
Prišla krásna jar. Akosi je odrazu
všetko veselšie, teplejšie... slniečko
zohrieva studenú zem. 
Vlastnosti slnka sú podobné Božím
vlastnostiam. Tak ako slnko dáva
našej Zemi teplo a svetlo, tak aj Boh
vnáša do našich životov radosť
prežiarenú Svetlom. Je to nádhera,
keď máme v srdci radosť, keď si uve-
domíme, že sme milovaní. Jeden 
z múdrych mužov raz povedal: 

„Ponúkam ti svoju pravicu a ty ju
môžeš odmietnuť. Ponúknem ti vtedy
svoju ľavú ruku a ty ma môžeš po nej
udrieť. Ale ešte vždy mi zostane moje
srdce, ktorým ťa môžem milovať...“

Ako deň za dňom silnie jarné
slniečko, dejú sa v prírode nové a no-
vé zázraky, ktoré nám vyrážajú dych.
Ešte pred pár dňami bola snehová
pokrývka a odrazu akoby švihnutím

čarovného prútika rozkvitajú kre-
hulinké kvietky. Skúsme si pozornej-
šie všímať tieto zázraky. 
na príchod jari sa ľudia tešili odjakži-
va. naši predkovia mali aj bohyňu
jari, volali ju Vesna.

okrem uctievania bohov a prinášania
rôznych obetí, aby sa im zapáčili,
zaviedli rôzne oslavy, ktoré sa stali
tradíciou a na niektorých dedinách
sú milým osviežením všedných dní.
„Láska sa živí obetou,“ hovorí stará

zásada. keď sa nám pokazí žalúdok ,
trochu hladu obyčajne prinavráti
chuť do jedla. keď sa z nás vytratí
láska, práve obeta ju najrýchlejšie
oživí. 
niečoho sa zriecť, urobiť niečo, na čo
nemám chuť, a urobiť to ako prejav
lásky k Bohu, ako obetu za niekoho,
koho mám rád, nám okrem praktic-
kého úžitku pomáha rásť v láske.
Toto je aj zmyslom pôstu, ktorý pred-
chádza prichádzajúcim veľkonočným
sviatkom. Jar, ktorá sa pred nami
otvára cez sviatky Veľkej noci, je
volaním po obnove našich sŕdc, po
novom živote, ktorý je plný šťastia 
a spokojnosti aj na základe vnímania
svojho blížneho. 
Vyprosujme si požehnané veľkonoč-
né sviatky, nech Svetlo Zmŕtvych-
vstalého prežiari a poľudšťuje naše
srdcia....

B. J.

www.bernolakovo.sk
casopis@bernolakovo.sk
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starosta obce
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Inaugurácia známky
Jána Popluhára
Dňa 14.2.2013 sa v kultúrnom dome konala
Inaugurácia poštovej známky z emisného radu
Významné športové podujatia: Ján Popluhár 1935-
2011. na inaugurácii sa zúčastnili: Ing. Jarmila
Brichtová z MDVRR SR, Mgr. Martin Vančo, vedúci
odboru PoFIS, Slovenská pošta a.s., Doc. Igor Benca,
akademický maliar – autor známky, MUDr. Peter
osuský, poslanec nR SR, Adrián Ferda, autor príleži-
tostnej pečiatky, Juraj Jánošík za Slovenský fut-
balový zväz, poslanci obecného zastupiteľstva,
rodinní príslušníci J. Popluhára. na inaugurácii boli
prítomní aj bývalí spoluhráči J. Popluhára - Ján
Zlocha, Alexander Vencel a Jozef Čapkovič.

Po vstupných príhovoroch starostu obce a prí-
tomných hostí bola poštová známka inaugurovaná
trávou z futbalového štadióna Slovan Bratislava.
Počas inaugurácie si zberatelia, filatelisti a občania
mali možnosť zakúpiť poštové známky, obálky,
Pamätný list J. Popluhár a iné zberateľské cennosti 
a nechať si ich opečiatkovať príležitostnou pečiat-
kou, na ktorej je vyobrazený Ján Popluhár. 

V sobotu 9.2.2013 sa v kultúrnom dome v Bernolákove konal tradičný detský karneval.
na toto veselé podujatie sa prišlo zabaviť viac ako 100 krásnych masiek detí a našli sa aj
dospelí. V sprievode sa predstavili princezné, víly, ale aj  ježibabky,  rôzni ozbrojenci či
zvieratká. Všetky masky boli krásne a nápadité a odmenili sme ich malou maškrtou.
Zúčastnených v príjemnej atmosfére pri veselých pesničkách a súťažiach zabával svojimi
replikami kráľ Juraj so svojou družinou, ktorý je na našich karnevaloch častým hosťom. 

AG

Detský karneval

CIGÁNSKI DIABLI v BernolákoveKarneval v ŠKD
Som víla... rozprávková. Vstúpila som
do sveta ľudí, lebo v školskom klube 
v Bernolákove sa stále niečo nové
deje.

Nikto ma nevidí, ale ja vidím
všetko! Vidím v triedach šťastné 
a usmiate deti, ktorým svietia oči 
v plnom očakávaní. Tu sa mi veľmi
páči. Som tu ako doma, v rozprávke.
Masky od výmyslu sveta. Roz-
právkové bytosti – princezné, šašo-
via, čo len chcete.

Karneval sa začal a ja sa tichučko
presúvam dole do jedálne. Tu pre-
biehajú rôzne prezentácie masiek,
súťaže, tance so šikovnými animátor-
mi, ktorí to naozaj s deťmi vedia.
Skutočne  profesionálna úroveň. 
Sú v školskom klube po prvýkrát a
detí sú z nich očarené. Aj pani
vychovávateľky majú krásne masky.
Najväčšia radosť prichádza nakoniec,
keď deti dostávajú ceny za najkrajšiu
masku. Na stoloch nechýbajú dob-
roty pre unavené, ale šťastné deti.
Mám pocit, že ma jeden chlapček asi
vidí. Prichádzam k nemu, on sa usme-
je a vraví: „Však je krásny náš
karneval?... - a prídeš aj nabudúce,
biela víla?...“ Prikývla som. Školský
klub detí je rozprávka sama. Stačí len
uveriť.

Vych. Anička Hudáková

CIGÁnSkI DIABLI je názov jedinečného zoskupenia
hudobníkov, ktorí od roku 1991 dokázali to, čo sa 
v strednej Európe málokomu podarilo. Ich skladby
s nadšením po celom svete počúvajú tak tisícky
oddaných fanúšikov, ako aj odborní kritici.
Virtuózne husľové sóla primáša Štefana Banyáka,
strhujúce výkony cimbalového kúzelníka Ernesta
Šarköziho, krásne farby tónov violončela jeho
manželky Silvie, klarinetové majstrovstvo Zoltána
Grunzu a skvelá rytmicko-harmonická súhra celého
orchestra sú zárukou toho najkvalitnejšieho
hudobného predstavenia.                                        

Úžasný koncert tejto svetoznámej kapely mali
možnosť vidieť aj diváci v Bernolákove. Vypredaná
sála, nadšení diváci a  viacnásobné standing ova-
tion  dokazujú, že  ich vystúpenia sú naozaj vir-
tuózne a „diabolské“...    

Pripájam slová p. Varečkovej, ktorá tlmočila vyjad-
renia účastníkov koncertu: „Ďakujeme za krásny
koncert CIGÁnSkYCH DIABLoV a prosíme, pozvite
ich čo najskôr opäť medzi nás.“

AG
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Vážení spoluobčania,
v poslednom období sú v našej obci „pretriasané“  niektoré

témy a udalosti, ktoré sú podávané tak, aby vznikali pochybnosti 
a pritom sa uvádzajú nepravdy či skreslené informácie. Vzhľadom
na závažnosť uvádzam niektoré skutočnosti na pravú mieru.
Viacerým témam sa venujeme aj v iných príspevkoch, preto
uvediem iba niektoré.

Prvá téma je „penzión“. Som veľmi rád, že sa po takmer 
10-ročnom snažení podarilo dotiahnuť penzión do úspešného
konca a v marci sme privítali prvých klientov. V tejto súvislosti treba
uviesť, že celé zariadenie budú prevádzkovať dve neziskové orga-
nizácie Penzión Pohoda a Senior Pohoda, obe so sídlom v Ber-
nolákove.
Penzión Pohoda, n.o. je spoločná neziskovka obce Bernolákovo 
a Senior,n.o. Vojka nad Dunajom, ktorá zabezpečuje starostlivosť 
o klientov so  4. stupňom odkázanosti a na ich pobyt prispieva štát
a príslušná obec. Štatutármi n.o. sú starosta obce a zakladateľ
Senior n.o. k zmene štatutárov automaticky dochádza  v prípade
zmeny starostu obce, resp. smrti zakladateľa Senior, n.o. (čl.VII).
Žiadne iné výklady, aké sú podsúvané, napr. zotrvanie mojej osoby
v n.o.  na 30 rokov a pod. sú absolútnym nezmyslom. Viď priložené
zoskenované časti zakladajúcej listiny.
Senior Pohoda,n.o je neverejná neziskovka, ktorá zabezpečuje
starostlivosť o klientov s 5. a 6. stupňom odkázanosti a na ich pobyt
prispieva VÚC.

Druhá téma, ktorej sa chcem venovať,sú ostatné príjmy obce.
Zostavovanie rozpočtu obce, hlavne jeho príjmovej časti, je vždy
veľmi zložité, o to viac  v čase ekonomických problémov v rámci
celej EÚ,teda aj Slovenska. Podielové dane, príjmy z daní z ne-
hnuteľnosti či ostatných daní a poplatkov sú absolútne nedosta-
točné, a preto získanie iných príjmov je veľmi dôležité. Som veľmi
rád, že to dokážeme. Jasne a transparentne. nedaňové  príjmy ako
napr. prenájom obecných nehnuteľností, príležitostné prenájmy či
získanie financií v rámci zmlúv o spolupráci, darovania a pod.  
o to viac neskutočne pôsobí „obviňovanie“ zo získania financií od
firiem, ktoré v obci pôsobia a v budúcnosti budú pôsobiť.
konkrétne posledný prípad je zmluva o reklamnej spolupráci s fy.
IURIS Bratislava, na základe ktorej v priebehu rokov 2012  a 2013
obec získala finančný obnos  vo výške 240 tis. €. Zdôrazňujem:
oBEC získala financie!  Po roku od podpísania a zverejnenia zmluvy
na internete ako i vystavených a zverejnených faktúr sa nájdu
osoby, ktorým sa to  nepáči, a preto napádajú mňa osobne či celé
vedenie obce. Uvedené príjmy boli a sú uvedené v rámci rozpočtu
v ostatných príjmoch, o čom sa  môžu všetci presvedčiť na interne-
tovej stránke obce Bernolákovo  www.bernolakovo.sk, kde sú uve-
dené všetky rozpočty a záverečné účty obce za posledných cca  20
rokov.

Posledná téma, ktorej sa chcem venovať vo svojom príspevku,
je oblasť eurofondov. naša obec možno ako jediná v BA kraji
dokázala uspieť v piatich projektoch na čerpanie financií z fondov
EÚ.  Zrealizované a intenzívne  využívané projekty sú Cyklochodník
do Ivanky  p.D. a Revitalizácia centra obce. V súčasnosti realizované
projekty sú kanalizácia obce 1. a 2. etapa. Aktuálne je schválená 
a zazmluvnená Cyklotrasa popri potoku Čierna voda do novej
Dedinky.  
Projekty kanalizácie sú  aktivity, ktoré sa najviac dotknú bežného
života mnohých občanov. Pozitívne a samozrejme, počas výstavby
aj negatívne. Postupná realizácia cca 18 km kanalizácie vrátane
pripojovacích potrubí k jednotlivým domom je nesmierne náročná.
Výkopy do hĺbky 3-4 metrov nie je možné po zasypaní hneď aj zaas-
faltovať. Ich znovuuvedenie  do pôvodného stavu je nielen
finančne, ale i časovo náročné. S tým všetkým  treba rátať a mať
pochopenie. 
Riešenie byrokratických , technických  a časových problémov je
veľmi problematické. napr. termín výstavby 1. etapy kanalizácie 
v rámci verejného obstarávania bol 31  mesiacov. Tento sa ale na
základe požiadaviek ministerstva musel skrátiť na 20 mesiacov.
Dodávateľ súhlasil a samozrejme,musel neodkladne  začať. 
Preto aj na otázku „Bolo treba na jeseň začať na  Bernolákovej
ulici?“ musíme odpovedať: „Áno!“ Čerpanie financií je jednoznačne
naviazané na dodržanie stanoveného termínu! Veľké technické

problémy so starými inžinierskymi sieťami (niektoré ešte zo 40 tych
rokov min. storočia, bez zodpovedajúcej technickej dokumentácie)
spôsobili predĺženie realizácie z predpokladaných 3 týždňov až 
na viac ako dva mesiace.
Že bolo a je blato. Áno, ak sa bude topiť sneh či pršať, tak bude
blato. Ak bude jasno a sucho, bude sa prášiť. To sú negatíva, ktoré
so sebou budovanie kanalizácie prináša.
V Bernolákove sa 50 rokov nedarilo doriešiť odkanalizovanie obce.
Som veľmi rád, že teraz túto možnosť máme. To, že realizácia sa
nebude ťahať desaťročie ako v iných obciach, ale sa uskutoční 
za cca 2 roky, je výborné, ale samozrejme, aj náročné. Problémy 
a starosti, ktoré s tým vzniknú, musíme postupne riešiť.
Záverom chcem preto požiadať  všetkých obyvateľov obce o pocho-
penie a trpezlivosť. 

Ľubomír Poór
starosta obce 

Informácia o začatí činnosti 
PENZIÓNU PoHoDA

Po prevzatí a odstránení kolaudačných vád sa dňa 18.marca
tohto roku začala činnosť v zariadení Pohoda s postupným prijí-
maním doteraz zazmluvnených  20  klientov. od tohto dňa sa pri-
jatým klientom poskytujú komplexné sociálne služby /bývanie,
stravovanie, zaopatrenie/ a ďalšie služby podľa individuálneho
záujmu klientov. V tejto súvislosti chcem upozorniť na niektoré
skutočnosti, ktoré sa vyskytujú pri konzultáciách, resp. žiadostiach
občanov o umiestnenie do  domova sociálnych služieb alebo zaria-
denia pre seniorov. Ide najmä o otázky súvisiace s platbou. 

Do časti domova sociálnych služieb môže byť prijatý každý
občan, ktorého na základe vlastnej žiadosti posúdil VÚC, že má
podľa zákonných kritérií nárok na poskytovanie sociálnej služby 
a zaradil žiadateľa do V. alebo VI. stupňa odkázanosti na pomoc
inej  fyzickej osoby. Po právoplatnosti takéhoto rozhodnutia môže
občan požiadať VÚC o priznanie príspevku, ktorý sa vypočítava 
v závislosti od majetku a príjmu žiadateľa o sociálnu službu. 
Pre jednoduchšie pochopenie uvádzame nasledovné.

Úhrada za poskytované sociálne služby sa u každého prijímateľa
sociálnej služby pri nástupe do zariadenia vypočítava individuálne
v závislosti od jeho príjmov /vo väčšine prípadov je to iba
dôchodok/ a majetkových pomerov, ktoré uvedie pred nástupom
do zariadenia v písomnom vyhlásení. Každému prijímateľovi sa 
z príjmov /dôchodku/ odpočíta čiastka 40 € na jeho nevyhnutné
výdavky. Z uvedeného vyplýva, že na poskytnutie sociálnej  služby
má nárok každý, kto o to požiada a splní zákonné podmienky,
pričom na ich úhradu mu postačuje, ak nemá iný majetok, iba
dôchodok.

V prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby kontaktujte
sa osobne priamo v zariadení.

ocÚ      
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Tak ako sme už písali v pred-
chádzajúcich číslach časopisu
Bernolák, prípadne sme infor-
movali pri osobných stretnu-
tiach, výstavba kanalizácie 
v obci Bernolákovo bola začatá
v septembri minulého roku 

na Bernolákovej ulici. Stavebné práce sa začali
podľa schváleného harmonogramu. Zo zmluvy 
o dielo, ktorú schválil pred jej podpisom riadiaci
orgán spoluposkytovateľa, vyplývala povinnosť
začatia prác podľa harmonogramu ešte v roku
2012, bez ohľadu na skutočnosť, že bolo pred
začiatkom zimného obdobia. 
nakoľko od vyhotovenia projektovej dokumentá-
cie po začatie realizácie prác uplynuli viac ako 4
roky, správcovia inžinierskych sietí vzniesli nové
podmienky alebo požiadavky na umiestnenie
trasovania kanalizácie. Bernolákova ulica ako
jedna z prvých v obci, kde bol vybudovaný ply-
novod, vodovod, telekomunikácie, sa vyznačuje
tým, že sa v nej nachádza paralelne viacero
podzemných inžinierskych sietí rovnakého
charakteru, z ktorých nie všetky sú zanesené v evi-
dencii ich správcov. Tie veľakrát správcovia evi-
dovali v inom koridore a takéto údaje dostal aj
zhotoviteľ projektovej dokumentácie, pričom sku-
točná poloha bola zistená až pri fyzickej
vykopávke, čím sa stavebné práce predĺžili.
Jednalo sa o objektívne príčiny, ktoré nemohli
obec, projektant, dodávateľ a dozor  predvídať.
Tým sa oddialil zámer ukončiť hlavnú vetvu na
miestnej komunikácii Bernolákova ešte v roku
2012. Z dôvodu poveternostných podmienok boli
práce dočasne prerušené. Ešte pred ich pre-
rušením boli  vykonané nevyhnutné práce 
na zabezpečenie prejazdnosti pozostávajúce z ná-
vozu kameniva a vyčistenia komunikácie na
zabezpečenie požadovaného technického stavu.
Počas celej zimy bola Bernolákova ulica moni-
torovaná a priebežne boli zasypávané jamy, ktoré
vznikali z postupného sadania zeminy vo výkope. 
V mesiaci marec budú práce pokračovať opä-
tovnými výkopmi pri realizácii prípojok k jed-
notlivým nehnuteľnostiam. Tieto prípojky sú
financované z operačného programu. 
Po zrealizovaní domových prípojok budú práce

ukončené upravením povrchov vozovky, chodníkov
a spevnených plôch. Súbežne s prácami na tejto
ulici sa nezávisle začnú práce na viacerých miestach
v obci v rámci realizácie I. etapy. Takéto kvanti-
tatívne navýšenie je nutné najmä z dôvodu požia-
davky riadiaceho orgánu spoluposkytovateľa nená-
vratného finančného príspevku na skrátenie ter-
mínu celej realizácie z 31 mesiacov na 20 mesiacov.
Ukončenie prvej etapy je plánované na rok 2014. 
k vyššie spomínaným prácam pribudnú aj práce
na II. etape, ktoré v čase písania tohto článku už
začínajú a je predpoklad, že budú uskutočňované
vždy súbežne na dvoch miestach naraz, aby sa aj 
v tomto prípade dodržal termín zrealizovania 
do roku 2015.
Vzhľadom na to, že v skrátenom čase sa budú reali-
zovať obe etapy naraz, bude potrebné uskutočniť
dodatočné práce súvisiace s výstavbou kanalizácie,
ako je napr. prekládka vodovodu, zosúladenie
rozkopania "štátnych" ciest, po ktorých sú sme-
rované linky SAD a pod., čo bude znamenať určitú
záťaž pre všetkých zúčastnených.
Preto by sme vás, vážení občania, chceli aj touto
cestou požiadať o trpezlivosť a pochopenie.
Predmetná kanalizácia sa zakopáva najhlbšie zo
všetkých inžinierskych sietí, ale pritom je poslednou
zakopávanou. Iste budú mať rôzni obyvatelia rôzne
názory na výber etapizácie. Pri zosúlaďovaní museli
byť brané do úvahy viaceré faktory, ako napr. pos-
tupné výškové náväznosti jednotlivých vetiev, pre-
jazdnosti súbežných ulíc, zabezpečenie prejazdnos-
ti spojov SAD, RZP, PZ, polície, zásobovaní, zber-
ateľov komunálneho odpadu a pod. Tak, ako je to
vždy v podobných prípadoch, bude zo strany obce
maximálna snaha eliminovať problémy jednotliv-
cov, avšak tie nemôžu byť pri tak obsiahlej a zložitej
stavbe na úkor alebo nad rámec ostatných občanov
a všeobecného záujmu verejnosti v rámci celej
obce.
Harmonogramy prác prvej a druhej etapy, ale 
i prehľadná situácia jednotlivých vetiev sú prílo-
hou tohto článku. Aktuálne infor-
mácie sú priebežne zverejňované
na internetovej stránke http://
w w w . b e r n o l a k o v o . s k /
zaujimav/vystavba/eurofondy/
eurofondy.html.                 - mB -

Kanalizácia a jej budovanie 

Dňa 15. 1.2013 bolo doručené na obecný úrad Rozhodnutie 
o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
stavbu „ Cyklotrasa Bernolákovo - nová Dedinka. Týmto bolo
úspešne zavŕšené získanie financií na budovanie ďalšej cyklo-
trasy v obci Bernolákovo. Projekt bude financovaný 
z operačného programu Bratislavský kraj, Prioritná os -1
Infraštruktúra, 1.1 regenerácia sídiel oPBk/2012/ 1.1/09 
Predpokladaná doba realizácie je  v rokoch 2013-2015.
Celková dĺžka cyklotrasy bude 4,363 km. Bude viesť popri
toku Čiernej vody a prepojí obce Bernolákovo a novú
Dedinku /obr. 1/. Bližšie informácie nájdete na internetovej
stránke obce Bernolákovo http:// www.bernolakovo.sk/obe-
curad/vystavba-obce/cyklotrasa-bernolakovo-nova-dedin-
ka/cyklotrasa-bernolakovo-nova-dedinka.html.            - mB - 

Kanalizácia obce
Bernolákovo II. etapa
Harmonogram prác na roky 
2013 - 2014 
1. AC; AC-1; kPČ14; VČS14 -
Topoľový rad 
2. AA; AA-1; kPČ15; VČS15 –
Rezedová, nevädzová, Šalviová,
Púpavová, Trnavská 
3. DA-1-2 - Poľovnícka 
4. DA-1-3 - Potočná 
5. AB – Sadová 
6. I; kPČ10; VČS10 – Horný dvor,
Gaštanová alej 
7. CB-1 - Hlboká 
8. CB-1-1 – Slaná 
9. Podľa termínu začatia pred zim-
nou sezónou : 
9a k; kPČ12; VČS12 – Mostová 
9b k; k-1; J; J-1; kPČ11; VČS11 –
Záhradná 
9c L; kPČ13; VČS13 – kollárova 
10. AG-1 – Grobská 
11. BH - Lekárenská 

Kanalizácia obce
Bernolákovo I. etapa 
Harmonogram prác na roky 
2012 - 2014 
1. AB-1 - Bernolákova ul. 
2. A1; Ak – Svätoplukova,
Strojárenská 
3. DA-1-1 - Stredná 
4. CB; CB-5 – Hlboká, pretlak popod
železnicu 
5. B – Štúrova prekládka vodovodu 
6. BA; BB; kPČ1; VBB – Železničná 
7. B; kPČ; VBF – Štúrova, Poštová
/na rozkopanie Poštovej musí byť
ukončená Železničná !/ 
8. AC-2 - Poštová 
9. AE - Poštová 
10. BC; BD – nálepkova 
11. BE – Hlinková 
12. BG – národného oslobodenia 
13. F; G; FA po Lúčnu ul.; kPČ5 –
Brusnicová, Tabaková 
14. H; VF – Tabaková 
15. E Lúčna; EB; FA Lúčna; VE Lúčna;
VF lúčna – Lúčna ul. 
16. E Jabloňová; EA; VE Jabloňová;
VEA; kPČ4 – Jabloňová, Broskyňová 
17. D; DB – Trnavská, Poľná 
18. AG; AH – Grobská 
19. AJ – Tajovského 
20. AC; AI – Budovateľská 
21. AB-2 - Fándlyho 

Cyklotrasa 
Bernolákovo - Nová Dedinka



Spomienka na Antona Bernoláka
Pri príležitosti 200. výročia úmrtia Antona Bernoláka 
v podvečerných hodinách dňa  10.januára 2013
predseda Matice slovenskej Marián Tkáč a Ing.
Ľubomír Poór, starosta obce, položili veniec pri pom-
níku Antona Bernoláka. následne sa uskutočnilo 
v kultúrnom dome spomienkové stretnutie, v rámci
ktorého sa konala prezentácia knihy Bernolák,
autorom ktorej je predseda Matice slovenskej Marián
Tkáč. V rámci spomienkového večera sa uskutočnila
beseda ku knihe o živote a práci Antona Bernoláka. 

ocÚ
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Aby sme  zvýšili bezpečnosť chodcov, hlavne detí, opätovne
sme sa uchádzali o poskytnutie príspevku z nadácie Allianz
na ďalší radar v obci. Po vypracovaní projektu sme  hľadali
najvhodnejšie miesto na jeho umiestnenie. Jedným bol
priechod pre chodcov pri detskom domove, druhým bol
priechod pre chodcov na Trnavskej ulici, konkrétne v križo-
vatke s Mierovou ulicou. okresný dopravný inšpektorát
schválil umiestnenie na Trnavskej ulici.  Po vybavení
všetkých formalít došlo k osadeniu a sfunkčneniu tohto
radaru. nadácia Allianz sa na tomto projekte podieľala vo
výške 1500 € a obec participovala vo  výške necelých 840 €.
Veríme, že tieto prostriedky nám pomôžu  zvýšiť
bezpečnosť detí, ale aj ostatných účastníkov cestnej pre-
mávky.

-RŠ-

Ďalší radar v obci

Z B E r     
E  L E K t r I C K é H o     

A     E L E K t r o N I C K é H o
o D P A D U 

Dňa  13. apríla /sobota/ od 9.00 hod. sa v obci uskutoční
bezplatný zber elektrického a elektronického odpadu.
Zber budú realizovať pracovníci firmy ANEo trnava. 

Je potrebné dodržať nasledujúci postup:
- V týždni od 8. do 11. apríla je potrebné nahlásiť na obecný
úrad na tel. č. 45993 911 kl. 107 alebo kl.101, alebo na tel.
č. 45993 920 adresu, druh a množstvo odpadu.
- odpad je nutné  mať pripravený na svojom pozemku pri
vstupnej bráne. odpad, ktorý by pracovníci firmy ANEo
museli vynášať z pivníc, povál, garáží a pod., nebude
odvezený.
Je zakázané odovzdávať tento odpad rôznym neopráv-
neným osobám, ktoré s ním ďalej svojvoľne manipulujú 
a ohrozujú zdravie obyvateľov. 

-Em-

P o Z o r  !
Z B E r    Z E L E N é H o    o D P A D U

Dňa 9. – 10. apríla /utorok, streda/ sa v obci uskutoční bezplatný
zber zeleného bioodpadu zo záhrad /nie z rolí, z poľno-
hospodárskej pôdy a pod./.  Zber budú realizovať pracovníci pre-
vádzky obecného úradu. 

Je potrebné dodržať nasledujúci postup:
- V týždni od 2. do 5. apríla je potrebné nahlásiť  na obecný úrad
na tel. č. 45993 911 kl.107 alebo kl. 101, alebo na tel. č. 45993 920
adresu, druh a približné množstvo zeleného odpadu.
- tento odpad je potrebné vyložiť na verejné priestranstvo 
8. apríla  /pondelok/  tak, aby neprekážal cestnej premávke 
a na komunikáciách pre chodcov. odpad, ktorý bude vyložený
neskôr, nebude odvezený.
- Budú sa odvážať konáre,  vinič,  tráva, lístie,  burina. Konáre 
a vinič nezmiešavať s ostatným zeleným odpadom!  Nebudú sa
odvážať pne stromov.
- maximálne je možné odovzdať zelený odpad v objeme: 
konáre a vinič - 2 m3, ostatný zelený odpad  - 1  m3.  
Je potrebné, aby každý, kto odpad vyložil,  upratal drobné nečis-
toty, ktoré zvýšia po jeho odvoze. 
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Predpis č. 145/1995 Z. z.- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
o správnych poplatkoch

NoVELIZÁCIA   od  01.01. 2013
a) návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia
o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

1. pre fyzickú osobu 40 eur
2. pre právnickú osobu 100 eur

b) návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20 eur

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nad-
stavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením 
(za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu 50 eur
2. na stavbu bytového domu 200 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy
alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny
týchto stavieb pred dokončením

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povole-
nie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35 eur
2. bytových domov 100 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD alebo 
stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, 
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k stavbám, 
napr letné kuchyne, bazény, sklady ..... 30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým 
domom a ostatným budovám 
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 50 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 50 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, 
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 50 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská 50 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, 
sklady 50 eur

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto 
stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto 
dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením 
pri predpokladanom rozpočtovom náklade 
do 50 000 eur vrátane ..... 100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ..... 200 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ..... 400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ..... 600 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ..... 800 eur
nad 10 000 000 eur ..... 1 000 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, 
ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby ..... 50 eur

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných 
objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné 
objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok 
[písmená a) a b)]. 

2. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

1. právnickú osobu ..... 100 eur
2. fyzickú osobu ..... 30 eur

b) ohlásenie jednoduchej stavby pre .....
1. právnickú osobu ..... 50 eur
2. fyzickú osobu ..... 20 eur

c) ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu ..... 30 eur
2. fyzickú osobu ..... 10 eur

d) ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej 
prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného 
zariadenia ..... 80 eur

e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala 
pôvodná dokumentácia stavby ..... 10 eur

f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku 
alebo stavbe ..... 30 eur

g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ..... 10 eur

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri
1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o doda-
točné povolenie zmeny stavby trojnásobok správneho poplatku

Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným 

konaním podľa položky 60 30 eur
2. na odstránenie stavby (poplatok za každý objekt) 

pre právnicku osobu 50 eur
fyzickú osobu 20 eur

3. informačného, reklamného alebo propagačného 
zariadenia, ak je plocha
do 15 m2 vrátane 60 eur
od 15 m2 do 40 m2 vrátane 200 eur
nad 40 m2 430 eur

4. terénnych úprav pre
právnickú osobu 100 eur
fyzickú osobu 20 eur

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

1. rodinný dom 35 eur
2. bytový dom 120 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, 
rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb 
(nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré 
bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 25 eur
2. bytových domov 50 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom 
rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 20 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 20 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, 
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 20 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská 20 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, 
napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ..... 20 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom 
k bytovým domom a ostatným budovám 
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, 
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, 
sklady 30 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto 
dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane 60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 530 eur
nad 10 000 000 eur 660 eur

Správne poplatky na úseku stavebnom

MIDO STAVEBNINY s.r.o.
Svätoplukova 38
Bernolákovo

* murovacie tvárnice a priečkovky
* suché omietkové zmesi
* cement, vápno, vrecovaný betón
* stavebná chémia, silikóny, tmely,   škárovačky
* sadrokartónový systém
* šamotové tehly a plátky, komínové systémy
* závitové tyče
* maliarske a murárske náradie
* vodováhy
pondelok až piatok   od 7,00 do 17,00
sobota                      od 7,00 do 12,00

Mobil: 0910 906 206
www.midostavebniny.sk

„Sme tu

pre vás“ 
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mediácia v obci
Starosta obce spolu s mediátorom, zapísaným v zozname mediá-
torov vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR, spustili program
mediácie. Program začal poskytovať bezplatné poradenstvo posu-
dzovania vhodnosti, resp. nevhodnosti využitia mediácie na rieše-
nie sporov, ktoré sa vyskytli v obci. Mediácia je ešte pomerne
nevyužitá forma efektívneho riešenia sporov. Mnohí protagonisti
riešia svoje spory či už oznámením na príslušnú inštitúciu (polícia,
obecný úrad), alebo si svoje práva  uplatňujú na súdoch. Zväčša sú
riešenia týchto sporov zdĺhavé a neefektívne. Veľakrát stačí hľadať
cestu, aby mohli medzi sebou sporiace strany nájsť tú správnu
komunikáciu. 

Ako vyzerá proces mediácie? 
Samotná mediácia začína až podpísaním dohody riešenia sporov
mediáciou a jej uložením v centrálnom notárskom registri. Tejto
dohode ale predchádza príprava mediačného konania. Iniciátor
mediácie osloví mediátora a požiada ho konzultáciu. Tu mediátor
zistí, či je spor vhodný na mediáciu. Ak áno, osloví druhú stranu.
Väčšinou v liste upovedomí druhú stranu, že mediačnú kanceláriu
navštívil iniciátor a navrhuje možnosť riešenia sporu, ktorý vznikol
v jeho živote, a túto možnosť považuje za poslednú pred samotným
podaním žaloby, príp. trestného oznámenia. Súčasťou úvodného
listu je aj poučenie mediátora, že celý proces mediácie je
dobrovoľný. To znamená, že nikto nie je nútený do tohto procesu
vstupovať, ak si vybral  inú formu riešenia. Ak druhá strana súhlasí
s touto formou riešenia sporu, upovedomí o tom mediátora, ktorý
následne zrealizuje stretnutie. Tu sa dohodnú podmienky samot-
ného procesu mediácie. následne sa spisuje dohoda o riešení sporu
mediáciou. 

Ako dlho trvá mediácia? 
Samotná mediácia pri jednoduchších sporoch môže trvať päť až
sedem hodín. Tento proces sa završuje dohodou, ktorú podpisujú

obidve strany. Ak je spísaná formou zápis-
nice alebo je schválená súdnym zmierom, má
formu vykonateľnosti súdnym exekútorom.
Mediácia sa  neopiera o mocenské nástroje
štátu, akými sú napríklad aj súdni exekútori.
Poväčšine sú dohody plnené na základe
„chlapského slova“. Teda ak to zhrnieme,
samotná mediácia je neporovnateľne rých-
lejšia a efektívnejšia. Ak je výsledok  pre
obidve strany prijateľný,  obidve strany sú
v spore víťazmi, čo pri súdnych rozhodnuti-
ach nie je nikdy možné. Vždy jedna strana
zvíťazí a jedna je porazená.

Koľko stojí mediácia?
Samotná konzultácia je, ako sme uviedli na začiatku článku, bez-
platná. Ak sa rozhodnú protagonisti sporu vec riešiť mediáciou,
výška odmeny sa odvíja od druhu sporu a jeho hodnoty. Základnou
sadzbou  pri riešení sporu v manželstve, medzi susedmi je 20 €/
hodinu. Teda ak mediácia trvá päť hodín, takýto spor bude každú zo
strán stáť 50 €. Ak by chceli spor riešiť súdnou cestou, táto suma je
neporovnateľne väčšia. Do sumy treba zahrnúť aj odmenu advoká-
tovi a celý spor riešený súdnou cestou sa predraží. Z tohto pohľadu
je mediácia lacnejšia.

Kde a kedy je možnosť vyhľadať mediátora na konzultáciu?
každý občan žijúci v Bernolákove môže navštíviť mediátora 
v priestoroch obecného úradu každú pracovnú stredu v čase od
14:00 hod. do 16:00 hod. Túto službu už od začiatku jej zriadenia
využilo celkove 21 občanov. niektorí z nich následne svoj spor aj
riešili formou mediácie. Či dohody budú aj realizované tak, ako boli
schválené, ukáže až čas.

Ak teda patríte medzi tých, ktorí potrebujú konzultáciu na posúde-
nie vhodnosti sporu  na mediáciu, navštívte nás každú stredu v čase
od 14:00 hod. do 16:00 hod. v priestoroch obecného úradu. Tu na
vás čaká mediátor, ktorý posúdi vašu situáciu.

Vážení občania, 
najviac požiarov  vzniká  v jarnom a suchom
letnom období. Vyšší počet požiarov   vzniká
v dôsledku vypaľovania trávy a suchých
porastov, spaľovania odpadov zo záhrad 
a v blízkosti lesných porastov.  Príslušníci
okresného riaditeľstva Hasičského a zách-
ranného zboru v Pezinku každý rok zasahujú
a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedban-
livosťou občanov pri  spaľovaní suchej révy,
odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaní
trávy.  
Upozorňujeme  občanov, aby  nepoužívali

otvorený oheň  a nefajčili na miestach  so
zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom,
nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na
miestach, kde by sa mohol rozšíriť,  a aby
dodržiavali  zásady požiarnej bezpečnosti pri
činnostiach spojených so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôso-
benie požiaru je porušením platných
právnych predpisov a môže byť kvalifiko-
vané 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 pos-
tupovať 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 €.

ochrana lesov pred požiarmi – povinnosti
fyzických osôb v zmysle zákona nR SR 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi  
v znení neskorších predpisov 

1. fyzická osoba je povinná konať tak,
aby nedošlo k vzniku požiarov pri manipu-
lácii s otvoreným ohňom.
2. fyzická osoba je povinná dodržiavať
vyznačené zákazy a plniť príkazy týkajúce
sa  ochrany pred požiarmi.
3. fyzická osoba je povinná dodržiavať
zásady protipožiarnej bezpečnosti pri čin-
nostiach spojených so zvýšeným nebez-
pečenstvom vzniku požiaru alebo v čase
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požia-
rov.
4. fyzická osoba je povinná zabezpečovať
pravidelné čistenie a kontrolu komínov 
v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má
vo vlastníctve alebo v užívaní.
5. fyzická osoba je povinná zabezpečiť
odborné preskúšanie komínov pred pripo-
jením spotrebiča na komín, zámenou lokál-
neho spotrebiča palív na ústredný, pred
zmenou druhu paliva alebo po stavebných
úpravách na telese komína.
6. fyzická osoba je povinná zabezpečovať
plnenie opatrení v súvislosti s ochranou
lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlast-
níctve, správe alebo užívaní.  
7. fyzická osoba nesmie používať otvo-
rený plameň na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru.

8. fyzická osoba nesmie vypaľovať po-
rasty bylín, kríkov a stromov.
9. fyzická osoba nesmie zakladať oheň 
v priestoroch alebo na miestach, kde môže
dôjsť k jeho rozšíreniu.

Porušením týchto povinností sa fyzická
osoba (občan) dopúšťa priestupku na
úseku ochrany pred požiarmi a môže mu
byť uložená pokuta až do výšky 331,- €

Pri činnostiach spojených so spaľovaním
horľavých látok na voľnom priestranstve  je
potrebné, aby fyzická osoba (občan)
oznámila pred začatím spaľovania miesto 
a čas spaľovania na tel. číslo 150, sledovala
klimatické a poveternostné podmienky 
a kontrolovala miesto spaľovania z hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti. Horľavé látky je
potrebné ukladať do upravených menších
hromád v dostatočnej vzdialenosti od
okolitých objektov, iných materiálov 
a porastov. Pri spaľovaní musí mať občan
potrebné množstvo vhodných hasiacich
prístrojov, zásobu vody a náradia na zabrá-
nenie prípadného šírenia ohňa a spojovací
prostriedok na privolanie hasičskej jed-
notky. Po spaľovaní je potrebné vykonať
kontrolu miesta spaľovania a dohasenie
zvyškov po spaľovaní.  

Eva orlická
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Bosý a „unavený“
Hliadke obecnej polície telefonicky oznámili, že na
Nálepkovej ul. sa nachádza mladý muž, ktorý sa
pokúšal preliezť cez bránku a popritom sa vyzul.
Hliadka sa presunula na miesto, kde sa však už
neznámy občan nenachádzal. Po prezretí
najbližšieho okolia ho našla na Hlinkovej ul. tu sa
ho snažila spýtať na jeho miesto trvalého pobytu,
čo nebolo možné z dôvodu zimy. Hliadke sa podar-
ilo nakoniec totožnosť neznámeho zistiť pomocou
jeho mobilného telefónu a odviezla ho domov.
možno až na druhý deň si uvedomil, že keby nebo-
lo oznamovateľky, mohlo to dopadnúť úplne inak.
teplomer v tú noc klesol na -10 C.

Neželaný nájomca                                            
V objekte starého mlyna hliadka
objavila muža, ktorý nemá zmluvu na
užívanie týchto priestorov. Nájdený
muž priestor opustil a majiteľ si svoje
priestory nanovo zabezpečil.

Bitka v krčme
Na útvar obecnej polície sa dostavil
občan, ktorý uviedol, že v pohostin-
stve na Hlavnej ul. ho bezdôvodne
napadol neznámy muž a spôsobil mu
zranenie. malo ísť o zlomený zub.
Hliadka na základe popisu našla
útočníka v inom pohostinskom zaria-
dení. Po jeho stotožnení začala hliad-
ka objasňovať tento priestupok. 

Voľný pohyb psa
Hliadka obecnej polície bola privolaná na Ko-
menského ulicu. V areáli materskej školy sa
nachádzal väčší čierny pes, ktorý nemá  vodidlo,
obojok a ani košík. Hliadka na mieste spoznala psa
a vyzvala jeho majiteľa, aby si ho prišiel vyzdvih-
núť. Vo veci bolo započaté objasňovanie a vec bola
odstúpená príslušnému správnemu orgánu.

Nežiaduci zať
Hliadka obecnej polície dostala  tel. oznam, že na
Bernolákovej ul. vo dvore rodinného domu sa
nachádza podnapitý muž. Na mieste bolo zistené,
že sa jednalo o oznamovateľovho zaťa pod
vplyvom alkoholu. Pretože  nemal doklad totož-
nosti, bola na miesto privolaná hliadka štátnej

polície, ktorá zistila, že o podnapitého Poliaka má
záujem okresné riaditeľstvo Policajného zboru 
v Prešove.

Výtržník
Na Bernolákovu ul. boli privolaní hliadkujúci prís-
lušníci obecnej polície,  lebo  dochádzalo k vý-
tržnostiam zo strany podnapitého občana. Hliadka
výtržníka upokojila, pričom sa zistilo, že výtržník
ešte pred príchodom hliadky sa nebezpečne
vyhrážal susedom a svojim príbuzným. Na základe
toho bol odovzdaný hliadke policajného zboru.

Mgr. Róbert Široký, náčelník ocP

Vážení občania. Dovoľte, aby som sa vám pri-
hovoril aj v tomto kalendárnom roku. V obci
Bernolákovo sa v poslednom období objavil
problém, ktorý by sme mohli nazvať sties-
nenosťou na cestách. Stáva sa totiž, že mnohí
z vás využívajú miestne komunikácie na par-
kovanie svojich vozidiel. Viem, že mnohí z vás
by mohli namietať, že nebránia ničomu
a dokonca neporušujú žiadny predpis. Áno,
máte pravdu. Ale to by sme nemohli mať
ale...
Problém s takto parkujúcimi vozidlami sa
naplno prejavil počas tohtoročnej snehovej
nádielky. Mnohí vodiči si svoje vozidlo (neraz
nielen jedno vozidlo)  nechávali na miestnych
komunikáciách a svoje dvory mali prázdne.
Viem, že mnohí z nich mali problém  odparko-
vať auto vo dvore, ale väčšina z nich bola
„pohodlná“. Pri zimnej údržbe miestnych
komunikácií  takáto pohodlnosť bráni efekt-
nému čisteniu od snehovej pokrývky. Tak ako
na tejto fotografii:

Toto je jeden z mnohých prípadov, keď vozid-
lo zavadzia a efektivita čistenia je nulová. Ak
by sme ale hovorili, že takéto parkovanie je
nevhodné  len v zimnom období,  tvrdenie by
nebolo korektné. V piebehu celého roka, keď
je vývoz komunálneho odpadu, takéto vozidlá

bránia plynulej a bezpečnej premávke na
miestnych komunikáciách. na ostatnom zas-
tupiteľstve (december 2012) zaznela požia-
davka, aby obec pripravila parkovaciu politiku
a predložila na zastupiteľstvo pripravené
Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bude
pojednávať o státí vozidiel na miestnych
komunikáciách. Takéto riešenie je síce strikt-
né, ale aj veľmi efektívne. no prv by som
chcel apelovať na vás, milí vodiči, skúste
parkovať svojimi vozidlami na svojich
pozemkoch, lebo nie každá ulica je dosta-
točne široká, aby sa na nej dalo bezpečne 
prejsť oboma smermi. Samozrejme, chcem
ešte pripomenúť jeden fakt, že počas obdobia
pôsobnosti obecnej polície v Bernolákove
došlo aj na úseku parkovania k výraznému
posunu a my už nemusíme riešiť tak často len
tieto priestupky. I keď  ešte sem-tam sa
vyskytnú 

Mgr. Robert Široký
náčelník ocP

V poslednom období zaregistrovala obecná polícia v Bernolákove zvýšený počet túlavých
psov. Väčšinou však ide o psy, ktoré sú evidované v obci Bernolákovo. I keď drvivá väčšina
z nich nie je agresívna, nie všetci ľudia sa cítia v bezpečí, keď na ulici stretnú túlavého psa.
Preto vás chcem vyzvať, aby ste si zabezpečili svojich psov proti úteku. Ak sa však stane, že
pes nebude zabezpečený a hliadka obecnej polície objaví takéhoto psa na verejnom pries-
transtve, majiteľovi bude hroziť pokuta v blokovom konaní vo výške 33 € a v správnom
konaní až do výšky 165 €.
opäť vám pripomínam telefónne číslo, kde môžete svoje podnety oznámiť: 0918 88 22 22. 

Hliadka obecnej polície Bernolákovo je k dispozícii  sedem dní v týždni, 24 hodín denne.
Tu vám prinášame prehľad najdôležitejších udalostí zaznamenaných obecnou políciou Bernolákovo: 

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

Parkujete na správnom mieste?

P O Z O R  A K C I A ! ! !
obecná polícia, Viničná 2 , 900 27 Bernolákovo, tel. 0918 88 22 22

CENNíK PrE NoVýCH UŽíVAtEľoV SLUŽIEB PCo 
a platí len na rok 2013

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 € 50 € bezplatne 15 € bezplatne 80 € 15 € 143 € 5 €

rodinný dom 50 € 50 € bezplatne 15 € bezplatne 80 € 20 € 143 € 5 €

Kancelárie, 
obchody
do 200 m2 100 € 70 € bezplatne 15 € bezplatne 80 € 40€ 143 € 5 €

Kancelárie, 
obchody
nad 200 m2 100 € 70 € bezplatne 15 € bezplatne 80 € 50 € 143 € 5 €

Sklady 100 € 70 € bezplatne 15 € bezplatne 80 € 70 € 143 € 5 €
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Milé mamičky, oteckovia, starí rodičia 
pozývame vás na už tradičnú 

BErNoLÁKoVSKÚ JArNo-LEtNÚ BUrZU
DEtSKéHo oBLEČENIA, HrAČIEK A DEtSKýCH PotrIEB,
ktorá sa uskutoční v sobotu 6.4.2013 od 9.30 hod. do 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu 
v Bernolákove.oblečenie a ostatné veci na predaj preberáme v piatok 5.4.2013 od 16.30 do 18.30 v KD. 

Predávajúce: napíšte nám e-mail s menom, adresou a tel. číslom na burza.bernolakovo@gmail.com, my vás zaregistrujeme, pridelíme
registračné číslo a pošleme všetky inštrukcie. Týmto číslom veci prosím riadne označte. Registrácia  začína 18.3.2013 a končí 3.4.2013,
z kap. dôvodov je počet predávajúcich obmedzený, max. počet kusov na predaj je 50.
Nakupujúce: Prosíme, aby ste si na nákup priniesli mince a bankovky nižšej nominálnej hodnoty. 
Viac info vám rady poskytneme na mail. adrese a  tel. číslach :   

(Telekom)  0904 722 430 – Lujza, (o2)  0903 109 694 – Zuzana                                                                                                                       
Ďakujeme a tešíme sa na vás!

www.mareknagy.sk

Marek Nagy

fotografie
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Vaše 2% 
sú K VECI ☺

- Zmena otváracích hodín 
pošty v Bernolákove

- Bankomat 
Slovenskej sporiteľne

- Vynovené 
autobusové zastávky

- fotománia v Bernolákove
- Aký pán, taký pes ... ?
- Darujte Vianoce 2012
- Zbierka na záchranu oltára 

sv. rodiny v kaplnke sv. Anny
- Zbierka na liečbu 

Nelky Biháriovej

Toto sú projekty k VECI za dva roky
činnosti. Prvýkrát sa tento rok
môžeme uchádzať o 2 % z vašich daní.
Pri každom projekte je finančná
spoluúčasť občianskeho združenia 
k VECI, ktorá je nevyhnutná.
nemôžeme žiadať celý projekt uhra-
diť len zo strany nadácie, musíme pri-
dať i my isté finančné prostriedky.
Podobne je to i pri zbierkach, do nich
sa tak isto snažíme pridať financie 
z vlastných zdrojov. k tomu sa pribalia
i ďalšie náklady typu: poštovné, pa-
pier, toner a podobne. Za dva roky
pôsobenia k VECI sme investovali už
nie malé finančné prostriedky väčši-
nou my – členovia. Ak vás dvojročná
činnosť občianskeho združenia k VECI
zaujala a chceli by ste nám finančne
pomôcť, budeme radi. Tlačivá 
a podrobné informácie, ako poukázať
2% z daní, nájdete na našej stránke
kveci.webnode.com alebo na face-
bookovom profile k VECI.
Informácie o našom občianskom
združení:
názov: K VECI
Právna forma: občianske združenie
Adresa: 
Poštová 6, Bernolákovo 900 27
IČo: 42185271
Ď A K U J E m E 

Všetkých srdečne pozdravujem.
Richard Červienka

predseda občianskeho združenia 
k VECI
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naše „dieťa je na svete“. Podarilo sa nám
dokončiť projekt vybudovania rozhlasového
štúdia. Mnohí z vás, milí rodičia, ktorí ste
nejakým spôsobom boli zainteresovaní do
tohto projektu, si poviete:„no konečne !“
Cesta k realizácii a k samotnému dokončeniu
projektu vybudovania rozhlasového štúdia
však bola dosť hrboľatá.  Podarilo sa nám
prekonať všetky prekážky, najmä finančné, a
vybudovať niečo, čo má byť pozitívnym príno-
som pre učiteľov, ale najmä žiakov. 
našou snahou je skvalitniť vyučovací proces
vybudovaním rozhlasového štúdia, čím sa
vyučovanie stane záživnejšie a atraktívnejšie, a
vyplniť voľné chvíľky medzi jednotlivými
vyučovacími hodinami počas prestávok krátky-
mi aktivitami zameranými na vzdelávanie
alebo počúvaním napr. relaxačnej hudby.
Zmeniť rolu učiteľa na organizátora aktivít,
ktorý vedie žiakov k aktívnemu poznávaniu
namiesto pasívneho vnímania okolitého sveta.
Vytvoriť priestor na prezentáciu žiac-kych prác
nielen v rámci jednotlivých tried, ale aj pred
žiakmi celej školy. Prezentácia prác
vytvorených na vyučovacích hodinách nesie
v sebe silný motivačný a aktivačný náboj.
Podporuje u žiakov originálnosť a nápaditosť,
rozvíja komunikačné schopnosti a pripravuje
žiakov formulovať svoje názory. Vedie žiaka 
k spolupráci, vyhľadávaniu nových informácií,
k zdravej súťaživosti. Žiaci majú možnosť
sebarozvíjať sa prostredníctvom im blízkych
tém: hudba, móda, šport, priatelia a podobne.
Žiaci sú nútení zmysluplne narábať s písaným
textom, vyjadriť podstatu a hodnovernosť
prezentovaného obsahu. Rozvíja sa kreativita
a jazyková zručnosť v rodnom jazyku, cibrí  sa
spisovná výslovnosť. Žiak sa zároveň učí praco-
vať samostatne, ale aj v kolektíve či 
v skupine ľudí. Vyhľadáva informácie potrebné
k danej téme, hľadá zdroje informácií, učí sa
orientovať pri výbere zdrojov a potrebných
informácií, získava nové poznatky. Založením
„rozhlasovej družiny“ v zastúpení žiakov 
zo všetkých ročníkov 1.stupňa chceme prispieť
k rozvoju rôznych organizačných foriem práce
(frontálne, skupinové, kooperatívne, individu-
alizované a diferencované vyučovanie).
Voľbou vhodných organizačných foriem sa u
žiakov podporuje samostatnosť, sebaistota,
zodpovednosť, pozitívne sebahodnotenie, žiak
je pozitívny voči žiakovi, rešpektuje jeho indi-
viduálne vlohy, dispozície, využíva skúsenosti
ostatných žiakov,  je neustále podnecovaný k
produkovaniu myšlienok 

a nápadov. Takto sa
postupne vybuduje
jeden veľký kolektív, 
v ktorom nebude
rozhodujúcim fakto-
rom sila ani vek, ale
vzájomná pomoc,
podpora a priateľst-
vo. Výsledným efek-
tom by mal byť teda
žiak, ktorý vie poho-
tovo komunikovať, je
flexibilný, vie sa ori-
entovať v rôznych
oblastiach, je spokoj-
ný, aktívny, pripra-
vený ľahšie sa zapájať
do budúceho ži-vota
v škole či v práci.

Ciele projektu sú jed-
noznačne stanovené
a teraz treba prejsť 
k ich samotnej rea-
lizácii. ku dňu svä-
tého Valentína sme
spustili pilotné rozh-
lasové vysielanie,
ktoré si pripravili žiaci
4. ročníka. Práca
takéhoto druhu ich
veľmi nadchla, vzbu-
dila u žiakov záujem,
a preto naša cesta k
dosiahnutiu cieľov vybudovaním rozhlasového
štúdia a jeho využitia bude určite vydláždená
úspechom a spokojnosťou žiakov. 
Projekt vybudovania rozhlasového štúdia je
síce malý, ale založený na tímovej práci mno-
hých pracovníkov, rodičov, učiteliek 1.stupňa 
a špeciálnych tried a mnohých priateľov školy.
Sú neoddeliteľnou súčasťou tohto projektu, 
a preto považujeme za správne spomenúť ich
a touto cestou sa im všetkým srdečne poďako-
vať. 

na projekte sa podieľali: Ing. martin Kollár,
sponzor (Saint-Gobain Construction, Pro-
ducts, s.r.o.) – hlavný dodávateľ materiálu 
na stavbu a spoluúčastník architektonickej a
stavebnej časti projektu, rastislav Svečula
(Glassolutions, Saint-Gobain) – dodávateľ
stavebného materiálu, Ing. Pavol Kečkeš,
sponzor (Prespor, spol. s.r.o.) – prvotný

spoluúčastník materiálneho zabezpečenia na
stavbu, Ing. ľubomír Gálik, sponzor – vedúci
tímu pri realizácii stavby, richard Čajkovič,
róbert Palkovič, Erik Novotný, sponzori –
realizátori stavby, mgr. Pavol tall, sponzor –
realizátor stavby a sprostredkovateľ za-
bezpečenia pracovníkov na elektroinštalačné
práce a rozvody do reproduktorov, Zuzana
Palkovičová, sponzor – dodanie maliarskych
farieb, Ing. richard Čechovič, sponzor –
zabezpečenie pracovníka na konečné
dokončenie stavby a náter, Patrik Pivarčí,
sponzor – dokončovacie práce, osadenie
okien, náter, Ing. rastislav Sekerka, sponzor –
spoluúčastník technickej časti projektu, Ing.
arch. marián Jurča, sponzor – spoluúčastník
architektonickej a stavebnej časti projektu,
Jozef Liba – sprostredkovateľ, michal Huňavý,
ľubomír Bednarič, sponzori – elektroinšta-
lačné práce, martin Gerát – oživenie repro-

rozhlasové štúdio „Expresáčik“
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duktorov, Karol Unterlander – montáž nových repro-
duktorov, františek Buchel – dokončujúce práce,
Emília Steinhubelová so žiakmi – výtvarný dizajn roz-
hlasového štúdia, Ivana fiedorová – nákup zariadenia,
spolurealizátorka, Ivana tallová – realizátorka projek-
tu.
Rodičia: páni Lichnecker, Benčúrik, Mičuda, Saturay,
kováč, komada, Boženík, Rázik, Jajcaj, koťka, Staňo,
Príkopský, Poór, Gerlachovský, Matulník a panie
Chromčáková, Zorjanová, kollárová, Dzubáková,
Píšová, Cenká, Jančulová, Struharová a Rusnáková
prispeli sumou 223,50€. Školáčik (v r. 2011) prispel
sumou 200€. k týmto sumám sa ešte musí prirátať
nemalá suma 1400€ vyzbieraná na akadémiách orga-
nizovaných našou školou, na čom majú podiel pani
učiteľky 1.stupňa a špeciálnych tried spolu so svojimi
žiakmi. Tieto finančné prostriedky boli použité na
nákup technického vybavenia rozhlasového štúdia,
oživenie reproduktorov a nákup drobného materiálu.
naša škola prispela sumou 186€ na nákup nových
reproduktorov a revíziu elektrických rozvodov. 

Ešte raz ďakujeme všetkým sponzorom, rodičom, pria-
teľom školy, pani učiteľkám a aj žiakom, že  nám
umožnili zrealizovať náš projekt a našu predstavu pre-
meniť na skutočnosť. Srdečne vás pozývame na ofi-
ciálne otvorenie rozhlasového štúdia, ktorého krstným
otcom bude pán Andrej Wallner, moderátor rádia
Expres,  18.03. 2013 o 17.00 hodine v základnej škole
na Školskej ulici 1. naším zámerom do budúcnosti je
nadviazať družbu s rádiom Expres, s jeho pracovníkmi,
ktorí budú našimi pomocníkmi pri tvorbe nových,
tvorivých aktivít a zároveň učiteľmi žiakov pri takto
zameranej činnosti. Žiakom prajeme, aby sa obohatili
o veľa pekných zážitkov a nových skúseností, pani
učiteľkám chuť a elán do zmysluplnej práce a ďalších
projektov. 

Mgr. Ivana Tallová

Vážení rodičia a čitateľská 
verejnosť časopisu Bernolák !

Začnem citátom J. A. komenského:

„Všetci na jednom javisku stojíme 
a čokoľvek sa tu koná, všetkých
nás sa to týka“.

S príchodom nového školského roku si
určujeme úlohy a ciele v školskom vzdelá-
vacom programe. našou snahou je nielen
naplnenie, ale hlavne splnenie výchovno-
vzdelávacích cieľov a mimoškolských
aktivít.
Sme pedagogický kolektív, ktorý vie a naj-
mä chce pracovať s plným nasadením.
napriek tomu naša snaha nezodpovedá
vždy výsledkom. Sami doma určite
pozorujete,  ako sa vekom menia vaše
deti. Úplne inak pristupuje k plneniu si
školských povinností žiak I. stupňa a žiak v
pubertálnom veku. V každom prípade sa
snažíme na každom žiakovi nájsť niečo
pozitívne,  motivovať ho, vyzdvihnúť čin-
nosti, v ktorých vyniká. 
na prvom aj druhom stupni sa doteraz
môžeme pochváliť týmito úspechmi a ak-
tivitami:
na Pytagoriáde P3 a P4 sa zúčastnilo tak-
mer 40 žiakov. Úspešní riešitelia S. Rajták
(3. A), S. Gašparová (3. A), M. Petrovič 
(3. A), R. koťka (4. A) a L. Boženík (4. A) sa
zúčastnia obvodného kola Pytagoriády 
v Senci. V okresnom kole súťaže Šaliansky
Maťko v Senci 2. miesto vo svojej kate-
górii získala T. kováčová (3. B) a P. Ra-
jecová (5.B) dostala diplom. Do súťaže
Všetkovedko 2012 sa zapojilo 37 žiakov.
najúspešnejší boli: J. Doboš (3. B), k. ko-
váčová (3. B), M. Petrovič (3. A) n. Rakická
(4. B),  S. Monosiová  (4. A). najlepšími
recitátormi v školskom kole súťaže Hviez-
doslavov kubín boli T. kováčová – poézia
/3. B/ a S. Solymosyová - próza (4.A). 
Škôlkari sa konečne dočkali. Prišli najskôr
do prváckych tried pozrieť  vyučovanie 
a potom s rodičmi na zápis do I. ročníka.
Inšpirovali sme sa rozprávkou  kráľovstvo
krivých zrkadiel. Veríme, že sa im na
zápise páčilo a tešia sa v septembri do
školy. 
Valentína sme oslávili rozdávaním valen-
tínskej pošty a pokusným predpre-
miérovým  vysielaním relácie prostred-
níctvom rozhlasu Expresáčik. V rámci
spolupráce Slovnaftu a divadla Malá
scéna sa 150 žiakov zúčastnilo divadel-
ného predstavenia Zlatovláska.
V rámci Mesiaca knihy  absolvujeme s jed-
notlivými triedami  priebežne besedy 
v miestnej knižnici, Čítací maratón, súťaže
Moderátor redaktor, Hláskovanie a Ge-
niálna hlavička. Tento rok sme spoločne
vytvorili Encyklopédiu o zvieratách. 

Veľa šikovných žiakov máme aj na
druhom stupni. Uvedieme najúspešne-
jších v najvyšších kolách – neuvádzame
školské kolá:
Matematická olympiáda - M. Petrovič
(9.B) 2. miesto.                                                          
olympiáda anglického jazyka  E. Valček
(7.B) 1. miesto, čestné uznanie v krajskom
kole, P. Šimon (8.A) 3. miesto.       
olympiáda nemeckého jazyka -  M. Jaku-
bovič (9.B) 3. miesto.
Geografická olympiáda - M. Jakubovič
(9.B)  2.miesto, P. Šimon (8.A) 4. miesto.    
Dejepisná olympiáda - Miriam Hergovi-
čová (9.B) 4. miesto, úspešní riešitelia
k.Biskupičová (7.B) a M. Jakubovič (9.B).
Počítačová súťaž Bobrík - najlepšie v rámci
Slovenska E. Mišincová (7.A) a V. Bor-
dácsová (8.A).
ŠPoRToVÉ  SÚŤAŽE
Florbal – starší žiaci  1. miesto
/kasan,Žovák,kocka, Šmihla,nagy, Šípoš,
Jakubovič, Jureník, Sekerka, Šulla, Horňák,
Hudák/.
Florbal – staršie žiačky  2. miesto /Šticová,
Hergovičová, krištofíková, kvaková, Pal-
kovičová, Dzubáková, kardošová, Tallová,
Barkolová, nagyová, Števove/.
obvodné kolo v basketbale – žiaci 
3. miesto /kasan, Žovák, kocka, Šmihla,
nagy, Šípoš, Jakubovič, Juraník, Sekerka,
Michelík, Horňák, Hudák, Leška/.
Súťaže a olympiády ďalej pokračujú a dú-
fame, že úspešne.
od septembra, už od otvorenia školského
roku pripomíname deviatakom, čo ich
čaká, ako majú pracovať už od prvého dňa
v škole, aby dosiahli čo najlepšie výsledky
v testovaní. Stresovaní sú najmä učitelia
slovenského jazyka a matematiky, ktorí 
na testovanie žiakov pripravujú a vedzte,
že robia preto maximum. okrem hodín
slovenského jazyka a matematiky na vy-
učovaní majú deviataci aj cvičenia z ma-
tematiky a slovenského jazyka, ale nestačí
ich iba odsedieť, treba pracovať. Tým,
ktorým na tom záleží, sa darí, ale nie sú to
všetci. nemôžu byť preto jediným krité-
riom úspešnosti školy výsledky testovania
žiakov 9. ročníka, najmä ak nie sú motivu-
júcim činiteľom pre prijatie žiakov na
stredné školy. Žiaľ, súčasná situácia v škol-
stve je taká, že na maturitné školy prijmú
aj žiakov s dostatočnými známkami.
V každom prípade nám veľmi  záleží, aby
veľká väčšina našich žiakov mala výborné
vedomosti a úspechy na stredných ško-
lách. Bez dobrej a korektnej spolupráce 
s rodičmi to však nejde. Boli by sme radi,
keby sa naša práca a dôvera v nás
nespochybňovala.

Mária ondrušková
Ľubomíra Reindlová

Kto šírI/ NEšírI/ 
DoBré mENo šKoLY

“Každé poznanie vychádza zo srdca,

každé  vzdelanie zo života.”

(Christian friedrich Hebbel)

Aj Vy môžete rozhodnúť
a poukázať 2% z Vašich daní pre naše deti.

Najneskôr do 30.4.2013 pošlite /doručte/
formuláre (Potvrdenie o zaplatení dane +
Vyhlásenie o poukázaní sumy)  príslušnému
daňovému úradu.
(Daňový úrad – pobočka Senec, mierové
námestie 17, 903 01 Senec)

Poslaním oZ ZrPš školáčik je:

• Zlepšovať kvalitu vzdelávania 
a školského prostredia.

• Podporovať talenty a šport 
u detí.

• Budovať pozitívny vzťah 
ku škole.

• Podporovať environmentálne 
cítenie detí.

• organizovať kultúrne, 
spoločenské a telovýchovné 
podujatia.

Ďakujeme za všetky deti.



12

Zo
 Ž

IV
o

tA
 N

A
šI

C
H

 š
K

ô
L

Stalo sa peknou tradíciou, že základná
umelecká škola poriada pre svoje obecenstvo v
jeden z posledných decembrových víkendov
VIANoČNý  KoNCErt. Predstavujú sa tu
najlepší žiaci zo všetkých odborov. Pre svoje
obecenstvo po dobu niekoľkých mesiacov pod
vedením svojich pedagógov usilovne pripravujú
čo najkrajšie koledy, majestátne skladby
klasikov vážnej hudby, tance a divadelné pred-
stavenia.Tak to bolo aj v sobotu 15.decembra
2012.

Veľkú sálu kultúrneho domu ponorenú do
tmy postupne svojimi lampášikmi rozsvietili
žiačky literárno- dramatického odboru a  pred-
stavili sa divadelnou hrou Anny Gürtlerovej –
Myškine Vianoce. koncert pokračoval vys-
túpením speváckeho zboru Čeklísanky – ten-
toraz   dvoma koledami a  velebnou skladbou
Cezara Francka – Panis angelicus. Umenie
gitarovej hry predviedol filip Sekerka, sólovými
piesňami potešili svojich poslucháčov miriam
Hergovičová a michaela Antoniová, Alžbetin-
ská serenáda vo flautovom prevedení zaznela 
v podaní Júlie meňhertovej, dve koledy spolu 
s pani učiteľkou na husliach zahrali Barbora
Lukovičová a miroslava Zbitáková, koncertom
C dur od Antonia Vivaldiho príjemne spestrila
program talentovaná violončelistka Dominika
oravcová. Prelúdiom c mol Johanna Sebastiana
Bacha vo vznešenom organovom znení sa pred-
stavila stálica našich koncertov  Kristína
Kraljiková. Milým prekvapením boli dve flauto-
vo-klavírne súrodenecké duetá  - Gabko Kováč
so sestrou Kamilkou a marianka rajecová so
sestrou Paulínkou. Vo vzornej súhre a nes-
mierne muzikálne nám predviedli známe
vianočné koledy. o postupnú gradáciu progra-
mu sa postarali komorné zoskupenia.  Ester
Pavlejová, Júlia meňhertová a Zuzana
Sekerková zahrali Trio Georga Friedricha
Händla,  flautové kvarteto Anna Dittová, Dana
Gracová, Zuzana Sekerková a Viktória ščas-
nárová vystúpilo so všeobecne známou sklad-
bou Franza Grubera Tichá noc, tradične perfek-
tným výkonom potešili svoje obecenstvo Anna

Dittová, Dana Graco-
vá a Kristína Kralji-
ková  Triovou sonátou
Monsieura naudota.
Divadelnou hrou Lucie
Letkovej  Ľadový prí-
beh dokázali čarovnú
moc ľudskej lásky
staršie žiačky literár-
n o - d r a m a t i c k é h o
odboru. Tancom  Via-
nočná romanca pod-
čiarkli sviatočnú at-
mosféru koncertu žia-
ci tanečného odboru.
krása klasického tanca bola dokonale umoc-
nená krásnymi  kostýmami účinkujúcich. Zla-
tým klincom programu bolo spoločné vystúpe-
nie detského speváckeho zboru a flautového
súboru. Populárne Roľničky v ich podaní roz-
tlieskali celé obecenstvo. 
Vianočný  program  takmer  v celkovej  podobe
sme  využili  na  výchovné  koncerty 
pre materskú školu, prvý a druhý stupeň zá-
kladnej školy. Umelecký dojem vianočného
koncertu i troch  výchovných  koncertov svojím
vhodne zvoleným sprievodným slovom pod-
čiarkla pani učiteľka Lucia Benkovič. 

Za možnosť prezentovať hudobné umenie
ďakujem Bratskej jednote baptistov  a mládeži
pri katolíckom farskom spoločenstve v Ber-
nolákove. naši žiaci s radosťou využili príleži-
tosť vystúpiť so svojimi krásnymi skladbami 
i piesňami na Detskej slávnosti BJB 25.12.2012
a na Jasličkovej slávnosti 26.12.2012. Umocnili
tak vianočné posolstvo svojím  úprimným
hudobným darčekom.

Moje poďakovanie patrí aj Klubu dôchod-
cov v Bernolákove pod vedením jeho predsed-
níčky Terezie Varečkovej, ktorý našej škole
umožňuje  prezentovať sa na akciách v kul-
túrnom dome – tentoraz na výročnej schôdzi
2.3.2013, kde sa predstavila  tanečná skupina 
a niekoľkí sólisti.

Rok 2013 sme spolu s našimi žiakmi otvorili
INtErNým koncertom 29.1.2013. Vystúpili na
ňom najmä klaviristi – Linda trubačová, Gavin
rice, Payton rice, Samuel Beutelhauser,
Daniela mozolová, Sofia Sopúchová, Ema
turkovičová, Peter mozola, Andrea Gajdoš-
ová, Gajane Križanová, Kamila Kováčová,
Barbora šidelská, tabita Káčerová, Barbora
Beutelhauserová, Samuel Sopúch, Ariane
fourquet, Paulína rajecová, ľuboslava
Kráľová a tatiana Vokounová. Malým
spestrením programu bol huslista marek
Podobný, gitaristka Linda Gábrišová, speváčky
Viktória Kurišková a Sarah šipická a flautistky
Patrícia ščasnárová a Zuzana Sekerková.
koncert sa niesol v slávnostnej novoročnej
atmosfére, obecenstvo odmenilo žiakov
zaslúženým potleskom.
Interný koncert 26.2. bol pestrý, zaujímavý a
strhujúci zároveň. V rýchlom slede sa striedali
účinkujúci takmer všetkých nástrojov. klaviristi
Linda trubačová, Samuel Beutelhauser,
Andrea Gajdošová, Klement fourquet, Lana
Zupan, Sofia Sopúchová, Kamila Kováčová,
tabita Káčerová, Sarah Píšová, Daniela
trubačová, šárka Podobová, ľuboslava
Kráľová a Petra Valčeková načreli do každého
hudobného štýlu, predviedli prirodzene gradu-
júci program. Flautistky Katarína šimonová,
marianna rajecová, Noemi Káčerová, Júlia
meňhertová a Ester Pavlejová potešili ľudový-
mi piesňami i skladbami klasikov a krásnym
spevným tónom. Zahanbiť sa nedali ani žiaci
speváckeho oddelenia  Sara Gašparová, Ariane
fourquet, Nina ševcechová, Natália Gáliková,
Laura Gábrišová, Viktória Kurišková, Žofia
Dzubáková, Ester Jezberová, Katarína
Veinhardtová a miriam Hergovičová. Vhodne
volenými piesňami prejavili svoje veľké  hudob-
né nadanie. Ema Burzová svojou gitarovou
skladbou príjemne spestrila program koncertu.
najväčší aplauz zožal malý akordeónista Jakub
Hudák skladbou Adieu Havana. Emotívnym
tancom s krásnou choreografiou znovu obdarili
obecenstvo žiaci tanečného odboru.

koncerty majú pre nás veľký význam. Pre
žiakov je to možnosť prezentovať sa  pred obe-
censtvom, dokázať sebe aj ostatným schopnosť
podeliť sa s umením vo svojom srdci a potešiť
ním každého vnímavého poslucháča. Pre
každého učiteľa je koncert zadosťučinením za
mesiace prípravy , vypracovania každej i tej naj-
menšej skladbičky na potrebnú úroveň a potom
splnenie či nesplnenie nádeje v pekný koncert-
ný výkon. Vraví sa, že neúspechy tiež posúvajú

Koncerty základnej umeleckej školy 
a ich poslanie
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tajnička č. 7
Počiatky správy, resp. samosprávy Bernolákova siahajú hlboko do stredoveku a súvisia so vznikom osídlenia a sformovania sa dediny 
a dedinskej pospolitosti. Pre nedostatok písomných prameňov však nepoznáme jej vývoj dokonca ani v období 15. storočia, kedy sa Bernolákovo
stalo ..t a j n i č k a...
Riešenie krížovky č.7 môžete zaslať na obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo pod označením „Časopis – krížovky“ alebo osobne odovzdať
na uvedenej adrese do 12. apríla 2013. Výherca bude odmenený peknou vecnou cenou.
Za riešenie krížovky z minulého čísla bola odmenená jedna výherkyňa.

žiakov vpred,  sú školou života, ktorý taktiež nie
je vždy ružový, ale treba zabojovať, aby sa nám
túžby a priania splnili. V hudbe a umení je to
obdobné. Bez cvičenia niet umenia, všetko si
treba poctivo odcvičiť. Preto si hlboko vážim
každého žiaka za jeho odhodlanie popasovať sa
s problémami , ktoré sú nakoniec  korunované
úspechom. radosť v očiach detí je pre nás tou
najkrajšou odmenou.

Za sponzorské dary venované našej škole
ďakujem pani kataríne kraljikovej, slečne nicole
Guldanovej,  pani kataríne Veinhardtovej a
hokejistom norton Hills, Ing. Štefanovi Rajecovi
a pánovi Martinovi Gracovi. 
Všetkým, ktorí by chceli prispieť na ďalší rozvoj
umeleckého vzdelávania v našej obci a pod-
poriť Základnú umeleckú školu v Bernolákove
2% z daní, VoPrED  ĎAKUJEm ! 

Údaje o prijímateľovi :
obchodné meno:
občianske združenie HArmÓNIA Bernolákovo
Sídlo:
900 27 Bernolákovo, školská 1
Právna forma:
občianske združenie                                                                 
IČo : 42137063 

Pozývam vás na ďalšie podujatia poriadané základnou umeleckou školou: 

marec

koncert k MDŽ 9.3.o 15:00 - veľká sála kultúrneho domu
Interný koncert 26.3. o 17:00 - spoločenská sála spojenej školy
Apríl    
Interný koncert 30.4. o 17:30 - spoločenská sála spojenej školy
máj      

Absolventský koncert a výstava 12.5. o 16:00 - spoločenská sála spojenej školy       
Výchovný koncert pre MŠ 14.5. o 9:30 - spoločenská sála spojenej školy
Triedny koncert /p.uč. Šoková/ 21.5. o 17:30 - spoločenská sála spojenej školy         
Zápis do ZUŠ  27.a 28.5.od 13:00 do 18:00 - učebne základnej umeleckej školy
Jún     

Triedny koncert/p.uč.Bošková, Benkovič/  4.6. o 17:30 - spoločenská sála spojenej školy                
Záverečný koncert 9.6.o 16:00 - veľká sála kultúrneho domu
Divadelný večer dramatického odboru 11.6.o17:30 - veľká sála kultúrneho domu
Výstava výtvarného odboru 17.6. - 28.6. - priestory spojenej  školy
Interný koncert 18.6.o 17:30 - spoločenská sála spojenej školy

Jarmila Bošková, riaditeľka školy
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BSK a  malokarpatské osvetové stredisko v modre boli hlavnými
organizátormi Plesu seniorov Západoslovenského kraja, ktorý sa
konal v sále Incheba EXPo AréNA v Bratislave. o ples bol veľký
záujem. V nádherne upravenej sále bolo viac ako sedemsto účast-
níkov, členov klubov dôchodcov a sociálnych zariadení. Z nášho
klubu sme zabezpečili účasť 38 členov, ktorí sa pri dobrom pro-
grame, hudbe i vínku vinárov z bratislavského regiónu dobre ba-
vili. Potešila aj bohatá tombola, do ktorej sme prispeli desiatimi
cenami. Dar poslal aj náš obecný úrad. Ako sa vyjadril predseda
BSK P. frešo, aj toto je spôsob, ako zapojiť do aktívneho spoločen-
ského života čo najviac seniorov. 

T.Varečková

Ples seniorov

Aj učiteľ je len človek

Mohol to byť utorok ako každý iný. Ale nebol. Bývalí učitelia zo ZŠ v Bernolákove
mali svoje každoročné posedenie. každé stretnutie má svoje čaro. A toto nebo-
lo výnimkou.
Miestnosť bola plná pozitívnej energie, príjemných ľudí a nekonečných
spomienok na staré dobré časy. každý síce zľahka spomenul zdravotné prob-
lémy a choroby, ale potom nastúpili nezabudnuteľné spomienky na časy prežité
v škole. Je to zvláštny pocit byť v ich spoločnosti. každý z nich sa stal na čas
súčasťou života tej ktorej rodiny školopovinného žiaka. niektorí z nich učili ešte
mojich rodičov, niektorí učili mňa a s inými som mala tú česť sedieť v jednej
zborovni ako kolegyňa. Sú to skvelí ľudia. k mojim učiteľom som mala vždy úctu
a rešpekt. A to som ani len nesnívala, že by som tiež niekedy mohla učiť. A zrazu
zistím...
Aj učiteľ je len človek. obyčajný. Z mäsa a kostí. A má srdce. Veľké. Pomáha,
radí, rieši. Je dobrý poslucháč. Má problémy. osobné, zdravotné, rodinné. Je to
úplne normálny obyčajný tvor. A má radosť zo života, nekonečnú silu posúvať sa
vpred a myslieť pozitívne do budúcnosti. Hovoriť o veku sa nepatrí, ale nedá mi
nezablahoželať oslávencom. Všetko najlepšie, Betka Reingraberová (80 r.), Lýdia
Gašparová (75 r.), Ivan Repka (70 r.), katarína Zemánková (70 r.) Anna
Zemanová (65 r.), Tonka kreutzová (65 r.) a Mária Fačkovcová (65 r.). Veľa
zdravia a radosti zo života. Je mi potešením... Ďakujeme všetkým  za spoluprácu.
Teším  sa na vás o rok, večne mladé učiteľky zo starej a novej školy! Prepáč ,Ivan,
jasné, že aj na teba... 

Ľ. Reindlová

magický december
v šKD
-  V našom školskom klube sme ho privítali
MIkULÁŠSkoU BESIEDkoU. Do družiny prišiel sám
MIkULÁŠ v sprievode anjela a čerta. Bohatý program
našich detí sa mu veľmi páčil. Deťom porozdával
tradičné mikulášske darčeky – balíčky plné sladkých
dobrôt.

-  Po návšteve mIKULÁšA sa celý školský klub zmenil
na jeden veľký včelí úľ. Deti spolu s vychovávateľka-
mi vytvárali rôzne výrobky od výmyslu sveta.Celý
školský klub sa pripravoval na tradičný VIANoČNý
JArmoK. ten sa začal v utorok 18.12.2012 o 16.00
hod. v školskej jedálni. rodičom sa prihovárala
skúsená a milá p. Varečková. Hosťami boli p.starosta
ľ.Poór, p.riaditeľka m. ondrušková, p. zástupkyňa 
I. tallová a mnoho ďalších vážených hostí.

- Vo vyzdobenej jedálni voňali všelijaké napečené
dobroty našich rodičov, výrobky našich detí a sladký
punč, ktorý mohli piť aj deti.

- Každé oddelenie malo svoj jedinečný krásny pro-
gram, po ktorom všetci spievali tICHÚ NoC so
sprievodom  vynikajúceho gitaristu p. H. tótha 
a Gabka Kováča s flautou. Poďakovanie patrí každé-
mu, kto aspoň trochu pomohol na tomto
VIANoČNom JArmoKU. Úcta a poďakovanie patrí
nielen deťom, vychovávateľkám, ale aj mamičkám,
priateľom, klubu dôchodkýň a aj našim milým
hosťom, ktorí nás poctili svojou návštevou...

-  Vonku začalo snežiť. V jedálni ostalo ticho, vôňa po
vianočnom pečive a sladká vôňa punču... V kúte stál
ligotavý nemý svedok sviatočnej atmosféry – nád-
herný vianočný stromček. Vedľa neho stáli deti a spolu
s nami i hosťami  vnímali  magickú vôňu ihličia.

Vych. Anna Hudáková
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Darcovia
krvi
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Chráňme si historické dedičstvo
Vážení obyvatelia Bernolákova,  
činnosť občianskeho združenia HrAD ČEKLíS sa zameriava na ochranu nášho historického dedičstva.
Výsledky našich snáh môžete vidieť v lete, keď sa koná archeologický výskum v lokalite hradu Čeklís. Hlavné
aktivity zameriavame na Hradné návršie s ruinami hradu Čeklís, ktorý doposiaľ stráži svoje tajomstvá. Z tohto
miesta sú krásne výhľady na Malé karpaty, Bratislavu a západ slnka. o histórii obce a našich aktivitách infor-
mujeme na internete na http://hradceklis. webnode.com/ a https://www.facebook.com (vyhľadajte hrad
Čeklís) a v obecnom časopise Bernolák. Aby lokalita  Hradného návršia (maď. Várdomb) lepšie slúžila verej-
nosti a tiež ďalším generáciám, je potrebné urobiť ešte veľmi veľa. Ide o dobrovoľnícke práce, ktoré sa zame-
riavajú na poriadok, odstraňovanie náletovej zelene a na pomoc pri profesionálnom archeologickom
výskume. odborné práce súvisiace s archeologickým výskumom si vyžadujú financie, o ktoré sa uchádzame
v inštitúciách, u darcov a u tých, ktorí môžu poskytnúť svoje 2 % z daní. 
Ďakujeme za priazeň.naša identifikácia na poukázanie 2 % dane: 
občianske združenie Hrad Čeklís, IČo 42136806, Hlavná 94,90027 Bernolákovo, okr. Senec

milí rodičia a priatelia detí 
v materskej škole v Bernolákove!
ĎAkUJEME vám všetkým, ktorí ste prispeli 2% z dane za rok 2011 Rodičovskému združeniu pri Materskej
škole v Bernolákove. Za rok 2011 sme spolu „darovali“rekordných 3 769 EUr !!!
Ako sme sľúbili a plánovali, za peniaze získané z 2% sa realizujú s deťmi nasledujúce projekty: 
organizujú sa  hudobné a divadelné predstavenia, čistia si zúbky, používajú nové edukačné hračky 
a pomôcky vo svojich triedach alebo si čítajú nové knižky. Projekty environmentálnej výchovy a „Svet je pre
všetkých“  učia deti chrániť a starať sa o zvieratá. Minulý rok sme po dohode s pedagogickým kolektívom 
a vedením materskej školy zakúpili interaktívnu tabuľu. Detské edukačné programy, ktoré pani učiteľky 
s deťmi  na interaktívnej tabuli realizovali, umožnili deťom  zažiť bezprostredný úspech. na záver školskej
dochádzky sa odchádzajúcim deťom zakúpili knižky a zabezpečila rozlúčka so školským rokom.
Ak máte záujem pomáhať aj naďalej, budeme veľmi radi.
Tento rok máme v pláne v spolupráci s ocÚ vybudovať časť detského ihriska  pre deti na zadnom rozšírenom
školskom dvore. Po dokončení by deti mali mať možnosť využívať altánok, kolotoč,  preliezky, posedieť si na
lavičkách a hrať futbal na miniihrisku. 
Ak sa rozhodnete prispieť vašimi 2%, tu sú potrebné údaje:

Dňa 18. februára 2013 zorga-
nizoval Miestny spolok Slo-
venského Červeného kríža 
v Bernolákove bezpríspev-
kový odber krvi. odber sa
uskutočnil v kultúrnom do-
me v Bernolákove mobilnou
odberovou jednotkou. od-
beru sa zúčastnilo celkom 39
darcov, z toho bolo 11 dar-
cov z Chorvátskeho Grobu.
štica ľuboš
Chaláni Vladimír   
Vrábelová Katarína
Kollár miroslav                                                   
Vrábel Bohuš
fenešová Andrea
Gálová Jarmila
Vitálošová Anna              
Vokoun Jaroslav
Lehotský Juraj
Uher Peter
Chromčáková Antónia
Jaslovská Dáša
Nováček rudolf
fekete richard
Príkopská Dagmar
mezovský martin
matula miroslav
Jurányi tibor
Sloboda Peter
Buček Daniel
Letenayová Simona
Bučeková tamara
švarda miroslav

na bezpríspevkovom odbere
krvi sa zúčastnili aj členo-
via hokejbalového družstva 
z Bernolákova:
frindrich Jaroslav
Chromiak Slavo
Ágh radoslav    

Darcovia 
z Chorvátskeho Grobu:
Nogová Zuzana
mrvová Andrea
Noga tomáš
Krumpolcová Ingrid
Laurová Lenka
turiničová marcela
Suchá Jana
Valentová Anna     

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 24.
júna 2013 mobilnou odbe-
rovou jednotkou v Kultúr-
nom dome v Bernolákove.

ĎAKUJEmE!!!
Lujza Gajdošová - predseda oZ,
členovia oZ pri materskej škole,
pani riaditeľka oľga Syrová, per-
sonál MŠ a všetci škôlkari.
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Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom 

a známym, ktorí sa dňa
12.02.2013 prišli rozlúčiť

s naším drahým zos-
nulým  synom, bratom,
bratrancom a strýkom

Vladimírom Jajcaiom,

ktorý nás opustil dňa
7.2.2013 vo veku 

57 rokov.
Ďakujeme za kvetinové
dary a prejavy sústrasti.

Smútiaca rodina

Svoje „áno“ 
si povedali:

Alica Dreninová      77
Anna Jurčová           67
Emília Unterländerová 88
Eva Urbanová         63
Felix Jendek             80
Františka kaulová  91
Helena Štiglicová    91
Ján Líška                 68
Ľudmila Múčková   77
Mária Jacková         84
Mária Pomšárová    83
Miroslav Horvát     71
Snežanka  Raffayová  57
Štefan katulinec       70
Štefan Mózsi           64
Vladimír Jajcai         57
Zuzana Danišová   79 
Mirko Leška            69

Česť ich pamiatke!

Erik Poláček a Petra noskovičová
Alexander oberta a Andrea kopecká

Peter Eliaš a Eva Brysová
Bc. Juraj Dvorák a Ing. kvetoslava Čambálová

František nagy a Simona Rajníková
Željko njagojevič a Ľubica Biskupičová

naši 
jubilanti

december 

Jozef Bárci 70
Cecília kormančíková 70
Anna Boršová 75
Ing. Štefan Hlaváč 75
Anton kalivoda 75
Magdaléna Senášiová 75
Štefan Veselý 75
Zdenka Žováková 75
Anton Guldán 80
Štefánia Sakalášová 80
Ján navara 85
Mária Vetríková            85
január
Jarmila Dózová 70
Pavol Hrivnáčik 70

Janka Jurčová 70
katarína krasňanská 70
Ing. Ivan Sekerka 70
Alžbeta kastlová 75
karol kováč 75
Elena navarová 75
Ing. Emília Pelešová 75
Terézia Barkolová 80
Mária kováčová 80
Ľudmila Gažová 85
február
Janka Jambrichová 70
Pavol nemec 70
Mária Sučanská 70
Helena Viktorínová 70
Vlasta Lipovská 75
František Matuš 75
Anna Móžiová 75
Alžbeta Reingráberová 80
František Čaputa 85
Júlia Horváthová 85

Všetkým jubilantom 
srdečne blahoželáme!

Dňa 31.3.2013 uplynie 
20 rokov, čo nás náhle 

vo veku 52 rokov opustil

štefan Gál,
dobrý a starostlivý manžel,

otec a brat.
So smútkom v srdciach 
a s láskou spomínajú

manželka, deti a ostatná 
rodina.

SPoMieNKY

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

Prišli na svet: 

Opustili nás

PoďAKoVANie

V uplynulých mesiacoch  oslávili 90 rokov pán 
mVDr. Jozef Sokol, pani mária Kovácsová a pani Anna
Kováčová.  
Veľa zdravia a spokojnosti im osobne poprial starosta
obce a členky zboru pre občianske záležitosti.

Predbežný plán podujatí
klubu dôchodcov 

v roku  2 0 1 3
Výborová schôdza klubu - každý prvý utorok v mesiaci
/ak je voľný deň, presúva sa na druhý utorok v mesiaci/

Ples seniorov v InCHEBA EXPo ARÉnE 
Bratislava – 8. febr. o 18.oo hod. 
Výročná schôdza klubu 
dôchodcov – 2. marec o 14.30 hod.                                           
MDŽ organizovaný obcou, 
ZoSZPB a kD – 9.marec o 15.00 v kult. doma
Zájazd do Rakúska /kitsee - Hainburg/ – 18. marec
Brigáda pri príležitosti DŇA ZEME /v spolupráci s oZ
zdrav.postihn./ – 22.3. alebo 25.3./ podľa počasia/
návšteva RnD – hra PoLooBLAČno – 16.apríl
Zájazd k mohyle gen. M. R. Štefánika /spolupr. so
ZoSZPB/ – 3. máj
Varenie fazuľovice na DŇoCH oBCE – 1. jún
Týždňový pobyt v hoteli Gladius pri termálnom
kúpalisku v Topoľníkoch – 16. -21. jún
1-denný zájazd na kúpalisko Vincov les alebo Gyor 
v Maďarsku – júl    
Zájazd na kalište – stretnutie generácií / v spolupráci so
ZoSZPB/ – 17.8. 
Zájazd do kremničky, na oravu a do n. Targu 
/v spolupráci so Zo SZPB/ – 30. - 31. august

návšteva div predstavenia –  september
Týždenný pobyt v kúpeľoch –  september 
Posedenie pri hudbe, ocenenie jubilantov, celoobecná
oslava DŇA ÚCTY k STARŠíM – 12. október
Zájazd do Rakúska – kitsee, Hainburg, zámok Schloss
HoF –  november    
návšteva imobilných členov klubu 
s balíčkami –  december

Zaujímavé stretnutie
záhradkárov 

Jedno nedeľné popoludnie sme mali možnosť zúčast-
niť sa  na hodnotiacej schôdzi Zo SSZ Bernolákovo. Bola
pripravená a prebehla perfektne. Patrí za to vďaka naj-
mä predsedovi p. M. Slanému, podpredsedovi p. k. Bru-
novskému, ich skúseným, svedomitým spolupracov-
níčkam - p. J. Jurčovej, p. V. Saturyovej, p. E. Černayovej
a p. M. kockovej  a všetkým tým, ktorí sa na príprave 
a realizácii podujatia zúčastnili. Po hodnotiacej správe 
a pláne činnosti na r.2013 bola bohatá  diskusia.
odborníci z radov členov Zo i hostia odpovedali na
otázky, ktoré nás všetkých poučili. Prítomných pozdra-
vila, poskytla rady a obdarila malým darčekom 
p. Monika Dráb, majiteľka „Záhradkárstva  Dráb“ na Vi-
ničnej ulici.

Starosta obce p. Ing. Ľ. Poór  obšírne informoval člen-
ov o aktuálnom dianí v obci, o pokračovaní prác 
na kanalizácii, tiež o nespokojnosti niektorých občanov
so stavom ciest, na ktorých kanalizačné práce už pre-
biehajú, o prácach na iných projektoch v prospech
občanov obce.   

Záver patril informácii o príprave zájazdu „Dni záhrad
na zámku Schloss HoF v Rakúsku“ 18.mája 2013, 
na ktorý sa všetci tešíme.

Som rada, že som členkou tejto organizácie.

T.Varečková

Adrián Bízík                                                                     
Alexandra Slabejová                                                  
Barbora Mia Mikudíková                                         
Dominik Gál                                                              
Dominika Máziková                                                 
Ema Sroková                                                             
Hana Duchovičová                                                   
Juraj Príkopský                                                         
karolína Brídziková                                                 
Martin Perun                                                            
Matúš kövér                                                             
oliver Benč                                                               
Peter Turenič                                                            
Teo Havaš                                                                         
Tereza koporcová                                                    
Veronika Poláková
Viliam Szöke                                                            
Michal kaščák

Vitajte medzi nami !

Kto v srdci žije,
nezomiera.

S nekonečnou
úctou a láskou si 
v týchto dňoch
spomíname na

nášho milovaného, najdrahšieho
manžela, tatiho, deduša a svokra

Jána Popluhára.
Dňa 6. marca uplynuli dva roky,

kedy nás navždy opustil 
vo veku nedožitých

76 rokov.
nosíme Ťa vo svojich srdciach!

nikdy nezabudneme!

Tí, ktorí ste ho poznali, ktorí ste
ho mali radi, spomeňte si s nami.

Manželka s rodinou
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memoriál Václava fajta 2013 9.ročník
Dňa 26.1.2013 sa v priestoroch
telocvične základnej školy
uskutočnil stolnotenisový tur-
naj „Memorial Václava Fajta“ aj
za účasti p. Cecílie Fajtovej,
ktorej touto cestou ďakujeme.
Súťaž sa konala v nasledujúcich
kategóriách:
najmladší žiaci: 8 
Mladší žiaci: 10 
Starší žiaci: 4 
Žiačky: 6 
Výsledky súťaže:
najmladší žiaci: 1. Simon
rajták, 2. matej Petrovič, 

3. Gabko Kováč 
Mladší žiaci: 1. Kevin
Vontszemü, 2. Dominik Poór,
3. Branislav Beutelhauser 
Starší žiaci: 1. Dominik šmihla,
2. marek Kasan, 3. marek
Jakubovič
Žiačky: 1. Ninka Červeňová, 
2. Zuzana šticová, 3. Sofia
fenešová
Ďakujeme všetkým za účasť 
a víťazom gratulujeme.
Ďakujeme za  pomoc pri orga-
nizovaní súťaže. Tešíme sa 
na ďalšie stretnutie.

Akvabelám sa darí...
Akvabelám športového klubu
AQUATICA sa darí opäť. Teraz sa
však na výborných výsledkoch
podieľa po prvýkrát chlapec.
Druhák Jožko Solymosy z Berno-
lákova v januári zvíťazil v Brne 
na Memoriáli Míly Heršálkovej.
Vo februári pridal víťazstvo na
Majstrovstvách SR v synchroni-
zovanom plávaní v Bratislave 
v povinných figúrach v kategórii
7-8ročných. V kategórii 9-10-
ročných skončila jeho sestra
Silvia Solymosyová druhá za
klubovou kolegyňou Petrou
Smandrovou z Boldogu.

Výsledky:
Mladšie žiačky /žiaci/ C 7-8ročné
1. Solymosy Jozef (AQUATICA
Bernolákovo) 54,903 2. Horková
Sofia (Slávia STU Bratislava)
52,750 3. Domčeková Laura
(Iuventa Bratislava) 50,290

Mladšie žiačky B 9-10ročné (19)
1. Smandrová Petra (AQUATICA
Bernolákovo) 54,806 2. Solymo-
syová Silvia (AQUATICA Berno-
lákovo) 54,082 3. Iakovleva Nas-
ťa (Slávia STU Bratislava) 53,578

zľava: Petra Smandrová, Jozef Solymosy, Silvia Solymosyová

LEtNý šPortoVý tÁBor 
V rAJECKýCH tEPLICIACH

TERMín:    30. 6. 2013 –  8. 7. 2013 (9 dní)

ZAMERAnIE:  
športový tábor pre aktívne, pohybovo zdatné deti

VEk:   od 8 do 14 rokov   CEnA:   160,- €  
(v cene – ubytovanie, strava, pitný režim, doprava, prevoz batožiny,
autobusy na výlety,  vstupenky do múzeí, poistenie,  opekačka, ceny za
súťaže, plte, prenájmy člnkov, bicyklov, tvorivé  dielne-hrnčiarsky kruh,
besedy, kone, hvezdáreň);  možnosť finančného príspevku od obce.

UBYToVAnIE:         
rekreačné zariadenie Altan – rajecké teplice
(www.altan-rejecketeplice.sk <http://www.altan-
rejecketeplice.sk/> )

PRoGRAM:              
2 x celodenné výlety (rajecká Lesná, Čičmany, rajec
Lietavská Svinná, Kunerád, Lietavský hrad, Strečno-
hrad, Budatín-Budatínsky zámok, splavovanie Váhu pod
Strečnom, Žilina
ŠPoRT:                   
rôzne súťaže, návšteva kúpaliska, jazda na koňoch

DoPRAVA - VLAk:               
odchod BA hl. stanica – 30. 6. 2013 – 9:53
príchod BA hl. stanica -  08.07.2013 – 16:07

konTAkT:                
ocÚ Bernolákovo - Jana múčková 45 993 911 kl. 105
možnosť finančného príspevku obce v sume 50 € 
na dieťa.

Centrum voľného času, Gessayova 6 BA, 
PaedDr. mirka šutorová – 0903 243 486,  02/ 6231 5979

Bernolákovčania 
na majstrovstvách sveta! 
V druhej polovici uplynulého roka sa v Plzni uskutočnili majstrovstvá sveta v hoke-
jbale hráčov nad 40 rokov za účasti mužstiev Českej republiky, USA, Grécka, Rakúska,
kanady1, kanady 2, Slovenskej republiky a Slovenskej republiky old boys. na sve-
tovom šampionáte reprezentovali Slovenskú republiku old boys aj dvaja hráči hoke-
jbalového klubu HBk 07 Bernolákovo Radoslav Ágh a Jaroslav Frindrich. Mužstvo
Slovenskej republiky old boys sa umiestnilo na 4. mieste, keď v zápase o bronz
prehralo s kanadou1 1:3.           -Hk-
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Pred štyrmi rokmi  Šk Bernolákovo postúpil do
II. ligy a dosiahol historicky najvýznamnejšie
postavenie v hierarchii slovenských futbalových
súťaží. obecné zastupiteľstvo a starosta obce sa
vtedy postavili za klub. Pomohli mu ekono-
micky, aby mohol rovnocenne súperiť s mesta-
mi, ktorým Bernolákovo infraštruktúrou špor-
tovísk a futbalovým ani sponzorským  zázemím
nemohlo siahať ani  po členky.
Zástupcovia obce sa neobrátili futbalistom
chrbtom ani vtedy, keď sa mužstvu  prestalo
dariť a nedosahovalo také výsledky, aké očaká-
vali fanúšikovia a celá obec.  Hráči, ktorí prišli do
Bernolákova s  ilúziou, že  si z futbalu urobia u
nás živobytie, sú našťastie už preč. Prišli a vrátili
sa tí chlapci, pre ktorých sa vďaka peniazom 
z obecného fondu a štedrých ľudí vybudoval
Športový areál Jána Popluhára. Ten nám závidia
na širokom okolí a zložili mu komplimenty aj
ľudia, ktorí vedia, ako to na Slovensku v súčas-
nosti s futbalom a jeho podporou chodí a vyze-
rá. 
Súčasné bernolákovské mužstvo tvoria viac než
spolovice chlapci, ktorí u nás s futbalom začínali
alebo vyrastali.  Dnes si užívajú na štadióne
komfort, ktorý mnohým krátkozrakým ľuďom
dodnes kole oči. Ale to, čo sa v Bernolákove
vybudovalo, doceňujú zvlášť rodičia tých naj-
menších. nikde na okolí  totiž nenájdu lepšie
podmienky, bazén, vírivku či jacuzu priamo 
v areáli, kvalitný trávnik a záujem trénerov bez
finančných nárokov.  A o to vlastne ide. Tam je

základ a projekt pre futbalovú budúcnosť v obci,
ktorý sa naštartoval  pred ôsmimi rokmi a teraz
sa zbierajú plody. Dvanásť bernolákovských fut-
balistov, ktorí sú v kádri pre jarnú odvetu, 
a ďalších štyridsať detí a dospievajúcej mládeže
v kategóriách prípravky, žiakov a dorastu je toho
jasným dôkazom a  veríme, že to bude pokračo-
vať. Futbal je a bude na dedine  vždy športom
číslo jeden a my sme radi, že to tak chápu aj
súčasní zástupcovia obce. Hoci nie sú priamo
zainteresovaní na dianí v klube, stále ho pod-
porujú - i vtedy, keď Bernolákovo II. ligu nehrá
a možno ani nikdy hrať už nebude.               -šK-

Prečo bernolákovský futbal 
nepadol do kolien? 

Vzhľadom na technické problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vydávaní a tlači časopisu Bernolák, je možné, že niektoré uverejnené články sú
neaktuálne v deň distribúcie časopisu.

Redakčná rada prosí svojich prispievateľov, aby svoj príspevok odovzdali 
i v elektronickej forme, čím umožnia rýchlejšie spracovanie a tým i skoršie
vydanie Bernoláka. Svoje príspevky môžete zasielať elektronickou poštou 
na adresu: casopis@bernolakovo.sk a tiež písomne do schránky umiestenej
v zádverí KD.

športový klub Bernolákovo 

Káder A-mužstva na jarnú odvetu:

Z jesenného kádra odišli Imrich
Koláth,  Erik takáš  a Dušan maluniak.
Ako posily prišli: martin mravec,
Andrej Krátky, Peter Neštický (vš. Sfm
Senec), Peter Černek (fK Senica).
Najlepším strelcom prípravy sa stal
matej Husár so 4 gólmi. 

Kolo Dátum Čas Domáci Hostia
16. 3/17/13 15:00 ŠK Lozorno ŠK Bernolákovo
17. 3/24/13 15:00 ŠK Bernolákovo FK Karpaty Limbach
18. 3/30/13 16:00 OŠK Plavecký Štvrtok ŠK Bernolákovo
19. 4/7/13 16:00 ŠK Bernolákovo FK Stupava
20. 4/14/13 16:30 FC Ružinov BA ŠK Bernolákovo
21. 4/21/13 17:00 ŠK Bernolákovo TJ Rovinka
22. 4/27/13 17:00 ŠK Svätý Jur ŠK Bernolákovo

23. 5/1/13 17:00 ŠK Bernolákovo FK Rača
24. 5/5/13 17:00 FC Rohožník ŠK Bernolákovo
25. 5/8/13 17:00 ŠK Bernolákovo OŠK Slov. Grob
26. 5/12/13 17:00 ŠFK Prenaks Jablonec ŠK Bernolákovo
27. 5/19/13 17:00 ŠK Bernolákovo ŠKP Inter Dúbravka
28. 5/26/13 17:00 FK Inter BA ŠK Bernolákovo
29. 6/2/13 17:00 ŠK Bernolákovo FK Slovan I.p. Dunaji
30. 6/9/13 17:00 MŠK Králová p. Senci ŠK Bernolákovo

Brankár: 
Peter Barinec

obrancovia:
Juraj Senáši
tomáš Szabo
Erik meszároš
Dan Hájovský
Jakub Bognár
Dávid Donáth
Patrik Jureník
Peter Neštický

Záložníci:
Andrej mravec 
Jakub Senáši
matúš Horák
matej Krištofík
Andrej Krátky
Peter Černek
martin mravec
Útočníci:
Peter Gunda 
matej Husár
ľuboš mazura

AUTOŠKOLA v Bernolákove 
Radovan Hanic ponúka

skupiny
A – motocykel  
AM – do 50 cm3 od 15 rokov
A1- do 125 cm3 od 16 rokov
do 25 kW od 18 rokov
nad 25 kW od 21 rokov

B – osobný automobil

Aktuálna cena za kurz 
na osobný automobil je 300 €.

Informácie na tel.č.: 0911 277 140
osobne na adrese Nálepkova 30,
Bernolákovo 
www.autoskola-senec.sk

Vodičský kurz


