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Keby slnko nesvietilo, Zem by bola bez ži-
vota... Slnečné lúče sú dôležitý zdroj energie
potrebný pre všetko živé...
Prichádza jar. Príroda sa pomaly začína pre-
búdzať k životu. Stromy začínajú pučať 
a zo zeme klíčia rastlinky. Prvé lúče zubatého
slniečka vyťahujú zo zeme prvých odvážnych
poslov jari – snežienky. Aj vtáčence sa nám
začínajú prihovárať lahodným spevom.
Vtáčie štebotanie a švitorenie je balzamom
na ubolené vnútro človeka... stačí sa na-

krátko započúvať a vnímať ranný alebo
večerný koncert a hneď je človeku akosi lep-
šie na duši.
Ruský spisovateľ a filozof  Fiodor Michajlovič
Dostojevskij napísal myšlienku: „Človek je
nešťastný preto, lebo nevie, že je šťastný. To
je všetko. Kto sa to dozvie, ten sa hneď stane
šťastným, v tom okamihu.“
Predstavme si záhradu, v ktorej sa na-
chádzame ako kvety. Je jedinečná. Neviem
si predstaviť záhradu s rovnakými kvetmi 
a rovnakou vôňou. Chýbala by pestrosť.
Príjmime pestrosť, cez ktorú sa môžeme
navzájom spoznávať, rozvíjať komunikáciu.
Nehodnoťme človeka podľa toho, čo je
schopný získať, ale vychádzajme z toho, čo
dáva.
Jedna múdrosť hovorí: „Ak sme obrátení
správnym smerom, netreba viac, iba
kráčať.“ Starí  múdri ľudia kedysi často hovo-
rievali, že človek je ako rosa na tráve –

zavčasu ráno je a okolo desiatej jej už
niet...
Pred nami sú dve cesty. Jedna vedie 
k správnemu cieľu a druhá nás
vedie do bludiska, o ktorom ani
nevieme, že nás môže obrať 
o skutočný prežitý život. Starobylý
mysliteľ povedal: „Nebuďme ako
nádoby, ktoré treba plniť, ale ako
lampy, ktoré máme zapáliť.“
V tomto predveľkonočnom čase

je dôležité naše zmýšľanie. 
Na ceste života  to, čo je  podstat-
né,  je neviditeľné. Čínsky filozof
Lao – tse hovorí: 
„Obvod kolesa je držaný špicami,
ale to prázdne medzi nimi je to
zmysluplné pri použití.
Z mokrej hliny sa formujú nádo-
by, ale to prázdne v nich nám
umožňuje naplnenie džbánov.
Z dreva sa robia dvere a okná, ale
to prázdne v nich robí dom obý-
vateľný.
Tak je to viditeľné síce užitočné, ale
to podstatné ostáva neviditeľné.“

Prajem vám, aby ste aj vy prežili
plnohodnotne tento pôstny čas,  
s láskou v srdci sa tešili a následne
radostne prežili blížiace sa veľkonočné 
sviatky.                                    B.J.

Zastavme sa... Príjemné prežitie 
veľkonočných
sviatkov praje 

starosta obce
a

redakčná rada
časopisu Bernolák

Obec Bernolákovo Vás pozýva na

Veľkonočný
jarmok

nedeľa 1. 4. 2012
“Žabák” 

- Mostová ul.

Program:

11.00 Jarmok
stánky s veľkonočným 
a remeselným tovarom
stánky s občerstvením

Farma - živé zvieratká

13,00 vystúpenie
14.00 vystúpenie
15.00 hľadanie 

veľkonočných vajíčok 
(hromadný štart)
Zóna 1 
pre deti do 4 rokov v sprievode 
dospelej osoby
Zóna 1
pre deti od 4 rokov

16,30 Ukončenie 
veľkonočného jarmoku
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Detský karneval  

Fašiangové obdobie v materskej škole

Deň obce Bernolákovo - 2. jún 2012
Všetkých obyvateľov i návštevníkov Bernolákova pozývame na tradičné veľké

podujatie s bohatým programom -  Deň obce. 
Podujatie sa bude konať tak ako po minulé roky 

v Športovom areáli Jána Popluhára 2. júna 2012.
Program a bližšie informácie nájdete na plagátoch, 
na webovej stránke obce a propagačných letákoch.

Fašiangové obdobie trvajúce od Troch kráľov po Popolcovú stredu je obdobie veselosti,
rôznych zvykov, zábav a v materskej škole aj karnevalu. Počas tohoročných fašiangov
mali niektoré deti materskej školy možnosť vyšantiť sa na dvoch karnevaloch.
Po dobrej skúsenosti s korčuľovaním v minulom školskom roku vzrástol záujem detí 
a rodičov o tristo percent.  Od 17. januára do 16. februára chodilo tridsaťdva detí 
na kurz korčuľovania na zimný štadión do Hamuliakova. Deti prevažne zo starších tried
sa počas desiatich výukových hodín  naučili základy korčuľovania. Desať detí z tých trid-
siatich dvoch, ktoré sa na kurze zúčastnili po druhýkrát, sa v korčuľovaní zdokonalili.
Pohyb vo vlhkom prostredí  prospel deťom, najmä alergikom, aj po zdravotnej stránke.
Karnevalom na ľade  deťúrence predviedli svojim rodičom to, čo si osvojili. Rodičia, 
ktorí prišli v ten deň na zimný štadión,  s hrdosťou sledovali ich schopnosti. 
Poďakovanie patrí aj personálu materskej školy za starostlivosť a obúvanie detí 
do korčúľ, čo nie je vždy jednoduché.       
Členovia dychovej hudby „11z Ivanky“ každoročne počas fašiangov pripravia deťom
našej materskej školy výchovný koncert „Ide, ide muzika“. Tento koncert je spojenie
poznávania hudobných nástrojov s tanečnými pohybmi. Z miestnosti, kde sa koncert
realizuje, je vždy počuť radostný smiech. Je to tá správna fašiangová veselosť pri hudbe.             
Fašiangové obdobie  v materskej škole vyvrcholilo detským karnevalom. Počet detí 
v materskej škole je tak veľký,  že bolo deväť karnevalov v jednotlivých triedach.
Jednotlivé triedy sa odlišovali maskami. Maličké deti sú radšej chrobáčiky, zvieratká 
a „veľkáči“ uprednostňujú bojových hrdinov z filmov a seriálov a, samozrejme,  „prin-
cezné“, tie nesmú chýbať na žiadnom karnevale. Zahanbiť sa nedala ani časť personálu,
ktorá svojimi maskami spestrila deťom celý karneval. Fašiangové obdobie Popolcovou
stredou skončilo a deti si už nasledujúce ráno rozprávali, ako prežijú  budúcoročné
fašiangy.                                                                             Oľga Syrová, riaditeľka MŠ

V nedeľu 29. januára kultúrny dom opäť ožil detským
džavotom. Viac ako stovka detí v maskách princezien,
víl, mušketierov či zvieratiek sa zišla na tradičnom det-
skom karnevale. Zábavu so súťažami, vtipným slovom,
diskotékou rozprúdil obľúbený detský zabávač Juraj 
so svojimi asistentmi , samozrejme, tiež v nápaditých
maskách. Pre deti bolo pripravené aj  malé občerstvenie,
ktoré po troch hodinách šantenia určite prišlo vhod.
Posledným bodom programu bolo rozobratie balónovej
výzdoby a deti sa vybláznené pobrali domov.  

AG
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Výstavba penziónu pokračuje
Výstavba PENZIÓNU POHODA aj v tomto roku postupuje podľa harmono-
gramu prác, čo nasvedčuje tomu, že stanovený termín jeho ukončenia
august 2012 bude dodržaný. Preto sme listom starostu oslovili všetky
domácnosti, aby sme poskytli základnú informáciu pre občanov a v dosta-
točnom časovom predstihu sme mohli aj osobnou konzultáciou podať
podrobnosti záujemcom o využívanie sociálnych služieb v tomto zariadení.
Občania, ktorí požiadajú o umiestnenie v tomto zariadení už v tomto
období, si budú musieť vybavovať potrebné náležitosti podľa zákona 
o sociálnych službách. Preto obec ponúka občanom odbornú poradenskú
službu, aby záujemca ako budúci klient zariadenia vedel, čo všetko bude
potrebovať v konaní pre umiestnenie do zariadenia. Pokiaľ sa stalo, 
že niekomu nebol doručený predmetný list starostu, v plnom znení ho 
uverejňujeme.  

Vážení občania !
Po takmer osemročnom úsilí vybudovať dôstojný stánok pre

seniorov v Bernolákove bude v tomto roku ukončená výstavba
zariadenia pre seniorov PENZIÓN POHODA. Dovoľujem si touto ces-
tou osloviť všetkých obyvateľov Bernolákova, teda nielen tých, ktorí majú
seniorský vek, ale aj mladších, bývajúcich mimo obce, ktorých príbuzní sú
v seniorskom veku a chceli by v pripravovanom zariadení PENZIÓNU
POHODA bývať alebo využívať sociálne služby. V tomto zariadení okrem
bývania  chceme poskytovať komplexné sociálne služby, ako je zaopatre-
nie občana /pranie, žehlenie, pomoc pri kúpaní, upratovanie a pod./,
stravovanie podľa potrieb jednotlivých klientov /diéta, mletá strava, mixo-
vaná strava a pod./, spoločenské a kultúrne vyžitie pre bývajúcich klien-
tov, ale aj ostatných občanov, najmä seniorov, žijúcich v Bernolákove.   

Veľmi radi prijmeme od každého z Vás i ďalšie podnety,
pripomienky a návrhy, ktoré by uspokojili kolektívne a individuálne potre-
by seniorov. Je na nás všetkých, ako si toto spoločenstvo vytvoríme a ako
nám bude zariadenie fungovať, pretože nám nejde iba o to, čo zákon
stanovuje, ale aj o  to, čo pociťujete a čo si myslíte, že by bolo dobré pre
seniorov v obci vykonať. Nechceme, aby ste tieto naše základné návrhy
chápali ako nemenné, striktne určené, ale naopak, očakávame podnety
najmä od Vás. Budeme ich spoločne rozvíjať a zdokonaľovať, aby sme sa
držali hesla „Kde iní končia, my začíname“.

Možno ste prekvapení, že Vás týmto listom osobne oslovujem, ale
máme eminentný záujem o to, aby ste v dostatočnom časovom predstihu
mali informáciu o pripravovanom zariadení a vedeli ju poskytnúť aj svojim
najbližším a známym, aby sme vedeli včas reagovať na Vaše prípadné
požiadavky. Keďže proces prijatia za klienta zariadenia je z adminis-
tratívneho, osobnostného a sociálneho hľadiska časovo náročný, 
je potrebné sa rozhodovať už teraz, pretože je to zásadná zmena 
pre človeka, pre prijatie takejto služby.

Touto cestou chcem odporučiť všetkým, ktorí uvažujú, 
resp. sú rozhodnutí o prijatí takejto sociálnej služby, ale aj tým,
ktorí ju nepoznajú, aby sa prišli poinformovať, poradiť,
oboznámiť s možnosťami poskytovania sociálnej služby priamo
na obecný úrad každý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod., emailom
na obec@bernolakovo.sk,  resp. telefonicky na č. 45993920, 
kde Vám bude môcť poskytnúť podrobné informácie 
JUDr. Emanuel Krokovič, riaditeľ neziskovej organizácie. 

Podnety, námety, postrehy veľmi radi privítame pri osobných
stretnutiach, ale aj písomne na adresu Obecný úrad, Hlavná 111,
900 27 Bernolákovo alebo mailom obec@bernolakovo.sk .

Tešíme sa na Vaše podnety a stretnutie.
Ing. Ľubomír Poór

starosta

10. zasadnutie – 24.1.2012
OZ zobralo na vedomie:
- stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k návrhu Rozpočtu obce na rok 2012,
- správu o činnosti hlavného kontrolóra
obce za rok 2011,
- správu o činnosti obecnej polície 
za rok 2011,
- informáciu okresného riaditeľa Policaj-
ného zboru v Senci JUDr. Dušana
Valeka o bezpečnostnej situácii 
na území  Obvodného oddelenia PZ
Senec so sídlom v Bernolákove.
OZ schválilo:
- Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 1/2012 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy žiaka
ZUŠ, dieťaťa MŠ a školských zariadení
so sídlom na území obce Bernolákovo.
- Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 2/2012 - Prevádzkový
poriadok pohrebiska.
- Rozpočet obce na rok 2012, a to
príjmy celkom 4 779 870 € a výdavky
celkom 4 779 870 €.
- Výhľadový rozpočet obce na roky
2013 a 2014, a to: rok 2013:  príjmy
celkom 6 349 600 € a výdavky 
celkom 6 349 600 €, rok 2014:  príjmy

celkom 5 682 950 € a výdavky celkom
5 682 950 €.
- Prijatie úveru z Tatra banky a. s. v su-
me 400 000 € na zabezpečenie
dokončenia výstavby zariadenia pre

seniorov a výstavby 2x12 bytových jed-
notiek a súhlas so záložným právom 
k nehnuteľnému majetku – budova
kultúrneho domu  - zapísaný na  LV č.
2125. 
- Zriadenie vecného bremena na po-
zemky časť parcely číslo 2744/30,
2741/22 pre ZSE Distribúcia a.s.
Bratislava.
- Uzavretie nájomnej zmluvy medzi
obcou Bernolákovo a Slovenským vodo-
hospodárskym podnikom, š.p. Banská
Štiavnica na pozemky parc. č. 1056/1,
1056/80, 1657 v k.ú. Bernolákovo 
a parc.č. 228/1, 228/2, 228/13,
228/14, 231/2 v k.ú. Nová Dedinka
pre zriadenie cyklotrasy medzi Berno-
lákovom a Novou Dedinkou v cene
nájmu 12,- € ročne.
- Prerokovanie Investičného zámeru 
„Bernolákovo – Dolný Háj II“, zmeny 
a doplnky územného plánu obce Berno-
lákovo č. 1/2012 za podmienok: 
A,  všetky náklady spojené s obstará-
vaním dokumentácie, prípadne iné
súvisiace náklady sa zaväzuje znášať
žiadateľ,
B,  pred schválením zmeny územného
plánu bude zmluvne dohodnutý spôsob
výstavby a financovania technickej
infraštruktúry pre dotknutú lokalitu. 

-JH-

Informácie zo zasadnutí OZ

Výsledky Volieb do NR SR 2012 za obec Bernolákovo  % účasť 63,27
P.č. Politická strana - hnutie

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 
vo volebnom okrsku
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet platných odovzdaných hlasov

1. Zelení
2. Kresťanskodemokratické hnutie
3. Strana demokratickej ľavice
4. Slovenská národná strana
5. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
6. Sloboda a solidarita
7. PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
8. NÁŠ KRAJ
9. Strana zelených

10. Ľudová strana Naše Slovensko
11. SMER - sociálna demokracia
12. Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
13. Národ a Spravodlivosť - naša strana
14. Komunistická strana Slovenska
15. Strana Rómskej únie na Slovensku
16. MOST - HÍD
17. 99 % - občiansky hlas
18. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
19. STRANA + 1 HLAS
20. Robíme to pre deti - SF
21. Obyčajní  ľudia
22. Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
23. Strana občanov Slovenska
24. Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
25. STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ
26. Strana živnostníkov Slovenska

Okrsok č.1
1083

678
665

3
41

2
28
63
70

6
1
7
7

286
5
1

13
0

26
16

6
0
3
0

77
1
0
2
1

Okrsok č. 2
1167

700
692

2
54

0
28
72
75

2
0
4
6

292
14

2
3
1

15
16

4
0
7
3

86
1
0
5
0

Okrsok č. 3
1147

753
743

1
57

1
29

117
90

5
0

10
7

268
21

0
7
0

26
11

1
1
4
2

79
0
3
3
0

Okrsok č. 4
1161

800
784

1
98

0
40
87

135
1
0
2
2

249
15

2
6
1

29
14

1
0
1
1

89
0
0
8
2

Celkom
4558

2931
2884

7
250

3
125
339
370

14
1

23
22

1095
55

5
29

2
96
57
12

1
15

6
331

2
3

18
3
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DŇA 9.1.2012  VYVESENÉ, 
DŇA 24.1.2012  SCHVÁLENÉ,  

A JE ÚČINNÉ DŇOM 8.2.2012

Obecné zastupiteľstvo obce Bernolákovo 
v zmysle § 4 ods. 3, písm. c Zákona číslo 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení nesko-

rších predpisov a  Organizačného poriadku 
Obecného úradu v Bernolákove

v y d á v a
Všeobecne záväzné nariadenie obce

Bernolákovo č. 2/2012

Prevádzkový poriadok pohrebiska                            

Čl. I. 
Úvodné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ sa
vydáva v súlade s ustanovením § 18 ods. 2/ zákona
číslo 131/2010 Z.z, o pohrebníctve. Upravuje pôsob-
nosť a postup orgánov obce, práva a povinnosti fyzic-
kých osôb a právnických osôb v súvislosti so
zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami,  s ľudskými
ostatkami a prevádzkovaním pohrebiska v súlade 
s citovaným zákonom. 

Čl. II.
Základné pojmy

Na účely tohto VZN 
a/  ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo, 1) 
b/  ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po po-

chovaní, 
c/  počiatočná starostlivosť o mŕtveho je krát-

kodobé opatrenie vykonané na mieste úmrtia a prípra-
va na prepravu,

d/ zaobchádzanie s ľudskými po-zostatkami je ma-
nipulácia, preprava, prenos, úprava od momentu smrti
po pochovanie,

e/ zaobchádzanie s ľudskými os-tatkami je exhumá-
cia, manipulácia, preprava a opätovné pochovanie,

f/ úprava ľudských pozostatkov je ich úprava pred
pietnym uložením do rakvy; zahŕňa najmä umývanie,
kozme-tickú úpravu, obliekanie do šiat alebo rubáša,

g/ miestna preprava je preprava ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov počas pohreb-
ného sprievodu,

h/ transportná rakva je rakva určená na prepravu a
prenos ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,

i/ transportný vak je nepriepustný obal, ktorý slúži
na prepravu a prenos ľudských pozostatkov alebo ľud-
ských ostatkov, ak použitie transportnej rakvy nie je
možné, 

j/ konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské
pozostatky pochovajú,

k/ pohrebný sprievod je sprievod ľudí, ktorí idú peši
za rakvou v rámci obce,

l/ pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky na
verejnom pohrebisku  /ďalej len „pohrebisko“/, ulože-
nie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov   rozptylom  na rozptylovej lúke, alebo vsypom
popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom
na pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom mieste,

m/ opätovné pochovanie je premiestnenie ľudských
ostatkov z jedného miesta pochovania na iné miesto,

n/ pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojených s obra-
dom,

o/ spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov v krematóriu, 

p/ obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa
preukáže listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým
hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva
pohreb,

r/ pohrebisko  je cintorín, kolumbárium, urnový háj,
rozptylová lúka a vsypová lúka,

s/ cintorín je pohrebisko určené na pochovávanie,
t/ kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži

na ukladanie urien s popolom do oddelených, uza-
vretých miest na  uloženie urny s popolom,

u/ urnový háj je miestnom na pohrebisku na ulože-
nie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov do zeme,

v/ urnové miesto je miesto na pohrebisku na ulože-
nie urny s popolom do zeme, 

w/ márnica je osobitné miesto, ktoré je spôsobilé
na dočasné uloženie ľudských pozostatkov alebo ľud-
ských ostatkov,

aa/ hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré
je určené na vybudovanie hrobu, hrobky  alebo miesto
na uloženie  urny,

ab/ hrob je hrobové miesto na pohrebisku, ktoré
vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými
pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme, 

ac/ prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi
rozmermi umožňuje uloženie dvoch rakiev s ľudskými
pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej
doby nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii 
s telesnými  ostatkami uloženými v spodnej rakve,

ad/ dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto,
ktoré svojimi rozmermi umožňuje, uloženie dvoch alebo
viacerých rakiev  s ľudskými pozostatkami alebo ľud-
skými ostatkami bezprostredne vedľa seba,

ae/ hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný 
s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na
ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľud-
skými ostatkami, kde sa rakva nezasypáva  zeminou,

af/ exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z mies-
ta, kde boli pochované,

ag/ skrývka je vrstva zeme, ktorá sa pred zrušením
rozptylovej lúky alebo vsypovej lúky odstraňuje,
ah/ služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby posky-
tované v súvislosti s pohrebom a služby spojené 
s údržbou hrobového miesta. 

Čl. III.
Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľud-

skými 
ostatkami

1. Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohre-
bisku alebo spopolnené.
2. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa
musí zaobchádzať dôstojne a tak, aby  nedošlo k ohro-
zeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.
3. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladia-
com zariadení, sa musia pochovať do 96 hodín od úmr-
tia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa
vykonala pitva, mŕtveho možno ihneď pochovať; to
neplatí,  ak bola pitva nariadená v trestnom konaní,
ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok uve-
dených v osobitnom predpise.
4. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom
zariadení, sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia
okrem prípadov, ak doba od zistenia úmrtia lekárom,
ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, do pochovania
presiahne 14 dní alebo ak  to vyžaduje stav ľudských
pozostatkov.

Čl. IV.
Zriadenie pohrebiska

1. Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom
katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie 
na pohrebisku v inej obci.
2.  Ak je kapacita pohrebiska v katastrálnom území
obce nedostatočná, obec je povinná určiť priestor na
rozšírenie existujúceho pohrebiska, zriadiť ďalšie
pohrebisko alebo zabezpečiť pochovávanie v inej obci.
3.  Rozšírenie existujúceho pohrebiska alebo zriadenie
nového pohrebiska nie je možné  v inundačnom území
priľahlom k vodnému toku alebo v území ohrozovanom
povodňami.

Čl. V. 
Rozdelenie pohrebiska

Pohrebisko je rozdelené na tieto časti : 
a/ pohrebisko stará časť
b/ pohrebisko nová časť
c/ rozptylová lúka

V jednotlivých častiach pohrebiska sú určené miesta na
ukladanie ľudských pozostatkov.

Čl. VI .
Prevádzkovanie pohrebnej služby 

a pohrebiska
1. Prevádzkovanie pohrebnej služby je živnosťou. 2)
2. Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo
prostredníctvom právnickej osoby na tento účel zria-
denej, alebo prenechať jeho prevádzkovanie inému pre-
vádzkovateľovi pohrebiska. 3)
3. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa 
a/  vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b/  vykonávanie exhumácie,
c/  vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním
pohrebiska, 4)
d/  správu pohrebiska,
e/  správu domu smútku,
f/ údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti
riadi podľa § 17 zákona č.131/2010 Z. z., a  pre-
vádzkovým poriadkom pohrebiska.  
5. Prevádzkovateľ pohrebiska má vstup na pohrebisko
neobmedzený. 
6. Prevádzkovateľ umiestni na pohrebisku oznam 
o prevádzkových hodinách aj s kontaktnými údajmi pre-
vádzkovateľa.                                                    

Čl. VII.
Ukladanie ľudských pozostatkov 
a exhumácia ľudských ostatkov

1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí
spĺňať tieto požiadavky:
a/ hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10rokov
musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa  mladšie ako 10
rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku
aspoň 2,2 m,
b/ dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou
podzemnej vody,
c/ bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia
byť najmenej 0,3 m,
d/ rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení
do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške
najmenej 1,2 m.
2.    Na dvojhrob a viachrob sa nevzťa-hujú požiadavky
ustanovené v odseku 1 písm. c/.
3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej
do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy
musí trvať najmenej 10 rokov. 
4. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí
ustanovenej tlecej doby zotlené, tlecia doba sa musí
primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeolo-
gického prieskumu.
5. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého
hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné
umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských
ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude
najmenej 1 meter.
6. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľud-
skými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami; rakva
uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom
zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chráni-
la ľudské ostatky pred hlodavcami.
7. Ľudské ostatky je možné exhumovať na: 
a/ príkaz sudcu alebo prokurátora, 
b/ žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby,
ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na žiadosť
obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.     
8. Žiadosť na exhumáciu podľa odseku 7 žiadateľ
podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú
ľudské ostatky uložené a musí obsahovať 

a/ vyjadrenie  regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred  uplynutím
tlecej doby,

b/ list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie 
o úmrtí,

c/ nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom
pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom
pohrebisku,

d/ identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej
služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa ods. 8
nevyhovie, rozhodne o nej súd.
10. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa
vzťahuje osobitný zákon. 
11. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požia-
dal.    

Čl. VIII.
Ukladanie spopolnených pozostatkov

Spopolnené pozostatky sa ukladajú v zásade
podľa priania zosnulého za jeho života, prípadne podľa
objednávateľa pohrebu v urne, v urnovom priestore, 
v hrobe alebo spoločnom hrobe. Prevádzkovateľ pohre-
biska môže dať súhlas na pripevnenie urny, ktorá musí
byť vložená do ochrannej schránky k náhrobku.                              

Čl. IX.
Nájomná zmluva

1.   Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím
nájomnej zmluvy.
2.   Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohre-
biska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové
miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľud-
ských ostatkov.  Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu
neurčitú ; nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tle-
cej doby na pohrebisku, ak zákon a toto VZN
neustanovuje inak.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas
trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a
zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta
okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzko-
vanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je pre-
vádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne infor-
movať nájomcu. O už uskutočnenom zásahu je pre-
vádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne
informovať nájomcu.

Čl. X.
Výpoveď nájomnej zmluvy

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred
písomne upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú
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je nájomné  zaplatené, najneskôr tri mesiace pred
uplynutím tejto lehoty.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred
písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej
zmluvy najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má
hrobové miesto zrušiť.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu
vypovie, ak:

a/ závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú
trvanie nájmu hrobového miesta,

b/ sa pohrebisko zruší,
c/ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné

za užívanie hrobového miesta.
4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú
zmluvu z dôvodov uvedených v ods.3 písm. a/ a b/,
musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové
miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrá-
tane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú
zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 3 písm. a/ a b/, je
povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi
najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové
miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa nájomcu
alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste
obvyklom na pohrebisku.
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú
zmluvu z dôvodu uvedeného v ods.3 písm. c/, je povin-
ný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch me-
siacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné
zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo
sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste
obvyklom na pohrebisku.
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú
zmluvu z dôvodu uvedeného v ods.3 písm. c/ a nájom-
ca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka
odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohre-
biska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty
odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu. 
Ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej
lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý prevádzku-
je pohrebisko ako živnosť, odovzdá obci. Po uplynutí
výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za
opustenú vec. 5)
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú
zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 3 písm. c/ a nájom-
ca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na
mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota
uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné
zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto
lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste 
s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého
sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej leho-
ty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec. 5)
9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa
odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú dokumentá-
ciu hrobového miesta so stručným opisom stavu prís-
lušenstva hrobu.                                                                     

Čl. XI.
Povinnosti nájomcu hrobového miesta

Nájomca hrobového miesta je povinný:
a/ dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku 
a ustanovenia zmluvy o nájme hrobového miesta, ktoré
sa týkajú povinnosti nájomcu hrobového miesta,
b/ užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 
c/ udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku 
na vlastné náklady,
d/ písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska
všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evi-
dencie podľa čl.V. ods. 3, písm. c/,
e/ udržiavať poriadok na pohrebisku.     

Čl. XII.
Povinnosti návštevníka pohrebiska

Návštevník pohrebiska je povinný:
a/ dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku

pohrebiska,
b/ zachovávať dôstojnosť pohrebiska,
c/ návštevníkovi pohrebiska sa zakazuje vodiť psov,

jazdiť na motocykloch, bicykloch a iných prostriedkoch,
poškodzovať hroby, náhrobné kamene, zeleň a zariade-
nie pohrebiska, pálenie odpadu a pod.

Čl. XIII.
Spôsob nakladania s odpadmi

1. Drobné odpadky návštevník pohrebiska je povinný
odkladať do odpadových košov. 
2. Zelený odpad z hrobových miest, suché kytice,
vence a kahance sa odkladajú do kontajnerov, ktoré sú
na vyhradených miestach.
3. Odvoz odpadu zabezpečuje obec v súlade so zá-
konom č.223/2004 z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov. 

Čl. XIV.
Priestupky

1. Obec na úseku pohrebníctva  prejednáva priestup-
ky, ak sa priestupku dopustí ten, kto 

a/ nedodržiava  ustanovenia prevádzkového poriad-
ku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta podľa čl. XI.,

b/ neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c/ neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku

na vlastné náklady podľa čl. XI. písm. c/,
d/ písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska

všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na 
vedenie evidencie podľa čl. XI. písm. d/,

e/ nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku
pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti 

návštevníkov podľa čl. XI. písm. a/,
f/  nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa čl. XI.

písm. b/.
2. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje
všeobecný predpis o priestupkoch. 6)
3. Za priestupky podľa zákona SNR č. 372/1992 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov možno
uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur.

Čl. XV.
Stavby na pohrebisku

1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku
alebo úpravy už existujúcej stavby (hrobu, náhrobku,
hrobky, rámu lavičky a pod.) treba súhlas prevádzko-
vateľa pohrebiska. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej
úprave musí sa stavebník riadiť pokynmi prevádzko-
vateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery. 
V novej časti cintorína je okolo hrobu zakázané betóno-
vať, vykladať a inak upravovať okolie hrobu.     

2.  Pri stavbe alebo úprave hrobového miesta musia
byť dodržané nasledovné zásady:

a) v novej časti pohrebiska predné a zadné hrany
rámov hrobov musia byť v jednej priamke s prednými 
a zadnými hranami susedných rámov hrobov,

b) kopú sa zasadne prehĺbené jamy,
c) uličky medzi jednotlivými radmi hrobov musia byť

široké najmenej 70 cm,
d) v starej časti pohrebiska musia byť dodržané

pôvodné rozmery hrobového miesta.
2. Po ukončení prác sú pohrebná služba, kamenári 
a stavebník povinní na svoje náklady vyčistiť okolie
hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál. Nie je
prípustné bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska
odpredať alebo odstraňovať vybudované stavby. 
3. Betónová zmes pre stavbu rámov okolo hrobového
miesta môže byť uložená iba na vyhradenom mieste
pre tento účel (nie na chodníkoch a na inom voľnom
priestranstve) v areáli   pohrebiska.
4. Lavičky možno na cintoríne umiestňovať len so súh-
lasom prevádzkovateľa pohrebiska. Táto môže určiť
tvar a rozmer lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia
tak, aby nebránili prechodu medzi hrobmi a nenarúšali    
vzhľad pohrebiska. Všetky lavičky vybudované 
na pohrebisku môžu voľne užívať všetci návštevníci
pohrebiska.

Čl. XVI.
Stromy a kry

Stromy a kry možno vysádzať len na miestach, ktoré
určí prevádzkovateľ pohrebiska. Do  hrobových miest je
zakázané vysádzať stromy a okrasné kríky, ktoré doras-
tajú nad 100 cm. Nepovolenú výsadbu môže pre-
vádzkovateľ pohrebiska dať odstrániť.

Čl. XVII.
Prístup na pohrebisko

1. Pohrebisko je prístupné verejnosti nasledovne:
Letné obdobie:     
od  1.4. do 31.10. v čase od 7,00  do  21,00 hod.
Zimné obdobie:    
od  1.11. do 31.3. v čase od 8.00  do  18,00 hod.
Prevádzkovateľ pohrebiska môže v osobitných prí-
padoch obmedziť prístup verejnosti. 
V období Sviatkov všetkých svätých a Pamiatky
zosnulých je prístup verejnosti na pohrebisko  
v čase od 29.10. do 8.11. predĺžený do 22,00 hod.
2. Pri časovom obmedzení prístupu návštevníkov na
pohrebisku je každý návštevník  povinný pred určenou
zatváracou hodinou bez osobitného upozornenia
pohrebisko opustiť.
3. Vjazd všetkých druhov motorových vozidiel 
do areálu pohrebiska okrem vozidiel, ktorým správa
pohrebiska dala súhlas, je zakázaný.

Čl. XVIII.
Zásady pochovávania na pohrebisku

1. Na pohrebisku môžu byť pochovaní iba občania,
ktorí majú trvalý pobyt v Bernolákove. V prípade záuj-
mu o pochovanie iných osôb, ktoré nemajú trvalý pobyt
a hrobové miesto, o nutnosti otvorenia nového hrobu
rozhoduje starosta obce.

2. Občanom, ktorí majú prechodný pobyt v obci, môže
byť povolené na pohrebisku len uloženie urny.
3. V novej časti pohrebiska budú otvorené iba dvoj-
hroby.  Jednohroby  iba na okrajoch radu hrobov.
4. Vzdialenosť medzi hrobmi pozdĺžne je 60 cm,
priečne 70 cm. Hroby sú orientované vždy v dvojradoch
hlavami k sebe a medzera medzi jednotlivými dvojrad-
mi je minimálne 160 cm.
5. V novej časti pohrebiska je možné pochovať iba
štyri, resp. dve osoby podľa veľkosti hrobu. V prípade
jedného zosnulého bez priamych príbuzných sa
pochová v starej časti pohrebiska.    
6. V prípade existujúceho hrobu v starej časti pohre-
biska a možnosti pochovávania v tomto hrobe /pri
dodržaní tlecej doby/, resp. pochovanie do prehĺbeného
hrobu nie je možné otvoriť nový hrob v novej časti
pohrebiska.

Čl. XIX.
Cenník poplatkov

Cenník poplatkov a služieb na pohrebisku je súčasťou
tohto všeobecne záväzného nariadenia /príloha/

Čl. XX.
Prevádzkovateľ pohrebiska

Prevádzkovateľom pohrebiska je  na základe
Zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku
Nádej z 29.04.2011 Dáša Švardová, Strojárenská
14, 900 27 Bernolákovo. 
Odborná spôsobilosť na vykonávanie živnosti
Prevádzkovanie pohrebiska vydaná Krajským
úradom v Bratislave číslo: OŽP/2007/00501/
CK/DKR z 27. augusta 2007.

Čl. XXI.
Záverečné ustanovenie

1. VZN obce o obecnom pohrebisku bolo
schválené  Obecným zastupiteľstvom obce Ber-
nolákovo dňa 24.01.2012 uznesením č. 10/
2/2012.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť
VZN č. 2/2006 o obecnom pohrebisku zo dňa
12.05.2006 schválené uznesením obecného zas-
tupiteľstva č.23/6/2006.
3. Toto VZN obce Bernolákovo nadobúda účinnosť
dňa. 8.2.2012. 

V Bernolákove 24.1.2012
Ing. Ľubomír  P o ó r

starosta obce

1) § 43 zákona č.576/2004 Z .z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním    zdravotnej starost-
livosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
2) § 8 zákona č. 131/2010 Z .z. o pohrebníctve
3) § 17 ods. 1 a nasl. zák. č.131/2010 Z. z.
4) § 17 ods. 4 zák. č.131/2010 Z .z.
5) § 135 Občianskeho zákonníka
6) zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov

C E N N Í K poplatkov a služieb na obecnom
pohrebisku v Bernolákove

Obradná miestnosť 20,00 €
Katafalk prenosný 3,30 €
Harmónium 3,30 €
Reprodukovaná hudba 3,30 €
Vybavovanie náležitosti spojené s obradom 3,30 €
Účasť správcu pohrebiska 8,30 €
Poplatok za chladiarenské zariadenie:
1 deň .........................   10,00 €
2 dni  .........................   17,00 €
3 dni  .........................   23,00 €
4 dni  .........................   32,00 €
5 dní  .........................   40,00 €
6 dní  .........................   48,00 €
7 dní  .........................   56,00 €
8 dní  .........................   63,00 €
/Za každý ďalší deň sa poplatok zvýši o 25,00 €/
Poplatky za prepožičanie hrobového miesta:
Jednohrob na 10 rokov 33,20 €
Dvojhrob   na 10 rokov 49,80 €
Za urnu      na 10 rokov 18,30 €
Príplatky za vykonanie pohrebu:
Pohreb konaný v sobotu a nedeľu 17,00 €
Pohreb konaný na štátny sviatok 27,00 €
Poplatok za vybudovanie obruby:
Obruba za jednohrob 130,00 €
Obruba za dvojhrob 145,00 €
Cenník bol schválený obecným zastupiteľstvom uzne-
sením číslo 10/2/2012 dňa 24. januára 2012 a je plat-
ný od 8. februára 2012.

Január 2012          
Ing.Ľubomír  P o ó r, starosta obce
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Rok 2011 na OR HaZZ v Pezinku
Dôležitým ukazovateľom náročnej práce hasičov sú štatistické

údaje o vykonaných zásahoch a výjazdoch k mimoriadnym udalostiam. 
Za obdobie roka 2011 uskutočnili príslušníci okresného riaditeľstva 
zo svojich hasičských staníc v Pezinku a v Senci spolu 718 výjazdov
(okres Pezinok 355, okres Senec 363). Z celkového počtu výjazdov bolo
298 k požiarom (okres Pezinok 141, okres Senec 157), 331 k technickým
zásahom (okres Pezinok 166, okres Senec 165),  31 k  ekologickým zása-
hom. Planých poplachov bolo 26. Príslušníci sa zúčastnili 15 cvičení 
a požiarov bez zásahu bolo 17. Rýchlym a profesionálnym zásahom
hasiči pri svojich výjazdoch zachránili 224 osôb. Žiaľ, 16 osobám už
nedokázali pomôcť.  
Pri požiaroch vznikla celková škoda 433 367 €), rýchlym a účinným
zásahom sa uchránili hodnoty vo výške 3 621 339 €.
Najväčší počet výjazdov  bol  k dopravným nehodám a k požiarom 
v prírodnom prostredí (vypaľovanie trávnatých a krovinatých porastov,
lesných porastov). 
Oddelenie požiarnej prevencie ako súčasť okresného riaditeľstva HaZZ
vykonáva  preventívno-výchovnú činnosť, kontrolnú činnosť u právnic
kých a fyzických osôb-  podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného
výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje doku-
mentáciu stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti (územné, stavebné,
kolaudačné konanie), rieši priestupky zo strany občanov a tiež ukladá
pokuty za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi
právnickým  a fyzickým osobám.
V tejto oblasti bolo zo strany Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Pezinku vykonaných spolu 208 protipožiarnych
kontrol a zistených 1210 nedostatkov. Pri týchto kontrolách bolo
uložených 6 pokút právnickým osobám a fyzickým osobám – pod-
nikateľom v celkovej sume  2 750 €. Okresné riaditeľstvo riešilo 1 pries-
tupok a uložilo 7 blokových pokút ( 80 €). Za sledované obdobie bolo
vydaných 1036 stanovísk k územnému, stavebnému a kolaudačnému
konaniu. V obciach bolo vykonaných 9 komplexných a 6 následných kon-
trol.        
V oblasti preventívno - výchovnej okresné riaditeľstvo zabezpečilo rôzne
akcie pre deti, mládež a verejnosť. Tak ako každý rok, aj  v roku 2011
bol zorganizovaný  v spolupráci s dobrovoľnou požiarnou ochranou 
a Malokarpatským múzeom v Pezinku Deň hasičov  – oslavy svätého
Floriána, patróna hasičov na námestí v Pezinku, kde bola prezentovaná
práca hasičov, hasičská technika a ukážky polície. Hasiči vykonávali aj
besedy spojené s ukážkami práce hasičov a hasičskej techniky priamo
na základných a materských školách okresov Pezinok a Senec, prijímali
exkurzie na hasičských staniciach v Pezinku a v Senci. 
Okrem  pravidelných súťaží v hasičskom športe sa v mesiaci september
v spolupráci s DPO  uskutočnila súťaž o Pohár primátora mesta Pezinok. 
Takýmito a podobnými  akciami by sme chceli  prispieť k informovanosti
detí a občanov o fyzicky, ale aj psychicky náročnej práci hasičov. 
Všetkým občanom prajeme do nového roka  veľa zdravia, šťastia, lásky
a porozumenia a čo najmenej nepríjemných udalostí.

pplk. Ing. Eva Orlická

OZNAMY  O ODPADOCH
Od 1 .3.2012 je občanom k dis-
pozícii 1100 l kontajner čer-
venej farby na dvore obecného
úradu.  Je určený výlučne na
kovové plechovky od piva,
nealko nápojov a na čisté kon-
zervy. Pozor - nesmú sa ukladať
plechovky od farieb a iných
nebezpečných materiálov, obaly

zo sprejov, elektronický odpad 
a ďalšie odpady.
Od l. 3. 2012 môžu občania
odovzdať  monočlánky do špe-
ciálnej nádoby na to určenej na
prízemí obecného úradu počas
stránkových dní obecného úra-
du. 

ŽP OcÚ

Výzva
Západoslovenská energetika, a.s., Správa energetických zariadení
Bratislava  vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov
nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné elektrické vedenia
v správe ZSE, a.s. na  okliesnenie stromov a odstránenie iných poras-
tov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení
distribučnej sústavy.  Požadovaný konečný termín vykonania prác je
30.4.2012. V prípade, že táto lehota  uplynie márne, ZSE, a.s. vykoná
okliesnenie a odstránenie  porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúce-
ho z § 10 zák. NR SR č. 656/2004 Z. z. o energetike  a o zmene nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Využitie  drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompe-
tencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad
výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pre
plánovanou realizáciou prác na ZSE, a.s. Bratislava na zákazníckej
linke 0850 111 555 počas pracovných dní od 7.00 do 19.00 hod.
alebo na e-mailovej adrese kontakt@zse.sk. 

Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2012
Príjmy v eurách: Rozpočet: Výdavky v eurách: Rozpočet:
Daňové príjmy: 1,802,630 Kapitálové výdavky

1. Výnos dane z príjmu pouk. 1. Výdavky verejnej správy 16,700
územnej samospráve 1,318,000 2. Výstavba - projekt cyklochod. 10,000

2. Daň z nehnuteľností 333,400 3. Cestná doprava - chodníky 30,000
3. Dane za špecifické služby 151,230 4. Cest.dopr.- merače, vsak. jama 11,500

Nedaňové príjmy: 333,260 5. Naklad.s odpad.vod.-kanal. 1,606,000
4. Príjmy z vlastníctva 50,000 6. Naklad.s odpad.- kontajner 1,500
5. Adminisr.a iné popl.a platby 40,000 7. Rozvoj bývania - 2x12 b.j. 190,000
6. Za služby domu smút. 4,800 8. Verejné osvetlenie 12,500
7. Príjmy z kultúrnej činnosti 5,000 9. Vzdelávanie - MŠ - oplotenie 5,000
8. Príjmy za opatrovateľskú službu 4,500 10. Vzdelávanie - ZŠ - vým.okien 15,000
9. Príjmy za školné - MŠ 19,800 11. Vzdelávanie ŠKD - vým.okien 10,000

10. Príjmy za školné - ZUŠ 18,000 12. Vzdelávanie - ZUŠ - pianíno 5,390
11. Pult centrálnej ochrany 14,600 13. Soc.zabezp.- zar.pre seniorov 275,000
12. Príjmy za poskyt.služby - ŠA 520 Kapitálové výdavky 2,188,590
13. Ostatné príjmy 165,800 Výdavky verejnej správy 497,500
14. Ostatné príjmy - Dni obce 10,000 Obrana 900
15. Za znečisťovanie ovzdušia 240 14. Obecná polícia 205,500

Dotácie: 583,980 15. Cestná doprava 42,600
16. Dotácie pre ZŠ 491,000 16. Nakladanie s odpadmi 153,000
17. Dotácia - matrika 5,700 17. Protipovodňová ochrana 53,880
18. Dotácia pre MŠ 8,200 18. Rozvoj obcí 41,600
19. Dotácie - ostatné 79,080 19. Verejné osvetlenie 96,800

stavebný poriadok 5,000 20. Bývanie a obč.vyb.- centr.obce 7,000
evidencia obyvateľstva 1,800 21. Rekreačné a šport.služby 37,150
starostlivosť o životné prostredie 800 22. Kultúrne služby 76,350
cestná doprava 300 23. Ostatné kultúrne služby 3,900
protipovodňová ochrana 51,180 24. Vysielacie vydav. služby 17,500
ostatné 20,000 25. Nábož.a iné spol.služby 16,550
Príjmy bežn.rozpočtu 2,719,870 26. Príspevky obč.združ.,nadác.
Kapitálové príjmy a cirkvám 32,000

21. Príjem z pred.obec.nehnut. 160,000 27. Vzdelávanie - MŠ 342,000
22. Dotácie - Euro fondy 1,500,000 28. Vzdelávanie - ZUŠ 180,000

1. Kanalizácia 1,500,000 29. Odvod prostr.ZŠ - pren.komp. 491,000
30. Odvod pr.ŠJ a ŠKD - orig.kom. 114,000

Príjmy kapit.rozpočtu 1,660,000 31. Školenia 1,200
32. Údržba škol. zariad. - obec 15,000

23. Úver - Tatra banka 400,000 33. Sociálne zabezpečenie 71,800
Finančné operácie 400,000 34. Splátka úveru a úroky 90,050

35. Pôžička - penzión 4,000
Bežné výdavky: 2,591,280

Spolu: 4,779,870 Spolu: 4,779,870

Chráňme si naše 
prírodné prostredie!
Dlho očakávané jarné teplé a slnečné počasie pomaly prichádza. Ľudí to čoraz
častejšie ťahá do prírody a láka založiť si ohník. Avšak  mnohí si v tej chvíli
neuvedomujú, aké následky môže  mať aj malý ohník.  V priebehu mesiacov
február – marec 2012 je na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného
zboru v Pezinku evidovaných viac ako 301 požiarov v prírodnom prostredí.
Príkladom môže byť aj požiar porastu o rozlohe cca 2 ha v neudržiavanom
vinohrade  pred Svätým Jurom. Pri požiari zasahovalo až 9 príslušníkov HaZZ
so štyrmi hasičskými vozidlami a taktiež boli použité genfovaky na hasenie 
v nedostupnom teréne. V takýchto prípadoch môžeme hovoriť o nezodpoved-
nom konaní občanov. 
Upozorňujeme  občanov, aby  nepoužívali otvorený oheň  a nefajčili na mies-
tach  so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty, neza-
kladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, aby  dodržiavali  zásady
požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiarov. Občania často  spaľujú odpad  vo vinohradoch 
a záhradách, v blízkosti lesných porastov práve v čase, keď je najväčší pred-
poklad vzniku a šírenia požiarov. Neurobia dôležité opatrenia, nezabezpečia
okolie ohniska pred rozšírením požiaru, zabúdajú na  stály dozor pri spaľovaní
a častokrát sa stáva, že nemajú ani dostatočné množstvo vody na zahasenie
ohniska. 
Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť

kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody
môže v prírode spôsobiť.  Pri  porušení povinností fyzických osôb citovaných 
v zákone o ochrane pred požiarmi   môže OR HaZZ v Pezinku postupovať voči
fyzickej osobe podľa § 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a  uložiť sankciu za priestupok 
až do výšky 331 €.

e. o. 
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§ POD LUPOU §

Falošná bankovka                                       
Mladík využil zlé svetelné podmienky v istom

reštauračnom zariadení a kúpil si dva balíčky
cigariet falošnou bankou. Skôr ako stihla
zamestnankyňa zariadenia zareagovať, mladík
utiekol. Všimol si ho  istý zákazník, ktorý sa
rozhodol ho chytiť. Mladíka dostihol na
Trnavskej ul., odkiaľ privolal hliadku obecnej
polície. Tá  následne mladíka predviedla 
na obvodné oddelenie PZ. Vďaka zákazníkovi,
ktorému celá situácia nebola ľahostajná, 
sa prípad vyriešil.

Pálenie stavebného odpadu
Hliadka obecnej polície prijala oznam, že
na Agátovej ulici dochádza k zneškodňova-
niu stavebného odpadu spôsobom, ktorý
je v rozpore so zákonom o odpadoch.
Hliadka v zmysle VZN riešila priestupok 
v blokovom konaní.

Spadnutý kábel napätia
Hliadka Obecnej polície Bernolákovo prijala
oznam od občana, ktorý uviedol, že následkom
silného vetra došlo k pretrhnutiu kábla vysokého
napätia.  Hliadka zabezpečila miesto páskou 
a privolala zodpovedných pracovníkov 
na odstránenie poruchy. Vďaka všímavosti 
volajúceho občana a rýchlemu zásahu hliadky  
k poškodeniu zdravia nedošlo.

Podnapití „domováci“
Hliadka obecnej polície bola privolaná
vychovávateľkou detského domova, ktorá

žiadala, aby boli deti podrobené  dychovej
skúške, lebo  má podozrenie s požitia alko-
holických nápojov. Skúšky boli pozitívne.

Porucha na vodovodnom vedení
Hliadka v nočných hodinách zistila na  Budo-
vateľskej ulici, že  spod komunikácie vyteká
voda. Boli vyrozumené vodárne, ktoré vodu
odstavili a poruchu odstránili.

Podgurážení mladiství
Hliadka sa dozvedela z telefonického
oznamu, že na Dukelskej ulici mladíci pod
vplyvom alkoholických nápojov rušia
nočný pokoj. Hliadka konala, dvojicu
mladistvých z miesta vykázala a verejný
poriadok bol obnovený.  

Nezvestná dievčina
Príslušníci obecnej polície na základe žiadosti 
z obvodného oddelenia PZ poskytli súčinnosť 
pri pátraní po nezvestnej osobe.   

Nezhody v rodine
Obecná polícia na základe telefonického

oznamu musela zasahovať v rodinnom
prostredí, kde si dcéra doviedla domov 
priateľa. Toto sa nepáčilo otcovi a maji-
teľovi nehnuteľnosti v jednej osobe, ktorý
žiadal, aby hliadka dohliadala na verejný
poriadok počas deložovania nežiaducej
osoby.

P O Z O R  A K C I A ! ! !Ak sa nový účastník prihlási a pripojí do 30 apríla2012, poplatok za službu stráženie mu nebudeúčtovaný po dobu dvoch mesiacov!!!!
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Obecná polícia

Viničná 2 

900 27 Bernolákovo

tel. 0918 88 22 22

Vážení občania, dovoľte, aby som vás upozornil na nový akciový cenník pre nových užívateľov služieb PCO. 
V ňom sú uvedené všetky poplatky súvisiace  so službou pripojenia a stráženia cez PCO. 
Ďalej vás chcem požiadať o väčšiu všímavosť vo vašom okolí. Množia sa prípady falošných zamestnancov
energetiky, plynární alebo vodární. Tí pod zámienkou odpočtu alebo vyúčtovania preplatkov využívajú
dôveru občanov a vnikajú do príbytkov, kde páchajú rôznu majetkovú trestnú činnosť. Preto vás varujem,
aby ste sa presvedčili, či ten, kto sa vydáva za takéhoto zamestnanca, má preukaz, ktorým preukáže pomer
k zamestnávateľovi. Ďalší problém vidíme v násilných vniknutiach do motorových vozidiel, ktoré parkujú
pred materskou školou. Ich majitelia nechávajú ako vo výklade veci svojej osobnej potreby a pre skúsených
zlodejov je to ďalšia šanca na obohatenie.
Opäť vám pripomínam telefónne číslo, kde môžete svoje podnety oznámiť: 0918 88 22 22. Hliadka Obecnej
polície Bernolákovo je k dispozícii 24 hodín denne a sedem dní v týždni.
Tu vám prinášame prehľad najdôležitejších udalostí zaznamenaných Obecnou políciou Bernolákovo.

Kamerový systém
Priamo pod dohľadom kamerového systé-
mu opätovne došlo k porušovaniu zákon-
ných noriem  na úseku verejného poriadku
i na úseku majetku. Všetky tieto prípady sú
momentálne analyzované a na základe
kamerového systému budú aj v krátkom
čase objasnené.

Beseda  
so žiakmi ZŠ
Dňa 7.2.2012 sa v priestoroch Základnej
školy na Komenského ul. v Bernolákove
konala beseda so žiakmi 8.a 9. ročníkov.
Tu sa mohli deti dozvedieť o možnostiach
hľadania si vhodného študijného zamera-
nia. Oboznámili sa s náročnou prácou
príslušníkov polície, s úskaliami a rizikami
tohto povolania. Na besede sa spolu 
s naším príslušníkom zúčastnil aj prísluš-
ník Hraničnej a cudzineckej polície.
Beseda bola plánovaná na jednu vyučo-
vaciu hodinu, avšak vzhľadom na jej
obsah sa predĺžila na dve vyučovacie
hodiny.

Mgr. Róbert Široký
náčelník OcP

AUTOŠKOLA 
v Bernolákove

Radovan Hanic   

ponúka vodičský kurz  skupiny  
A – motocykel

A1 - do 125 cm3 od 16 rokov
do 25 kW od 18 rokov

nad 25 kW od 21 rokov
B – osobný automobil

Informácie na tel.č.: 0911 277 140
alebo osobne  na adrese 

Nálepkova 30, Bernolákovo

www.autoskola-senec.sk

Obecná polícia, Viničná 2 , 900 27 Bernolákovo, tel. 0918 88 22 22

Cenník pre nových užívateľov služieb PCO 
(platí len na rok 2012)
Druh objektu Poplatok Poplatok Poplatok Poplatok Poplatok Poplatok Mesačný Poplatok Pravidelný 

za pripojenie za pripojenie za falošný za falošný za ostrý za prenájom poplatok za montáž Mesačný
Rádio Pevná linka poplach/ poplach/ poplach vysielača za službu vysielačky výpis

od prvý v mesiaci každý ďalší / rok v objekte udalostí
v mesiaci

Byt 50 Eur 50 Eur bezplatne 15 Eur bezplatne 80 Eur 15 Eur 143 Eur 5 Eur
Rodinný dom 50 Eur 50 Eur bezplatne 15 Eur bezplatne 80 Eur 20 Eur 143 Eur 5 Eur
Kancelárie, 
obchody
do 200 m2 100 Eur 70 Eur bezplatne 15 Eur bezplatne 80 Eur 40 Eur 143 Eur 5 Eur
Kancelárie, 
obchody
nad 200 m2 100 Eur 70 Eur bezplatne 15 Eur bezplatne 80 Eur 50 Eur 143 Eur 5 Eur
Sklady 100 Eur 70 Eur bezplatne 15 Eur bezplatne 80 Eur 70 Eur 143 Eur 5 Eur
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•opravu a úpravu odevov
•šitie bytového textilu a bytových textilných doplnkov
•šitie tanečných, umeleckých a karnevalových kostýmov
•organizovanie tvorivých kurzov pre deti aj dospelých
•relaxovanie učením sa kreatívnych techník

Novootvorená predajňa potravín 

Otvorené denne od 6.00 do 19.00 hod. 
Sobota od 6.00 do13.00 a nedeľa od 8.00 do12.00. 

Kontakt: 
Marianna Lasicová

0917 204 029
e-mail: 

mariana.lasicova@gmail.com,
resp. priamo v dielni.  

na Hlavnej 45 v Bernolákove ponúka 
svoje služby v nasledovnom rozsahu: 

Tvorivá krajčírska dielňa Posol správ
Prešli vianočné a novoročné sviatky, pomaly prichádza jar 
a s ňou Veľká noc. Voľakedy nám v predsviatočných časoch poš-
toví doručovatelia prinášali nádherné pohľadnice od našich
blízkych a známych. Dnes, v dobe počítačov a mobilov je toho
menej.

Dovoľte, aby som sa vrátila do minulosti a trochu priblížila
históriu našej POŠTY. Od roku 1939 do roku 1971 sídlila POŠTA
v rodinnom dome u Nestických/p. Barkolová/. Z detstva si
pamätám  p. Koníkovú s bratom, ktorí obsluhovali telegraf, tele-
fón, vykonávali svoju prácu za priehradkou. 

Spomínam tiež na milého p. Weisa, poštára z našej Trnavskej
ulice. Keď sme ho my, deti,  zbadali ísť na bicykli v sivom plášti
vejúcom vo vetre, utekali sme k nemu, či nám neprišiel balík
alebo malá pozornosť. Jedného dňa som sa dočkala vytúženého
prekvapenia. Dostali sme balík z cudziny. Rozjasnili sa mi detské
očká, lebo v ňom boli krasokorčuliarky. Dlho som sa netešila.
Zistilo sa, že zásielka sa k nám dostala omylom, patrila na inú
adresu. Pošta sa za chybu mojej rodine ospravedlnila.

V roku 1956 nastúpila na vedúce miesto p. Fábryová, ktorá
pracovala na tomto  mieste  až do dôchodku. Pretože neexistuje
žiadna dokumentácia, vychádzala som len z dostupných infor-
mácií od občanov. Preto nemôžem spomenúť všetkých, ktorí na
POŠTE pracovali.  Dlhé roky doručoval poštu  p. Ingely z Veľkého
Grobu, ktorý cestoval vlakom. Pamätám sa aj na  p. Šimu. 
V nedávnej minulosti roznášali poštu p. Kolarovič, p. Hudeková,
p. Jankovičová, p. Halešová a p. Buzgovičová.

Teraz je vedúcou p. Mackovčin Eva  a za priehradkou sú pani
Trnovcová Katarína, Bajnociová Slávka, Koššová Beáta a do-
ručovateľmi sú p. Antaličová, Múčková, Vasil, Žurková a Russel.

Málokto si uvedomí, aká je táto práca zodpovedná 
a náročná. Vplývajú na ňu rôzne faktory, počasie, stretnutie 
s nepríjemnými ľuďmi a potýčka so psami. Napriek tomu sú
naše poštárky a poštári obetaví, milí a zodpovední. 

Prajem  všetkým zamestnancom tunajšej POŠTY veľa zdravia,
duševnej pohody a chuti do práce.

Eva Šticová z Obilnej ulice

na Trnavskej ulici. č. 117

ponúka: 
čerstvo upečený chlieb a pečivo,

koláče, šaláty, mäso a mäsové výrobky,
ovocie a zeleninu, 

možnosť objednania obložených
chlebíčkov a mís.
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Autor:     
Juraj      

Mitošinka

skratka    
pre ounce  

troy

rozhlasová 
spolo -    

nos       
Egypta

renomé,   
imidž

povaha,   
nátura

ovíjate,    
obopínate

osamo-    
tený,      

opustený

E V      
Tren ína

citoslovce  
pohrozenia

Ivana     
(dom.)

druh      
moruše

Pomôcky: 
IRL, letora, 

Léte, Ip,   
anetol, ný  

odpovedali 
(kniž.)

túžilo      
po nie om  

(kniž.)

atím      
oddelil

obdaria    
láskou     
(kniž.)

Jozef      
(dom.)

1. as     
tajni ky

tla . ag.    
Nemecka  

potvrdí    
pravos

prichá-    
dzam      

o nie o

vykonáva   
nulovanie  
všednos ,  
banálnos

Pomôcky: 
RIM, ailant 
MER,akad  
ornát,DDD

minul      
peniaze

jávsky     
gong      

výrobok    
briketárne  

stávala sa  
bo avou   

rieka      
zabudnutia

zmenšo-   
vala       

množstvo,  
odoberala

aroma-    
tický éter   

podaj      
apeláciu

skratka    
tankovej   

roty

dcéra     
boha Dia   

vazal

základná   
íslovka   

starorím.   
boh lásky  

boho-     
služobné   

rúcho     
k aza

po uje     
(kniž.)

MPZ      
Maure-    
tánie

as ,      
úsek      

divoko

syn krá a   
Tróa      
iným      

spôsobom

stupe      
kambria    
(geol.)

tropická    
živica     

Slov. nár.  
knižnica

MPZ      
Írska      
Alena     
(dom.)

hra       
s lopti kou 
a raketou

ženské    
meno     

zna ka    
argónu    

grécke     
písmeno   
mesto v    

Rumunsku

skr. pre    
iteretur

2. as     
tajni ky

solmi-     
za ná     
slabika    

miesto     
na obvode 
nie oho,   

kraj

aptavá    
noha      

(expr.)

Obyvatelia Bernolákova i v Uhorskom kráľovstve, ktoré založil v roku 1000 Štefan I. z rodu Arpádovcov, povinne odvádzali .....t a j n i č k a......................poľno-
hospodárske produkty a ryby. 
Riešenie krížovky č. 3 môžete zaslať na Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo pod označením „Časopis – Krížovky“ alebo osobne odovzdať na uve-
denej adrese do 16. apríla 2012. Výherca bude odmenený peknou vecnou cenou. Za riešenie krížovky z minulého čísla boli odmenení dvaja výhercovia.

Občianske združenie K VECI 
informuje občanov

1/ Dňa 7.2.2012 sa v zasadačke
kultúrneho domu uskutočnila výročná
schôdza občianskeho združenia K VECI.
Zápisnica z nej bude k dispozícii na našej
web stránke kveci.webnode.com i face-
bookovom profile. Ďakujem občanom za
účasť na schôdzi.
2/ V týchto dňoch nájdete vo svojich
poštových schránkach Výročnú správu
za rok 2011, v ktorej približujeme našu
činnosť všetkým občanom, nakoľko nie
všetci máme doma internet. Akékoľvek
vaše podnety, pripomienky, rady či názo-
ry radi uvítame na mailovej adrese:
ozkveci@gmail.com alebo poštovej
adrese: K VECI, Poštová 6, 900 27
Bernolákovo.
3/ Členovia občianskeho združenia 
K VECI boli nápomocní pri zabezpečo-
vaní volieb do NR SR dňa 10. marca
2012. Konkrétne: Richard Červienka ako
predseda okrskovej volebnej komisie 
č.2 na obecnom úrade, Zdenka
Březovjaková ako členka okrskovej
komisie č. 3 v kultúrnom dome a Peter
Kolarovič ako člen okrskovej volebnej

komisie č. 4 v detskom domove. Fi-
nančné prostriedky, ktoré sme v tento
deň zarobili (cca 90,- EUR) sme venovali
občianskemu združeniu K VECI na rea-
lizáciu aktivít v roku 2012.
4/ Traja členovia K VECI (Richard
Červienka, Lucia Kancírová a Peter
Kolarovič) pôsobia i v BOT (Berno-
lákovské ochotnícke teátro), ktoré kon-
com februára 2012 uviedlo v kultúrnom
dome premiéru komédie „Pavilón B po
čeklísky“. Ďakujeme za vašu hojnú účasť
a kvetinové dary. Zároveň vám oznamu-
jeme, že 11.3.2012 sme odohrali reprízu
tejto hry v Rovinke a 1.4.2012 hráme 
v Dunajskej Lužnej. 
5/ Ak máte chuť a čas a nie je vám
ľahostajný osud našej obce, prípadne sa
chcete podieľať na príprave projektov do
rôznych nadácií, neváhajte a kontaktujte
nás na: richardcervienka@gmail.com
alebo na ozkveci@gmail.com.

Richard Červienka
predseda občianskeho združenia 

K VECI

Vážení obyvatelia 
Bernolákova,
dlhodobým a prioritným cieľom Občianskeho združenia HRAD
ČEKLÍS je podpora a presadzovanie ideí týkajúcich sa pre-
dovšetkým ochrany nášho historického dedičstva. Chceme vo
väčšej miere prispievať k historickému povedomiu, prezentovať
históriu spojenú s Bernolákovom a získavať ľudí všetkých
vekových kategórií pre odhaľovanie histórie, ktorú možno na zá-
klade už získaných poznatkov charakterizovať ako veľmi bohatú 
a zaujímavú. Hlavné aktivity zameriavame na Hradné návršie 
s ruinami hradu Čeklís, ktorý doposiaľ stráži svoje tajomstvá. Táto
lokalita je jedným z mála verejných priestorov v obci 
a návštevníkom ponúka pekné výhľady na Malé Karpaty,
Bratislavu a západ slnka. O histórii a aktivitách informujeme na
internete na http://hradceklis.webnode.com/ a https://www.face-
book.com (vyhľadajte hrad Čeklís).
Aby táto lokalita lepšie slúžila verejnosti a tiež ďalším generá-
ciám, je potrebné urobiť ešte veľmi veľa. Dobrovoľnícke práce sa
zameriavajú na poriadok, odstraňovanie náletovej zelene a na
pomoc pri profesionálnom archeologickom výskume. Odborné
práce súvisiace s archeologickým výskumom vyžadujú financie, 
o ktoré sa uchádzame v inštitúciách, u darcov a u tých, ktorí môžu
poskytnúť svoje 2 % z daní. 

Ďakujeme za priazeň doterajším a budúcim darcom.
Naša identifikácia na poukázanie 2 % dane: Občianske združe-
nie Hrad Čeklís, IČO 42136806, Hlavná 94, 90027
Bernolákovo, okr. Senec.
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Rozlúčili sme sa so starým rokom a smelo sme
vykročili do toho nového.  Mnohým z vás, naši
drahí čitatelia, sme sa prihovorili na našej posled-
nej veľkej akcii školy – Vianočnej akadémii.
Vytvorili sme pestrofarebnú paletu spevu, tanca 
a vinšovačiek. Žiaci 8.B triedy vás pozvali 
do rôznych krajín a spoznali sme zvyky a tradície
osláv jedného z  najkrajších sviatkov roka –
Vianoc. Rozlúčili sme sa s množstvom prianí 
do nového roka.
A opäť prišiel ďalší rok, v ktorom vám prajeme
veľa radosti zo života. Nech je úspešný pre
každého z nás a aj pre našich žiakov.  Začali sme
ho každopádne veľmi sľubne...
Školského kola Pytagoriády sa zúčastnilo 32 žia-
kov. Úspešní riešitelia: Nina Ševcechová 3.B,
Ľubor Boženík 3. A, Roman Koťka 3. A, Ariane
Forquet 4. B, Naďa Struharová 4. B, Adam Halás
4. A. Na jar budú riešiť úlohy na Okresnom kole
Pytagoriády v Senci. Držíme palce a prajeme veľa
šťastia.
V školskom kole súťaže Šaliansky Maťko boli
najlepšie recitátorky: Paulína Rajecová 4. B, Nina
Ševcechová 3. B, Júlia Meňhertová  4. A.
V novoročnom  stolnotenisovom turnaji sa
najlepšie umiestnili v kategórii do 8 rokov: Matej
Petrovič 2. A, Simon Rajták 2. A, Matej Sikhart 
1. A, v kategórii do 10 rokov: Adam Halás 4. A,
Jakub Rázik 4. A, Filip Novotný 3. B a v  kategórii
nad 10 rokov: Jozef Botlo 2. Št, Kevin Vontszemü
4. A, Jozef Aksamit 
5. A.
Paulínka Rajecová
nás potešila 2. mies-
tom v obvodnom kole
súťaže Šaliansky Mať-
ko, Peter Šimon 2.
miestom  olympiády 
v anglickom jazyku,
kde bola úspešnou
riešiteľkou aj Šárka
Podobová. 
V okresnom kole  bio-
logickej olympiády
v Senci  získala 3.
miesto  Nikola Tal-
lová 8. B,  v dejepisnej
olympiáde  3. miesto Miriam Hergovičová  8. B, 
4. miesto Marek Jakubovič 8. B , v olympiáde
nemeckého jazyka 4. miesto Juraj Reingraber 
9. B. V geografickej olympiáde boli úspešní On-
drej Matulník 5. B, Marek Jakubovič 8. B a Matej
Diňa 9. A. Že máme dobrých matematikárov, 
o tom nás presvedčil úspešný riešiteľ obvodného
kola matematickej olympiády Dominik Poór.
Výborné výsledky dosiahli v súťaži Expert geniali-
ty show žiaci Róbert Kinčeš 9. B, Peter Šimon 7. A,
Stanislav Gabčo 8. B, Peter Chrom-čák 9. A, Erik

Valček 6. B, Dominika Oravcová 
5. A, Jakub Kostka 7. B, Marek Jaku-
bovič 8. B, Marek Petrovič 8. B.  
Do tejto súťaže sa na Slovensku
zapojilo 9861 žiakov zo 475 škôl 
a naši žiaci sa umiestnili na popred-
ných miestach. Róbert Kinčeš 
v oblasti astronómie je na 5. mieste
a v celkovom poradí z toho množ-
stva súťažiacich na 28. mieste.
Róberta sme prihlásili do gran-

tového programu AXA Fond, kde za minuloročné
výrazné úspechy v chemickej olympiáde bude
ocenený spoločnosťou AXA hodnotnými cenami,
ako je notebook s pripojením na internet.
Vzdelávanie žiakov je prioritou našej práce.
K šťastnému životu každého človeka  neod-
deliteľne patrí radosť a zábava. Preto naša práca
je pletencom toho, čo žiaci musia vedieť 
a toho, čo ich baví a zaujíma.
Tradične sa v každej triede uskutočnili pred
odchodom na vianočné prázdniny obľúbené
vianočné besiedky. Žiaci si pripravili v triedach
krátke vinšovačky a navzájom sa obdarovali
drobnými darčekmi.
Vo februári sme do školy pozvali škôlkarov.
Najprv sa boli pozrieť, ako sa učia naši prváci 
a čo ich vlastne čaká, keď v septembri zasadnú
do školských lavíc. Potom navštívili rozprávkovú
krajinu so včielkou Majou a jej kamarátmi 
a zapísali sa do prvých tried. Už teraz sa na
všetkých tešíme.
Pred jarnými prázdninami sme sa rozlúčili fašian-
govým sprievodom a tradičným pochodom 
v maskách.
Aj v školskom klube detí si žiaci užijú veľa zábavy.
Medzi najkrajšie akcie patrí stretnutie s Mi-
kulášom, veď kto by sa naňho netešil. Veľký
úspech mala akcia O naj bábiku. Dievčatá si
priniesli do súťaže svoje milované bábiky. Malé,
veľké... Všetky boli pekné, roztomilé a ich
majiteľky v prípade výhry čakala neľahká úloha.
Museli totiž zaspievať svojej bábike uspávanku.
Priestorom sa šírili uspávanky pomalé, rýchle –
plné lásky k svojej bábike. Všetci boli obdarovaní
a šťastní. Bolo že to radosti... Len si spomeňte,
spievala vám vaša mamička alebo babička uspá-
vanku? Ak nie, vaša dcérenka vám ju rada zaspie-
va...

Najúspešnejší žiaci zo súťaže „O naj bábiku“: 
I. oddelenie: Bognárová E., Balciarová S.,
Vrbovská L., II. oddelenie: Rýdza M., Nosko-
vičová M., Túrocyová S., III. oddelenie:
Mattovičová L., Káčerová N., Kováčová K., IV.
oddelenie: Mičudová V., Švardová V., Kollárová
L., Sčasnárová P., Jakubovičová B., V. oddelenie:
Meňhertová J., Čechovičová J., Moravčík M.

Do konca školského roka zostáva dosť času na
to, aby sme všetci spoločne odviedli ďalší kus
poctivej práce, veď každý z nás sa naučí toľko,
koľko sám chce.

Pokračujeme v roku 2012

Fotografie a iné  zaujímavosti si môžete prezrieť na
www.zskomber.edu.sk. A čo dodať na záver nášho článku?
Za všetky úspechy našich žiakov sa podpisuje zodpovedná
práca mnohých našich pedagógov. Blíži sa Deň učiteľov. 
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým pedagogickým 
a výchovným zamestnancom za ich tvorivosť, trpezlivosť 
a pracovné výsledky. Poďakovanie patrí aj ostatným zamest-
nancom školy, bez ktorých by nebol možný chod školy.

I. Tallová, Ľ. Reindlová
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Hudobný odbor Základnej umeleckej školy v Ber-
nolákove sa postupne rozrastá o nové malé talenty.
Na viacerých interných  koncertoch vystúpili naši
prváci a druháci a svojim starším spolužiakom,
rodičom, pedagógom i mnohopočetnému obecen-
stvu dokázali, že aj po jednom – dvoch rokoch štú-
dia hudobného nástroja dokážu potešiť a zaujať
svojimi piesňami a krátkymi skladbičkami.
Na internom koncerte 14.2.2012 svoj talent 

a nadanie predstavili Silvia Monosiová, Klára
Pavlejová, Patrícia Dulaiová, Klement
Fourquet, Matej Mocsi, Andrea Gajdošová,
Daniela Mozolová, sesterské duo Mariana 
a Paulína Rajecové, Gajane Križanová, Barbora
Beutelhauserová, Ema Bognárová, Nina Šesták,
Peter Mozoľa, Ariane Fourquet, Barbora Šidel-
ská, Sofia Sopúchová, Alexandra Jurikovičová,
Tereza Kováčová, Sarah Píšová, Júlia Meňher-
tová a Patrícia Plešková. Za svoje vystúpenia zožali
zaslúžený potlesk, ktorý ich určite bude motivovať 
k ďalším novým skladbám a piesňam.

Pekným umeleckým zážitkom obdarili svojich priaz-
nivcov žiaci ZUŠ aj na Vianočnom koncerte
11.12.2011. Mimoriadne  kvalitným  hudobným,  ta-
nečným  a  dramatickým programom sa prezentovali
spevácky zbor Čeklísanky pod vedením Mgr.
Beáty Štorcelovej, žiaci spevácko-dramatickej
skupiny pod vedením Romana Müllera, Dis.art.,
tanečná skupina pod vedením pána učiteľa
Jozefa Manáka, dramatický súbor pod vedením
pani učiteľky Lucie Letkovej, detský zbor a spe-
vácka skupina VOX ROSE pod vedením pani
učiteľky Zlatice Šatkovej. 
V sólových a komorných skladbách sa zaskveli
Kamilka Kováčová, Ondrej Gregor Matulník,
Zuzana Sekerková, Paulína Rajecová, Anna
Dittová, Dominika Oravcová, Kristína Kralji-
ková, Veronika Donáthová a Tamara Ondruš-
ková. K pozitívnym ohlasom prispeli i naši pedagó-
govia, ktorí pripravili sólové a komorné skladby –
pani učiteľky Anna Ťažká, Daniela Godziková 
a Žofia Šoková. Kvalitu hudobných vystúpení svo-
jím klavírnym sprevádzaním podporili Mgr.art.
Pavol Mintál a pán učiteľ Viliam Udič. 
Vianočný  program  takmer  v celkovej  podobe  sme
využili  na  výchovné  koncerty pre materskú školu,
prvý a druhý stupeň základnej školy. Umelecký
dojem vianočného koncertu i troch  výchovných kon-

certov svojím vhodne zvoleným sprievodným slovom
podčiarkla Mgr. Lucia Benkovič.

Za možnosť prezentovať hudobné umenie ďakujem
Bratskej jednote baptistov a mládeži pri Katolíckom
farskom spoločenstve v Bernolákove. Naši žiaci 
s radosťou využili príležitosť vystúpiť so svojimi krásnymi
skladbami i piesňami na Detskej slávnosti BJB 
25.12.2011 a na Jasličkovej slávnosti 26.12.
2011. Umocnili tak vianočné posolstvo svojím malým
úprimným hudobným darčekom.

Moje poďakovanie patrí aj Klubu dôchodcov v Ber-
nolákove pod vedením jeho predsedníčky Terezie
Varečkovej, ktorý našej škole umožňuje pravidelne sa
prezentovať na akciách v kultúrnom dome – tentoraz na
výročnej schôdzi 18.2.2012, kde sa predstavil
spevácky zbor Čeklísanky a tanečná skupina. 

Všetkým, ktorí by chceli prispieť na ďalší rozvoj
umeleckého vzdelávania v našej obci a podporiť
Základnú umeleckú školu v Bernolákove 2% daní,
VOPRED  ĎAKUJEM ! 

Jarmila Bošková, riaditeľka školy

11

Pozývam vás na ďalšie podujatia, poriadané základnou umeleckou školou: 
Marec Koncert k MDŽ 11.3. o 16:00 veľká sála kultúrneho domu   

Verejný koncert 27.3. o 17:00 zasadačka kultúrneho domu   
Apríl Interný koncert 24.4. o 17:30   zasadačka kultúrneho domu                         
Máj     Výstava  absolventov výtvarného odboru 4.- 11.5 zasadačka kultúrneho domu

Absolventský koncert a výstava 13.5. o 16:00 zasadačka kultúrneho domu   
Triedny koncert - p. uč. Šoková 22.5. o 17:30 zasadačka kultúrneho domu   
Výchovný koncert pre MŠ     23.5. o 10:00 zasadačka kultúrneho domu   
Zápis do ZUŠ         28.,29.5.od 13:00 do 18:00 budova starej školy                              

Jún      Triedny koncert-p. uč. Bošková, Benkovič 5.6. o 17:30 zasadačka kultúrneho domu   
Záverečný koncert    10.6. o 16:00                   veľká sála kultúrneho domu   
Divadelný  večer dramat. odboru  12.6. o 17:30 veľká sála kultúrneho domu   
Výstava výtvarného odboru       12.6. - 22.6. suterén starej školy
Interný koncert 19.6.o 17:30 zasadačka kultúrneho domu

Bernolákovu 
rastie 
nová umelecká 
generácia

Údaje o prijímateľovi :

Obchodné meno:
Občianske združenie
HARMÓNIA
Bernolákovo
Sídlo: 900 27
Bernolákovo, Školská 1
Právna forma: Občianske
združenie                                                                 
IČO : 42137063    
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Čataj - Bratislava a späť  č.linky 102441
Senec Bernolákovo BA značka

Dukelská
6.45 6.58 7.25 a
6.50 7.07 7.45 X; W
6.50 7.05 7.40 c; lin.č. 102444
7.20 8.05 c; PK
8.45 8.59 9.35 a
8.55 9.09 9.45 X
12.20 12.35 13.10 a; f
12.20 12.35 13.10 X; W
14.30 14.42 15.10
14.50 15.03 15.35 c
16.00 16.12 16.45 X; W
17.55 18.06 18.35 r; f
19.35 19.47 20.20 r; f
21.50 22.03 22.35 r; f
BA Bernolákovo

Dukelská Senec
5.10 5.38 5.50 f
6.30 7.02 7.15 a
9.00 9.33 9.45 X
10.00 10.32 10.45 a
10.30 11.00 11.10 X
12.05 12.36 kaštieľ 12.55 X; f
12.25 13.01 13.15 X; W
13.30 14.05 14.25 X
13.40 14.10 14.25 a; f
17.00 17.35 17.50 X
18.05 18.40 18.55 a, r
18.15 18.50 19.05 X
19.30 20.02 20.15 r; f
20.40 21.12 21.25 r; f
22.45 23.13 23.25 r; f

Senec-Bratislava a späť  č.linky 102444
Senec Bernolákovo

espresso BA značka
9.25 9.41 kaš tieľ 10.20 b; r
10.50 11.07 11.45 g
11.00 11.17 11.55 6
12.50 13.07 13.45 c
13.45 14.02 14.40 c
15.45 16.01 16.40 X; f
16.30 16.45 17.30 X
BA Bernolákovo

espresso Senec
5.55 6.29 6.45 X
6.15 6.52 7.10 c; u
6.15 6.52 7.10 X; W; f
6.45 7.22 7.40 c
6.55 7.32 7.50 X; W; f
8.10 8.50 9.05 X
10.00 10.38 10.50 X
12.10 12.51 13.05 X
13.55 14.38 14.55 c
Bernolákovo Ivanka p./D.
espresso námestie
5.49 5.55 c; u; od kaštieľa do Ivánky nám.
Senec Bernolákovo    Ivanka p./D. 

espresso nám.
6.35 6.54 7.05 c; u

Chorvátsky Grob-BA č.linky 102404 BA-Chorvátsky Grob č.linky 102404

Bernolákovo BA značka BA Bernolákovo značka

espresso espresso

4.47 5.20 5.30 6.00 a

5.34 6.15 X; kaš tieľ 6.25 6.58 b; PK

5.47 6.20 6 6.45 7.22 X

6.02 6.40 g; f; kaš tieľ 6.45 7.15 +; f; kaš tieľ

6.22 7.00 X; PK 8.10 8.48

6.14 7.00 c; kaš tieľ 9.20 9.56 +

6.46 7.20 a 10.10 10.47 6

6.59 7.45 c; kaš tieľ 11.10 11.14 +; kaš tieľ

7.12 7.50 W; PK 11.20 11.56 b

7.35 8.10 +; kaš tieľ 12.25 13.04 X

7.49 8.40 X 13.25 14.02 b; PK

9.26 10.05 14.05 14.42 X; kaš tieľ

10.30 11.05 X; f 14.30 15.12 X

10.58 11.35 + 14.40 15.15 a

11.18 11.55 6 14.45 15.27 c; kaš tieľ

12.31 13.05 15.20 15.57 c

13.48 14.35 X 15.45 16.25 X; kaš tieľ

15.11 15.45 6; z PK 15.50 16.25 6; PK

15.15 15.55 X; PK 16.15 16.55 X; PK

15.52 16.25 a 16.15 16.51 +; kaš tieľ

16.07 16.50 X 16.50 17.27 6

17.04 17.40 +; f; kaš tieľ 17.30 18.06 +; f

17.48 18.25 b; r; PK 17.30 18.08 c; PK

18.37 19.15 a; r; f 17.45 18.23 X; W

19.05 19.40 X; kaš tieľ 17.55 18.31 c; kaš tieľ

20.02 20.40 +; f 18.30 19.05 +; f

20.44 21.20 b; r ; PK 18.35 19.11 b; r ; PK

21.38 22.15 r; f 18.55 19.31 X; kaš tieľ

od kaštieľa rovno do BA 20.15 20.50 r; f

15.00 15.35 X 21.35 22.13 X; kaš tieľ

15.35 16.05 c 21.35 22.08 a; r; f

15.55 16.25 X; W; f 22.45 23.27 - ND r; f

rovno ku kaštieľu z BA
6.15 6.42 c

Bratislava-Veľký Biel-Senec č. linky 102445

BA Bernolákovo Bernolákovo Senec značka
kaštieľ espresso

7.25 7.58 8.01 8.15 +; f

13.20 14.00 14.10 c

15.20 15.55 15.58 zdrav.stredisko 16.20 X

16.50 17.37 17.55 X

Senec Bernol.-espresso kaštieľ BA
4.40 4.58 5.02 5.35 X

Vysvetlivky:

kaštieľ - ide ku kaštieľu a od kaštieľa

Dukelská ul. - stojí na Dukelskej ulici a ide do BA/do Senca

PK - ide z Pezinka a do Pezinka

ND - zastávka Nová Dedinka
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Bilancia práce seniorov
Naša výročná schôdza sa konala v poslednú

fašiangovú sobotu, preto sme mohli našim
členom ponúknuť okrem bilancovania práce 
aj bohatý kultúrny program a posedenie pri
dychovke. 

O podujatiach v mesiacoch január – august
2011 sme vás informovali v 3. čísle časopisu
Bernolák /2011/. Dnes vás poinformujeme, ako
sme prežili ostatné mesiace roka.                                                                                                             

V septembri malo 45 našich členov možnosť
vidieť muzikál Báthoryčka na Novej scéne 
v Bratislave. Silným zážitkom boli herecké 
a tanečné výkony, hlbokým dojmom pôsobil  spev
Kataríny Hasprovej a  ostatných účinkujúcich.  

15.októbra 2011 bolo od začiatku roka
plánované posedenie pri dychovke s jubilantmi
spojené s Dňom úcty k starším.  Skvelý kultúrny
program ZUŠ a Niagary uvádzala a poéziou
spestrila Mgr. Lucia Benkovič. Seniorom sa pri-
hovoril starosta obce p. Ing. Ľubomír Poór. Kvety
a gratulácie 43 jubilantom odovzdávali  p. staros-
ta Ing. Ľubomír Poór,
predsedníčka KD p. T. Va-
rečková a tajomníčka p. T.
Hanicová.  Výborné občer-
stveníe  pripravili členky
výboru  a tentoraz pomohli
aj ďalšie členky /p. Šmih-
lová, p. Dózová, p. H. Ko-
váčová, p. Dehelánová a
iné./ Celkove upiekli takmer
900 rôznych pagáčikov,
praclíkov a tyčiniek. Aj chle-
bíčky a výborné metro rezy
dostali od našich členov
veľa pochvaly. Zábavu 
s našou obľúbenou dychov-
kou Čeklisanka  bolo ťažké
ukončiť .

V novembri sme v dvoch
turnusoch  organizovali

predvianočné nákupy v Hauswirte, čokoládovni 
v Kitsee a nákupnom  centre v Hainburgu. 

Na výborovej schôdzi sme pozdravili pri príleži-
tosti 75. narodenín p. Alžbetu Guldanovú, bývalú
predsedníčku klubu dôchodcov, ktorá je napriek
zdravotným problémom doteraz členkou výboru.
V decembri sme pripravili  vianočné balíčky  nie-
len pre imobilných členov klubu, ale aj pre našich
členov nad 80 rokov a tiež pre bývalé členky
výboru.  Potešilo nás písomné i telefonické po-
ďakovanie od p. Júlie Kopernickej, p. Tencerovej,
p. Stanovej, p. Junga, p. Bulkovej, p. Rakickej, 
p. Grebečiovej, p. Lančaričovej,  p. Kinčešovej, 
p. Kakašovej a iných.  Potešil nás aj spon-
zorský dar z kapustárne od p. Kešiarovej 
a Kováčovej, ktoré darovali do balíčkov
vrecúška kapusty. V mene obdarovaných
ďakujeme . 

Terezia Varečková
a Terezia Hanicová 

27. MAREC 
Čokoládovňa Kitsee, výlet do Hainburgu,

Bratislavský hrad    

APRÍL
•Brigáda pri príležitosti Dňa zeme

•Návšteva výstavy kvetov v Bratislave 
alebo v Olomouci

MÁJ 
• Návšteva divadla alebo výlet 

na podujatie MOS

5. MÁJ
„Vína na hrade Červený kameň“ 

– výstava a prehliadka 

MÁJ
Týždenný pobyt v hoteli Gladius 

/ term. kúpalisko Topoľníky, v prípade
dostatočného záujmu/

JÚN
Varenie fazuľovice na „Dňoch obce“

16. JÚN
„Stupavská krídlovka“ 

- prehliadka dychových hudieb    

18.-19. JÚL
•Dvojdenný zájazd do Oswienčimu 

a Krakowa 
v spolupráci so ZO SZPB a ZPOZ

AUGUST
•1- denný zájazd na kúpalisko do Vincovho lesa

SEPTEMBER 
•Návšteva divadelného predstavenia 

•Týždenný pobyt v Hruštíne, v Oravskej 
horárni spojený s výletom do Poľska a na 
kúpalisko Oravice /v prípade získania dotácie /                                                                                                         

13.OKTÓBER
Posedenie pri dychovke, ocenenie jubilantov 

– II. polrok /vo veľkej sále  kultúrneho domu/

NOVEMBER 
Výstava a predaj zákuskov v spolupráci so ZUŠ,

škol. klubom a zborom pre obč. záležitosti

15.12. 
Župné Vianoce /Deň spevu/ v Stupave

DECEMBER
Návšteva imobilných členov 

Darcovia krvi
Dňa 27. februára 2012 zorganizoval Miestny
spolok Slovenského Červeného kríža v Ber-
nolákove bezpríspevkový odber krvi. Odber
sa uskutočnil v Kultúrnom dome v Bernolá-
kove mobilnou odberovou jednotkou. Odbe-
ru sa zúčastnilo celkom 49 darcov, z toho
bolo 10 darcov z Chorvátskeho Grobu.

Na bezpríspevkovom odbere krvi sa zúčast-
nili aj členovia hokejbalového družstva 
z Bernolákova:
Kováč František Macháček Miloš
Kalivoda Marek Jež Miroslav
Frindrich Jaroslav                                       
Darcovia z Chorvátskeho Grobu:
Valentová Anna Matula Peter 
Turiničová Marcela Nogová Zuzana         
Suchá Jana Zemešová Dagmar
Javorková Darina Kocáková Zdenka                             
Hajtmánková Mária Noga Tomáš

Starosta  obce Bernolákovo a predsedníctvo
Miestneho  spolku  SČK  v  Bernolákove  ďakujú
všetkým darcom krvi za ich humánny a šľachetný
čin.

Ďalší bezpríspevkový odber krvi sa uskutoční
dňa 25.júna 2012 mobilnou odberovou jed-
notkou v Kultúrnom dome v Bernolákove.

Kraličková Silvia Bošková Jarmila     
Kövesi Zoltán Takáčová Kamila                                           
Ďorko Juraj Bognár Jakub      
Horváthová Janette Szendreiová Andrea                             
Švarda Miroslav Komada Pavol
Lukáč Pavol  Matula Miroslav
Dráb Monika Erdódy Michal
Dráb Marian Podobná Irena
Šimonová Miriam Oravcová Alena
Nagyová Jana Barkolová Anna
Hanuska Pavol Kollár František
Antaličová Drahomíra Kollár Miroslav
Bučeková Jana Berčík Martin
Buček Milan    Príkopská Dagmar
Mišinec Miroslav  Priecelová Mária
Vrábelová Katarína Priecel Peter
Šticová Zuzana   Vitálošová Anna
Hrablík Roman     Hanic Radovan 
Kissová Katarína  

OBČIANSKE ZDRUŽENIE KLUB DOCHODCOV  
POZÝVA  NA SVOJE PODUJATIA :

RODINNÉ CENTRUM
KVETINKA 

v Bernolákove na Hlavnej 45
pozýva deti a ich rodinných prís-

lušníkov do krytej herne pre deti. 

Otváracie hodiny: 
Po - Pi: 09.00 – 12.30 a 14.00 – 18.00

So, Ne: dohodou

V rodinnom centre na vás čaká: 
•trampolína, rôzne hračky,

•kreatívne dielne pre deti a dospelých, 
•narodeninové oslavy so zameraním

na rozvoj tvorivosti detí
•iné ...

Bližšie informácie: 
tel.č. 0908161340

e-mail: rckvetinka@gmail.com 
fcb: Rodinné centrum Kvetinka

MÁME  PRIPRAVENÉ AJ  ĎALŠIE PONUKY, ALE TIE ZÁVISIA OD  FINANČNÝCH MOŽNOSTÍ.
VYBRALI  SME  NAJVIAC  ŽIADANÉ V ANKETE ČLENOV.

1-2012:2-2007  3/15/12  10:17 PM  Stránka 17



SP
O

LO
Č

EN
SK

Á
 R

U
B

R
IK

A
 

14

....v každom z tých,
ktorých učila, s ktorými
žila a pracovala, je aj

kúsok jej života....

Je to už desať rokov, čo nás navždy opustila
naša kolegyňa, učiteľka, riaditeľka školy

pani PaedDr. Blanka Matušová.
Tí, ktorí ste ju poznali, 

venujte jej tichú spomienku.
S úctou spomína 

vedenie Základnej školy v Bernolákove.

„Nezomrela,
spí, má len sen, je krásny, 

sníva sa jej o tých,
ktorých milovala a ktorí milovali ju“.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili
na poslednej rozlúčke s našou drahou

zosnulou mamou, babkou, sestrou,
krstnou mamou a švagrinou 

p. Klárou Hrablíkovou, rod. Buzgovičovou,
ktorej 5. januára 2012 vo veku 81 rokov 

navždy dotĺklo srdce.
Ďakujeme za kvetinové dary, prejavy sústrasti

i za účasť na tejto rozlúčke.

Syn Roman s rodinou

Ešte cítime dotyk Vašich dlaní, 
všade sú stopy usilovných rúk.

Ste stredobodom márnych prianí.
Neprídete, darmo čaká 
manželka, dcéra, vnuk.

Netušíte, ako zas a znova z mnohých
pier plynie : Ďakujem.

Ďakujeme všetkým blízkym, priateľom a známym, ktorí dňa
3.marca  prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho

drahého manžela, otca, starého  otca  pána

Ing. Jozefa Kastla, plukovníka v zálohe.
Naše poďakovanie patrí za organizáciu dôstojného 

smútočného obradu p. T.Varečkovej, p. M. Nagyovej, 
p. Mgr. J. Boškovej a p. Mgr. L. Benkovič, členkám Zboru pre

občianske záležitosti pri Obecnom zastupiteľstve v
Bernolákove. P. Ing.V. Kováčovi, plukovníkovi v zálohe, ďaku-

jeme  za zabezpečenie čestnej stráže a dychovej hudby
Posádkovej správy. Za pomoc ďakujeme Pohrebnej službe

p. Malochovej.  Účastníkom obradu  ďakujeme za kvetinové
dary a prejavy sústrasti. 

Smútiaca rodina

Kto bol milovaný, 
nebude nikdy 
zabudnutý.

Dňa 27.2.2012 uplynulo 20 rokov, čo nás
navždy opustila

naša drahá mamička, babička a manželka
Helena Zemanová.

Kto ste ju poznali,venujte jej tichú
spomienku.

S láskou spomína celá rodina.

Kto ho poznal, spomenie si.
Kto ho mal rád, nezabudne.

Žiješ v našich srdciach,
v srdciach tých, ktorí Ťa nekonečne 

milovali a milujú.
S bolesťou v srdci si pripomíname 

1. výročie úmrtia nášho najdrahšieho 
a nenahraditeľného manžela, tatiho,

deduša a svokra 
Jána Popluhára.

S láskou spomínajú i krstné dcéry 
a švagriná Valika.

Nikdy nezabudneme!  
Manželka s rodinou

Prišli na svet:

Spomíname

Naši 
jubilanti

december
Helena Lakatošová      70
Eva Nedveďová            70                                      
Eva Beníková 70
Alfréd Bachratý 70
Silvester Kalivoda         70

Alexander Kúty             70                                             
Ladislav Kurucz            75                                                                  
január                  
Vladimír Barta         70 
Štefan Katulinec      70 
Eva Šticová            75 
František Srna        80  
Božena Lučanská   85  
Antónia Bányiová   96                                                                       
február
Jaroslav Kovář          70
Karol Putera            70
Jozef Peleš              75

Júlia Dulaiová          75
PhDr Milan Odran    75
Libuša Miklošová     80
Otília Prokešová     80
Anna Švardová       80
Mária Kocková       80
Gejza Režňák         85
Gejza Tullner          85
Michal Šáro             85 

Všetkým jubilantom 
srdečne blahoželáme!

Sebastián Kalivoda
Adela Kováčová
Vanessa Kocáková
Eliáš Slávik
Lukáš Takáč
Penelope Ivanič
Andrea Benčíková
Klára Podobná 
Nina Kralovičová
Samuel Podobný
Nina Farkašová
Liliana Bokolová
Melánia Rakická  

Vitajte medzi nami!                                                                                                                                                                                              

Odišli 
na večný 

odpočinok:
Božena   Ligasová 88
Alžbeta Baloghová 78
Klára Hrablíková 81
Katarína Ciprová 57
Milan Fülöp 72
Etela Burešová  79
Mária Šelestiaková 74
Eva Siváková 63
Alica Mazáčková 83
Ing. Jozef Kastl  87

Česť ich pamiatke!

90 rokov oslávili pani  Mária Šerová, Mária Kormančíková (na obr. zľava), Gabriela Viková,  
a 95 rokov Mária Labudová (na obr. vpravo), ktorým  popriali veľa zdravia a spokojnosti 

pán starosta a členky zboru pre občianske záležitosti.

Svoje „áno“ 
si povedali:

Miroslav Tichý a Lenka Jačová 
Ľubomír Šiška a Soňa Maťufková
Pavol Orvoš a Martina Kasanová

Kristián Krajčovič a Lucia Kopecká

Mladomanželom prajeme veľa lásky, zdravia, 
šťastia, spokojného spolunažívania.

SpomienkaPoďakovanie
6. marca uplynul rok, čo nás navždy opustil legen-
dárny športovec – futbalista 20. storočia Janko
Popluhár. Stále zostáva v mysliach všetkých tých,
ktorí ho poznali osobne, ale aj tých, ktorí ho vní-
mali ako vynikajúceho futbalistu, skromného
človeka.  Vedel sa oddať nielen na ihrisku, ale
dokázal aj v súkromnom živote prejaviť ochotu
pomôcť, poradiť. Povzbudzoval  futbalistov Slo-
vana Bratislava, reprezentačné mužstvo, ale aj
našich domácich futbalistov. Zostane vždy osob-
nosťou, ktorá sa zapísala zlatými písmenami 
do histórie československého a slovenského fut-
balu a spomienkami bude jeho meno v pozornos-
ti jeho futbalových nasledovníkov. Odovzdávanie
ocenenia Najlepší futbalista roka 2011 Martinovi
Škrtelovi, ktorý prebral cenu Jána Popluhára dňa
27.februára 2012,  bolo tou najlepšou spomien-
kou na jeho futbalový život. 
Za ŠK Bernolákovo, futbalových priaznivcov,
jeho priateľov a obec Bernolákovo mu venu-
jeme tichú spomienku.
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21. apríla o 19.00 h sa v kultúrnom dome uskutoční predstavenie hosťujúceho divadla
West s komédiou Zúfalé manželstvo.  Ide o bláznivý príbeh dvoch ľudí - životných 
partnerov, ktorých v živote zaskočí absurdná situácia, keď sa jeden z nich z nemocnice
vráti preoperovaný zo ženy na muža. Scénky z inak všedného manželského života tak
dostávajú pikantnú príchuť a divákom poskytujú nespútanú zábavu.
Réžia : Ľubo Roman
Hrajú : Ivan Vojtek ml., Jožo Pročko

Pre deti do 15 rokov nevhodné ! 
Vstupenky v cene 5,- € v predpredaji v kultúrnom dome od 10.4.2012

„Iba hlupáci – a sú ich na svete celé divízie –
všetko vedia a o ničom nepochybujú. Tým,
ktorým  dal Pán Boh rozum, zase vedia, že
dokopy nič nevedia, a tak mu pokorne adresujú
svoje modlitby, aby  osvietil  zadubené hlavy a
srdcia.“ Koniec citátu. Autor ? Nuž ktože iný ako
Stanislav Štepka.  Kto iný dokáže - bez zámeru
ublížiť- tak ľudsky a prosto vysloviť holú pravdu?
Vďaka hercom Bernolákovského ochotníckeho
teátra sa podarilo dostať dúšok tej pravej štep-
koviny aj k nám do Bernolákova. 

25. a 26. februára si diváci vo  vypredanom
hľadisku kultúrneho domu  mohli pozrieť
komédiu  „Pavilón B po čeklísky“ spracovanú  
na motívy hry Radošinského naivného divadla
pod režijným vedením Lucie Kancírovej. BOT
tento rok siahlo do úplne iného súdka. Kým v
predchádzajúcich dvoch sezónach  sa dej pred-
stavení točil okolo ošarpaných mušketierov vo
výslužbe a ich večného  nepriateľa kardinála pri
dvore francúzskeho kráľa, tentoraz sa divadelní-
ci predstavili ako   ľudia z našej súčasnosti, ako
pacienti v psychiatrickom ústave. „Našťastie“,
sami seba za bláznov nepovažujú, naopak, ďalej
žijú svoj život, ktorý si vytvorili vo svojom 
minisvete liečebne a pozor !  – Sú šťastní !

Každý z nich  svojsky vyrozpráva svoj príbeh,
svoju cestu do ústavu. Ako málo stačí, nečakaná
nehoda, otravná manželka alebo tlak v práci,
keď sa pružina naťahuje, až jed-
ného dňa praskne a.... niet cesty
späť. A toto sú oni. Excentrická
bývalá herečka Mici /Lucka
Kancírová/, ktorá vie majstrovsky
zblbnúť pacientov ako voľakedy
svojich obdivovateľov a stále sa
cíti byť hviezdou vo svetle reflek-
torov, Ivan – silný, agilný a ...
hlavne silný a agilný horolezec
/Rišo Červienka/ a jeho priateľka
Mira /Hela Zubková/, ktorým bolo
osudné spoločné lezenie na hory 
a jedna jediná skala,  závodná
kuchárka Marta – tá, čo ju vedúci 
7 rokov otravoval, že má vedieť
variť z ničoho /Monika Kocková/, 
jej syn Marcel /Luboš Štica/
znechutený životom aj vlastnou
ženou,  Marian permanentne
riešiaci svoje libido /Peťo
Kolarovič/ , ináč dobrosrdečný
murár Ernest /Peťo Quarda/  
a jeho až na zabitie otravná
žena /Majka Zbitáková/, tá, čo ju
potom Ernest -  za krk – veď viete,
až kým chudera ... Rišo a Peťo
Kolarovič  si stihli strihnúť  aj 
dvojúlohu – pána doktora a pána
vedúceho. Toto všetko je zmiešané
dokopy a dochutené jedinečným

humorom  a nenapodobniteľnými replikami
Stana Štepku.

Smutno-smiešne   vyznieva  záverečný dialóg
kuchárky Marty  a jej syna Marcela, ktorý ju
navštívi. On „normálny“ by radšej volil život 
v ústave, za ten bežný tam vonku. 

Búrlivý potlesk vďačných divákov v pre-
plnenom  hľadisku bol  odmenou a ocenením
výkonu hercov i ďalších členov súboru autorky
scény Števky Abelovej, hudobného sprevádzania
Táne Vokounovej a šepkárky Mišky Zbitákovej.

Milí ochotníci, úspešne máte za sebou pred-
stavenie v Rovinke,  1.4. vystupujete v Dunajskej
Lužnej a potom vás vietor zaveje ešte ďalej 
po Slovensku. Želáme vám, aby ste
úspešne reprezentovali našu obec 
a prinášali radosť  divákom nielen 
v Bernolákove, ale všade, kam
prídete. Držíme vám palce. 

P. S. Ozaj , vie  niekto z nás stoper-
centne  rozoznať, čo je normálne
a čo nie ? Každý deň  každý z nás
žije v tom svojom pavilóne. Ktorý
je ten normálny ?

Elena Molnárová

Divadlo WEST v Bernolákove

Divadelný víkend v Bernolákove
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Vzhľadom na technické problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vydávaní a tlači časopisu Bernolák, je možné, že niektoré uverejnené články sú neaktuálne v dňoch distribúcie časopisu. 
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T Novinky v bernolákovskom futbale pred jarnou odvetou 

Na jar nastúpi bejby tím
Tí fanúšikovia bernolákovského futbalu, ktorí sa prišli pozrieť na prípravné
zápasy nášho prvého mužstva, určite postrehli zásadné zmeny oproti
jeseni. Tak ako sme avizovali na januárovom valnom zhromaždení, 
zo základného kádra  nezostal po jeseni z rôznych príčin kameň 
na kameni a mužstvo nastupuje radikálne omladené.

Tento rok bude  pre bernolákovský futbal
rokom konsolidačným. To však neznamená,
že by sa ocitol v úplných troskách.  Skôr
naopak. Po odchode hráčov, ktorí reprezen-
tovali náš futbal v II. lige, je to obrovská
šanca pre našu dorastajúcu futbalovú
mládež. Prvé plody kvalitnej práce trénera
dorastencov Romana Heribana by sa mali
ukázať ešte výraznejšie na jar, pretože do
základného kádra sa tlačí viacero chlapcov
v juniorskom veku.
Pomaly sa konsoliduje aj situácia v orga-
nizácii života klubu, ktorý sa tiež spamätáva
z krízy. Tím funkcionárov posilnil Maroš
Mačai vo funkcii viceprezidenta. Spolu 
s Jurajom Senašim a Petrom Hlúbikom 
sa výrazne podpísali pod zorganizovanie
prvého športového plesu, ktorý sa usku-
točnil na bernolákovskej strednej spojenej

škole v plnej paráde so zaujímavými cenami
v tombole, výbornou hudbou a stolmi
bohatými na kvalitné jedlo. Premiéra bola
zároveň výzvou pre dobrú tradíciu, aby sa
takéto podujatie  uskutočnilo aj v budúcich
rokoch. 
Klub sa tento rok zameriava aj na ďalšie
aktivity. Ešte tento mesiac sa uskutoční kva-
litne obsadený turnaj prípravkárov v hale,
ktorí absolvujú aj štvordňové sústredenie 
na strednom Slovensku. Začiatkom júna sa 
v rámci Dní obce pripravuje  v spolupráci 
s fanklubom    slovenskej  futbalovej
reprezentácie spomienka na futbalovú le-
gendu  Jána Popluhára a zároveň sa
oslávia deväťdesiatiny bernolákovského fut-
balu. Pri tejto príležitosti sa pripravuje
brožúrka, ktorá pripomenie vývoj najpop-
ulárnejšej hry v našej obci.              (law)

Tri víkendy po sebe súťažila členka špor-
tového klubu AQUATICA a žiačka III. A
ZŠ v Bernolákove Silvia Solymosyová 
v povinných figúrach synchronizovaného
plávania. V sobotu 28. januára 2012 
na Memoriáli Míly Heršálkovej v Brne
obsadila v kategórii žiačky A /9-ročné 
a mladšie/ ôsme miesto. V nedeľu 
5. februára 2012 v Bratislave na Maj-
strovstvách SR v kategórii mladšie žiačky
A (12-ročné a mladšie) si vyplávala
desiatu priečku. Do tretice v nedeľu 
12. februára 2012 opäť v Bratislave 
na Majstrovstvách SR v kategórii mladšie

žiačky B (9-10-ročné) v konkurencii 23
pretekárok získala bronzovú medailu.

Na priloženej fotografii z majstrovstiev
SR kategórie mladšie žiačky B 
(9-10 ročné) zľava :
1. Reichová Viktória 
(Iuventa Bratislava) 57,181
2. Bodíková Zuzana 
(Iuventa Bratislava) 55,582
3. Solymosyová Silvia 
(AQUATICA Bernolákovo) 54,254

Synchronizované plávanie                                                      
Naši hráči využívali v príprave umelý trávnik v Senci 

Na prvom športovom plese vládla výborná nálada
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