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Vážení spoluobčania,
prihováram sa Vám už ako starosta obce Bernolákovo. Dovoľte

mi touto cestou sa úprimne poďakovať za Vami prejavenú priazeň 
vo voľbách v novembri 2014, v ktorých ste ma väčšinou hlasov zvo-
lili za starostu. Rád by som zdôraznil, že som tu naozaj pre všetkých
obyvateľov našej obce.

Držíte v rukách prvé číslo obecného časopisu Bernolák v tomto
volebnom období. Redakčnej rade v novom zložení prajem veľa
úspechov a pozitívnej energie, veľa síl a kvalitných článkov. Časopis
bude dávať priestor i prispievateľom s kritickými postrehmi,
prestane byť cenzurovaný a žiadny zamestnanec obce nebude
členom redakčnej rady. Týmto chcem prispieť k jeho maximálnej
nezávislosti. 

V tomto vydaní nájdete viacero článkov z obdobia prvých 
100 dní môjho pôsobenia na obecnom úrade. Situácia nie je ľahká,
snažím sa riešiť všetky veľké i menšie problémy. Priebežne Vás
budem informovať o tom, čo sa v obci i na úrade deje. 
Držte mi palce a nezabudnite, že v prípade akýchkoľvek problémov
má starosta  dvere pre občanov otvorené. Poprípade môžete využiť
i profil Smelo do starostu, ktorý som zriadil na Facebooku. 

S pozdravom

Richard Červienka
starosta obce

minianketa

Katka 35 rokov, dcéra 15 mesiacov
Na rodičovskej dovolenke s dcérkou som spokojná. Chodím
väčšinou kočíkovať sama, veľmi sa s inými mamami ne-
združujem, no napriek tomu sa necítim izolovaná. Čo mi tu
chýba je viac zelených priestranstiev, posedení pod holým
nebom, nejaký pekný park – ako napríklad pri kaštieli. Keby
sa dal využívať pre verejnosť, bolo by to krásne miesto 
na prechádzky s deťmi. Tiež mi tu chýba akési centrum pre
rodiny s deťmi, kde by sa dal tráviť čas v nepriaznivom
počasí.

Martina 24 rokov, dcéra 5 mesiacov
Podľa mňa je to tu úplne zlé. Nič tu nie je. Našťastie sa necí-
tim až taká izolovaná, lebo mám kamarátky s rovnako starý-
mi deťmi, takže kočíkujeme spolu. Keby tu však nebolo naše
obľúbené bistro s domácimi koláčmi, kde sa vždy počas ko-
číkovania stavíme, tak neviem, kam by sme chodili. Ihrisko
je síce fajn, ale je skôr pre väčšie deti.

Petra 26 rokov, syn 5 mesiacov
Mne tu chýba najmä park – ideálne by bolo, keby park pri
kaštieli opäť sprístupnili obyvateľom. Nie je tu ani veľa
možností kam ísť s dieťaťom v škaredom počasí, keď sa vám
nechce trčať doma. Keď je pekne, s babami sa dohodneme
a vyrazíme kočíkovať. Bankomat, pošta, obchod, na koláč...
To sú naše zastávky :-)

Petra 24 rokov, syn 11 mesiacov
Mne sa tu v Bernolákove páči, sú podľa mňa aj horšie de-
diny, kde nie je vôbec nič. Čo mi tu chýba, sú chodníky. 
Aj tie existujúce sú v dezolátnom stave a ťažko sa po nich
tlačí kočík. A keď teda idete radšej po ceste, vytrubujú na
vás autá. Je fajn, že nás je na materskej viac kamošiek, takže
sa necítime veľmi izolovane. Rady chodíme napríklad do
Lanchitzu či Grétky.

Jana 30 rokov, dcéra 2 roky
Ja som sa práve na rodičovskej dovolenke zoznámila 
s inými mamami a našla si medzi nimi kamarátky, keďže
som sem prišla z Bratislavy. Páči sa mi, že je tu život pokoj-
nejší, že môžem dcéru nechať pobehovať po záhrade.
Chýba mi viac stromov, park a tiež by som uvítala, keby
trochu skultivovali ihrisko na Žabáku.

Eva 27 rokov, syn 3 roky, dcéra 6 mesiacov
Chýba mi tu akési centrum, prípadne herňa pre deti, kam by
som mohla zájsť v zime. Ihrisko je fajn, ale máme to peši
dosť ďaleko, takže radšej sa prechádzame tu medzi doma-
mi v novej štvrti. A teda by som uvítala, keby aj tu –
v nových častiach Bernolákova – bolo viac možností pre
mamy s deťmi. 

kb

S prebúdzajúcou sa jarou sa v našich uliciach objavuje
stále viac a viac mamičiek so svojimi deťmi. Po hrbo-
ľatých chodníkoch tlačia kočíky, presúvajú sa zo Žabá-
ku na ihrisko, do obchodu, na poštu a možno ešte 
na koláč...  Ako im tu v Bernolákove ubieha rodičovská
dovolenka? Čo im tu chýba a naopak, čo oceňujú? 

Prvé slová, ktoré mi prichádzajú na jazyk pri písaní tohto úvodu
sú... robiť kompromisy... a hoci je toto moje prvé číslo Bernoláka 
(v zmysle, že sa v ňom realizujem), už som zistila, že vyhovieť všetkým
sa nedá. 

Nechcem nikoho uraziť, ani nič podobné. Len konštatujem to, že
byť  na „čele“ obecného časopisu je náročné (to som vedela) a vyčer-
pávajúce, hlavne čo sa týka komunikácie s ľuďmi.  

Bolo by na mieste spomenúť veci, ktoré  by sme chceli „presadiť“ 
v novom šate časopisu. Ale hoci človek mieni, pán Boh mení. Chcela by
som, aby sa časopis posunul ďalej, aby dával občanom viac. Aby to bol
kus papiera, ktorý chytíte do ruky a poviete si, „áno, ten si prečítam
celý“ alebo aspoň na začiatok „vyzerá to zaujímavo a dám novým
tváram šancu“. Chceme byť aktuálnejší a priniesť Vám atraktívne
články.

Mám túto dedinu rada, aj napriek jej chybičkám. Veď kto je bez
chyby? Aj preto dúfam, že nebudete na toto číslo príliš kritickí, pretože
človek sa učí celý život a ja mám pred sebou ešte dlhú cestu. 

Momentálne na ten koniec ani nevidím. Som presvedčená, že:
„Vždy sa dá zlepšovať. Kebyže to je už teraz dokonalé, o čom by to
bolo?“

Denisa Kancírová
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Počty hlasov jednotlivých kandidátov na poslancov

por. č. meno a priezvisko politická strana 1. okrsok 2. okrsok 3. okrsok 4. oksok 5. okrsok spolu

19 Iva Pipíšková 4-koalícia* 231 231 326 205 184 1177

6 Richard Červienka nezávislý kandidát 205 215 225 189 225 1059

27 Jaroslav Vokoun nezávislý kandidát 193 218 246 197 173 1027

17 Alexander Molnár nezávislý kandidát 205 216 224 190 176 1011

4 Katarína Burešová nezávislý kandidát 184 210 190 193 174 951

10 Martina Jánošíková 4-koalícia* 187 188 223 157 196 951

11 Mária Kisková nezávislý kandidát 171 230 195 137 134 867

23 Ivan Trubač KDH, NOVA 159 172 233 152 138 854

12 Katarína Koporcová nezávislý kandidát 202 177 185 126 148 838

24 Miroslav Turenič 4-koalícia* 143 134 201 124 137 739

7 Peter Hanic nezávislý kandidát 138 172 149 129 91 679

8 Radovan Hanic 4-koalícia* 123 130 184 123 111 671

22 Stanislav Tokoš nezávislý kandidát 115 162 174 100 105 656

18 Michal Peleš 4-koalícia* 101 121 190 100 141 653

5 Vladimír Cipciar nezávislý kandidát 113 145 181 97 116 652

1 Martin Berčík SMER-SD SDS 111 123 110 76 98 518

21 Darina Švardová KDH, NOVA 100 117 116 97 86 516

20 Milan Slaný SMER-SD SDS 99 98 124 84 50 455

13 František Kováč nezávislý kandidát 74 94 102 103 70 443

25 Daniel Valent KDH, NOVA 59 75 93 66 101 394

3 Tatiana Budinská nezávislý kandidát 81 89 71 72 78 391

14 Jozef Lukovič SMER-SD SDS 75 59 58 66 48 306

26 Ľubomír Veselý nezávislý kandidát 68 73 58 62 40 301

2 Veronika Bjeľová SMER-SD SDS 65 55 52 64 51 287

15 Vladimír Lulják SMER-SD SDS 62 59 45 60 51 277

9 Roman Hudík 4-koalícia* 38 36 69 34 92 269

16 Miroslav Mišovič SMER-SD SDS 16 22 20 32 19 109

Počty hlasov jednotlivých kandidátov na starostu

por. č. meno a priezvisko politická strana 1. okrsok 2. okrsok 3. okrsok 4. oksok 5. okrsok spolu

1 Richard Červienka nezávislý kandidát 173 181 187 154 206 901

4 Katarína Koporcová nezávislý kandidát 143 149 138 93 95 618

3 Martina Jánošíková 4-koalícia* 79 85 139 68 101 472

2 Ján Chrťan nezávislý kandidát 94 89 88 136 46 453

5 Pavol Šípoš nezávislý kandidát 11 10 12 12 3 48

Spolu: 500 514 564 463 451 2492

* 4-koalícia = SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

VOĽBY
do samosprávy obcí

Bernákovo 2014
Výsledky Volieb 
do orgánov samosprávy obcí v Bernolákove 15.11.2014

Referendum o ochrane rodiny 7. februára 2015 - neplatné

Počet okrskov 3

Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií 3

Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00

Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 4 947

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 1 157

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 1 157

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 1 150

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 7

Účasť v % 23,38

Otázka Odpoveď „ÁNO“ Odpoveď „NIE“ Neplatné hlasy

Počet Podiel Počet Podiel Počet Podiel

1 1 052 90,92 86 7,43 19 1,64

2 1 027 88,76 109 9,42 21 1,81

3 1 001 86,51 128 11,06 28 2,42

P e r s o n á l n e
z m e n y
na Obecnom
ú r a d e
v Bernolákove

Situácia, ktorá ma čakala na Obecnom
úrade po prevzatí mandátu dňa 15. de-
cembra 2015, bola vážna. Neboli obsadené
referáty sekretariátu, matriky a evidencie
obyvateľstva, sociálnych vecí a pokladne,
územného plánovania. Ako som sa dozve-
del, ešte pred termínom môjho nástupu
na Obecný úrad pracovníci týchto referá-
tov po dohode s predchádzajúcim vede-
ním Obecného úradu dali výpovede, takže
som sa nemohol s nimi ani osobne stret-
núť, aby som od nich prijal aspoň základné
správy o stave a činnosti ich referátov.

V  januári 2015 bez udania dôvodu
podali žiadosť o rozviazanie pracovného
pomeru dohodou pracovníčka stavebného
úradu a pracovníčka referátu daní a miest-
nych poplatkov, vo februári týmto istým
spôsobom dala výpoveď pracovníčka refe-
rátu evidencie drobných stavieb. Nepova-
žujem za správne a etické robiť prieťahy
zamestnancom, ak sa sami rozhodnú ukon-
čiť pracovný pomer, preto som ich žiadosti
akceptoval.

Situáciu však bolo treba okamžite riešiť
tak, aby tento stav čo možno najmenej
postihol chod Obecného úradu. V spolu-
práci s personálnym oddelením obecného
úradu sa podarilo jednotlivé referáty
urýchlene preobsadiť a v súčasnej dobe už
Obecný úrad pracuje v plnom nasadení.
Ďakujem zamestnancom obecného úradu,
ktorí v týchto povolebných dňoch zvládali
náročný pracovný nápor nielen na svojich
postoch, ale zastupovali aj na referátoch
za svojich odídených kolegov a to i za cenu
množstva nadčasových hodín.

Správa o stave obecného majetku 
vrátane majetku Obecného úradu sa v sú-
časnosti spracováva a bude zverejnená 
v ďalšom čísle časopisu Bernolák.

318 519,21 €
Dňa 31.3.2015 nám Ministerstvo ži-

votného prostredia oznámilo, že túto
sumu bude obec musieť vyplatiť minister-
stvu za neinformovanie o postupe prác
na výstavbe kanalizácie v našej obci –
1. a 2. etapa. Predošlé vedenie obce ne-
konzultovalo s ministerstvom nasledovné
závažné kroky: ukončenie prác na kana-
lizácii (skončili 31.10.2014), návrh na
kolaudáciu stavby (podaný 19.11.2014),
začatie kolaudačného konania (21.11.
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bez vypracovania konečného účtu – finan-
čného auditu.

Toto všetko má za následok fakt, že
Ministerstvo životného prostredia nebolo
predchádzajúcim vedením obce nijakým
spôsobom informované ani o prečerpa-
nosti finančného limitu 90% z celkovej su-
my a tým, že k tomuto prečerpaniu došlo,
nám hrozil postih vo forme vrátenia roz-
dielu ministerstvu v sume 318 519,21 €.

Na základe uvedeného bolo urýchlene
zvolané stretnutie starostu obce, refe-
renta pre územné plánovanie a kanalizá-
ciu a zamestnancov ministerstva s cieľom
vyriešiť túto situáciu bez postihu pre našu
obec. Zároveň boli okamžite o tejto vážnej
situácii informovaní poslanci obecného
zastupiteľstva na pracovnej porade, ktorá
bola zvolaná 1.4.2015. Situácia bola nao-
zaj vážna, ministerstvo totiž mohlo dokon-
ca odstúpiť od obidvoch zmlúv na obe
etapy výstavby kanalizácie, čo by zname-
nalo požiadavku z ich strany vrátiť plnú su-
mu stavby – takmer 7 miliónov €, čo by
bolo pre našu obec likvidačné.

Ďalšie dva týždne pokračovali inten-
zívne rokovania s Ministerstvom životné-
ho prostredia v tejto veci, ktorých výsled-
kom je, že sumu 318 519,21 € obec ne-
bude musieť ministerstvu vrátiť!!! Na-
šťastie.

P. S. Pri nástupe do funkcie ma mnohí
upozorňovali na možnú existenciu zatiaľ
neidentifikovaných, tzv. úmyselných ná-
šľapných mín, ktoré sa postupne budú
odhaľovať. Tentoraz sme ešte dokázali
včas zasiahnuť, no na aké ďalšie nášľapné
míny z minulosti, hroziace obci rôznymi
postihmi, natrafíme a ako budeme úspeš-
ní v ich likvidácii ukáže čas.

Toto je suma peňazí, o ktorú sme ako
obec definitívne prišli. Je to cena za vypra-
covanie projektu 1. etapy kanalizácie v na-
šej obci. Zmluvu o dielo totiž bývalý
starosta Ing. Ľubomír Poór podpísal
dvakrát na tú istú zákazku. Ministerstvu
životného prostredia predložil dve roz-
dielne zmluvy, v ktorých išlo o ten istý
predmet zmluvy, tú istú sumu, ten istý dá-
tum podpisu zmluvy medzi obcou Berno-
lákovo a spoločnosťou Provak, s.r.o., ktorá
dokumentáciu k 1. etape kanalizácie vy-
pracovala. Ministerstvo životného prostre-
dia uviedlo, že obstarávateľ (obec Berno-
lákovo) túto skutočnosť (že existujú dve
zmluvy na ten istý predmet) v rámci dopl-
nenia uspokojivo nevysvetlil, čo má za ná-
sledok NEPREPLATENIE tejto ceny projek-
tu zo strany ministerstva. To znamená, že
obec túto sumu 70 508,86 € musela vypla-
tiť z vlastných finančných prostriedkov.

Na základe uvedeného bude v najbližšej
dobe podané ďalšie trestné oznámenie 
za pokus o podvod.

Toto je suma peňazí, ktorú obec Ber-
nolákovo riadne požičala neziskovej orga-
nizácii Penzión Pohoda. Obec zastupoval
vtedajší starosta Ing. Ľubomír Poór a ne-
ziskovú organizáciu Penzión Pohoda ria-
diteľ JUDr. Emanuel Krokovič. Uvedenú
sumu peňazí priebežne schvaľovalo obec-
né zastupiteľstvo ako pôžičku, až dosiahla
výšku 74 632,52 €. Dňa 26. júna 2014 bola
pánmi Ing. Ľubomírom Poórom a JUDr.
Emanuelom Krokovičom podpísaná Doho-
da o vzájomnom započítaní pohľadávok
medzi obcou Bernolákovo a Penziónom
Pohoda, n.o. Vyplýva z nej, že nezisková
organizácia už nedlží obci 74 632,52 €, ale
už len 2040,77 €. Nezisková organizácia
penzión Pohoda ich mala uhradiť na účet
obce do 31.12.2014.

Obec Bernolákovo však nedisponuje
žiadnou účtovnou dokumentáciou, ktorá
by dokazovala toto vzájomné započítanie
pohľadávok. Uvedenú dohodu preto po-
važujeme za neplatnú a naďalej evidu-
jeme pôžičku – pohľadávku voči nezisko-
vej organizácii Penzión Pohoda vo výške
74 632,52 €. Ani o tejto „premene“ pô-
žičky na vzájomné započítanie pohľadávok
nie je nikde záznam, či uznesenie obec-
ného zastupiteľstva.

Na základe uvedeného sme v marci
2015 podali trestné oznámenie za pokus 
o podvod.

Richard Červienka
starosta obce

Správa poslanca 
B r a t i s l a v s k é h o
s a m o s p r á v n e h o
k r a j a

Vážení občania, dovoľte aby som Vás
informoval o svojej činnosti. Na základe
výsledkov volieb, v ktorých ma občania
Bernolákova zvolili väčšinou hlasov za sta-
rostu obce, som sa vzdal odmeny poslan-
ca Bratislavského samosprávneho kraja
(ďalej len „BSK“), ktorá je vo výške 
463,99 € mesačne. Každý štvrťrok tieto
peniaze prerozdelím občanom v núdzi,
spoločenským organizáciám v našej obci
na verejnoprospešné projekty, školám,
občianskym združeniam a pod. Všetky
informácie získate na webovej stránke:
www.risocervienka.sk.

Na základe úspešne podaného projek-
tu som v spolupráci s občianskym zdru-
žením K VECI získal dotáciu vo výške 3500 €
z BSK na vybudovanie detského ihriska 
v parčíku na ulici Topoľový rad. Ďalšími
500 € prispeje na projekt občianske zdru-
ženie K VECI.

Na základe úspešne podaného projek-
tu a v spolupráci s riaditeľkou základnej
školy Mgr. Barborou Rigóovou sme získali
dotáciu vo výške 2400 € z BSK na projekt
žiakov ZŠ a ich starých rodičov, ktorí 
si takto budú môcť prehĺbiť vedomosti 
v práci s počítačom. Škola zakúpi šesť
notebookov, slúchadlá s mikrofónom,
licenciu, projektor, stropný držiak a pre-
mietaciu plochu. 

So žiadosťou o pomoc sa na mňa ob-
rátila pani Popluhárová, išlo o vybavenie
príspevku z BSK pre jej brata umiestne-
ného v Senior Pohoda, n.o. Na stretnutí 
s riaditeľkou sociálneho odboru p. Šopo-
vou sa tento problém podarilo úspešne
vyriešiť.

Rozpočet BSK je jednohlasne schvá-
lený. Prijatá novela zákona o dani z moto-
rových vozidiel spôsobí župe stratu v naj-
bližších troch rokoch minimálne 17,2 mi-
lióna €. Po novom bude už táto daň príj-
mom do štátneho rozpočtu. 

Na pôde Bratislavského samosprávne-
ho kraja som otvoril aj tému zachádzania
autobusu č. 630 do obce Chorvátsky Grob.
Na základe ďalšieho zisťovania sme do-
speli k záveru, že ide o zmluvný vzťah me-
dzi obcou Chorvátsky Grob a Dopravným
podnikom hlavného mesta Bratislavy. 
V prípade ukončenia tejto ich spolupráce
je samozrejme BSK pripravený zabezpečiť
spoje do obce Chorvátsky Grob. 

Na zasadnutí Zastupiteľstva BSK, ktoré
sa konalo 12.12.2014 som vystúpil s prí-
hovorom za všetkých novozvolených sta-
rostov mestských častí hlavného mesta

70 508,86€

74 634,52€

7 .  J Ú N A  D E ≈
O T V O R E N ¯ C H
D V E R Í  
N A  O B E C N O M
Ú R A D E

V rámci jubilejného desiateho
ročníka Dní obce bude 

na Obecnom úrade 

7. júna od 10:00 do 15:00 
deň otvorených dverí.
Občania i deti budú môcť

navštíviť úrad mimo pracovného
nasadenia, prezrieť si priestory,
posedieť si v starostovskej stoličke,
neformálne si podiskutovať so sta-
rostom, oboznámiť sa s chodom
úradu. 

V š e t c i  s t e  s r d e č n e  v í t a n í !
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JE Bratislavy a obcí BSK, v ktorom som poďa-
koval občanom za ich aktívnu účasť v ko-
munálnych voľbách, za výsledky volieb,
poďakoval som za ročnú spoluprácu s Úra-
dom BSK a spomenul tiež nové progra-
mové obdobie 2014 – 2020, počas ktoré-
ho sa budú dať čerpať finančné prostried-
ky z Európskej únie na rôzne projekty obcí.
V tomto nám bude kraj určite nápomocný.

Spoločne s poslancami obce Chorvát-
sky Grob sme na pôde Úradu BSK riešili
návrh Zmien a doplnkov územného plánu
obce. Úrad BSK odporučil tento návrh
zmien a doplnkov prepracovať.

Na 9. zasadnutí Zastupiteľstva BSK sme
schválili dotácie i do ďalších obcí nášho 
17. obvodu, konkrétne: obec Zálesie 5000 €
na podujatie Záleská divadelná púť, obec
Malinovo 2000 € na rekonštrukciu škol-
skej jedálne, I KLUB z Ivanky pri Dunaji zís-
kal 3000 € na projekt Živá príroda pre deti. 

Most medzi obcami Zálesie a Malinovo
je uzavretý kvôli havarijnému stavu. Na je-
ho opravu je v rozpočte BSK vyčlenených
630 000 €. Momentálne sa vyberá zho-
toviteľ stavby. Ak pôjde všetko podľa plá-
nu, most bude opravený do konca roka
2015. Občanov prosím o pochopenie si-
tuácie, most nemôže byť sprístupnený už
ani len motorovým vozidlám, boli na ňom
vykonané skúšky, ktoré preukázali jeho
havarijný stav a preto musí byť úplne uza-
vretý, i keď zatiaľ opravy na ňom nezačali.

Priebežne sa stretávam s občanmi na
rôznych kultúrnych podujatiach, kde spo-
ločne preberáme rôzne témy či už regio-
nálne alebo komunálne. Takisto sa snažím
zúčastňovať rôznych brigád organizo-
vaných obcami, organizujem poslanecké
dni. Všetky informácie nájdete na mojej
webovej stránke: www.risocervienka.sk 
V prípade potreby ma kontaktujte.

Všetkých Vás srdečne pozdravujem.

Richard Červienka
poslanec BSK

Na obec Bernolákovo sa obrátila
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej
len „NDS“) s kúpnou zmluvou, v ktorej
žiada predaj pozemkov v katastri našej
obce pod parcelnými č. 5109/3 a 5109/4 
o výmere spolu 2 331 m2. Uvedené pozem-
ky chce kúpiť za účelom vybudovania
cesty ku stavenisku križovatky Triblavina
v rámci 0. etapy budovania tejto križo-
vatky a ponúka za ne sumu 126 377,49 €.

NDS disponuje súhlasným stanovis-
kom obce Bernolákovo, ktoré vydal pred-
chádzajúci starosta Ing. Ľubomír Poór
23.4.2014. O tomto svojom rozhodnutí
neinformoval obecné zastupiteľstvo nija-
kým spôsobom.

Taktiež NDS disponuje rozhodnutím
stavebného úradu mesta Senec, ktorým
sa rieši táto 0. etapa budovania križovatky
Triblavina, ako dočasné riešenie napoje-
nia križovatky Triblavina na cestu I/61 (Se-
necká cesta), ako vyvolanú investíciu stav-
by „Diaľnica D1 Bratislava – Trnava.

V rámci budovania križovatky Tribla-
vina má byť na ceste I/61 (Senecká cesta)
vybudovaný SEMAFOR, ktorý bude do-
časne riadiť premávku na stavenisko bu-
dúcej križovatky.

Na základe tohto faktu som vyvolal
stretnutie na pôde NDS za účasti zástup-
cov NDS a zástupcov obce Bernolákovo.
Na tomto stretnutí sme vyslovili vážne
obavy z osadenia ďalšieho semaforu na Se-
neckej ceste, čo môže ešte viac zbrzdiť 
i tak už veľmi frekventovanú dopravu do
Bratislavy, ako i dopravu v opačnom sme-
re, pre našich obyvateľov. Na základe pod-
netov z uvedeného stretnutia som vypra-
coval žiadosť, v ktorej od NDS požadujem
zdôvodnenie, prečo sa predmetné prepo-

jenie Seneckej cesty a križovatky Tribla-
vina nerieši mimoúrovňovo. Ďalej som 
v žiadosti uviedol, aby na takto vzniknutú
komunikáciu na stavbu križovatky Tribla-
vina mohli vstupovať len autá podieľajúce
sa na jej výstavbe. Taktiež som požiadal 
o poskytnutie štúdií s dopravno-kapacit-
ným posúdením navrhovaného riešenia
križovatky.

Uvedomujeme si, že križovatka Tribla-
vina sa buduje vo verejnom záujme.
Poslanci obecného zastupiteľstva už dva-
krát stiahli tento bod z programu rokova-
nia zasadnutia, práve z obavy osadenia
ďalšieho semaforu na Seneckej ceste, čo
by mohlo viesť k zhoršeniu dopravnej si-
tuácie na tejto ceste, ktorá je už aj tak kri-
tická.

Na druhej strane si je potrebné uve-
domiť fakt, že táto stavba je vo verejnom
– štátnom záujme. Momentálne NDS po-
núka za pozemky 126 377,49 €. Je nutné
povedať na rovinu, že ak odmietneme
pozemky predať, vyvlastnia nám ich vo
verejnom záujme a obec príde o peniaze.
Kto bude zodpovedný v tomto prípade?
Komu obec zosobní rozdiel momentálne
ponúkanej sumy a sumy po vyvlastnení?

Je potrebné uvedomiť si aj ďalšiu sku-
točnosť – vďaka tejto stavbe sa bude mož-
né napojiť prostredníctvom križovatky Tri-
blavina na diaľnicu D1 a mestským ob-
chvatom pokračovať ďalej do hlavného
mesta.

Všetko má svoje pre a proti. Je potreb-
né rozhodnúť jasne s ohľadom na všetky
prínosy i riziká tejto stavby.

Richard Červienka
starosta obce

• starosta obce srdečne ďakuje členom Klubu dôchod-

cov a OZP Nádej, ktorí sa dňa 23.3.2015 zúčastnili

brigády na miestnom cintoríne

• starosta obce prijal dňa 31.3.2015 na obecnom úra-

de riaditeľov a zástupcov škôl našej obce pri príleži-

tosti Dňa učiteľov

• dňa 31.3.2015 sa v spolupráci so Zväzom protifašis-

tických bojovíkov konala pietna spomienka pri prí-

ležitosti 70. výročia oslobodenia našej obce

• vďaka stretnutiu občaniov Bernolákova sa staros-
tom vznikli ďalšie návrhy trasovania cyklotrás v na-
šom chotári. Ide najmä o prepojenie Bernolákova 
s obcami  Chorvátsky Grob, Veľký Biel a Zálesie

• hlásenia obecného rozhlasu je možné nájsť už aj v písom-
nej forme na informačnej tabuli pri kultúrnom dome

• obec na základe výzvy Ministerstva financií SR po-
dala projekty na rekonštrukciu kotolne a ústred-
ného kúrenia v budove zdravotného strediska a na
obnovu ventilačného systému v kultúrnom dome  

N u l t á  e t a p a  b u d o v a n i a  
k r i Ï o v a t k y  T r i b l a v i n a  
–  n a p o j e n i e  n a  c e s t u  I / 6 1

b leskovky
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V ¯ Z V A  
Ministerstva ‰kolstva 
– dotácia na prístavbu 
m a t e r s k e j  ‰ k o l y

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky oznámilo, že
vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 
9 500 000 € na zvýšenie kapacít v mater-
ských školách. Na jednu triedu je možné
žiadať maximálne 100 000 €, pričom spo-
luúčasť obce predstavuje sumu vo výške 
5 % oprávnených nákladov. Kapacity ma-
terských škôl sa podľa tejto výzvy môžu
rozširovať výlučne formou modulov a to 
v podobe prístavby, nadstavby, alebo vý-
stavby nových materských škôl a rekon-
štrukcie existujúcich priestorov. Na zarea-
govanie dali mestám a obciam čas jeden
kalendárny mesiac, t. j. od konca januára
2015 do 25. februára 2015. Po zhodnotení
možností obce (vhodný pozemok, stav
obecných financií) a rokovaniach so zain-
teresovanými stranami, sme dospeli k zá-
veru, že podáme projekt, ktorého realizá-
ciu obec finančne zvládne a ktorý bude
riešiť zvýšenie kapacity existujúcej MŠ
prístavbou dvoch tried. K tomuto rozhod-
nutiu viedla aj skutočnosť, že ministerstvo
v tejto výzve viac ako výstavbu novej MŠ
podporí iné podoby zvýšenia kapacity MŠ,
ako napr. nadstavbu MŠ a pod. V projekte
sa uchádzame o maximálnu možnú sumu
200 000 €. Či budeme podporení, by sme
sa mohli dozvedieť už koncom apríla 2015.

MATERSKÁ ·KOLA 
n a  P o ºn e j  u l i c i

V časopise Bernolák č. 3/2014 sa v člán-
ku pod názvom „Nová materská škola 
na Poľnej“ mimo iného uvádza, že realizá-
ciou tohto projektu sa výrazne zlepšia
podmienky na prijatie detí do predškol-
skej výchovy, že to korešponduje s cieľom
vytvárať a zlepšovať vybavenosť obce, že
sa upevní popredné postavenie Bernolá-
kova v Bratislavskom kraji v schopnosti
umiestniť deti predškolského veku do ma-
terskej školy.

Pri pohľade na reálny stav „vytvárania
a zlepšovania vybavenosti obce“ v uplynu-
lých rokoch však tieto slová v predvoleb-
nom vydaní obecného časopisu boli opäť
len účelovým ale prázdnym populizmom.

Ako to teda s materskou školou na Poľ-
nej naozaj bolo?

Výsledkom rokovaní vtedajšieho vede-
nia obce a investora rozsiahlej výstavby 
v danej lokalite bola „dohoda o spolupráci“
zo dňa 7.11.2014, ktorá zaväzovala obec
splniť požiadavky aj nevýhodné pre obec.

Podľa tejto dohody sa investor zavia-
zal, že do 7.6.2015 na vlastné náklady vy-
buduje v uvedenej lokalite hrubú stavbu
dvojtriednej materskej školy, ktorá bude
od počiatku vo vlastníctve obce. Predpo-
kladané náklady na hrubú stavbu mater-
skej školy však predstavovali cca len 
30 - 35 % z celkových nákladov. Zvyšných
65 - 70 % nákladov na dostavbu by musela
doplatiť obec!

Navyše za to, že investor vybuduje
hrubú stavbu materskej školy, sa obec
investorovi zaviazala, že mu bezodkladne
poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri
výstavbe jeho vlastného investičného
zámeru - obytného súboru Poľná tak, aby
investor mohol svoj investičný zámer 
zrealizovať „bez problémov“.

Po preštudovaní a zhodnotení dostup-
nej dokumentácie „plánovanej“ dvojtried-
nej materskej školy však môžeme konšta-
tovať, že v nej absentujú a nie sú dodržané
základné normové požiadavky na stavbu 
a predovšetkým prevádzku tohto objektu,
počnúc nevhodným umiestnením mater-
skej školy až po chybné dispozície samot-
nej budovy a nemožnosť dodržania požia-
daviek na prevádzku predškolského zaria-
denia podľa príslušných predpisov. Pre-
vádzka materskej školy podlieha prísnym
(a nielen) hygienickým normám, je preto
nepochopiteľné, ako sa vtedajší zástup-
covia obce mohli podpísať pod prakticky
nerealizovateľný zámer.

Obec teraz čaká náročné obdobie
rokovaní ohľadom zabezpečenia pozem-
ku, ktorý by spĺňal všetky požiadavky 
na výstavbu novej materskej školy. 
Do úvahy prichádza aj úprava existujúcej
projektovej dokumentácie – rozšírenie
projektu pôvodnej dvojtriedky, aby sa tým
ušetrili finančné prostriedky obce.

P R Í S T A V B A  
ZÁKLADNEJ ·KOLY 
na Komenského ulici

Na základe podnetov riaditeľky základ-
nej školy Mgr. Barbory Rigóovej začali ro-
kovania o prístavbe Základnej školy na Ko-
menského ulici. Je nutné zdôrazniť, že 
ide o zanedbaný stav, ktorý sme zdedili 
z predchádzajúcich volebných období, 
v ktorých sa vtedajšie vedenie obce rieše-
niu tohto problému nezodpovedne vyhý-
balo, až prerástol do alarmujúceho stavu
nedostačujúcej kapacity školy. Prioritou
nabližších rokov bude preto prístavba 
základnej školy. Prebehla séria stretnutí
medzi poslancami, riaditeľkou školy, sta-
ostom obce, rodičmi, na ktorých sa hľada-
lo najlepšie možné riešenie. Medzitým

starosta obce oslovil so žiadosťou 
o dotáciu Ministerstvo školstva, vedy, výs-
kumu a športu Slovenskej republiky. Pri
realizácii prístavby bude nutné riešiť fi-
nančné prostriedky aj prostredníctvom
komerčného úveru z banky.

E l o k o v a n é  
pracovisko Základnej 
u m e l e c k e j  ‰ k o l y
B e r n o l á k o v o  
v Chorvátskom Grobe

Dňa 4.9.2014 podpísali Ing. Ľubomír
Poór, vtedajší starosta obce Bernolákovo
a Mgr. Miroslava Jonášová, zastupujúca
starostka obce Chorvátsky Grob Zmluvu 
o nájme nebytových priestorov. Na tejto
zmluve figuruje podpis aj Mgr. Jarmily
Boškovej – riaditeľky Základnej umeleckej
školy v Bernolákove.

Ak by ste hľadali na obecnom úrade
zmluvu o vzniku elokovaného pracoviska
našej ZUŠky v Chorvátskom Grobe, hľadali
by ste márne. Táto zmluva sa totiž volá
inak, a to – Zmluva o nájme nebytových
priestorov....

Metodické usmernenie č. 13/2013,
ktoré vydalo Ministerstvo školstva vo svo-
jom článku 4 jasne hovorí, že zriaďovateľ
elokovaného pracoviska (naša ZUŠka)
musí byť právnickou osobou, musí mať
právnu subjektivitu, čo naša ZUŠka nemá
a preto nemôže zakladať elokované pra-
coviská.

Napriek uvedenému elokované praco-
visko v Chorvátskom Grobe vzniklo, vyššie
menovaní zmluvu riadne podpísali v sep-
tembri 2014 a týmto aktom dostali obec
Bernolákovo do protiprávneho stavu. Aby
toho nebolo málo, táto zmluva nebola
vôbec predložená na prerokovanie vteda-
jšiemu obecnému zastupiteľstvu našej
obce. Ale  v Chorvátskom Grobe preroko-
vaná bola. Elokované pracovisko vzniklo
za zvláštnych okolností, takpovediac „od
stola“. Výsledkom je viacero paradoxov,
napr. aj to, že obec Bernolákovo má podľa
zmluvy mesačne platiť Chorvátskemu Gro-
bu za to, že elokované pracovisko tam
bolo zriadené. Celkovo finačné krytie ce-
lého zámeru je nejasné.

Na základe uvedeného starosta obce
vypovedal túto protiprávnu zmluvu dňa
31.3.2015. Výpovedná lehota je v trvaní
troch mesiacov a skončí 30.6.2015.

Richard Červienka
starosta obce
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K o m i s i a  
vystavby, dopravy, 
Ïivotného prostredia 
a  ú z e m n é h o  
p l á n o v a n i a

Vážení občania, 

dovoľte mi, aby som sa Vám poďakoval
za príležitosť obhájiť verejný záujem. Volám
sa Miroslav Turenič a bol som zvolený za
predsedu komisie výstavby, dopravy, život-
ného prostredia a územného plánovania.
Dovoľte uviesť niekoľko informácií o práci
našej komisie a postupe v plnení cieľov,
ktoré sme si stanovili. 

Komisia má jedenásť  členov, z toho päť 
z radov poslancov obecného zastupiteľstva:
Radovan Hanic, Peter Hanic, Katarína Bu-
rešová, Slavomír Vokoun a Miroslav Turenič
a päť z radov občanov: Stanislav Tokoš,
Elena Borková, Michal Peleš, Ján Chrťan 
a Radomil Kachlík, ktorí boli doplnení z radov
občanov. Tajomníkom a zapisovateľom ko-
misie je zamestnanec obecného úradu 
z referátu územného plánovania Marián
Jurča.

Prioritou komisie v tomto volebnom
období je príprava  nového územného plánu
obce Bernolákovo. 

Príprava takého významného dokumen-
tu, ktorý sa dotýka celého územia, je dlho-
dobý proces, ktorý bude vyžadovať nemalé
úsilie a príprava môže trvať aj viac ako jedno
volebné obdobie. 

V oblasti výstavby sa budeme zaoberať
prípravou projektov na výstavbu, rekon-
štrukcie a prístavby materskej a základnej
školy. Demografický vývoj v obci bol dlho-
dobo prehliadaný a potreba budovania
nových tried nás začala doháňať. V najbliž-
ších rokoch bude škola potrebovať najmenej
desať nových tried. 

V oblasti dopravy sme zdedili jeden
obrovský projekt – kanalizáciu – ktorý nebol
dotiahnutý. Cesty, v ktorých vedie, sa začali
prepadávať a na niektorých uliciach nie sú
opravené. K havarijnému stavu niektorých
komunikácií sa pridali problémy s verejným
osvetlením, ktoré nefunguje spoľahlivo. Už
teraz riešime nevyhnuté opravy, ale odstrá-
nenie problému si vyžiada rozsiahlejšie opat-
renia. 

Otvárajú sa nám desiatky rokov nerie-
šené majetkovoprávne spory o vysporia-
danie pozemkov a je našou povinnosťou to
konečne dať do poriadku.

Naša komisia už takmer od začiatku
pracuje s ďalším dedičstvom predchádza-
júceho vedenia obce. A tým je nultý obchvat,
križovatka Triblavina – Senecká cesta. Bývalý
starosta obce, Ing. Ľubomír Poór, ešte v roku
2014 vydal súhlasné stanovisko pre stavbu
svetelnej križovatky na Seneckej ceste pre
nové napojenie na diaľnicu D1 aj napriek
tomu, že pôvodný projekt hovoril o nad-
úrovňovej križovatke. Hľadali sme možnosti
ako zabrániť tomu, aby na Seneckej ceste,
ktorá je hlavným ťahom do Bratislavy, stál

semafor. Uskutočnilo sa aj stretnutie s Ná-
rodnou diaľničnou spoločnosťou, ktorá pro-
jekt stavia. Obec v tejto chvíli už nemá páky
na to, aby tento zámer zmenila. A ak ne-
chceme riskovať súdne spory za marenie
verejnoprospešnej stavby, tak nám neostáva
nič iné, iba sa zmieriť so svetelnou križovat-
kou. Môžeme už len nadviazať spoluprácu 
so správcom križovatky METRO a križovatky
pri sadoch, aby sme stanovili a spoločne nas-
tavili kľúč na zosynchronizovanie dopravy. 

V oblasti životného prostredia nás budú
čakať riešenia na nakladanie s odpadmi 
a možno aj zriadenie zberného dvora. Mu-
síme riešiť problematiku kanalizácie, nakla-
danie s odpadovými vodami, výsadbu no-
vých stromov a záchranu tradičného rázu
Gaštanovej aleje a tiež  hľadanie riešení na
zachovanie biotopu v extraviláne obce a pri
toku Čiernej vody. 

Verím, že určite pochopíte, že obec
nemá dostatok peňazí na to, aby dala všetko
do želateľného stavu okamžite, v prvom
roku od nášho nástupu. Robíme na tom, aby
sa z Bernolákova stalo lepšie miesto pre
život, ale ani Rím nepostavili za jeden deň.
Prosím Vás o trpezlivosť. 

Ešte stále čakáme na finančnú správu 
o tom, v akom  stave sme prebrali obec.
Potom uvidíme, čo všetko si budeme môcť
dovoliť, a v akom časovom horizonte. Počas
našej činnosti máme v pláne organizovať
verejné diskusie, aby ste boli informovaní, 
a aby sme získali aj Váš pohľad na veci.
Začiatkom marca sme už absolvovali prvé
takéto stretnutie, kde sme prebrali výhľa-
dové možnosti napojenia našej obce cyklo-
chodníkom s Veľkým Bielom a Chorvátskym
Grobom. Informácie o konaní ďalších budú
určite zverejnené na internetových strán-
kach obce, ale aj na facebooku. Ďakujem.

Miroslav Turenič
Predseda komisie výstavby, dopravy, 

životného prostredia 
a územného plánovania

Komi s i a  ‰ ko l s t va ,
‰po r t u  a  m ládeÏe

Komisia bola vytvorená v decembri 2014
rozdelením pôvodnej komisie školstva, špor-
tu, kultúry a kultúrneho dedičstva. Z teraj-
ších poslancov sú jej členmi: predseda Ale-
xander Molnár, Mária Kisková a Ivan Trubač. 

Vo volebnom období 2014 – 2018 je cie-
ľom komisie pomáhať pri spracovaní kvalit-
ných podkladov pre Program hospodárske-
ho a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo
do roku 2020. Má ambíciu aktívne vstupovať
do stanovenia priorít obce v oblasti vzdelá-
vania, pričom bude pomáhať pri riešení
nárastu počtu žiakov v ZŠ a MŠ, ktorý je za-
príčinený masívnou výstavbou v novootvo-
rených lokalitách v obci. Aktívne sa bude
usilovať o optimalizáciu a efektívne financo-
vanie škôl a školských zariadení, ktoré obec
spravuje v rámci originálnych kompetencií.
Bude sa zasadzovať o spriehľadnenie tokov
peňazí ako v príjmoch, tak vo výdajoch. 

To isté platí aj pre oblasť športu, pričom
dôraz sa bude klásť na prácu športových
klubov s deťmi a mládežou. Keďže nie všetci
sú umelecky či športovo nadaní, bude
komisia pomáhať vedeniu obce pri zriadení
centra voľného času, ktoré bude zastrešovať
oblasti, ktoré nepokrýva ZUŠ, alebo športové
kluby pôsobiace v obci.

Alexander Molnár, 
predseda komisie školstva, 

športu a mládeže

K o m i s i a  
kultúr y a kultúrneho
d e d i ã s t v a

Komisia bola zriadená 15. 12. 2014 a pra-
cuje v zložení Jaroslav Vokoun (predseda),
Katarína Burešová, Katarína Koporcová, Má-
ria Mollerová a Andrea Grebečiová. 

Komisia bude podporovať a vytvárať
priestor pre aktivity, ktoré rozvíjajú tvorivosť
a kultivujú život v obci. Komisia bude pod-
porovať kultúrne podujatia, ktoré organizujú
rozmanití aktéri na území obce – kultúrny
dom, ZUŠ, ZŠ, záujmové združenia a jed-
notlivci. Komisia bude podporovať aktivity,
ktoré chránia a propagujú historické dedičst-
vo. Aktérmi sú obec, Združenie na záchranu
kultúrnych pamiatok v Bernolákove, oz Hrad
Čeklís a jednotlivci. 

Komisia sa bude podieľať na koncepcii
pre oblasť kultúry a kultúrneho dedičstva.
Koncepcia bude zároveň podkladom pre
pripravovaný Program hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja obce.

V oblasti kultúry bude primárnou úlohou
spolupráca s kultúrnym domom a Základnou
umeleckou školou. Budú sa hľadať možnosti,
ako viac dostať kultúrne aktivity do rozma-
nitých verejných priestorov. Väčší priestor si
zaslúžia výstavy prác žiakov ZUŠ, ZŠ a umel-
cov z obce i mimo nej. 

Obec pripravuje projekt obnovy pamätní-
ka padlým v 1. sv. vojne. V tejto súvislosti
hľadáme fotografiu pomníka z čias, keď na
ňom boli umiestnené tabule s menami
padlých. Potrebné je spraviť značenie medzi
jednotlivými zastávkami náučného historic-
kého chodníka. 

V roku 2015 sú dve jubileá Esterhá-
zyovcov, ktorí spravili veľa pre rozvoj obce 
a preto sa robia prípravy na ich pripomenu-
tie. K histórii obce existuje v archívoch veľa
archívnych fondov, ktoré sú zatiaľ neprebá-
dané. Preto budeme iniciovať spoluprácu 
s vysokými školami pri výbere tém pre
bakalárske a diplomové práce zamerané 
na históriu Bernolákova. Kultúrny život obo-
hacujú aj akcie, ktoré sa konajú v okolitých
obciach, preto budeme iniciovať spoluprácu
v oblasti vzájomného informovania sa.

Komisia bude vďačná za všetky podnety,
ktoré dostane od občanov.

Jaroslav Vokoun
Predseda komisie kultúry 

a kultúrneho dedičstva



7

B
E

R
N

O
LÁ

K
 1

/
2

0
1

5
O

B
E

C
N

¯
 Ú

R
A

D
IN

FO
R

M
U

JE

P r i p o j e n i e  
k novovybudovanej 
s k o l a u d o v a n e j  
kana l i zá c i i  v  ob c i
B e r n o l á k o v o

V snahe o zefektívnenie procesu pripá-
jania občanov Bernolákova k novovybu-
dovanej verejnej kanalizácii vytvorí Bra-
tislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
(BVS) v obci dočasné pracovisko, prostred-
níctvom ktorého sa zjednoduší celý proces
uzatvorenia zmluvy na odvádzanie odpa-
dových vôd a vôd z povrchového odtoku.   

BVS v spolupráci s obcou pripravuje
postup realizácie napojenia nehnuteľností
potenciálnych zákazníkov na verejnú kana-
lizáciu vďaka ktorému

l bude mať zákazník možnosť jednodu-
cho si dohodnúť s pracovníkom BVS
termín obhliadky nehnuteľnosti, ktorá
má byť pripojená na kanalizáciu,

l pri obhliadke, na ktorej bude prítomný
pracovník BVS, sa zakreslí schematický
plán a stanovia sa základné podmienky
pripojenia,

l ak sa zákazník rozhodne využiť služby
zmluvného partnera BVS, dohodne si aj
termín fyzickej realizácie pripojenia,  

l postup zazmluvnenia bude možné do-
hodnúť s pracovníkom BVS na dočas-
nom pracovisku priamo v obci. Ten k ter-
mínu objednanej fyzickej realizácie
pripojenia, vystaví Zmluvu o dodávke
pitnej vody a odvádzaní odpadových
vôd s BVS, 

l od podpisu zmluvy a momentu fyzickej
realizácie pripojenia zákazník bude
môcť plnohodnotne využívať novovy-
budovanú kanalizáciu.  

V prvom štvrťroku sa Obecná polícia
zamerala na životné prostredie v Ber-
nolákove.

Hneď v januári sa podarilo hliadke
OcP odhaliť podozrivého z priestupku
vypúšťania odpadových vôd z domác-
nosti na Lesnej ulici. Tento priestupok
mal dohru na príslušnom oddelení ži-
votného prostredia. Podobný pries-
tupok vypúšťania odpadovej vody 
z domácnosti hliadka OcP odhalila na
Kalinčiakovej ulici, kde páchateľovi
priestupku bola uložená bloková po-
kuta na mieste.  

OcP v spolupráci s členmi poľov-
níckeho združenia v Bernolákove od-
haľuje zakladačov nepovolených sklá-
dok.  Napríklad na Lúčnej ulici istý ma-
jiteľ firmy vytvoril nadmerne veľkú
skládku stavebného odpadu. 

Vo februári OcP v spolupráci s ob-
vodným oddelením PZ v Bernolákove
odhalila páchateľov krádeže peňa-
ženky v miestnom pohostinnom zaria-
dení. Obecná polícia podozrivých 
z uvedeného skutku zachytila na zá-
zname kamery, ktorý bude po vyhod-
notení slúžiť na doriešenie prípadu.

Milan Krampl
Zástupca náčelníka OcP Bernolákovo

D Ô L E Î I T É  
U P O Z O R N E N I E

V záujme ochrany pietneho miesta a majetku občanov 
sa budú brány cintorína od 

1. mája 2015
v nočných hodinách

zamykať
(22.00 hod. – 5.00 hod.)

Zamykanie a odomykanie brán cintorína budú vykonávať prí-
slušníci OcP. Toto opatrenie sme prijali kvôli množiacim sa
krádežiam a vandalizmu.

Obecná polícia
Viničná 2
Bernolákovo
0918 88 22 22

DNI OBCE 2015
TOMBOLA
V sobotu 6. júna podvečer 
sa na hlavnom pódiu budú

žrebovať výhercovia
tradičnej tomboly.

Vyzývame prispievateľov 
aby svoje dary poslali alebo
osobne priniesli na sekreta-

riát Obecného úradu 
od 18.5. do 5.6. 

Za všetky príspevky 
vopred ďakujeme.

Tohoroãné
jub i le jné
Dni  obce

Desiate oslavy 
Dní obce

pripravujeme tradične 
na prvý júnový víkend,

5. – 6. júna 2015. 

Budú sa konať na ob-
vyklom mieste, v športo-
vom areáli Jána Poplu-
hára. 

Program, ktorý inten-
zívne pripravujeme, zve-
rejníme dodatočne. 

Cieľom spolupráce BVS s obcou Bernolákovo
je optimalizovať celý proces tak, aby prispel 
k spokojnosti obyvateľov a efektívnemu vyu-
žívaniu verejnej kanalizácie v súlade so zmluv-
nými podmienkami BVS. 
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Mesiac knihy v kniÏnici

Alarmujúci stav 
v základnej ‰kole

V školskom roku 2014/2015
navštevuje Základnú školu v Ber-
nolákove 470 žiakov. Demogra-
fický vývoj počtu narodených detí
v našej obci (zdroj matrika) má už
niekoľko rokov stúpajúci trend.
Okrem toho v obci prebieha nová
výstavba, s ktorou v Bernolákove
pribúdajú mladé rodiny s deťmi,
ktoré v tejto štúdii ešte nie sú
zahrnuté. Aktuálne je vo výs-
tavbe približne 600 domov (zdroj
OÚ). Údaje poukazujú na sku-
točnosť, že počty detí v škole
budú dlhodobo stúpať, resp. sa
ustália na oveľa vyššom počte,
aký je v škole dnes. Už v budúcom
školskom roku budeme mať štyri
prvé triedy, čo historicky v Berno-
lákove ešte nebolo.

V súčasnosti sú v škole využité
pre vyučovanie všetky priestory,
ktoré škola má. V školskom roku
2015/ 2016 budeme mať na škole 
o 3 hlavné triedy viac ako v škol-
skom roku 2014/2015. Takýto
nárast tried predpokladáme aj

v ďalších školských rokoch. Do bu-
dúcna bude treba školu rozšíriť
o 10 hlavných tried, 7 špeciálnych
učební a 3 triedy ŠKD (odhad ve-
denia školy).

V škole sa učíme vo všetkých
možných priestoroch: v suteréne
aj v kabinetoch. 

Aj v najbližších rokoch bude
nutné pristúpiť k nepopulárnym
rozhodnutiam a vyučovať v alter-
natívnych priestoroch.

Všetko by to mali byť len pro-
vizórne riešenia na krátky čas. Na
rozhodnutie ako a kde sa bude
vyučovať v budúcom školskom
roku 2015/2016 ešte čakáme.

Pevne verím, že vedenie obce
a obecné zastupiteľstvo v čo naj-
kratšom čase vyrieši neúnosnú
situáciu s priestormi v našej zá-
kladnej škole. 

Barbora Rigóová, 
riaditeľka školy

V stredu 1. apríla zavítala do kultúrneho domu
slovenská  prozaička, autorka kníh pre deti a mládež,
ktorá je s Bernolákovom úzko spätá  – pani Veronika
Šikulová. Podelila sa s nami o svoje spomienky z Ber-
nolákova aj Modry a my sme sa presvedčili, že má nie-
len literárny, ale aj rozprávačský talent. Jej historky 
z prázdnin u babky na Kollárovej ulici nás všetkých
rozosmiali. A rovnako nás iné príbehy dojali... 
Posúďte sami:

„Milovaná obec, rodisko mojej mamy... Keď sme
vošli do dediny, v bruchu mi začali poletovať motýliky.
Ihneď som mala pocit, že sa blížia prázdniny, som
dievčisko, vysvedčenie v suchu, kufor plný knižiek 
a pred nami leto plné marhúľ, uhoriek, ríbezlí a ze-
lených fazuliek. Mihálov bicykel opretý o babičkinu
bránu, schody do komory a tichý rozhovor mojej
babičky so sestrami, hruška Magdalénka, čo sype slad-
ké malé hrušky pred dom na chodník, vôňa kôpru“…

beseda
s Veronikou · iku lovou História marca ako mesiaca knihy sa začala písať v roku 1955 na počesť

Mateja Hrebendu. Išlo tiež o úsilie podporiť trvalý záujem o knihy. A prečo
práve marec? Matej Hrebenda, legendárny šíriteľ slovenskej a českej knihy
a osvety, sa narodil a zomrel v marci. Putoval nielen po Slovensku, ale aj po
okolitých krajinách a šíril v nich knižnú kultúru. Dnes túto úlohu plnia
knižnice a sprístupňujú knihy všetkým čitateľom.

Obecná knižnica v Bernolákove pripravila v marci už tradičné besedy v kniž-
nici pre našich škôlkárov a školákov. Na besedách sme hovorili o rozprávkach,
dobrodružných knihách, encyklopédiách, povestiach aj bájkach. Deti si s ra-
dosťou knihy prezerali a so záujmom počúvali, ako sa vyrába papier, ktorý je
potrebný na ich výrobu.

Vá ení priatelia koly 
Pomô te nám skvalitni  
výchovno  vzdelávací 

proces na kole darovaním 
2% z dane! 

 

KTO SME:  Zdru enie rodi ov a priate ov iakov Základnej koly Bernolákovo  
kolá ik.  Skratka: OZ ZRP   kolá ik 

 
ÍM SA ZAOBERÁME:  

Podporujeme aktivity iakov Z  Bernolákovo  
Finan ne prispievame na rôzne výchovno-vzdelávacie výlety a pobyty 
(Dopravné ihrisko, kola v prírode, Ly iarsky výcvik, Plavecký výcvik, Plavecký 
kurz ...) 
Odme ujeme naj ikovnej ie a najusilovnej ie deti 
Organizujeme  rôzne záujmové a portové aktivity pre deti (Medzinárodný de  
detí, Noc v kole, kolá ik v pohybe) 
Organizujeme kultúrne a spolo enské podujatia (Viano né trhy, Ve kono né 
trhy, kolský ples) 
Finan né prostriedky pou ívame na skvalitnenie vybavenia koly a skvalitnenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu na kole 

 
ÚDAJE O PRÍJMATE OVI:  
Obchodné meno: Zdru enie rodi ov a priate ov iakov Základnej koly 

Bernolákovo  kolá ik  
Právna forma:       Ob ianske zdru enie      
Sídlo:         Komenského 3, 900 27 Bernolákovo 
I O:         30855870 

 
Va e 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní 

na ich aktivít v prospech iakov. Vyu ite mo nos  rozhodnú  
o Va ich 2%. 

AKUJEME! 
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Spolupráca detí Z· s dôchodcami z Pohody
Nepriateľom človeka v každom veku je jeho vlastná pasivita.

Ak sa k nej pridá aj apatia, ak človek stráca zmysel života je
potrebné mu pomôcť.

Žiaci pani učiteľky Žůrkovej pravidelne každý utorok poobede
navštevujú našich seniorov v penzióne Pohoda. 

Nechodia do penziónu vystupovať s nacvičeným programom.
Spoločne si čítajú, spievajú, kreslia, učia sa ručné práce. Keď
bude teplejšie, vyberú sa aj na prechádzky po obci.

Stretnutia uplynie vždy veľmi rýchlo. Už pri odchode sa všet-
ci tešia na ďalší utorok, kedy im monotónny pokoj všedných dní
spestrí návšteva detí. 

E. Žůrková, učiteľka školy

S veľkou radosťou sme všetky deti a vychovávateľky zo Škol-
ského klubu detí v Bernolákove išli na vychádzky ku kŕmidlám.
Dolný Háj v Bernolákove navštívili postupne všetky oddelenia 
v sprievode poľovníka pána Bognára, ktorý nás zaviedol ku
kŕmidlám a priblížil nám život zvierat z voľnej prírody v zime.
Nezabudli sme im priniesť potravu a potrebnú soľ priniesol pán
poľovník. O bezpečnosť sa nám starali páni policajti z Obecnej
polície, ktorí nás sprevádzali celou cestou, aby nás chránili pred
prechádzajúcimi autami. Pomaly sa zvečerilo. Zvieratká určite
našli svoje dobrôtky a my všetci sme boli šťastní, lebo tieto
vychádzky boli jedinečné. 

Vychovávateľky a všetky deti! 

BST.Networkww
w.
bs
t.s
k

www.bst.sk
info@bst.sk
0944 477 403

Elektroinštalácie
Zabezpečovacie
systémy

INTERNETOVÉ PRIPOJENIE
V BERNOLÁKOVE A OKOLÍ

Tradícia oÏíva 
Bola slnečná nedeľa 8. marca. Ako každoročne – obecný úrad,

ZO SZPB a vedenie kultúrneho domu pripravili pre všetky ženy
našej obce kultúrny program pri príležitosti MDŽ. Svojou vlast-
nou básňou otvoril toto podujatie pán starosta Richard Červien-
ka. Vystúpenie detí z MŠ a ZUŠ bolo, ako vždy, veľmi milé a vyča-
rilo úsmev na našich tvárach. Vystúpila aj členka tanečného
súboru Niagara. Ženský spevácky súbor Čeklísanky pod vedením
p. Danky Szökeovej dostal vzácny dar. Prvýkrát  vystúpil  na ve-

rejnom koncerte s harmonikárom pánom Mariánom Vojtom –
členom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Brati-
slave. Dúfame, že sme našimi piesňami vytvorili príjemnú atmo-
sféru.

V mene všetkých žien ďakujeme pánovi starostovi Richardovi
Červienkovi, vedúcemu kultúrneho domu p. Quardovi, p. Gre-
bečiovej, p. Jórovej, všetkým ďalším organizátorom, účinkujúcim
a sponzorom za krásne kvety a malú pozornosť venovanú z úp-
rimného srdca. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Eva Šticová z Obilnej ulice 

Vychádzky ku k⁄midlám
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Koniec roka 2014 ubiehal v znamení
mnohých koncertných aktivít – najvý-
znamnejšou z nich bol náš Vianočný kon-
cert. V preplnenej sále kultúrneho domu
sa dynamicky striedali spevácke, tanečné,
hudobné i dramatické vystúpenia. Žiakom
sa darilo, predviedli krásne, umelecky
hodnotné výkony, často hodné profe-
sionálov. Vyvrcholením hudobnej časti
koncertu bolo predvedenie hymnickej
skladby Adeste fideles v podaní komor-
ného orchestra ZUŠ. Záverom tohto
slávnostného podujatia sa literárno-dra-
matické oddelenie predstavilo úryvkom
pripravovaného celovečerného muzikálu
Mary Poppins. Ďakujem všetkým učiteľom
i žiakom, ktorí sa na príprave koncertu
podieľali. Prispeli tak svojmu obecenstvu 
k umocneniu pocitu z blížiacich sa Vianoc.

• Koncom januára sa naši žiaci opäť
predstavili ukážkou z pripravovaného mu-
zikálu Mary Poppins na Plese základnej
školy.

• Začiatkom roka ZUŠ usporiadala tri
interné koncerty, na ktorých sa sa postup-
ne predstavili naši najmladší žiaci  v spolo-
čenskej sále Spojenej školy. 

• V spolpráci s ma-
terskou školou a taneč-
ným súborom Niagara
naši žiaci vystúpili na
koncerte k MDŽ.

• žiačky speváckeho
oddelenia sa zúčastnili
celoslovenskej súťaže
Muzikálová hviezda
v divadle Nová scéna.
II. cenu v prvej kategórii
získala Ester Jezberová,
mimoriadnu cenu za interpretáciu piesne
získala Janka Biznárová, školu úspešne
reprezentovali aj Viktória Kurišková a Mi-
chaela Velčíková. Všetky žiačky pracujú
pod umeleckým vedením DiS. art. Romana
Müllera. 

• 13. a 14. júna sa vo veľkej sále Kul-
túrneho domu uskutoční premiéra muzi-
kálu Mary Poppins. Všetkých Vás srdečne
pozývame!    

• 15. júna bude v priestoroch Spojenej
školy slávnostne otvorená výstava sied-
mych absolventov výtvarného odboru. 

Do konca školského roka nás čaká ešte
veľa podujatí. 

Ďakujem našim sponzorom, bez ktorých
by sme mnohé nezvládli. Naše obrovské
ĎAKUJEM patrí Richardovi Červienkovi,
starostovi obce, Jaroslavovi a Dušanovi
Boškovi a Bratislavskej metrologickej spo-
ločnosti,  Jozefovi Kalivodovi,  Rastislavovi
Sekerkovi a Radovanovi Chudadovi za ne-
zištnú pomoc a podporu.

Všetky plánované podujatia sú uve-
dené na webstránke obce Bernolákovo
v sekcii školstvo, v mene celého pedago-
gického kolektívu i všetkých účinkujúcich
Vás na ne srdečne pozývam. 

Jarmila Bošková 
riaditeľka školy

Úspechy, nádeje i oãakávania Základnej umeleckej ‰koly
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Vyná‰anie Moreny
Morana, Muriena, Smrť, Baba smrtka, Hejhana, Kyselica, Marmuriena,
Barboriena a mnoho ďaľších mien si uchovala podobizeň zimy.

Spomienka na stretnutie
Rada sa stretám s kreatívnymi ľuďmi, a tak som

ochotne prisľúbila, že sa prídem pozrieť na kraslice
ku pani Tokošovej. Usadili sme sa, po krátkom roz-
hovore ich pani Tokošová priniesla. Uauúúú! Krehké
škrupinky zdobené kompozíciami „lupienkov“ vosku,
nežné, nápadité, precízne.... Naozaj ma uzemnili.
Koľko citu, nápadov, vynaliezavosti a neuveriteľnej
trpezlivosti... A ešte som sa nespamätala z prekvape-
nia a priniesla ďalšie, „z iného košíka“. Neuveriteľné
„konštrukcie“ matematicky presne naskladaných
stúh neviditeľne pripevnených k podkladu... Vopred
bolo potrebné vypočítať každý detail a potom skladať
a upevňovať milimeter po milimetri, precízneee....
Nič také som nikdy nevidela! Klobúk dole! Blaho-
želám!

Dúfam, že rovnako ako mňa 20. marca, poteší aj
Vás o mesiac neskôr pohľad na tieto úžasné kom-
pozície z rúk pani Tokošovej. 

Ďakujeme pani Tokošová a prajeme Vám veľa
zdravia, radosti! Nech Vás neopúšťa chuť tvoriť!
Tešíme sa na Vaše nové dielka!

mm

V piatok 27. marca
opäť prehovorili 
kvety a srdcia. 

Do pokladničiek 
37  dobrovoľníkov,

žiakov základnej školy,
prispeli tento rok obča-
nia Bernolákova sumou

1917,47 €, 
a obyvatelia

Chorvátskeho Grobu
sumou 243,71 €.

Opäť sme sa
presvedčili, že netreba
veľké slová, ale stačia
drobné činy, aby sa
dosiahol fantastický

výsledok. V mene Ligy
proti rakovine Vám

ďakujeme 
za finančné príspevky 

a nezištnú pomoc. 

B. Frindrichová

DeÀ
narcisov

Vynášanie Moreny je jeden z najstarších
zvykov. Koná sa koncom zimy a vyjadruje
túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím 
a privolať teplé lúče slnka. 

Morena sa tradične vyhotovuje z dvoch
drevených palíc v tvare kríža obkrútených
slamou. Býva oblečená do miestneho zväč-
ša sviatočného odevu. Zvyčajne ju zapália 
a hádžu z brehu do rieky či potoka, za spevu
piesní. Potom sa spievajú piesne vítajúce
slnko a prichádzajúcu jar.

V tomto duchu sa nieslo aj naše “škôl-
kárske” vynášane Moreny.

Deťom sme vopred premietli čiernobiely
etnografický záznam vynášania Moreny 
z roku 1933. Potom sme im porozprávali 
o zvykoch a tradíciách a spoločne sme si
vypočuli básne a piesne k tejto téme. 

Všetci sme sa tešili na deň, kedy sa 
v dobrej nálade vyberieme k Čiernej vode.
Dievčatá a chlapci spievajúc niesli Morenu
cez celú dedinu k potoku, kde sme ju zapálili
a hodili do vody. 

Všetci budeme na tento deň dlho spo-
mínať.

Zuzana Mocsiová
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MASÁžE
(relaxačné a liečebné)

Národného oslobodenia 31
Bernolákovo

objednať sa môžete na
tel.: 0944 133 708

www.masazeslavka.sk

OBCHODÍK PRE
ZVIERATÁ 

PRE PSOV A MAČKY A HLODAVCE
• Hlboko mrazené drvené 100% mäso 

s kosťou a chrupavkou
• Konzervy, salámy

• Granule superprémiové, prémiové, 
ekonomické - balené aj vážené

• Výživové doplnky, vitamíny a pamlsky
• Obojky za bezkonkurenčné ceny, postroje K9, 

vodítka  a výcvikové pomôcky
• Kozmetika na uši, oči, šampóny, hrebene,

župany...
• Misky, pelechy, hračky, wc, podstielky, 

svetielka
• Doplnky do auta aj do domu

PRE RYBIČKY, KORYTNAČKY 
A HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

• Krmné zmesy AFEED 
od slovenského výrobcu

• Nosnice, kuriatka, broilery, králiky...
• Dezinfekcie

Nájdete nás na Viničnej ulici pri pošte
od pondelka do piatku 

od 9:00 do 18:30 
a v sobotu od 8:30 do 13:00. 

Rozvoz tovaru: 0903 452 760

KURZ 
PRVEJ POMOCI
Predsedníctvo Miestneho spolku SČK 
v Bernolákove oznamuje občanom,  

že dňa 19. septembra 2015
pripravuje 

8-hodinový 
kurz prvej pomoci. 

Cena kurzu je 27,00 €. 

Kurzy sú vhodné aj pre mamičky a oteckov, 
ktorí chcú byť pripravení podať prvú pomoc 

v prípade úrazu v domácnosti.  
Prihlásiť sa môžete na Obecnom úrade  

v Bernolákove u pani Nagyovej.
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Výstavba rodinných domov 
(aj na kľúč),

rekonštrukcie, zatepľovanie budov

Stavebná firma 
WHITE MARINE s.r.o.

Hviezdoslavova 1, 900 27 Bernolákovo

e-mail: white.marine@azet.sk

mob.: +421 948 435 750
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Nedávno sme sa dozvedeli, že pro-
jekt Komunitného centra Prístav bol
v programe „Dobrá krajina 2015“
zaradený medzi víťazné. Znamená to,

že sme sa stali súčasťou online darcovského portálu, ktorý
spravuje Nadácia Pontis. Každý návštevník tohto portálu si môže
vybrať projekt, ktorý sa mu páči a podporiť ho, čím prispeje 
k jeho realizácii.

Vďaka nášmu projektu by sme radi umožnili návštevníkom
Komunitného centra Prístav zahrať si bezplatne jednoduchšiu
verziu obľúbenej hry Golf – tzv. Disc golf. K tejto hre je potrebná
trávnatá plocha, ktorú máme k dispozícii a potom už len "lieta-
júce taniere", alebo frisbee, ktoré sa hádžu do špeciálnych pre-
nosných košov. 

Našou snahou je vytvoriť v obci priestor, kde sa môžu ľudia
stretnúť a tráviť spolu čas pri nenáročnej športovej aktivite.
Veríme, že vďaka tomuto projektu môžeme prispieť k budovaniu
dobrých vzťahov a podporiť vzájomné spoznávanie a porozume-
nie medzi ľuďmi. Všetci návštevníci, ktorí dokážu hádzať „lietajú-
ci tanier“ a chcú si túto hru vyskúšať, sú vítaní.

Viac informácií o projekte „Disc golf = viac ako hra“ môžete
získať na webovej stránke www.dobrakrajina.sk, kde tento pro-
jekt môžete zároveň aj podporiť. Na Vaše otázky a pripomienky
rád odpovie koordinátor projektu – osobne v areáli KC Prístav 
na Poštovej 57, mailom: depo@kcpristav, alebo telefonicky:
0910 915 585.

Tomáš Kováč

Viac ako hra

Komunitné centrum Prístav 
na Po‰tovej 57 v Bernolákove
je projektom o. z. Prístav, ktorého cieľom je vybudovať pre
obyvateľov Bernolákova miesto, kde sa budú radi stretávať,
spoznávať a navzájom sa obohacovať. Počas školského roka
môžete navštíviť tieto jeho aktivity: pre mamičky na rodi-

čovskej dovolenke a ich deti (okrem voľných hier v herni
alebo v areáli centra) aj tvorivé dielne pre najmenších, 
anglické konverzácie pre mamičky, angličtina pre deti.

KLUB MAMIČIEK KORÁB
(burzy šiat a potrieb pre deti)
PO, ST od 9.30 do 12.00 h., UT, ŠT od 16.00 do 18.00 h.

DEPO KLUB
voľnočasový klub pre deti a mládež (hry vo vnútri a von-
ku, angličtina hrou, tvorivé dielne, fotografický krúžok 
a filmový klub)
PO, UT, ŠT, PI od 15.00 h do 18.00 h

PÁRTY PRE DETI
raz do mesiaca stretnutie detí pri zaujímavom príbehu,
ručných prácach a hrách

CROSS
pre deti od 1 do 6 rokov; možnosť navštíviť prebieha-
júce kurzy ako ukážkovú hodinu, inšpiratívny priestor
pre mladých
SO o 18.00 h.

ANGLIČTINA HOCUS & LOTUS
nové kurzy v septembri 2015

ANGLICKÁ KONVERZÁCIA PRE DOSPELÝCH
pre pokročilých s lektorom, pre ktorého je angličtina
rodným jazykom.
ŠT od 19.15 h.

TVORIVÉ KURZY
kurz ručných prác pre ženy raz do mesiaca v nedeľu 
o 16.00 h.

RAŇAJKY PRE MUŽOV
chutné raňajky s užitočnou témou pre mužov jednu
sobotu v mesiaci od 8.30 h.

Aktuálne informácie nájdete na www.kcpristav.sk
alebo na FB©: Komunitné centrum Prístav
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ª u d o v é  m i s i e  a l e b o  
kapucíni po 15 rokoch

Tak ako pred 15 rokmi, aj tento rok sa konali v rímsko-
katolíckej farnosti našej obce farské misie. Opäť našu farnosť
navštívili bratia kapucíni. V novej zostave sprevádzali sväté
omše oduševneným spevom, udeľovaním sviatostí, obno-
vením manželských sľubov pre páry, milými pesničkami pre
najmenších aj príhovormi, v ktorých nechýbalo množstvo po-
vzbudenia i vtipu. Popri tejto službe navštívili aj detský do-
mov, zariadenie pre seniorov, chorých v domácnostiach 
a tiež strávili čas s mladými, rodinami, deťmi, mužmi i žena-
mi na výnimočných katechézach. 

Počas piatkového večera kapucíni a Stanley zahrali kon-
cert v spoločenskej sále spojenej školy. Vytvorili perfektnú
atmosféru a do diania zapojili aj publikum, čo si najviac užili
tí najmenší hostia.

Počas celého týždňa sme počuli množstvo povzbudení 
a svedectiev o Božej láske ku každému z nás. Misie sme ukon-
čili požehnaním nového misijného kríža v areáli kostola.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri príprave a priebe-
hu misií. Ďakujeme bratom kapucínom za ich čas, trpezlivosť
a obetu. Dúfame, že o 15 rokov sa na misiách stretneme
opäť všetci spolu ešte v hojnejšom počte. 

Za farské spoločenstvo
Veronika Vargová

Zmocni sa ma!
Taký bol názov pôstnej duchovnej obnovy, ktorú pripravili

animátori rímskokatolíckej farnosti pre mladých už po dru-
hýkrát. 

Zúčastnili sa jej mnohí akční, aj tí menej aktívni ľudia 
z farnosti. V priebehu dvoch dní si účastníci mohli vypočuť via-
cero prednášok od domácich animátorov, ale aj od hostí z bra-
tislavského spoločenstva.

Piatkový večer by sa so skupinkou mladých dal stráviť naozaj
všelijako. My sme mali možnosť prežiť čas slova, spolo-
čenstva, nových známostí, a čo viac, čas v Božej prítomnosti.
Akcia sa celý čas niesla v duchu Svetla v našich životoch.
Tohtoročný sobotný program pripravili mladí zo spoločenstva
Stream. Štyria chalani s jedinou nežnou spoločníčkou obohatili
naše spoločné stretnutie povzbudivými slovami, spoločnou

modlitbou a duchovnými rozhovormi. Jednoducho, boli tu pre
nás a my pre nich. Rozoberali sme témy ako sila odpustenia, sila
modlitby za vnútorné uzdravenie, sila vyslovených slov a mnohé
iné. Nechýbala súťaž o hodnotné ceny, aj sladkostí bola celá
kopa. Nesmiem zabudnúť na výborný obed, ktorý pripravili tie
najšikovnejšie ruky! Aj kávička z kávovaru, ktorý si ako príručnú
batožinu priniesli naši hostia, mnohým dobre padla.

Verím, že si každý našiel tému alebo myšlienky, ktoré ho
zaujali, posilnili alebo dodali odvahu. Chlapcov a dievčatá 
od 14 rokov, ktorí by chceli prísť do nášho spoločenstva,
srdečne pozývame na  sobotné stretnutia v Pastoračnom centre
Domček  (pri rímskokatolíckom Kostole sv. Štefana v Bernolá-
kove) každý druhý týždeň od 18:00 hodiny. Tešíme sa na Teba!
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Barokový kaštieľ v Bernolákove spolu 
s priľahlým parkom prešiel po roku 1990
vlastníckymi zmenami, ktoré mu veľmi
neprospeli. Z verejného historického parku
sa stal rozsiahly súkromný športovo-
rekreačný areál, kaštieľ ale ostal bez účelu,
nevyužitý. A čo je horšie, zlyhala aj základ-
ná údržba a ochrana objektu, čo priamo
ohrozilo jeho existenciu. Nejedná sa pri-
tom o hocijakú stavbu. Patrí medzi naše
národné kultúrne pamiatky a najkrajšie
barokové stavby na Slovensku.

Kaštieľ, ktorý dal v roku 1714 postaviť
gróf Jozef Esterházi, bol svojho času po-
kladaný za architektonický skvost. História
jeho úpadku sa začala písať pred koncom
vojny roku 1945, keď ho po odchode po-
sledných Esterháziovcov vydrancovali so-
vietski a naši vojaci spolu s obyvateľmi
obce. Čo sa nerozkradlo, to sa poničilo.
Preto musel v rokoch 1948-1949 prejsť
výraznou opravou. Po vojne pripadol pod
správu štátu a užívateľmi sa nakrátko stali
viaceré výrobné podniky. Následne tu viac
ako tri desaťročia sídlila Poľnohospodárska
technická škola Bernolákovo – odbor
mechanizácia poľnohospodárskej výroby.
Potom kaštieľ využívala Vysoká škola vý-
tvarných umení v Bratislave. V roku 1991
bola pamiatka bezplatným prevodom vy-
daná do majetku obce Bernolákovo. 

Po takmer štyridsaťročnom nevhodnom
užívaní ostal kaštieľ v úbohom stave a na re-
konštrukciu bola potrebná veľká investícia.
Obec nemala potrebné zdroje a v roku
1993 prenajala kaštieľ firme Huma 90 s.r.o.
z Bratislavy na čele s Ing. arch. Jaroslavom
Kachlíkom. Ten sa zaviazal do štyri a pol ro-
ka kaštieľ opraviť. Po rekonštrukcii sa z kaš-
tieľa mal stať trojhviezdičkový hotel a z  areá-
lu polyfunkčný komplex. Ako sa ukázalo,
potrebné financie nemal ani tento nájomca
a pre nedodržiavanie zmluvných podmie-
nok s ním obec v roku  2001 zmluvu zruši-
la. Kaštieľ však už o rok získal Ing. J. Kachlík
ako vlastník (vtedy konateľ firmy Team
projekt, s.r.o.), keď mu obec park s kaštie-
ľom predala. Záujem (staro)nového vlastní-
ka bol stále viac sústredený na aktivity 
v parku, z ktorého vytvoril voľnočasový
areál ponúkajúci rôzne športové a oddy-
chové aktivity a možnosť luxusného ubyto-
vania v apartmánových domoch, ktoré pos-
tavil v areáli parku. 

Park je pre širokú verejnosť neprístupný,
pôvodná kompozícia a účel boli zmenené.
No jeho užívaním sa aspoň zachránili nie-
ktoré vzácne porasty, územie je udržiavané
a bolo zreštaurovaných niekoľkoparkových
sôch. V spolupráci s reštaurátorským ate-
liérom Vysokej školy výtvarných umení 
v Bratislave sa zachránili 2 sochy grifov, 2 bus-
ty (alegórie Deň a Noc) a štyri alegórie roč-
ných období, ku ktorým boli vyhotovené aj
kópie. Problém predstavovala alegória Jar,
z ktorej sa zachovala iba spodná časť nôh
na podstavci. Po vytvorení jej kópie na zá-
klade hypotetickej rekonštrukcie sa však 

v roku 2013 našli detailnejšie fotografie,
vďaka ktorým bolo možné domodelovať
originál. Tejto úlohy sa zhostila študentka
Michaela Nahálková. 

Aktuálne prebieha ešte reštaurovanie
mramorovej fontány z areálu. Reštau-
rované sochy okrem dvoch grifov sú zatiaľ
deponované v priestoroch VŠVU. Dvoch
grifov môžeme vidieť na nádvorí pred
kaštieľom. Okrem zámerov študentov 
z VŠVU (Jan Kyncl, Peter Šimon, Michaela
Nahálková...) sa témou kaštieľa zaoberal aj
študent Stavebnej fakulty Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratislave Peter Jurko-
vič, a to vo svojej diplomovej práci o prí-
prave staveniska pre obnovu kaštieľa.
Aktivity na vysokých školách sú veľmi prí-
nosné, lebo každá takáto práca prináša
nové poznanie o kaštieli.

Na chátranie kaštieľa upozorňovali nie-
koľko krát kontroly z Ministerstva kultúry
SR, ale vyžadovanie nápravy nebolo dô-
sledné. Dlhodobé zavĺhanie interiéru a mu-
rív zničilo zachovanú výzdobu a ohrozilo
samotnú stavbu. Nevábne to v posledných
rokoch vyzeralo aj v najbližšom okolí ka-
štieľa, ktoré bolo celé zarastené burinou.
Okrem toho pohľad na kaštieľ kazí paraván
reklamných billboardov nevhodne umie-
stnený pred kaštieľom. Na alarmujúci stav
pamiatky začali časom upozorňovať aj
médiá. Veľkú pozornosť kaštieľu venovala
napríklad v roku 2012 a neskôr opakovane
Katarína Začková v relácii televízie RTVS 
s názvom Reportéri. Nad stavom pamiatky 
a nečinnosťou majiteľa ako aj kompeten-
tných úradov tu vyjadrovali svoje pohorše-
nie slovenskí kunsthistorici Jana Šulcová 
a Jozef Lenhárt. Pracovníci pamiatkových
orgánov i samotného Ministerstva kultúry
svoju dlhodobú nečinnosť naopak obhajo-
vali tým, že nemajú dostatok pracovníkov,
financií, kompetencií... 

Neakceptovateľný stav pamiatky vie-
dol k tomu, že v novembri 2013 pamiatkari
uložili majiteľovi ultimátum, ktorého ne-
splnením by dostal pokutu. Ten sa násled-
ne zaviazal kaštieľ zrekonštruovať v urče-
ných termínoch a navyše ju hradiť z kapi-
tálu získaného odpredajom časti svojich
rezervných aktív. Obdobie prác určil od
júna/júla 2014 do apríla 2016.

Z pamiatky sa má stať polyfunkčný „gol-
fový palác“ upravený pre potreby gol-

fového areálu. Okrem klubových a admi-
nistratívnych priestorov by tu mala byť reš-
taurácia, reprezentačné miestnosti určené
na spoločenské aktivity, či malá vinotéka 
v suteréne. Vnútorné nádvorie sa má počas
letných mesiacov  premeniť na oddychovú
zónu s terasou a s možnosťou obsluhy z re-
štaurácie. Uvažuje sa tiež nad inštalovaním
menšej expozície k dejinám a vývoju kaš-
tieľa a parku a (alebo) o usporadúvaní
dočasných výstav.

Projekt obnovy odštartoval v zime 2013/
2014 búracími prácami, tie vystriedali čis-
tiace práce kaštieľa i okolia. V auguste
2014 bola začatá kompletná rekonštrukcia
strechy. V súčasnosti je lešenie umiestnené
pri hlavnej veži. Rekonštrukcia je teda roz-
behnutá. No či bude pokračovať, je zatiaľ
otázne. Jedno je však isté. Kaštieľ v Ber-
nolákove bol už pridlho prehliadaný. Je na
čase, aby sa znovu stal potešením pre mi-
lovníkov  pamiatok, aby  opäť  s hrdosťou
reprezentoval našu bohatú kultúrnu his-
tóriu. Pretože je smutné, že sa kvôli je-
ho upadajúcemu stavu už ani neuvádza 
v súčasných publikáciách prezentujúcich
slovenské architektonické dedičstvo. Je
najvyšší čas a priam nutnosť tentokrát do-
tiahnuť jeho rekonštrukciu do úspešného
konca. Aby sa raz nestalo, že stratí svoju
pamiatkovú hodnotu a Slovensko tak príde
o ďalšiu významnú pamiatku. Treba pod-
niknúť všetky možné kroky, aby sa tak
nestalo. Tento vzácny takmer 300 ročný
skvost si zaslúži patriť medzi Európske
kultúrne dedičstvo a nie bojovať o prežitie.

Petra Rýchliková, 
študentka muzeológie 

a kultúrneho dedičstva, 
FF UK v Bratislave.

Zdroje:
-  Archív  PÚ  SR,  Zbierka  výskumných  správ,
sign.  T  4313.  Zámer  pamiatkovej   úpravy, ba-
rokový kaštieľ Bernolákovo. Bratislava:
SÚPSOP, 1970. 
- Archív KPÚ Bratislava, Spisová agenda KPÚ
Bratislava 2007 - 2013.  
- DUCHOŇ,  Michal  et  al.  2009.  Bernolákovo

1209-2009:  dejiny  obce.  Bernolákovo: Obec-
ný úrad Bernolákovo, 2009. 208 s. ISBN 978-80-
970155-3-4. 
- http://www.golfandtravel.sk/archives/3891

Ka‰tieº v Bernolákove: 
záchrana na dohºad?
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Pred rokom sme v obecnom časopise 
(č. 1/2014, s. 12-13) obšírnejšie napísali o dia-
ní na archeologickej lokalite, ktorej centrom
sú ruiny hradu Čeklís. Nadväzujúc na dovte-
dajšie aktivity sme v roku 2014 otvorili 
5. sezónu archeologického výskumu na hrade
Čeklís. Predchádzala tomu príprava projektov
a získanie rôznych potvrdení. Každý rok sú
naše aktivity z pohľadu pamiatkovej ochrany
vymedzené Rozhodnutím KPÚ Bratislava. Od-
borné práce sú v réžii vedúcich výskumu
PhDr. Zdenka Farkaša, PhD., a Mgr. Igora Cho-
mu z Archeologického múzea SNM. Hlavné
práce na lokalite sa sústredili do letných
prázdninových mesiacov. S odoberaním, pre-
zeraním a odvážaním množstva zeminy si vý-
borne poradili študenti archeológie, histórie,
dejín umenia, stredoškoláci a po troche po-
mohli ďalší priaznivci hradu Čeklís. Počasie
nám bolo zväčša naklonené. Po skončení vy-
kopávok archeológovia pracovali na dokumen-
tácii z výskumu, z ktorej čerpá nasledu-
júci text. 

Výskum na hrade ukázal, že k severnému
múru opevnenia a rohovej veže pristavili mo-
hutnú budovu s vnútornými rozmermi 15,5 x
6,6 m. Rozmery, hrúbka múrov (2 m), stopy
klenby, zvyšky honosného portálu, stopy po
vykurovacích zariadeniach, prekrytie pálenou
škridlou nevylučujú, že sa jednalo o palácovú
stavbu s jedným podzemným a najmenej
dvoma nadzemnými podlažiami so vstupom
od juhu, z priestoru zachyteného nádvoria.
Podľa zaobleného nárožia a početných nále-
zov militárií možno predpokladať že „palác“
mal okrem obytnej a reprezentačnej funkcie
aj funkciu obrannú. Odkryté boli ďalšie
zvyšky opracovaných kameňov z gotického
portálu. To naznačuje, že v tých miestach
mohol byť vstup z nádvoria do suterénnych
priestorov a do horných podlaží budovy.
Nálezy mincí sú podľa predbežného určenia
predovšetkým rakúske razby z obdobia po
roku 1448. Medzi nálezmi militárií sú hroty
šípov do kuší, typu bodkin, fragmenty bron-
zovej hlavne menšej palnej zbrane (hákovni-
ca, píšťala), guľovité i hranaté náboje do
takýchto zbraní, kostený orech kuše, frag-
ment bojovej sekery a spodný okraj suknice
železného brnenia. Tento zaujímavý súbor
vhodne dopĺňajú nálezy z roku 2013 – pra-

chovnice a menšej
kamennej gule rá-
žou zodpovedajú-
cou tarasnici. Po-
četné nálezy zvie-
racích kostí boli
zrejme odpadom 
z pôvodnej hradnej
kuchyne. Budova 
s reprezentačnými
okennými otvormi
obrátenými do ná-
dvoria zanikla pri
výraznom požiari 
v druhej polovici
15. storočia a ná-
sledne bola rozobe-
raná na stavebný
materiál.

Podarilo sa za-
chytiť pôvodnú hlinenú úroveň nádvoria
hradu. Našiel sa tu lomový kameň usporia-
daný do kruhu a približne v strede ležal bron-
zový prsteň so stopami pozlátenia. Východné
ukončenie plochy nádvoria zatiaľ nie je
zreteľné, predbežne nemožno vylúčiť, že
niekde tu mohol byť, aspoň v niektorej fáze
vývoja hradu, vstup do opevnenia chránený
zaobleným bokom budovy.

Potrebovali sme zdokumentovať stre-
dovekú priekopu, ktorá obklopovala hrad. Na
sever od severného opevnenia bola pomo-
cou stroja hĺbená sonda v dĺžke 28,6 m. Dĺžka
ramena zemného stroja limitovala hĺbku
výkopu, ktorý mohol dosiahnuť len 4 m. Pod-
ložie tu tvorila žltavá sprašová hlina pre-
chádzajúca do ílovitých vrstiev, prekrytá
tmavohnedou hlinitou zeminou. Šírka stre-
dovekej priekopy na povrchu dosahovala 9 m
a jej hĺbku možno odhadovať na 5 m od sú-
časnej úrovne terénu. 

V južnej časti hradného návršia pri vodá-
renskej veži bola vyhĺbená sonda s rozmermi
10,5 x 2,5 m. Zistilo sa, že súčasná vodáren-
ská veža je zapustená 1,5 m do terénu a pod
ňou sa zachovala staršia nádrž postavená 
z tehál. Z nálezu vyplýva, že dnešnú vodáren-
skú vežu postavili do pôvodnej tehlovej
nádrže na vodu, postavenej z barokových te-
hál v 18. storočí. Murovaná eliptická tehlová
baroková nádrž zásobovala úžitkovou vodou

blízky kaštieľ. Pred-
pokladáme, že teh-
lová nádrž bola
prekrytá drevenou
budovou, ktorá je
nakreslená na ve-
dute Bernolákova 
z r. 1780. Pri kopaní
na severnej strane
hradu sme odkryli
dve vodovodné po-
trubia smerujúce na
sever. Jedno, pô-
vodne drevené z čer-
veného smreka resp.
smrekovca viedlo
od barokovej teh-

lovej cisterny a druhé, z liatinových rúr sa via-
že s obdobím súčasnej vodárenskej veže. 

Zatiaľ chýbajúci južný múr opevnenia na-
stoľuje otázky, kadiaľ pôvodne viedol. Azda
až po úpätí kopca, nemožno však celkom
vylúčiť ani teóriu o priamom zapojení kostola
do rámca vrcholno-stredovekého opevnenia.
Nastolené otázky však umožní riešiť len
budúci výskum.

Pre záujemcov o históriu sme 16. augusta
2014 pripravili Noc hradných zrúcanín. Náš
rytier Ľuboš Diňa so svojou družinou prezen-
toval stredoveké zbrane a brnenia. Luk, oštep
a sekeru si mohol vyskúšať každý. Statoční
bojovníci boli po zložení prísahy pasovaní za
rytierov hradu. V príjemný letný podvečer
sme prítomným porozprávali a ukázali, čo sa
na hrade doteraz spravilo. Priamo ten najpo-
volanejší – náš archeológ PhDr. Zdeňek Far-
kaš, PhD., – nás informoval o svojich názo-
roch na doteraz získané poznatky. Po zotme-
ní nás oslovila príjemná scenéria hradu Čeklís
vo svetle horiacich faklí.

V nadchádzajúcej sezóne sa chceme za-
merať na doskúmanie interiéru severnej bu-
dovy hradu, kde sú spálené drevené kon-
štrukcie a kamenné kvádre. Pravdepodobne
tu odkryjeme časť východnej hradby opevne-
nia. V prípade dostatku finančných a ľud-
ských zdrojov by sme skúmali aj predpo-
kladanú pravekú priekopu. Návštevníkov
prosíme, aby rešpektovali upozornenia na
tabuliach a zbytočne nešliapali po nálezoch.
Terén je nebezpečný, preto treba byť ma-
ximálne opatrný.

Projekt výskumu na hrade Čeklís v roku
2014 finančne podporilo MK SR, obec Ber-
nolákovo, PaeDr. Ján Andráš a darcovia 2 % 
z daní. Priestor pre odkladanie náradia máme
vďaka pochopeniu rodín Kostkovej a Jánoši-
kovej. Všetkým, ktorí pomáhajú, patrí veľká
vďaka. V období podávania daňových pri-
znaní sa uchádzame o 2 % z vašich daní pre
občianske združenie Hrad Čeklís, ktoré využi-
jeme v prospech hradu.

Jaroslav Vokoun
Občianske združenie Hrad Čeklís

Archeologické leto 2014
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Rodičia očakávajúci narodenie svojho
potomka musia vždy vyriešiť jednu otázku –
Aké meno dostane naše dieťa? Určenie me-
na v minulosti súviselo s krstom a bolo inšpi-
rované bibliou a osobami z ranokresťan-
ského obdobia. Kresťanské mená boli hebrej-
ského (Ján, Jakub), gréckeho (Ondrej) a la-
tinského (Pavol) pôvodu. Svätci boli vzormi
kresťanského života a patrónmi. Novoro-
denci dostávali viac mien len výnimočne.
Bolo to hlavne v prípade zámožnejších ro-
dín. Výber mena ovplyvňovali rodičia, krstní
rodičia a vplyv mala aj doba, v ktorej rodičia
žili a zvyky, ktoré v obci panovali. Podľa
frekvencie rovnakých mien v určitých krat-
ších obdobiach sa zdá, že výber mena nie-
kedy ovplyvňoval kňaz. 

Pavol Dobšinský vo svojej etnografickej
práci z roku 1880 „Prostonárodnie obyčaje,
zvyky a povery“ opísal život slovenského
ľudu a za najobľúbenejšie mužské krstné
meno označil meno Ján a najobľúbenejšie
ženské krstné mená Anna a Mária. Rovnaký
poznatok máme aj z matrík, v ktorých boli
zapísané krsty na čeklískej fare.

V roku 1715 sa v Bernolákove narodilo
málo detí a tak pán farár a kaplan v kostole
sv. Štefana kráľa krstili len 34 detí.  Dievčat
bolo 19 a dostali tieto krstné mená – Mária
resp. Marína (6), Alžbeta (3), Anna (2), Klára
(2) a po jednej boli Katarína, a Žofia. Dve
mená dostalo dievča Klára Júlia. Chlapcov
bolo 15 – Ján (6), Michal (3), František (2),
Martin (2), Jakub, Jozef, Matej, Ondrej,
Pavol a Štefan. 

V roku 1815 v Bernolákove pokrstili 50
detí.  Dievčat bolo 31 – Alžbeta (6), Anna (6),
Mária (6), Katarína (5), Terézia (4), Apoló-
nia, Eva, Johana a Zuzana. Chlapcov bolo 
19 – Ján (7), Anton (3), Ondrej (2), Pavol (2),

Ferdinand, Jozef, Martin, Štefan a Vavrinec.
Dve mená dostal Ján Juraj.

V druhej polovici 19. storočia sa obec
postupne rozširovala a nárastu počtu oby-
vateľov zodpovedal aj rast počtu novoro-
dencov. V roku 1915, v čase 1. svetovej voj-
ny, v Bernolákove pokrstili až 116 detí.  Diev-
čat bolo 57 – Mária (13), Anna (9), Alžbeta
(6), Júlia (4), Vilma (4), Etela (2), Helena (2),
Irena (2), Pavlína (2), Rozália (2), Terézia (2),
Apolónia, Gizela, Irma, Jozefa, Karolína 
a Kristína. Dve mená dostali Alojzia Anna,
Izabela Anna, Katarína Júlia a  Lídia Róza.
Najviac mien dostala Mária Margit Valéria
Emília. Chlapcov bolo 59 – Ján (11), Jozef (8),
Štefan (8), František (4), Ľudovít (4), Karol
(3), Anton (2), Frigyes (2), Ondrej (2), Alojz,
Henrich, Matej, Michal, Nándor, Peter,
Silvester, Vendelín, Vincent a Zbiegniew.
Dve mená dostali Adolf Karol, Béla Jenő,
Rezső Róbert a tri mená dostal Jozef Adolf
Sigfried.

V dobách minulých sa manželským
párom rodilo mnoho detí. Nebolo výnim-
kou, keď sa manželom narodilo 8 detí, ale
rodiny neboli mnohopočetné, lebo deti
často zomierali v detskom veku. Príkladom
takejto rodiny žijúcej okolo roku 1815 je
Michal Polgár s manželkou Katarínou Ková-
čovou, ktorým sa narodilo 10 detí – Michal
(1797), Ondrej (1799), Ján (1801), Anna
(1803), Jozef (1806), Ondrej (1808), Mária
(1810), Rozália (1812), Adam František
(1816) a František (1818).

V dvadsiatom storočí došlo k oslabovaniu
tradícií a prejavilo sa to aj pri výbere mien
novorodencov. Ako to je s výberom mien
najmladších Bernolákovčanov v roku 2015, 
si môžete porovnať v rubrike Prišli na svet.

Jaroslav Vokoun

Krstné mená v Bernolákove 
pri krstoch pred 300, 200 a 100 rokmi

Kronkasa - nemocenská poisťovňa
Šúber - posuvný zámok, 

ale aj dvierka
Hornodla - dvojitá ihlica do vlasov
Džugat - drgať, strkať
Štricla - oválny chlieb
Čúžgať - šmýkať sa na ľade
Štrumpandle - guma na držanie pančúch, 

traky
Brusle - korčule
Fajront - koniec roboty
Šublera - posuvné meter
Mafla - nešika
Pipač - vlčí mak
Bicyglo - bicykel
Strihnúť - ryba mník

Šporhelt - sporák
Lependlík - motýľ
Hen - tam
Sakel - vrecko
Tutaj - ľadová kryha
Tutajovať - plavba na ľadovej kryhe
Streškasňa - podávač obilia do mláťačky
Tepša - pekáč           
Šáfik - lavór
Traktár - lievik
Provislo - lano zo slamy 

na viazanie snopov obilia
Obsec - podpätok
Rúka - plače

Maťo Biskupič

VA·E 2% 
SÚ K VECI

Darujte 2% z Vašich daní ob-
čianskemu združeniu K VECI 

na podporu projektov 
v Bernolákove
Názov: K VECI

Sídlo: Bernolákovo  90027
Poštová 109/6
Právna forma: 

občianske združenie
IČO: 42185271 

(SID sa nevyplňuje)
Aj vďaka Vám sme K VECI :)

Ď A K U J E M E    V Á M 

Občianske združenie K VECI
vzniklo 9. februára 2011 ako zosku-
penie občanov obce, ktorým nebolo
ľahostajné, čo sa v obci deje a ako
obec napreduje. Cieľom občianske-
ho združenia K VECI je podporovať
občianske iniciatívy, ktoré smerujú
k zvýšeniu záujmu obyvateľov Ber-
nolákova pri rozhodovaní o veciach
verejných, pozdvihujú právne ve-
domie občanov a vzbudzujú reálny
záujem o verejné dianie v obci.
Medzi hlavné priority v činnosti
patrí realizovanie rôznych projektov
vo všetkých sférach života obce. 
Za štyri roky svojej činnosti ob-
čianske združenie K VECI zrealizova-
lo 18 projektov: Rekonštrukcia det-
ského ihriska na Družstevnej ulici,
Rekonštrukcia autobusových zastá-
vok (grafity), Fotománia v Berno-
lákove 2012, Zbierka pre Nelku
2012, Zmena otváracích hodín
miestnej pošty, Bankomat Sloven-
skej sporiteľne (do 6/2013), Banko-
mat VÚB banky, Zriadenie Teta
Drogérie, Zbierka pre Nelku 2013,
Fotománia v Bernolákove 2013,
Projekt „Aký pán, taký pes...?“,
Finančná zbierka na záchranu oltára
v kaplnke sv. Anny, Zelené Berno-
lákovo, Darujte Vianoce 2012, Po-
moc pri rekonštrukcii detského
ihriska na Borovicovej ulici, Veľká
anketa v Bernolákove, Oddychová
zóna pri potoku Čierna voda, No-
tebook pre základnú školu. 

Tento rok sme získali dotáciu
3500 Eur z Bratislavského samo-
správneho kraja, ktorú použijeme
na zriadenie detského ihriska na uli-
ci Topoľový rad.

S pozdravom
Richard Červienka

predseda 
občianske združenie K VECI  

Staré vyrazy sa pouÏívali 
aj na území âeklísa
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Edward sa rozhodol, že využije svoje dlhoročné lektorské
skúsenosti a inovatívny prístup k výučbe jazyka. Ponúka kurzy
angličtiny pre deti aj dospelých. Výhodou je, že okrem svojej rodnej
angličtiny hovorí takmer plynulou slovenčinou a dokáže gramatické
javy v slovenčine zrozumiteľne vysvetliť. Názov jeho školy znie 
v preklade "hovor ľahko" a presne rovnako „ľahko" sa snaží anglič-
tinu dostať aj do našich hláv. Trochu sme ho vyspovedali.

Odkiaľ pochádzaš? Som z Richmondu - je to pekné a zelené
predmestie Londýna.

Aká bola tvoja cesta z Londýna až sem, do Bernolákova? Keď
som bol tínedžer, cestoval som vlakom cez Československo, Juho-
sláviu a Maďarsko. Všetko sa mi zdalo také iné. Nie veľmi pekné, ale
zaujímavé, staré a štýlové. O niekoľko rokov neskôr, keď som sedel
znudene pri kancelárskom stole v Londýne, spomenul som si na
Československo a rozhodol som sa tam presťahovať. Prvý rok bol
hrozný. Žil som najskôr v Prahe, ale keď sa mi minuli peniaze, na-
šiel som si prácu ako učiteľ angličtiny v Bratislave. Prvé zarobené
peniaze mi ukradli. Ale postupne sa môj život zlepšil. Začal som
prekladať, oženil som sa a so ženou sme sa presťahovali sem do
Bernolákova. Bolo to pred 10 rokmi, keď sme čakali naše prvé
dieťa.

Medzi životom v Londýne a životom v Bernolákove je asi
trochu rozdiel :) Čo ti chýba najviac zo života v meste? Londýn je
krásne mesto pre turistov, ale každodenný život tam je dosť stresu-
júci. Ak mám pravdu povedať, z Londýna mi nechýba vôbec nič.
Bernolákovo je príjemné miesto, a to najmä pre rodiny s deťmi.
Moja matka hovorí, že je oveľa radšej, že jej vnúčatá vyrastajú tu,
než v londýnskom prostredí.

Ako vnímaš Slovákov? Myslím si, že Slováci sú menej ambicióz-
ni. Možno sa to bude zdať ako urážka, ale nemyslím to tak. Na dru-
hej strane, Slováci sa mi zdajú viac v pohode s tým, kto sú. V Británii
sa mnoho ľudí snaží zmeniť svoju osobnosť, svoj vzhľad, svoju
prácu, svoj dom, svoju rodinu, ale v konečnom dôsledku to plodí
len ich neustálu nespokojnosť.

Pred pár mesiacmi si tu otvoril malú jazykovú školu. Ako fun-
guje? V SpeakEasy sedíme na pohodlných kreslách za veľkým sto-
lom, pijeme čaj a učíme sa angličtinu. Je veľmi dôležité, aby sa ľudia
na hodine cítili príjemne. Po práci chcú mať totiž pokojný večer,
nechcú vyzerať hlúpo a cítiť sa trápne preto, že niečo nevedia.
Našim cieľom je "hovoriť ľahko", presne ako napovedá názov školy.
Pri detských kurzoch je prístup podobný, akurát nepijeme čaj ale
hráme počítačové hry. Vo virtuálnom svete si deti prirodzene spá-
jajú frázy s činnosťami a takto sa učia myslieť a fungovať po
anglicky. 

Máš nejaký odkaz
pre ľudí, ktorí uvažujú 
o tom, že sa začnú učiť
po anglicky? Ak sa chcú
zdokonaliť v hovorenej
angličtine, myslím, že
najlepšie urobia, ak sa
prídu pozrieť k nám
osobne a zistia, či im
náš štýl výučby vyhovu-
je.

Katarína Barošová

Londyn mi nechyba
...alebo „Englishman 
in Bernolákovo”
Koncom minulého roka otvoril Angličan Edward
McWilliam v Benolákove malú jazykovú školu
SpeakEasy, ktorá sa vybavením a profesionálnym
prístupom pokojne môže porovnávať s akoukoľ-
vek profi jazykovkou.

Osem starej‰ích
"Tento deň sme nazvali dňom RA, pre tých ktorí nechápu to
je deň Ráznej Akcie. Po tomto dni sme založili Koalíciu. Traja
z nás padli v boji, pre tých ktorí nechápu – traja z nás odišli,
žijú, nie sú mŕtvi. Ale keď povieme, že padli v boji, znie to
honosnejšie. Prepáčte..., keď zamňaukáme. Po dni RA sa
osem z nás stalo navždy starejšími, bez vízie potomstva. Vadí
nám to? Ťažko povedať. Udržať náš rod je dôležité, ale vie-
me, že potom by nás od seba aj tak oddelili. Takto tu môže-
me ostať a chrániť naše územie".

úryvok z úvodnej reči pri slávnostnom zhromaždení, 
na oslavu mesačného výročia založenia Koalície, 

keď rečník zabudol, čo chcel povedať a musel loviť v pamäti

Pretiahol som si labky a prevrátil sa na druhý bok, aby mi
nesvietilo do očí. Slnečné lúče ma príjemne hriali na chrbte. Byť
starejším v Koalícii má svoje výhody. 

V noci obchádzate revír, vystrašíte zopár ľudí, ulovíte jednu
či dve myši, ktoré dlhujú do spoločnej kasy a už niekoľkokrát
ste im posielali holubov, že meškajú s platbami. Ráno prídete
domov, obhliadnete v akom stave je dom, kto v ňom chrápe,
zistíte v akom stave sú misky s jedlom a čakáte na prvých ľudí,
ktorí sa tešia do práce. 

Vždy v rovnaký čas príde človek, radostne sa preplietam
medzi dvoma nohami, až mám niekedy pocit, že musí padnúť
a potom sa vrhnem do misky. Uchmatnem čo najlepšie kusy
a trochu sa odplížim. V Koalícii sme ako rodina, ale čo sa týka
jedla, tak na to mi nikto siahať nebude. S plným bruchom si
pravidelne líham na pár hodín. Vyberiem si príjemné miesto
pod kríkom, kde mám výhľad na chodník, na cestu a domy.
Jediná nevýhoda sú tí ľudia chodiaci okolo so slovami „ty si ale
zlatá cicuška“ a „ccccc cicaaaa“.

Naozaj to nemám rád. Vždy ma to vyruší a keďže som zve-
davý, vždy pootvorím jedno oko, aby som videl, kto to bol ten-
tokrát. 

Už sa mi ležať nechce. Povinnosti starejšieho dnes odložím
bokom, pretože večer sa chystá veľká párty o ulicu nižšie 
a budú tam všetky mačky. Vstup len na vlastné riziko, aspoň
tak som vyrozumel to heslo z pozvánky, ktorú nechali usporia-
datelia na strome pred úradom. Posadil som sa a začal svoj
ďalší obľúbený rituál, umývanie. Najprv predné labky, za uška-
mi, brucho, zadné labky, chvost a ďalej som sa nedostal...
započul som cupot štyroch nôh.

Zodvihnem hlavu a pozriem sa pred seba. Z druhej strany sa
valí to čierne čudo s bielym fľakom. Nobes. Zastal priamo
predo mnou a zdvihol ňufák na znak pozdravu. Zažmúril som.
Moje očné štrbiny vyzerali nebezpečne. „Dnes si sa nevyspal, či
čo?“ zakrútil chvostom.

„Čo chceš?“ opýtam sa namiesto odpovede. Nebudem mu
predsa vešať na nos, že mi svieti slnko do očí a nič nevidím.

„Dnes je tá párty,“ hovoril počas toho ako oňuchával múr,
„že vraj tam ideš. Dávaj si bacha, Koalícia už nie je taká
obľúbená ako na začiatku. Pouličná banda niečo chystá.“

Kýchol som. „To máš odkiaľ?“
„Vrabce čvirikali. Mal by si mať uši nastražené, lebo tie

tvoje holuby nič nevedia. Idem kade ľahšie. Čakal som tu
správu od Punťa, ale zase sa niekde flákal. Tak zatiaľ.“
Poobzeral sa a odišiel. 

Bol som z toho taký vyvedený z miery, že som začal svoj ri-
tuál odznova. Pouličná banda na nás niečo chystá? 

Tí odpadlíci, od ktorých sme sa odtrhli v deň RA a po
niekoľkých náročných pokusoch sme ich skrotili? Nobes nikdy
nebreše do vetra. A vrabce sú naozaj spoľahlivý zdroj. Keď som
však skončil, bol som taký unavený, že som si musel ísť znovu
ľahnúť. Musím byť predsa fit, radšej budem čeliť tej zberbe
plný síl...

pokračovanie nabudúce

Denisa Kancírová
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So smútkom v srdci 
oznamujeme,

že náš brat 

Cyprián Vika
zomrel 1.3. 2015

vo veku 65 rokov. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu prosím tichú

spomienku.

Eleonóra a Beata s rodinami

Dňa 29.3. uplynulo
13 rokov, čo nás opustil
náš milovaný syn a brat 

Ľubomír Pekár 
vo veku 26 rokov.

So žiaľom na teba 
spomínajú rodičia

a súrodenci.

Venujte mu s nami 
tichú spomienku

Dňa 21.01.2015 
uplynulo 10 rokov,

čo navždy odišiel náš drahý

František Nagy

Očiam si odišiel, 
v srdciach si zostal ...

S láskou spomína 
celá rodina

Dňa 10.12.2014 nás

navždy opustil pán

Rudolf Jung 
vo veku nedožitých 

92 rokov.

Ďakujeme všetkým 
za kvetinové dary a za

účasť na poslednej
rozlúčke.

Vďaka patrí 
p. Varečkovej, 

p. Nagyovej, p. Boškovej,
Ministerstvu obrany SR 
a vojnovým veteránom 

za rozlúčkový prejav 
a úprimné slová útechy. 

Ružena so synom
Miroslavom

V januári sa v našej obci
krásneho životného jubilea
95 rokov dožila pani Zuzana
Kútyová a v marci pani Ma-
tilda Navarová oslávila 90.
narodeniny. 

Pri tejto slávnostnej prí-
ležitosti jubilantkám praje-
me veľa zdravia, spokojnosti 
a krásnych chvíľ v kruhu svo-
jich najbližších.   

Tomáš Hianik a Klaudia Tonková

Milan Jazudek a Jana Kohútová

Zoltán Kovács a Monika Flimelová

Peter Čerňanský a Mgr. Mária Blublová

Zoltán Krucsko a Zuzana Nagyová

Lukáš Pogány a Diana Ďurišová

Mgr. Radoslav Janda a Jana Muránska

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

Diana Kolláthová
Marko Roman
Matúš Ňarjaš

Filip Macháček
Nela Medzihradská
Ivana Horváthová

Simon Vachula
Adam Karak 
Šimon Kastl

Alexander Zamborský 
Tobias Sýkora

Bronislava Majorová
Tomáš Blažek

Emma Štefanková
Dominika Sujová

Tamara Tencerová
Alžbeta Sivčáková

Tadeáš Tosecký
Timur Nemeskűrthy

Luca Riccetti
Alex Šimigh
Robert Trela

Vladimír Nemček
Simona Vajsáblová
Terézia Nemčíková
Dominik Kalivoda

Adrian Melega
Karin Nagyová

Peter Príkopský
Samuel Miko

Timotej Štálnik
Tereza Truchlíková

Vitajte medzi nami!

Pri‰li na svet

Svoje ,,áno” si povedali BlahoÏeláme na‰im jubilantom

Matilda Navarová

Zuzana Kútyová

NOVEMBER
Jarmila Jančová 70
Alžbeta  Kutyová 70
Soňa Donáthová 70
Ing. Ivan Medek 70
Alžbeta Káčerová 70
Ján Navara 75 
Emil Gajdo 75
Viliam Kukumberg 75
Ľudovít Kebis 80
Karmelita Somorová 80
PhDr. Štefan Graca 85 
Pavol Ondruška 85
Judita Csileková 85
DECEMBER         
Rozália Šmihlová 70
Marta Hrivnáčiková 70
Mária Steinhubelová 70
Mária Torre 70
Marcela Farkašová 70
Eva Diňová 70
Oľga Polgárová 70
Mária Wenzlová 70
Blanka Sopfritsová 75
Kornelia Valčeková 75
Alžbeta Nováková 75
Katarína Horňáková 75
Terézia Feketová 80
Jozef Bíro  80
Zuzana Švihlová 90
Mária Benediková 95
JANUÁR
Ing. Pavol Jelenek 70
Jolana Buzgovičová 70
Peter Neštický 70

Marian Barus 70
Helena Bachratá 70
Mária Bartáková 75
Robert Krammer 75
Jozefína Buzgovičová 75
Hildegarda Múčková 75
Zuzana Kútyová 95
Agneša Dvorská 95
FEBRUÁR
Danica  Mačayová 70
Ján Kúty 70 
Irena Klbiková 70
Elena Kotulová 70
JUDr. Vladimír Nerád 70
Oľga Hanicová 70
Terézia Jurčová 75
Anna Horváthová 75
Mária Gubišová   80
Ing. Jozef Bednár 85
MAREC
Gabriela Rucelová 70
Vladimír Vitáloš      70 
Ján Postulka 70
Jozefína Jezberová 70 
Marian Parajko 70
Ľudovít Kormančík 75
Mária  Drexlerová 75
Albína Macháčková 75
Ing. Stanislav Began 75
Ing. Karol Navara 75
Viliam Múčka 75
Mária Korbašová 80
Alžbeta  Podobná 80
Jaroslav Korbaš   85
Matilda Navarová  90

Svetozár Mydlo 66
Božena Lučanská 87
Bohuslav Pochyba 70
Stanislav Kováč 68
Emma Kováčová 90
Rudolf Rajnoha 56
Anna Nevrlová 92

Rudolf Jung 91
Alžbeta Burkušová 89 
Anna Kollárová 92
Milan Šimor 83
Etela Takáčová 92
Štefan Balogh 59
Mária Lukáčová 93

Alžbeta Algayerová 88

Alexander Paufler 79

Cyprián Vika 65

Milan Kalivoda 61

Elena Šimoničová 48

Odi‰li na veãny odpoãinok – ãesÈ ich pamiatke
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Vedenie Klubu dôchodcov pripravilo v up-
lynulom období mnohé podujatia.

V októbri pri príležitosti dňa úcty k starším
sme zorganizovali posedenie s jubilantmi,
ktorí sa v II. polroku dožívali okrúhleho vý-
ročia. V kultúrnom programe vystúpili detičky
z materskej škôlky pod vedením svojich uči-
teliek. Jubilantom zaspievali Čeklisanky a p. Pi-
terová predniesla peknú báseň. O dobrú
náladu sa starala skupina Fortúna z Ivanky 
pri Dunaji. Počas prestávok bola žrebovaná
tombola. Ďakujeme všetkým sponzorom 
a členom klubu, ktorí nám prispeli svojím
darom do tomboly. 

• 27.10.2014 sme sa zúčastnili brigády na
miestnom cintoríne. Ďakujeme p. Malochovej
za bohaté občerstvenie, ktoré pre nás pri-
pravila.

• Od 10. do 15.11.2014. sme na podnet
členov KD zorganizovali 6-dňový kúpeľný
pobyt v Trenčianských Tepliciach v hoteli Slo-
vakia. Zúčastnilo sa ho 25 členov. Ďakujeme
Obecnému úradu za príspevok na dopravu.

• 19.11.2014 sme zorganizovali pre 23 čle-
nov predvianočný nákupný výlet do Kittsee.

• V decembri sme pripravili 60 vianočných
balíčkov nielen pre imobilných členov klubu,
ale aj pre členov nad 80 rokov a bývalé dl-
horočné členky výboru. Potešil nás aj spon-
zorský dar z kapustárne od p. Kesiarovej 
a Kováčovej. Ďakujeme.

• V januári členky výboru pripravovali člen-
skú schôdzu a plán aktivít na rok 2015.  

• Na členskej schôdzi 14.2.2015 sme hod-
notili sme činnosť za rok 2014 a prijali nový
plan aktivít na rok 2015. Rozlúčili sme sa 
s p. Alžbetou Guldánovou, dlhoročnou člen-
kou výboru  a revíznej komisie, ktorá odstúpi-
la zo zdravotných dôvodov. Za členku revíznej
komisie bola zvolená p. Eva Voláriková. 

• Uctili sme si 50 jubilantov, ktorí sa v I.
polroku 2015 dožili 60 a viac rokov. Členskú
schôdzu spestrili svojím vystúpením v kultúr-
nom programe deti z Materskej škôlky a náš
spevácky súbor Čeklisanky. O dobrú náladu
prítomných sa postarala aj skupina Fortúna. 

• 20.2.2015 sa konal Ples seniorov Brati-
slavského kraja v priestoroch EXPO ARÉNY
INCHEBA v spolupráci Moalokarpatským os-
vetovým strediskom v Modre a VÚC Brati-
slava. Zúčastnilo sa ho 76 členov aj s rodinný-
mi príslušníkmi. S programon, tombolou a ob-
čerstvením sme boli spokojní. Do tomboly
prispeli aj Obecný úrad p. starosta Richard
Červienka, Klub dôchodcov  a  niektorí účast-
níci plesu.

• Naše členky sa zúčastnili osláv MDŽ,
ktoré poriadal Obecný úrad v spolupráci so
SZPB.

• v dňoch  2. – 7. 3. 2015 sme zabezpečili
kúpeľný pobyt pre 27 členov v Dudinciach.
Účastníci bola veľmi spokojní a preto plánu-
jeme túto akciu zopakovať v novembri.

• Pri príležitosti Dňa zeme sme sa oäť
zúčastnili brigády na miestnom cintoríne
organizovanej Obecným úradom v spolupráci
s Klubom dôchodcov a OZP Nádej. Za bohaté
občerstvenie pre brigádnikov ďakujeme 
p. Malochovej a OcÚ.

• Na predveľkonočných nákupoch v Kitt-
see  sa  zúčastnilo 22 členov.

• 20. apríla 2015 sme zorganizovali návšte-
vu koncertu skupiny Jamaha v Seredi. 

• 28. apríla sme sa zčastnili predstavenia
Radošínského naivného divadla Jánošík po
tristo rokoch. 

Za podporu a pomoc pri organizovaní čin-
nosti KD v roku 2014 ďakujeme bývalému
starostovi Ľ. Poórovi, bývalému zastupcovi
starostu S. Bečicovi, obecnému zastupiteľ-
stvu,  pracovníčkam  kultúrneho domu  A. Gre-
bečiovej a M. Jorovej, aj novému starostovi
pánovi R. Červienkovi.

Ďakujeme p. Milanovi Máarovi, ktorý sa
stará o našu internetovú stránku a bez fi-
nančnej odmeny fotografuje na rôznych ak-
ciách poriadaných KD.

Všetkým našim sponzorom menovaným 
i nemenovaným, ktorí nám prispeli na činnosť
v roku 2014 patrí ďakujeme.

Do budúceho obdobia plánujeme:
• Dňa 16.5.2015 výlet do Skalice na Trd-

lofest – ochutnávku a hodnotenie Skalických
trdelníkov a červeného vínka. 

Hanicová, Zemanová

... zo Ïivota Klubu dôchodcov

Nezabúda jme
Prednedávnom sme si na spomienkovom
stretnutí v KD Bernolákovo uctili kyticou
kvetov najstarších, dnes už zosnulých
členov ZO SZPB: s pánom Rudolfom Jun-
gom, s 93-ročnou pani Máriou Lukáčo-
vou a 92-ročnou pani Etelou Takáčovou,
zakladajúcimi členkami ZO SZPB. Kým im
to zdravotný stav dovoľoval, zúčastňovali
sa všetkých podujatí. V práci pre rodinu 
a spoločnosť zabúdali na zdravotné prob-
lémy, ktoré vek prináša. Boli aj zaklada-
júcimi členkami Spolku Červeného  kríža,
aktívnymi členkami KD a iných spoločen-
ských organizácií. Obe zdôrazňovali, že
pokladajú za najdôležitejšie poslanie SZPB
pripomínať všetkým, ale najmä mládeži,
čo všetko sme museli v hrozných rokoch
vojny pretrpieť. Vždy nabádali nás, o nie-
čo mladších, aby sme sa snažili zapaľovať
iskry hrdosti v mladých ľuďoch, nezabú-
dať na tradície v boji za slobodu a svojbyt-
nosť a tak šíriť odkaz protifašistického od-
boja. Česť ich pamiatke!                  

www.zehlime.sk 
 
 
 
 

  nás baví ! 
 

objednavka@zehlime.sk 
 
 

 
Profesionálne prádlo. 
Po prádlo prídeme a dovezieme k Vám domov.  

 
 

Za výbor ZOSZPB T. Varečková
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darcovia krvi
Dňa 24. februára 2015 zorganizoval

Miestny spolok Slovenského Červe-
ného kríža v Bernolákove bezpríspev-
kový odber krvi. v Kultúrnom dome 
v Bernolákove. Odberu sa zúčastnilo
celkom 53 darcov: Berčík Martin,  Prikop-
ská Dagmar, Szalaiová Zuzana, Koreňo-
vá Katarína, Nagyová Jana, Hanuska Pa-
vol, Takáčová-Horecká Martina, Van-
ková Diana,  Fekete Richard, Šišková Mi-
chaela, Uher Peter, Švarda Miroslav,
Šutta Adam, Štica Ľuboš, Havran Peter,
Komada Pavol, Škoríková Henrieta, Vo-
koun Jaroslav, Hanic Kristián, Krupič-
ková Monika, Kováč Tomáš, Barkolová
Anna, Jajcaj Drahomír, Bučeková Jana,
Buček Daniel, Buček Milan,  Huttner Mar-
tin, Koporcová Katarína, Antoniová Eva,
Kollár Miroslav, Benkovský Ľubomír,
Chromčáková Antónia, Dulai Ján, Melk-
ner Pavol, Vrábel Bohu, Gabriš Jozef, Ba-
ďuríková Marcela, Čambálová Helena,
Pláteníková Anna.

Členovia hokejbalového družstvo 
z Bernolákova: Kalivoda Marek, Dráb
Marián, Ágh Radoslav, Chromiak Slavo,
Kováč František, Macháček Miloš.

Darcovia z Chorvátskeho Grobu: Va-
lentová Anna, Javorková Darina, Javor-
ková Adriana, Turiničová Marcela,  Hajt-
mánková Katarína, Suchá Jana, Zeme-
šová Dagmar, Velebová Jana.
Starosta  obce Bernolákovo a predsed-
níctvo  Miestneho  spolku  SČK  v  Berno-
lákove ďakujú všetkým darcom krvi za
ich humánny a šľachetný čin. Ďalší
bezpríspevkový odber krvi sa uskutoční
dňa 23. júna 2015 v Kultúrnom dome 
v Bernolákove

Vystava vín v Bernolákove

dobrá rada nad zlato
Každodenne sa v lekárni stretávame 

s množstvom otázok súvisiacich s liečbou
bolesti. To, čo je pre jedného: „Niečo od
bolesti”, pre iného „Ružová tabletka”
alebo len „Ibáč” , je v skutočnosti stále to
isté liečivo – ibuprofén. Ako to teda
vlastne je s ibuprofénom? Aké sú rozdiely
medzi jednotlivými liekmi, ktoré poznáte
pod rôznymi názvami? Liečivo ibuprofén
sa najčastejšie používa na potlačenie
miernej až stredne silnej bolesti (analge-
tický účinok), na zníženie zvýšenej telesnej
teploty (antipyretický účinok) a vo vyšších
dávkach pôsobí protizápalovo (antiflogis-
tický účinok). 

Zle sa rozpúšťa vo vode a v kyslom
prostredí (v žalúdku), a tak je aj jeho vstre-
bávanie spomalené. Jednotlivé lieky sa od
seba líšia najmä v rýchlosti rozpúšťania.
Čím je rozpúšťanie liečiva rýchlejšie, tým
rýchlejší je aj nástup účinku lieku. Jedným
zo spôsobov, ako urýchliť jeho rozpúš-
ťanie, je použitie želatínových kapsúl ale-
bo rozpustných liekových foriem, u kto-
rých odpadá vlastné rozpadanie tablety 
v žalúdku. Urýchlenie rozpúšťania sa dá
dosiahnuť aj použitím lyzínovej soli ibu-
profénu alebo zmenou pomocných látok 
v tablete, čím dochádza k rozpusteniu
tablety v žalúdku veľmi rýchlo (cca za 
1 min). Špeciálnou liekovou formou je aj
ibuprofén, ktorý sa ľahko rozpúšťa v ús-
tach. 

Rýchlejší nástup účinku tiež dosiah-
nete užitím nalačno, ale vzhľadom na ne-
žiadúce účinky na žalúdok to neodporú-
čame. Rovnako neodporúčame užívať dva
ibuprofény v dávke 400 mg naraz. Dvojná-
sobnou dávkou nedosiahnete dvojnásob-
ný účinok, pretože analgetický účinok

ibuprofénu má strop pri dávke 400 mg 
a vyššie dávky netlmia bolesť intenzívnej-
šie. Majú však protizápalový účinok. 
V praxi to znamená, že ak nezaberie jedna
tableta (400 mg), tak využite radšej kom-
bináciu s iným druhom lieku na liečbu
bolesti obsahujúcim paracetamol. Ne-
správna kombinácia liekov a ich dlhodobé
nadužívanie však môže výrazne prispieť 
k zvýšeniu rizika nežiadúcich účinkov.
Najmä vnútorného krvácania z horného 
a dolného tráviaceho traktu, ktoré sa mô-
že skončiť až fatálne. 

Napriek relatívne ľahkej dostupnosti
ibuprofénu v dávke do 400 mg bez lekár-
skeho predpisu, konzultujte použitie lieku
s Vašim lekárom alebo lekárnikom.

A ako ovplyvňuje tvar a sfarbenie 
tabliet účinok lieku? Oválne tabletky sa
ľahšie prehĺtajú, v porovnaní s tými okrú-
hlymi. Niektoré tabletky majú uprostred
poliacu ryhu, ktorá uľahčuje ich rozlome-
nie, ak potrebujete užiť polovičnú dávku
lieku. Tablety bez poliacej ryhy sa neod-
porúča rozlamovať.
Takmer všetky tablety s obsahom ibupro-
fénu sú biele, ale jeden je aj ružový a je-
den vo forme červených želatínových kap-
súl (a napr. v Čechách majú aj oranžové
tablety). Sfarbenie tabliet s účinkom lieku
nijako nesúvisí.

Dozvedeli ste sa niečo nové? Je táto
informácia pre Vás zaujímavá? Vaše
otázky pre pani lekárničku nám môžete
posielať mailom na casopisbernolak@
gmail.com

S radosťou Vám poradíme aj pri Vašej
osobnej návšteve u nás v lekárni Lilium.

Katarína Tomová

To ruÏové od bolesti, prosím...

• Šampión výstavy:   

z bielych vín:  Rulandské biele roč. 2014,  Ing. Maroš Bognár
z červených vín:  Cabernet Sauvignon roč. 2012,  Veronika Jurčovičová

• zlatú medailu (88-100 bodov)  získalo 15 vín,
• striebornú medailu (80–87,99 b.) získalo 39 vín,
• bronzovú medailu (72–79,99 b.)  získalo 29 vín,
• bez ocenenia (menej ako 72 bodov)  3 vzorky 
Víno  Cabernet Sauvignon rose  roč. 2014 z Vinárstva Korbaš bolo oso-
bitne ocenené za získanie najvyššieho bodového hodnotenia z ružo-
vých vín.
Výstava a posedenie spojené s ochutnávkou vín sa konalo 21. marca
2015 v Kultúrnom dome. Na výstave okrem miestneho obyvateľstva sa
zúčastnili aj návštevníci z okolitých obcí.

Spolok záhradkárov Bernolákovo zorganizoval už XXVII. roč-
ník, výstavy  a ochutnávky vín. Rok 2014 bol pre pestovateľov zlý
a v niektorých oblastiach až kritický, čo malo dopad na počet 
vystavovateľov aj počet vzoriek. Na výstave sa zúčastnilo 31
vystavovateľov s 88 vzorkami vín, pričom bielych odrôd bolo 

63 vzoriek, z červených  18 vzoriek a z ružového vína – rosé – 
7 vzoriek. Domácich vystavovateľov bolo 16 s 53 vzorkami. 
Degustácia predložených vzoriek sa uskutočnila 10. marca 2015.
Tri nezávislé degustačné komisie rozhodli a ocenili  vína dodané
na výstavu nasledovne:
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obecny majáles

Divadelné predstavenie
Ooops! Workshop

17. 5. 2015 o 19.00 v Kultúrnom dome

V hlavných úlohách:
populárna komická dvojica Sväťo Malachovský a René Štúr

Skvelý, inteligentný humor, zábavná show, predstavenie
vynikajúcich hereckých komediálnych výkonov ale aj prekva-
pujúcich tanečných, speváckych, pantomimických vstupov.
Živá hudba, zaujímavá scéna, vtipný námet. Cieľom predstave-
nia je nechať odchádzať divákov z divadla oddýchnutých, nech-
ce byť mravno-poučné, jeho mottom je:   
,,Ak nejde o humor, ide o....život !,,

Vstupné 10,- €, 
predaj v Kultúrnom dome od 13.4.2015 a v sieti Ticketportal                                               
Info na t. č. 02/ 4599 3922

V predstavení OOOPS! WORKSHOP figuruje autorská scénická
hudba, ktorá živo reaguje na herecké podnety a aktívne sa pra-
cuje aj so svetlami, ktoré vytvárajú kontrast medzi čiernymi
kostýmami a bielou scénou. V rámci workshopu predvádzajú
Štúr s Malachovským rôzne herecké typy – herca muzikálo-
vého, silového, nesmelého, protekčného… Zosmiešňujú hlavne
celebritný svet primadon a hereckých miláčikov a poukazujú
tým aj na dramaturgické, herecké a režijne klišé. Pre diváka
oddych, zábava, uvoľnenie a jednoznačne dobrá nálada. 

Pre veľký úspech v Bernolákove opäť vystúpi známe
vokálne teleso FRAGILE. Vstupné 12,- €

Fragile v Bernolákove
30. 4. 2015 o 19.00 v Kultúrnom dome

- stavanie mája 
-  hudobné, spevácke 

a tanečné vystúpenie žiakov 
ZUŠ v Bernolákove

-  dychová hudba ,,11 z Ivanky”  
-  country skupina Oukey 
-  hudobná skupina Resistance

z Bernolákova
-  populárna skupina Taktici 

1. 5. 2015 o 14.00 pred Kultúrnym domom

Pre deti veľká šmykľavka a elektroautíčka, ženy a diev-
čatá očakáva profesionálne kozmetické poradenstvo 
a make-up ZDARMA.

V ¯ S T A V A

N e d a j m e  
z a h y n ú È  
ded i ã s t vu
p r e d k o v  
V BERNOLÁKOVE

Malokarpatská knižnica v Pezinku pripravila v rámci projektu
Nedajme zahynúť dedičstvu predkov výstavu fotografií drobných
architektonických objektov obcí a miest kraja. Úlohou projektu je
zozbierať fotografie objektov ľudovej aj súčasnej architektúry. 
Sú to  najmä prícestné kríže, božie muky, kaplnky či studničky, ale
neraz sa dokumentujú aj mosty, kostoly, pamätníky, pomníky či
iné pamätihodnosti miest a obcí. Tieto objekty majú veľkú spä-
tosť s históriou daného územia, s kultúrnou a regionálnou pamä-
ťou. Zväčša ide o objekty, ktoré nie sú pamiatkovo chránené 
a majú rôznych majiteľov. Časť fotografií je výstupom súťaže štu-
dentov, ktorá bola úvodnou aktivitou projektu v roku 2013.
Väčšinu objektov dokumentujú pracovníci a spolupracovníci
knižnice.

Fotografie objektov spolu s dostupnými informáciami o ich
vzniku a súčasnom stave  zverejňuje knižnica na webovej stránke
projektu http://www.dedicstvopredkov.sk/. Výsledkom by mala
byť elektronická databáza, ktorú bude možné stále dopĺňať, opra-
vovať, zdokonaľovať, vydávať v tlačenej podobe či na elektro-
nických nosičoch, ale najmä – prostredníctvom webovej stránky
knižnice a BSK ju môžu voľne navštevovať všetci záujemcovia 
o regionálnu históriu a architektúru.    

Sprievodným podujatím je práve putovná výstava dokumen-
tárnych fotografií, ktorú vždy prispôsobujeme požiadavkám ob-
ce. Na tejto výstave predstavíme predovšetkým fotografie Berno-
lákova a okolia. Počas výstavy je možné v návštevnej knihe za-
pisovať návrhy na iné objekty, spomienky, poznámky, opravy,
pretože digitálna zbierka objektov vzniká aj vďaka spolupráci 
s obyvateľmi obcí a miest.

Výstava bola otvorená dňa 20. 4. 2015 o 18:00 hod. 
a potrvá do 4.5. 2015 v priestoroch malej sály Kultúrneho domu. B
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Keby mne, dievčaťu z Petržalky, niekto pre pár rokmi
povedal, že budem bývať na dedine a tešiť sa z prvých
jarných kvietkov, ktoré mi rašia v záhrade, asi by som ho vy-
smiala. 

Ja, kaviarenský typ, ktorý nepoznal rozdiel medzi mušká-
tom a begóniou a ktorej vyschol aj kaktus, sa teraz s prvým
jarným slnkom začínam rýpať v záhrade a nakupovať 
vo veľkom cibuľky. Ale priznám sa, ešte budem potrebovať asi
veľa sezón, aby môj záhon vyzeral ako z katalógu. Mne to však
nevadí. Dôležité je, že to robím rada a že mám vôbec možnosť
sa na kúsku "vlastnej pôdy" realizovať a učiť sa, ako funguje
príroda. Na panelákovom balkóne to celkom nebolo ono. 

Život v meste versus život na dedine. Večná téma s kla-
sickým záverom: všetko má svoje výhody aj nevýhody. Občas
si aj ja tie výhody musím pripomenúť, ale vždy mi z toho
napokon vylezie, že zatiaľ je to fajn, lebo...

Lebo môžem rovno z postele sledovať náš obrovský košatý
orech  a nesmelé sýkorky či šikovné straky, ako sa kŕmia jeho
plodmi.

Lebo môžem čerstvo vypratú bielizeň zavesiť na šnúru 
v záhrade a pohľad na tričká vejúce v letnom vánku mi robí
dobre.

Lebo jesenné hrabanie lístia je pre mňa istý druh medi-
tácie.

Lebo si v zime môžeme postaviť aj päť vlastných snehulia-
kov a nik nám ich do rána nezničí.

Lebo mi nad hlavou dupú maximálne tak vlastné deti 
a tým to s radosťou tolerujem.

Lebo nemusím hľadať štvrť hodinu voľné parkovacie
miesto, keď prídem domov z roboty.

Lebo sa v lete môžem kedykoľvek sprchovať vonku 
pod stromom.

Lebo môžem mať mačku, hoci som na mačky alergická.
Lebo keď potrebujem svätý pokoj, vypustím deti na dvor

a nemám o ne strach (ten mám vtedy skôr o tú našu mačku).
Lebo si na nedeľný koláč idem natrhať marhule rovno 

zo stromu, v nočnej košeli.
Lebo pri zaspávaní počúvam vlak...
..a takto by som mohla pokračovať ešte dlho. 
Chýba mi mesto? Jasné. Chýba. Preto chodím do Bratislavy

na koncerty, do kina či stretnutia s kamoškami častejšie, ako
to robia tí, čo v ňom žijú. A čo večné zápchy do mesta 
a z mesta, pýtajú sa skeptici z panelákov. Tak ja si v nich
spievam. Od srdca a poriadne nahlas. Vraj je to zdraviu
prospešné, čítala som kdesi.

Ono totiž naša spokojnosť či nespokojnosť nesúvisí s tým,
či bývame v meste, na vidieku, na púšti, či na Marse, ale pre-
dovšetkým s tým, čo máme v hlave a z ktorej strany sa na veci
vieme pozrieť...

Prajem vám ten správny uhol pohľadu, peknú jar a silný
hlas za volantom :)

Katarína Barošová

Redakčná rada žiada svojich prispievateľov, aby príspevky odovzdali
do dátumu uzávierky. V prípade veľkého množstva materiálu si
redakčná rada vyhradzuje právo na skrátenie, prípadne presunutie
článku do ďalšieho čísla. Za pochopenie ďakujeme.

Redakčná rada prosí svojich prispievateľov, aby svoj príspevok odo-
vzdali v elektronickej forme, čím umožnia rýchlejšie spracovanie a tým 
i skoršie vydanie Bernoláka. Svoje príspevky môžete zasielať elektro-
nickou poštou na adresu: casopis@bernolakovo.sk.

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.

Cesta z mesta

Stáť na vlastných nôžkach... To
je veľký sen mamy takmer troj-
ročného Tobiaska, ktorý sa  naro-
dil predčasne s mnohými diag-
nózami. Lekársky verdikt znel:
„Bude ležiak nevnímajúc svet.“
„NEBUDE!!!“, povedala si Tobia-
sova mama. Vytvorila si FB-strán-
ku „Dobrý skutok pre Tobiaska“,
kde prosí ľudí o zbieranie štup-
líkov z PET fliaš. Štuplíky násled-
ne vymení v zbernom dvore 
za eurá, tak veľmi potrebné na
sústavnú a finančne veľmi ná-
ročnú rehabilitáciu pre svojho
syna. A že jej úsilie nevychádza
na zmar, o tom ju Tobiasko pre-
sviedča každý deň. O ležiakovi
nemôže byť ani reči. Už ako ročný
začal Tobík sedieť. Za posledný
rok urobil úžasné pokroky, začína
rozprávať, dokáže sa sám najesť,
plazí sa a dokonca sa začína sta-
vať na nohy pomocou rôznych
rehabilitačných pomôcok. Má v sebe
neuveriteľnú silu, a preto druhý
ročník Bernolákovského behu bu-
de venovaný práve jemu. Obecný
úrad Bernolákovo v spolupráci 
s OZ k Veci vás všetkých naň
srdečne pozýva!

Katarína Donáthová

Beh pre beh 
– beh pre Tobiasa
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KEDY? 5.6.2015
KDE? Mostová ulica (Žabák)
Deti – štart o 17:00 hod.
Dospelí – štart o 18:00 hod.
DĺŽKA TRATE
deti do 6 r. – 400 metrov
6 – 15 r. – 1500 metrov
Dospelí – 4300 metrov 
alebo 8600 metrov

ŠTARTOVNÉ: 
Deti: 10 a viac štuplíkov 
od PET fliaš 
Dospelí: 4300 metrov – 5 €

8600 metrov – 8 €
(kto chce, môže podporiť 
aj väčšou sumou)

POVRCH TRATE:
80% asfalt, 20% zem – tráva

Registrácia: behprebeh@gmail.com  
(zadať svoje meno, priezvisko, rok narodenia a dĺžku trate – platí pre
dospelých) na tel. čísle: 0904 368 197.
V deň konania behu od 16:00 – 17:00 hod. (na mieste sa platí o 2 € viac
- platí pre každú kategóriu).
Platba štartovného: Č. účtu: 2300133111/8330, VS: 55555
Do poznámky uviesť meno a priezvisko.
Ocenenie: Z každej kategórie (chlapci, dievčatá, dospelí) budú medailou
ocenení prví traja. Štartovné čísla si bežci prevezmú v deň behu 
od 16:00 do 17:00, dospelí do 17:30.


