
V dňoch 7. a 8.júna sa v Bernolákove
uskutočnil ôsmy ročník najväčšej
spoločensko-kultúrno-športovej akcie
Dni obce. od piatkového podvečera do
nedeľného rána zažili obyvatelia i náv-
števníci Bernolákova skutočne bohatý
program plný hudby, tanca, spevu,  špor-
tu a zábavy. 

V piatok podvečer  prebiehal na mul-
tifunkčnom ihrisku turnaj v hokejbale a
večer potešila najmä mladšie ročníky
diskotéka, ktorú zorganizovali športovci.
Atrakciou pre deti i dospelých bola
možnosť pozrieť sa na svet z konského
chrbta. 

Sobota od rána patrila športu – turna-
ju v tenise a plážovom volejbale.

Družstvá súťažiacich vo varení guláša
a fazuľovice si už doobeda usilovne chys-
tali najlepšie ingrediencie na „víťazný
guláš.“

Pod starým pódiom boli pristavené
novučké vozidlá značky kIA, ktoré si
návštevníci mohli prezrieť. 

Prívrženci dvojkolesových tátošov
zase vystavili svojich miláčikov na tráv-
niku  pri ihrisku, kde sa  hlavne deti mohli
dosýta pokochať a odvážnejší i povoziť. 
k dispozícii bola aj  štvorkolka.

na multifunkčnom ihrisku sa deti
vyjašili pri zábavných súťažiach s mladý-

mi animátormi, obľúbeným šašom 
a v šmýkacom hrade.

Pre akčnejších návštevníkov poduja-
tia  bola v zadnej časti „Žabáku“ pripra-
vená airsoftová strelnica, kde si záujem-
covia pod vedením skúsených inštruk-
torov mohli vyskúšať „naozajstný boj.“

V prednej časti bežal program pod
názvom Stredovek naživo, kde prebiehali
ukážky stredovekého štýlu života, videli
sme zbroj a výbavu rytierov, streľbu 
z luku, detský rytiersky trenažér, fotenie
v stredovekých odevoch a ďalšie zaují-
mavosti z histórie.

kultúrny program po úvodných slo-
vách moderátora otvoril známy a  obľú-
bený detský tanečný súbor niagara.

Rezké tóny tanca vystriedal  príhovor
starostu obce Ing. Ľubomíra Poóra, ktorý

privítal prítomných. Program pokračoval
spevom. Svoje umenie predviedol žen-
ský spevácky súbor Čeklísanky, ktorý
zaspieval zmes ľudových piesní.

Pásmo piesní a tancov základnej
umeleckej školy pritiahlo k pódiu davy
návštevníkov a krásna dynamická pieseň
na záver pásma vyčarila dobrú náladu
naozaj každému.

nasledovali Mažoretky Royal zo Zá-
lesia. Sympatické dievčatá, profesionál-
na práca s maršalskou paličkou a pôvab-
né ženské choreografie potešili všetky
oči.

nováčikmi v  programe boli mladí hip-
hopáci z  tanečnej školy S3kIDZ, ktorá
pôsobí pri základnej škole. obidve skupi-
ny výborne zvládli premiéru a získali si
priazeň nielen prívržencov tohto štýlu.

Srdcia dámskej  časti návštevníkov
zaplesali pri príchode hviezdneho inter-
preta megahitov Slnko nevychádzaj či
Zaľúbená žaba. Šarmantný Paľo Drapák
svojím vystúpením ukázal, že aj po viac
ako 30-tich rokoch pôsobenia na scéne
slovenskej pop music má čo ponúknuť
svojim fanúšikom. Pôvabné bolo i vystú-
penie mladučkej talentovanej Simonky, 
s ktorou zaspieval duet.

Dokončenie na str. 2

www.bernolakovo.sk
casopis@bernolakovo.sk
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Mladí tanečníci z prestížnej školy pouličného tanca STREET
DAnCE ACADEMY , ktorú založil Laci Strike, dynamickým vys-
túpením a miniškolou tanca  rozvášnili hlavne mladšie publikum.
Svojím vystúpením príjemne pobavili aj kapely kamaráti a Emi-
nent.

nasledovalo vyhlásenie výsledkov všetkých súťaží. Výhercom
srdečne blahoželáme. konečne prišla chvíľa, na ktorú väčšina
publika netrpezlivo čakala – žrebovanie tomboly. Šťastlivci si
odniesli domov 25 hodnotných cien.

o štvrť na jedenásť to zaburácalo  na javisku i v hľadisku a dav
vytrvalo čakajúcich Egových priaznivcov sa dočkal príchodu 
svojho idolu. Šou, ktorú predviedol, splnila všetky očakávania.

Ako posledný účinkujúci bol uvedený v programe DJ Monty –
osvedčený „profík“, ktorý zdvihol zo sedadiel aj posledných
váhavcov.

Diskotéka trvala tradične do druhej hodiny rannej a návštevní-
ci sa  začali pomaly rozchádzať, aj keď mnohí z nich by radšej
pokračovali v zábave...
napriek tomu, že nie vždy všetkým sa dá výberom programu
vyhovieť, odhadovaná účasť okolo 3000 návštevníkov svedčí o
tom, že Dni obce sú obľúbeným podujatím a majú svoje pevné
miesto v živote Bernolákovčanov.   

Marián Tešovič, Jožko Gonci, Dárius Rusnák, Milan Jagnešák,
Ján Lipiansky... sú mená úspešných športovcov, ktorí prijali  po-
zvanie a prišli k nám na autogramiádu. o tom, že záujem bol
obrovský, nás presvedčil nekončiaci rad pred podpisovým
stolom.    

na záver tlmočíme veľké  poďakovanie všetkým, ktorí toto
veľkolepé podujatie zorganizovali. Veľké ďakujem  patrí aj spon-
zorom, vďaka ktorým bolo možné organizovať Dni obce plné prí-
jemnej zábavy.
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ocenenie
Dňa 23.mája 2013 prevzal staros-
ta obce na slávnostnom vyhod-
notení 15. ročníka verejnej
anonymnej súťaže Progresívne
cenovo dostupné bývanie za rok
2012 diplom za 3.miesto v ka-
tegórii A - bytové domy s úspor-
ným riešením bytov. ocenenie
udelil obci Bernolákovo minister
dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja za vhodné prepojenie
funkcií domu sociálnej starost-
livosti a nájomných bytov a za
investičný návrh vstupného pod-
lažia ponúkajúceho možnosti pre
susedské kontakty a spoločné
trávenie voľného času v polove-
rejnom priestore. Za architekto-
nické riešenie si prevzal ocenenie
Ing. Žigmund Szegheö, PRoFIS nZ,
s.r.o. nové Zámky a za zhotoviteľa
stavby Ing. Jozef košík, oTYk
invest, s.r.o. Bratislava. Blaho-
želáme.

Komisia sociálnych vecí v PENZIÓNE PoHoDa
komisia verejného poriadku a sociálnych vecí 29.mája 2013
vykonala návštevu v PEnZIÓnE PoHoDA. Zaujímala sa pre-
dovšetkým o systém fungovania penziónu, jeho vybavenie, život
obyvateľov v penzióne  a o ďalšie aktuálne otázky, ktoré začína-
júce zariadenie rieši. V príhovore predsedníčka komisie Helena
Černayová a zástupca starostu Stanislav Bečica vyjadrili podporu
zamestnancom pri zabezpečovaní starostlivosti o klientov 
a zároveň ich povzbudili v práci pri ďalšom dovybavovaní pen-
ziónu. Členovia komisie sa s obyvateľmi porozprávali a odovzdali
im drobnú pozornosť, ktorú s vďakou prijali.   

komisia VP a SV oZ

Milé mamičky a oteckovia!
keďže v poslednom čase sa vyskytlo veľa otázok v súvislosti s  poskytovaním

príspevku obce pri narodení dieťaťa, chceme uviesť vysvetlenie, na základe čoho
sa príspevok poskytuje a kto má na príspevok nárok. Príspevok sa poskytuje 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce č.2/2013 a Smernice č.1/2009 na
financovanie ZPoZ na vykonávanie obradov a slávností na území obce
Bernolákovo. V rozpočte obce na rok 2013 je vyčlenená čiastka 70 € pri narodení
dieťaťa. kto má na túto čiastku nárok, určuje smernica č.1/2009 čl. 5, bod 3, ods.
c/, ktorý znie:„...k slávnostnému uvítaniu detí darček v hodnote do 10 € a peňažný
príspevok 70 € dostane rodič dieťaťa za podmienok, že sa slávnostného zápisu na
základe pozvania zúčastní, a v čase narodenia dieťaťa má matka trvalý pobyt na
území obce Bernolákovo“. Rodičia dieťaťa sú pozývaní písomnou pozvánkou na
slávnostný zápis dieťaťa do pamätnej knihy. Písomná pozvánka obsahuje aj potvr-
denie účasti rodičov o tom, či sa rodičia s dieťaťom zúčastnia, alebo nezúčastnia
zápisu. Pozvánka je odosielaná v časovom predstihu cca 10 dní pred zápisom.
Rodičia majú dostatok času na potvrdenie účasti, prípadne neúčasti na slávnost-
nom zápise svojho dieťaťa. Ak rodičia oznámia, že z nejakých dôvodov sa nemôžu
alebo nemohli zúčastniť a majú záujem o zápis v inom termíne, vždy sú pozvaní na
ďalší určený termín. Ak sa v priebehu niekoľkých dní pred zápisom alebo po ňom
rodičia neohlásia, považuje sa to za nezáujem a darček ani príspevok im nepatrí.  

ocÚ

NoVINKa PRI ZBERE   
ElEKtRooDPaDU 

občania môžu  od 1. júla 2013 počas celého roku
nahlasovať elektroodpady, ktoré chcú odovzdať
do zberu. Elektroodpady je možné nahlásiť na
obecnom úrade v Bernolákove na tel. čísle 
45 993 911, kl. 107 alebo kl. 101 alebo 
na mailovej adrese   elena.molnarova@ bernola-
kovo.sk 
Pri nahlasovaní odpadu bude  potrebné oznámiť
meno, adresu, druh a množstvo elektroodpadu 
a telefónne číslo. Tieto údaje budú následne
odoslané  do databázy firme AnEo Trnava, ktorá
si dohodne presný dátum odvozu odpadu s jed-
notlivými záujemcami o odvoz. 
Firma tým odstráni polročné čakanie na odvoz
odpadu, ako to bolo doteraz pri jednorazovom
zbere a súčasne občania nebudú musieť čakať
celý deň doma na príchod firmy, nakoľko v novom
systéme vývozu si firma dohodne aj presný čas
odvozu odpadu. 
Veríme, že táto novinka prispeje k zlepšeniu
služieb pri nakladaní s odpadom.   

ŽP



4

IN
fo

R
M

á
c

IE
o

B
Ec

N
éH

o
 ú

R
a

D
U

Predmetom činnosti neziskových organizácií v rámci poskytovania
všeobecne prospešných služieb je zabezpečovanie, poskytovanie,
sprostredkovanie alebo financovanie sociálnych služieb, ktoré
obsahujú najmä ubytovanie, stravovanie, zaopatrenie, poraden-
stvo, kultúrnu a záujmovú činnosť, pracovnú terapiu, rekreačnú 
a rehabilitačnú činnosť a pod. 

V našich zariadeniach poskytujeme 24-hodinovú starostlivosť 
a profesionálnu opateru pre našich prijímateľov, ktorí nie sú
schopní z akýchkoľvek dôvodov žiť v domácom prostredí a potre-
bujú 24-hodinovú profesionálnu opateru.

klienti si môžu vybrať ubytovanie v jednoposteľových alebo 
v dvojposteľových izbách, ktoré sú bezbariérové . každá izba má
vlastné sociálne zariadenie – WC, sprchu, umývadlo.  každá izba je
vybavená prípojkou tv, internetu a privolávačom pomoci, niektoré
izby majú balkón alebo terasu. klienti využívajú možnosť zariadiť si
svoje izby vlastným nábytkom a obľúbenými vecami podľa ich
vlastného vkusu. Vlastný nábytok a obľúbené veci klientom
uľahčujú sociálnu adaptáciu v našom zariadení. Pre každého klien-
ta  máme pripravenú elektickú polohovateľnú posteľ s príslušen-
stvom, ktoré sme získali z viacerých zdrojov (kúpou, darom 
a z dotácie). Ak o ňu klient požiada, je mu poskytnutá za
spriemerovaný poplatok z vynaložených nákladov na ich za-
bezpečenie.                      .

Stravu pre klientov pripravujeme vo vlastnej kuchyni, ktorá je
prispôsobená zdravotnému stavu našich klientov, pričom dodr-
žiavame zásady zdravej výživy. Počas dňa poskytujeme našim
klientom stravu 5-krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant 
a večera. Diabetici majú aj druhú večeru.

V prípade potreby je jedlo vydávané na požiadanie klienta
kedykoľvek, ak má pocit nenasýtenosti.

V stredu a v nedeľu klientom ponúkame  na výber z dvoch až
troch druhov jedál na večeru. Všetky jedlá podávané v zariadení
sú pripravované len z kvalitných surovín. Dbáme na pestré zlože-
nie stravy. Výživová hodnota a obsah minerálov a vitamínov sú

dôležitými predpokladmi pre pohodu, zdravie a vitálnosť našich
klientov. našim kuchárom záleží na tom, aby si klienti jedlo vychut-
nali a zároveň im poskytlo zásobu energie a vitamínov na ich akti-
vity.od apríla 2013 po dohode s obecným úradom pripravujeme
obedy pre 40 – 50 dôchodcov obce Bernolákovo.

Zdravotnícku starostlivosť pre našich klientov zabezpečujeme
prostredníctvom zmluvného praktického lekára, ktorý raz týž-
denne prichádza do penziónu. Ak je nutné odborné vyšetrenie
klienta, zabezpečujeme ho prostredníctvom odborných lekárov.
V prípade zhoršenia zdravotného stavu klienta riešime situáciu
privolaním Rýchlej zdravotníckej pomoci, resp. hospitalizáciou na
príslušnom nemocničnom oddelení.
Pri riešení zdravotníckej starostlivosti klienta veľmi úzko
spolupracujeme s príbuznými, pričom rešpektujeme slobodný
výber lekára. na požiadanie klienta zabezpečujeme do zariadenia
lieky a iné zdravotnícke pomôcky.

naše zariadenie je rodinného typu. I keď len začíname,
snažíme sa vytvárať rodinnú atmosféru, čo napomáha sociálnej
adaptácii klientov a spríjemňuje proces starnutia. Je pre nás
samozrejmosťou, že príbuzným a známym klientov umožňujeme
kedykoľvek návštevu, resp. ich telefonicky informujeme o ich
stave.    

okrem sociálnych služieb majú naši klienti na požiadanie
zabezpečované i ďalšie doplnkové služby:  kozmetiku, pedikúru,
masírovanie, kaderníctvo, strihanie, holenie a pod. Ak si klient
vyžiada službu matrikára na overovanie podpisov, je možné
vyhovieť aj tejto požiadavke. Prvý piatok v mesiaci do nášho zaria-
denia chodí katolícky farár slúžiť svätú omšu. naše služby neustále
rozširujeme a prispôsobujeme požiadavkám našich klientov.                                                       

Pri práci s klientmi uplatňujeme prvky pracovnej terapie,
muzikoterapie /terapia hudbou/, biblioterapie /liečba prostred-
níctvom kníh/, pohybovej terapie, arteterapie /terapia umením/,
kanisterapie /liečenie pomocou špeciálne vycvičeného psíka/, ani-
moterapie /liečba pomocou malých zvieratiek/, divadlo ako
skupinovú terapiu, pamäťové tréningy, samoobslužné tréningy,
komunikačné techniky a ďalšie aktivity podľa požiadaviek. 
Aby naši klienti prežívali dôstojnú a peknú starobu, je potrebné
vzbudiť v nich pocit užitočnosti, šťastia a lásky.

Samozrejmosťou je preto profesionálny a ochotný personál
zapálený pre svoju prácu, ktorú cítia ako svoje poslanie.

našou snahou a záujmom je zabezpečovať individuálne požia-
davky prijímateľov, samozrejme, v rámci možností. Akceptujeme
individuálne návyky prijímateľov, pokiaľ neobmedzujú ostatných
prijímateľov. naše zariadenie je otvorené a dobrovoľné. Privítali by
sme rozšírenie spolupráce najmä pri kultúrno-záujmových akti-
vitách so spoločenskými organizáciami, ZŠ, MŠ obce, resp. 
s dobrovoľníkmi a dôchodcami.

S príjímaním klientov sme začali 18.03.2013 a do dnešného
dňa sme ich prijali 27.   Podmienky prijatia nových klientov je vhod-
né konzultovať individuálne. 

Radi vám poskytneme informácie týkajúce sa prijatia nových
klientov na telefónnom čísle: 0903 258 854

sociálni pracovníci

Hlavná 112, 900 27 Bernolákovo



5

2/2013            

V penzióne  POHODA
je to v pohode...

Téma STAROBA je v ľudskej spoločnosti prítomná
neustále. A hoci sa môže zdať, že je téma vyriešená, je to
predsa len téma zatláčaná pod hladinu spoločenského ži-
vota....

Mladí si myslia, že nezostarnú, starí popierajú svoj vek. 
V dnešnej dobe si ženy, ba často i muži vyhladzujú tváre, pred-
stierajú, že sa nemenia. Odmietajú patriť do skupiny so
zvráskavenými rukami...., je im nepríjemne, keď počujú:
„Ujo, sadnite si...“ Až kým nepríde deň, keď sa už nedá nič
predstierať. S predstieraním či bez neho príde raz taký DEŇ –
pre jednotlivca aj pre spoločnosť. Ak sú nepripravení, prejaví
sa to v celej svojej pravde, v bolesti fyzickej i duševnej, v biede
materiálnej, morálnej aj duchovnej.... váha sa preklápa 
a miska váh so starkými oťažieva. Je v nej vek, ich bezmoc-
nosť, krehkosť i strach. Avšak často je v nej i nevôľa tých, ktorí
by sa mali či mohli o starkých dôstojne postarať....

Príprava na starobu je dôležitý a duchovne náročný proces
a  nepripravenosť na starobu všetkých „dobehne“.

Majme starkých vo veľkej úcte, lebo často je za nimi oveľa
tvrdší život ako ten náš. Rozumne činí ten, kto si s úctou 
a vďakou vypočuje ich rady.

„Cti otca svojho i matku svoju, aby sa ti dobre darilo na
zemi“ – takto nám prikazuje Boh. Nepodceňujme toto
odporúčanie, učme sa trpezlivosti pri opatrovaní matky, otca,
ale aj cudzieho človeka. Všetko, čo investujeme – alebo i nein-
vestujeme - do ľudských vzťahov, sa po čase vráti aj nám.
Vráti sa to aj tým, ktorí sú necitliví k šedinám starých ľudí...
Základy vlastnej pokojnej staroby si totiž každý z nás kladie už
v čase mladosti..
Izabelle Riviere vraví: 

„ Každá ľudská bieda je dielo lakomstva.
Hmotná bieda vzniká z toho, 
že sa zdráhame rozdávať svoj majetok.
Duševná bieda sa dvíha z toho, 
že odmietame rozdať svoj čas a svoje srdce.“

Ľudia tretieho veku nám poskytujú rovnováhu skrz svoje
citové, mravné a náboženské hodnoty. Tieto vyplývajú najmä
zo zmyslu pre zodpovednosť, z rozvážnosti, trpezlivosti 
a múdrosti. Iste by bola naša spoločnosť lepšia, keby vedela
využiť charizmu starého človeka.
Spoločnosť, ktorá vďačí starým ľuďom za svoj rozvoj, si musí
uvedomiť svoje povinnosti voči tejto generácii občanov 
a vytvoriť im vhodné služby. Nakoľko je to len možné, poskyt-
núť im všetku  starostlivosť primeranú ich veku.
Čítala som príslovie: „Svet patrí Bohu a Boh ho prenajíma
statočným.....“ 

Tešme sa spoločne, že v našej obci sa vďaka pochopeniu 
a obetavosti viacerých  podarilo s Božou pomocou  vybudovať
dielo, ktorým je zabezpečené dôstojné bývanie a starostlivosť
pre starkých, ktorí potrebujú pomoc. Pomáhajme im 
i naďalej, aby svoju zaslúženú starobu prežívali dôstojne,
obklopení láskavosťou a úsmevom, ktorý je liekom na všetky
duševné i fyzické choroby.

B.J.

V jarných mesiacoch tohto roku obec zabezpečila dobudovanie
chodníka na Topoľovom rade popri potoku Čierna voda.
Realizáciou sa prepojil už existujúci chodník na chodník smerom na
Potočnú ulicu  i na lávku cez Čiernu vodu smerom na Potočnú ulicu.
Vybudovaním tohto úseku sa výrazne zvýšila bezpečnosť chodcov,
ktorí nemusia vychádzať na frekventovanú Trnavskú cestu, ale 
v príjemnom prostredí prejdú popri brehu.

následne bude vybudovaný krátky úsek chodníka popri
Trnavskej smerom k železničnej stanici, kde v nadväznosti 
na odsúhlasený prechod cez Trnavskú bude doriešený bezpečný
prechod chodcov od Potočnej, Tabakovej a priľahlých ulíc smerom
na železničnú stanicu.

-ocÚ-

Dobudovanie chodníka 
na topoľovom rade

obecná knižnica 
informuje...

V prvom rade chceme  poďakovať všetkým , ktorí darovali
knihy do knižnice a tým obohatili náš knižničný fond. 

V knižnici chystáme  pre čitateľov zopár noviniek.  od sep-
tembra by sme chceli zaviesť inzerciu  na nástenke s názvom
„Ponúkam knihu“ a  „Hľadám knihu“, čím by vznikla  možnosť
vymieňať medzi sebou knihy, prípadne si požičiavať tituly, ktoré
nie sú v knižnici, ktoré sa už nevydávajú, knihy od starších
autorov, učebnice a podobne.

Ďalej bude v priestoroch knižnice vyčlenený regál s vy-
radenými (duplicitnými) titulmi, ktoré si budete môcť vždy počas
výpožičných hodín kúpiť za symbolickú cenu. 

Žiadame tých čitateľov, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nedo-
držali výpožičnú dobu a nevrátili knihy do knižnice, aby tak uro-
bili v čo najkratšom čase. knihy v knižnici sú určené pre všetkých
záujemcov a v prípade, že ich niekto nevráti niekoľko mesiacov
(v niektorých prípadoch aj viac ako rok), nemôžeme uspokojiť
požiadavky čitateľov a poslanie knižnice sa vytráca...

oznamujeme  týmto  čitateľom, že ak vrátia  knihy do 30.10.
2013, nebude im účtovaný žiadny poplatok. 

oznamujeme čitateľom, že  v čase letných prázdnin bude
knižnica zatvorená od 1.8. do 6.9.2013.

Mariana Jorová, pracovníčka knižnice



6

IN
fo

R
M

á
c

IE
 o

B
Ec

N
éH

o
 ú

R
a

D
U Tak ako sme už písali v predchádzajúcich číslach časopisu Bernolák, prípadne sme informovali

pri osobných stretnutiach, výstavba kanalizácie v obci Bernolákovo etapa I. a etapa II. pokraču-
je priebežne podľa harmonogramu. na zrealizovaných úsekoch pripravujeme podklady pre
kolaudáciu. následne po kolaudácii jednotlivých vetiev (ucelených funkčných celkov) a pro-
tokolárnom odovzdaní prevádzkovateľovi (BVS a.s.) sa bude môcť na kanalizáciu napájať.
Uvedené znamená, že cca 2-3 mesiace po stavebnom dokončení kanalizácie v jednotlivých
úsekoch bude možné napojiť jednotlivé domy. o možnosti  napájania na verejnú kanalizáciu 
v uvedených úsekoch i postupe  pri vybavovaní žiadosti  vás budeme  informovať  oznamom 
do schránok a na www stránkach obce:http://www.bernolakovo.sk/ zaujimav/ vystavba/euro-
fondy/eurofondy.html  
Vzhľadom na to, že sa v skrátenom čase  realizujú obe etapy naraz, chceme vás, vážení občania,
aj touto cestou požiadať o trpezlivosť a pochopenie. Predmetná kanalizácia sa zakopáva najhlb-
šie zo všetkých inžinierskych sietí, ale pritom je poslednou zakopávanou. Iste môžu byť rôzne
názory na výber etapizácie. Pri zosúlaďovaní však museli byť brané do úvahy viaceré faktory,
napr. postupné výškové náväznosti jednotlivých vetiev, prejazdnosť súbežných ulíc, zabezpeče-
nie prejazdnosti spojov SAD, RZP, zásobovania, vývozcov komunálneho odpadu
a pod. Tak, ako je to vždy v podobných prípadoch, bude zo strany obce max-
imálna snaha eliminovať problémy jednotlivcov, avšak tie nemôžu byť pri tak
obsiahlej a zložitej stavbe na úkor ostatných občanov a všeo-becného záujmu
verejnosti v rámci celej obce.

-mb-

Kanalizácia a jej budovanie 

Vypracovanie Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo
Hlavným cieľom obce Bernolákovo je aj na najbližšie obdobie  realizácia rozvojových projek-
tov v záujme zvýšenia kvality života obyvateľov obce. V rámci tohto zámeru sa pomocou
Regionálnej rozvojovej agentúry Galanta začalo vypracovanie Programu hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja obce Bernolákovo. Stratégia bude obsahovať rozvojové zámery obce, miest-
nych neziskových organizácií aj podnikateľov, vrátane možností financovania. naším cieľom
je, aby sa na vypracovaní plánu zúčastnilo čím viac organizácií, podnikateľov a obyvateľov
obce. Preto chceme aj vás touto cestou požiadať o účasť na tomto procese. Vaše návrhy a
predstavy môžete predložiť v rámci dotazníkového prieskumu. Podľa nášho názoru takouto
cestou môžeme dosiahnuť, aby strategický plán rozvoja bol vypracovaný na základe vašich
potrieb, aby sa dotknuté organizácie, podnikatelia a občania začali pripravovať na realizáciu
týchto predstáv. odborní spolupracovníci strategického plánovania sú pripravení aj na to,
aby poskytli miestnym organizáciám a podnikateľom informácie o nových možnostiach čer-
pania pomoci z fondov Európskej únie. nové programové obdobie EÚ od roku 2014 bude
podporovať najmä integrované projekty. Zároveň však vyžaduje, aby záujemcovia dokázali,
že ich predstavy sú súčasťou  miestnych rozvojových stratégií a tým prispejú k zlepšeniu živ-
otnej úrovne komunít. Preto veríme, že spoločnou prácou načrtneme také rozvojové pred-
stavy, ktoré v pozitívnom smere zmenia váš život a zlepšia kvalitu života v obci. 
Prvým krokom pri vypracovaní stratégie je zostavenie auditu zdrojov a realizovanie
dotazníkového prieskumu na zistenie súčasnej situácie a potrieb obyvateľov obce. Prázdne
dotazníky je taktiež možné stiahnuť z webového sídla obce, t.j. www.bernolakovo.sk  alebo
si ich môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Bernolákove v kancelárii prvého kontaktu.
Vyplnené dotazníky môžete poslať elektronicky na e-mailovú adresu rraga@rraga.sk, alebo
ich môžete odovzdať v tlačenej forme do 15.08.2013 na  obecnom úrade Bernolákovo, kde
bude umiestnená zberná nádoba s nápisom „Prieskum PHSR Bernolákovo“. Počas vypracú-
vania rozvojových stratégií budú všetky rozvojové návrhy  prerokované v komisiách obec-
ného zastupiteľstva. Ide o:
1. komisiu financií, výstavby a územného plánovania
2. komisiu kultúry, školstva a športu a komisiu verejného poriadku a sociálnych vecí
komisie obecného zastupiteľstva budú pracovať v období od októbra do decembra 2013.
keďže strategický plán sa spracuje do roku 2022, súčasťou plánu bude aj akčný plán 
s konkrétnymi projektmi, ktoré by sa mali rea-lizovať v rokoch 2014 a 2016. 
Ďalšie dôležité informá-
cie  vám poskytne p. Ing.
Ľudovít kovács, vonkajší
expert Regionálnej roz-
vojovej agentúry Galan-
ta.

Kontakt:
Regionálna rozvojová
agentúra Galanta
adresa:
Mierové námestie
941/1
924 01  Galanta
tel: 0908-320 426
E-mail: rraga@rraga.sk  

16. riadne zasadanie oZ - 9.4. 2013 
Prijaté uznesenia:
oZ zobralo na vedomie 
- správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  za II. pol-
rok 2012,
- Urbanistickú štúdiu obytnej zóny Bernolákovo – Slnečnicová
ako podklad pre územné konanie,
- informáciu o činnosti obecnej polície za rok 2012,
- informáciu o počte žiakov v Materskej škole a Základnej škole 
v Bernolákove,
- informáciu o výstavbe kanalizácie v obci,
- informáciu o začatí prevádzky Senior Pohoda,
- informáciu o schválení projektu „Cyklotrasa Bernolákovo-nová
Dedinka“,
- informáciu o možnej výstavbe zimného štadióna v Bernolákove,
- informáciu o kultúrnych aktivitách v I. polroku 2013 
a obsahovom zameraní Dní obce v Bernolákove.
oZ schválilo
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo 
č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií a príspevkov 
z prostriedkov obce Bernolákovo,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 1/2013 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy základnej školy,
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Bernolákovo,
- Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce
Bernolákovo č.3/2012, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania
detí do materskej školy, určuje sa výška a spôsob úhrady
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, zák-
ladnej škole a základnej umeleckej škole,
- zámer výstavby prevádzky na zhodnocovanie BRo –
„kompostáreň Bernolákovo“ navrhovateľa Alexandra koberu 
v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na život-
né prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
- Investičný zámer „Poľná II, Biela voda – Bernolákovo“ na spra-
covanie a prerokovanie zmien a doplnkov územného plánu obce
Bernolákovo č. 1/2013, 
- zámenu pozemkov na obilnej ulici - parcelu číslo 4882/2 
o výmere 14 m2 a parcelu číslo 4887/102 o výmere 7 m2 vo vlast-
níctve obce Bernolákovo za  novovytvorený pozemok parcela
číslo 4880/710  o výmere 18 m2, druh pozemku zastavaná plocha
vo vlastníctve  karin Šíchovej a Luciany Treplánovej,
- predaj pozemkov / parcela číslo 444/59 o výmere 61 m2, druh
pozemku ostatná plocha a parcelu  číslo 156/15 o výmere 54 m2/
Mgr. Ingrid Hajdinovej a karolovi Gašparíkovi.                       - JH -

Investičný zámer „Poľná II, Biela voda –
Bernolákovo“, Zmeny a doplnky 
č. 1/2013 územného plánu 
obce Bernolákovo
Dňa 09.04.2013 bol schválený obecným zas-
tupiteľstvom Investičný zámer „ Poľná II, Biela voda –
Bernolákovo“. V zmysle príslušných zákonov obec
Bernolákovo uzavrela dňa 20.05.2013  zmluvu o dielo
so zhotoviteľom na vypracovanie územnoplánovacej
dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1/2013 územného
plánu obce Bernolákovo „v rozsahu schváleného
investičného zámeru. Po spracovaní predmetnej doku-
mentácie bude dokumentácia prerokovaná v zmysle
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a staveb-
nom poriadku v znení neskorších predpisov. aktuálne
informácie nájdete na www stránke obce Bernolákovo
http://www.bernolakovo.sk/obecurad/UPD/
index.html .
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Mediácia
v obci
Vedeli ste o tom, že nie všetky
spory musia končiť na súde?
Existuje totiž možnosť riešenia
sporov aj prostredníctvom
mediátora. Mediácia šetrí čas,
prostriedky a obnovuje pria-
teľské vzťahy medzi protago-
nistami sporu. Ak si nie ste istí, či
váš spor je vhodný na mediáciu,
navštívte mediátora každú stre-
du v čase od 14:00 hod. do 16:00
hod., ktorý vám bezplatne na
obecnom úrade poskytne
konzultáciu vášho prípadu.
Dozviete sa hneď aj to, čo
obnáša mediácia a aké kroky
treba ďalej podniknúť.
Ak sa rozhodnete navštíviť bez-
platné konzultácie, urobte tak
do konca júna, nakoľko v mesia-
coch júl a august 2013 služba
nebude poskytovaná. opätovne
bude možné poskytovať túto
službu v mesiaci september.

Viac info:

Aj napriek upozorneniam z minulých čísiel časopisu Bernolák
si mnohí majitelia psov nezabezpečili dostatočne svojich
miláčikov.  naďalej  im vybiehajú na verejné priestranstvá.
Mnohých týchto túlavcov nám občania nahlásia a my  privo-
lávame Slobodu zvierat, ktorá zabezpečuje ich odchyt 
a umiestňuje ich do karantény. následne obecná polícia
Bernolákovo začína vo veci šetrenie a  stotožnenému

majiteľovi psa je uložená bloková pokuta.
opäť vám pripomínam telefónne číslo, kde môžete svoje podnety oznámiť: 0918 88 22 22.
Hliadka obecnej polície Bernolákovo je k dispozícii nonstop. 
Prinášame vám prehľad najdôležitejších udalostí zaznamenaných obecnou políciou. 

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

Upozornenie
V poslednom období sa na
území obce rozmohli vláma-
nia do nehnuteľností a krá-
deže rôzneho materiá-
lu. Zlodeji sa zameriavajú
hlavne na domy vo výstavbe,
ale neobchádzajú ani  ne-
hnuteľnosti. Preto vás upo-
zorňujem, aby ste neboli 
voči svojmu majetku a ani
majetku vašich susedov
ľahostajní. Ak zistíte pohyb
podozrivých osôb v blízkosti
vašich domov, kontaktujte
hliadku obecnej polície,
ktorá vyhodnotí situáciu a
podľa vlastných možností
zakročí. Ak máte možnosť,
vybavte svoje domy a byty
signalizačným zariadením,
ktoré môžete pripojiť na pult
centrálnej ochrany. Najúčin-
nejším opatrením voči krá-
dežiam je prevencia.

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

cENNíK PRE NoVýcH UžíVatEľoV slUžIEB Pco 
a platí len na rok 2013

Druh objektu Poplatok Poplatok Poplatok Poplatok Poplatok Poplatok Mesačný Poplatok Pravidelný 
za pripojenie za pripojenie za falošný za falošný za ostrý za prenájom poplatok za montáž mesačný

Rádio Pevná linka poplach/ poplach/ poplach vysielača za službu vysielačky výpis
od prvý v mesiaci každý ďalší / rok v objekte udalostí

v mesiaci
Byt 50 € 50 € bezplatne 15 € bezplatne 80 € 15 € 143 € 5 €

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

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

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

sklady 100 € 70 € bezplatne 15 € bezplatne 80 € 70 € 143 € 5 €

§ PoD LUPoU §

Nájdený teriér                                     
Na útvar obecnej polície
Bernolákovo sa dostavili dve
maloleté dievčatá, ktoré služ-
bukonajúcemu príslušníkovi
odovzdali nájdeného yorkshir-
ského teriéra. Podľa známky 
o očkovaní, ktorú mal psík na
krku, sa podarilo zistiť jeho
majiteľa. ten bol vyzvaný, aby si
svojho psa prišiel previať na
naše oddelenie, kde ho  čakala aj
pokuta v blokovom konaní.

Vylepovanie plagátov
Nevhodné miesto na vylepo-
vanie propagačných materiálov
si našla žena z Veľkého Bielu.
tým miestom boli verejno-
prospešné zariadenia – zástavky
saD, stĺpy verejného osvetlenia,
atď. svoj skutok oľutovala a bola
jej udelená bloková pokuta.

Nedodržané súdne 
rozhodnutie
Hliadka obecnej polície dostala
oznam, že v školskom zariadení
sa nachádza otec maloletého
dievčaťa, ktoré si chce vziať aj

napriek tomu, že súd mu určil
presne vymedzený čas. Po prí-
chode na miesto sa hliadka
oboznámila so situáciou i s roz-
sudkom okresného súdu Pezi-
nok a vyzvala otca dieťaťa, aby
maloletú odovzdal matke, čo aj
učinil.

Havária na Hlavnej ulici
Hliadka obecnej polície
Bernolákovo počas hliadkovania
v nočných hodinách spozorovala
na Hlavnej ul. pred popisným čís-
lom 126 havarované vozidlo, 
v ktorom boli tri osoby. okam-
žite bola vyrozumená RZP a
dopravná polícia. Hliadka dop-
ravnej polície zistila u vodiča, že
pred jazdou požil alkoholické
nápoje. V dychu mu namerali
0,77 mg/l.

Podgurážený občan                                 
Po ozname, že na obilnej ulici sa
nachádza podnapitý občan,
ktorý vulgárne nadáva oko-
loidúcim, hliadka zistila, že muž
nielenže  nadával iným ľuďom,
ale aj rozbíjal svoje vozidlo,
ktoré mal odparkované. Bol vy-
zvaný na predloženie občianske-
ho preukazu a na upustenie od
nevhodného správania, lenže

nereagoval. Bol teda predve-
dený na útvar obecnej polície,
kde svoj čin oľutoval a bola mu
udelená bloková pokuta. 

spaľovanie odpadu
V záhradkárskej osade sacky
malo podľa oznamu dochádzať 
k spaľovaniu rôzneho druhu
odpadu. Po príchode na miesto
hliadka obecnej polície uložila za
priestupok blokovú pokutu. Na
miesto sa dostavili aj privolaní
hasiči, ktorí oheň uhasili.

Nočné tankovanie 
nafty
Hliadka obecnej polície Berno-
lákovo v skorých ranných hodi-
nách spozorovala na Družstev-
nej ul. pri cintoríne trojicu, 
z ktorej jeden muž sa pohybuje
okolo odstaveného kamióna.
Nakoľko mala hliadka podozre-
nie z páchania trestnej činnosti,
podozrivého muža skontrolo-
vala, pričom zistila, že neznámy
muž z uvedeného kamiónu
ukradol naftu. Na mieste bol
odovzdaný privolanej hliadke
oo PZ Bernolákovo.

Mgr. Róbert Široký, náčelník ocP
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www.mareknagy.sk

Marek Nagy

fotografie
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Potrebujete fotografa?
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občianske združenie
K VEcI informuje
občanov

1/ V tomto roku sme sa v združení
zamerali aj na obnovu detského ihriska
na Družstevnej ulici. Podali sme tri
projekty na jeho záchranu a všetky tri
projekty sú schválené. nadácia SPP,
nadácia orange a nadácia Tatra Banky
prispejú spolu sumou 2300,- Eur.
Spoluúčasť k VECI je vo výške 272,07
Eur. Spolu máme peknú sumu:
2572,07 Eur. Realizácia projektu pre-
behne v mesiacoch jún – august 2013.
2/ S radosťou vám oznamujeme, že
projekt Teta Drogerie je úspešný. 
od 29.5.2013 je v Bernolákove na
Hviezdoslavovej 2 otvorená nová
predajňa drogérie. Veľké ďakujem
patrí pánovi Šutkovi za jeho
spoluprácu pri vybavovaní  tejto
predajne. 

3/ Videoportál oko Bernolákova – od
mája 2013 sme spustili činnosť video-
portálu oko Bernolákova. Ide o posky-
tovanie informácií a osvetu o udalos-
tiach a dianí v našej obci v čo možno
najširšom rozsahu spoločenského ži-
vota. oko Bernolákova nájdete na
stránke: http://www.okobernolako-
va.php5.sk/ alebo tiež na face-
bookovom profile: oko Bernolákova.
Svoje príspevky môžete posielať na:
oko.bernolakova@gmail.com

4/ obecné dišputy – odštartovali sme
pilotný projekt občianskeho združenia
k VECI. 
4. júna 2013 sa v zasadačke kultúrneho
domu uskutočnili prvé „obecné
dišputy“ na tému: Dary obci Ber-
nolákovo. Ide o verejné diskusie na
témy, ktoré hýbu našou obcou. Ich
cieľom je nastolenie otvoreného 
a seriózneho dialógu zúčastnených 
a vytvorenie rovnocenného priestoru
pre všetky názory. Záznam z prvých
„obecných dišpút“ si môžete pozrieť
na facebookovom profile videoportálu
oko Bernolákova alebo na stránke
kveci.webnode.com v sekcii „Projekty
k VECI“. o ďalšom termíne „obecných
dišpút“ vás budeme opäť informovať.
Všetci ste srdečne pozvaní.

5/ Právna poradňa K VEcI je
pripravená pomôcť riešiť vaše právne
problémy. Bližšie informácie nájdete
na stránke kveci.webnode.com v sekcii
„Právna poradňa k VECI“.

Richard Červienka
predseda občianskeho združenia 

k VECI

Tvorivá krajčírska dielňa
na Hlavnej 45 v Bernolákove ponúka svoje služby v nasledovnom rozsahu: 

• Šitie bytového textilu 
a bytových textilných doplnkov

• Opravu a úpravu odevov
• Šitie tanečných a karnevalových kostýmov

• Organizovanie tvorivých kurzov 
pre deti aj dospelých

• Relaxovanie učením sa kreatívnych techník

Kontakt: tel.č.0917204029,
e-mail: mariana.lasicova@gmail.com, resp. priamo v dielni.  
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Už len niekoľko dní a školský zvonček poslednýkrát zazvoní v školskom
roku 2012-2013. Ešte malá chvíľka a hurá na prázdniny. Skôr ako sa
však  brány školy zavrú, ešte si musíme splniť niekoľko povinností 
a úspešne uzavrieť  školský rok. Aj tento školský rok bol naplnený
množstvom vedomostných, športových a kreatívnych súťaží a aktivít,
odrážajúcich vedomosti, schopnosti a zručnosti žiakov našej školy. 

Jednou z nich bola akcia ČíTACí MARATÓn. Žiaci celý deň striedavo
čítali krátke úryvky z kníh, niektorí sa zapojili do súťaže MoDERÁToR-
REDAkToR a do súťaže v hláskovaní.  Všetci si mohli overiť svoje vedo-
mosti zo všeobecného prehľadu i zručnosti v práci na počítači v súťaži
GEnIÁLnA HLAVIČkA. Hrali sa puzzle, scrable, pexeso a rôzne iné hry na
rozvoj slovnej zásoby a komunikatívnosti. Tí najúspešnejší boli odme-
není pekným diplomom. Všetci žiaci spoločne vytvorili veľkú encyk-
lopédiu plnú pekných obrázkov a zaujímavostí o rôznych živočíchoch
našej planéty.

n. Ševcechová zo IV. B reprezentovala školu na súťaži SLÁVIk
SLoVEnSkA v Senci, kde získala čestné uznanie. V súťaži mladých začí-
najúcich autorov s vlastnou prezentáciou LUknÁRoVA IVAnkA získali
2. miesto - M. Rajecová z III. A  a A. Baiszo zo  IV. B, 3. miesto – 
n. Višňovská  a k. kováčová z III. B. Čestné uznanie dostala  A. Gaj-
došová z III. A. Cenu poroty si vyslúžil J. Doboš z III. B. Do celoslovenskej
súťaže MATEMATICkÝ kLokAn 2013 sa zapojilo z I.stupňa 73 žiakov.
Školským šampiónom je R. koťka zo IV. A, úspešnými riešiteľmi sú 
V. kmecová a M. Baricová z I. A, J. Berčík z I. B, M. Rakický a J. Buzekz 
z I. C, L. Trubačová z II. B, k. Šimonová z II. C, J, Doboš z III. B 
a T. Chromčáková zo IV. B. 

V apríli pani učiteľka M. krúpová a Ľ. Reindlová zorganizovali pre
väčšinu žiakov 1. stupňa ŠkoLY V PRíRoDE. Žiaci spoznávali krásy
prírody na Sebechleboch a v Prašníku. Vrátili sa s prekrásnymi zážitka-
mi, získali nové vedomosti a skúsenosti,  nadviazali nové priateľstvá. 

V mesiacoch máj a jún oslavovali sviatok všetky mamy, staré mamy,
otcovia, dedkovia a aj všetky deti. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali
AkADÉMIU venovanú rodine. Vytvorili sme príbeh aj rozprávku, ktoré
boli o hľadaní šťastia.  Malí, ale aj tí najstarší žiaci sa prihovárali
všetkým matkám, otcom a deťom dojemnými slovami básnikov, vtip-
nými scénkami a veselými tancami. Publikum bolo úžasné a odmenilo
všetkých účinkujúcich za vynikajúci výkon potleskom a slovami
pochvaly.  

V rámci TÝŽDŇA ZEME sme so žiakmi I. stupňa pripravili projekty 
o ochrane životného prostredia, ktoré boli vystavené v okolí školy.
nezabudli sme ani tento rok na DEŇ SLnkA a aktivity spojené s ním.
EXkURZIA v rádiu Expres  v štúdiu počas relácie Made in Wallner bola
tiež veľmi zaujímavá. nechýbala  každoročná nÁVŠTEVA DoPRAVnÉHo
IHRISkA v Galante, ktorú absolvovali takmer všetci prvostupniari.
Aj keď nás od konca školského roka delí už len malý kúsok, nezostá-
vame sedieť so založenými rukami. Stále sa snažíme dotiahnuť vyučo-
vací proces do úspešného konca, aby sme mohli odísť s čo najlepším
hodnotením. okrem toho pani učiteľky zorganizovali pre žiakov pekné
EXkURZIE A VÝLETY, ktoré budú prepojením poznania nových miest,
získania nových skúseností a prežitia zábavy so svojimi spolužiakmi 
a učiteľmi.
oZ Školáčik v spolupráci s pedagogickými a nepedagogickými zamest-
nancami školy zorganizovali 1. ročník podujatia ŠkoLÁČIk V PoHYBE  
v areáli novej školy.  Ponúkané aktivity ako turnaj vo vybíjanej, floor-
ball-e, netradičné športy, stredoveký tábor, lukostreľba, kreslenie na
chodník, modelovanie z balónov, dražba obrazov, sadenie rastlín pri
novootvorenom altánku, moderátori z Expresáčika s krásnymi bás-
ničkami, maľovanie na tvár a zlatá bodka vo forme výborného guláša
boli lákavé a zaujímavé nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov. Začala sa
nová tradícia, o rok  si ju nenechajte ujsť...
keď budeme mať všetko za sebou a pani učiteľky odovzdajú žiakom
vysvedčenia, nastanú chvíle oddychu, prázdniny a dovolenky. nech už
budete kdekoľvek a s kýmkoľvek, prajeme všetkým pevné zdravie,
krásne prežité chvíle, množstvo príležitostí na pekné zážitky a načer-
panie energie. našim deviatakom, ktorí sa k nám už nevrátia a rozpŕch-
nu sa do šíreho sveta, prajeme veľa úspechov v ďalšom školskom živo-
te. A po prázdninách sa tešíme na nových prváčikov. 

Mgr. Ivana Tallová
foto M. Pochyba, Ľ. Reindlová

Prázdniny už klopú na školské brány
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Blíži sa koniec školského roka, prázdniny už
„klopú na dvere“, práca na našej ZUŠ je však
ešte v plnom prúde. Žiaci spolu so svojimi
pedagógmi sa pripravujú na jeden koncert za
druhým, čakajú nás súťaže, postupové skúšky.
Za posledné tri mesiace absolvovali naši žiaci
množstvo interných i verejných podujatí.

Základná umelecká škola v spolupráci s ve-
dením obce a miestnou organizáciou Zväzu
protifašistických bojovníkov aj v tomto roku
usporiadala Koncert pri príležitosti Medzi-
národného dňa žien. 
napriek tomu, že boli jarné prázdniny, mnohí
žiaci si ich radi skrátili, len aby mohli urobiť
radosť mamičkám, babičkám i  tetám, ktoré sa
tejto milej slávnosti zúčastnili. Tentoraz sme
mali možnosť predstaviť takmer všetky hudob-
né nástroje – repertoár bol pestrý – od básní 
a klasických skladieb po  tance, jazzové 
a muzikálové vystúpenia. Tradične skvelými
tancami prispeli k programu tanečníci zo
súboru niagara, koncert vyvrcholil vynikajúci-
mi výkonmi učiteľov ZUš – áriou Publia od W.
A. Mozarta v podaní Davida Árvu, troma časťa-
mi gitarovej suity J.L. Merlina v podaní Romana
Ďurku a piesňou z muzikálu Jozef a jeho
zázračný plášť v podaní Romana Müllera a det-
ského speváckeho zboru. k celkovému dojmu z
koncertu prispela vhodne vyzdobená scéna,
ktorú zhotovila pani učiteľka Emília Stein-
hübelová so svojimi žiakmi.

* Krajskej súťaže v komornej hre hudby
renesancie a baroka sa zúčastnilo komorné
trio – anna Dittová, Dana Gracová a Kristína
Kraljiková z triedy pána učiteľa Romana
Hudeca a pani riaditeľky Jarmily Boškovej.
Získali hodnotné I. miesto a Kristíne
Kraljikovej bola udelená zvláštna cena za prí-
kladnú klavírnu spoluprácu.

* našim žiakom sa darilo aj na prijímacích
skúškach – katarína Veinhardtová bola prijatá
na Strednú umeleckú školu odevnú v Trenčíne
a Andrej nagy bol prijatý na Strednú umeleckú
školu Jozefa Vydru v Bratislave - odbor priemy-
selný dizajn. obaja žiaci sa pripravovali pod
umeleckým vedením pani učiteľky Emílie
Steinhübelovej.

* Deň učiteľov náš kolektív znovu oslávil
prácou – interným koncertom. Predstavili sa
na ňom klaviristi Vivien Kvasnicová, Zoa
Kvasnicová, linda trubačová, andrea
Hudáková, Gajane Križanová, Kamila
Kováčová, tabita Káčerová, sofia sopúchová,

tadeáš Pobjecký, Nina Koleničová a ariane
fourquet. Flautovými skladbami spestrili prog-
ram Gabriel Kováč a Zora trubačová. novým
spestrením bolo duo pre dva malé bubny v
podaní Viktórie ščasnárovej a Branislava
Beutelhausera. Vynikajúco sa uviedol malý vio-
lončelista ondrej Mišík, skvelým výkonom sa
predstavila začínajúca gitaristka Mária
Meňhertová. Slovenskými ľudovými piesňami
doplnili program  sara Gašparová, sofia
sopúchová a Zuzana šticová, zlatým klincom
programu bol Patrik Rózsa piesňou z muzikálu
Rebelové.

* Interný koncert 30.4. by sme mohli nazvať
klavírno-flautovým. Prevládali tu naši malí
klavíristi – Jakub Berčík, Martin Jakubek,
Gavin Rice, Jakub tkáč, Payton Rice, andrea a
Peter Hudákoví, lana Zupan, sarah Píšová,
Klement a ariane fourquet, Daniela a Peter
Mozoloví, Kamila Kováčová, Barbora šidelská
a Martin šúlek. Program doplnili nádejné
flautistky – Zora trubačová, Noemi Káčerová,
Marianna Rajecová, Júlia Meňhertová a Ester
Pavlejová. Malým spestrením programu bol
gitarista oliver schultz a dve talentované
speváčky sarah šipická a Viktória Kurišková.

na záver sa predstavil spevácko- flautový súbor
dvoma populárnymi piesňami.

* V nedeľu 12.mája sa v spoločenskej sále
spojenej školy konal absolventský koncert a
výstava. Svoje štúdium končilo jedenásť absol-
ventov. V hudobnom odbore flautistka Dana
Gracová z triedy pána učiteľa Romana Hudeca,
klaviristi Michaela Ješková a Romain fourquet
z triedy pani učiteľky Lucie Benkovič, Kristína
Kraljiková z triedy pani riaditeľky Jarmily
Boškovej, silvia szabóová z triedy pani učiteľky
Žofie Šokovej, speváčky Zuzana šticová z triedy
pani učiteľky Elišky Hornej a Katarína
Veinhardtová z triedy pána učiteľa Romana
Müllera. V odbore výtvarnom andrej Nagy,
Marek Petrovič a tomáš Rausz z triedy pani
učiteľky Emílie Steinhübelovej a Monika
trubačová z triedy pani učiteľky Štefánie
Ábelovej.
Všetci absolventi sa dôstojne prezentovali svo-
jimi výkonmi a výtvarnými prácami a zožali
zaslúžený potlesk mnohopočetného obecen-
stva.
* V stredu 15.mája sa naši žiaci predstavili
hudobnou rozprávkou na troch výchovných
koncertoch. Pre deti z Materskej školy v Ber-

Umením možno robiť zázraky i meniť svet ...
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nolákove a žiakov ZŠ s MŠ v Chorvátskom
Grobe predviedli pestrý program, v ktorom
zahrali všetky hudobné nástroje, ktoré sa na
našej škole vyučujú. Umelecký dojem umocni-
lo vystúpenie dvoch tanečných zoskupení a
krátka divadelná scénka. Deti i pani učiteľky
odchádzali spokojné s úsmevom na tvárach.
koncert splnil svoj účel – deti rozdávali radosť
a dobrú náladu.

* niektorí učitelia našej školy prezentujú
celoročnú prácu svojich žiakov aj na triednych
koncertoch. Je to skvelý spôsob vzájomného
zoznámenia medzi rodičmi a deťmi, hoci kladie
veľké nároky na prácu pedagóga, ktorý musí
vedieť „načasovať“ výkony všetkých svojich
žiakov na jeden termín. Preto si túto aktivitu
veľmi vážim. na konci školského roka usporia-
dali triedny koncert nasledovní učitelia: žofia
šoková, Jarmila Bošková, lucia Benkovič,
lucia letková, Beáta štorcelová a Viliam Udič.

* Dňa 14.mája sa žiačky speváckeho oddele-
nia zúčastnili obvodného kola súťaže slávik
slovenska 2013. Získali dve prvé miesta –
Kristína Hodvan v II. kategórii a Miriam
Hergovičová v II. kategórii. 

* Záverečný koncert Základnej umeleckej
školy v Bernolákove sa konal v nedeľu 26.5.
Veľká sála kultúrneho domu praskala vo
švíkoch, svojou prítomnosťou nás prišlo pod-
poriť množstvo rodičov i priateľov školy.
Myslím, že všetci, ktorí obetovali svoje
nedeľné popoludnie tomuto hodnotnému
podujatiu, odchádzali spokojní. Úvod koncertu
patril speváckemu zboru Čučoriedky – ten-
toraz sa prezentoval Malým muzikálom
Zoopotámia. Potom sa predstavili  naše
vychádzajúce hviezdičky Noemi Káčerová,
Kamilka Kováčová, sestry Marianna a Paulína
Rajecové, ondrej Mišík, Jakub Hudák,
tradične skvelými výkonmi sa prezentovali
stálice našich koncertov filip sekerka, Jakub
liba, Miroslava Zbitáková, Miriam
Hergovičová, Kristína Kraljiková, Júlia
Meňhertová, Ester Pavlejová, Dominika
oravcová, Dana Gracová, anna Dittová,
Katarína Veinhardtová, sarah šipická,
Viktória Kurišková a tatiana Vokounová.

Veľmi pekným sugestívnym prednesom zau-
jala terezka Kováčová, vynikajúcimi vystúpe-
niami spestrili prevažne hudobný program tri
tanečné zoskupenia. Všetky deti tancovali 
s vysokým nasadením a zo všetkých vystúpení
prekypovala živelná radosť, ktorá sa prenášala
na vďačné obecenstvo. Záver patril novému
spevácko – flautovému zoskupeniu, ktoré
ukončilo program dvoma populárnymi piesňa-
mi – Hallelujah a Loco-motion.

* naše komorné trio – anna Dittová, Dana
Gracová a Kristína Kraljiková sa 7.6. úspešne
zúčastnilo aj Beliczayho medzinárodnej súťaže
v komornej hre v Komárne. Priniesli si krásne
druhé miesto. 

* Žiaci našej ZUŠ sa prezentovali aj na
Dňoch obce kvalitným programom zloženým
prevažne  z tanečných a speváckych vystúpení.
Sme veľmi radi, že nám obec dala možnosť
prezentovať sa na tomto tradičnom skvelom
podujatí. Vystúpenia boli odmenou i pre
našich žiakov. 

* Literárno-dramatický odbor našej školy sa
prezentoval vo veľkej sále kultúrneho domu
11.6. Divadelným večerom. V nápaditých
scénkach sa predstavili všetci žiaci od naj-
menších prípravkárov  až po dospievajúce
slečny a mládencov. Program spestrili po-
pulárne piesne a tanečná choreografia.
kostýmy, scénu i potrebné rekvizity si pedagó-
govia zabezpečili sami alebo zhotovili v spo-
lupráci s výtvarným odborom.

* Po prvý raz bola výstava výtvarného
odboru inštalovaná v nových priestoroch.
Široké a rozložité  chodbové priestory spojenej
školy poskytli dostatok miesta pre výstavné
paravány, kde boli prezentované práce
všetkých žiakov výtvarného odboru. Výstava
bola slávnostne otvorená 19.júna o 16:00
hodine a je prístupná verejnosti každý pracov-
ný deň  do 28. júna v čase od 15:00 do 18:00
hodiny.

Za pomoc a podporu znovu zo srdca ďaku-
jem našim sponzorom – manželom Baricovým,
rodine Beutelhauserovej, pánovi Milanovi
kútymu a  firme Svarogo,  pánovi Dušanovi

Boškovi a Bratislavskej
metrologickej spoločnosti
a pani Pavle káčerovej.

Základná umelecká škola
má za sebou zložitý školský
rok. Všetci sme s obavou
čakali, ako sa žiaci a učitelia
udomácnia v nových učeb-
ných priestoroch na Svä-
toplukovej ulici. Svoj sláv-
nostný príhovor na konci
minulého školského roka
som končila citátom Ab-
rahama Lincolna:   

„Vždy si pamätajte, že
vaše rozhodnutie uspieť je
dôležitejšie ako akékoľvek
iné rozhodnutie."

Dnes môžem s pokojným
svedomím skonštatovať, že
naša škola uspela.

Jarmila Bošková, 
riaditeľka školy

Naše obľúbené
súťaže v šKD
Kto sa rád vracia do detstva, určite si
pamätá svoje obľúbené hračky. Či to bola
bábika, auto, koník.... myšička.
U nás v šKD sú súťaže „o naj bábiku“ 
a „o naj autíčko“ veľmi obľúbené medzi
deťmi. Nejde tu totiž ani o najkrajšiu
hračku, ale skôr o prezentáciu svojej
hračky. Deti o nej hovoria, charakterizujú
ju, pri bábike spievajú uspávanky, pri
autách sa dozvieme naozaj všetko zaují-
mavé. K deťom svet hračiek neodmys-
liteľne patrí. Vidia v nej často živú bytosť,
kamaráta, spoločníka...
Hračka rozvíja celú osobnosť dieťaťa.
Keď sa dokončia školské povinnosti,
prichádza na rad práve hra s hračkami. 
až tu si deti oddýchnu a uvoľnia sa.
V hračkách ostáva skryté detstvo,
spomienky, šepoty, radosť, detské sny a
túžby... Kráčajú s dobou.
ozaj, vy ste tiež určite mali svoju „NaJ“
hračku. spomínate si? Nájdite ju a pri-
viňte si ju k srdcu, zavrite oči a len na
malý okamih sa stávate dieťaťom znova.
Je to úžasný pocit. skúste to...

Vychovávateľka Anna Hudáková

týždeň Zeme 
v šKD
žijeme na našej modrej planéte ZEM. 
aj náš školský klub si vytýčil jasné ciele 
v rámci týžDŇa ZEME.
Na začiatku týždňa prebiehali v každej
triede zaujímavé a poučné besedy,
rozhovory o tom, ako chrániť našu ZEM,
ako ju zveľaďovať a ochraňovať.
Maľovali sme rôzne projekty, plagáty,
čítali z časopisov, encyklopédií, kníh...
Vysadili sme kvety, skalky, ovocné
stromy, okrasné kríky, dreviny. Veľká
brigáda vyvrcholila na konci týždňa, keď
sme vyčistili a vyhrabali celé okolie našej
šKD. Počasie nám prialo, hrabličky puto-
vali z rúk do rúk, vrecia sa plnili a čis-
tučký areál sa zaskvel v celej svojej jarnej
kráse.
Deti popolievali stromy, kvietky a šťastní
sme si oddýchli v tôni košatých stromov.

ZEM žIJE, DýcHa... 
Náš žIVot JE sPoJENý 

s toUto NáDHERNoU JEDINEČNoU
PlaNétoU, KDE sPIEVaJú VtácI,
VoNIa VZDUcH, KVItNú KVEtY 

a žIJú šŤastNé DEtI, KtoRé EštE
BUDú túto MatIČKU ZEM 
s lásKoU ocHRaŇoVaŤ.

vych. Anička HUDÁkoVÁ



Jednou z aktivít Komunitného centra Prístav je stretávanie
mamičiek na rodičovskej dovolenke a ich detí v Klube mamičiek
Koráb, a to vždy v pondelok a stredu od 9.30 do 12.00 hod. Mnohé
podobné kluby a materské centrá po celom Slovensku sa v pred-
večer Dňa matiek zapájajú do akcie Míľa pre mamu, ktorú organizu-
je Únia materských centier. A tak v nás, mamičkách, skrsla myšlien-
ka: Čo keby sme sa k nim tento rok pridali aj my v Bernolákove?
V sobotu 11. mája 2013 sme teda o 15.30 hod. odštartovali prvý
pochod Míle pre mamu v uliciach Bernolákova. napriek chladnému
a veternému počasiu sa pochodu o dĺžke 1609 metrov zúčastnilo 99
zaregistrovaných detí, rodičov a starých rodičov. Pochod začal na
detskom ihrisku v centre obce, kde dostala každá rodina malé spon-

zorské darčeky, a ukončili sme ho v areáli komunitného centra
Prístav na Poštovej 55. Tu bolo pre deti pripravené divadelné pred-
stavenie, nafukovacie atrakcie, tvorivé dielničky a tiež „ma-
mičkovské trhy“, na ktorých bolo možné zakúpiť pre mamičku malý
darček. Tombola plná darčekov pre mamičky i detičky vyvrcholila
práve v čase, keď sa spustil dážď. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pochodu zúčastnili a prejavili tak úctu 
a vďaku nielen  svojej mame, ale i ďalším mamám. Ďakujeme obci
Bernolákovo za finančný príspevok na akciu, obecnej polícii za za-
bezpečenie bezpečnosti počas pochodu a miestnym podnikateľom
za ich dary, ktorými ochotne prispeli do tomboly.

Jana kráľová, kC Prístav 
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citujem komenského a dodávam:
rôznymi formami a metódami.
My na Základnej škole v Ber-
nolákove sme sa už dávnejšie
pohrávali s myšlienkou vybu-
dovať učebňu v prírode a  táto
myšlienka sa premenila na sku-
točnosť.
Projekt s názvom  Mozog potre-
buje kyslík, pod stromami nám
to myslí, je dielom pani učiteľky
Emílie Steinhübelovej. Bol ús-
pešný a vďaka širokej podpore
/1682 hlasov/ získal finančnú
čiastku  8750 € z programu
SPPoločne spoločnosti SPP.
Ďakujeme všetkým, ktorí poslali
svoj hlas, ale najmä tým, ktorí
rôznymi spôsobmi získavali pri-
aznivcov do hlasovania / miestny
rozhlas, p. Gajdošová, p. Drá-
bová,  p. koporcová, p. Chrom-
čáková, p. Faltejsek, p. Maár 
a mnohí ďalší.
Po jeho úspešnosti nastala reali-
zácia. Bez povolenia malej stavby
by to nebolo možné - vďaka za
upozornenie a pomoc pánovi starostovi Ing. Ľubomírovi Poórovi.

A opäť  citát  komenského: 
“Nesľubuj, že to spravíš, nehonos sa, že si to vykonal, 
ale nech tvoje skutky hovoria za teba." 

A skutky hovoria. Veľká vďaka patrí pánovi architektovi Rastislavovi
Moravčíkovi, ktorý nám nezištne ponúkol svoju odbornú pomoc a stal
sa tak nepísaným garantom nášho projektu od jeho plánov až po jeho
dokončenie. Po výberovom konaní altánok zrealizovala firma pána

Śinka a krytina bola od pána Bognára.
Skôr, ako prišlo k stavbe, bolo nutné
upraviť terén, vybudovať podklad,
skrátka veľký kus práce vykonala firma
Tonky Chromčákovej, ktorá už našej
škole pomohla veľakrát a často bez
akéhokoľvek finančného nároku. Jej
pričinením nám pomohol  pán Čerńan-
ský s kamenným  materiálom pre
skalku. Terénne úpravy sa realizujú,
zeminou pomohla firma pána koberu a
pri finálnom dokončení trávovým
kobercom a dosevom trávy sponzorsky
pomôžu bratia Bilickí/ firma ToP
GRASS/.  Menovite nespomínam
všetkých ostatných, ktorí pomohli
dodaním rastliniek .Všetkým vám za
žiakov našej školy vyslovujeme veľké
ďakujem. A teraz veľká pochvala za  kus
práce , ktorú vykonali naši žiaci - Lojzo
Tóth, Jano Jáchym, René Rigo, Jaro
Baláž, Dávid Backstúber, Patrik Mok,
Marco Debnár, Adrián Hošák, Marek
Jakubovič, Jaro Jáchym, Dominik
Ležovič a Tomáš kocka.  Rozvážali
zeminu, urobili skalku pod vedením
pani uč. Steinhübelovej  a školníkov.

Projekt je dokončený, finančne vyčerpaný a dofinancovaný školou, zria-
ďovateľom a oZ Školáčik. naším budovateľským elánom sme projekt
neustále vylepšovali, a preto sme pôvodný rozpočet prekročili  o 3434€,
ale myslím si, že to stojí zato a zaslúži si , aby sme ho plne využívali.
Jeden projekt je úspešne ukončený a už máme pred sebou ďalší s náz-
vom Poď si z virtuality radšej zašportovať do reality. Bližšie informácie
o ňom získate na našej webovej stránke www.zskomber.edu.sk. 
opäť bude úspešný len vďaka hlasovaniu. Už vopred ďakujeme.    

Mária ondrušková                                                                                             

Ak sa má stať človek človekom, 
musí sa vzdelávať

Prvá bernolákovská Míľa PRE MaMU
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DEŇ ZEME
Ako už býva zvykom, aj tento  rok sa v mesiaci  apríli  v rámci DŇA ZEME 
viacerí naši občania zapojili do upratovania  verejných priestranstiev.
na miestnom cintoríne zorganizovali brigádu členovia kLUBU dôchodcov a oZP
nádej, aby vyčistili neporiadok, o ktorý sa postarali, žiaľ, tí nezodpovednejší
obyvatelia obce. V spolupráci s pracovníkmi prevádzky obecného úradu bola
zabezpečená aj časť už veľmi potrebných orezov. 
Členovia poľovníckeho združenia čistili od rôzneho odpadu plochy pri
Priemyselnej ulici.
Členovia rybárskeho zväzu  čistili priestory pri miestnej štrkovke. 
najmenší brigádnici, žiaci základnej školy, upratovali areál školy a pripravili
veľmi zaujímavé projekty s tematikou ochrany ŽP.
osobitne vyzdvihujeme aj snahu poľovníkov z novej Dedinky, ktorí sa podujali
v katastri našej obce  vyčistiť od odpadkov trasu v predĺžení Poľnej ulice. 
Vážime si snahu a aktivity všetkých brigádnikov o skrášlenie obce a ĎAkUJEME.

ŽP

XXV. ročník výstavy vín 
v Bernolákove 
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Ber-
nolákove zorganizovala už XXV. ročník  degustácie, výstavy  a
ochutnávky vín.Vzorky na výstavu sa preberali 1. a 2. marca
2013. na výstave sa zúčastnilo 48 vystavovateľov so 116
vzorkami vín, pričom  bielych  odrôd bolo 76,  červených  34  a
z ružového vína  rosé  6 vzoriek.Domácich vystavovateľov bolo
24 s 59 vzorkami. odborná degustácia predložených vzoriek
sa uskutočnila 5. marca 2013.

Tri nezávislé degustačné komisie rozhodli a ocenili  vína
dodané na výstavu.
• Šampiónom výstavy sa stali:   
➢ biele víno:  Jaroslav Korbaš,  Veltlínske zelené roč. 2012
➢ červené víno:  Ing. Veronika Jurčovičová, cabernet sau-
vignon roč. 2011
➢ ružové víno – rosé: Jozef Navara,  cabernet sauvignon
roč. 2012
• zlatú medailu (88-100 bodov)  získalo 11 vín
• striebornú medailu (80 – 87,99 b.) získalo 65 vín
• bronzovú medailu (72 – 79,99 b.)  získalo 27 vín 
Výstava a posedenie s hudbou, spojené s ochutnávkou vín sa
konalo 16. marca 2013 v kultúrnom dome za bohatej účasti
miestneho obyvateľstva aj návštevníkov z okolitých obcí.

kB Brigádnici na cintoríne

Klub dôchodcov nezaháľa
každé obdobie v živote človeka má svoje čaro a my, dôchodcovia, 
na to nezabúdame.
Snažíme sa žiť aktívne, stretávame sa , organizujeme akcie a tým dokazujeme,
že pribúdajúce rôčky neznamenajú potrebu utiahnuť sa do ústrania. Práve
naopak. naše aktivity v klube nás omladzujú, naša duša pookrieva, uvedomu-
jeme si, že náš život nemusí byť fádny, môžeme si ho spríjemniť, potešiť sa
navzájom.
nestrácame sebadôveru, dokážeme skvalitniť svoj život. na výročnú členskú
schôdzu prišlo 177 členov. Pozdraviť nás prišli aj predstavitelia obce – zástup-
ca starostu JUDr. Bečica, predsedovia komisií obecného zastupiteľstva 
a predsedovia spoločenských organizácií.
Na schôzi bol zvolený výbor v zložení:
Zemanová Mária - predsedníčka
Nagyová Magdaléna - podpredsedníčka
Hanicová terézia - tajomníčka
šticová Eva - hospodárka
Piterová Erika - kultúrna referentka
Černayová Helena        - kronikárka
a  členky výboru: Buzgovičová Eva, Dózová Jarmila, Gažová Elena, Guldanová
alžbeta, Navarová Magdaléna, šmihlová Ružena, Varečková terézia. 
Za revizora bol zvolený p. Urmanič.
Taktiež sme si uctili 51 jubilantov, ktorí sa dožili svojho okrúhleho jubilea 
v I.polroku 2013.
Prijali sme pozvanie na oslavy MDŽ, ktoré organizoval ocÚ spolu so spoločen-
skými organizáciami.

Sladkosti pre šibačov bolo 18 členov nakúpiť v čokoládovni Hauswirt v kittsee
a Hainburgu. 
na prezentačnej akcii firmy PURITAS&SAnITAS zábavnej gastoshow v Lanžhote
si schuti zaspievalo 21 členov. Poniektorí si i zatancovali pri dobrej hudbe 
z Mistřína. 
návšteva RnD nás vždy poteší a naši členovia prejavujú oň veľký záujem.
Predstavenie Polooblačno v apríli navštívilo 75 našich členov  a ich rodinných
príslušníkov.
nevynechali sme ani brigádu na miestnom cintoríne pri príležitosti DŇA ZEME,
do ktorej sa zapojilo 46 členov. Pani Malochová pripravila pre brigádnikov
bohaté občerstvenie.

Pri príležitosti 94. výročia tragickej smrti gen.M.R.Štefánika sa 11 členov
našej organizácie zúčastnilo pietneho aktu kladenia vencov pri Mohyle v Ivánke
pri Dunaji.

nezostávame ľahostajní ani pri úlohách obecných. Pomohli sme doručovať
výmery obecných daní do domácností.

k 31.5.2013 evidujeme 348 členov. Vzhľadom na naše bohaté aktivity, ktoré
pre členov zabezpečujeme, pozývame hlavne mladších dôchodcov, aby sa pri-
hlásili do našich radov. Členský príspevok na rok 2013 je 2 €.
Za sponzorský dar na výročnú členskú schôdzu ďakujeme p. Petrovi Laššuovi –
mäsiarstvo a firme PRo oVo.

Taktiež ďakujeme za spoluprácu, ochotu a priazeň ocÚ Bernolákovo.
16. - 21.6. plánujeme pobyt v hoteli Gladius Topoľniky a 30. – 31. 8.2013

organizujeme zájazd do kremničky, oravskej horárne a nového Targu.
Veľmi radi privítame vaše návrhy na ďalšie aktivity a podujatia, ktoré by

sme mohli v rámci našich možností realizovať.
Zemanová Mária, Hanicová terézia

Eko výstava na starej škole
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V mene oZ Školáčik ZRPŠ by som sa
chcel úprimne poďakovať za krásnu
slnečnú sobotu, ktorú mohli žiaci Zák-
ladnej školy Bernolákovo spolu s mlad-
šími súrodencami a svojimi rodičmi
prežiť a zapojiť sa do športových aktivít 
a atrakcií na školskom dvore novej školy.
konkrétne by som sa chcel poďakovať
pani riaditeľke, ktorá podujatie pod-
porovala, pani zástupkyniam, celému
učiteľskému zboru, pani vychová-
vateľkám z ŠkD, najstarším žiakom,
pánom školníkom, dobrovoľníkom 
z radov triednych dôverníkov (okrem

iných pani Palkovičovej, Šticovej, Šullovej
a pánom Rakickému, Tomčíkovi, Višňov-
skému)  a tiež rodičom, ktorí sa rozhodli
prispieť vecne alebo pomôcť popri tom,
ako ich deti súťažili (napr. pani Benčú-
riková).
Turnaj vo vybíjanej, floorball-e, netra-
dičné športy, stredoveký tábor, lukostreľ-
ba, kreslenie na chodník, modelovanie 
z balónov, dražba obrazov, sadenie rastlín
pri novootvorenom altánku, moderátori 
z Expresáčika s krásnymi básničkami,
vysokoumelecké maľovanie na tvár 
a zlatá bodka vo forme výborného guláša. 

To všetko sú čriepky, z ktorých sa skladal úspešný prvý
ročník podujatia ŠkoLÁČIk V PoHYBE. Dajte nám,
prosím, vedieť, čo sa vám páčilo a čo by sme mohli ešte
zlepšiť. Iba od vás záleží, či už teraz máme objednať

jeden slnečný víkend medzi dvoma upršanými týždňami aj
budúci rok.

A aby sa nezabudlo, ďakujem všetkým zúčastneným špor-
tuchtivým deťom, o ktorých sa hovorí, že už chcú iba sedieť
za počítačom. Myslím, že viac ako 300 detí dokázalo
všetkým dospelákom opak a deň, ktorý patril iba im, si
naplno užili.

Roman Šutka, predseda Rady rodičov

MEDZINáRoDNý DEŇ DEtí sa VYDaRIl
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Perak grand prix
Dňa 1.6. 2013 sa konal 6. ročník pretekov veteránov pod názvom
PERAk GRAnD PRIX Bernolákovo. Uvedomujeme si, že počas trva-
nia pretekov občanom na dotknutých uliciach obmedzujeme
pohyb, ale na druhej strane práve obyvatelia bývajúci na uliciach,
po ktorých jazdíme, majú ten najlepší výhľad na sledovanie súbojov
motoriek. Môžeme povedať, že obyvatelia obce nás skôr podporu-
jú , ba až chvália, že organizujeme akciu, ktorá je príťažlivá a zaují-
mavá.  Len na tomto ročníku nás podporilo asi 400 fanúšikov aj 
z okolitých štátov ako Maďarsko a Rakúsko, ktorí mali pripravené
transparenty a povzbudivé pokriky, čo nás veľmi potešilo.
niektorým účastníkom pretekov ide o pódiové umiestnenie, ale vo
veľkej väčšine ide o súboj medzi kamarátmi, ktorí sa po celý rok
tešia, akú fintu kto použije počas pretekov, kto z nás má lepšieho
Peraka a práve pri tých 7 kolách po uliciach Bernolákova sa vždy
rozhodne.
Preto sa preteky nesú v duchu: nIE JE DoLEŽITÉ ZÚČASTnIŤ SA, ALE
VYHRAŤ !
Touto cestou by som sa chcel poďakovať pracovníkom pri obecnom
úrade, ktorí nám aj počas víkendu pomáhajú pri vytyčovaní 
a označovaní dráhy. Chceme vyjadriť veľkú vďaku starostovi obce
Ing. Ľubomírovi Póorovi, ktorý nás celých 6 rokov podporuje 
v organizácii týchto pretekov, a aj pracovníkom  obecného úradu 
v Bernolákove za usmernenie, technickú pomoc a pomoc pri
vybavovaní rôznych povolení, ktorých  je  skutočne neúrekom. 

Pevne verím, že aj naďalej sa budeme stretávať s pochopením
občanov a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

organizátori PERAk GRAnD PRIX Bernolákovo

Preteky sa delia na štyri kategórie: 
1. skupina : do 50 ccm – bolo 13 zaregistrovaných pretekárov
2. skupina: od 50 do 250 ccm – bolo 10 zaregistrovaných pretekárov
3. skupina:  nad 250 ccm – bolo 7 zaregistrovaných pretekárov
4. skupina:  Perák – bolo 19 zaregistrovaných pretekárov

Prvomájové posedenie 
Aj tento rok sa v najkrajšom mesiaci, keď je lásky čas a vtáčí hlas nás
víta zrána, otvára  brána detskej radosti, ktorú nám svojím vystúpením
predviedli škôlkari pod vedením p. učiteliek Vladimíry Ščasnárovej 
a Terézie Hoškovej za doprovodu lahodných tónov harmoniky p. ka-
taríny Donáthovej z folklórneho súboru PRVoSIEnkA. Veľkú radosť
nám urobilo toto vystúpenie. Deti v podobe tanca a ľudových piesní 
a zvykov svojim mamičkám, babičkám a ostatným divákom pripravili
krásny umelecký zážitok. Malé deti s rodičmi sa dobre bavili, pobeho-
vali okolo nás a nič ich nerušilo. na detskom ihrisku boli pripravené
rôzne atrakcie ako trampolína a  vozenie sa na poníkoch, ktoré zaspon-
zoroval klub bernolákovských podnikateľov, za čo im patrí poďako-
vanie.

na počúvanie a do tanca hrala „11“ z Ivanky pri Dunaji. Pobavili
všetkých známymi ľudovými a tanečnými piesňami. Pri nich sme si my,
seniori, zaspomínali na mladé časy, keď nás muzika sprevádzala na kaž-
dom kroku. Zabudli sme na starosti a zdravotné problémy. odchádzali
sme s radosťou v duši. Tento podvečer nám zase dal niečo príjemné do
ďalších dní.

Za toto podujatie v mene divákov ďakujem p. starostovi Ing. Poórovi,
ved. kultúrneho domu p. Grebečiovej a ostatným kultúrnym pracov-
níkom. Teší ma, že nám rastie nová generácia, ktorá bude pokračovať
v tradíciách a zvykoch v našej obci.

Všetkým želám veľa zdravia, elánu a úspechov v tejto zaujímavej 
a krásnej činnosti.

Eva Šticová z obilnej ul.
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Ufúľaná rozprávka
je názov divadelného predstavenia pre deti, ktoré v nedeľu 14.apríla

predstavilo v kultúrnom dome DIVADLo ŽIHADLo z Malaciek.
Predstavenie ukázalo deťom, že triedenie odpadkov a vynášanie smetí
nemusí byť len nudná, ušpinená činnosť. Deti sa aktívnou hrou pozreli
na nevoňavú tému z druhej, čarovnej strany.

AG

Autor:     
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zmier o-   
va        

intenzitu

podoprelo  
sa

šikovnos ,  
kumšt

1. as     
tajni ky

elektronic-  
ká pošta   

E V      
Bratislavy

prijímala   
tekutinu

tlapa      
pridal

zn.milinew- 
tonmetra   
svietidlo

latinský    
pozdrav

rumunská  
piese      

pevne sa   
chy  (expr.)  

Šarlota    
(dom.)     

odpratával  
smeti

citoslovce  
rezigno-   

vania

obla  
goniomet.  

funkcia    
zn. sec

poveri     
vyriešením 
zjednotia   

(kniž.)

zaujmú    
miesto

pomrv     
had       

z Knihy    
džunglí

osoba     
bez       

domova,   
vandrák

asto      
lia

organické  
hnojivo    
okraj

Pomôcky: 
ave, oppa- 
nol, doina,  

sekans,    

zna ka    
jednotky   

hektopieza

kapustovi-  
tá zelenina 

MPZ      
Laosu

rytina     
v skle     

telev. sp.   
Kanady

predložka  
s 3. pád.   
skr. súhv.  
Blíženci    

zvuk      
tvorený    

hlasivkami

ústrojen-   
stvo (anat.)  
skr. tanko-  
vej divízie

rôsolovitá  
hmota     

vz. oxidu   
bórnatého  

3 . as     
tajni ky

strávi ve a  
asu be-   
haním     
(expr.)

pristávaj   
lietadlom,  
dokon i    

let

odlomený  
kúsok

tajnička č. 8
Bohatým zdrojom informácií o Bernolákove a jeho obyvateľoch je urbár mestečka z 9. marca 1632. Vyhotovili ho na príkaz grófa Michala Turzu

t a j n i č k a  Ján Meszaros a úradníci spravujúci mestečká Senec a Bernolákovo -koloman körmendy, Juraj Bornemisza, Martin Pomsahar a
Ján Fördös.
Riešenie krížovky č. 8 môžete zaslať na obecný úrad, Hlavná 111, 900 27  Bernolákovo pod označením „Časopis – krížovky“ alebo osobne odovzdať
na uvedenej adrese do 19.7.2013. Výherca bude odmenený peknou vecnou cenou.
Za riešenie krížovky č. 7  z minulého čísla bola odmenená p. Viera Kravčíková z Bernolákova.

Pozývame vás do 
RýcHlEHo oBČERstVENIa 

na Viničnej ulici č. 103 
v Bernolákove (pri pošte).
Ponúkame: Doner kebab, hranolky, 

šalátovú misu, yufuku, nealko nápoje,
bagety-šunka, syr (aj zapekané).

so sebou si môžete vziať hranolky, mäso-
kebab, zeleninu, jogurtový dressing 

a aj sladké pochúťky, ktoré je možné pri
väčšom odbere vopred objednať

/čokotwist, mandľová torta, muffiny,
pudingová taštička..../

otvorené 
pondelok až piatok od 13.00 do 20.00, 

v sobotu od 15.00 do 20.00 hod.
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country večer 
Pozývame všetkých priaznivcov country a folk hudby

na 3. ročník podujatia country večer,
ktorý sa uskutoční 5.júla o 19.00 hod. 

na pódiu pred kultúrnym domom.
Vystúpia kapely :

charlieho nešťastí z Ivanky pri Dunaji

Bukasový masív z Modry

salamander z Bratislavy

tanečný kurz 
pre dospelých 
Tanečný kurz je pre všetkých nadšencov, ktorých oslovil
spoločenský tanec. naučí kráse, elegancii a ladnosti pohybu na
tanečnom parkete, vylepší  kondíciu. Tanec  prispieva k celkové-
mu zlepšeniu zdravotného stavu, pohybového rozsahu, vnú-
tornej pohode a relaxácii. 
o tom, že tieto lákavé slová platia aj v skutočnosti, sa presvedči-
lo  8 párov, ktoré absolvovali  dvojmesačný tanečný kurz pre
dospelých  v kultúrnom dome.

na slávnostnom ukončení kurzu 29.mája ukázali, že waltz,
tango, valčík, foxtrot, blues, samba, polka ...  už nie sú  pre nich
iba neznáme „pojmy“ a že bez problémov predvedú svoje ume-
nie na zábave, plese či inej spoločenskej udalosti.   

tým, ktorých táto krásna pohybová aktivita oslovila, oznamu-
jeme, že ďalší kurz spoločenských tancov pre dospelých  orga-
nizujeme v kultúrnom dome na jeseň.   

AG
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Dňa 29.5.2013 
sme si pripomenuli

smutné 5. výročie smrti
nášho drahého

manžela, otca a dedka

alexandra švardu.

S láskou a vďakou 
spomína 

celá smútiaca rodina.

Svoje „áno“ 
si povedali:

Jozef Forgáč 66

Marcel Fülöp 62

Štefan Prokša 70

Jozef Frindrich 74

oľga Bysterská 91

Ján navara 85

Ľudovít kováč 85

Viera Vallová 57

Mária Buzinkayová 68

Teodor Múčka 76

Anna Šimová 90

Gejza Režňák 86

Mária ondrušková 81

Michal Šteinhübel 68

Gejza Horváth 89

Česť ich pamiatke.

Radovan Šauša a Zdena Březovjaková
Ján Pehanič a Jana Solčianská

Juraj Reindl a katarína kľúčovská
Miroslav Jež a katarína Botlová

Peter Ivanický a katarína Leginusová
Marek Bučko a Lenka Heldová

Naši 
jubilanti

marec 
Mária Jedlovcová 70  
Magdaléna kreutzová 70
karol nádaždy     70
Mária Paulusová      70
Erika Piterová         70
karol Sopfrits   75
Jozef Urban            75
Ing. František Jablonický 80  
Helena Masaryková  80
Terézia Szalayová 80
Vojtech Žovák 80
Mária Pavlíková         85

apríl
Emília Achbergerová 70
Dietrich Antoš 70
Vlasta Grofičová 70
Zdravka Jezberová 70
Štefan Prokeš                70
Valéria Barusová 75
Stanislava nagyová       75
Marta Sokolová             75
máj
Jozef Bachratí 70
Emília Bohunická 70
karol nádaždy 70
Štefan Jurča                70
Dušan klein                 70
Jozefa Višváderová      75
Helena navarová         80
Rozália Zacharová      80
Mária Halčáková          85

Všetkým jubilantom 
srdečne blahoželáme!

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

Žije v našich srdciach,
v srdciach tých, ktorí ho nekonečne 

milovali a milujú.

S bolesťou v srdci si pripomíname smutné 
1. výročie úmrtia nášho najdrahšieho syna,
vnuka, bratranca, krstného syna, synovca a priateľa 

filipa sečkáša.
ktorí ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

Smútiaca rodina

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

Prišli na svet: 

Odišli 
na večný
odpočinok

V uplynulých mesiacoch  oslávila 90 rokov pani učiteľka
Valéria Vallová. Veľa zdravia a spokojnosti im osobne
poprial pán starosta a členky zboru pre občianske
záležitosti.

Amália Luknárová
Adam Perďoch
Lukáš Piterka
Matias Sopko
Michal Hudák
Šimon Vojtech Vasaráb
Ela Ukrop
karolína kandráčová
Liliana Saturiová
Milan Štercel
Hana Gažová
Lucia kabešová
Pavlína Štercelová
Alex Turek                                                                            
Laura Fedorová
Ema Jurčová                                                    
Adam Roška                                                            
olívia Tencerová
Jakub njagojevič
Michal Hajzok
Leonardo Homola
Matej Spurný
Samuel Matula
oskar Miklošík
Michaela Lili Černáková
Hana králová
Matej Gajdošík

Vitajte medzi nami

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa dňa

28.5.2013 prišli rozlúčiť s naším drahým
zosnulým manželom, otcom, dedkom,

bratom, švagrom, bratrancom, strýkom
a synovcom

Michalom steinhübelom,

ktorý nás opustil dňa 24.5.2013 
vo veku 68 rokov. 

Ďakujeme za kvetinové dary 
a prejavy sústrasti.

Smútiaca rodina

Tá rana v srdci stále bolí
a nikdy sa nezahojí.

Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach stále 

žiješ s nami.

Dňa 5. mája 2013 uplynulo 
20 rokov od úmrtia nášho

drahého otca a starého otca

Jána  f e k e t e h o.

kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

S láskou a úctou 
spomínajú dcéry a vnúčatá

Spomienka na Ernesta Bošku

Začiatkom apríla uplynulo 6 rokov, 
čo sme sa naposledy rozlúčili s milo-

vaným synom, manželom, otcom,
bratom a dedkom. 

I keď srdce biť prestane, 
spomienka na Teba navždy v našich srdciach zostane.

S láskou spomínajú mama, manželka, 
sestra a deti s rodinami.

Kto ho poznal, môže ticho zaspomínať.

SPOMIENkY

Poďakovanie
Milí spoluobčania,

v piatok 12. apríla 2013 neboli potrebné žiadne
slová, v tento deň prehovorili kvety a srdcia.
V mene Ligy proti rakovine vám chcem poďakovať
za finančné príspevky počas Dňa narcisov. 
Do pokladničiek dobrovoľníkov, žiakov základnej
školy, občania Bernolákova prispeli v doterajšej
17-ročnej histórii najvyššou sumou 2038,71€, 
z toho obyvatelia Chorvátskeho Grobu sumou
425,07€.
Opäť sme sa presvedčili, že netreba veľké slová,
ale stačia drobné činy, aby sa dosiahol fantastický
výsledok.

Úprimne ďakujeme všetkým tým, ktorí pomohli. 
bf



kto by si bol pomyslel presne pred 18-timi rokmi 18. mája 1996,
keď sme prvýkrát usporiadali turnaj o Pohár starostu obce, že to
dotiahneme až do dospelosti. na podnet našich členov volej-
balového klubu Ľubomíra Poóra (vtedy ešte prednostu obecného
úradu) a Miroslava káčera sa zrodila tradícia volejbalového turnaja.
Prvé ročníky turnaja boli organizované ako mix volejbal - 4 muži 
a 2 ženy. 
Až v roku 2001 sa turnaj zmenil na ženský a mužský hlavne kvôli
našim priateľom z Berlína a Martina, ktorí mali čisto mužské
družstvá.Myslím,že tým turnaj neutrpel,ba priam získal,pretože
prišlo na palubovku omnoho viac krásnych žien.
Takže tohto roku sme opäť 18.mája presne o 9.00 turnaj otvorili
príhovorom starostu obce Ing.Ľubomíra Poóra, ktorý privítal
všetkých staronových aj úplne nových hráčov a poprial im plno-
hodnotné športové zážitky.

Ženská časť turnaja prebiehala za účasti štyroch družstiev systé-
mom každý s každým.naše ženy začali turnaj prehrou s Trnavou 
0:2 a aj v ďalších zápasoch hľadali svoju niekdajšiu formu. Tá sa,
bohužiaľ, nenašla a my sme postupne prehrali aj zápas s nitrou 0:2 
a nakoniec s IMA Rača taktiež 0:2.
Turnajové prvenstvo jednoznačne získali hráčky z TJ Elán Trnava 
i keď v tomto roku im vo vzájomnom zápase dýchali na krk
nitrančanky a skoro ho dotiahli do víťazného konca.

konečné poradie ženskej časti turnaja bolo nasledovné :
1. tJ Elán trnava
2. šumienky NItRa
3. IMa Bratislava 
4. VatEK Bernolákovo

Mužského turnaja sa zúčastnili takisto 4 družsvá (Martin,Trnava
,IMA Bratislava, VATEk), hralo sa systémom každý s každým.naši
priatelia z Berlína sa nemohli turnaja zúčastniť,pretože sa podieľali
na organizovaní medzinárodného juniorského turnaja vo volejbale.
Minuloročnému víťazovi Martinu chýbali posily z mladších radov, 
a tak im nestačili sily na obhajobu a v zápase s nováčikom turnaja
IMA Bratislava podľahli 1:2.
naši muži začali turnaj víťazne,keď zdolali TJ Elán Trnava 2:1. 
V zápase proti Martinu, ktorý bol vyčerpaný zo súboja s oveľa
mladším družstvom IMA, im chýbali v oboch setoch naozaj iba
bodíky k víťazstvu. napokon aj v poslednom meraní s IMoU ťahali
za kratší koniec, ale v celkovom meraní síl obstáli svojou hrou veľmi
dobre.

nedá mi nespomenúť mužstvo Martina,ktoré napriek svojmu
vekovému priemeru(dvaja z hráčov majú viac ako 60 rokov) podá-
vajú každý rok na našom turnaji veľmi kvalitné výkony a sú pre nás
ostatných vzácnym príkladom športového ducha.

Konečné poradie : 
1. IMa Bratislava
2. ZŤs Martin
3. VatEK Bernolákovo
4. tJ Elán trnava

Za klub Vatek Jana Bučeková
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Bernolákovo má dvoch majstrov sR 
Cez víkend 1. a 2. júna usporiadal Slo-
venský zväz synchronizovaného plá-
vania Slovenskej plaveckej federácie 
v Bratislave v Iuvente a na Pasienkoch
otvorené Majstrovstvá SR v synchro-
nizovanom plávaní pre mladšie žiačky
B a C, staršie žiačky a seniorky. Titul
majsterky SR v kategórii  mladších
žiačok B si vyplávala štvrtáčka Silvia
Solymosyová, v mladšej kategórii C
titul získal Jozef Solymosy. Akvabelám
Športového klubu AQUATICA sa 
v tomto roku na Majstrovstvách SR
vo všetkých kategóriách a disciplínach
podarilo vybojovať celkove 4 zlaté, 
2 strieborné a 4 bronzové medaily.

XVIII. ročník o Pohár starostu obce
Bernolákovo 2013 vo volejbale

Výsledky:

Povinné figúry B (9-10 r.)

1. solymosyová silvia (aQUatIca) 56,643

2. Smandrová Petra (AQUATICA) 55,557

3. Vláčilová Vanda (AQUATICA) 54,755

Povinné figúry C (7-8 r.)

1. solymosy Jozef (aQUatIca) 57,211

2. Domčeková Laura (Iuventa) 55,070

3. Ďurišová Tereza (Iuventa) 54,150 

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

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

úspechy malých bernolákovských futbalistov

Mladší žiaci: 1. miesto
Prípravka: 2. miesto 
BERnoLÁkoVo - V Bernolákove vyrastajú nádejní futbalisti. oba žiacke tímy (prípravka i
mladší žiaci) v uplynulom ročníku hrali vo svojich súťažiach o popredné miesta.   Prípravka
skončila na druhom mieste a mladší žiaci dokonca svoju súťaž vyhrali. oba tímy vedie bývalý
hráč Bernolákova Miroslav Gál.
"Chlapci majú veľmi dobré podmienky, asi najlepšie v širokom okolí, čo sa aj prejavilo.
Trénujú na hlavnom štadióne a v areáli majú k dispozícii
vírivku i bazén. navyše dobre spolupracujú aj rodičia,"
vysvetlil základy úspechu tréner.  Treba dodať, že pri
vedení tímov mu  výdatne pomáhajú Matej Méry
(najmä organizačne), Vladimír Beňo i Pavol Lukáč (na
tréningoch). "Vzhľadom na to, že na ihrisko chodí
dovedna asi 40 detí, sám by som to nezvládal," chváli
spolupracovníkov Miro Gál.  
Ukázalo sa, že investícia obce do vybudovania špor-
tového areálu a jeho údržby neboli zbytočné.
Bernolákovu rastú ďalšie nádeje, ktoré perspektívne

môžu posilniť prvý tím. V ňom, ako sme už písali, pôsobí už teraz kom-
pletná jedenástka mladých futbalistov z Bernolákova a polovica z nich
pravidelne nastupuje v základe A-mužstva. Takou bilanciou sa nemôže
pochváliť žiadne mužstvo z regionálnej súťaže.

tabuľka 2012/2013 Pr - sc
Por. Team Z V R P + - Body +/-
1 SFC kalinkovo "A" 21 20 0 1 194 31 60 163
2 Šk Bernolákovo 21 16 1 4 115 34 49 81
3 TJ Rovinka 21 15 0 6 99 57 45 42
4 TJ Slovan Ivanka p. Dunaji 21 14 2 5 105 41 44 64
5 SFC kalinkovo "B" 21 10 4 7 71 77 34 -6
6 TJ Družstevník Malinovo 21 9 2 10 81 77 29 4
7 Šk nová Dedinka 21 8 1 12 60 63 25 -3
8 MŠk kráľová p. Senci  "A" 21 9 1 11 92 66 28 26
9 Šk Čataj 21 6 3 12 61 79 21 -18
10 Slovan Most p. Bratislave 21 5 2 14 52 83 17 -31
11 MŠk kráľová p. Senci  "B" 21 2 0 19 29 171 6 -142
12 Šk Miloslavov 21 0 2 19 22 202 2 -180

AUTOŠKOLA v Bernolákove 
Radovan Hanic ponúka

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

B – osobný automobil
Aktuálna cena za kurz 
na osobný automobil je 300 €.
Informácie na tel.č.: 0911 277 140
osobne na adrese Nálepkova 30,
Bernolákovo      www.autoskola-senec.sk

Vodičský kurz

Konečná tabuľka –  MZM   2012 / 2013
1 Šk Bernolákovo 20 15 3 2 77 :2048
2 Fk Vajnory 20 15 2 3 94 :1147
3 MŠk Iskra Petržalka B 20 15 2 3 41 :1347
4 Fk Lamač Bratislava 20 11 3 6 62 :3036
5 Šk Slovan Bratislava Ž 20 7 5 8 33 :3326
6 Fk Dúbravka Bratislava 20 8 1 11 50 :5225
7 Fk Rača Bratislava B 20 7 3 10 32 :4024
8 TJ Rovinka 20 7 2 11 49 :7223
9 Šk Svätý Jur 20 6 1 13 25 :8219
10 MFk Rusovce 20 4 1 15 21 :7413
11 Fk Scorpions Bratislava 20 3 1 16 25 :8210
12 MFC Záhorská Bystrica odstúpená


