal 
kto postarať. 

Prvý pokus o vyriešenie ťaživej situácie niektorých svojich 
zamestnancov vykonalo Jednotné roľnícke družstvo v časti 
Alžbetin Dvor. V roku 1957 zriadili prvý tzv. Poľnohospodársky 
útulok. Útulok umiestnili do konfiškovaného domu bývalého 
správcu veľkostatku v centre obce na terajšej Parkovej ulici. 
Jeho vedúcou sa stala pani Jarmila Podmanická, ktorá sa tam 
starala asi o 15 detí.

Tento stav netrval dlho, iba necelé dva roky, po odkúpení 
budovy súkromnou osobou musel byť útulok zrušený. Vznik-
nutá situácia vyvolala veľkú nespokojnosť u rodičov, ktorí si 
na fungovanie útulku veľmi zvykli.

Pod tlakom okolností pristúpil miestny MNV v spoluprá-
ci s okresným národným výborom v Šamoríne k urýchle-
nej výstavbe dočasného dreveného prístrešku – domčeka 
v školskej záhrade školy v Alžbetinom dvore. V provizórnej 
budove bola v roku 1960 zriadená prvá Materská škola s ce-
lodennou starostlivosťou. Jej prvou riaditeľkou sa stala Ire-
na Feriančeková, zanedlho k nej pribudla učiteľka Ľudmila 
Bakošová. Škôlku už neprevádzkovalo JRD, ale organizačne 
bola začlenená ako zariadenie ONV. Škôlku navštevovali aj 
deti z miestnej časti Miloslava, ktoré sem dochádzali auto-
busom.

 

Stručné dejiny materskej školy v MiloslavoveStručné dejiny materskej školy v Miloslavove

Počítačový model, spracovaný podľa dobových fotografií, ktorý ukazuje, ako vyzerala 
budova správcu majera. Od roku 1924 až do roku 1951 patrila osadníkovi a zároveň 
starostovi obce Jánovi Kaděrkovi

Pani Feriančeková a Bakošová, učiteľky materskej školy organizovali v roku 1964 prvý 
detský karneval

Škôlkári a pani učiteľka Bakošová asi v roku 1970.

Tie isté učiteľky, ale už o 15 rokov neskôr, približne v roku 1979. Snímka je urobená pred 
novou budovou materskej školy. 
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Materská škola po roku 1990
Príchod nového režimu po roku 1990 na chode MŠ veľa 

nezmenil. Zmenili sa iba podmienky financovania MŠ, ale 
o tom bude podrobnejší výklad v inom článku tejto témy. 
Počet detí v škôlke zostával relatívne stabilný, zmeny v uči-
teľskom zbore boli nasledovné: Riaditeľkou MŠ sa stala 
pani Eleonóra Strnisková, ktorá túto škôlku viedla 10 rokov 
ako jej riaditeľka (1990-2001). Až do roku 2000 boli v MŠ 
iba 2 učiteľky, okrem riaditeľky tam pracovala ako učiteľ-
ka ešte p. Naďa Šarkóziová. Počet detí, navštevujúcich MŠ 
v tom období varioval od 12 do 20 detí.

 
Po roku 2000 sa situácia v našej obci začala meniť, pri-

búdali noví a noví obyvatelia, čo sa prejavilo aj na pozvoľnom 
raste počtu detí v našej MŠ. Riaditeľkou školy sa stala Dag-
mar Janatová, ktorá pôsobila na poste riaditeľky až do roku 
2012. V tomto desaťročí sa vyšplhal počet detí až na 60, po-
čet učiteliek na 6 a strmo sa začal zväčšovať počet aktivít pre 
deti, vystúpení umelcov aj jednodňových výletov.

Vzhľadom k zvyšujúcim sa potrebám na priestor a nevyho-
vujúcemu stavu pristúpilo vedenie obce od roku 2010 k po-
stupnej rekonštrukcii jestvujúcej (vtedy už 35-ročnej) budovy 
MŠ. Z pôvodnej kapacity 25 detí prichádza do novej rozšírenej 
škôlky denne 135 škôlkárov. Kvalitou vybavenia a hygienický-
mi štandardmi budova nezaostáva ani za najlepšie vybavený-
mi zariadeniami v našej krajine. 

Od roku 2010 sa pracoviská MŠ rozšírili aj o novo rekon-
štruované priestory Jubilejnej školy v miestnej časti Milosla-
vov, kde pribudli ďalšie dve triedy predškolákov. V roku 2012 
prevzala miesto riaditeľky MŠ p. Jasmína Nasariková, ktorá 
túto funkciu vykonávala až do roku 2019.

V období približne posledných desiatich rokov sa požia-
davky na prípravu detí a nároky na vzdelanie učiteľov v MŠ 
výrazne zvýšili. Neustáva ani veľký tlak zo strany rodičov na 
zvyšovanie kapacít materskej školy a poskytovanie služieb 
MŠ v oboch častiach obce.

V súčasnosti vedie kolektív 34 pedagogických aj nepeda-
gogických zamestnancov MŠ p. riaditeľka Monika Neupauero-
vá a starajú sa o 220 detí na troch pracoviskách, teda aj v čer-
stvo pribudnuvšej budove na Bottovej ulici v Alžbetinom Dvore.

Tému spracoval: Ing. Pavol Karaba

Učiteľka materskej školy: poslanie či iba povolanie?
 
Som riaditeľkou a zároveň už 13 rokov učiteľkou Mater-

skej školy v našej krásnej obci Miloslavov. Vítam túto príleži-
tosť predstaviť vám profesiu učiteľky v materskej škole.

Byť učiteľkou v dnešnej dobe je veľmi náročné. Jej práca 
znamená pre deti tak veľa, len niekedy sa zdá, že spoločnosť 
si to len málo uvedomuje. Prečo? Či už si to verejnosť uvedo-
muje alebo nie, od učiteľky sa očakáva ako samozrejmosť vy-
soké nasadenie a zodpovednosť za výchovu a vzdelanie detí, 
ich osobnostný rast a samozrejme aj za ich bezpečnosť. 

Práca v materskej škole je krásna a zároveň veľmi ťažká. 
Keď sa nás učiteľov niekto spýta: „Kde pracuješ?“, a my od-

povieme: „V materskej škole.“, väčšina ľudí zareaguje: „To je 
super, vy sa máte, však tam sa s deťmi celý deň iba hráte“. 
Nuž, a to je veľký omyl. Málokto z nich si uvedomuje, čím 
všetkým učiteľka v MŠ musí byť. Pedagóg v škôlke vystupuje 
podľa okolností v rôznych rolách: je pre deti ako mama, ktorá 
všetko vie, všetko naučí, je aj kamarát a blízky človek, ktorý 
všetkému rozumie a v ťažkých chvíľach pomôže, musí naučiť 
dieťa vnímať a chápať všetko krásne na svete; prírodu, hudbu, 

Deti z materskej školy na pobyte v škole v prírode v Skalici v roku 1995

Pani učiteľky Dagmar Janatová a Jasmína Nasariková s triedou č.3 v roku 2007/2008

Učiteľky a riaditeľka MŠ v Alžbetinom Dvore. Zľava hore: Gabriela Morová, Lucia Riegel, 
Bc. Zlata Ottmárová, Mgr. Ľudmila Horváthová, Silvia Franeková, Mgr. Jana Krnáčová, 
Mgr. Katarína Hegyiová,
Zľava dole: Monika Čeriová, Eva Sojka Hanesová, Ing. Lenka Wolkerová, Bc. Monika 
Neupauerová, Emília Kondrátová, Mgr. Viktória Motyková, Monika Ambrózaiová
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poéziu. Učiteľka musí mať rôzne zručnosti a vedieť napr. šiť, 
vyrábať, hrať sa a spievať s deťmi, či kresliť. A musí veľa čítať. 
Stojíme pred neľahkou úlohou: musíme byť dospelým, ktorý 
rozvíja a vzdeláva dieťa, rozumie detskému svetu, vie spájať 
prísnosť a láskavosť, úctu k malému človiečiku. Zručnosť pe-
dagóga spočíva tiež v tom, že vie, kedy treba bojazlivé dieťa 
podporiť a agresívne dieťa zasa naučiť súcitu. 

Učiteľka musí byť teda múdrym, vševediacim mentorom 
a umelcom zároveň, disponovať všetkými vedomosťami, kto-
ré deti rozvíjajú a vychovávajú a vedieť ich profesionálne vy-
užiť v triedach s deťmi v materskej škole. Ak by sme to chceli 
rozdeliť na drobné a vyzdvihnúť len tie najdôležitejšie činnosti 
učiteľky, tak na otázku: „Kto je vlastne učiteľka materskej 
školy?“, by sme odpovedali:

Je to 
... tá, ktorá musí vymýšľať a písať stále nové plány, ktorá cez 

internet zháňa nové inšpirácie pre svoju prácu a niekedy za-
nedbáva svoju rodinu, pretože deň má iba 24 hodín;

...tá, ktorá stále dáva niečo podpisovať rodičom;

...tá, ktorá kontroluje či majú všetky deti vyplatené poplatky 
za škôlku;

...tá, ktorá predáva knihy rodičom;

...tá, ktorá cez prázdniny pripravuje triedu, premiestňuje 
skrinky, ukladá a triedi hračky, píše zoznamy;

...tá, ktorá na rebríku vešia po triede vlastnoručne vyrobenú 
výzdobu, vyrába učebné pomôcky, keď chýbajú v skladoch;

...tá, ktorá pripravuje školské a triedne podujatia a niekoľko-
krát do roka nacvičuje program s deťmi pre rodičov;

...tá, ktorá píše projekty, aby vylepšila finančnú situáciu MŠ, 
nakupuje pomôcky a hračky do MŠ;

...tá, ktorá píše charakteristiky na deti alebo posudky na 
súdy, ktorá robí diagnostiku, vyplňuje formuláre, kopíruje 
pracovné listy, vytvára pracovné listy a pripravuje sa na celý 
týždeň a pri práci jej niekedy pomáha celá rodina;

...tá, ktorá musí pravidelne chodiť na množstvo školení a kur-
zov;

...tá, ktorá má v náplni práce aj poradenstvo rodičom, čo väč-
šina rodičov pokladá za kritiku ich výchovných metód;

...tá, ktorá zodpovedá aj za to najmenšie škrabnutie dieťaťa 
v MŠ, ktorá je denne „jednou nohou v base“, lebo zodpove-
dá za životy detí.

 Ale popri tom stále zostávame mamami a ženami, ktorým 
sú detičky veľmi blízke. A preto učiteľka materskej školy je aj 
...tá, ktorá pritúli a utíši plačúce dieťa;
...tá, ktorá učí deti hygienickým návykom, prezlečie a osprchu-

je pokakané dieťa, ktorá učí deti obliekať sa a zapínať gom-
bíky, šnurovať šnúrky na topánkach;

...tá, ktorá volá domov rodičom, keď ich dieťa je choré a utie-
ra deťom soplíky;

...tá, ktorá sa nemôže v práci v kľude nadesiatovať a naobe-
dovať;

...tá, ktorá sa musí stále usmievať, spievať, tancovať, cvičiť, 
dokonca aj vtedy, keď jej srdce krváca;

...tá, ktorá rieši problémy detí s rozličnými povahami a nie je 
jej to ľahostajné;

...tá, ktorá dokrmuje dieťa, aby sa najedlo, ktorá učí dieťa dr-
žať príbor a stolovať;

...tá, ktorá denne nahrádza malým deťom ich rodinu, od 6.30 
hod občas aj do 17.00 s láskou a nekonečnou trpezlivosťou 
deti vzdeláva a vychováva;

Učiteľky MŠ v Miloslavove: hore zľava: Jana Chorvatovič, Mgr. Zdenka Muráňová, dole: 
Simona Hoľpitová, Ing. Vladimíra Gazáreková

Učiteľky dočasnej triedy v Kultúrnom dome Miloslavov: Hore- Jana Bakošová, dole 
Andrea Mrvová
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...tá, ktorá neraz ostáva s dieťaťom v škôlke aj po pracovnej 
dobe, pretože mamička a otecko sa nedohodli, kto pre dieťa 
príde alebo boli na nákupoch alebo bola zápcha; 

...tá, ktorá donáša z domu veľa z toho, čo jej treba k práci 
s deťmi v MŠ;

...tá, čo má prácu stále v hlave - ide s ňou spať, sníva sa jej 
o nej, ráno s ňou vstáva a stále rozmýšľa, čo by ešte svojim 
zverencom pripravila, vylepšila a ich potešila.

Preto sa nás veľmi dotýka a zraňuje nás, keď sa stretne-
me s podceňovaním a znevažovaním, lebo učiteľka MŠ je ob-
čas aj:
...tá, za ktorou sa chodia sťažovať rodičia detí, do ktorej sa 

„navážajú“ a poučujú ju rodičia, ktorí sú občas mladší ako 
jej vlastné deti; 

...tá, ktorá necíti oporu a ochranu spoločnosti; 

...tá, ktorá má veľa povinností a zodpovedností, ale málo práv; 

...tá, na ktorú môžu rodičia hocikedy napísať neopodstatnenú 
sťažnosť, ktorá si na sociálnej sieti hocikedy môže prečítať 
ako rodičia špinia jej meno a česť;

...tá, ktorej závidia, že má 6 hodinový pracovný čas, hoci je 
to iba klam, ktorej závidia, že má veľa dovolenky, prázdniny 
a voľno, avšak je platovo nedocenená;

...tá, ktorá si ráno vypočuje od rodičov, aké je ich dieťa ne-
poslušné a ako sa tešia, že je ich dieťa opäť konečne v MŠ 
a ona ho predsa s láskou prijme a stará sa oň 9 hodín den-
ne takisto ako o ďalších 22 detí;

...tá, ktorá aj keď je vyčerpaná, ubolená, musí sa tváriť, že je 
všetko v poriadku;

...tá, ktorá napriek tomu všetkému, čo je tu napísané, miluje 
svoju prácu, ktorú by nevymenila za nič na svete.

Ešte stále si myslíte, že práca učiteľky je len hranie sa 
s deťmi a stráženie, kým sú rodičia v práci? Áno, svojím spô-
sobom sa hráme, ale.... hráme sa celý deň preto, lebo hra je 
spôsob, akým sa deti učia. 

Nepoznám ťažšiu profesiu ako je učiteľka v materskej ško-
le. Kedysi bola učiteľka autoritou, mala stálu dôveru rodičov 
a tiež istú prestíž. V súčasnosti sa niečo zmenilo, veľakrát nás 
rodičia ani nepozdravia, pýtam sa prečo? K práci učiteliek 
v materských školách by sme mali pristupovať s najväčším 
rešpektom a pokorou. Sú to veľmi pracovité ženy, ktoré majú 
často len ten hendikep, že proste nedokážu odlíšiť rolu ženy - 
matky od role učiteľky. Pritom učiteľky v materských školách 
sú úžasne všestranné bytosti.

Štát nám tiež uložil veľkú zodpovednosť - vychovať z dieťa-
ťa dôstojného člena spoločnosti. Veď ak nazriete do štátneho 
vzdelávacieho programu, čo všetko deti musíme naučiť, zistí-
te, že je to výkon hodný potlesku : Jazyk a komunikácia – od 
správnej výslovnosti, cez kvalitnú slovnú zásobu po chápanie 
explicitných aj implicitných významov textov až k nácviku zá-
kladných grafomotorických prvkov ako prípravu na písane, 
fonologické uvedomovanie, jazykové žánre. V matematike 
a práci s informáciami – cez základy logiky, geometrie a mera-
nia, základné operácie s počtom, množstvom, kategorizáciu, 
priraďovanie, usporiadanie, dokonca základy programovania. 
V telesnej výchove – cez základy atletiky, akrobatických prv-
kov, rozvíjania telesnej zdatnosti, správneho držania tela, hu-
dobno-pohybových schopností až k výchove k zdravému život-
nému štýlu. V prírodovednej gramotnosti – sa kladú základy 
vedeckého myslenia a základnej databázy poznatkov. 

Učiteľky v novej budove MŠ na Bottovej ulici: Alžbeta Ahmed a Helena Blažeková

Kuchyňa: zľava hore Zuzana Matusová, Mária Dosedelová, Veronika Olašáková- 
vedúca šk.jedálne, Michaela Goláková, dole: hlavný kuchár : Martin Vajcik
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V hudobnej výchove – kvalitný spev, základné tanečné 
kroky, rytmizácia, inštrumentálne činnosti (u detí hra na det-
ské hudobné nástroje, u učiteľky hra aspoň na jeden hudob-
ný nástroj), počúvanie hudby. Vo výtvarnej výchove – kresle-
nie, maľovanie, modelovanie, interpretácia výtvarného diela. 
Dopravná výchova, história okolia, národné povedomie. Zá-
klady etikety, prosociálna výchova, multikultúrna výchova. 
Povedomie o niektorých technológiách výroby (napríklad, že 
chlieb sa nenarodí v Tescu v regáli, ale dá sa upiecť a ako na 
to), poznatky o pracovnej náplni niektorých profesií, aspoň 
základné poznatky z astronómie (deti vedia niekedy viac ako 
my). 

My učitelia ešte stále vnímame svoju prácu ako poslanie 
pre ľudí a spoločnosť. Učitelia, ktorí svoje poslanie berú na-
ozaj vážne, vedia, že negativita im v ničom nepomôže a ani 
ich nikam neposunie. Detstvo je najdôležitejším obdobím 
ľudského života. A od toho, kto v detstve viedol dieťa za 
ruku a čo sa dostalo do jeho mysle a srdca z okolitého sve-
ta - od toho v rozhodujúcej miere závisí, akým človekom sa 
stane. Toto je povolanie duše. Umožňuje nám byť v krajine 
detstva, vo svete dieťaťa, rozprávať sa s deťmi rovnakým 
jazykom, rozumieť im. Učiteľ národov Jan Amos Komenský 
vyslovil krásnu myšlienku: „Nie je v moci nikoho, aké deti sa 
rodia. V našej moci však je, aby sa správnou výchovou stali 
dobrými.“

Bc. Monika Neupauerová,  
riaditeľka MŠ Miloslavov

Nepedagogické zamestnankyne MŠ: Katarína Lomjanská, Veronika Poncerová, 
Veronika Krošláková, Denisa Kukányiová Zľava dole: Rozália Kászová - vedúca 
upratovačiek, Patrycja Bučík

Dňa 29. apríla 2022 si naša pani riaditeľka PaedDr. 
Alena Jančeková osobne z rúk ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu Branislava Gröhlinga prevzala ocene-
nie : Ďakovný list svätého Gorazda za osobné nasadenie 
pre vzdelávanie a výchovu žiakov Základnej školy v Milo-
slavove. 

K tomuto oceneniu jej srdečne blahoželáme, veľmi 
sa tešíme z jej veľkého úspechu a prajeme ešte veľa síl 
a entuziazmu do ďalších dní. 

Autor: Mgr. Soňa Slavkayová

Ocenenie riaditeľky Ocenenie riaditeľky 
Základnej školy Základnej školy 

MiloslavovMiloslavov
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Po dvoch veľmi náročných pandemických rokoch, 
začala naša škola v 2. polroku naplno žiť tak, ako bolo 
dovtedy zvykom. Konečne sa môžeme stretávať, bez 
rúšok sa na seba usmievať, objímať sa a tráviť spolu 
i voľný čas bez obmedzení.

A tak sme sa s chuťou a elánom pustili realizovať ak-
tivity podľa plánu a venovali sa rôznym projektovým a vý-
znamným dňom.

V mesiaci február hýrili žiaci i učitelia našej školy far-
bami olympijských kruhov. V oknách školy „horel“ olympij-
ský oheň, žili sme v duchu fair play tak, aby sa tolerancia 
a idey olympizmu stali súčasťou i našich všedných dní. 
Potešili nás naši medailisti – lyžiarka Peťa a hokejisti – 
veď sme im všetkým držali palce a hrdo fandili našim.

Nezabudli sme ani na Valentínsky deň, kedy sme si 
odovzdávali darčeky – „valentínky“ a tešili sme sa zo vša-
deprítomnej vzájomnej lásky. 

Na záver síce krátkeho, ale zato veľmi na aktivity plod-
ného mesiaca, sme sa ani nespoznali v karnevalových 
maskách.

V marci sme hneď na začiatku mesiaca s radosťou 
vyrábali pre všetky ženy jarné kvetinové pozdravy ku Dňu 
žien.

22. marca bola naša škola modrá. Modrá ako naša 
planéta, modrá ako more, potôčik, modrá ako kvapka 
vody. V tento deň je Deň vody bez ktorej by život neexis-
toval. Žiaci sa venovali témam jej ochrany, šetreniu, výz-
namu, kolobehu vody v prírode, ale i vodným športom či 
vodníckym rozprávkam. 

Na koniec mesiaca marec si na nás pedagógov spo-
menuli naši žiaci a na Deň učiteľov nám venovali kytičky 
z papiera s nádherným prianím, potešilo nás aj vystúpe-
nie školskej kapely a slzička sa tiež nejednému pedagó-
govi vtisla do oka aj počas vystúpenia detí zo speváckeho 
krúžku. 

Nezabudli sme, že marec je venovaný knihe a čítaniu 
kníh. Je radosť vidieť už našich malých prváčikov ako 
s chuťou čítajú a lásku ku knihe vidieť aj u žiakov po tie 
najvyššie ročníky. Nezabúdajú, že múdrosť je ukrytá v kni-
he.

Apríl u nás v škole začal krásnou jarnou výzdobou 
a prípravami na Veľkú noc. Naše krásne zvyky a tradície 
však prežijú len vďaka tomu, že ich staršie generácie odo-
vzdávajú tej mladšej. A to si dali pedagógovia našej školy 
za cieľ aj počas „Slovenského dňa“. Učili sme sa v ten deň 
v krojoch, inštalovali sme nádhernú výstavu krojov, hrali 
sme na fujare, drumbli, píšťalke, obdivovali krásu našej 
výšivky, folklóru, učili sa zdobiť kraslice starou voskovou 
technikou, obdivovali sme tanečné umenie sólistky zo 
SĽUKu a naučili sa s ňou i jednoduchú tanečnú choreo-
grafiu. 

22. apríla si všetci pripomíname Deň Zeme a naša 
škola nebola výnimkou. Význam ochrany prírody, šetrenia 
zdrojmi, recyklácie odpadu je každému známy a predsa 
sa zdá, že robíme v tejto oblasti stále málo. Otepľova-

nie planéty, devastácia fauny i flóry, znečisťovanie vody 
i ovzdušia a následne živelné katastrofy nás o tom denne 
presviedčajú.

Koncom apríla škola opäť žiarila – tentokrát malými 
žltými kvietkami – narcismi – symbolom boja proti rako-
vine. Niet snáď rodiny ktorej by sa táto zákerná choroba 
nedotkla. A tak sme si za naozaj malý finančný príspevok 
– na znak podpory k chorým na rakovinu – pripli žltý nar-
cis v Deň narcisov - 28. apríla. Prispeli sme sumou 1294 
eur. Všetkým VĎAKA!

Máj už tradične začína červeným srdiečkom – symbo-
lom lásky – lásky k mamám, starým mamám. Preto si aj 
deti v škole pripravovali darčeky a pozdravy a poslali im aj 
veselé videá s krátkym programom a odkazom – „Ďaku-
jeme a máme vás veľmi radi!“

Hoci naša škola ešte nemá telocvičňu, športu sa venu-
jú veľmi radi. A to nielen na našom školskom ihrisku, ale 
tiež fandením našim športovcom. Preto opäť povzbudzu-
jeme našich športovcov - hokejistov na Majstrovstvách 
sveta. Chlapci – do toho!!!

Slniečkom prežiarený jún už ohlasuje, že sa blíži čas 
výletov, školy v prírode, ale i čas hodnotenia a bilancova-
nia. Sme pyšní na našich žiakov, ktorí získali ocenenia 
a popredné umiestnenia v rôznych súťažiach a školských 
olympiádach i na pedagógov, ktorí ich trpezlivo a dôsled-
ne pripravujú a tak úspešne reprezentujú našu školu aj 
obec.

Geografická olympiáda – okresné kolo – Tomáš Gutten 
– 1. miesto

Biologická olympiáda – okresné kolo – Šimon Lacko 
– 2.miesto, Petra Škulavíková – 1. miesto (botanika), 
Jakub Jančuška – 2. miesto (botanika), Karolína Čižmá-
riková – 3.miesto (zoológia)

Stolnotenisový turnaj – okresné kolo – 2 krát 1. miesto: 
Tomáš Masarik, Dominik Snopek, Daniel Tvrdoň, Adam 
Gorcsakovszký

Biblická olympiáda – regionálne kolo – 1. miesto: To-
máš Gutten, Noemi Mináriková, Veronika Olašáková

Dejepisná olympiáda – okresné kolo – 3. miesto – To-
máš Gutten

Ypsilon – slovina je hra – 3. miesto ZŠ Miloslavov 
s 95,85 % úspešnosťou našich žiakov v poradí škôl

Spolu s našimi žiakmi si želáme úspešné zvládnutie 
záveru tohto nesmierne náročného školského roka a po-
čas prázdnin si dožičme všetci veľa oddychu, relaxu a na-
čerpanie nových síl. 

Autor: Mgr. Soňa Slavkayová

Čím žije naša škola?Čím žije naša škola?
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Potreba zriadiť pracovnú skupinu vznikla ako reakcia na 
incident, ktorý sa udial v obci v mesiaci január 2022. Tieto 
skutočnosti boli predmetom rokovania skupiny poslancov 
a členov komisie rozvoja obce Miloslavov, kde bol pripra-
vený návrh na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré 
neskôr svojím uznesením č. 16/2022 zo dňa 10.2.2022 
odsúhlasilo zriadenie pracovnej skupiny a jej zloženie. Pra-
covná skupina pôsobí v zložení: Ivan Húska-poslanec OZ 
a predseda komisie pre Šport a verejný poriadok, Milan 
Matušek-poslanec OZ a predseda pre sekciu verejný poria-
dok, Mgr. Martin Sitiar-vedúci HS a predseda ŠKO Milosla-
vov a podpredseda DHZ, JUDr. Peter Mikula-referent pre 
verejný poriadok, plk. JUDr. Radoslav Smolko, zástupca ria-
diteľa ORPZ v Senci, PaeDr. Alena Jančeková–riaditeľka 
ZŠ, Bc. Monika Neupauerová–riaditeľka MŠ, Ing. Tatiana 
Cabalová, PhD- poslankyňa OZ a predsedníčka komisie 
Školstvo a kultúra a MUDr. Peter Lipovský. 

Cieľom pracovnej skupiny bola v prvom rade analýza bez-
pečnostných a rizikových oblastí v obci :
- bližšie definovanie miest v obci s potenciálnym rizikovým 

správaním mládeže,
- revízia bezpečnostného kamerového systému obce s mož-

nosťou jeho rozšírenia o ďalšie miesta v obci, 
- pokiaľ je to z hľadiska vyčlenia síl a prostriedkov zo strany 

polície možné, zabezpečiť zvýšený výkon hliadkovej činnos-
ti, do týchto činností v prípade záujmu zapojiť aj občanov 
v rámci dobrovoľných hliadok,

- v spolupráci so základnou školou a športovým klubom vy-
tvárať vhodné podmienky na voľnočasové aktivity pre mlá-
dež,

- hľadať ponuky a vytvárať podmienky pre vzdelávacie aktivi-
ty so zameraním na prevenciu nežiaducich javov určených 
nielen pre rodičov/dospelých, ale aj pre deti a mládež, 

- zapájanie miestnych komunít do spoločných aktivít, 
- podpora budovania ihrísk a športovísk v obci, telocvične 

a ich otvorenie pre širokú verejnosť a pod.

Z prvého zasadnutia vzišli návrhy opatrení, ktoré sa začali 
aj realizovať :
- zvýšenie kamerového systému o 11 kamier v obci na riziko-

vých miestach;

- zriadenie Teenageklubu v sále OÚ v čase pondelok – štvrtok 
od 14,00 do 16,00 hod. pre deti II.stupňa ZŠ pod vedením 
lektora, ktorý realizuje zaujímavé aktivity pre túto skupinu 
detí, účasť v ňom je dobrovoľná a bezplatná. Obecný úrad 
financuje mzdu lektora a zakúpil spoločenské hry a materi-
ál pre ich činnosť.; 

- ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a MŠ na získavanie nových 
zručností, hlavne v oblasti práce s deťmi s problémovým 
správaním a prevencie;

- zvýšený dozor zo strany obce ale aj OOPZ na rizikových 
miestach v obci;

- v mesiaci jún sa pripravuje webinár pre rodičov na tému 
„Ako komunikovať s teenagerom“, ako si získať jeho dôveru, 
aby rodič vedel ako jeho dieťa trávi svoj voľný čas, s kým, čo 
robí na sociálnych sieťach, 

Dňa 28.04.2022 sa konalo druhé zasadnutie tejto pra-
covnej skupiny, kde sa zhodnotili postupné kroky. Vzhľadom 
k upokojenej situácii ďalšie nové opatrenia neboli navrhova-
né, v pôvodných sa bude naďalej pokračovať a skupina sa 
bude stretávať podľa potreby.

Ivan Húska, poslanec OZ  
a predseda komisie pre Šport a verejný poriadok,  

predseda prac.skupiny „Bezpečný Miloslavov“

Pracovná skupina „Bezpečný Miloslavov“Pracovná skupina „Bezpečný Miloslavov“

Novelou zákona o cestnej premávke a zákona o priestup-
koch bola rozšírená kompetencia obcí o kontrolu porušova-
nia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia 
vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vo-
zidla a o následné vedenie priestupkových konaní.

Vzhľadom k problémom so zastavením a státím vozidiel 
pristúpila obec po predchádzajúcej informačnej kampani od 
1. januára 2022 k riešeniu týchto priestupkov v zmysle vyššie 
uvedených právnych predpisov aj na svojom území. Za uplynulé 
obdobie sme zadokumentovali 36 priestupkov a momentálne 
vedieme 28 priestupkových konaní. Tri priestupky riešime 
v odvolacom konaní a dosiaľ sme právoplatne uložili 17 pokút. 

Môžete nám veriť, že nie je príjemné riešiť a sankcionovať 
vlastných obyvateľov a spoluobčanov. Naším primárnym cie-
ľom však nie je udeľovať sankcie, ale predovšetkým pôsobiť 
preventívne. Radi by sme aj touto cestou obrátili na všetkých 
občanov, obyvateľov obce, aby pri zastavení a státí s motorový-
mi vozidlami rešpektovali a dodržiavali platné právne predpisy 
a správali sa zodpovedne voči sebe i druhým – len tak sa dá 
predísť možným sankciám. 

JUDr. Peter Mikula  
odbor priestupkov obecného úradu

OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ VODIČOVOBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ VODIČOV
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V minulom roku sme si spoločne pri-
pomenuli výročie 100 rokov od udalos-
ti, kedy prví osadníci prekročili hranice 
našej obce. Žiaľ, obmedzenia, ktoré 
nám priniesla koronakríza, výrazne 
obmedzili rozsah a možnosti pripravo-
vaných osláv. Vnímame to ako veľkú 
škodu, predsa len udalosti, ktoré sa 
udejú raz za sto rokov, stoja za to, aby 
sme si ich náležite pripomenuli. Hlav-
ne, ak mali tie udalosti pre život našej 
obecnej pospolitosti zásadný význam. 
Vedenie obce preto pripravuje na ko-
niec júna obecné oslavy, ktorými chce 
uplynulý „storočnicový“ rok slávnostne 
zakončiť. 

Aj v tomto, 62. vydaní Spravodajcu 
obce, sa chceme preto ešte nasledujúci-
mi riadkami znovu dotknúť života v našej 
obci v zlomových časoch počas uplynu-
lých 100 rokov.

Príbehy: Osadníci a utečenci, vysídlenci 
a prenasledovaní

Momentálne paradoxne znovu všetci 
čelíme kríze, tentoraz celkom iného cha-
rakteru. Bezprecedentný príliv utečen-
cov, utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, 
preveruje súcit a ochotu pomôcť aj u kaž-
dého z nás. A skutočne, už teraz môžeme 
vidieť množstvo našich obyvateľov s veľ-
kým srdcom a plných odhodlania posta-
rať sa v rámci možností o týchto nešťast-
ných ľudí, ktorých jedinou vinou je to, že 
sa narodili a žili na nesprávnom mieste.

To ma priviedlo k úvahe pozrieť sa na 
naše dejiny, dejiny Miloslavova z iného 
uhla. Skúsime sa pozrieť, ako pristupo-
vali naši predchodcovia k ľuďom a si-
tuáciám, keď boli konfrontovaní s jed-
notlivcami alebo celými skupinami ľudí, 
odkázanými na ich pomoc. A uvidíte, že 

takých situácií bolo v našej krátkej, ale 
bohatej histórii, skutočne dosť. 

Príbeh prvý: Osadníci a utečenci 
v rokoch 1921 až 1926

Chcelo to neuveriteľnú odvahu. Vydať 
sa do neznámych končín, kolonizovať 
nové územie. A predsa sa našla prvá 
dvadsiatka odvážlivcov, ktorí sa do ta-
kéhoto dobrodružstva pustili. Hoci mož-
nosť založiť nové osady inicioval a zor-
ganizoval novovzniknutý československý 
štát, naša obec bola prvým pokusným 
králikom a nikto doposiaľ nemal s tako-
uto akciou žiadne skúsenosti. Úradníci 
Kolonizačného referátu Ministerstva 
zemědělství vykolíkovali prvým kolo-
nistom ich role a nechali ich napospas 
osudu.

Pre hŕstku rodín prvých kolonistov 
bolo ozajstným šťastím, že na maje-
ri Anna Majer, ktorý sa v tom čase roz-
prestieral okolo dnešného Lipového 
námestia v miestnej časti Miloslavov, 
bývalo zopár čeľadníkov (bírešov), ktorí 
boli ešte stále zamestnancami majite-
ľa veľkostatku baróna Wiener-Weltena. 
Bez ich pomoci by nadchádzajúcu krutú 
zimu 1921/22 sotva prežili. Do štyroch 
malých jednoizbových bytíkoch bíreš-
ského domu prichýlili hlavne ženy a deti 
prvých osadníkov. Prvý predseda kolónie 
Juraj Stanko vo svojich zápiskoch vyzdvi-
hol najmä jednu čeľadníčku s priezvis-
kom Olďajová (Olgyay), pretože pod jej 
strechou sa ich uchýlilo najviac. Muži 
a zvyšok žien museli pretrpieť prvú zimu 
v maštaliach spolu s dobytkom.

Aj dovtedajší správca majera Karol 
Šulc st. im poskytol veľkú pomoc. Ve-
denie čisto maďarskej obce Štvrtok na 
Ostrove, pod ktorú vznikajúca osada 

patrila, na svojom území nerado videlo 
prichádzajúci slovanský živel. Aby ich 
odradili, predávali im plesnivé, červivé 
a zapáchajúce zrno i múku. A bol to Ka-
rol Šulc st., ktorý vybavil od svojho „šéfa“ 
baróna Wiener-Weltena dodávku prvo-
triedneho zdravého zrna na ich stravo-
vanie a jarné siatie. Ako vidno, po prvý 
raz nezáležalo na tom, či boli tí, čo videli 
núdzu u druhých, chudobní alebo boha-
tí. Pomoc poskytli tí, ktorí mali dostatok 
empatie vžiť sa do ťažkej situácie svojich 
blížnych. Tí, ktorí mali dostatok ľudskos-
ti, aby neodvrátili zrak pred trápením 
druhých. 

O necelé tri roky sa situácia zopako-
vala, len sa odohrávala o kúsok ďalej, na 
majeri Alžbeta Majer. Znovu prichádzali 
na železničnú stanicu Štvrtok na Ostro-
ve (dnes už s názvom Miloslavov) vagóny, 
plné rodín prisťahovalcov zo vzdialených 
kútov krajiny, či dokonca Európy. Tí všetci 
dostali pridelené role na obrábanie a ta-
kisto veľký, skoro pol hektárový pozemok 
pri hlavnej ceste na vybudovanie svoj-
ho vlastného hospodárstva a bývania. 
V okamihu ich príchodu to však boli iba 
bezdomovci, sediaci na hromade skríň, 
postelí, truhlíc s oblečením a roľníckym 
náčiním a náradím. 

Potrebovali strechu, pod ktorú by si 
dočasne mohli skloniť hlavu, kým si ne-
postavia svoje vlastné domy. V majeri 
síce bolo nedávno postavených dokopy 
25 príbytkov – dnes by sme ich pome-
novali ako radové ubytovne pre poľno-
hospodárskych robotníkov, ale aj v nich 
bývali doterajší čeľadníci, ktorí sa starali 
o chod majera. Väčšina z nich zostala 
v Alžbeta Majeri aj bývať, tiež si posta-
vili domy na dnešnej Kvetnej ulici. Je to 
ťažko predstaviteľné, ale napriek tomu, 

Výročie 100 rokov založenia obce MiloslavovVýročie 100 rokov založenia obce Miloslavov

Pohľad do vnútorného dvora jediného bírešského domu v Anna Majeri, v ktorom bývali 
štyri čeľadnícke rodiny. V izbách tohto domu spolu s bírešmi prežila prvú zimu aj časť 
našich prvých osadníkov.

Prví osadníci spolu s doterajšími čeľadníkmi stoja pred bírešským domom na dnešnej 
Hlavnej ulici v Alžbetinom Dvore. Tento dom ešte dnes stále stojí približne oproti 
Remeselnému dvoru. V dome určenom pre 4 bírešské rodiny žilo dočasne aj 6 a viac rodín
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že prichádzajúce rodiny boli mnohopo-
četné, väčšinou trojgeneračné, všetci sa 
nejako v tých izbičkách s malou spoloč-
nou kuchynkou pomestili. Tu, na rozdiel 
od Anna Majera, nikto nezimoval v stodo-
lách či maštaliach. Skromnosť a súdrž-
nosť týchto ľudí bola obrovská. Napokon, 
v tých časoch boli všetci na veľmi núdzne 
pomery zvyknutí. Obdivuhodné bolo aj 
to, že pôvodní obyvatelia boli bez výnim-
ky maďarskej národnosti a prisťahovalci 
väčšinou moravskej, českej alebo sloven-
skej národnosti. 

Našťastie, všetci prichádzajúci chá-
pali tento stav ako dočasný a niektorí 
o polroka či o rok už bývali vo svojich 
vlastných domoch. 

Dňa 5. apríla 1926 privítali naši 
obyvatelia poslednú veľkú vlnu nových 
osadníkov. Na Lipovom námestí v časti 
Miloslavov počas peknej slávnosti po-
hostili spolu trinásť rodín, prichádzajú-
cich zo Sovietskeho zväzu z oblasti Volyň 
(dnešná Ukrajina). Vtedy boli na ich po-
česť na námestí zasadené prvé lipy. Áno, 
sú to tie isté lipy, ktoré sa aj dnes ma-
jestátne košatejú vôkol celého námestia. 

Príchodzí z Volyne boli všetko osad-
níci baptistického vierovyznania, kto-
rí sa stali utečencami pre svoju vieru. 
Neodchádzali dobrovoľne, utekali pred 
nezmieriteľným náboženským prenasle-
dovaním nového boľševického režimu 
v ZSSR. Aj týmto ľuďom sa u nás dostalo 
ústretovej pomoci a priateľského prijatia.

Príbeh druhý: Vysídlenci 
a prenasledovaní v rokoch  

1938 až 1945
Nech už boli okolnosti príchodu na-

šich osadníkov akokoľvek ťažké, stále 
to boli iba ohrozenia z dôvodu zimy, ne-
dostatku jedla a strechy nad hlavou. 
Udalosti, ktoré sa stali o pätnásť rokov 
neskôr, boli oveľa desivejšie, vtedy už 
ľudí ohrozovali vášne, nenávisť, politika 
a hrôzy vojny. 

Začalo to znenazdajky, len necelý 
mesiac po ponižujúcom mníchovskom 
verdikte o Československu na jeseň roku 
1938. Horthyovské Maďarsko, ktoré stá-
le nevedelo zabudnúť na stratu Horného 
Uhorska (Slovenska) po prvej svetovej 
vojne, si počas Viedenskej arbitráže vy-
dupalo odtrhnutie veľkej časti južného 
Slovenska a jeho pričlenenie k Maďar-

sku. Z ničoho nič sa okolo 10. novembra 
1938 na dohľad od posledných domov 
Alžbetinho Dvora objavili hraničné stráž-
ne búdky a za našimi humnami sa už roz-
prestierala Maďarská republika. 

Za hranicami v Maďarsku zostal aj 
Hviezdoslavov, naša sesterská obec, 
ktorú založili podobní osadníci ako našu 
obec, a dokonca približne v rovnakom 
čase. Títo chudáci ako prví pocítili nevra-
živosť nového maďarského režimu. Pod 
vyhrážkami, s použitím bičov boli do šty-
roch dní vyhnaní zo svojich domovov za 
hranice. Zobrať si so sebou mohli iba toľ-
ko batožiny, koľko uvezú na jednom voze. 
Prišli o všetko. Päťdesiatštyri z celkovo 
šesťdesiatich deviatich rodín (maďarské 
rodiny bývalých čeľadníkov mohli zostať 
vo svojich domoch vo Hviezdoslavove), 
čiže dokopy okolo 230 osôb stratilo be-

Budovy bývalého Červeného majera (Vörös majera), taktiež vo vlastníctve Rudolfa Wiener-Weltena v Hviezdoslavove, 
ktoré sa stali základom osídľovania tejto obce v roku 1922

Aby sme si vedeli predstaviť, aká veľká bola bežná rodina 
prisťahovalcov, pozrite si rodinu Fabiána Pišteka (stojí 
celkom vpravo), ktorí sa prisťahovali do našej obce 
z Moravy.

Marta Neupauerová (vzadu vpravo) sedí na bričke pred svojím domom na terajšej Kvetnej ulici. V tomto dome 
niekoľko mesiacov ukrývala židovskú rodinu Lengyelovcov, ktorú s pomocou colníka Prommera prepašovali 
z neďalekého Štvrtku na Ostrove. 
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hom okamžiku všetko, na čom hrdlačili 
dvadsať rokov. Nešťastní vysídlenci sa 
ocitli v Miloslavove, odkázaní na milo-
srdenstvo a pomoc našich obyvateľov. 
V priebehu dvoch dní boli všetky domy, 
stodoly, povaly a pivnice v našej obci 
plné zlomených, dezorientovaných ľudí. 
Desiatky ľudí vyhnaných zo susednej 
obce spali aj na zemi v nedávno postave-
nom kultúrnom dome.

Hviezdoslavčania sa ocitli v oveľa hor-
šej situácii ako osadníci, ktorí dorazili do 
našej obce pred pätnástimi rokmi. Vtedy 
totiž všetci vedeli, že stiesnené podmien-
ky bývania treba vydržať iba zopár me-
siacov a potom sa nasťahujú do svojho. 
Ale v novembri roku 1938 to vyzeralo, že 
ich z domovov vyženú navždy. Dokonca 
kolovali divoké chýry, že maďarská armá-
da, nespokojná, že si naši ľudia dokázali 
uhájiť zotrvanie našej dedinky na sloven-
skej strane, sa chystá napadnúť aj Mi-
loslavov (bližšie okolnosti tých búrlivých 
čias je možné nájsť v publikácii Milosla-
vov 100 rokov).

Hoci ochota našich ľudí bola nezmer-
ná, takému veľkému množstvu ľudí ne-
vedeli dlhodobo pomôcť. Väčšina z nich 
musela hľadať iné riešenie svojej situá-
cie. Osadníci, ktorí prišli z Čiech a Mora-
vy, takisto ako prisťahovalci zo severného 
Slovenska sa zväčša vybrali do svojich 
pôvodných východiskových miest, na 
Moravu či do Čiech, spoliehajúc sa na 
pomoc blízkej rodiny. Niekoľko rodín 
však nemalo kam ísť, bolo to odhadom 

okolo 40 osôb. Tí prečkali pod strecha-
mi našich obyvateľov celú vojnu, kým sa 
po jej skončení mohli do svojich domov 
vrátiť späť. Niektorí z nich, napríklad Jan-
dačkovci, už v našej obci zostali natrvalo. 

Hviezdoslavovskí utečenci boli iba 
začiatok, pretože hrôzy a nešťastia, kto-
ré prinášala so sebou svetová vojna, sa 
ešte iba začínali. Jej dopady sa naplno 
prejavili v polovici roka 1944, keď roz-
siahly spojenecký nálet zrovnal so zemou 
bratislavskú rafinériu Apollo. Bratislavu 
vtedy v strachu pred ďalším bombardo-
vaním opustili stovky ľudí a hľadali ochra-
nu v obciach v okolí hlavného mesta. Aj 
u nás našli mnohí z nich dočasné úto-
čisko. Vieme aj konkrétne príklady – vo 
veľkej pivnici pod bývalou farou v Alžbe-
tinom Dvore na Hlavnej ulici poskytol jej 
vtedajší majiteľ František Dosedel uby-
tovanie najmenej štyrom bratislavským 
rodinám. Bývali tam až do konca vojny. 

Veľkou škvrnou na existencii vojno-
vého Slovenského štátu bol jeho prístup 
k svojim občanom židovského pôvodu. 
Protižidovské zákony, perzekúcie, šika-
novanie a arizácie majetku prisúdili ce-
lej veľkej skupine ľudí status občanov 
druhej kategórie – bez práv a budúcnos-
ti. 

Mnohých židovských občanov okrem 
toho, že ich okradli o majetok, zatvárali 
do zberných pracovných táborov. Sieť, 
ktorou boli zachytávaní a zatváraní, však 
bola pomerne deravá a mnohí sa vede-
li ukrývať vo svojich domoch a u suse-

dov, museli sa však vyhýbať pohybu na 
uliciach. Iná situácia nastala v auguste 
1944, po vypuknutí SNP. Vtedy začalo 
ísť ozaj o život, lebo sem aj s obávaným 
gestapom vtrhli Nemci a rozbehli maso-
vé deportácie židovského obyvateľstva 
do koncentračných táborov, hlavne do 
Auschwitzu (Osvienčimu) a Lublinu v oku-
povanom Poľsku. Hrozné bolo, že aj ľudí, 
ktorí ukrývali Židov, čakali rovnaké tresty 
– deportácie do koncentrákov.

Je pre nás obrovskou cťou, že môže-
me vyzdvihnúť viacerých našich obyvate-
ľov, ktorí aj napriek takémuto nebezpe-
čenstvu nezaváhali a poskytli dlhodobý 
úkryt pre viaceré židovské rodiny. Dve 
rodiny, rodina Jána Brnu a rodina Gustá-
va Kochola dostali dokonca najvyššie 
izraelské vyznamenanie Spravodliví 
medzi národmi za záchranu života. Na 
medaile, ktorá je súčasťou vyznamena-
nia, je nápis: „Kto zachráni jeden ľudský 
život, zachráni celý svet.“ Koho zaujímajú 
podrobnosti hrdinských skutkov našich 
menovaných 
občanov, má 
možnosť do-
zvedieť sa 
o nich viac 
v publikácii 
o histórii na-
šej obce. 

Príbehy a informácie vyhľadal a spra-
coval

Ján Brna ml. s manželkou Máriou u seba sedem mesiacov ukrývali viacero židovských 
rodín, medzi nimi rodinu Bródyovú a rodinu Feiermannovú.

Gustáv a Anna Kocholovci, spolu so svojimi deťmi tiež zachránili viacero rodín, manželov 
Gutterovcov aj Jafu Heilingerovú. Starali sa o nich dokonca aj po vojne.

Ing. Pavol Karaba  
člen Komisie rozvoja obce
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Z albumov obyvateľovZ albumov obyvateľov

Predseda národného výboru Pavol Bednarič so svojou 
dcérou Annou v roku 1954.

Viliam Hůlka, jeden z prvých kolonistov Alžbetinho 
Dvora, ktorý prišiel do obce v roku 1926 z poľsko-
ukrajinskej obce Zelov. Snímka z roku 1962 ho 
zachytáva na priedomí svojho domu na Hlavnej ulici, 
kde pravidelne sedával s vreckami plnými cukríkov - 
štolverkov a rozdával ich deťom, ktoré behali okolo. Na 
fotografii si pre odmenu prišli Slávo a Táňa Oujezdskí.

Oslávenci František a Mária Jandovci oslavujú zlatú svadbu pred budovou dnes už neexistujúceho MNV na námestí 
Alžbetinho Dvora. Celkom vpravo stojí vtedajšia starostka (predsedsedníčka MNV) Anna Barančíková – asi rok 1980.

Juraj Kvačka, vedúci záhradníctva v JRD Alžbetin Dvor stojí so svojím miláčikom pred budovou matečníka ošípaných 
- rok 1956.

Osadníci, ktorí prišli do Alžbetinho Dvora, boli nútení na začiatku budovať všetky staviská svojich hospodárstiev 
svojpomocne. Ukážka prístavby domu na dnešnej Hlavnej ulici z roku 1932
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Ján Kaděrka, starosta obce v rokoch 1924-25 a 1936-38 
so svojou manželkou Emíliou, rod. Kouteckou, po návrate 
z USA, kde strávil II. svetovú vojnu – snímka je okolo roku 
1947

Úprava železničnej stanice Miloslavov v roku 1960, keď sa 
odstraňovala vedľajšia staničná koľaj. Práce riadil Ľudovít 
Vyslúžil, ktorý aj so svojou manželkou Alžbetou slúžili na 
našej železničnej stanici vyše 25 rokov

Gustáv a Anna Kocholovci, spolu so svojimi deťmi tiež zachránili viacero rodín, manželov Gutterovcov  
aj Jafu Heilingerovú. Starali sa o nich dokonca aj po vojne.

František Galát s deťmi predvádza prvý automobil v Miloslavove - zásoboval s ním obchod s potravinami a zmiešaným 
tovarom svojej manželky Márie Galátovej. V pozadí budova obecného domu v časti Miloslava, v súčasnosti tam stojí 
Kultúrny dom. Rok 1946
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Dobrovoľný hasičský zbor obce Milo-
slavov (ďalej iba „DHZ“), vznikol začiatkom 
roku 2020 a prihlásilo sa doň 35 obyva-
teľov obce. Proces budovania zázemia 
narušila pandémia COVID, počas ktorej, 
aj napriek chýbajúcej výstroji a výzbroji, sa 
členovia DHZ hneď zapojili do pomoci ob-
čanom a obci. Začalo to distribúciou balíč-
kov s rúškami a informačným letákom pre 
seniorov obce. 

V lete 2021 členo-
via vykonávali preven-
tívne hliadky najmä 
počas obdobia sucha. 
Koncom roka 2021 sa 
podarilo zabezpečiť aj 
základnú výstroj a vý-
zbroj, s ktorou sa čle-
novia DHZ oboznámili 
počas taktického cvi-
čenia začiatkom roka 
2022 a následne aj 
na taktickom cvičení 
s HaZZ Senec

A potom prišlo 
plošné testovanie, 
ktoré bolo nároč-
né z pohľadu za-
bezpečenia per-
sonálu na smeny 
ako aj z povahy 
rizika aktivity vo 
všetkých kolách 
testovania až do 
momentu zabez-
pečenia MOM vo 
forme autobusov.

Hasiči vykonali 
aj niekoľko zása-
hov – napr. likvi-
dáciu pyrotechniky 
a likvidáciu pad-
nutého stromu po 
silnom vetre

Tento rok DHZ prebral záštitu nad tra-
dičným každoročným upratovaním obce 
a dobrovoľníkom zabezpečil aj občerstve-
nie vo forme chutného gulášu. Členovia 
DHZ pomáhali pri stavaní Mája a v nasle-
dujúcom období DHZ plánuje aj podporu 
ďalších akcií, ako napr. Deň detí, darova-
nie krvi a pod.

Ďalšie informácie (vrátane prihlášky za 
člena DHZ) nájdete na oficiálnej stránke 
DHZ Miloslavov - https://dhzmiloslavov.sk.

 Tomáš Klema, Výbor DHZ Miloslavov

Dobrovoľný hasičský zbor Miloslavov informujeDobrovoľný hasičský zbor Miloslavov informuje

https://dhzmiloslavov.sk


Ponuka pre "novoprisťahovalých" fanúšikov futbaluPonuka pre "novoprisťahovalých" fanúšikov futbalu

Aktivity športového klubu v obciAktivity športového klubu v obci

Rád by som v mene FO ŠKO Miloslavov oslovil všetkých 
tých, ktorí sa sem čerstvo prisťahovali a majú futbalovo nadané 
deti, prípadne deti, ktoré už hrávajú niekde futbal a chceli by to 
skúsiť u nás ( napr. kvôli logistike, alebo málo hrávajú, či z iných 
dôvodov). Príďte a pridajte sa k nášmu športovému klubu.

Uvítame aj záujemcov o trénerstvo – najmä pre naše mlá-

dežnícke mužstvá. Ozvite sa nám, ak máte futbalové a tréner-
ské skúsenosti, chuť a čas pracovať s deťmi a odovzdávať im 
čo-to z tohto krásneho športu.

Radi vás uvítame medzi nami. 

Ivan Húska - predseda FO pre deti a mládež, 0905 643 568

Činnosť Športového klubu obce Miloslavov naberá s nastupu-
júcou sezónou dynamické tempo. Takmer všetky oddiely organi-
zované pod športovým klubom sa aktivizovali a v rámci jarných 
brigád pripravili na sezónu svoje športoviská. Futbalisti každoroč-
ne ošetrili veľké a malé tréningové ihrisko s trávnatým povrchom, 
nohejbalisti pripravili multifunkčné ihrisko s umelou trávou, tenisti 
pripravili oba kurty, kde sme menili antuku a rekonštruovali lavičky 
a závlahový systém, hokejbalisti pripravili a skrášlili hokejbalové 
ihrisko v Zóne oddychu a rekreácie v časti Miloslavov, volejbalisti 
sa venovali ihrisku s pieskovým povrchom. Zároveň sa spustila aj 
séria turnajov a zápasov, o ktorých si môžete pozrieť informácie 
v ďalších článkoch klubu.

 Športový klub za uplynulé obdobie prešiel aj organizačnými 
zmenami. Vo vedení Klubu rekreačného tenisu prišlo k zmene na 
poste predsedu, kde svoju činnosť ukončil Dalibor Žiaran a novým 
predsedom sa stal Miroslav Sidor, ktorý zároveň naďalej vedie aj 
Hokejový klub Miloslavov. K zmenám prišlo aj na poste predsedu 
Klubu rekreačného volejbalu, kde doterajšieho predsedu Pavla 
Beňu nahradil Ján Badendieck. Obom odchádzajúcim predsedom 
ďakujem za ich doterajšiu činnosť a osobnú angažovanosť pri roz-
voji športu v našej obci. Nastupujúcim predsedom prajem veľa 
síl do ich ďalšieho pôsobenia nielen vo svojich oddieloch, ale aj 
v štruktúrach výkonného výboru Športového klubu obce Milosla-
vov, kde je práce naozaj dosť. 

 Veľmi sa tešíme záujmu o členstvo v športovom klube a aj no-

vým členom a združeniam. V súčasnej dobe sa kreuje nový klub – 
Klub v malom futbale Miloslavov, ktorý svoje pôsobisko nájde na 
multifunkčnej ploche v Zóne oddychu a rekreácie v Miloslavove. 
Po administratívnej príprave stanov si členovia zvolia svoje vede-
nie, ktoré bude zároveň zastúpené vo výkonnom výbore Športové-
ho klubu obce Miloslavov. 

V aktivitách nepoľavili ani naši seniori, ktorí sú organizovaní 
v Klube rekreačnej turistiky a cyklistiky. Chvíle si spestrujú cyklo 
výletmi do okolia a zdravie utužujú ďalšími zaujímavými aktivita-
mi. Aktivity vyvíjajú aj ďalšie kluby ako ako Združenie priateľov 
futbalu, Futbalové oddiely detí, mládeže a seniorov, Hardcore-gym 
Miloslavov kde sú sústrední kulturisti a fitness, Stolnotenisový 
klub Miloslavov. Obyvatelia obce tak majú možnosť širokého špor-
tového vyžitia. 

Viac informácií k činnostiam a jednotlivým oddielom športové-
ho klubu môžete nájsť na internetovej stránke www.skomilosla-
vov.sk, kde nájdete aj kontakty na vedenie jednotlivých oddielov 
v prípade Vášho záujmu o šport a zároveň Vás srdečne pozývame 
na plánované kultúrno-spoločenské aktivity v našich areáloch po-
čas nastávajúcich letných mesiacov. V závere príspevku mi do-
voľte poďakovať starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva 
za podporu našich aktivít, všetkým členom športového klubu za 
vzornú reprezentáciu klubu aj obce, vedeniu oddielov a členom vý-
konného výboru za odhodlanie a chuť pracovať pre športový klub 
a všetkým podporovateľom a sponzorom.

Mgr. Martin Sitiar
predseda výkonného výboru

Športového klubu obce Miloslavov 

Po dvoch rokoch ovplyvnených pandémiou sa konečne mô-
žeme tešiť na podujatia, ktoré sa najbližšie mesiace v našej 
obci uskutočnia. Trvalo to dlho, ale konečne sa môžeme spoloč-
ne stretnúť a užiť si viaceré akcie, ktoré pre našich obyvateľov 
obec pripravuje.

Pri príležitosti júnového Svetového dňa darcov krvi bude 22. 
júna pred obecným úradom k dispozícii mobilná odberová jednot-
ka, v ktorej môžu záujemcovia svojou kvapkou krvi pomôcť zachrá-
niť ľudské životy.

Najdôležitejším podujatím tohto leta, ktorého sa nevieme doč-
kať, je Deň obce. Ten spoločne oslávime 25. júna spolu s dobrou 
hudbou Roba Opatovského a Kollárovcov. Detičky sa môžu tešiť na 
predstavenie bábkového divadla Agapé, vyblázniť sa budú môcť na 
skákacích hradoch a veľa zábavy prinesie aj penová show s bazé-
nom. A komu po všetkých aktivitách vyhladne, určite ocení pečené-
ho býka, kačacinu alebo poctivý burger.

Počas leta nás už tradične čaká letné kino, pre dospelých bu-
deme hrať 23. júla, detské kino si deti užijú koncom prázdnin 20. 
augusta.

V septembri už nemusíme myslieť na „letnú formu do plaviek“. 
A to je veľká výhoda, keďže nás 10. septembra pred obecným úra-
dom čaká Streetfood festival s kopou dobrého jedla od výmyslu 
sveta.

Ani sa nenazdáme, a budeme tu mať október. K nemu už tradič-
ne patrí spoločné vyrezávanie tekvíc, na ktorom vás radi privítame 
31. októbra pred obecným úradom a v Lipovom parku. 

O všetkých dôležitých podrobnostiach jednotlivých podujatí bu-
deme v predstihu informovať aj na sociálnych sieťach, nezabudnite 
nás sledovať. Tešíme sa na vás a veríme, že sa spoločne po dlhej 
dobe zabavíme v uvoľnenej atmosfére 

Martina Vanc  
Komisia pre kultúru a školstvo

Po takmer dvojročnej vynútenej prestávke v prevádzke 
Remeselného Dvora sa na konci mája 2022 otvorili brány RD 
pre návštevníkov naplno. V mesiaci máji a júni tu budete môcť 

vidieť dočasnú výstavu s interesantným názvom „Čo sa skrý-
va pod šatami?“. Od júna pribudne v RD nová trvalá expozícia 
o včelárstve a zbierkový fond bude obohatený o mnohé zaují-
mavé roľnícke a remeselné artefakty zo začiatkov dejín našej 
obce. 

Čo nás čaká v obci v najbližšom období?Čo nás čaká v obci v najbližšom období?

Remeselný Dvor (RD)Remeselný Dvor (RD)
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Šípkarský klub MiloslavovŠípkarský klub Miloslavov

Futbalové oddiely detí a mládežeFutbalové oddiely detí a mládeže

Šípkarský klub Miloslavov po vynútenej prestávke spô-
sobenej pandemickými opatreniami v sezóne 2021/2022 
zorganizoval a úspešne ukončil 5. ročník Miloslavovskej ligy 
v šípkach. O víťazovi nebolo až do poslednej chvíli rozhodnuté 
a nakoniec si oproti minulému roku Juraj Oujezdský a Samuel 
.Filip len o skóre vymenili miesta na prvom a druhom mieste, 
čím predseda klubu Samuel Filip prelomil svoje prekliatie, keď 
v predchádzajúcich troch ročníkoch obsadil vždy druhé miesto. 
Zároveň treba spomenúť aj „skokana roka“ Zdena Šťastného, 
ktorý skončil na treťom mieste, ako aj „smoliara roka“ Ronyho 
Marcsu, ktorý napriek vynikajúcim výkonom veľa zápasov ne-
šťastne a veľmi tesne prehral. Už dnes je jasné, že ďalší ročník, 
ktorý začne na jeseň 2022, bude zaujímavý a napínavý až do 
posledného zápasu.

Samuel Filip
predseda Šípkarského klubu Miloslavov

Sezóna 2021/2022 sa konečne začala bez vážnejších ob-
medzení. V tejto sezóne klub disponuje kategóriami U7, U9, 
U11 a U13. Do súťaží sú prihlásené všetky kategórie okrem 
kategórie sedemročných. K dnešnému dňu evidujeme vo futba-
lových oddieloch detí a mládeže 103 detí, ktoré u nás hrávajú 
futbal. Tento rok sme prihlásili naše deti na tieto turnaje: U9 
– Kalinkovo, Stupava, Blindenmarkt, Senec a Orechová Potôň; 
U11-Stupava, Břeclav a Senec. Keďže sa pre kat.U13 robia tur-
naje iba zriedkavo, zúčastnia sa turnaja iba v Reci a radi by sme 
koncom júna zorganizovali jeden pekný turnaj v tejto kategórii 
aj u nás.

Na záver by som sa rád poďakoval hlavne trénerom, bez 
ktorých by to jednoducho nefungovalo, deťom za to, že sa pravi-
delne zúčastňujú tréningov a rodičom, že podporujú svoje deti 
v športe. Rád by som sa v mene celého vedenia ŠKO poďakoval 
aj poslancom a starostovi obce za podporu klubu vo forme do-
tácie klubu od obce. 

Tiež chcem poďakovať sponzorom, rodičom a všetkým pod-
porovateľom 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 sú dostupné aj na našej 
FB a www stránke www.facebook.com/skomiloslavovjuniori 
alebo na www.skomiloslavov.sk 

Ivan Húska
predseda FO detí a mládeže

http://www.facebook.com/skomiloslavovjuniori
http://www.skomiloslavov.sk 
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Hokejbalový klub Hokejbalový klub 

Klub rekreačného tenisu (KRT) - Konečne začína sezónaKlub rekreačného tenisu (KRT) - Konečne začína sezóna

Hokejbalový klub obce Miloslavov sa tento rok prihlásil do 
Vrakúnskej hokejbalovej ligy amatérov, kde sa práve dohráva 
jarná časť. V apríli sme zorganizovali už tradičný hokejbalový 
turnaj MILFOX CUP. Tentokrát sa turnaja zúčastnili mužstvá 
Šandorf, HbK Záhorie, Jarovce Jokers a domácie mužstvá Milfox 
a Kontajnerová. Okrem pravidelných tréningov a nepravidel-

ných partičiek s muž-
stvami z okolia sa 
hráči postarali o zve-
ľadenie ihriska počas 
brigád. Namaľovali sa 
bránkoviská, aby sa 
brankárom neničili be-
tóny o asfalt, postavili 

sme striedačky, opravili a zlepšili sie-
te za bránkami či upravili terén, aby 
mala kde voda odtekať a nenosilo sa 
blato na ihrisko. Tento rok sme začali 
aj s nepravidelnými partičkami rodičov 
a detí, kde hrajú chlapci aj dievčatá, 
oteckovia aj mamičky. Všetci ste vítaní. 
Kontaktovať nás môžete na hokejbal-
miloslavov@gmail.com alebo nás náj-
dete aj na našej Facebookovej stránke 
https://www.facebook.com/HbKMilo-
slavov. Ladislav Bučík, podpredseda 

hokejbalového klubu Miloslavov

Svoju činnosť, tak ako každý rok, odštartoval KRT výročnou 
členskou schôdzou dňa 30.3.2022. Tentokrát s trochu prekva-
pivým priebehom, pretože náš dlhoročný predseda Dalibor Žia-
ran oznámil svoju rezignáciu na post predsedu, ktorú členská 
schôdza odsúhlasila a za nového predsedu bol zvolený Miroslav 
Sidor. Zmena nastala aj vo funkcii hospodára klubu, keď ukon-
čil svoju viacročnú činnosť Jaroslav Ferianček a k 1.5.2022 bol 

do funkcie hospodára zvolený Tomáš 
Paprskár. Touto cestou by som chcel 
v mene výboru aj všetkých členov KRT 
poďakovať obidvom odstúpivším za 
ich doterajšiu prácu a zaželať novému 
predsedovi a hospodárovi, aby sa im 
darilo aspoň tak ako ich predchodcom, 
ktorí, mimochodom, zostávajú aj naďa-
lej členmi KRT. 

Pred začatím hracej sezóny bolo po-
trebné po zime, tak ako každú jar, pri-
praviť obidva antukové kurty - odstrániť 
starú vrstvu antuky, naviesť a upraviť 
novú. Príprava kurtu v Alžbetinom Dvo-
re bola tento rok zverená externej fir-
me, okrem toho tam prebehla kontrola 

funkčnosti závlahy a opravili a domontovali sa nové tieniace 
siete. Kurt v lese v Nemečoku vzhľadom k náročnosti sme uro-
bili svojpomocne v niekoľkých etapách. Okrem výmeny antuky 
a úpravy ihriska bolo potrebné vyčistiť priestory okolo ihriska, 
vyrezať niektoré kríky a doplniť pletivo okolo kurtu. A sezóna sa 
mohla začať. 

Aj sa začala tradične prvým podujatím - májovým turnajom 
„O pohár starostu“, ktorý sa konal 14.5.2022. Už niekoľko ro-
kov sa tento turnaj hráva tzv. „RAFO systémom“. Jeho podsta-
ta spočíva v tom, že hráči podľa dopredu zadaného systému 
striedali partnerov, po odohratí zápasov v skupinách sa vytvo-
rili dvojice pre semifinálové a finálové zápasy. Tohtoročným ví-
ťazom sa stala dvojica Miro Sidor, Rafo Tománek, ktorá si vo 
finále poradila s dvojicou Zolo Šajben, Ľubor Halanda. Tretie 
miesto obsadili Peter Marko a Vilom Slobodom. Srdečne bla-
hoželáme!

Milan Blažek
podpredseda KRT

mailto:hokejbalmiloslavov%40gmail.com?subject=
mailto:hokejbalmiloslavov%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/HbKMiloslavov
https://www.facebook.com/HbKMiloslavov
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Činnosť oddielu rekreačnej turistiky a cyklistiky v Klube dôchodcov MiloslavovČinnosť oddielu rekreačnej turistiky a cyklistiky v Klube dôchodcov Miloslavov

K.R.V. – klub rekreačného volejbaluK.R.V. – klub rekreačného volejbalu

Nohejbalový klub MiloslavovNohejbalový klub Miloslavov

Začiatok tohto roku bol aj naďalej poznačený pandemickými 
opatreniami, ktoré obmedzovali činnosť nášho klubu. Uvoľňova-
ním opatrení a pekným jarným počasím sa začala obnovovať aj 
naša činnosť. Členovia vybrali oddychujúce turistické paličky, 
oprášili dvojkolesové tátoše a začali spoznávať prebúdzajúce sa 
zákutia jarnej prírody našej obce a jej okolia. Tí zdatnejší sa po 
hrádzi pri Dunaji previezli až do Pečnianskeho lesa, ktorý bol ako 
keby vysiaty liečivým medvedím cesnakom. Po dlhej zime dokáže 
naštartovať organizmus, posilňuje imunitu a poradí si civilizačnými 
chorobami. Na prechádzkach v okolí ramien Dunaja stretli obhry-
zené stromy spôsobom charakteristickým iba pre vodného hlodav-
ca akým je bobor. Je to chránený živočích, ktorý sa na naše územie 
vrátil po 120 rokoch. Bobor vodný je najväčším žijúcim hlodavcom, 
dosahuje veľkosť až 1 meter a hmotnosť 30 kilogramov.

Po dlhej zimnej prestávke sa niektorí členovia oddielu rozhodli 
svoje zdravie utužovať plávaním v otvorenom miestnom plavec-
kom bazéne či na obnovených hodinách pilatesu v sále kultúrneho 
domu. Svoje duševné zdravie regenerujeme zasa každý pondelok 

na skúškach nášho spevokolu.
V blízkej budúcnosti pripra-

vujeme hodnotiacu schôdzu 
činnosti nášho klubu za uply-
nulé dvojročné obdobie, začali 
sme s prípravou týždenného 
pobytu v kúpeľoch Brusno. 
Naša činnosť sa po uvoľnení 
opatrení, ktoré sa najviac dotý-
kali seniorov, pomaly obnovuje 

a pevne dúfame, že sa čo najrýchlejšie vrátime k prechádzajúcej 
činnosti.

Touto cestou chceme do našich radov pozvať ďalších senio-
rov aj mladších ročníkov, ktorí omladia našu organizáciu a posilnia 
rady nášho oddielu rekreačnej turistiky a cyklistiky. Naša organizá-
cia potrebuje nové nápady, projekty a čerstvé sily na jej rozvíjanie. 
Ďakujeme obci za podporu a našim sponzorom za ich výpomoc.

Eleonóra Strnisková za výbor Klubu dôchodcov

V roku 2021, vo svojej dvanástej sezóne, prekročil volejbalový 
klub počtom členov tridsiatku, čo je v jeho krátkej histórii doteraz 
najväčší počet. Hlavná časť sezóny je sústredená do letných me-
siacov, počas ktorých je ihrisko využívané hlavne v popoludňajších 
a večerných hodinách.

Minulý rok sa uskutočnili dva turnaje. Júlový turnaj bol určený 
len pre členov klubu. Septembrový turnaj bol už otvorený aj pre 
iných hráčov a bol mimoriadne vydarený. Zúčastnilo sa ho dvanásť 
dvojíc, čo na jedno pieskové ihrisko poriadna kopa zápasov.

Aj tento rok K.R.V. začal sezónu pracovne. Na spoločnej brigáde 
členov klubu sa pieskový kurt po zime uviedol do prevádzkyschop-
ného stavu. Ďalšie úpravy areálu budú prebiehať počas sezóny.

Pavol Beňo, predseda Klubu rekreačného volejbalu

Nohejbal má v obci svojich priaz-
nivcov a nohejbalisti sa aktívne stre-
távajú na tréningoch a zapájajú sa do športového diania v obci. 
Zvyčajne nás nájdete hrať v nedeľu od 14.00 hod. Minulý rok sme 
mali zmenu v predsedníctve klubu, ktoré je teraz v zložení: pred-
seda Robert Pokorný a podpredsedovia Andrej Strapek a Miroslav 
Tóth. Zaznamenali sme aj nárast počtu aktívnych členov klubu.

 Tento rok bude pre klub výnimočným, pretože nás oslovila Slo-
venská nohejbalová asociácia s ponukou účasti v novej Regionál-
nej nohejbalovej lige Západné Slovensko. Do ligy sa prihlásilo 12 
družstiev z celého západného Slovenska (Bratislavský, Trnavský, 
Nitriansky, Trenčiansky kraj). Liga je rozdelená na skupinu sever 
a skupinu juh. V každej skupine sa odohrajú 4 turnaje v regióne 
a posledný spoločný turnaj bude v Trnave, kde sa bude hrať o cel-
kové umiestnenie. V našej skupine Juh sú družstvá Abrahám, Blat-
né, Kráľová pri Senci, Miloslavov, Sereď, Vinohrady nad Váhom. 

Sme radi, že môžeme reprezentovať 
našu obec a merať si sily s ďalšími 

hráčmi. Regionálna nohejbalová liga už začala prvým stretnutím 
23. 4. 2022. V rámci súťaže budeme hostiť ligový turnaj aj v našej 
obci dňa 25.6.2022 a srdečne pozývame všetkých priaznivcov no-
hejbalu, aby prišli a podporili nás!

Už sme zorganizovali aj prvý z tradičných turnajov. V sobotu 7. 
5. 2022 to bol 3. ročník amatérskeho nohejbalového turnaja o pu-
tovný pohár PEDRO CAP, ktorý organizuje člen nášho klubu Peter 
Strapek. Turnaja trojčlenných družstiev sa zúčastnilo 7 tímov z do-
mácich hráčov a mohli sme privítať aj tímy z okolia. K atmosfére 
turnaja prispeli nielen samotní hráči svojím výkonom, ale aj naši 
stáli sponzori podujatí Pergami kúpeľne, AP Záhradníci a Šport 
Pub Verona, ktorí venovali hráčom ceny a postarali sa o skvelé ob-
čerstvenie.

Robert Pokorný, predseda Nohejbalového klubu
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Futbalový oddiel seniorovFutbalový oddiel seniorov

Naši úspešní športovci - Karate víťazíNaši úspešní športovci - Karate víťazí

Futbalový oddiel seniorov Športového klubu obce Milosla-
vov odštartoval jarnú časť sezóny 2021/22 víťazstvom a dnes 
po 22. kole máme na konte 12 výhier, 5 remíz , 5 prehier a so 

skóre 53:33 nám patrí šiesta priečka. Do konca sezóny nám 
ostáva odohrať ešte štyri kolá a verím, že sa nám podaria zís-
kať ešte nejaké body a posunúť sa vyššie v tabuľke. Aj napriek 
tomu, že na súpiske máme dosť hráčov, momentálne nás trá-
pia zranenia a choroby – máme však zatiaľ dosť hráčov, ktorí, 
keď treba, vedia zastúpiť zranených. Našim cieľom na začiat-
ku sezóny bolo bojovať v hornej polovici tabuľky, čo sa nám aj 
úspešne darí a týmto by som chcel poďakovať trénerovi senio-
rov Petrovi Beníkovi a všetkým hráčom A - družstva za dobré 
výsledky a reprezentovanie obce Miloslavov vo futbale. Tiež by 
som rád poďakoval sponzorom, EPOC, TRONT, Bufet Verona, 
ale aj pánovi starostovi Milanovi Baďanskému a predsedovi 
ŠKO Miloslavov Martinovi Sitiarovi, za podporu futbalu v našej 
obci. Za futbalový oddiel seniorov želáme všetkým pevné zdra-
vie a veľa futbalových zážitkov.

Robert Riegel
predseda futbalového oddielu seniorov

Tak ako lesklá plocha 
zrkadla odráža všetko, 
čo pred ním stojí, a ako 
tiché údolie samo nesie 
ďalej ten najslabší zvuk, 
karatista má oslobodiť 
svoje vnútro od sebec-
tva a zloby, aby mohol 
vo všetkom, čo ho môže 
stretnúť, konať primera-
ne.

Stáva sa už takmer prí - 
jemnou zvyklosťou, že sa 
v Spravodajcovi môžeme 
pochváliť úspechmi zapá-
lených športovcov, ktorí 
reprezentujú Miloslavov 
doma aj v zahraničí. Na-
priek mnohým pandemic-
kým komplikáciám sa darí 
mladým reprezentantom 
dostávať jedno ocenenie 

za druhým a pozitívne zviditeľňovať našu krásnu obec aj Slo-
vensko.

Dnes už druháčik miloslavovskej základ-
nej školy Viktor Vrána nám opäť ukázal, ako 
úspešne získavať medaily a víťaziť na me-
dzinárodných súťažiach. V Londýne na ESKF 
British Open online Karate Championships 
získal vo svojej kategórii dve zlaté medaily: 
v disciplíne kata aj kumite. Na ďalšom šam-
pionáte Berkut open Rusia sa mu podarilo 
takisto vybojovať zlatú medailu v kate a strie-
bornú v kumite. Slovenský tím sa tak aj vďa-
ka jeho výkonu umiestnil spomedzi 19 štátov 
celého sveta na famóznom 2. mieste. Do 
tretice Viktor svoje úspechy korunoval získa-
ním striebornej medaily v kumite a bronzovej 
v kate na Mediterranean Open na Malte, kde 
sa predstavilo 301 športovcov z 33 krajín sve-
ta. Slováci tu opakovane potvrdili svoje kvality 
v karate celkovým umiestnením na 3. mieste.

V apríli 2022 sa koneč-
ne uvoľnili obmedzujúce 
pandemické opatrenia 
a začalo sa súťažiť naživo. 
V Pezinku získal náš malý 
karatista na Slovenskom 
pohári v karate a v ko-
bude 4 zlaté medaily a 1 
bronzovú. V Samobore 
v Chorvátsku sa konal 30. 
ročník Veľkej ceny, na kto-
rom sa zúčastnilo 1 767 
pretekárov z 33 krajín. Vik-
tor Vrána si priniesol zo sl-
nečnej krajiny 2 bronzové 
medaily, jednu za kumite 
a druhú za katu. 

Udelili mu aj technický 
stupeň v Goju ryu karate 
8. KYU/DAN. 

Malí úspešní športovci 
však nezaspali na vavrí-
noch a ďalej usilovne trénujú a pripravujú sa na viaceré súťaže 
v karate. 18. júna 2022 sa uskutočnia Majstrovstvá Slovenska 

v karate, kde budú opäť môcť preuká-
zať svoje kvality a športové zručnosti. 
Postupne sa do klubu Karate klub Willo 
pridávajú aj najmenší nadšenci, ktorých 
s odhodlaním a nevídanou energiou 
usmerňuje tréner Viliam Eichoff. Zaradi-
la sa medzi nich aj Viktorova malá ses-
trička Vera z materskej školy v Alžbeti-
nom Dvore, ktorá sa usiluje napodobniť 
svojho staršieho brata a nasledovať jeho 
úspechy. Pozývajú medzi seba aj ďalších 
malých adeptov na medaily, čo po dl-
hých a ťažkých mesiacoch uprednostnia 
šport a aktívny pohyb. Čaká ich veľa ra-
dosti z dosiahnutých výsledkov a užitoč-
ne stráveného času. 

 Informuje: ŠKO Miloslavov 
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Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnos-
ti majú všetci pôvodní aj noví vlastníci nehnuteľností, 

ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku. Na vyrubenie dane z nehnu-
teľnosti pre konkrétny rok je vždy rozhodujúci stav na liste vlastníctva k 1. januáru. 

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára konkrétneho roka má fyzická osoba a právnická osoba, ak 
u nej v predchádzajúcom roku:

• nastala zmena vlastníctva k nehnuteľnosti, na základe kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy,
• bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu,
• bolo vydané právoplatné povolenie na užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie),
• začala sa užívať drobná stavba (postavená na základe oznámenia k ohlásenej drobnej stavbe)
• došlo k zmene užívania nehnuteľnosti (napr. z bývania na podnikateľské účely),
• došlo k zmene výmery pozemku, zastavanej plochy, prečíslovaniu parciel,
• došlo k zániku daňovej povinnosti (čiastočnej alebo úplnej).

V prípade nadobudnutia nehnuteľností 
dedením alebo vydražením má fyzická osoba 

a právnická osoba povinnosť podať daňové priznanie do 30 dní odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti. (Dôležitý je dátum právoplatnosti 
osvedčenia o dedičstve, nie zmena v katastri). 

Príklad: osvedčenie nadobudlo právoplatnosť 13.februára – daňová povinnosť vzniká 01.marca.
Daňovník je povinný si sám riadne vyplniť daňové priznanie. Údaje na vyplnenie tlačiva nájde daňovník na liste vlastníctva k nehnuteľ-

nosti alebo v rozhodnutí z katastra o vklade vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo aj v kúpnej zmluve.
Výpis z listu vlastníctva je možné jednoducho a bezplatne získať z webového portálu www.katasterportal.sk. V prípade bezpodielového 

vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade podielového spoluvlastníctva podávajú spoluvlastníci daňové pri-
znanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.

Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať poštou, osobne alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky na portáli 
www.slovensko.sk. Podanie emailom nie je prípustné, a takéto podanie sa považuje za nepodané. V prípade, ak sa daňovník rozhodne 
vypĺňať daňové priznanie na obecnom úrade, odporúčame vziať si so sebou výpis listu vlastníctva. Ak daňovník podáva priznanie k dani 
z nehnuteľností poštou, je dobré uviesť telefonický kontakt aby mohol byť v prípade potreby kontaktovaný. 

Daňovník (fyzická osoba držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo s ŤZP so sprie-
vodcom), ktorému vznikol k 1. januáru nárok na zníženie dane z nehnuteľností podľa 

platného VZN, si uplatní tento nárok v priznaní k dani z nehnuteľností a jeho prílohe najneskôr v lehote na podanie priznania na 
aktuálny rok, t.j. do 31. januára. Ak si daňovník nárok na zníženie dane v uvedenej lehote neuplatní, nárok na príslušné zdaňo-
vacie obdobie mu zaniká. V uvedenej lehote daňovník, predloží aj doklady preukazujúce nárok na zníženie dane. Daňovníkovi, 
ktorému správca dane poskytol zníženie dane v predchádzajúcom zdaňovacom období a nenastali u neho zmeny, ktoré majú 
vplyv na zánik nároku na zníženie dane, správca dane automaticky zníži daň v rozhodnutí. 

Ak počas roka dôjde k vzniku alebo zániku daňovej povinnosti dane za psa, 
daňovníkovi vzniká povinnosť podať priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani 

za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
Kedy podať daňové priznanie?

• Ak ste nadobudli psa staršieho ako 6 mesiacov, tak daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca po mesiaci v ktorom 
ste psa nadobudli, a teda daňové priznanie ste povinný podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. To isté platí aj pre zánik. 
Príklad: psa vlastním od 15. februára – daňová povinnosť vzniká 1. marca
pes uhynul 15.marca – daňová povinnosť zaniká 31. marca

• Ak ste nadobudli psa, ktorý ešte len bude mať 6 mesiacov , tak daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca po mesia-
ci v ktorom sa pes dožil 6 mesiacov a teda daňové priznanie ste povinný podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. 
Príklad: Pes sa dožil 6 mesiacov 15. februára – daňová povinnosť vzniká 1. marca

Evidencia psov v obci
1. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja 

oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
2. Evidenciu vedie obec.
3. Do evidencie sa zapisuje najmä:

a) evidenčné číslo psa – prideľuje obec po prihlásení psa 
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, plemeno, pohlavie, vek, farba;
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa, 
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje 

s miestom trvalého pobytu držiteľa psa, 
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo 

v krajnej núdzi,
f) úhyn psa, 
g) strata psa.
Tlačivo prihlásenie a odhlásenie psa nájdete na stránke obce Miloslavov v sekcii obyvateľ – dane a poplatky

Kvetoslava Jašurová, Odbor daní a poplatkov

Kto je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnostiKto je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti

Osobitná povinnosť v prípade dedičstva alebo vydraženiaOsobitná povinnosť v prípade dedičstva alebo vydraženia

Zníženie daneZníženie dane

Podanie priznania k dani za psaPodanie priznania k dani za psa

http://www.katasterportal.sk
http://www.slovensko.sk
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Štatistika obce Miloslavov
K 15.05.2022 je počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu v obci 4898.

 
Od 08.11.2021 do 15.05.2022 sa prihlásilo 418 obyvateľov. 
Od 08.11.2021 do 15.05.2022 sa odhlásilo 58 obyvateľov. 

Do manželstva vstúpilo 12 párov. Narodilo sa 46 detí.

Navždy nás opustilo 15 obyvateľov.

PLATBY NA ÚČTY OBCE MILOSLAVOV
Aký účet použiť na platby, aby ste sa vyhli ich vráteniu  

bankové spojenie IBAN platby za

pre stavebný úrad SK75 5600 0000 0018 7740 2019 úhrady za územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, 
drobná stavba, vodná stavba, výruby drevín, rozkopávky a pod.

pre obecný úrad
SK58 0200 0000 0028 4551 4758 úhrady za komunálny odpad, poplatok za rozvoj

SK37 5600 0000 0018 7740 6001 úhrady za daň z nehnuteľností, za psa, za potvrdenia, za nájom, finančné 
dary, za služby a pod.

pre verejný poriadok SK23 5600 0000 0018 7740 4022 úhrady za výzvy
pre jedáleň pri MŠ SK45 5600 0000 0018 7740 4014 úhrady za stravu v materskej škole
pre materskú školu SK58 5600 0000 0018 7740 9018 úhrady za pobyt v materskej škole

pre základnú školu SK55 5600 0000 0096 5118 2205 úhrady za školský klub
SK73 5600 0000 0096 5118 1002 úhrady za nájom, finančné dary

Účty na platby ZRPŠ Vám oznámia v materskej škole a základnej škole
Ako správne používať variabilný symbol

Variabilný symbol pri úhradách je  veľmi dôležitý. Jeho nevyplnenie môže spôsobiť problémy s identifikovaním platby. Správny variabilný symbol 
nájdete na výmere za dane a odpady, na výzvach,  zmluvách, šekoch, faktúrach, môže Vám byť oznámený mailom alebo telefonicky.

Špecifický symbol a poznámka
Špecifický  symbol je doplňujúci, môžete uviesť napr. obdobie, číslo domu a pod. 

Poznámka je tiež dôležitá, uvádzajte napríklad dôvod platby, priezvisko, triedu a pod.

O rozmachu našej obce najmä v posledných dvoch dekádach veľa píšeme. Nasledujúce tabuľky zachytávajú najnovšie 
štatistické dáta o viacerých dôležitých ukazovateľoch a kategóriách obce z evidencie Obecného úradu.

Cesty a ulice
Celková dĺžka komunikácií v obci 44 565 m
Z toho:   cesty III. triedy štátne   5 385 m
miestne komunikácie obecné spevnené 23 055 m
miestne komunikácie nespevnené 6 715 m
Komunikácie plánované a vo výstavbe 9 410 m
Počet ulíc v obci 125 ks
Z toho:     MČ Alžbetin Dvor 67 ks
                MČ Miloslavov 58 ks
Počet námestí 4 ks
Počet dopravných značiek 1 092 ks
Z toho:     MČ Alžbetin Dvor 624 ks
                MČ Miloslavov 468 ks

Ľudia, budovy
Celkový počet prihlásených obyvateľov v obci 4 877
Z toho:   MČ Alžbetin Dvor 3 300
              MČ Miloslavov 1 577
Počet prihlásených mužov                2 301
Počet prihlásených žien                2 576
Počet prihlásených detí do 18 rokov 1 457
Počet obyvateľov s dočasným bydliskom v obci    192
Počet rodinných domov 1 880
Počet bytov 535
Z toho:     MČ Alžbetin Dvor 268
                MČ Miloslavov 267
Odhad celkového počtu občanov, ktorí bývajú v Miloslavove 6 800*
Počet verejných budov   15

Obecný úrad
Počet zamestnancov OÚ   24
Počet zamestnancov stavebného úradu     3
Základná škola
Počet detí, navštevujúcich ZŠ   519
Z toho: žiakov z MČ Alžbetin Dvor   367
            žiakov z MČ  Miloslavov   100
            žiakov s iným trvalým pobytom     52
Počet pedagogických zamestnancov ZŠ      47  
Počet nepedagogických zamestnancov      7
Počet tried v prevádzke                   24     
Z toho: odborných tried      2
             nevyhovujúcich tried      3
Počet tried vo výstavbe      6
Materská škola
Počet detí, navštevujúcich MŠ 219
Z toho:     MČ Alžbetin Dvor 135
                MČ Miloslavov   65
                MČ Bottova   20
Počet zamestnancov MŠ   34
- pedagogickí zamestnanci   23
- nepedagogickí zamestnanci a zamestnanci školskej  jedálne   11  
Počet tried MŠ   11
Podnikatelia
Počet firiem registrovaných na území obce 244

Pozn. Všetky údaje, uvedené v tabuľkách, sú platné k 30.4.2022.
* Odhad celkového počtu obyvateľov uvažuje s priemernou obsadenosťou jednej 

nehnuteľnosti v počte 2,8 obyv./bytová jednotka.
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