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Človek dnešnej doby žije rýchlo, prestáva už vní-
mať jednotlivé obdobia roka a dni sa mu javia
ako minúty... Neverí na zázraky , lebo ich okolo
seba nevníma, nevidí... Či však nie je úžasný
zázrak , že ráno svitá a krajina je zaliata slnkom,
večer slnko zapadá a na krajinu zosadá súmrak?
Niekedy sa v našom živote vyskytnú situácie, keď
sa deje niečo, čo nám môže pomôcť na chvíľku
sa povzniesť nad vážnosť života. Majme snahu
nájsť v živote niečo zmysluplné, krásne, čo našu
dušu poteší a našu myseľ vyjasní. Pomáha to
k pocitu vďaky za to, že sme sa rána vôbec
dožili, že vládzeme rozmýšľať a hýbať sa...
Hlúposti všedných dní by nás nemali obrať
o optimistické prežívanie čo aj všedného dňa.

V jednej piesni sa spieva: „Zahoď starosti
a pozri, aký je krásny deň...“ Každý deň môže byť
pekný, ak budeme robiť dobro. Život dosvedčuje,
že pre mnohých bohatstvo nebolo šťastím.
Práve životné skúšky, prežité ťažkosti a utrpenie
nám otvárajú v srdci potôčky dobroty a naučia
nás tomu, čo jasajúce srdce nenaučí...
Najväčším spestrením života je ľudská tvár.
Vnímajme ľudí okolo seba, pomáhajme si
navzájom...aspoň láskavým slovom či úsmevom.
„Kto sa stará o druhých, nemá kedy zostarnúť,
jeho život ostane mladý a svieži...“
Prichádza jeseň. Dokážme sa zastaviť a do-
prajme si prechádzku jesennou prírodou. Počas
jesene si človek pripadá, akoby sa ocitol v galérii.
Farebnosť jesennej prírody je nádherná, každý
deň je jedinečný...
Harold Malchert kedysi povedal:
„Žime tak, akoby sme vystupovali na štít. Občas
sa pozrime na štít, aby sme nezabudli na cieľ
výstupu. Nezabúdajme však, že z každého mies-
ta sú skvelé pohľady. Choďme pomaly a tešme
sa z každej chvíle. A pohľad na vrchol nech je
pre nás odmenou.“

B.J.

Zázraky
všedného
dňa

Slávnostne sme otvorili
školský rok 2011-2012

Stalo sa už tradíciou, že nový školský rok
otvárame v starej škole. Prázdniny sú za
nami. Poslúžili nám na oddych a načerpanie
nových síl do opätovnej práce. Na škole sme
privítali najmä našich prvákov. Rada
rodičov a pani učiteľky pre nich pripravili
príjemné prekvapenie. Snažili sme sa, aby
prvý deň v škole bol pre prvákov a ich
rodičov výnimočný, aby naň nezabudli.
Spoznali tiež najstarších kamarátov na
škole, deviatakov. Oni ich privítali a prváci
sa s nimi rozlúčia na konci školského roka.

Privítali sme tiež všetkých nových žiakov
a učiteľov. Zaželali sme im, aby sa u nás
dobre cítili.

Vážení rodičia, milí žiaci,
aj cez tieto prázdniny vďaka občianske-

mu združeniu Školáčik, rodičom V.B triedy
a hlavne pani Tonke Chromčákovej, obecné-
mu úradu a škole sme vynovili triedy III.B
a V.B, vymaľovali telocvičňu na starej škole,
špeciálnu učebňu na NŠ.
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V tomto roku je v našej obci rušnejšie ako po iné
roky. Najmä pokiaľ ide o stavebný ruch, a to nie-
len v oblasti bytovej výstavby. S intenzívnymi
stavebnými prácami sa občania môžu stretnúť aj
v centre obce. Zaujímavé projekty sú v štádiu
prípravy. V atmosfére obecného života je cítiť
radosť i napätie. O aktivitách a najmä realizo-
vaných a pripravovaných projektoch sme sa
porozprávali so starostom obce Bernolákovo
Ing. Ľubomírom Poórom.

• Čo pripravuje, rieši a čo najviac trápi starostu
obce Bernolákovo? Už viac ako rok sa nielen ho-
vorí, ale tiež Vy ste niekoľkokrát aj v našom
časopise informovali o projekte Kanalizácia. Aký
je stav a situácia v jej budovaní?
- Na tomto projekte pracuje obec už takmer
dva roky. V roku 2010 bol projekt schválený
a Bernolákovo dostalo príspevok z fondov
EU 6,481 mil. eur. Ministerstvo životného
prostredia SR podpísalo s obcou zmluvu vo
výške 6,157 mil. eur. Bolo rozhodnuté, že
rozdielnu časť prostriedkov uhradí obec.
Avšak podmienkou na čerpanie prostried-
kov je úspešne ukončené výberové konanie
na dodávateľa realizácie stavby. Napriek
tomu, že sa už dvakrát uskutočnilo verejné
obstarávanie, kvôli námietkam jedného
z uchádzačov muselo byť zrušené. Samo-
zrejme, že to spôsobuje predlžovanie ob-
starania dodávateľa prác a tým aj samotný
začiatok výstavby kanalizácie. Bohužiaľ,
musím konštatovať, že v tomto prípade to
nie je v rukách obce. Celý proces budovania
kanalizácie je brzdený procesom verejného
obstarávania.

• V prípade, že sa s výstavbou kanalizácie ne-
začne v tomto roku, ako to bude s pridelenými
finančnými prostriedkami z fondov EU? Ne-
prepadnú? Nebude musieť obec peniaze vrá-
tiť?
- Vzhľadom na to, že sme povinní dodržať
zákon o verejnom obstarávaní a lehoty,
ktoré zo zákona vyplývajú, musí byť vy-
hlásené nové verejné obstarávanie. Tým sa
posúva aj začiatok realizácie výstavby
kanalizácie. Spôsobuje to problémy, pre-
tože sa blíži jeseň a zimné obdobie. V ta-
komto období nie je vhodné začať so zem-
nými prácami. Je nutné brať do úvahy,
že na jeseň a v zime môžu byť vážne
dažďové a snehové kalamity a nebolo by

dobré, aby určitá časť obce bola
rozkopaná. Preto, ak vo verejnom obstará-
vaní všetko dobre dopadne, budeme môcť
začať s prácami na kanalizácii až v jarnom
období v roku 2012.

• Je termín ukončenia výstavby zmluvne viazaný
ku konkrétnemu termínu ?
- Áno podľa zmluvy medzi MŽP SR a obcou
sa obec zaviazala začať výstavbu najnes-
koršie v roku 2013. Verím, že do tohto ter-

mínu sa výberové konanie úspešne usku-
toční. Je to hlavne v záujme obyvateľov
obce.

• V tomto roku - nedávno – bolo vybudované
centrum obce, ktorého súčasťou je aj veľmi
pekný detský areál. Nebolo by vhodné vytvoriť
z priestoru pred kultúrnym domom námestie ?
- V Bernolákove dlho chýbalo miesto, kde by
sa mohli obyvatelia stretnúť, posedieť si
v príjemnom prostredí, porozprávať sa,

Intenzívne diskutovaný intenzívny rozvoj Bernolákova
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alebo len tak pookriať. Také, kde by sa
napríklad mamičky so svojimi ratolesťami
mohli prejsť a pritom by mali deti pod
priamym dohľadom. Aj s týmto zámerom
sme takýto priestor našli priamo v centre
obce. Je to prirodzené prostredie a miesto,
kde sa občania najradšej stretávajú. Bol
vypracovaný projekt, bol úspešný a obec
naň dostala príspevok z EU vo výške
791 tis. eur. Je to ucelený komplex, kde si
môže nájsť svoje miesto a pohodu každý
občan. Určitým lákadlom je najmä detské
ihrisko, ktoré využívajú nielen deti, ale
zábavu tam nachádza aj staršia mládež.
Myslím si, že v našich skromných pod-
mienkach je centrum dostatočné na to, aby
ho mohli obyvatelia využívať počas celého
roka. Z môjho pohľadu je to prvé námestie
v našej obci a doteraz chýbalo.

• Uvažuje sa aj s jeho pomenovaním?
- Určite by si žiadalo, aby malo svoj názov.
Hovoriť o tom budeme na rokovaní orgá-
nov obce a v konečnom dôsledku o tom
rozhodne obecné zastupiteľstvo.

• Ako bude využívané pódium, ktoré je pred
kultúrnym domom?
- Je to súčasť koloritu centra obce a počí-
tame s tým, že bude využívané pre-
dovšetkým v rámci organizovania kultúr-
nych podujatí, najmä v letnom období na
koncerty, ale aj na iné vystúpenia organizo-
vané ZUŠ alebo inými organizátormi.

• V tejto súvislosti sa natíska otázka okolo takz-
vaného Žabáka. Neuvažuje sa aj nad pomeno-
vaním tejto príjemnej časti obce po významnej
osobnosti Bernolákova?
- Určite by sa žiadalo nájsť vhodné pome-
novanie tejto lokality a možno aj po vý-
znamnej osobnosti z Bernolákova. Pravdu

povediac, už sme o tom diskutovali a určite
budeme hľadať vhodné pomenovanie nie-
len tejto časti, ale aj názvy, ako pomenovať
parčíky na Hlavnej ul. smerom ku kaštieľu,
na Topoľovom rade, na Trnavskej ulici
a pod.

• V máji tohto roku sa začal budovať už dlho
pripravovaný Penzión – zariadenie sociálnych
služieb. Sú informácie o určitých prekážkach
a podaniach na prokuratúru. Kto sa za to
zasadzuje a aké sú dôvody? Výstavba je plnom
prúde, kedy sa predpokladá jej ukončenie?
- Je to otázka, ktorá mi v súčasnosti robí
najviac starostí a som z toho smutný.
Existuje určitá skupina ľudí, ktorá je proti
tejto výstavbe na čele s poslancom obec-
ného zastupiteľstva Ing. Alexandrom Mol-
nárom, ktorý podal na okresnú proku-
ratúru podnet na preskúmanie zákonnosti
postupu výstavby tohto zariadenia. Je to
smutné, keď vlastní občania majú takýto
postoj k zariadeniu, ktoré má slúžiť nie mne
ako starostovi, resp. zamestnancom obce.
Je to zariadenie, ktoré bude slúžiť na rieše-
nie sociálnych potrieb obyvateľov obce
a blízkeho okolia. Návrh na jeho výstavbu
nie je nič nové, vznikol ešte v roku 2005.
Na sociálnej komisii sa o ňom diskutovalo
ešte oveľa skôr. A keď sa konečne dosia-
hol úspech v podobe finančnej pomoci
od štátu, jeho výstavbe sa robia prekážky.
Toto ťažko chápu aj predstavitelia Bra-
tislavského samosprávneho kraja a štát-
nych orgánov. Žiaľ, aj takýto je postoj
určitej skupiny obyvateľov. Aby som však
odpovedal na Vašu otázku, tak ukončenie
stavebnej časti zariadenia sa predpokladá
do konca augusta 2012 a odovzdanie
do prevádzky v apríli 2013.

• Môže sa stať, že by bola výstavba zastavená?
Čo by nastalo?

- V tomto momente nemám predstavu
o tom, čo by mohlo nastať. Dá sa však pred-
pokladať, že ak by bola stavba zastavená,
prestavané prostriedky by obec musela
stavebnej organizácii uhradiť z rozpočtu
obce a taktiež by obec musela vrátiť štátu
už preinvestované finančné prostriedky.
Na to nechcem ani pomyslieť.

• V tomto roku obec dostala finančné prostried-
ky z Ministerstva kultúry SR na výskum ruín
hradu Čeklís. Ako boli tieto prostriedky využité ?
- Chcem zdôrazniť, že s iniciatívou na tento
výskum v roku 2010 vyšlo občianske zdru-
ženie Hrad Čeklís, ktoré pripravilo návrh
projektu. Pretože ide o národnú kultúrnu
pamiatku, ktorá je vo vlastníctve obce,
obec sa uchádzala na MK SR o možnosť
získať finančnú podporu na uskutočnenie
výskumu ruín hradu Čeklís. Boli sme
úspešní a v minulom roku dostala obec od
ministerstva kultúry príspevok vo výške
1900 eur a v toto roku 3000 eur.

• Bude sa v tomto výskume pokračovať aj
v ďalších rokoch?
- Máme záujem dokumentovať históriu
našej obce, a preto sa určite budeme
uchádzať o prostriedky na výskum. Pokiaľ
budeme úspešní, bude sa vo výskume
pokračovať.

• V predchádzajúcom volebnom období bol
v obecnom zastupiteľstve schválený návrh
na vybudovanie historického náučného chodníka.
Bude tento projekt realizovaný a kedy?
- Všetko záleží na finančných prostried-
koch. Tie sme doteraz, vzhľadom na iné
spomínané aktivity nemali, preto sa hľada-
jú možnosti zabezpečiť financovanie
prostredníctvom rôznych dotácií. V tomto
roku sme na historický náučný chodník
dostali príspevok od Bratislavského samo-
správneho kraja vo výške 900 EUR. Aj keď
to nie je čiastka, ktorá by pokryla celý pro-
jekt, začneme s jeho realizáciou v rozsahu
finančných možností.

• Už je známy celý rozpočet na tento projekt?
- Podľa predloženého projektu by celková
investícia mala predstavovať približne 13
tisíc eur. Vzhľadom na to budeme musieť
jeho realizáciu rozložiť do niekoľkých etáp.

• Môžete priblížiť, aká bude trasa tohto náuč-
ného chodníka?
- Poviem to len veľmi stručne. Celá trasa by
mala mať približne 11 zastávok. Bude
na nich vybudované informačné médium
s popisom daného historického miesta.
Začiatok trasy by mal byť na železničnej
stanici, pokračoval by smerom na Trnavskú
ulicu po Topoľovom rade okolo reštaurácie
Jadroň, ďalej popri potoku Čierna voda
a futbalovom ihrisku ku Kostolu sv. Štefana
na Várdomb, okolo golfového ihriska ku
Kaplnke sv. Anny späť cez Horný dvor
na cintorín k memoriálnej kaplnke a odtiaľ
k Božej muke na Poštovú ulicu, kde bola
trasa starej dostavníkovej pošty. Zatiaľ ide
len o orientačné vymedzenie. Podrobnejšie
a tiež presnejšie vymedzenie budeme pub-
likovať.

Zhovárala sa Mgr. Alena Melichárková
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Juraj
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V roku 1787 bol ..... tajnička......vysvätený za kňaza. V rokoch 1787 – 1791 pôsobil ako kaplán
v Bernolákove. Riešenie nájdete v našej tajničke.

TAJNIČKA
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Upozorňujeme občanov, že z technických príčin bol
v predchádzajúcom čísle časopisu Bernolák v harmono-
grame vývozu separovaného odpadu uvedený nesprávny
dátum vývozu v mesiaci novembri.

Pôvodný nesprávny dátum 3.11. /štvrtok/
sa mení na 7.11. /pondelok/.

Vývozca odpadu firma AVE Bratislava s.r.o. sa za túto
nepresnosť ospravedlňuje.

-EM-

Prevádzkovanie obecného
pohrebiska a Domu smútku
Nádej v Bernolákove

Oznamujeme občanom, že dňom 1.5.2011 došlo k zmene
v prevádzkovaní miestneho cintorína. Prevádzkovanie zmluvne
prevzala p. Dáša Švardová, ktorá bude zabezpečovať úlohy
vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia obce Ber-
nolákovo č. 2/2006 o obecnom pohrebisku. Ide napr. o vybavo-
vanie pohrebov v dome smútku, vyberanie nájmov za
hrobové miesta, dodržiavanie VZN o obecnom pohre-
bisku... Obnovenia náhrobného kameňa s úpravou oko-
lia hrobov je potrebné vopred odkonzultovať so
správkyňou miestneho cintorína. Bez jej súhlasu tieto
práce nie je možné vykonať.

Telefonický kontakt: 0907 171 171, 02/45994 131,
0903 109 595 alebo osobne v Pohrebnej službe na miestnom
cintoríne u p. Malochovej.

OcÚ
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OPRAVA

Kontrolný deň
Dňa 4.augusta sa konal kontrolný deň na výstavbe

zariadenia sociálnych služieb, ktorého výstavba sa začala kon-
com apríla 2011. Za účasti zástupcov z Bratislavského samo-
správneho kraja, krajského stavebného úradu, stavebnej orga-
nizácie, investora a ďalších hostí bolo konštatované, že výstav-
ba zariadenia sa začala v termíne a súlade s podpísanými
zmluvami a harmonogramom postupu prác je predpoklad, že
stavba bude ukončená do 18 mesiacov.
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je Obecná polícia

Viničná 2

900 27 Bernolákovo

tel. 0918 88 22 22

Kamerový monitorovací systém
v obci Bernolákovo - projekt

Vážení občania, informujem vás o úspešnosti projektu kamerového systé-
mu. Na jeseň minulého roku (2010) sme očakávali vyhlásenie výzvy na pred-
kladanie projektov na preventívnu činnosť proti kriminalite a iným pro-
tispoločenským deliktom. Táto bola vyhlásená až 11. januára 2011, pričom
projekty bolo treba vypracovať a predložiť do 12. februára 2011. Po spra-
covaní a odovzdaní projektu s názvom „Kamerový monitorovací systém v
obci Bernolákovo“ sme čakali na rozhodnutie Rady pre prevenciu kriminali-
ty pri Úrade vlády SR, či nám budú pridelené finančné prostriedky na jeho
realizáciu. ..... a uspeli sme! Zo štátneho rozpočtu poskytujú na kamerový
systém celkove 13 000 eur. Obec bude musieť vynaložiť vlastné finančné
prostriedky vo výške 20% z celkového rozpočtu projektu. Vzhľadom na výšku
poskytnutej dotácie sme projekt museli rozdeliť na tri etapy. V prvej etape
bude zastrešená revitalizovaná časť obce a kamery budú osadené nasle-
dovne:

č. 1 na pétanque ihrisku,
č. 2 tesne pod stánkom zmrzliny,
č. 3 námestie pred kultúrnym domom,
č. 4 na budove obecného úradu,
č. 5 na Viničnej ulici pri budove obecnej polície.

Cieľom nášho kamerového systému je ochrana majetku obce pred van-
dalmi či zlodejmi a prispeje nemalou mierou pri ochrane verejného poriad-
ku a bezpečnosti občanov.

Mgr. Róbert Široký
autor projektu

Informácie zo 6. zasadnutia OZ,
ktoré sa uskutočnilo 21. 6. 2011
OZ zobralo na vedomie nasledovné
uznesenia:
- plnenie rozpočtu obce Bernolákovo
na I. štvrťrok 2011,
- informáciu o výsledku kontroly Naj-
vyššieho kontrolného úradu, Správy
finančnej kontroly o prebiehajúcej kont-
role protipovodňovej ochrany,
- informáciu starostu obce o stave verej-
ného obstarávania na kanalizáciu v obci
- informáciu o priebehu realizácie projek-
tu Obnova centra obce,
- informáciu o podpísaní všetkých zmlúv
na poskytnutie úveru a dotácie na vý-
stavbu zariadenia pre seniorov a 2x12
b.j. na Hlavnej ulici.,
- informáciu o postúpení petície občanov
obce Bernolákovo od Ústredného inšpek-
torátu Slovenskej obchodnej inšpekcie,
ktorou požadujú zrušiť predajňu Tabak-
Press v priestoroch predajne LIDL na Du-
kelskej ulici,
- informáciu o podaní petície občanov
Tabakovej ulice na odstránenie dopravnej
značky jednosmerného zákazu státia,
ktorá bola predložená na rokovanie OZ
prostredníctvom poslanca Ing. Rastislava
Požára.

OZ schválilo nasledovné uznesenia:
- Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 4/2011 o niektorých pod-
mienkach držania psov,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 3/2011 o verejnom po-
riadku,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 2/2011, ktorým sa sta-
novuje spôsob prijímania detí do ma-
terskej školy, určuje výšku a spôsob
úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole, základnej
škole a základnej umeleckej škole,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 1/2011, ktorým sa schva-
ľuje Štatút obce Bernolákovo,

- Rokovací poriadok komisií Obecného
zastupiteľstva v Bernolákove,
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kon-
trolóra obce na 2. polrok 2011,
- podľa § 3 ods. 1 zákona č.253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pome-
roch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov, plat staros-
tovi obce Ing. Ľubomírovi Poórovi,
vo výške 2,34 násobku priemernej me-
sačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve za predchádzajúci kalen-
dárny rok a podľa § 4 ods.2 zákona
č.253/1994 Z.z. sa tento plat starostovi
zvýši o 40 %,
- odklad splátok na poskytnutý úver zaria-
denia sociálnej starostlivosti vo výške
803 280,80 eur zo štátneho fondu rozvo-
ja bývania najmenej o 6 mesiacov a od-
klad splátok na poskytnutý úver zo štát-
neho fondu rozvoja bývania na výstavbu
nájomného domu 2x12 b.j. vo výške
547 245,15 eur najmenej o 6 mesiacov.
- predaj pozemku parc. č. 1056/10
o výmere 627 m2 Ing. Magdaléne Čer-
ňanskej, bytom Jungmanova 6. Bratislava
za cenu 102,00 eur /m2 + náklady spo-
jené s prevodom,
- predaj pozemku parc.č. 2431 druh
pozemku orná pôda o výmere 21 658 m2

Miroslavovi Číkovi, bytom Adámiho 24,
Bratislava v cene 8 eur/m2 + náklady spo-
jené s prevodom,
- predaj pozemku pod trafostanicou na
Poľnej ulici v Bernolákove parc.č.
2373/67 ostatná plocha o výmere 34 m2

v celkovej cene 35 eur pre ZSE Dis-
tribúcia a.s. Čulenova 6, Bratislava

OZ zrušilo:
- uznesenie č. 3/19/2011 z 01.02.2011,
ktorým sa ustanovuje plat zástupcu
starostu.

-JH-
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo číslo 4/2011
o niektorých podmienkach držania psov

Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove podľa
ust. § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
uriadení v znení neskorších predpisov a v súlade
s ust. § 6 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej
len „zákon o držaní psov“) sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN):

§ 1
Účel úpravy

Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana
zdravých podmienok, zdravého spôsobu života
obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku
a úprava niektorých podmienok držania psov.

§ 2
Predmet úpravy

1. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré
podmienky evidencie a vodenia psov, vymedzenia
miesta zákazu voľného pohybu psov a zákazu
vstupu psa, ako aj súvisiace podrobnosti
o znečisťovaní verejných priestranstiev, odchytu
psov alebo vykonávanie dozoru nad dodržia-
vaním VZN a sankcie za jeho porušovanie.
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov použí-
vaných podľa osobitných predpisov (§ 1 ods. 2
zákona o držaní psov).

§ 3
Vymedzenie pojmov

1. Zvláštnym psom je pes
a/ používaný súkromnými bezpečnostnými
službami podľa osobitého zákona,
b/ používaný horskou službou.
c/ používaný pri záchranných, lokalizačných a lik-
vidačných prácach pri plnení úloh civilnej och-
rany,
d/ poľovný,
e/ ovčiarsky,
f/ vodiaci,
g/ počas výcviku alebo súťaže konanej podľa
medzinárodného alebo národného skúšobného
poriadku.
2. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrý-
zol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol
použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi.
3. Voľným pohybom psa sa rozumie pohyb psa
bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo za-
riadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepo-
važuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo
chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak
je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho
vedie.
4. Držiteľ psa je osoba, ktorá so psom nakladá
ako s vlastným.
5. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístup-
né pozemky vo vlastníctve obce alebo štátu.
6. Vôdzkou sa rozumie také upevnenie psa
k obojku alebo prsnému postroju, ktorým ten, kto
psa vedie, ho bezpečne ovláda, alebo ktoré je
spôsobilé psa spoľahlivo zabezpečiť na určenom
mieste aj v prípade krátkodobého opustenia, či
ponechania bez kontroly a dozoru na verejne prís-
tupnom priestranstve. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka
musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo
možné psa ovládať v každej situácii.

§ 4
Evidencia psov

1. Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie
známok sa vykonáva v súlade s ust. § 3 zákona
o držaní psov.
2. Každý pes, držaný nepretržite viac ako 90 dní
na území SR, podlieha evidencii v obci
Bernolákovo, pokiaľ sa v obci v danom roku pre-

važne nachádza. Držiteľ psa je povinný prihlásiť
psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v predchádza-
júcej vete.
3. Evidenciu a vydávanie známok vedie obecný
úrad, referát miestnych daní a poplatkov. Obec
vydáva známky za poplatok. Na známke sa
uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes
evidovaný. Pri evidencii nebezpečného psa budú
vydané červené známky, na ktorých sa uvedie evi-
denčné číslo psa, názov obce, kde je pes evi-
dovaný. /vzor v prílohe/
4. Do evidencie sa zapisuje okrem požiadaviek
§ 3, ods. 3 zákona o držaní psov aj rasa psa, tele-
fonický kontakt na majiteľa psa, dátum ohlásenia
straty známky a dátum vydania novej známky.
5. Pri evidencii zvláštneho psa držiteľ preukáže
túto skutočnosť príslušným dokladom o absolvo-
vaní skúšky (napr. ZŤP, protokolom o vykonaní
skúšky a pod.),
6. Stratu, odcudzenie, zničenie známky je držiteľ
psa povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu
obecnému úradu, kde je pes evidovaný.
7. Úplata za náhradnú známku sa stanovuje vo
výške 3 €. / Daň za psa upravuje VZN o miest-
nych daniach/ .
8. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa
zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
oznámiť do 30 dní od zmeny skutočnosti na obec-
ný úrad.

§ 5
Podrobnosti o vodení psa

1. Základné pravidlá vodenia psa sú upravené
zákonom o držaní psa
2. Ustanovujú sa ďalšie podrobnosti o vodení
psov v súlade s § 4 ods. 5 zákona o držaní psov
takto:
a/ osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykoná-
va dohľad na miestach verejnosti prístupných, je
povinná na požiadanie obecnou políciou
preukázať totožnosť psa známkou,
b/ známka musí byť umiestnená viditeľne na
obojku psa, je neprenosná,
c/pes, ktorý sa pohybuje mimo chovného
priestoru, musí byť riadne označený známkou,
umiestnenou na obojku,
d/ vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohy-
bu možno len na vôdzke.
3. Zakazuje sa:
a/ opustenie psa na verejnom priestranstve bez
uviazania k dostatočne pevnej zábrane pohybu
(napríklad pred obchodom a pod.),
b/ opustenie nebezpečného psa alebo jeho
zanechanie bez dozoru na verejnom priestranstve
(aj opustenie nebezpečného psa priviazaného a
opatreného náhubkom)

§ 6
Vymedzenie miest so zákazom voľného

pohybu psov a vstupu so psom
1. Vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psov
zakázaný:
a/ vo vonkajších priestoroch zariadení pre deti,
mládež,
b/ vo vonkajších priestoroch zariadení pre
dôchodcov, sociálnych a zdravotníckych zaria-
dení, ktoré sú verejne prístupné, pokiaľ pre-
vádzkovateľ týchto zariadení voľný pohyb psa
osobitne nepovolil a pokiaľ povolenie neoznačil
spôsobom viditeľným z ulice alebo z verejného
priestranstva.
2. Miesta, kde sa zakazuje vstup so psom:
a/ pietne miesta,
b/ do objektov určených pre deti, mládež,

dôchodcov alebo zdravotníckych zariadení,
c/ na športoviská a detské ihriská.

§ 7
Podrobnosti o znečisťovaní

verejných priestranstiev
1. Povinnosti pri znečistení verejného priestran-
stva upravuje § 6 zákona o držaní psov.
2. Ak pes znečistí verejné priestranstvo v intra-
viláne obce, je ten, kto vedie psa, povinný exkre-
menty bezprostredne odstrániť tak, že ich vloží
do vhodného obalu a s obalom ich vhodí
do odpadových kontajnerov určených na psie
exkrementy, označených piktogramom podľa
prílohy č. 2 tohto VZN.

§ 8
Odchyt psov

1. Pes voľne sa pohybujúci na mieste, kde je
voľný pohyb psov zakázaný, alebo pes, ktorý na
verejnosti prístupnom mieste ohrozuje ľudí alebo
zvieratá, môže byť odchytený pracovníkmi
Slobody zvierat na pokyn príslušníkmi obecnej
polície.
2. O odchytených psoch vedie obecná polícia evi-
denciu, ktorá obsahuje dátum odchytu, záznam
o rase, resp. popis psa, pohlavie, identifikáciu
(známkou, tetovaním, čipom a pod.), prípadne
opis jeho zdravotného stavu, informácie o sprá-
vaní, významných okolnostiach (napadnutie
človeka, alebo iného zvieraťa)
3. Odchytený pes bude umiestnený v karanténe
v areáli Slobody zvierat v Bratislave – Polianky.
4. Držiteľ psa je oprávnený si prevziať od-
chyteného psa po preukázaní jeho vlastníctva,
obec takémuto majiteľovi dá k náhrade prostried-
ky vynaložené na odchyt psa.

§ 9
Sankcie

Porušenie povinností upravených týmto VZN
je postihnuteľné v súlade s ustanovením § 7
zákona o držaní psov a podľa všeobecne platných
predpisov (napr. zákon č. 372/1990 Zb. o prie-
stupkoch, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení).

§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenie

1. O podrobnostiach pri uplatňovaní tohto VZN
rozhoduje obec.
2. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva
obecná polícia.
3. Ostatné, vo VZN neupravené podrobnosti evi-
dencie, držania a chovu psov musia byť v súlade
s ostatnými osobitnými predpismi, najmä v sú-
lade so zákonom č. 282/2002 Z.z., ktorými sa
upravujú niektoré podmienky držania psov,
a s ďalšími platnými predpismi o ochrane zvierat,
o veterinárnej starostlivosti a o zdraví ľudí.
4. VZN nadobúda účinnosť po uplynutí pätnáste-
ho dňa zverejnenia na úradnej tabuli.
5. VZN bude prístupné na nahliadnutie po na-
dobudnutí účinnosti na obecnom úrade
a na obecnej web stránke.
6. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN
číslo 1/2009 o podmienkach držania psov.
7. Toto VZN bolo schválené Obecným zas-
tupiteľstvom obce Bernolákovo dňa 21.06.2011
uznesením OZ číslo 6/1/2011.

Ing. Ľubomír Poór
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove podľa
ustanovenia § 6 zákona číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení (ďalej len VZN).

Čl.1
Predmet úpravy

VZN sa vydáva za účelom ustanovenia pravidiel
správania sa, ktoré prispejú k zdravým pod-
mienkam života a práce obyvateľov, k ochrane
životného prostredia, k zabezpečeniu verejného
poriadku v obci Bernolákovo.

Čl. 2
Verejné priestranstvo

Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú
verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce
alebo štátu.

Čl.3
Ochrana životného prostredia, zdravia

a verejného poriadku
1. Zakazuje sa užívanie verejného priestranstva
v rozpore s účelom jeho využitia najmä parko-
vaním a státím motorových a nemotorových vozi-
diel na verejnej zeleni, chodníkoch a na nespev-
nených plochách, poškodzovaním nízkej a vysokej
zelene a zariadení detských ihrísk, lavičiek,
odpadových košov, dopravných značiek a pod./
2. Opakované parkovanie nákladných vozidiel
nad 3,5 tony celkovej hmotnosti, autobusov
/okrem vozidiel SAD/, pojazdných mechanizmov,
návesov, prívesov a odstavovanie opravovaných
vozidiel, zjavne nepojazdných vozidiel a vozidiel
bez evidenčného čísla ich majiteľmi na verejných
priestranstvách je prípustné len na základe po-
volenia obce Bernolákovo. Obec vydáva žia-
dateľom povolenia k užívaniu verejného pries-
transtva, v ktorom je určené miesto parkovania,
prípadne osobitné podmienky pre užívanie
vyhradenej časti verejného priestranstva, ktoré
žiadateľ je povinný rešpektovať.
3. Povinnosti prevádzkovateľa (t.j. vlastníka
resp. držiteľa) podľa odseku 2 má podľa povahy
situácie aj jeho vodič alebo vykonávateľ opravy
vozidla.
4. Na verejnom priestranstve je zakázané
umývanie motorových aj nemotorových vozidiel.
5. Za účelom ochrany životného prostredia,
zdravia a verejného poriadku sa ďalej
zakazuje:

a) zneškodňovať komunálny odpad v rozpore so
zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a to najmä:
- spaľovaním, alebo odkladaním na iné miesto
ako obvyklé miesto určené obcou ,
b) jazda vozidlami, ktoré buď samostatne, alebo
svojím nákladom znečisťujú verejné pries-
transtvá,
c) akékoľvek zásahy do verejného priestranstva
rozkopávkami mimo prípadov, keď ich povolila
obec,
d) požívanie alkoholických nápojov v blízkosti škôl
ako aj pietnych miest, a to do 100 metrov od
týchto zariadení,
e) požívanie alkoholických nápojov na športo-
viskách a športových podujatiach je zakázané
mimo miest vyhradených a povolených na zá-
klade osobitných predpisov.
6. Nočný pokoj je na území obce od 22:00
hod. do 06:00 hod. v každom kalendárnom
dni. Spôsob ochrany nočného pokoja je určený
v osobitnom predpise, a to v zákone o priestup-
koch.
7. Doba odpočinku je v sobotu od 20:00 hod.
do 22:00 hod. a v nedeľu od 06:00 hod. do 22:00
hod. Na dni, ktoré sú štátom uznané sviatky, sa
vzťahuje určenie doby odpočinku ako na nedeľu.
Výkon činností, ktoré obťažujú hlukom alebo iným
obdobným spôsobom, je v dobe odpočinku
a nočného kľudu zakázaný. Zákaz sa nevzťahuje
na činnosti, ktoré si vyžadujú naliehavý alebo
významný záujem obce.
8. Používanie zábavnej pyrotechniky bez
súhlasu obce je povolené od 23:00 hod. 31.
decembra. do 03:00 hod. 1. januára. Celoročný
zákaz na používanie zábavnej pyrotechniky sa
vzťahuje na osoby mladšie ako 18 rokov.

Čl. 4
Povinnosti majiteľov nehnuteľností

1. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k ne-
hnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom
území a hraničí s cestou alebo miestnou komu-
nikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať
vlastníci, správcovia alebo užívatelia
nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečis-
tením, poľadovicou alebo snehom.

Čl. 5
Povinnosti stavebníka

1. Verejné priestranstvo alebo iné verejne
prístupné miesto fyzická alebo právnická osoba
môže užívať len s povolením na tento účel

vydaným obcou.
2. Každá fyzická alebo právnická osoba je
povinná zabezpečiť stavebný alebo iný materiál
pred rozfúkaním alebo iným možným
rozhádzaním. (použitím vhodnej ochrannej fólie,
plachty a pod.)
3. Každá fyzická alebo právnická osoba po
ukončení záberu verejného priestranstva, chodní-
ka alebo iného verejne prístupného miesta je
povinná dať ho do pôvodného stavu.
4. Zaujatie komunikácie a chodníka je
možné iba na základe osobitného povolenia
vydaného správcom komunikácie.

Čl. 6
Kontrola dodržiavania

Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne
záväzného nariadenia vykonávajú príslušníci
Obecnej polície Bernolákovo, poverení pracovníci
obce a členovia komisií Obecného zastupiteľstva
Bernolákovo.

Čl. 7
Sankcie

Porušenie povinností upravených týmto VZN je
postihnuteľné podľa všeobecne platných pred-
pisov (napr. zákon č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komuniká-
ciách, zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch).

Čl. 8
Spoločné a záverečné ustanovenie

1. O podrobnostiach pri uplatňovaní tohto VZN
rozhoduje starosta.
2. VZN nadobúda účinnosť po uplynutí pätnáste-
ho dňa zverejnenia na úradnej tabuli.
3. VZN bude prístupné na nahliadnutie po
nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade a na
stránke obce www.bernolakovo.sk.
4. Toto VZN bolo schválené Obecným zas-
tupiteľstvom obce Bernolákovo dňa 21.06.2011
uznesením číslo 6/2/2011.
5. Dňom nadobudnutia tohto VZN sa zrušuje
VZN č. 3/2008 schválené uznesením č. 10/1/
2008 a VZN č.11/2008, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č.3/2008 schválené uznesením
č. 13/4/2008.

Ing. Ľubomír Poór,
starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo číslo 3/2011
o verejnom poriadku

V súlade s ustanovením § 6 zákona SNR
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, ustanovením § 28 ods. 5, §
49 ods. 4, § 139 a nasl. zákona číslo 245/2008 o
výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákona číslo
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákona
číslo 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona
číslo 597/2003 Z.z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo

v y d á v a

všeobecné záväzné nariadenie /ďalej len „naria-
denie“/, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania
detí do materskej školy, určuje výška a spôsob

úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole, základnej škole a základnej
umeleckej škole.

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Týmto nariadením sa upravuje výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v ma-
terskej škole, základnej umeleckej škole, školskom
klube a za poskytovanie stravy v školskej jedálni
v základnej škole a o spôsobe prijímania detí do
materskej školy.

Čl. 2
Vyživovacia povinnosť

Rodič dieťaťa alebo iná osoba, ktorá má voči
dieťaťu vyživovaciu povinnosť, prispieva:
a/ na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt
dieťaťa v materskej škole,
b/ na čiastočnú úhradu za pobyt v školskom
klube,

c/ na čiastočnú úhradu nákladov spojených
so štúdiom v základnej umeleckej škole,
d/ na čiastočnú úhradu nákladov za poskyto-
vanie stravy v školskej jedálni.

Čl. 3
Prijímanie detí do materskej školy

1. Do materskej školy sa prijímajú deti na zák-
lade žiadosti zákonného zástupcu vo veku
spravidla od 3 do 6 rokov. Deti po dovŕšení
2 rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené
vhodné materiálne, personálne a iné potrebné
podmienky.
2. Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne,
alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín
podania žiadosti k nasledujúcemu školskému
roku zverejní riaditeľ po dohode so zriaďo-
vateľom spravidla od 15.februára do 15.marca.
Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj
podmienky prijímania detí do materskej školy.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 2/2011
ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, určuje výšku a spôsob úhrady príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej škole a základnej umeleckej škole
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3. Prednostne sa prijímajú deti, ktorého zákonný
zástupca a deti majú na území obce trvalý pobyt,
ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou
povinnou školskou dochádzkou a deti s doda-
točne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
4. Deti do materskej školy sa prijímajú na zá-
klade písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného
lekára pre deti a dorast.
5. V prípade, ak dieťa bez vážnych dôvodov
prestane navštevovať materskú školu viac ako 30
po sebe nasledujúcich dní a zákonný zástupca to
písomne neoznámi, bude dieťa rozhodnutím ria-
diteľa materskej školy z materskej školy vylúčené.
6. O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje
riaditeľ materskej školy
7. O odvolaní voči rozhodnutiu riaditeľa mater-
skej školy rozhoduje obec.
8. Ostatné podmienky prijímania detí stanoví ria-
diteľ a po prerokovaní s radou školy ich zverejní
na viditeľnom mieste.

Čl. 4
Výška príspevku na čiastočnú úhradu

v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva
zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu
12,60-€, a to aj v prípade, ak prijaté dieťa mater-
skú školu z rôznych dôvodov nenavštevuje.
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa prís-
lušného kalendárneho mesiaca. Pri neuhradení
poplatku zákonným zástupcom za predchádza-
júce dva mesiace bude dieťa z materskej školy
vylúčené na základe rozhodnutia riaditeľa.

Čl. 5
Oslobodenie od uhrádzania príspevku na

čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v
materskej škole

1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za
dieťa
a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky,
b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží ria-
diteľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku
k dávke v hmotnej núdzi,
c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe
rozhodnutia súdu.
2. Príspevok v materskej škole na základe
rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa
a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej
školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodin-
ných dôvodov, čo vyjadrí preukázateľným písom-
ným spôsobom,
b/ ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase
školských prázdnin alebo bola prerušená pre-
vádzka materskej školy zapríčinená zriaďo-
vateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca
pomernú časť určeného príspevku.

Čl. 6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov

za pobyt v školskom klube
1. Zákonný zástupca prispieva na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou klubu
detí na žiaka mesačne sumou 10 € na mesiac, a
to aj v prípade, ak žiak z rôznych dôvodov klub
nenavštevuje.
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa prís-
lušného kalendárneho mesiaca. Pri neuhradení
poplatku zákonným zástupcom za predchádza-
júce dva mesiace bude žiak zo školského klubu
detí vylúčený na základe rozhodnutia riaditeľa.

Čl. 7
Oslobodenie od uhrádzania príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených za

pobyt v školskom klube
Zriaďovateľ školského klubu môže rozhodnúť

o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí,
ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi /§ 2 písm. c/ zák.
č.601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov/.

Čl. 8
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov

spojenýchso štúdiom v základnej umeleck-
ej škole

1. Zákonný zástupca prispieva na čiastočnú
úhradu nákladov spojených so štúdiom na zák-
ladnej umeleckej škole na žiaka mesačne podľa
druhu výučby.

A/ Prípravné štúdium:
a/ deti v predškolskom veku sumou 2,00 € na
mesiac,
b/ individuálne vyučovanie sumou 8,00 € na
mesiac,
c/ kolektívne vyučovanie sumou 5,00 € na mesiac
B/ Základné štúdium – kolektívne vyučovanie:
a/ výtvarný odbor sumou 5,00 € na mesiac,
b/ tanečný odbor sumou 5,00 € na mesiac,
c/ literárno- dramatický sumou 5,00 € na mesiac
C/ Základné štúdium – individuálne vyučovanie
hudobný odbor sumou 8,00 € na mesiac.
D/ Zárobkovo činné osoby 13,00€ na mesiac pre
všetky odbory.
2. Dospelá osoba prispieva na čiastočnú úhradu
nákladov spojených so štúdiom na základnej
umeleckej škole
a/ individuálne vyučovanie sumou 8,00 € na
mesiac pre nepracujúcu osobu, študenta a pod.,
b/ kolektívne vyučovanie sumou 5,00 € na me-
siac pre nepracujúcu osobu, študenta a pod.,
c/ kolektívne vyučovanie sumou 1,00 € na me-
siac pre nepracujúcich dôchodcov.
3. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa
a v prípade, ak z jednej rodiny navštevuje základ-
nú umeleckú školu tri a viac detí, znižuje sa úhra-
da na 50 % sumy v príslušnom odbore.

4. Príspevok sa uhrádza vopred vždy do 10. dňa
v príslušnom kalendárnom mesiaci. Pri neuhra-
dení poplatku zákonným zástupcom alebo
dospelou osobou za predchádzajúce dva mesia-
ce bude žiak riaditeľom zo základnej umeleckej
školy vylúčený na základe rozhodnutia riaditeľa.

Čl. 9
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
za poskytovaniestravy v školskej jedálni

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom
a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na výživové dávky
odporúčané Ministerstvom školstva SR.
A/ Materská škola
deti – stravníci od 2 do 6 rokov sumou 1,13 €
na deň.
B/ Základná škola
a/ žiaci – stravníci od 6 do 11 rokov sumou
0,96 € na deň,
b/ žiaci – stravníci od 11 do 15 rokov sumou
1,05,- € na deň,
c/ zamestnanci školy 1,13 € na deň,
d/ režijné náklady 0,80 € na deň.

Príspevok sa uhrádza vopred do 10 dňa prí-
slušného kalendárneho mesiaca. Dospelá osoba
prispieva na úplnú úhradu nákladov vo výške
nákladov na nákup potravín a réžiu vo výške
1,93 €.

Čl. 10
K úhrade príspevkov na čiastočnú úhradu

nákladov za pobyt v materskej škole, školskom
klube detí, za úhradu nákladov spojených so štú-
diom na základnej umeleckej škole a za poskyto-
vanie stravy v školskej jedálni sa vzťahujú osobit-
né predpisy:
a/ zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe

v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení ne-

skorších predpisov,
b/ zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelá-

vaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Čl. 11
Záverečné ustanovenie

1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu
vykonať len všeobecne záväzným nariadením.
2. Obecné zastupiteľstvo zrušuje VZN č. 2/2009,
ktorým sa ustanovuje spôsob prijímania detí do
materskej školy, určuje výšku a spôsob úhrady
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v
materskej škole, základnej škole a základnej
umeleckej škole.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo
schválené Obecným zastupiteľstvom obce
Bernolákovo dňa 21.06.2011 uznesením číslo
6/3/2011.

Ing. Ľubomír Poór
starosta obce
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Obec Bernolákovo v spolupráci s aktivistami p. Jaslovskou,
p. Mravcovou, p. Chromčákovou a p. Koporcovou podala
projekt na rekonštrukciu detského ihriska na Družstevnej
ulici v Bernolákove pod názvom
Ihrisko alebo „Cesta harmónie“ medzi bytovkovým
komplexom. Projekt bol podaný v zmysle grantového pro-
gramu BAUMIT pre aktívnych ľudí pod názvom Tu sa nám
páči, tu chceme žiť, vyhláseného n. o. Centrum pre
filantropiu Bratislava.

EM

Obec Bernolákovo podáva projekt na vybudovanie
zberného dvora na separovaný odpad v obci Bernolákovo
na základe výzvy Operačného programu životného prostre-
dia s operačným cieľom 4.1 Podpora aktivít separovaného
zberu. Náklady na zriadenie a technické vybavenie
zberného dvora budú hradené z fondov EÚ, pričom obec
Bernolákovo sa bude podieľať na spolufinancovaní z vlast-
ných zdrojov sumou vo výške 5% z oprávnených finančných
nákladov.

EM
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podľa ktorých sú pomenované naše ulice?
V. časť

MARTIN KUKUČíN
/1860 -1928 /

Prozaik, publicista, učiteľ, lekár, predstaviteľ
slovenského realizmu, vlastným menom Matej
Bencúr pochádzal z rodiny slobodných sedliakov.

Vzdelanie získal vo svojom rodisku Jasenová,
na gymnáziách v Revúcej, Martine, Banskej Bys-
trici a Šoprone. Učiteľstvo študoval v Kláštore
pod Znievom, učil v Jasenovej. V roku 1885 sa
zapísal na lekársku fakultu v Prahe. Po skončení
štúdií odišiel na ostrov Brač, stal sa obecným
lekárom v Selciach pričinením rodiny Didoličov-
cov a v roku 1904 sa s ich dcérou Pericou oženil.
V roku 1907 odišiel s manželkou do Južnej Ame-
riky. Pracoval ako lekár vysťahovalcov v Buenos
Aires, v Santiagu, v Punta Arenas. Bol veľmi
obľúbeným lekárom, pracoval aj v svojpomoc-
ných spolkoch.V roku 1922 sa z Južnej Ameriky
vrátil a žil s rodinou striedavo v Dalmácii a na
Slovensku. V roku 1926 sa s chorou manželkou
usadil v chorvátskych kúpeľoch Lipik. V roku
1928 ochorel na zápal pľúc, previezli ho do
nemocnice pri Lipiku, kde aj zomrel. Pochovali ho
do provizórnej hrobky, odkiaľ jeho telesné
pozostatky previezli do Martina na Národný cin-
torín.

Po žánrovej stránke je jeho dielo bohaté. Písal
poviedky, novely, spoločenský román, historický
román, cestopisné črty, divadelné hry, literárno-
historické články, fejtóny.

Námety čerpal z dedinského prostredia
Slovenska i Dalmácie, zo života chorvátskych
vysťahovalcov v Južnej Amerike. Pre jeho tvorbu
je charakteristická humoristická štylizácia príbe-
hov, ale aj starosti o osud vlastného národa.
Využíval situačnú komiku, kládol dôraz na psy-
chologickú kresbu postáv. Poukazoval na chyby
obyčajného človeka s humorom, kritizoval
spoločenské pomery, ale veril v možnosť nápravy
svojich postáv.

Veľký význam má jeho rozsiahla poviedková
tvorba. Medzi najznámejšie patria: Rysavá jalovi-
ca, Neprebudený, Keď báčik z Chochoľova umrie,
Veľkou lyžicou, Do školy, Z teplého hniezda, Mišo,
Na podkonickom bále, Dies irae, Pred skúškou.

Novela Mladé letá zo spomienok na štu-
dentské časy v Revúcej patrí k jeho vrcholným
dielam vďaka psychologickej kresbe postáv
a kompozícii.

Nezabudnuteľný je román Dom v stráni
z prostredia Dalmácie, kde zachytil spoločenské

i citové vzťahy ľudí, lásku, smrť, vzťahy diktované
rozumom i srdcom.

Román Mať volá zachytáva život chorvát-
skych vysťahovalcov v Južnej Amerike. Podstatou
sú zložité otázky, ktorých stelesnením sú peniaze
a ich zmysel, túžba zarobiť a vrátiť sa domov.

Literárne dielo Martina Kukučína svojím
rozsahom, ale hlavne umeleckým spracovaním
a estetickou úrovňou patrí k veľkým hodnotám
slovenskej prózy.

JOZEf GREGOR TAJOVSKý
/1874 – 1940 /

Významný predstaviteľ slovenského realizmu
v próze i dráme sa narodil v Tajove vo viacdetnej
remeselníckej rodine, vyrastal u starého otca.
Ľudovú školu navštevoval v Tajove, meštiansku
školu v Banskej Bystrici. Učiteľský ústav absolvo-
val v Kláštore pod Znievom, učil v Banskej Bys-
trici, na Hornej Lehote, Kolároviciach, Dohňa-
noch, Lopeji a Pohorelej. Dôvodom častej zmeny
pôsobiska boli nezhody s vrchnosťou pre národné
presvedčenie. Rozhodol sa zanechať učiteľstvo
a išiel študovať na Obchodnú akadémiu do
Prahy. Po skončení štúdií začal pracovať vo
Vidieckej ľudovej banke v Trnave, potom prešiel
do Tatra banky v Martine, neskôr pracoval ako
účtovník v Ľudovej banke v Nadlaku. V roku 1910
sa stal vedúcim filiálky Tatra banky v Prešove.

Aktívne pracoval v študentskom spolku Det-
van. V roku 1912 sa stal tajomníkom SNS v Mar-
tine. Po vypuknutí 1. svetovej vojny bol redak-
torom Národného hlásnika. V roku 1915 ho
povolali do vojenskej služby, odvelili ho na ruský
front a čoskoro sa dostal do ruského zajatia.
Hneď sa prihlásil k čs. odboju v Kyjeve, stal sa
redaktorom Československých hlasov a šéfredak-
torom Slovenských hlasov.

V roku 1919 sa vrátil domov, krátko žil v Mar-
tine, potom bol prednostom umiestňovacej
legionárskej kancelárie v Bratislave. Tu žil až do
svojej smrti,pochovaný je v Tajove.

Písal poviedky, v ktorých charakterizoval
obraz dediny, osudy jednoduchých ľudí, pozorne
sledoval ich život, poukazoval na ich dobré i zlé
vlastnosti. Podľa neho sú chudobní ľudia
mravnejší i keď majú svoje nedostatky / opilstvo,
honbu za majetkom.../. Vytvoril nezabudnuteľné
postavy, napr. starého otca /Do konca/, úbohého
sluhu /Maco Mlieč/, statočnú ženu /Mamka
Pôstková/, obetavú matku /Horký chlieb/. Realitu

zachytával pravdivo a kriticky, ale so zmyslom
pre humor. Neodsudzoval svoje postavy, ale
snažil sa ich usmerniť. Z ďalších poviedok sú
známe Mišo, Na chlieb, Apoliena, Besednice,
Smutné nôty, Tŕpky, Spod kosy...

Ako dramatik je zakladateľom slovenskej
realistickej drámy. Príbehy zasadzoval do dedin-
ského a malomestského prostredia, zameral sa
na humorný opis obyčajných ľudí a ich problémy,
ale cíti aj potrebu ich nápravy. K najznámejším
dramatickým dielam patrí Ženský zákon, Statky
zmätky, Smrť Ďurka Langsfelda, Blúznivci...

Na jeho počesť sú pomenované ZŠ J. G. Ta-
jovského v Senci, Divadlo J. G. Tajovského vo
Zvolene, Gymnázium J. G. Tajovského v Banskej
Bystrici, Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove,
Školské stredisko J. G. Tajovského v Nadlaku
v Rumunsku.

JANKO JESENSKý
/1874 – 1945 /

Významný básnik, prozaik, publicista, prekladateľ
ruskej poézie, predstaviteľ modernej slovenskej
prózy sa narodil v národne uvedomelej ze-
mianskej rodine v Martine. Základné vzdelanie
získal v Martine, gymnaziálne štúdium absolvo-
val v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote a v Kež-
marku. Pokračoval v štúdiu na Právnickej aka-
démii v Prešove, doktorát získal v Kluži v Ru-
munsku. Najprv pracoval v advokátskych kan-
celáriách. Po zložení advokátskej skúšky
v Budapešti začal pracovať ako samostatný
advokát v Bánovciach nad Bebravou.

Keď vypukla 1. svetová vojna, musel naruko-
vať. Hneď ho uväznili a obvinili z vlastizrady.
Po prepustení ho odvelili na ruský front. Podarilo
sa mu prejsť do ruského zajatia. Zapojil sa do čs.
odboja, redigoval týždenníky Slovenské hlasy,
Kyjev a Moskva. Na zjazde čs. zahraničného
odboja v roku 1918 ho zvolili za podpredsedu
ruskej odbočky Československej národnej rady.
V roku 1919 sa dostal cez Vladivostok a Ja-
ponsko domov.

Po návrate pôsobil ako župan v Rimavskej
Sobote, Nitre a neskôr v Bratislave, kde sa stal
jedným z viceprezidentov Krajinského úradu.
V rokoch 1930 – 1939 bol predsedom Spolku
slovenských spisovateľov. Po nástupe fašizmu sa
stal aktívnym účastníkom protifašistického zápa-
su. V roku 1945 mu bol udelený titul národný
umelec.

Zomrel v Bratislave, ale jeho pozostatky pre-
viezli v roku 1950 na Národný cintorín v Martine.
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• Intenzívna príprava žiakov základných škôl zo slovenského
jazyka a matematiky na prijímacie pohovory a monitory 9 v škol-
skom roku 2011/2012.

• Doplňovanie vedomostí a prehlbovanie učiva. Ponúkame vám
individuálny prístup skúsených pedagógov v malých skupinkách
5 - 10 žiakov.

• Možnosť individuálneho doučovania jeden učiteľ - jeden žiak.

• Výborná poloha učební: Dom odborov ISTROPOLIS - Trnavské
mýto, Bratislava

Zvýhodnená cena pre žiakov z Bernolákova
3,60 EURO za vyučovaciu hodinu.

Zistite si naše prednosti !
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��� str. 1

Písať začal už počas stredoškolských štúdií.
Z básnických zbierok sú známe Verše I, Verše II,
Po búrkach, Proti noci Na zlobu dňa, Zo zajatia .
V nich odhaľuje rozpor medzi skutočnosťou
a ideálom, ukazuje pravú tvár meštianskeho
života.

Jeho prozaická tvorba, ktorá mala najprv
charakter anekdoty, prerástla do hodnotiaceho
postoja k zobrazovanej spoločenskej realite
a prehlbovania psychologického pohľadu do du-
še postáv. Dej poviedok a noviel umiestňuje do
dedinského a malomestského prostredia, prevlá-
da humoristické ladenie, ktoré prerastá do sa-
tiry. Výbery próz vyšli pod názvami Malomestské
rozprávky, Pani Rafiková, Slnečný kúpeľ,
Maškarný ples... V románe Demokrati ostro kri-
tizuje faloš, pokrytectvo, intrigánstvo, honbu
za majetkom, povýšenectvo, odsudzuje systém
vlády. Na druhej strane oslavuje jednoduchú,
úprimnú a obetavú lásku. Je to jeden z najlepších
satirických románov.

Jesenský patrí k najvýraznejším osobnosti-
am slovenskej literatúry. Básnickou tvorbou sa
zaradil medzi priekopníkov slovenskej literárnej
moderny a prózami pokračoval v tradíciách kri-
tického realizmu.

A.Holováčová

Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom
pomáhajú, ďakujem COOP Jednote, pani Túróciovej a ďalším
nemenovaným, ktorí sa postarali o prekvapenia pre našich prvákov.
Čaká nás 10 mesiacov tvorivej a náročnej práce. Podrobnejšie vás
o nej poinformujem na prvej plenárnych schôdzach. Verím, že sa na
nich zúčastníte. Nepodceňujte, prosím, toto stretnutie, má obrovský
význam, aby sme podstatné veci riešili spoločne a to nielen na jeden
školský rok.
Výchovno-vzdelávací proces podľa štátneho /ŠVP/ a školského
vzdelávacieho programu /ŠkVP/ sa v tomto školskom roku dopra-
coval do IV. a VIII. ročníka.

Na záver chcem všetkým našim učiteľom, žiakom, ale i vám,
vážení rodičia, zaželať pevné zdravie, veľa trpezlivosti, úzku
spoluprácu a dobrú vzájomnú komunikáciu s nami. Žiakom veľa
chuti do učenia. Nech je pre nás školský rok 2011/2012 opäť zaují-
mavý, radostný a úspešný.

Mária Ondrušková, riaditeľka školy

Učebný plán pre IV. a VIII. ročník:
Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín Pridané hodiny

podľa ŠVP podľa ŠkVP
IV. ročník

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 6 +1

Dramatická výchova +1

Anglický jazyk 3

Matematika a práca
s informáciami Matematika 3 +1

Informatická výchova 3 1

Príroda a spoločnosť Prírodoveda 1 +1

Vlastiveda 1 +1

Človek a hodnoty Etická /náboženská výchova 1

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1

Hudobná výchova 1

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1

Spolu 21 5

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín Pridané hodiny
podľa ŠVP podľa ŠkVP
VIII. ročník

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 5

Prvý cudzí jazyk 3 +1

Druhý cudzí jazyk 1 +1

Matematika a práca
s informáciami Matematika 4 +1

Informatika 0,5 +0,5

Človek a spoločnosť Dejepis 1

Geografia 1

Občianska náuka 0,5 +0,5

Človek a príroda Biológia 1

fyzika 2

Chémia 1 +1

Človek a hodnoty Etická / náboženská výchova 0,5 +0,5

Umenie a kultúra Výchova umením 0,5 +0,5

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2

Človek a svet práce Svet práce 0,5

Technika 0,5

Spolu 24+ 6

Dňa 25.augusta 2011 sa uskutočnil už 4.ročník golfového turnaja Bernoláčik na Golfovom
ihrisku v Bernolákove, ktorého organizátorom bola obec Bernolákovo a Základná škola
v Bernolákove. Turnaj sa konal pod záštitou manželky prezidenta SR Silvie Gašparovičovej,
ktorá je podporovateľkou a propagátorkou rozvoja golfu na školách v rámci projektu svojej
nadácie v oblasti športu „Otvorme deťom brány na golfové ihrisko“. Pani Gašparovičová po
ukončení turnaja odovzdala ceny pre víťazov turnaja a aj napriek tropickej horúčave si našla
čas na diskusiu s deťmi a organizátormi turnaja. Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie
pani Silvii Gašparovičovej za účasť na tomto detskom golfovom turnaji a za aktivity, ktoré
vykonáva v prospech detského športu a najmä rozvoja golfu na školách.

Bernoláčik 2011
– 4. ročník detského golfového turnaja

VýSlEDKy:
Kategória A do 12 rokov HCP 0 až 54 Kategória B 13 až 14 rokov HCP do 36
1. Ilavská linda 1. Polák Dušan
2. liba Jakub 2. Horváth Matej
3. Jendrišák Teodor 3. Zeman Matúš

Kategória C brutto výsledok Kategória Longest drive Kategória Nearest to Pin
/Najdlhší odpal/ /Najbližšie k jamke/

liba Jakub Zušťák lukáš Adamovič Michal

Slávnostne sme otvorili
školský rok 2011-2012
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Tridsiate narodeniny v živote človeka ne-
zvyknú byť dôvodom na bilancovanie. Tridsiatka
sa považuje ešte za mladosť, človek má pred se-
bou rozhodne viac ako polovicu života a tie roky
dovtedy boli skôr detské, bezstarostné a radost-
né.

Tridsať rokov v živote materskej školy je vek,
ktorý oprávňuje bilancovať a hodnotiť uplynulé
roky. Je to doba ,počas ktorej sa v materskej škole
vystriedala viac ako jedna generácia a deti, ktoré
do nej chodili v prvom desaťročí , do nej teraz
vodia svoje deti.

V marcovom čísle časopisu Bernolák v článku
„V materskej škole opäť prepisujeme históriu“
nájdete chronologický prehľad dôležitých medz-
níkov jej rozširovania. V auguste po doručení listu
od p. Júlie Mechúrovej z Ivanky pri Dunaji, ktorá
u nás úspešne pracovala ako učiteľka na dôchod-
ku, som sa rozhodla, že miesto faktického bilan-
covania zverejním podstatnú časť jej listu. Pani
Mechúrová v ňom píše: „Nečakane, v apríli 2011
ma oslovila pani riaditeľka materskej školy, či by
som ako učiteľka na dôchodku neprišla na štyri
mesiace zastupovať chýbajúcu učiteľku. Štyri
mesiace ubehli, opäť ako dôchodkyňa odpočívam
v záhrade a nedá mi nenapísať zopár zážitkov
z môjho pôsobenia v tejto materskej škole.

Ohromili ma rozsiahle priestory účelového za-
riadenia, počet prevádzkových a pedagogických
pracovníkov, celková organizácia práce pani ria-
diteľky Mgr. Oľgy Syrovej a plné pracovné
nasadenie všetkých zainteresovaných.

Pedagóg by určite mal mať rád prácu s deť-
mi, k tomu zmysel pre zodpovednosť a vysoko
profesionálny prístup. Týmto všetkým disponujú
učiteľky a k tomu pridajú ešte niečo navyše:

- vhodnú organizáciu pobytu detí počas celého
dňa,

- odovzdávanie vedomostí a informácií deťom
v procese výchovy ,

- zvýšenú pozornosť bezpečnosti detí,

- spoluprácu prevádzkových a pedagogických
pracovníčok.

Poviete si, že to je predsa samozrejmosťou aj
v iných materských školách, Áno je, ale tieto deti
to dokážu pretaviť do praktickej roviny, vedia to
použiť v reálnej životnej situácii, a to je vzácne.
Jedného dňa som vošla do triedy, ktorá bola vyz-
dobená, a na otázku ,prečo je trieda vyzdobená,
mi deti odpovedali: „Lebo nás pani učiteľka ľúbi!“
Aká jednoduchá, ale prekvapivá odpoveď.

Zlatým klincom môjho učiteľovania v tomto
kolektíve bola akadémia. Toto veľkolepé vystúpe-
nie pripomínajúce 30 rokov života Materskej
školy na Komenského 1 v Bernolákove bolo dôs-
tojnou bodkou za školským rokom 2010/2011.
Srdečná vďaka za bohatý kultúrny zážitok a za
možnosť poznať kolektív Materskej školy v
Bernolákove. Ďakujem mojim kolegyniam, ktoré
ma prijali medzi seba a boli mi dobrými spolupra-
covníčkami.

Na záver slovo pre rodičov: „Buďte spokojní
a hrdí, že máte v obci takú materskú školu. Vaše
deti sú v dobrých rukách!“
Aj ja som hrdá.

Oľga Syrová, riaditeľka

Rodinné centrum
Kvetinka

v Bernolákove na Hlavnej 45
pozýva deti a ich rodinných príslušníkov

do krytej herne pre deti.

Otváracie hodiny:
Po - Pi: 09.00 – 12.30 a 14.00 – 18.00
So, Ne: dohodou

V rodinnom centre na vás čaká:
•trampolína

•preliezky
•rôzne hračky

•kreatívne dielne pre deti a
dospelých

•narodeninové oslavy
•iné ...

Bližšie informácie: tel.č. 0908161340
www.ozkvetinka.sk

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

•šitie bytového textilu a bytových textilnýchdoplnkov
•opravu a úpravu odevov
•šitie 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.

Materská škola –

„tridsiatnička“
Kolektív pracovníkov k septembru 2011
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Angličtina, basketbal, futbal,
veľká hra, súťaže, biblické
príbehy... Smiech, zábava,
nové vedomosti, poučenie...
Noví kamaráti a nové pria-
teľstvá... To všetko patrilo
k tohtoročnému športovo-
anglickému táboru, ktorý
organizoval už po štvrtýkrát

zbor Bratskej jednoty baptistov a obč. združenie Prístav v spolupráci s misij-
nou organizáciou Word of Life, Česká republika.

Druhý augustový týždeň prišlo na náš tábor osemdesiat
detí vo veku od 5 do 15 rokov. Akými aktivitami ho strávili?
Deti zaplnili deväť tried angličtiny s americkými lektormi,
kde sa hravou formou zdokonaľovali v cudzom jazyku.
V dvoch skupinách – mladší a starší – sa zúčastňovali školy
basketbalu a futbalu, tiež biblického vyučovania spojeného
s piesňami. Počas celého

týždňa proti
sebe súťažili vo
veľkej hre dva
tímy Nebraska
a Kansas, kto-
rých názov sú-

visel s témou tábora

„Divoký západ“. Vo štvrtok sa
namiesto návštevy aquaparku pre
chladné počasie deti zúčastnili
výletu do ZOO v Bratislave a v pia-
tok spolu s vedúcimi tábora
pripravili pre svojich rodičov
záverečný program.

Ďakujeme deťom, že sme s ni-
mi mohli tento týždeň prežiť. Tiež
ďakujeme rodičom, že nám počas

tábora svoje deti zverili. Ďaku-

jeme tímu Word of
Life aj všetkým do-
brovoľníkom cirkevného zboru za
praktickú i finančnú pomoc pri organizácii tábora. A ďakujeme
Bohu, že nám tento táborový týždeň doprial.

Jana Kráľová
za baptistický zbor v Bernolákove

Milé mamičky, oteckovia, starí rodičia
pozývame vás na už tradičnú

BERNOlÁKOVSKÚ JESENNÚ BURZU
DETSKÉHO OBlEČENIA, HRAČIEK A DETSKýCH POTRIEB
ktorá sa uskutoční v sobotu 1.10.2011 od 9.30 hod. do 13.00 hod. v priestoroch
Kultúrneho domu v Bernolákove.
Oblečenie a ostatné veci na predaj preberáme v piatok 30.9. 2011 od 16.30 do 18.30 v KD.

Predávajúce: Všetky veci, prosím, riadne označte - najlepšie lepiacimi štítkami/etiketami s cenou a priezviskom/ skratkou, radšej na viacerých mies-
tach, napr. pri oblečení aj zvnútra. Noste, prosím, len čisté a moderné oblečenie. Ceny prosíme zaokrúhľovať na desatiny eura: (napr. 2,50, 1,30, 0,90)
Nepredané veci a peniaze za predané veci si vyzdvihnete na mieste po skončení burzy. Suma za predané veci bude znížená o 15%, z ktorých bude
zaplatený prenájom kultúrneho domu a ďalšie náklady spojené s organizáciou burzy.
Nakupujúce: Prosíme, aby ste si na nákup priniesli mince a bankovky nižšej nominálnej hodnoty.

Viac info vám rady poskytneme na uvedených tel. číslach: (T-mobile) 0904 722 430 - Lujza, (O2) 0903 109 694 - Zuzana

Ďakujeme a tešíme sa na vás!

Všetci rodičia sú šťastní, keď ich bábätká a detičky pekne priberajú
a rastú. Toto je téma, o ktorej neraz hovoríme aj na našom Klube
mamičiek Koráb v Bernolákove.

Ale viete, že počas tohto roka rástol aj náš klub? S radosťou sme
vítali mamičky, ktoré náš klub verne navštevovali už niekoľko me-
siacov či dokonca rokov; nové mamičky, ktoré nás ešte len začali
navštevovať; a ešte väčšiu radosť sme mali z tých statočných
mamín, ktoré krátko po pôrode druhého bábätka boli opäť medzi
nami. Ako rástol počet mamičiek i detičiek, naša herňa sa nám
začala zdať malou. Ešte že prišla jar a my sme mohli vďaka pekné-
mu počasiu tráviť čas vonku, na dvore s hojdačkami a šmýkačkou,
na pieskovisku...

Pre všetky mamičky (a tiež oteckov) však dnes máme dobrú správu:
Počas leta sme zrealizovali v klube prestavbu, vďaka ktorej sa zväčšil
priestor herne skoro na dvojnásobok. K dispozícii je aj nová jedálnička, ktorá
bude slúžiť tiež ako malá dielnička. Každú stredu by sme totiž radi pokračo-
vali s výrobou jednoduchých ručných prác, pondelky budú opäť patriť spevu
detských piesní.

V našom klube na Poštovej 55 (vedľa zdravotného strediska) ste
srdečne vítaní v pondelok a stredu od 9.30 do 12.00 hod.
Aktuálne informácie o klube môžete sledovať na facebooku alebo ich získate
na t. č. 0908 835 605. Tešíme sa na vás!

za Klub mamičiek Koráb
Jana Kráľová

Klub mamičiek Koráb

Športovo-anglický tábor 2011
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Spomienka

Život mu nedoprial
dlhšie s nami byť,

no v našich srdciach
zostáva stále žiť.

Dňa 19. augusta 2011 uplynie 20 rokov,
keď dotĺklo šľachetné srdce

Borisa Eichlera.

S láskou na neho spomínajú mamička,
sestra a netere s rodinami.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Petr Zámečník a Martina Kysucká
Roman Tomasch a Eva Jurčová

Ondrej Žilínek a Kristína Némethová
Jozef Ban a Alexandra Hájeková

Ondrej Kalivoda a Jozefa Keklaková
Miroslav Matula a Veronika Pavlovičová

Peter Horváth a Martina Drgoňová
Ing. Jozef Lukáč a Ing. Katarína Mazúrová

Martin Grebeči a Zuzana Čambálová
Martin Janošov a Mária Kolarovičová

Nikola Kapsamunov a Alica Jorová
Michal Martinák a Marta Miklášová

Adam Grnáč a Mária Merčáková
Tomáš Luknár a Monika Nováková

Ing. Martin Surgent – Martina Rumanová

Mladomanželom prajeme
veľa lásky, zdravia,

šťastia, spokojného spolunažívania.

Pavol Paulus 71

Mária Telekešová 67

Mária Jačová 89

Alžbeta Čajkovičová 90

Rudolf Markus 70

Vincent Valent 62

Djordjo Djukič 61

Ružena Čaputová 48

Jozef Klech 48

Ľudmila Bubeníková 39

Zoltán Kelemen 82

Alžbeta Kováčová 91

Česť ich pamiatke!

90 rokov oslávila
pani Jozefína Slaná, ktorej osobne po-

priali veľa zdravia a spokojnosti pán staros-

ta a členky zboru pre občianske záležitosti.

Anabela Gažová
Diana Daniela Zifceacová
Lukáš Polášek
Samuel Feneš
Martin Kollárik
Lucia Príkopská
Dorota Nagyová
Tom McWilliam
Andrej Javorník
Amy Kalivodová
Moše Štrompach
Maroš Kocmunda
Ria Rajterová

Vitajte medzi nami !

Prišli na svet:

Darcovia krvi
Dňa 27. júna 2011 zorganizoval
Miestny spolok Slovenského Čer-
veného kríža v Bernolákove bez-
príspevkový odber krvi. Odber sa
uskutočnil v Kultúrnom dome v Ber-
nolákove mobilnou odberovou jed-
notkou. Odberu sa zúčastnilo celkom
70 darcov z toho bolo 13 darcov
z Chorvátskeho Grobu.

Mackovčin Miloš Štica Ľuboš
Peter Hudek Dulai Ján
Szalaiová Zuzana Straková Andrea
Hanic Radovan Berčík Martin
Koporcová Katarína Horňák Karol
Uher Peter Takáčová Jana
Kissová Katarína Ožvaldová Lenka
Lysák Dušan Komada Pavol
Petríková Veronika Dulaiová Erika
Petríková Katarína Barkolová Anna
Petríková Iveta Beutelhauser Milan
Lauko Ondrej Buzgovičová Petra
Drab Monika Kollár Miroslav
Vrábelová Katarína Krampl Milan
Ďorko Juraj Široký Róbert
Bučeková Jana Prikopská Dagmar
Bučeková Tamara Nagyová Jana
Buček Daniel Hanúska Pavol
Buček Milan Sivčáková Slávka
Vitálošová Anna Sivčák Peter
Ölvecký Roman Nagyová Mária
Čambálová Helena Nagy Dušan
Nováček Rudolf Šticová Zuzana
Čambálová Kvetka Priecelová Mária

Darcovia
z Chorvátskeho Grobu:
Valentová Anna Vlčková Jana
Turiničová Marcela Noga Tomáš
Suchá Jana Hoblík Peter
Javorková Darina Kocáková Zdenka
Jendeková Michaela Klimka Jaroslav
Turiničová Jana Múčková Martina
Nogová Zuzana

Starosta obce Bernolákovo a predsed-
níctvo Miestneho spolku SČK v Berno-
lákove ďakujú všetkým darcom krvi za ich
humánny a šľachetný čin.

Predsedníctvo MS SČK v Bernolákove
ďakuje hydinárni ProOvo Bernolákovo za
sponzorovanie bezpríspevkového darcov-
stva krvi.

Ďalší bezpríspevkový odber krvi sa
uskutoční dňa 24. októbra 2011 mobil-
nou odberovou jednotkou v Kultúrnom
dome v Bernolákove.

-MN-

Odišli
na večný

odpočinok:

Svoje „áno“ si povedali:

Spomienka
Dňa 24.8.2010 uplynul rok, odkedy nás opustil náš

milovaný brat, manžel, otec, starý otec, strýko a
dobrý kamarát

p. Štefan Nagy,
rodák z Bernolákova, ktorý žil v Českej republike.

Ťažko je pochopiť, že už viac neprídeš.
Ťažko je veriť, že tvoje srdce už nebije.

V neznámy svet odišiel si spať
a zaplakal, kto ťa mal rád.

Veľmi vrúcne ťa chceme objať, no nevieme, ako tú nekonečnú diaľku zdolať.
Vieme iba to, že sa už k nám nevrátiš Preto srdcia stále trpia a more sĺz steká
po tvári.

S láskou spomínajú sestry Mariana, Marta s rodinami,
manželka, deti a vnúčatá.

Naši
jubilanti

JÚN
Matylda Horinková 70
Elena Janošiková 70
Alžbeta Frindrichová 70
Anna Putnárová 75
Ľudmila Takáčová 75
Margita Kocková 75
Helena Jačová 75
Oľga Detáryová 75
Jozef Langstein 75
Alojz Novotný 80
Pavol Turček 80

JÚl
Ing. Viktor Klepsatel 70
Rudolf Kováč 70
Ladislav Jača 70
Milan Selecký 70
Bohumír Drexler 70
Ján Jezbera 70
Anna Támová 75
Milan Marko 75
Jarmila Szerencsesová 75
Mária Ondrušková 80
Milan Šimror 80
Dorota Fabulová 80
Aurelia Chudinová 80

AUGUST
Mária Svobodová 70
Mária Sedláriková 70
Mária Kikinderová 70
Elena Kalivodová 70
Miroslav Horvát 70
František Matula 75
JUDr. Viera Štěpánková 75
Mária Stredanská 75
Mária Zámečníková 80
Július Jablonický 80
Jozef Kalavský 85
Alžbeta Algayerová 85
Vilma Bošková 98

Všetkým jubilantom
srdečne blahoželáme!
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Pozemkové spoločenstvo lesa
v Bernolákove
O tom, že v Bernolákove v súlade so zákonom

o pozemkových spoločenstvách vyvíja činnosť
Pozemkové spoločenstvo lesa (PSL), sa v našom
časopise nepíše často a mnohí noví obyvatelia
nevedia, že okolité lesy majú svojich majiteľov,
ktorí sa v uvedenom spoločenstve starajú o ich
rozvoj. Pritom prvé zápisy o vlastníctve lesa –
podielnikoch sa objavujú v pozemkovej knihe
koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Vtedy boli
okolité lesy vytvorené prevažne z vŕby obyčajnej,
jaseňa, introdukovaného agátu a topoľa biele-
ho – v našej lokalite nazývaného osika. Počas
druhej svetovej vojny bol les v značnej miere
zdecimovaný a jeho obnova sa začala až po
vojne. Vysádzal sa hlavne introdukovaný kanad-
ský topoľ, ktorý dosahuje rubnú zrelosť v trid-
siatich rokoch. Niektoré oblasti lesa boli
vysádzané introdukovaným agátom, ktorý je
známy v Európe asi dvesto rokov. I keď sa agátu
veľmi dobre darí, v súčasnosti je považovaný za
plevelovú drevinu, preto lesné hospodárske
plány neuvažujú s jeho veľkoplošnou výsad-
bou.

Ako vlastne vzniklo pozemkové spoločen-
stvo lesa? Na túto a ďalšie otázky
odpovedá predseda Výboru PSl Ing.
Vladimír Kováč:
- Odovzdávacím protokolom 6.III. 1992 bolo
v roku 1992 vrátené hospodárenie v lese pôvod-
ným vlastníkom. Pôvodní majitelia mali
vytvorené združenie, ktoré zastupovali páni

Ľudovít Kinčeš, Ján Heriban a Ľudovít Drus.
Ako prví v Slovenskej republike požiadali
o vrátenie lesných plôch, ktoré vlastnili pred
rokom 1958, kedy lesy prechádzali do správy
Štátnych lesov a zo zákona boli všetky
pasienkové hospodárstva zrušené a pasienky
boli konfiškované v prospech novovznikajúcich
JRD - Konfiškačný zákon 81 z roku 1949.
Zápisom do registra Pozemkových spoločen-
stiev 18.IX.2001 sme žiadali zmenu, vznik PSL
s právnou subjektivitou v súlade so zákonom
181/95 OPSL.

Na akej ploche hospodárite a ako orga-
nizujete práce?
- Naše pozemkové spoločenstvo, ktoré sa na
základe zákona o pozemkových spoločenstvách

pretransformovalo do dnešnej podoby,
hospodári na 39 ha lesných plôch a 36 ha lúk
a pasienkov. Tieto plochy sú vedené v katastri
obce Bernolákovo na PK – Vl. 1,2,. Každé PSL
musí mať v súlade so zákonom svojho
odborného lesného hospodára, ktorý je zároveň
garantom plnenia lesného hospodárskeho
plánu. U nás je ním pán Milan Iždinský. Väčšinu
prác v lese, ako je zalesňovanie, ošetrovanie
lesných porastov a ostatné pestovateľské práce
musíme riešiť dodávateľsky, nakoľko z radov
podielnikov nie je o prácu v lese dostatočný záu-
jem.

Dnes PSl v Bernolákove spravuje šesťčlen-
ný výbor, na ktorý dozerajú traja členovia
Dozornej rady:
- Okrem predsedu je v ňom tajomníčka pani
Marta Kocková a členovia pani JUDr.Alžbeta
Virgovičová, pani Jarmila Szerencsesová, páni
Ing. Anton Jendek a Ing.Jaroslav Frindrich.
Na prácu dozerá dozorná rada, ktorú tvoria
panie Anna Támová, Katarína Hornáková a pán
František Matúš. Výbor sa schádza podľa potre-
by a vždy pozýva na rokovanie aj predsedu
dozornej rady. Úlohy, ktoré vyplývajú z lesného
hospodárskeho plánu, riešime operatívne.
Okrem už spomínaného odborného lesného
hospodára pri prácach organizačne pomáha aj
pomocný lesný hospodár, ktorým je pán
František Matúš. Každý člen výboru má defino-
vané svoje práva ,ale hlavne povinnosti.

Je zrejmé, že v súčasnosti sa z utŕžených
prostriedkov nedajú robiť zázraky a aj
toto spoločenstvo je odkázané na dotácie:
- Dotácie, ktoré sa nám podarilo v ostatných
13 rokoch získať, boli účelovo viazané a použité
na zveľadenie lesa. V súčasnosti sú dotácie
v kompetencii Únie vlastníkov neštátnych lesov
a pasienkov. Naše spoločenstvo sa stalo jej
členom v roku 2010. Pokiaľ ide o tržby, niekedy
tieto prostriedky nestačia ani na pokrytie
nákladov v zalesňovaní a ošetrovaní lesných
porastov. Záleží to od kvality drevnej hmoty
a samozrejme, ceny dreva, za ktorú sme schop-
ní ho predať.

V riešení je ešte vrátenie plôch pasienkov
pôvodným majiteľom:
- Zákon o reštitúciách bol uplatnený dvakrát.
V prvom termíne bolo možné reštituovať kom-
plexne, to znamená spoločenstvo vlastníkov
spolu. Tento termín však nebol využitý.
V druhom kole bolo možné uplatniť si vrátenie
pasienkov individuálne, to znamená, každý
podielnik osobne. Ja zastupujem 74 podiel-
nikov, ktorí si uplatnili právo na vrátenie
pasienkov. Samotný proces sa blíži k záveru,
čím by sa majetkové pomery PSL v spolupráci
s SPF a Katastrom Senec upravili. JUDr. Vir-
govičová zastupuje ďalších 11 reštituentov,
z ktorých sa stanú naši podielnici.

Ako je to s lokalitou „Činišek“?
- S Obecným úradom v Bernolákove sme pod-
písali nájomnú zmluvu na dlhodobé užívanie
lokality Činíšek (Žabák), ktorý má rozlohu prib-
ližne jeden hektár. V minulosti si ho niektorí oby-
vatelia Záhradnej a priľahlých ulíc zamieňali za
smetisko. V súčasnosti vďaka obecnému úradu
je táto lokalita veľmi pekne upravená a oby-
vatelia Bernolákova ju využívajú ako oddychovú
zónu a tiež verejné priestranstvo na rôzne akcie.

AM

ČEKlíSKy URBARIÁT

Ing. Vladimír Kováč
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Klub dôchodcov nezaháľa
Každé obdobie v živote človeka má svoje čaro a my, dôchodcovia, na to ne-

zabúdame. Snažíme sa žiť aktívne, stretávame sa , organizujeme akcie a tým dokazu-
jeme, že pribúdajúce rôčky neznamenajú potrebu utiahnuť sa do ústrania. Práve
naopak. Naše aktivity v klube nás omladzujú, naša duša pookrieva, uvedomujeme si,
že náš život nemusí byť fádny, môžeme si ho spríjemniť, potešiť sa navzájom.
Nestrácame sebadôveru, dokážeme skvalitniť svoj život.

Návšteva RND nás vždy poteší a naši členovia prejavujú oň veľký záujem.
Predstavenie Radošinský výber videlo vo februári 83 našich členov aj vďaka spon-
zorskému príspevku p. Dušana Bošku.

Ples seniorov vo Viničnom oslovil 58 našich členov. Do tomboly prispel aj náš
pán starosta, vedenie klubu a 11 členov. Program obohatil aj spevokol Čeklísanky
a mal veľký úspech.

Na výročnú členskú schôdzu prišlo 195 členov. Pozdraviť nás prišli aj pred-
stavitelia obce – zástupca starostu JUDr. Bečica a predsedovia komisií obecného
zastupiteľstva. Zahrnuli sme ich otázkami, ktoré súviseli s domom seniorov, kana-
lizáciou, výstavbou ihrísk, námestia... Bohatý program sprevádzala Mgr. Lucia
Benkovič. Vystúpili malí tanečníci ZUŠ, spevokol Čeklísanky, tanečný súbor Niagara,
do tanca a na počúvanie hrala naša obľúbená dychovka Čeklísanka.

Prijali sme pozvanie na oslavy MDŽ, ktoré organizoval OcÚ spolu so spoločen-
skými organizáciami.

Nevynechali sme ani brigádu na miestnom cintoríne pri príležitosti DŇA ZEME,
do ktorej sa zapojilo 40 členov.

Čokoládovňu Hauswirth v Kitsee a Heinburg sme navštívili v apríli v 2 turnusoch.
Na spiatočnej ceste sme sa zastavili na Bratislavskom hrade a v parlamente.

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

68 členov potešilo v máji predstavenie RND „Nesladím“.
Dni obce sú pre nás príležitosťou ukázať svoje schopnosti. Varili sme fazuľovicu

so slížami, členky napiekli pagáče, kapustníky, koláče, langoše a iné dobroty. Naša
práca nevyšla nazmar, v súťaži družstiev sme získali 2. miesto.

V spolupráci so ZO SZPB sme sa v júli podieľali na organizácii zájazdu do Ra-
kúska k pamätníku umučených v koncentračnom tábore Mauthausen a do mesta
Melk. Príspevok na dopravu poskytol obecný úrad a sponzor pán Igor Tvaroška,
ktorým v mene všetkých účastníkov srdečne ďakujeme.

23 našich členov sa pripojilo k zájazdu do mestečka Tribunj pri Vodiciach v Chor-
vátsku. Okrem kúpania mali účastníci možnosť navštíviť krásny národný park Krka
a zabaviť sa pri Dalmatínskom večeri.

Poznávací zájazd do Uhrovca, na Jankov vŕšok, do Istebného na Orave, návšte-
vu trhov v Poľsku a prehliadku rekreačného strediska v Oravskom háji absolvovalo
38 účastníkov z nášho klubu a zo ZO SZPB.

Ďakujeme za finančné príspevky obecnému úradu, sponzorom p. Tvaroškovi
a p. Boškovi. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli klubu dôchodcov 2 per-
centami z daní za rok 2010.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia.
Terezia Varečková a Terezia Hanicová

Občianske združenie
K VECI informuje...
1/ Náš projekt v rámci 3. grantového kola nadácie Intenda
(Rozvíjame občiansku identitu) s názvom: „Tagovaním zmenu
nedosiahneš, buď aktívny na tvorbe vecí verejných“ je úspešný.
Získali sme grant vo výške 2000 EUR. Projekt začíname realizovať
v polovici septembra 2011. Budeme vás informovať prostred-
níctvom vyvesených plagátov.
2/ Na web stránke obce Bernolákovo môžete už od ostatnej
schôdze obecného zastupiteľstva, konanej dňa 21.6.2011, sle-
dovať i jednotlivé hlasovania poslancov. K uzneseniam je pripo-
jená i tabuľka, ktorý poslanec ako hlasuje. Táto tabuľka je počnúc
touto schôdzou pravidlom.
3/ Po stretnutí s náčelníkom obecnej polície, po jeho zhliadnutí
výsledkov Veľkej ankety v Bernolákove vám oznamujeme, že zriadil
svoju web stránku: http://nacelnikocpbern.webnode.sk, kde
môžete diskutovať témy verejného poriadku, či podávať podnety.
Na číslo obecnej polície 0918 882 222 tiež môžete zasielať i MMS
správy s podnetmi.http://nacelnikocpbern.webnode.sk/http://
nacelnikocpbern.webnode.sk/
4/ Občianske združenie K VECI podalo projekt na obnovu det-
ského ihriska na Družstevnej ulici v rámci 7. ročníka programu
Centra pre filantropiu „Tu sa nám páči tu chceme žiť“. Výsledky
budú známe od 1.10.2011.
5/ Stále prebiehajú rokovania s bankami ohľadom zriadenia
ďalších bankomatov v našej obci. Podľa posledných informácií od
pána Šutku, ktorý je ochotný vo svojich priestoroch zriadiť banko-
mat akejkoľvek ďalšej banky, je k nám najbližšie bankomat
Slovenskej sporiteľne. ČSOB od zmluvy s pánom Šutkom odstúpi-
la, nakoľko nesúhlasí s tým aby v jednom polyfunkčom objekte boli
zriadené bankomaty viacerých bánk. Spoločnosť LIDL súhlasila s
tým, aby bol v jej priestoroch bankomat VÚB banky, avšak pre
VÚB sú to nevyhovujúce priestory. Viackrát sme mailom oslovili i
starostu obce vo veci obecných priestorov, ktoré by sa dali
bankám ponúknuť na zriadenie bankomatov. Nemáme žiadnu
odpoveď.
6/ Obecný úrad sme požiadali o pridelenie informačnej tabule
nášmu občianskemu združeniu v novovybudovanom centre obce.
Chceme informovať všetkých občanov o našej činnosti.
Viac na: http://kveci.webnode.com// alebo facebook: K VECI
občianske združenie v Bernolákove

Richard Červienka ☺
/ bez jazykovej úpravy/

sa v uplynulých dňoch dožil veku
88 rokov. Je členom Základnej or-
ganizácie SZPB v Bernolákove, za
jeho činnosť mu boli udelené de-
siatky vyznamenaní a od roku
2009 je zaradený do Klubu vojno-
vých veteránov.
Sme hrdí na to, že hrdina ako on
žije medzi nami. Zaslúži si našu
pozornosť, úctu a vďaku za svoju
činnosť spred desaťročí i za svoj te-
rajší postoj k dôležitým medzníkom
našich dejín.

Pán Rudolf J u n g po základ-
nom štúdiu absolvoval v Liptov-
skom Mikuláši kurz leteckého
mechanika a prax na letisku Mok-
raď. Povstanie ho zastihlo v leteckej
škole „3 DUBY“. Ako mechanik bol
pridelený k stíhacej letke štáb.kpt.
F. Faitla na poľnom letisku Zolná
k lietadlám LAV 5. Po odlete
stíhacej letky na Ukrajinu mal odísť
do B.Bystrice. Jeho snaha pomôcť
rodiacej žene v Liptovskej Lužnej
spôsobila, že ho chytili Nemci
a transportovali do koncentrač-
ného tábora Sagan a neskôr
do Waldenburgu. Hrôzy koncen-
tračného tábora prežíval až do 8.

5.1945, keď ich oslobodila Červená
armáda. V poslednej chvíli, lebo
Nemci pripravovali ich sústredenie
a zasypanie v bani.

Po strastiplnej ceste domov sa
vrátil k letke do Nitry, kde pracoval
ako mechanik. Svoju vojenskú púť
ukončil v marci roku 1946.

Jeho šťastím je, že mu pri pre-
konávaní útrap choroby pomáha
verná družka pani Ruženka Šmih-
lová. Milá, tolerantná, vždy
usmievavá sa snaží svojmu Rudimu
urobiť z každého dňa sviatok.
Medziiným aj tým, že mu denne
vypeká jeho obľúbené koláče, aby,
ako hovorí ona, zabudol na dni
hladu a utrpenia v koncentračnom
tábore. Radi ich navštevujeme
a počúvame jeho rozprávanie
o hrôzach, ktoré prežil.

Je vyznávačom odporu voči
vojne a násiliu akéhokoľvek druhu.
Je osobnosťou, z ktorej vyžaruje
dobrota a pochopenie, ale aj au-
torita človeka zvyknutého veliť
a riadiť. Ťažkým úderom osudu
dokázal vždy čeliť so vztýčenou
hlavou

Z desiatok vyznamenaní, ktoré
získal, uvádzam niekoľko :

– PAMäTNÁ MEDAILA PREZIDEN-
TA ČSSR pri príležitosti 20.výročia
SNP -29.8.1964,
– PAMATNÉ MEDAILY pri príleži-
tosti okrúhlych výročí ukončenia
vojny a SNP,
– MEDAILA M. R. ŠTEFÁNIKA za
významnú účasť v domácom
a zahraničnom odboji a za dlho-
ročnú a mimoriadne záslužnú
prácu v orgánoch zväzu - 2008,
– odznak“VOJNOVÝ VETERÁN“
od Min. obrany v roku 2009,
– PAMATNÁ MEDAILA od prezi-
denta Ruskej federácie za účasť
v boji proti fašizmu a oslobodení
vlasti – 15.4.2010,
– PAMATNÁ MEDAILA PREZIDEN-
TA UKRAJINSKEJ REPUBLIKY pri
príležitosti ukončenia II. svetovej
vojny – 2010.

Pre nás, členov MO SZPB
Bernolákovo, je cťou, že žije medzi
nami, že je psychicky svieži, pamätá
si do detailov hrozné vojnové
udalosti, ktoré prežil a ktoré nám
vyrozprával. Je živým pamätníkom
tých čias.

T. Varečková

Pán Rudolf JUNG,
jeden zo žijúcich
účastníkov SNP
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Na prehliadke
koncentračného tábora Mathauzen v Rakúsku

Základná organizácia Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov spolu s klubom dôchodcov zorga-
nizovala zájazd do Rakúskej republiky do koncen-
tračného tábora Mathauzen. V rokoch 1939-1945
tam bolo väznených viac než 9000 občanov
Československej republiky, z ktorých tam zahynulo tak-
mer 8000. Tento poznávací zájazd splnil svoje poslanie
v tom, že mnohí naši občania mali možnosť vidieť , čo
všetko priniesla druhá svetová vojna. Mnohí môžu
namietať, že to bolo dávno. To je pravda, ale pravdou
je, že dnes je potrebné si túto históriu pripomínať
hlavne na konkrétnych faktoch. Zájazdu sa zúčastnilo
42 občanov. Medzi nimi boli aj žiaci základnej školy.
Zájazd sa uskutočnil aj vďaka finančnému príspevku
obecného úradu a hlavne sponzorskej pomoci p. I. Tva-
rošku, člena SZPB, ktorým touto cestou ďakujeme.

RSDr. Ladislav Jača, predseda ZO SZPB

futbalisti ŠK Bernolákovo v novej súťaži s novým trénerom

Rozrástla sa mládežnícka základňa
Bernolákovčania skvele vstúpili do no-
vého ročníka IV. ligy, keď vyhrali s nová-
čikom v Limbachu 4:2, doma však
dokázali len remizovať so Stupavou
a nasledovala spomínaná krutá prehra
v susednej Ivanke. Ďalšia domáca re-
míza s Plaveckým Švrtkom a víťazstvo
v Jablonci posadili mužstvo do stredu
rozbiehajúcej sa súťaže a veríme, že
dokáže zaútočiť na najvyššie priečky.
Ešte viac nás teší skutočnosť, že v kádri
sú hráči, ktorí ešte vlani reprezentovali
náš dorast. Ten naďalej, len s jedným
zaváhaním v Ružinove, valcuje pod ve-
dením Romana Heribana súperov
v III. lige. Mladší dorast v rovnakej
súťaži prevzal s veľkým nasadením
skúsený tréner z Ivanky pri Dunaji
Rudolf Tauber, ktorý má neľahkú úlohu
vytvárať rezervu pre prvý dorastenecký
tím a zároveň dosahovať dobré výsled-
ky. V mládežníckych kategóriách
pribudlo ďalšie družstvo. K šikovným
prípravkárom pribudol kombinovaný

Viktor Hall sa po zranení vrátil do mužstva ako útočník. Teraz hrá opäť stopéra.

Mužstvo sa teší z gólu. Takýto obrázok by sme na našom ihrisku chceli vidieť čo najčastejšie.

tím mladších žiakov, pre ktorých stále
márne hľadáme trénera. Zatiaľ ich vedie
spolu s prípravkou náš bývalý hráč Miroslav
Gál. Že chlapci majú perspektívu, potvrdil
hneď prvý výsledok v majstrovskom zápase
v Kuchyni, kde vyhrali posilnení prípravkár-
mi 8:0!

M. Wallner

Doterajšie výsledky mužov Bernolákova
Limbach - Bernolákovo 2:4
Bernolákovo - Stupava 1:1
Ivanka - Bernolákovo 4:1
Bernolákovo - Pl. Štvrtok 1:1
Jablonec - Bernolákovo 0:1
Bernolákovo – Rovinka 3:3



Vzhľadom na technické problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vydávaní a tlači časopisu Bernolák, je možné, že niektoré uverejnené články sú neaktuálne v dňoch distribúcie časopisu.
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Hodové 
popoludnie
na novopostavenom pódiu pred kultúrnym domom bolo
upršané, no napriek tomu príjemné.

Dychový súbor „11“ z Ivanky navodil výbornú atmos-
féru a svojím bohatým repertoárom potešil  bezmála dvesto
kultúrychtivých hostí.

Dážď potom zahnal všetkých do sály kultúrneho domu,
kde si pozreli tanečné umenie súboru Niagara. 

Medzitým to vonku - vzdorujúc počasiu - rozbalila
„rodná“ Čeklísanka, ktorá dokonca zopár veselých účast-
níkov primäla k tancu.

Program zavŕšil Imino Novák so skupinou Con Spirito,
ktorému patrí vďaka za ozvučenie celej akcie.  

Radi by sme v tejto staronovej tradícií hodových
popoludní pokračovali, preto sa  tešíme  na vašu účasť na
budúci rok a dúfame, že počasie k nám bude milosrdnejšie.

AG

Dňa 29. 10. 2011 sa stretneme na Žabáku o 15:00.

Od 15:00 je pripravený pre deti voľný program.
Začiatok sprievodu je o 17:30 hod. 

Trasa povedie cez obec, v sprievode Vás čakajú prekvapenia. 
Sprievod ukončíme hromadným vypúšťaním lampiónov prianí.
Počas akcie bude zabezpečený stánok s rýchlym občerstvením, 

rodičia si môžu pochutnať na cigánskej a varenom vínku.
Možnosť zakúpenia lampiónov priamo na mieste.

Deti sa môžu zúčastniť lampiónového sprievodu iba za dozoru rodičov.
LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD SA USKUTOČNÍ ZA KAŽDÉHO POČASIA.

Monika Dráb

Lampiónový sprievod Bernolákovom


