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Anton Bernolák
„Povstal v útlom veku mládenec
slovenský, ktorého duch letel
nad zaprášené cesty zastaralého
zvyku a ktorý  povedal prvý
zreteľným hlasom: 
Slováci, píšte po slovensky...“  

J. M. Hurban                

Dňa 3. 10. 2012 si pripomenieme
250. výročie narodenia veľkého
národovca Antona Bernoláka,
podľa  ktorého je pomenovaná
naša obec. Sme hrdí na to, že  časť
svojho života prežil ako kaplán na
našej fare a práve v tom čase vydá-
va prvú slovenskú gramatiku pod
názvom Grammatica Slavica
/1790/. Tu pracoval aj nad príruč-
kou o tvorení slov. Vydal ju v roku
1791 pod názvom Etymologia
vocum Slavicarum /Etymológia slo-
vanských slov/.               

Svojimi jazykovednými prácami 
sa zaslúžil o kodifikovanie spisov-
nej slovenčiny, o jej zavedenie 
do literatúry a do škôl. Aj keď 
jeho spisovná slovenčina zanikla,
jej historický význam je nesporný.
Ukázal cestu, na ktorú nadviazal
Ľudovít Štúr. Výrazne ovplyvnil vý-
vin slovenského národného povedo-
mia a rozvoj kultúry v reči ľudu.

AH                                                                                                                                                                                                                                                  

„Je zvláštny ten čas, keď po prudkom lete
svitne deň jesenný. Prvý deň ďakovný 
za všetko, čo bolo. Je to čas zmierenia.
Vôní a inakého vetra a leta babieho, keď
v jemnučkých pavučinkách slnečný jas
spieva: Je za čo ďakovať!“
Tieto slová básnika sú blízke mnohým 
z nás.

Keď nás v jesenných dňoch zavedú túlavé
topánky do prírody, krása, ktorou nás
vítajú lesné zátišia, nám doslova vyráža
dych. Zrazu si pripadáme, akoby sme sa
ocitli v galérii.
Ruský spisovateľ Konstantin Paustovskij
je autorom myšlienky: „V každom dni
nášho života je niečo krásne a dobré. 
A niekedy aj poetické.“ Poézia pridáva
všetkým  počinom na noblesnosti a doká-
že urobiť zo všedných a niekedy až šedi-
vých dní nevšedné, krajšie, teplejšie.
Poézia sa nás dotýka viac, než si myslíme.
Môže byť nenápadnou súčasťou nášho
života, môže byť prítomná v našom
slušnom správaní, v slušnom zaobchá-
dzaní s ľuďmi.
Tak ako nám práve jeseň ukazuje svoje
hýrivé farby až vtedy, keď zasvieti slnko,
tak i každý z nás potrebuje pre život svet-
lo – svetlo nádeje....

Jeseň prichádza a dozrieva v každom jed-
nom z nás. So všetkým, čo k tomuto pro-
cesu patrí. Dozrieva svojou bohatosťou
plodov. „Jeseň je ako druhá jar, kde
každý list sa stáva kvetom“ – vyznáva sa
francúzsky spisovateľ Albert Camus.
Myšlienka tohto nositeľa Nobelovej ceny
v uplynulom storočí nás môže inšpirovať,

aby sme sa pozreli hlbšie aj na svoj život.
Skutočne, jeseň, aj keď má mnohoraké
podoby, predsa je pre ňu typické, že pri-
náša do duše pocit spokojnosti. Človek
totiž, čo vo svojej mysli seje, to bude aj
žať. Staroba je ako bankové konto.
Vyberieš si z nej to, čo si tam nazhro-
maždil. Tretí vek však nemusí byť plný
smútku, stuhnutých kĺbov a pasivity.
Naopak, pre starého človeka môže byť
toto obdobie života spojené s úprimným
ďakovaním za všetko prežité, za radosti 
i za nesené kríže. Staroba je výzva deliť
sa s mladšími o múdrosť, ktorú si možno
„naštudovať“ len v škole života. Mať še-
diny a vrásky – to je aj zodpovednosť
pravdivo hovoriť o trvalých hodnotách.
Rodina ľudstva preto potrebuje našich
starkých, aby jedni slúžili druhým a aby
konto ľudskosti nezostalo prázdne....

B. J.

Vôňa jesene
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Tradičné hody sme otvorili tento rok
trochu netradične – koncertom 
a diskotékou v kultúrnom dome.
Na vonkajšom pódiu od 20.00 hod.
vystúpili punkoví Grobiani, ktorí
svojím repertoárom potešili svojich
skalných prívržencov. Po nich nasle-
doval rockový The Pixels, ktorý si 
u nás tiež našiel svojich fanúšikov.
Po skončení koncertu sa osaden-
stvo pomaly začalo presúvať do kul-
túrneho domu, kde už na nich čakal
Dee jay Luky a Mr. Speedy,  a párty
sa začala.   
Napriek miernym obavám, keďže
diskotéka v kultúrnom dome bola
naposledy pred viac ako desiatimi
rokmi, všetko dobre dopadlo. Žiad-
ne veľké výtržnosti ani problémy,
mládež sa pomerne disciplinovane
po tretej ráno začala rozchádzať. 
Možno sme očakávali trochu vyš-
šiu účasť, ale nič to. Skúsime to
znovu.
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Hodobranie 2012

29. júna zorganizovala obec Bernolákovo na pódiu pred
kultúrnym domom podujatie venované country štýlu.  
Prvá sa predstavila  skupina Harvestri z Bratislavy, charakteristická
svojimi originálnymi textami a pohodovým trampským štýlom.

Počiatočné obavy organizátorov z malej účasti sa začali rozplý-
vať po pol deviatej, keď sa všetky lavičky pred pódiom aj v parku
celkom zaplnili. Rezkými tónmi pokračovali naši susedia z Ivanky 
p. Dunaji - kapela Charlieho nešťastí. 

Ako poslední to parádne  roztočili sympatickí chlapci zo skupiny
Jack Pot Band, ktorej jadro tvoria „domorodci“. Známe a chytľavé
pesničky spôsobili hromadné podupkávanie nôh pod stolmi. K vese-
lej nálade a pohode letného večera prispela okrem dobrej muziky 
a ideálneho počasia aj  príležitosť stretnúť priateľov a známych nie-
len z Bernolákova, ale aj z okolia. 

Zábava bola výborná  a bolo dosť ťažké ju ukončiť a vysvetliť, že 
v centre obce rušiť po desiatej hodine nočný pokoj nie je práve
najlepší nápad.

Účastníci sa konečne po pol jedenástej začali rozchádzať s tým,
že o rok určite musí byť takéto podujatie znovu.   

Poďakovanie patrí hlavnej sponzorke p. Lívii Kastlovej a všetkým
obetavcom, ktorí po skončení programu usilovne pomohli orga-
nizátorom poodnášať stoly a lavice.      

AG

Country večer pred kultúrnym domom
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Budovanie 
kanalizácie v obci
Budovanie prvej etapy kanalizácie v rámci
schváleného projektu z fondov EÚ v obci sa
môže začať. Dňa 28. augusta  po odsúh-
lasení výberového konania zo strany
Ministerstva ŽP  bola podpísaná zmluva o
dielo s dodávateľom stavby fy. Combin
Banská Štiavnica. Dňa 11.9. 2012 sa usku-
točnilo odovzdanie staveniska a po
doriešení všetkých náležitostí je možné
začať s výstavbou. Celá stavba bude zreali-
zovaná do 31 mesiacov od odovzdania
staveniska.  V zmysle odsúhlaseného har-
monogramu výstavby s dodávateľom sa
postupne zrealizuje kanalizácia na  jed-
notlivých  komunikáciách. Práce sa,
samozrejme, budú odvíjať od poveternost-
ných podmienok tak, aby v zimnom období
boli komunikácie zjazdné.
Začiatok budovania II.etapy kanalizácie je
závislý na ukončení procesu verejného
obstarávania zo strany MŽP. Celý spisový
materiál z verejného obstarávania bol na
ministerstvo zaslaný koncom augusta
2012. Po jeho odsúhlasení je možné pod-
písať zmluvu s víťazom súťaže a následne
uskutočniť ďalšie potrebné kroky k začiatku
výstavby. 
Na základe uvedeného  je zrejmé, že obe
etapy budú realizované takmer súčasne, 
a preto bude aj väčší rozsah rozkopávok
v obci. Chceme aj touto cestou požiadať
občanov o pochopenie a ústretovosť pri
prechádzaní dotknutými komunikáciami 
a tiež parkovaní vozidiel.

Oprava 
havarijného stavu
strechy KD
V dôsledku dlhoročného užívania a poveter-
nostných vplyvov sa značne poškodila izolá-
cia povrchu  časti strechy kultúrneho domu.
Nevyhovujúci stav strechy spôsobil zavlhnu-
tie vnútorných častí  budovy. Preto bola
nevyhnutná oprava povrchu strechy. Po ro-
kovaniach s nájomcami: Orange Slovensko,
a.s. a Slovak Telekom,a.s., ktorí majú 
na streche budovy osadené vysielače, sa
pristúpilo ku komplexnej oprave povrchu.
Na opravu prispeli aj uvedení nájomcovia
vo výške cca 50 % nákladov potrebných 
na uvedenú opravu.

Výmena okien na základnej škole
V rámci schváleného rozpočtu obce sa v priebehu letných prázdnin podarilo zabezpečiť
výmenu zostávajúcich okien zo severnej strany ZŠ na Komenského ul.  Osadením týchto
okien je v podstate ukončená výmena výplne všetkých okenných otvorov. Vynaložené
finančné prostriedky určite prispejú k zníženiu budúcich prevádzkových nákladov, ale tiež
zlepšia teplotný komfort počas vyučovania. V neposlednom rade sa zvýši aj bezpečnosť
našich detí, pretože staré okná boli už v dezolátnom stave.   

dokončenie na str. 4

Výstavba zariadenia pre seniorov
Úspešne pokračujeme v budovaní dôstojného stánku pre dôchodcov. Práce na celej stavbe
prebiehajú v zmysle schváleného harmonogramu. V auguste bola skolaudovaná prvá časť
stavby, a to jej ubytovacia časť. Začiatkom októbra sa uskutoční kolaudácia zostávajúcej
časti tak, aby sa od januára 2013 mohlo začať s prevádzkou v celom zariadení.
V júli 2012 obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o prevádzke s neziskovou organizáciou
Penzión Pohoda, n.o. Bernolákovo, ktorá bude zabezpečovať prevádzku v časti pre seniorov
s ľahším postihnutím (stupeň4). K prevádzke  vydal kladné stanovisko Úrad verejného
zdravotníctva a zo strany  BSK bolo vydané rozhodnutie o povolení prevádzkovať sociálne
služby. Súčasne sme podali žiadosť o dotáciu na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR na jednotlivých klientov.
Na prevádzku druhej časti zariadenia pre klientov s ťažším postihnutím (stupeň 5-6) bude
obecné zastupiteľstvo prerokovávať návrh zmluvy o spolupráci na svojom zasadnutí v sep-
tembri tak, aby svoju činnosť mohlo zariadenie začať vykonávať tiež od januára 2013.

V záujme informovanosti potenciálnych klientov je už niekoľko mesiacov - vždy vo štvr-
tok - možné informovať sa o podrobnostiach a okolnostiach prijatia do  zariadení, a to pria-
mo s riaditeľom Penziónu Pohoda, n.o.,  JUDr. Krokovičom .



Vážení občania, dovoľte, aby som vás  upozornil na nový
akciový cenník pre nových užívateľov služieb PCO. V ňom sú
uvedené všetky poplatky súvisiace  so službou pripojenia 
a stráženia cez PCO. 
Vážení občania, tým, ktorí vyhadzujú pokosenú trávu na iné
miesto ako je kompostáreň, sa dopúšťajú priestupku, za ktorý
hrozí bloková pokuta do výšky 33 € a v správnom konaní až
do výšky 330 € .

Opäť chcem požiadať obyvateľov obce, aby neboli nevšímaví k tým, ktorí rozbíjajú spoločný majetok
alebo majetok občanov. Ak ste svedkami takýchto javov, nebojte sa a oznámte tieto konania na  číslo
obecnej polície  0918 88 22 22. Hliadka Obecnej polície Bernolákovo je k dispozícií  sedem dní 
v týždni 24 hodín denne.
Tu vám prinášame prehľad najdôležitejších udalostí zaznamenaných Obecnou políciou Bernolákovo: 
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Veľký „silák“  

Hliadka obecnej polície pri-
jala oznam, že v  ubytovni
na Gaštanovej ul. napadol
muž z Boldogu svoju
družku, pričom sa ne-
zdráhal na ňu použiť aj
„hrubú silu“. Keď družka
pred ním utiekla na druhé
poschodie do priestorov inej
bunky, silák sa rozhodol, že
vykopne dvere, čo aj učinil.
Tu družka dostala druhý
„výprask“ a jej kamarátka
tiež. Potom zbabelo utiekol.
Hliadka obecnej polície pri-
volala na miesto hliadku
štátnej polície, ktorá prípad
prevzala.

Spaľovanie odpadu

Hliadka obecnej polície na zák-
lade vlastného zistenia riešila
spaľovanie stavebného odpadu
na Agátovej ul. Za tento pries-
tupok bola jej páchateľovi ude-
lená bloková pokuta, ktorú jej
priestupca na mieste uhradil.  

Podnapití vandali
Hliadka prijala oznam od
občana, ktorý uviedol, že na
zastávke SAD na  Hlavnej ulici
sa nachádza partia
mladistvých, ktorí tu devastujú
zariadenie zastávky.  Oznam
bol preverený, pričom bolo zis-
tené, že traja mladíci rozbíjali
opierku na uvedenej zastávke.
Dvom z nich bola udelená
bloková pokuta vo výške 30 eur
a jednému mladistvému bola
udelená bloková pokuta vo
výške 15 € . U tohto bolo
navyše zistené, že požíval alko-
holické nápoje, pričom ešte
nemal 18 rokov.

Vodič - ignorant

Hliadka obecnej polície
zistila priestupok na úseku

bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky na
Dukelskej ul., kde vodič nák-
ladného vozidla ignoroval
dopravné značenie a vošiel
do miest, kde je vjazd 
do intravilánu obce
zakázaný. Nakoľko si nebol
vedomý priestupku, bol celý
priestupok zdokumentovaný
a odoslaný na príslušný
dopravný
inšpektorát.

Únava

Hliadka na základe telefo-
nického oznamu zasahovala
pred obchodným domom na
Viničnej ul., kde oddychoval
„unavený občan“. Nakoľko
okoloidúci poznali totožnosť
tohto občana, bola kontak-
tovaná jeho dcéra a za
súčinnosti hliadky bol pre-
vezený domov. K zraneniu
občana na základe fyzickej
indispozície nedošlo.

Kamerový systém

Na základe kamerového systé-
mu sa podarilo vypátrať
mladistvého, ktorý na revitalizo-
vanom námestí pred kultúrnym
domom rozbil dva smetné koše.
Bol vyzvaný, aby sa dostavil 
na útvar obecnej polície, kde
bol daný priestupok doriešený 
v blokovom konaní. Navyše
neskôr uhradil aj spôsobenú
škodu.  

Mgr. Róbert Široký
náčelník OcP

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

P O Z O R  A K C I A ! ! !
Obecnápolícia,Viničná2,90027Bernolákovo,tel.0918882222

Cenník pre nových užívateľov služieb PCO 
(platílennarok2012)

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

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

v mesiaci
Byt 50 Eur� 50 Eur bezplatne 15 Eur� bezplatne 80 Eur� 15 Eur� 143 Eur� 5 Eur

Rodinný  dom 50 �Eur 50 Eur bezplatne 15 Eur� bezplatne 80 Eur 20 Eur 143 Eur 5 Eur

Kancelárie, 

obchody

do 200 m2 100 �Eur 70 Eur bezplatne 15 Eur� bezplatne 80 Eur� 40�Eur 143�Eur 5 Eur

Kancelárie, 

obchody
nad 200 m2 100 �Eur 70 Eur bezplatne 15 Eur� bezplatne 80�Eur 50 Eur� 143�Eur 5 Eur
Sklady 100 �Eur 70 Eur bezplatne 15 Eur� bezplatne 80 Eur 70 Eur 143 Eur 5 Eur

Nový chodník 
na Grobskej
ulici
Na  Grobskej ulici bol vybudovaný
nový chodník od parčíka pri cinto-
ríne po bytové domy na Družstevnej
ulici. Jeho výstavbou sa zabezpečil
bezproblémový a hlavne bezpečný
pohyb chodcov,  návštevníkov miest-
neho cintorína a ostatných oby-
vateľov, ktorí touto lokalitou prechá-
dzajú. Celá realizácia stála 13.290 €
a bola hradená z rozpočtu obce.
Výberové konanie na dodávateľa  sa
realizovalo prostredníctvom elek-
tronickej aukcie. 

Výmena okien
na budove ŠKD 
Z prostriedkov obce a významného
sponzorského daru sa zrealizovala
výmen okien na prvom poschodí
budovy ŠKD a jedálne ZŠ na Komen-
ského  ulici. Prínos nových okien je 
v tomto prípade rovnaký ako pri
budove školy. Vzhľadom na neustále
narastajúci počet detí v ŠKD bola
pre jeho potreby uvoľnená počí-
tačová trieda, čím sa zväčšil celkový
priestor na zabezpečenie popolud-
ňajšej výchovy. 

Podrobnejšie informácie o vyššie
uvedených, ale aj ďalších  akciách
sú uverejnené na webovej stránke
obce www.bernolakovo.sk, resp.
na facebooku.
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Informácie 
zo zasadnutia OZ
11. riadne zasadnutie 
– 17. apríl 2012
OZ zobralo na vedomie:

- správu o plnení rozpočtu obce Bernolákovo za rok
2011,
- správu audítora o overení účtovnej uzávierky 
k 31.12.2011 /tvorí prílohu uznesenia/,
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
Záverečného účtu obce Bernolákovo za rok 2011, 
- informáciu o podaní petície občanov Bernolákova
na zníženie rýchlosti a zvýšenie  bezpečnosti na ceste
I/61 a podporuje žiadosť občanov na zníženie
rýchlosti a zvýšenie  bezpečnosti na ceste I/61
Bratislava-Senec-Bernolákovo, poveruje starostu obce
predložiť petíciu na Krajský úrad dopravy a pre cest-
né komunikácie s vyjadrením podpory občanov obce
k riešeniu dopravnej situácie na ceste I/61,  
- informáciu o obsahovom zameraní Dní obce
Bernolákovo 2012 a o kultúrnych podujatiach v obci
za 1. polrok 2012,
- oznámenie Bratislavského samosprávneho kraja 
o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu
Bratislavský samosprávny kraj v termíne od 2.4.2012
do 31.5.2012. 

OZ schválilo:

- záverečný účet obce Bernolákovo za rok 2011, 
- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK 
za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa
Bernolákovo – Nová Dedinka“, ktorého ciele sú v sú-
lade s platným územným plánom obce a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce; zabezpečenie realizácie projektu obcou počas
celej doby jeho realizácie; spolufinancovanie projektu
„Cyklotrasa Bernolákovo – Nová Dedinka“ z vlast-
ných zdrojov vo výške minimálne   5 %  z celkových
oprávnených  výdavkov na projekt,
- budúcu prevádzku zariadenia Dom sociálnych
služieb a Zariadenie pre seniorov Pohoda v Ber-
nolákove na Hlavnej ulici č. 112 nasledovne:
a/  v Zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna
služba fyzickej osobe, ak jej stupeň odkázanosti je
najmenej IV. podľa prílohy č.3 zákona č.448/2008
Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších pred-
pisov;
b/  v Dome sociálnych služieb sa poskytuje sociálna
služba fyzickej osobe , ak jej stupeň odkázanosti je V.
a VI. v zmysle prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov; 
- podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona a s účinnosťou
od 01.01.2012 plat starostu v sume, ktorá sa rovná 

zvýšeniu minimálneho platu 1840,00 € o 40 %, 
t.j. na sumu 2576,00 €,  
- prijatie daru parc.č. 2737/125 o výmere 298 m2 od
Ing. Dagmar Pelikánovej,
- kúpu pozemkov parc.č. 4901/11 o výmere 3309 m2,
parc.č. č. 4906/11 o výmere  43 m2 a parc.č. 4906/7
o výmere 24 m2 nachádzajúcich sa pod budúcou
komunikáciou od spoločnosti Bernolákovo 1 s.r.o.
Bratislava,
- zámenu pozemkov parc.č. 117/3 o výmere 22 m2

a pozemku parc.č. 117/4 o výmere 32 m2 vo vlast-
níctve Ing. Juraja Hakulína za obecný pozemok
parc.č. 129/27 o výmere 24 m2,
- prijatie daru pozemku parc.č. 4899/486 o výmere
1935 m2 od spoločnosti Sun garden, s.r.o. Trnava,
pozemok tvorí komunikáciu pod Dubovou ulicou,
- v súlade s § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
predaj obecného pozemku parc. č. 2744/382 
o výmere 39 m2 p. Helene Sklenicovej,

- bezplatné zriadenie vecného bremena v súvislosti 
s výstavbou inžinierskych sietí na Brusnicovej ulici 
v prospech ZSE Distribúcia, 
- doplnenie uznesenia č. 10/12/2012 zo dňa
24.1.2012 nasledovne: Prerokovanie Investičného
zámeru „Bernolákovo – Dolný Háj II“ na zmeny 
a doplnky územného plánu obce Bernolákovo 
č. 1/2012 za podmienok, všetky náklady spojené 
s obstarávaním dokumentácie, prípadne iné súvi-
siace náklady sa zaväzuje znášať žiadateľ a pred
schválením zmeny územného plánu bude zmluvne
dohodnutý spôsob výstavby a financovania technic-
kej infraštruktúry pre dotknutú lokalitu. 

12. riadne zasadnutie
-  26. jún 2012

OZ zobralo na vedomie:

- informáciu o postupe budovania DSS a 2 x 12 b.j.,
- informáciu o priebehu Dní obce 2012 a plán kul-
túrnych podujatí v II. polroku 2012.

OZ schválilo:

-  Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo
č. 3/2012,  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; 
- vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
v roku 2012 na realizáciu II. etapy prekládky VN
v lokalite Brusnicova vo výške 31.000,- €. Uvedené
bude zahrnuté do zmeny rozpočtu obce na rok 2012;
- plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 (tvorí
prílohu uznesenia);
- zrušenie uznesenia OZ v Bernolákove č. 12/11/2012
zo dňa 17.4. 2012;                                                -
zriadenie vecného bremena na pozemku časť parcely
číslo 2368/1, 2521/2, 2760/1 pre ZSE Distribúcia a,
s. Bratislava;
- kúpu pozemku parcela číslo 4899/486 o výmere
1935 m2, druh pozemku zastavané plochy, parcela
evidovaná v registri „C“ katastrálneho úradu Senec
katastrálne územie Bernolákovo od Sun garden, s.r.o.
Trnava za cenu 1 €. Náklady spojené s kúpou  uve-
deného pozemku  hradí predávajúci.

OZ odporučilo starostovi obce v súvislosti s pri-
pravovanou investičnou činnosťou nesúhlasiť s pred-
loženým investičným zámerom na parcele číslo
4777/303  k.ú. Bernolákovo, a to vzhľadom na cha-
rakter stavby.

13. mimoriadne zasadnutie OZ 
– 30. júl 2012

OZ schválilo:

- zmluvu o spolupráci pri prevádzke zariadenia pre
seniorov na poskytovanie sociálnych služieb.

OZ súhlasilo:
-  s výstavbou jednoduchého zimného štadióna s tým,
že obec:                                                                                 
a/ poskytne potrebnú časť pozemku z parc.
č.2776/34 v k.ú. obce Bernolákovo, 
b/ zabezpečí prevádzkovanie štadiónu.

OZ poverilo:

- vykonávaním sobášnych obradov počas neprítom-
nosti starostu vo volebnom období 2011 až 2014
poslankyňu Helenu Černayovú, poslancov Ing. Ras-
tislava Požára a Milana Slaného. 

-JH-

Odpady
Od septembra sú v obci rozmiestnené
zberné kontajnery určené na zber šat-
stva, textílií a obuvi. Kontajnery sú
rozmiestnené na týchto stanovištiach:
Družstevná /bytovky/
Hlboká
križovatka Trnavská – Hlavná
Lekárenská
Mierová
Hlavná pri železiarstve

Dňa 27. 10. 2012 /sobota/
sa bude konať

zber opotrebovaných 
elektrických 

a elektronických 
zariadení z domácností. 

Údaje o druhu a množstve odpadu
určeného na zber a adresu držiteľa
odpadu je možné nahlásiť  v týždni od
22.10. do 25.10. 2012 na obecný úrad
na tel. č. 45993 911 kl. 107,   45993
911 kl. 101 alebo
45 993 920. 

Obec zavádza od 1.10.2012 zber
opotrebovaných jedlých tukov 
a olejov. Tieto bude možné odovzdať
v zadnej časti dvora  obecného úradu
– vchod je z Viničnej ulice /pri pošte/ -
pracovníkovi obecného  úradu v čase
od 16.00 do 18.00 hod. vždy v rov-
nakých dňoch, keď sa v obci koná
vývoz vriec s papierom a plastami.  
Upozornenie!  Nádoby a fľaše, v kto-
rých budú tuky a oleje prinesené, sa
hneď po vyprázdnení  vrátia späť
občanom.   

Vážení občania, veríme, že uvedené
služby využijete v čo najväčšej miere.
Ďakujeme za vašu spoluprácu pri rea-
lizácii ďalšieho separovania položiek
odpadu. Spoločne tak prispievame 
k ochrane nášho životného prostredia. 

ŽP OcÚ

Komunitný plán 
sociálnych služieb
obce Bernolákovo 
na roky 2012 – 2017 

Komunitný plán sociálnych služieb
obce Bernolákovo na roky 2012-2017
bude predmetom rokovania  obecného
zastupiteľstva dňa 25. septembra
2012. 

Súčasťou komunitného plánu je
DOTAZNÍK, ktorý je anonymný, t.z., že
nie je treba podpisovať, resp. uvádzať
svoje osobné údaje. Dotazník, ktorý sa
nachádza v časopise, môžete po vy-
plnení odovzdať do schránky na obec-
nom úrade do 15. októbra 2012. 

Schválený návrh Komunitného plá-
nu sociálnych služieb obce Bernoláko-
vo bude uverejnený v nasledujúcom
čísle časopisu Bernolák.

Ďakujeme 
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TOTO VZN BOLO DŇA 11.6.2012  VYVESENÉ,
DŇA 26.6.2012  SCHVÁLENÉ ,  A JE ÚČINNÉ
DŇOM 11.7.2012

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Bernolákovo

číslo: 3/2012, 
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

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 vý-
chove 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 rozpoč-
tových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a zákona číslo 597/2003  Z. z. o financovaní základ-
ných škôl, stredných škôl a školských zariadení v zne-
ní neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo

v y d á v a
všeobecné záväzné nariadenie /ďalej len „nariade-
nie“/, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí 
do materskej školy, určuje výška a spôsob úhrady
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v mater-
skej škole, základnej škole a základnej umeleckej
škole.

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Týmto nariadením sa upravuje výška príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej
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 štú-
diom v základnej umeleckej škole,
d/  na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie
stravy v školskej jedálni. 

Čl. 3
Prijímanie detí do materskej školy

1. Do materskej školy sa prijímajú deti na základe
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, perso-
nálne 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 zriaďovateľom spravid-
la od 15.februára do 15.marca. Riaditeľ spolu s mies-
tom a termínom zverejní aj podmienky prijímania
detí do materskej školy.
3. Prednostne sa prijímajú deti, ktorých zákonný
zástupca a deti majú na území obce trvalý pobyt,
ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povin-
nou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odlože-
nou povinnou školskou dochádzkou.
4. Deti do materskej školy sa prijímajú na základe
písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú pred-
loží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom
stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a do-
rast.
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 riaditeľa

materskej školy z materskej školy vylúčené.
6. O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje
riaditeľ materskej školy.
7. O odvolaní voči rozhodnutiu riaditeľa materskej
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 sumou
14.00 €, a to aj v prípade,ak prijaté dieťa materskú
školu z rôznych dôvodov nenavštevuje.
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa prís-
lušného kalendárneho mesiaca. Pri neuhradení
poplatku zákonným zástupcom za predchádzajúce
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 riaditeľovi
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 rozhod-
nutia súdu.
2. Príspevok v materskej škole na základe rozhod-
nutia 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 

písomným spôsobom,
b/ ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase škol-
ských prázdnin alebo bola prerušená 

prevádzka 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 11 €.
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa prís-
lušného kalendárneho mesiaca. Pri neuhradení
poplatku zákonným zástupcom za predchádzajúce
dva mesiace bude žiak zo školského klubu detí
vylúčený na základe rozhodnutia riaditeľa.

Čl. 7
Oslobodenie od uhrádzania príspevku

na čiastočnú úhradunákladov 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 pober-
ateľom 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 spo-

jenýchso štúdiom v základnej 
umeleckej škole

1. Zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhra-
du nákladov spojených so štúdiom na základnej
umeleckej škole na žiaka mesačne podľa druhu výuč-
by .

A/ Prípravné štúdium
a/ deti v predškolskom veku sumou 4,00 € na me-
siac,
b/ individuálne vyučovanie sumou 10,00 € na me-
siac,

c/ kolektívne vyučovanie sumou 6,00 € na mesiac.
B/  Základné štúdium – kolektívne vyučovanie

a/  výtvarný odbor sumou 6,00 € na mesiac,
b/  tanečný odbor sumou 6,0 € na mesiac,
c/  literárno- dramatický odbor sumou 6,0 € na me-
siac.

C/  Základné štúdium – individuálne vyučovanie
a/ hudobný odbor  sumou 10,00 € na mesiac,
b/ vedľajší hudobný nástroj 5 €.

D/ Zárobkovo činné osoby 15,00 € na me-
siac pre všetky odbory.

2. Dospelá osoba prispieva na čiastočnú úhradu
nákladov spojených so štúdiom na základnej
umeleckej škole 

a/  individuálne vyučovanie sumou 10,00 €, 
na mesiac pre  nepracujúcu osobu, študenta a pod.,

b/  kolektívne vyučovanie sumou 6,00 €
na mesiac 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 základnú
umeleckú školu tri a viac detí, znižuje sa úhrada
na 50 % sumy v príslušnom odbore.
4. Príspevok sa uhrádza vopred vždy do 10. dňa 
v príslušnom kalendárnom mesiaci. Pri neuhradení
poplatku zákonným zástupcom alebo dospelou
osobou za predchádzajúce dva mesiace bude žiak
riaditeľom zo základnej umeleckej školy vylúčený 
na základe rozhodnutia riaditeľa.

Čl. 9
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

za poskytovanie
stravy v školskej jedálni

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom 
a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na ná-
kup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 
v nadväznosti na výživové dávky odporúčané Minis-
terstvom školstva SR.

A/ Materská škola
deti – stravníci od 2 do 6 rokov sumou 1,23 €
na deň.

B/  Základná škola
a/  žiaci – stravníci od 6  do 11 rokov sumou  1,06 €
na deň,
b/  žiaci – stravníci od 11  do 15 rokov sumou 1,13 €
na deň,
c/  zamestnanci školy 1,13 € na deň,
d/  režijné náklady 0,80 € na deň.    

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného
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 ná-

kladov za pobyt v materskej škole, školskom klube
detí, za úhradu nákladov spojených so štúdiom na
základnej umeleckej škole a za poskytovanie stravy 
v školskej jedálni sa vzťahujú osobitné predpisy:
a/  zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v škol-

stve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b/  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

/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. 2/2011,
ktorým sa ustanovuje spôsob prijímania detí do
materskej školy, určuje výšku a spôsob úhrady
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v mater-
skej škole, základnej škole a základnej umeleckej
škole.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo
schválené Obecným zastupiteľstvom obce Berno-
lákovo dňa 26.06.2012 uznesením číslo 12/2/2012.

Ing. Ľubomír Poór
starosta obce
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Obec Bernolákovo v spolupráci s mediá-
torom zriaďuje v obci dostupnú službu
mediácie. Konzultácie s mediátorom budú

možné od 10. októbra každú stredu 
od 14:00 do 16:00 hod. v zasadačke 

na prízemí Obecného úradu v Bernolákove.

Konzultácie sú bezplatné!!!!

Mediácia je vhodná na mimosúdne riešenie
sporov. Mediáciou je možné riešiť spory:

· manželské a rozvodové,
· medzi rodičmi a deťmi,

· v zamestnaní,
· susedské,

· medzi obchodnými partnermi,
· medzi úradom a občanom,

· medzietnické a mnohé ďalšie.

Neváhajte teda a príďte sa o vašom spore 
bezplatne poradiť na Obecný úrad, 

Hlavná 111, v Bernolákove. 
Oslovte profesionálneho odborníka pri riešení

vašich sporov a nenechajte spor vyvrcholiť 
v niečo vrcholne neetického. 

Práce na dokončení PENZIÓNU finišujú tak, aby na začiatok októbra bolo toto zariadenie
pripravené na kolaudáciu. Hneď po kolaudácii predstavíme obyvateľom obce zariadenia, ktorými
obec vyrieši pre ďalšie generácie sociálny program predovšetkým pre našich obyvateľov. Ide teda 
o dve stavby, ktoré budú slúžiť v súlade so zákonom o sociálnych službách ako DOM SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB a ZARIADENIE PRE SENIOROV. Dom sociálnych služieb má pri plnom obsadení kapacitu 
54 miest a bude slúžiť pre tých klientov, ktorí budú spĺňať podmienky stupňa odkázanosti V. a VI.
zákona,  čo znamená, že takíto klienti sú odkázaní na celodennú starostlivosť a nedokážu sa bez
pomoci inej fyzickej osoby o seba postarať. Zariadenie pre seniorov má kapacitu 16 miest a bude
slúžiť pre klientov, ktorí spĺňajú podmienky podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní a ktorých stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je menšia
a sú schopní sa o seba postarať. V tomto zariadení počítame aj s denným stacionárom, ktorý bude
slúžiť pre klientov, ktorí budú v zariadení len počas dňa. Starostlivosť o klientov bude zabezpečená
počas celých 24 hodín so všetkými sociálnymi službami, stravovaním ako aj ďalšími službami potreb-
nými pre život a zdravie klienta. Terénna opatrovateľská služba bude aj naďalej poskytovaná pre oby-
vateľov obce tak ako doteraz. Stravovanie bude zabezpečované pre občanov – dôchodcov v tomto
zariadení a rovnako bude zabezpečená donáška stravy pre nemobilných občanov. Predpokladaný
začiatok činnosti zariadení je stanovený na mesiac január, resp. február 2013. Všetko bude záležať
na celkovom zabezpečení vnútorného vybavenia zariadením. Odovzdaním uvedených zariadení sa
ponúka možnosť vytvorenia 25 až 30 pracovných miest pri plnom obsadení zariadení. Výška
poplatkov za ubytovanie, poskytovanie sociálnych služieb, stravovanie a ďalšie  služby bude
stanovená v súlade so zákonom o sociálnych službách všeobecne záväzným nariadením obce.
Veríme, že odovzdaním zariadení do prevádzky sa dlhodobo vyriešia sociálne problémy  občanov,
ktorí takúto službu v súčasnosti potrebujú, resp. ju môžu v budúcnosti potrebovať. 

OcÚ

Penzión
predkolaudáciou
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O škole
trochu inak
Na začiatku nového školského roka sme
zvykli oboznamovať verejnosť s naším škol-
ským vzdelávacím programom, aktivitami,
ktoré plánujeme, úlohami, ktoré nás čaka-
jú.
Pochválili sme sa úspechmi žiakov. Našou
snahou je, aby rodičia a priatelia školy boli
informovaní čo najviac.
Takmer všetky dokumenty školy, ktoré ho-
voria o našej práci, zverejňujeme na we-
bovej stránke školy. Preto teraz chceme
upriamiť pozornosť na iné záležitosti.
Viete, že financovanie školy je podľa nor-
matívu na žiaka. Pri rozpise finančných
prostriedkov na ministerstve školstva niko-
ho nezaujíma, či je škola pod jednou stre-
chou, teda v jednej budove, aký je stav,
vybavenie školy, aká je kotolňa atď.
Aj keď rozpočet pozostáva z financií na
mzdy, odvody, školenia, energie, údržbu, je
to jeden balík peňazí a keď doplácame 
za energie, nemáme na osobné ohodnote-
nie alebo odmeny učiteľov. Poviete si,
hlavne, že majú na platy. Pozreli ste si
niekedy mzdové tabuľky pedagogických
zamestnancov? Ako môže riaditeľ školy
motivovať zamestnancov? Čím prilákať
mladých, zanietených učiteľov? Absolventi
pedagogických fakúlt si v prvom rade
hľadajú lukratívnejšie zamestnanie, prí-
padne na školách v Bratislave, aj to nie na
základných.
Pedagóg, ktorý pracuje nad 32 rokov, už
nedostáva za ďalšie roky praxe žiaden prí-
platok. 
Ak len trochu žijete so školou, vážení
rodičia, musíte uznať, že napriek všetkým
problémom robíme popri výchovno-vzdelá-
vacej činnosti aj množstvo mimoškolských
aktivít, a to nad rámec pracovných povin-
ností. Baví nás to, inak by sme to nerobili.
Naša škola vychovala už množstvo žiakov,
z ktorých sa stali výborní odborníci v rôz-
nych profesiách. Niet nad dobrého učiteľa.
Potrebujeme však aj vašu pomoc a často ju
aj máme, za čo vám patrí veľká vďaka.
Veľmi  nás mrzí, že sa dokážu šíriť  neli-
chotivé, nepravdivé chýry a tie kazia našu
prácu a odoberajú chuť pracovať s takým
nasadením. Vedzte, že všetko, v čom
pomáhajú rodičia, je na dobrovoľnosti,
ktorú si nesmierne ceníme. Mnohé triedy
sa zmenili vďaka ochotným rodičom na
nepoznanie. Škola i obecné zastupiteľstvo
využívajú všetky možnosti na pozdvihnutie
úrovne školy, ale nejde to vždy tak, ako by
sme chceli.
Želajme si do nového školského roka dobrú
spoluprácu, veľa zdravia a síl do našej
náročnej, ale dôležitej práce.

Mária
Ondrušková
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Slávnostné otvorenie nového školského roku 2012/2013 sa ako každý rok uskutočnilo 
na starej škole, Školská ulica, za prítomnosti starostu obce Ing. Ľubomíra Poóra, zás-
tupcu starostu JUDr. Stanislava Bečicu.
Pani zástupkyňa Mgr. Ivana Tallová  privítala hostí, rodičov a najmä 58 najmladších
žiakov školy, našich prvákov, ktorých uviedli do školského prostredia ich najstarší
spolužiaci – deviataci. 
Riaditeľka školy vo svojom príhovore zaželala všetkým učiteľom, žiakom, ale aj rodičom
pevné zdravie, veľa trpezlivosti, úzku spoluprácu a dobrú vzájomnú komunikáciu. Žiakom
veľa chuti do učenia.
Nech je školský rok 2012/2013 pre všetkých zaujímavý, radostný a úspešný.

Septembrové rána
September je mesiac,keď sa  letné prázdniny skončili,
keď po dňoch strávených na dovolenkách s rodičmi,
prípadne u babičiek sa deti vracajú do školských lavíc.
Je to tiež mesiac pre nástup detí do materskej školy,
keď aj tie,čo do nej chodili, potrebujú určitý čas na
adaptáciu s prostredím, možno s novými učiteľkami,
kamarátmi. V školskom roku 2012/2013 nastúpi v de-
viatich triedach 215 detí, čo je rekordný počet. 
Deti, ktoré prichádzajú do materskej školy prvýkrát, sú
zvyknuté na rodičovskú oporu za chrbtom, nemajú
skúsenosti s autoritou cudzieho dospelého človeka.
Trápi vás otázka, ako to vaše dieťa zvládne? Je dobré si
uvedomiť, že dieťa prichádza do neznámeho prostre-
dia, požaduje sa od neho dodržiavanie určitého den-
ného režimu a pravidiel a najmä sa o  pozornosť pani
učiteľky delí s ostatnými deťmi. Nevzdajte to, ak má
vaše dieťa počiatočné problémy, drvivou väčšinou do
mesiaca ustúpia.
Niekoľko odporúčaní nadobudnutých za dlhé
roky praxe:
- Buďte pokojní počas rána. Chápeme vaše pocity,
pokojne si poplačte, len nie pred dieťatkom. Ak vás
dieťa uvidí, bude robiť to isté.
- Nepoukazujte na deti, ktoré neplačú, akceptujte
jeho pocity.
- Nerozprávajte pred dieťaťom negatívne o pani
učiteľkách, nekomentujte výchovné metódy pani
učiteľky pred dieťaťom. Naopak, šikovná pani učiteľka
nie je dôvodom na žiarlivosť, buďte radi, že sa dieťa cíti
dobre a je obklopené láskou.
- Neklamte mu, hovorte mu pravdu, kedy  prídete.
Nesľubujte, čo nedokážete splniť.
- Každý deň sa ho pýtajte, ako prežil deň v ma-
terskej škole, nenúťte ho rozprávať, ak sa mu nechce.
- Povzbudzujte ho, pochváľte za každý výtvor a ús-
pech dosiahnutý v materskej škole.
- Ukážte mu veci, ktoré mu dávate do materskej
školy, pyžamko, papuče, aby si ich poznalo.
- Vytvorte si večerný rituál z prípravy na nastávajú-
ci deň, vyhnete sa rannému zhonu. Ak ráno pobehujete
nervózne po byte, dieťa vašu nervozitu pripisuje chode-
niu do materskej školy.
- Ak má dieťa niečo priniesť, prosím, nezabudnite!
Napíšte si veľký lístok, dieťa sa v kolektíve cíti veľmi
nepríjemne aj za situácie, ktoré nezavinilo. 
- Vaše deti sú obrazom vášho správania. Ak sa vy
nepozdravíte, zbytočne upozorníte vaše dieťa:
“Pozdrav sa!“ Stačí, keď vás bude počuť pozdraviť sa.
- Zo začiatku môže byť vaše dieťa unavenejšie ako
ste zvyknutí, hladné a smädné. Odporúčam veľké náv-
števy a nákupy v supermarketoch odložiť na víkendy.

Čo sa deje počas dňa v materskej škole?
Denný poriadok každej triedy je prispôsobený veku detí
a rešpektuje ich fyzické a psychické potreby. Po prí-
chode dieťaťa hry a hrové činnosti pozitívne naladia
dieťa do dňa. Predpokladom však je včasný príchod
dieťaťa do materskej školy /do 8,30 hodiny/. 
Pred desiatou sa snažíme si s deťmi každý deň zacvičiť.
Ak sa to nepodarí, tak si zacvičíme pred pobytom
vonku. Po osobnej hygiene a desiatej, ktorej súčasťou je
každodenne ovocie, sa deti venujú činnosti a nadobú-
daniu poznatkov, ktoré nadväzujú na ich  predchádza-
júce vedomosti. Opäť hygiena a pobyt vonku, či už na
dvore, prípadne vychádzka do blízkeho okolia. Tretíkrát
hygiena, obed a odpočinok, ktorého súčasťou je čítanie
rozprávkových príbehov. Po odpočinku, hygiene a
olovrante sa deti venujú hrám a činnostiam, o ktoré
majú záujem.  

Koniec dobrý, všetko dobré.
Ak dieťa zvládne vstup do materskej školy, čaká ho
niekoľko krásnych rokov prežitých s kamarátmi, veľa
nezabudnuteľných zážitkov, ako je plávanie, možnosť
naučiť sa korčuľovať, pobyt v škole v prírode, púšťanie
šarkanov, mnoho divadelných predstavení a pod.  

Mgr. Oľga Syrová, riaditeľka  

Opäť je tu čas povinností
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Juraj      

Mitošinka
zvesíš

ozývala sa 
hlbokým   
a tupým    
zvukom

vo vhod-   
nom ase,  

vhodne

staro-     
grécky     

boh vetrov

zna ka    
kryptónu

Turky a   
(zastar.)

malé      
skoby

vydala     
jemný     
zvuk,      
klepla

Pomôcky: 
Ra, sun,   
štruks,     
mikter

rúbu
staro-     

egyptský   
boh slnka

slabá,     
malátna

3. as     
tajni ky škvrna

trvanie     
od vekov

karta      
prebíjajúca 

ostatné    
karty

4. as     
tajni ky

trocha     
naklo      
zna ka    
sodíka     

organická  
zlú enina

sú vysta-   
vení daž u 
dôvtipne,   

bystro

tla . ag.    
Albánska   
predzves   
záchvatu

sedacia    
poloha     

tela

stávala sa  
chabou    
skon í     

mlátenie

abakus    
zna ka    
pre stat-   

tesla

neprie-    
pustná     
hornina

malá      
dy a      

pankreas   
(zried.)

slnko, po   
anglicky   
zábava,    

žart

americký   
dravý vták  
podobný   
supovi

figa       
(zastar.)

šamotové  
tehly      

(hovor.)

hrubšia    
tkanina   
ervená    

tekutina
Pomôcky: 
ATA, aura, 
Eol, perl,   

abak, drap 

pes       
(det.)

Imriška    
(dom.)     
ovocná    
š ava

zna ka    
kilovoltu   
prijíma     
kyslík

atóm,     
po esky   
ve kos     
písma

vyslovilo   
citoslovce  
hm

druh      
tkaniny    
akýsi      
(bás.)

súhlas     
šumenie

automobily

dáš rukou  
znamenie  
zn. kilo-    
ampéra    

MPZ      
Dánska    
zna ka    

pre hektár

1. as     
tajni ky

2. as     
tajni ky

trasením   
zbavuje    
nie oho

staro-     
dávna     
skri a

Tajnička č. 5
V rámci správy panstva sa aj Esterháziovci starali o hospodársky rozvoj svojich majetkov, vrátane Bernolákova. Syn Mikuláša
Esterháziho Pavol, ktorý sa podobne ako jeho otec stal palatínom, požiadal cisára Leopolda I. o potvrdenie privilégia z roku 1523
o oslobodení obyvateľov panstva od platenia .......................tajnička...................... v Uhorsku.

Riešenie krížovky č. 5 môžete zaslať na Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo pod označením „Časopis – Krížovky“ alebo osobne odovz-
dať na uvedenej adrese do konca septembra 2012. Výherca bude odmenený peknou vecnou cenou.
Za riešenie krížovky z minulého čísla bola odmenená jedna výherkyňa.

Občianske 
združenie K VECI 
informuje občanov
1/ V rámci projektu, ktorý sa uskutočnil vďaka
finančnej podpore z Nadácie SPP pod názvom
„Aký pán, taký pes...?“ sa nám podarilo pre
obec Bernolákovo kúpiť  miesto pôvodných
troch kusov až štyri kusy smetných nádob na
psie exkrementy. V mesiacoch júl a august
sme vám projekt predstavili prostredníctvom
vyvesených plagátov po obci a letákov vo
vašich poštových schránkach. Ústredným
motívom projektu je vstúpiť do svedomia
najmä psíčkarov, aby začali po svojich psích
miláčikoch na verejných priestranstvách upra-
tovať. Tiež je potrebné zabrániť samovoľnému
úniku psov, ktorí behajúc po dedine ohrozujú
občanov a špinia kade-tade.
Ďakujeme Obecnému úradu v Bernolákove, že
nám poskytol zdarma reklamné plochy na vy-
vesenie plagátov. Ušetrené peniaze sme
použili pri nákupe štvrtej smetnej nádoby.

2/ Vďaka úspešnému projektu v Nadácii
Orange sa v dňoch 15.9.-16.9. 2012 usku-
točnila Fotománia v Bernolákove. Cieľom pro-
jektu je povzbudiť občanov v tvorivej činnosti –
vo fotografovaní. S podtitulom „Prejdi sa po
dedine, pofoť ju a vyhraj“ a vhodne nas-
tavenými témami sme sa snažili zapojiť
občanov do tvorby jedinečnej foto knihy o na-
šej obci. Veríme, že si takto vytvorená foto
kniha nájde svoje miesto na obecnom úrade 
i v obecnej knižnici a bude reprezentovať našu
obec. Výsledkom projektu bude okrem foto
knihy aj vernisáž najlepších sérií fotiek, ktoré
vyberie porota. Prvé tri miesta budú odme-
nené finančnou prémiou v hodnote 60, 40 
a 20 EUR. Viac informácií sa dozviete na web
stránke kveci.webnode.com 

3/ S potešením vám oznamujeme, že od 1. 9.
2012 spúšťame právnu poradňu K VECI 
v spolupráci s Mgr. Máriou Janošovovou zdar-
ma pre občanov Bernolákova. Dohodli sme sa,
že pani Janošovová pomôže každý mesiac jed-
nému občanovi riešiť jeho problémy. V prí-
pade, že sa za jeden mesiac nahromadí viacej

podnetov, budeme musieť vybrať jeden, ktorý
bude najakútnejší.
Samozrejme, ostatné podnety ostanú v poradí
na riešenie.
Podmienky:
- musíte byť občan Bernolákova;
- svoj problém opíšte a pošlite na mail ozkve-
ci@gmail.com, pripíšte svoje meno, priezvisko,
adresu a telefónne číslo, prípadne hoďte 
do schránky: Poštová 6, Bernolákovo;
- na anonymné príspevky reagovať nebudeme.
Verím, že touto službou vyjdeme v ústrety
občanom, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť
právne služby a potrebujú pomoc. Ide o jedno-
razovú službu. Pani Janošovová vám poradí,
nasmeruje vás ,čo a ako riešiť. Nebude vás
viesť celým prípadom. Poskytneme vám odra-
zový mostík na hlavné zorientovanie sa vo
vašich právnych problémoch.

Všetko dobré želá 

Richard Červienka, 
občianske združenie K VECI �
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s novou tvárou v nových priestoroch
September 2012 je ďalším významným medzníkom v ži-

vote ZUŠ. Všetci učitelia budú môcť spolupracovať svorne 
na jednom pracovisku – v budove Spojenej školy na Sväto-
plukovej ulici v Bernolákove. Za ústretovosť pri jeho
zabezpečovaní ďakujeme starostovi obce Ing. Ľubomírovi
Poórovi. Vďaka jeho osobnej iniciatíve sa podarilo umiestniť
všetky odbory pod jednu spoločnú strechu. Naše veľké ďaku-
jem  patrí aj vedeniu SPOJENEJ ŠKOLY (ďalej SŠ) osobitne
zástupcovi riaditeľa Mgr. Stanislavovi Mikovi za podporu 
a pomoc pri zabezpečovaní chýbajúceho materiálneho
vybavenia niektorých učební pre úspešný vstup do nového
školského roka a mnohé cenné rady. 

Vraví sa, sťahovať sa je horšie ako vyhorieť. My sme celú
školu presťahovali za dva dni. Predchádzali tomu nespočet-
né hodiny balenia a príprav, bojovali sme s časovým sklzom
i viacerými problémami.
Za bezplatné požičanie Avie a pomoc pri sťahovaní  ďaku-

jem pani Márii Kešjarovej a zamestnancom Obecného úradu
v Bernolákove,  za bezplatné maliarske a murárske práce
spojené s prípravou siedmich učební, renováciu štyroch
katedier a úpravu parkiet v troch veľkých triedach ďakujem
pani Marianne Zupan , pánovi Petrovi Rajnohovi a pánovi
Jozefovi Matúšovi ml., Kynologickému klubu Lan-Dav za da-
rovanie pianína pre potreby speváckeho zboru Čeklísanky,
pánovi Petrovi Meňhertovi za murárske práce, pánovi
Dušanovi Boškovi za darovanie farieb na vymaľovanie
ôsmich miestností, pánovi Jaroslavovi Boškovi za viacnásob-
ný bezplatný dovoz nábytku a potrebného stavebného
materiálu, pánovi Alešovi Jelínkovi a firme A-keramika Cersa
za darovanie obkladačiek a dvoch umývadiel, pani Alene
Müllerovej za darovanie sedacej súpravy a nábytkovej steny,
Ing. Michalovi Mervovi za darovanie koberca, Ing. Andrei
Poórovej za darovanie stoličiek,  pánovi Milanovi Várošovi 
za opravu CD prehrávača, pánovi Martinovi Gracovi 
za darovanie  stavebného materiálu, pani učiteľkám
Benkovič a Šokovej za zútulnenie tried vlastným nábytkom 
a v neposlednom rade Občianskemu združeniu Harmónia
pri ZUŠ v Bernolákove za zabezpečenie policového úložného
systému pre výtvarný odbor a zakúpenie stoličiek pre
pedagógov  do zborovne a všetkých učební. 

V čase uzávierky časopisu Bernolák intenzívne pracu-
jeme na úprave tried, s rôznymi problémami a časom sa
boríme naďalej, ale dúfam, že enormná snaha celého nášho
kolektívu bude korunovaná úspechom.

Pre naše obecenstvo  aj tento rok pripravíme  rad koncertov

Október Interný koncert  spoločenská miestnosť SŠ
November Interný  koncert  spoločenská miestnosť SŠ
Decembe Vianočný koncert veľká sála KD

Výchovný koncert pre MŠ   veľká sála KD
Výchovné koncerty pre ZŠ  veľká sála KD

Február Interný koncert spoločenská miestnosť SŠ
Marec  Interný koncert  spoločenská miestnosť SŠ

Koncert k MDŽ                   veľká sála KD
Apríl Interný koncert  spoločenská miestnosť SŠ
Máj  Absolventský koncert 

a výstava spoločenská miestnosť SPoPŠ
Výchovný koncert pre MŠ spoločenská miestnosť SŠ

Jún Záverečný koncert              veľká sála KD
Divadelný večer                veľká sála KD
Výstava VO                      priestory SŠ

Tieto prázdniny znamenali pre vedenie ZUŠ ťažkú skúšku.
Abraham Lincoln však raz povedal: „Vždy si pamätajte, že
vaše rozhodnutie uspieť je dôležitejšie ako akékoľvek iné
rozhodnutie.“  A my veríme, že naša škola uspeje!

Jarmila Bošková, riaditeľka školy                                                                                  



11

Začiatok 
školského roka
je ťažký pre žiakov, ale aj učiteľov. Obzvlášť pre tých, ktorí mali prázdniny
veľmi krátke. Myslím tým vedenie a pedagógov ZÁKLADNEJ UMELECKEJ
ŠKOLY, ktorým príprava a sťahovanie do priestorov SPOJENEJ ŠKOLY
/predtým SPoPŠ / dalo veľmi zabrať.

Viac v škole ako doma bola  počas týchto  prázdnin pani riaditeľka
ZUŠ Jarmila Bošková , jej zástupca pán Roman Müller  i niektorí učitelia
ZUŠ. Namáhali sa, vymýšľali, vkladali do práce celé svoje ja, no niekedy mali
pocit, akoby sa výsledný efekt strácal. Nábytok i klavíry na chodbách, práca
na príprave učební ako na veľkom mravenisku. V jeden z najhorúcejších
júlových dní sme ich pristihli v plnom pracovnom nasadení. P. riaditeľka
vysáva podlahy, jej zástupca  brúsi parkety,  p. Marianna Zupan so svojimi
pomocníkmi maľuje nábytok, pomáha pri obkladaní a  montovaní umý-
vadiel,  rodina pani riaditeľky sťahuje inventár   a inštaluje  počítač.

Hlboko si vážime prácu, ktorou sa snažili pripraviť pre žiakov nové
priestory a zaistiť lepšie podmienky k štúdiu.  Zaslúžia si obdiv a vďaku, i keď
im  práca niekedy pripomína boj s veternými mlynmi.

Želáme im veľa zdravia, optimizmu, pracovných úspechov a osob-
ného šťastia.

V mene výboru Rodičovského združenia pri ZUŠ v Bernolákove 

Katarína Veinhardtová

FRUITYCAMP
Ako to asi vyzerá v takom FRUITYCAMPe? No určite je tam veľa ovocia,
ale aj radosti. Spojiť radosť a zábavu s prinášaním ovocia, ktorým boli
dobré skutky, sa snažili animátori so 43 deťmi, ktoré sa zúčastnili den-
ného tábora Fruitycamp, jedného z dvoch táborov organizovaných
katolíckym spoločenstvom pri farnosti sv. Štefana.
Stretávali sme sa od 20. do 24. augusta v pastoračnom centre pri kos-
tole, kde sme zaháňali nudu športom, tancom, tvorivými dielňami 
a rôznymi hrami. Hľadali sme rybku Nema, učili sa, ako prežiť v prírode.
Pri Kaplnke svätej Anny sme pátrali po ukrytých vlajkách ostatných
skupín a keďže sa toto leto nieslo v znamení olympiády, aj my sme si
vyskúšali tak trochu netradičné olympijské disciplíny ako skok do diaľky
s kufrom, hod loptičkou v ponožke alebo meranie mosta v horalkovej
miere. Krásnym zážitkom bola tiež návšteva biofarmy v Stupave, kde
sme sa zoznámili aj so somárikom Arturom a diviakom Šaňom.
Otestovali sme výdrž preliezok, mohli sme sa previezť na koči, hľadali
sme ukrytý poklad, dozvedeli sa niečo nové o práci a živote na farme 
v minulosti a ochutnali sme aj výborné syrové korbáčiky či voňavý domá-
ci chlieb. 
V našej táborovej hymne sme si každý deň spievali o tom, že máme byť
ako stromy zasadené pri vode, ktorých oporou je Pán, a tak sme sa

počas výletov, hier, ale aj svätých omší snažili prinášať dobré ovocie, 
a to radosť, dobrotu, poslušnosť, miernosť či pokoj. Koniec nášho
Fruitycampu sa niesol v duchu rozprávok a slávnostného „galavečera“,
kde naše ovocné skupinky v krátkych scénkach ukázali, že popri dobrom
ovocí sa v nich ukrýva aj obrovský talent a zmysel pre humor. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli zrealizovať tento radostný 
a požehnaný tábor. 

Lucy 

3/2012

Milémamičky,oteckovia,starírodičia
pozývame vás na už tradičnú 

BERNOLÁKOVSKÚJESENNO-ziMNÚBURzU
DETSKÉHOOBLEČENiA,HRAČiEKADETSKÝCHPOTRiEB,
ktorá sa uskutoční vsobotu6.10.2012od9.30hod.do13.00hod.
vpriestorochKultúrnehodomuvBernolákove.
Oblečenie a ostatné veci na predaj preberáme v piatok 5.10.2012 od 16.30 do 18.30 v KD. 

Predávajúce: Napíšte nám e-mail s menom, adresou a tel. číslom na burza.bernolakovo@gmail.com, my vás zaregistrujeme a pridelíme
vám registračné číslo. Týmto číslom veci, prosím riadne označte - najlepšie lepiacimi štítkami/etiketami s cenou, radšej na viacerých mies-
tach, napr. pri oblečení aj zvnútra. Zoznam vecí nepotrebujeme. Noste, prosím, len čisté a moderné oblečenie. Nemoderné oblečenie zby-
točne zaberá miesto a nepredáte novšie veci :o( Ceny, prosím, zaokrúhľujte na desatiny eura: (napr. 2,50 Eur). 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 kult.
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!
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Birmovka 
– dôležitá ruka 
na mojom ramene

V určitej časovej pe-
rióde sa v našej obci
opakuje radostná ná-
boženská slávnosť,
keď mladí kresťania
prijímajú sviatosť bir-
movania. Je to veľmi
dôležitá udalosť, nie
vždy však zostáva aj
medzi kresťanmi cel-
kom pochopená.
Sviatosť birmovania
tvorí spolu s krstom
a Eucharistiou jeden

celok uvádzania do kresťanského života. Tak ako
na Turíce Duch Svätý zhromaždil spoločenstvo
Ježišových učeníkov a zostúpil na nich, tak zo-
stupuje aj na každého pokrsteného, keď cirkev
prosí o dar Ducha Svätého. Tak ho upevňuje 
a posilňuje, aby sa svojím životom stal
Ježišovým svedkom.
V septembri opäť začíname stretnutia s prí-
pravou na prijatie sviatosti birmovania. Nie sú
určené výhradne pre mládež od 13 rokov. Pri bir-
movkách stále častejšie prijímajú túto sviatosť aj
dospelí. Z rôznych dôvodov odložili svoj vstup 
do dospelosti viery, a predsa si možno po rokoch
nájdu čas na doplnenie sviatosti krstu a zdo-
konalenie viery. Sú ochotní prijať modlitbu,
vloženie rúk a poznačenie krizmou biskupom,
aby  prehĺbili svoju vieru a otvorili sa pre život
obohatený duchovným dobrom. Pekne to
popísal cirkevný spisovateľ Tertulián:“ ... telo je
zatienené vložením rúk, aby bola duša osvie-
tená Duchom.“ Podobne ako pri futbalovom
zápase. Skôr ako tréner pošle hráča na ihrisko,
položí mu ruku na rameno a udelí posledné
pokyny. Aj na našom pleci je pri birmovke
položená ruka. Vstupujeme na ihrisko života.
Skrze Ducha Svätého spoznávame, čo máme
robiť. On nám vlieva svoju motiváciu až po
končeky prstov. Jeho poslanie nám znie v ušiach.
Vnímame jeho pomoc. Nechceme sklamať jeho
dôveru a chceme viesť hru k víťazstvu. Stačí len
chcieť a počúvať ho.

Rímskokatolícka cirkev - Juraj Kormúth, farár

Vážení občania, 
milí priatelia.
Združenie záchrany kultúrnych
pamiatok v Bernolákove všet-
kým s radosťou oznamuje, že sa
nám spoločným úsilím podarilo
zachrániť hlavný kríž na cinto-
ríne. Vďaka iniciatíve viacerých
ochotných ľudí sa nám podarilo
získať konečnú sumu 2.949
EUR. Chceme všetkým darcom
poďakovať za každú finančnú
podporu, bez ktorej by sa reš-
taurátorské práce nemohli zre-
alizovať. Osobitne chceme po-
ďakovať sponzorovi, ktorý nech-
ce byť menovaný,  p. starostovi
Ing. Ľubomírovi Poórovi, obec-
nému úradu, p. Petrovi Hude-
kovi, ktorý bezplatne poskytol
lešenie, ale aj všetkým, ktorí sa
v priebehu reštaurovania pris-

tavili pri kríži a podporili zách-
ranu kríža dobrým slovom 
a uznaním, ako práce napredu-
jú. Vďaka patrí aj akademické-
mu sochárovi Miroslavovi Pol-
gárovi, ktorý kríž zreštauroval.
Vďaka patrí všetkým, ktorí ste
sa dokázali zjednotiť pre hod-
notný cieľ. Reštaurovanie bolo
zrealizované podľa návrhu na
reštaurovanie, termíny realizá-
cie boli dodržané podľa zmluvy
o dielo. Pre celkový vzhľad by sa
mala upraviť v budúcnosti aj
dlažba v okolí kríža.

Zreštaurovaný a požehnaný kríž
bude výsledok nielen nášho
spoločného úsilia, ale  poslúži
na pamiatku a úctu všetkým
zosnulým a stane sa  miestom
spomienok na nich pre nás
živých.

Za vašu dobročinnosť vám všet-
kým ešte raz ďakujeme.

Za Združenie záchrany 
kultúrnych pamiatok

v Bernolákove
Eva Kebisová

Klub dôchodcov na zájazde v Topoľníkoch
Už tretí raz sme mali možnosť
pobudnúť celý týždeň v hoteli
Gladius v Topoľníkoch v objatí
krás  Klatovského ramena Malého
Dunaja. V hoteli je vodoliečba,
bazén, sauna, masáž a blízko
hotela termálne kúpalisko. Účinok
vody je zrovnateľný s účinkom
vody v Piešťanoch a v Hévíze 
v Maďarsku. Cítili sme sa aj ten-
toraz veľmi dobre, čo vyjadrila
naša členka p. Erika Piterová bás-
ničkou:

„Po dvoch rokoch sme sa v Topoľníkoch zišli, svoje staré kosti preliečiť sme prišli.
Majú tu skvelý hotel a liečivú vodičku, ktorá nám prelieči každú kostičku.
Personál tu majú veľmi milý, pani kuchárka pre nás veľmi dobre varí.
Vedenie hotela splní každé naše prianie, preto všetkým patrí od nás poďakovanie.
Muziku tu robia z Galanty chlapci  veselí, každá pieseň naše srdcia rozveselí.
Za muziku vám, chlapci, ďakujeme, pohár vínka si s vami vypijeme.
I keď viacej rôčkov máme, radi tancujeme a spievame.
Ešte jedno poďakovanie tu máme, predsedníčke klubu za organizáciu pekne ďakujeme.
Želáme Ti, naša Terka, pevného zdravíčka, nech tvoje kroky chráni Nebeská Matička.
Aj všetkým účastníkom  celý výbor želá krásny pobyt, spokojnosti veľa.
V Topoľníkoch sme sa preliečili a domov sa šťastne navrátili.

K predsedníčke klubu pri odchode smerovalo jediné  želanie, aby jej zdravie slúžilo, aby aj 
v budúcom roku zase  zabezpečila  takúto skvelú dovolenku.

R. Šmihlová

Hlavný kríž v Bernolákove 
je zachránený
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Hmotnými pamiatkami  stredovekých dejín
našej obce sú kostol a ruiny hradu Čeklís. Obe
stavby sú symbolmi rôznych stránok života
obce a jej obyvateľov. Stredovekých písomných
prameňov, ktoré by zaznamenali udalosti spo-
jené s obcou, nie je až tak veľa. Obraz minu-
losti pomáha dotvárať archeológia a ďalšie
historické vedy. Na hrade Čeklís prebehol aj
tento rok archeologický výskum, ktorý
vychádzal z toho, čo sa zistilo v roku 2011.
Výskum v minulom roku trval od 11.7. do
1.10.2011. Dĺžku trvania výskumu ovplyvnilo
daždivé leto a dokumentačné práce, ktoré
nasledovali po vykopaní výskumných sond. 
O prácach, ktoré tu boli vykonané, sme infor-
movali minulý rok. Vedúcimi archeologického
výskumu sú PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD. a Mgr.
Igor Choma z Archeologického múzea SNM.
Výsledky výskumu za rok 2011 publikovali 
vo Výskumnej správe v roku 2012 a v nasledu-
júcich riadkoch oboznámime čitateľov s výsled-
kami minuloročného výskumu. 
Statickými sondami sme v roku 2011 identi-
fikovali západný priebeh opevnenia a spôsob
zakladania múrov. Črepový materiál datuje
život na hrade od 13. do záveru 15. storočia 
a pozostáva z fragmentov hlinených nádob,
zvieracích kostí, tehál - plevoviek, škridiel, 
omietok so zelenou farbou, hrotov šípov, klin-
cov, stredovekého skla, kachlíc s modrou
glazúrou, železnej hrudy atď. Z deštrukčných
vrstiev pochádzajú aj zatiaľ ojedinelé frag-
menty keramiky s lešteným alebo tuhovaným
povrchom.
Doterajšie výsledky stále neumožňujú vysloviť
jednoznačné a v budúcnosti nemenné závery.
Základom dnešného hradného kopca je umelý
násyp skladajúci sa z nepravidelných vrstiev
zeminy, azda vyťažených v blízkosti, napr. 
z dnes už opäť zasypaných priekop. Na vr-
chole násypu, ktorý bol vtedy približne o 1 m
nižšie ako v súčasnosti, potom vyrástli drevené
budovy a azda aj jednoduchá drevená hradba.
Celá zástavba však podľahla intenzívnemu
požiaru. Ako s deštrukčnou vrstvou súviseli
ojedinelé nálezy hrotov šípov, je zatiaľ otázne.
Dnes výrazne pozvoľnejší se-verný svah bol

podľa základového odsadenia na kamenno-
tehlovom múre v severozápadnom rohu
murovanej fortifikácie v dobe jej vý-stavby
výrazne vyšší ako v súčasnosti. Pôvodne tak na
vrchole umelého násypu mohla byť širšia
plošinka so zástavbou. Neskôr úroveň nasy-
paného terénu výrazne znížili. Ak nádobu náj-
denú v rohu veže, ktorá prekrývala pozostatky
mačiatka a hlavu ryby, môžeme 
s obecne rozšíreným predpokladom považovať
za stavebnú obeť, tak aj výstavbu rohovej veže
možno na jej podklade klásť niekde do 2. polo-
vice 13. až na začiatok 14. stor.. Znižovanie
pôvodného terénu pri vnútornom rohu veže
pokračovalo aj v nasledovnom období, aby
napokon bolo vystriedané opätovnou aku-
muláciou deštrukčného materiálu zrnitého
charakteru, výrazne odlišného od pôvodných
ílovitých násypových vrstiev (hlina s drobnými
kamienkami a pieskom, zrejme z deštruo-
vaných budov vnútornej zástavby) premie-
šaného keramickým materiálom i inými arche-
ologickými nálezmi, datovateľnými do priebe-
hu 13. až 15. storočia, teda časového úseku, 
v ktorom hrad plnil svoju funkciu aj podľa
písomných prameňov. Vo vnútri hradu bola
identifikovaná výrazná deštrukcia z tehál -
plevoviek premiešaných maltovinou, na ktorej
neskôr založili zvyšok tu zachyteného tehlovo-
kamenného múru. Z jeho okolia pochádza aj
fragment renesančnej kachlice s hrubou sklovi-
tou polevou, zrejme pôvodom z územia
dnešného Talianska. Tehly – plevovky sú
súčasťou aj vnútorného múru veže, zatiaľ čo
pôvodnú obvodovú hradbu postavili zväčša
len z lomového kameňa.
Zatiaľ nepoznáme vzťah pôvodného, najskôr
zväčša dreveného hrádku typu motte (motte je
prvý typ hradu, ktorý sa staval na pahorku) 
k dodnes v torze stojacej, niekoľkokrát mierne
zalomenej kamennej hradbe. Podľa niektorých
náznakov však požiar postihol pôvodný hrad
skôr, ako do spáleniska začali hĺbiť základy
kamenného opevnenia. V ďalšej stavebnej
etape severozápadný roh kamennej hradby
doplnili do L zalomeným tehlovo-kamenným
múrom, ktorý tu tak spolu so staršou hradbou

vytvoril vežu s rozmermi 7,5x7,5 m, ktorej
steny dosahovali hrúbku až 2 m. Najneskôr 
od prelomu 13. a 14. stor. tu teda treba rátať
s existenciou kamenného hradu, z ktorého
podľa doposiaľ získaného hnuteľného archeo-
logického materiálu a písomných správ ostali
na začiatku 16. storočia už iba ruiny. Za-
chovaný kamenný obvodový múr bol do terénu
zapustený systémom tzv. odľahčovacích
oblúkov, ktoré sa uplatnili aj pri výstavbe vnú-
torných múrov veže. Niektoré oblúky sa
vplyvom erózie terénu postupne dostávajú nad
úroveň súčasného terénu. Nemožno vylúčiť,
ale zatiaľ ani ničím dokázať, že motte začali
stavať na tomto mieste okrem iného preto, že
už vtedy tu bol starší umelý násyp, napr. mohy-
la, ktorú stačilo rozšíriť a zvýšiť. Strategicky
lepšie postavenú hranu svahu už vtedy zrejme
zaberal blízky kostol. 
Doterajší archeologický výskum na hrade Ček-
lís jednoznačne doložil existenciu stredove-
kého kamenného hradu s viacerými stavebný-
mi fázami, datovaného do 13. až záveru 15.
stor. Murovaný hrad vznikol zrejme na mieste
staršej motte, pričom je dôležité v budúcnosti
zistiť vzťah medzi pôvodnou predpokladanou
drevenou a vznikajúcou kamennou architek-
túrou. Kto sa bol toto leto pozrieť na hrad, mo-
hol vidieť veľké množstvo spravenej dobro-
voľníckej práce. Informácie o práci odborníkov
a dobrovoľníkov na hrade v roku 2012 prine-
sieme nabudúce. 

Jaroslav Vokoun, o.z. Hrad Čeklís

ArcheologickývýskumnahradeČeklís
3/2012

Nádoba z vnútra veže, 
pod ktorou boli uložené
pozostatky malej mačky 
a hlavy z ryby. (foto I. Choma)

Črep hlinenej nádoby s hrnčiarskou značkou. 
(foto J. Vokoun)

Výskum rohovej veže v roku 2012.
(foto J. Vokoun)

Nákres odľahčovacieho 
oblúka v sonde hlbokej 3 m.
(autor Ing. P. Babál)
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Erik Bezúr

•1.8.1981 † 28.8.2005
Spomíname na krásne chvíle,

ktoré sme spolu strávili. 
V srdci Ťa nosia

rodičia, starí rodičia, 
priatelia

a sestra Karin

Odišli 
na večný 
odpočinok:

90 rokov oslávila
pani  Anna Kollárová

a pán Ján Sabo 
a 95 rokov pani

Etela Náprstková.

Veľa zdravia a spokoj-
nosti im poprial pán

starosta a členky zboru
pre občianske 

záležitosti.  

Bohužiaľ, pani Etela
Náprstková (na snímke

vpravo) už odišla 
na večný odpočinok.
Česť jej pamiatke.

Svoje „áno“ 
si povedali:

Tomáš Hacker                                                             
Nela Chalaniová                                                        
Adeam Brunel                                                            
Ella Blaškovanová                                                     
Nela Takáčová                                                            
Lea Luknárová                                                           
Barbora Grebečiová                                                   
Anna Kozakovičová                                                   
Mia Holičková                                                            
Nicolas Rajnoha                                                         
Veronika Reindlová                                                     
Mauro Campi                                                              
Kristián Krajčovič                                                     
Lukáš Olha
Lea Zjarová                                                       
Karin Matúšková                                                             
Michal Lehotský
Kristína Antalová                                         

Vitajte medzi nami !

Rozália Katulincová 78
Ladislav Múčka 56
Jaroslav Múčka 44
Mária Labudová   95
Karol Horňák       77
Dušan Katulinec   67
Anna Švardová    80
Matej Biskupič      78
Gabriela Mačaiová   63
Tibor Horváth     59
Valéria Múčková 65
Etela Náprstková 95
Jotef Kostroš    64

Česť ich pamiatke!

Tomáš Krištofík a Petra Suchá 
Ľudovít Danter a Zita Fitušová
Martin Donáth a Jana Iliťová

Ivan Príkopský a Katarína Beladičová
Tomáš Holička a Zuzana Ďurkovičová

Michal Erdödy a Hana Reiszová
Dušan Jedlovec a Zdenka Nagyová

Štefan Marko a Anna Hudáková

Martin Zdarilek a Katarína Svičeková
Juraj Baránik a Daniela Smoľarčuková

Ján Jáchym a Ivana Veselská
Marek Polčič a Marianna Jorová

Branislav Lovci a Lucia Molnárová
Roman Heriban a Ružena Danielová

Daniel Sárkány a Simona Miková

Naši 
jubilanti

jún    
Jozef Veselovský 70
Milan Malíšek 70
Mária Bartová  70 
Viera Jankovičová  75   
Mária  Saturyová   75
Ján Dulai               80
Mária Nagyová 80

júl    
Anna Bieberová   70   
Ivan Kolenič    70  
Štefan Šmihla   75   
Emília Gajdošová 75     
Prof. Miloš Jurkovič 75   
Marta Kocková   75  
Anna Kováčová 80      
Viera Štiglicová 80    
Ľudovít Fülöp 85
august
PhMr. Ľudmila Nováková 70
Jarmila Selecká 70
Jozef Farkaš   70
Marta Kukumbergová 70

Ernestína Pekarová 70
Ladislav Hreha  70
Emília Kelemenová 70
Brigita Navarová  75
Eliška Uhrová   75
Helena Rakická   75
Lýdia Gašparová  75
Juraj Kurucz      80
Karol Kocka      80
Milan Stredanský   80
Valéria Horváthová 85

Všetkým jubilantom 
srdečne blahoželáme!

Často prichádzame k Tvojmu hrobu, postojíme a spomíname na lásku Tvoju.
Stíchlo Tvoje srdce i Tvoj hlas, zostali len krásne spomienky na Teba v nás.
Iba kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať a v plameňoch sviečok s láskou 

a úctou spomínať.
Smútok a ticho dolieha na náš dom, veľmi nám chýbaš, babinka drahá, v ňom. 

V očiach slzy, v srdci bôl, prečo len osud k nám tak skoro krutý bol.

Dňa 21. augusta 2012 uplynulo 10 rokov, 
kedy nás navždy opustila naša drahá  

Vierka Spačková. 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

V hlbokom zármutku s láskou spomínajú
dcéra, vnuk a ostatná smútiaca rodina.

Sú chvíle v živote, 
keď nám prítomnosť
drahého veľmi chýba, 
stále by sme ho 
chceli mať pri sebe.

Dňa 25.10.2012 uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel,

otec a starý otec

Karol Uher.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

S láskou spomínajú manželka Eliška 
a synovia Vladimír a Peter s rodinami

SPOMIENKY
Pozývame

všetkých dôchodcov
na

Deň úcty 
k starším,

ktorý sa bude konať dňa
13. 10. 2012 

/sobota/ 
o 14.30 hod. 

v kultúrnom dome. 

Kultúrnym programom Vás pozdravia 
žiaci ZUŠ, tanečný súbor Niagara a iní.

K dobrému občerstveniu bude hrať 
dychová hudba Čeklísanka.

Klub dôchodcov pozdraví svojich jubilantov.

Oslávte svoj deň s účinkujúcimi deťmi a vnúčatami  
pri dobrej zábave ! 

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

Prišli 
na svet: 
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Hoci uhorková sezóna vrcholí, výbor organizácie zdravotne postihnutých Nádej 
v Bernolákove  stíha okrem zavárania organizovať aj pekné akcie pre svojich členov 
a občanov  Bernolákova. Jednou z nich bol týždňový poznávací pobyt na Kysuciach.
Hoci je to kraj zocelených ľudí, o to viac nás vítali srdeční a pohostinní obyvatelia.
Presviedčali sme sa o tom na každom kroku od Klokočova, Stankova, Čadce či Bystrice
až po Oravu, Rajeckú Lesnú, Čičmany a mnohé ďalšie prekrásne miesta, ktoré sme
preskúmali a spoznali. Nákupov sa výletníci mohli nabažiť v susednej poľskej Jablonke
a nakúpiť, čo srdce a peňaženka ráčili. Zavítali sme aj do susedov, do Rožnova pod
Radhošťem, a pozreli si drevené mestečko a Jurkovičovu rozhľadňu. Ďalším podujatím
bol výlet na historický Slavkov, kde sme si pripomenuli slávnu bitku. Keďže leto je tohto
roku horúce, schladiť sa išli Bernolákovčania   k Dunaju, kde plavbou na lodi obdivo-
vali Bratislavu a jej nábrežie z druhej strany až po Devín. Keďže nielen jedlom je človek
sýty, oči popásť si bolo možné v botanickej záhrade v Bratislave. No a teraz sa už
tešíme na jeseň, keď si naši členovia OZP NÁDEJ pôjdu oddýchnuť do kúpeľov v Starej
Ľubovni. Aby sa na krásne zážitky nezabudlo, na výstižných fotografiách je zdokumen-
tovaný takmer každý moment z uvedených akcií. Tak ako? Budete aj vy na fotografiách
pri najbližšom výlete s OZP NÁDEJ alebo na akcii pri úprave priestorov miestneho cin-
torína k Sviatku zosnulých? Tešíme sa na vás. 

S pozdravom výbor OZP NÁDEJ

Ing. Katarína Sikhartová, predsedníčka organizácie 

Zážitky  OZP NÁDEJ
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Jedenásť nových hráčov  a desať domácich futba-
listov s vekovým priemerom necelých 20 rokov
tvorí tím ŠK Bernolákovo pre túto sezónu v regio-
nálnej lige.  Z druholigového kádra nezostal prak-
ticky ani jeden hráč, ak nerátame Juraja Senášiho,
Takáča, Kollátha či Donátha sporadicky nastupu-
júcich v doposiaľ najúspešnejšej ére bernolá-
kovského futbalu. 
Potešilo, že  miesto v súčasnej základnej zostave si
našli aj Bernolákovčania:  Juraj Senáši,  Mazura,
Mravec či Donáth. To sú všetko chlapci,   ktorí začí-
nali s futbalom v Bernolákove ako prípravkári či
žiaci  a opäť sa do neho vrátili.   Bognár, Husár,
Jakub Senáši a Prikopský sú odchovancami, ktorí
vyšli z dorastu. Bernolákovská enkláva futbalistov
by bola ešte širšia, keby u nás neskončili s fut-
balom nádejní hráči ako napríklad Vlado Baláž
alebo Tomáš Bremser (Rakúsko). 
V konkurencii bývalej tretej ligy je tento jav neví-
daný a nečakane úspešný bol aj vstup mužstva
vedeného Dušanom Barkolom do súťaže. Po pia-
tich kolách figurovalo najmladšie mužstvo
bratislavskej regionálnej ligy na tretej priečke so
ziskom desiatich bodov po dvoch domácich
víťazstvách (Lozorno 2:0,
Kráľová pri Senci 4:2), jednom
víťazstve v Stupave (3:0),
domácej remíze s Plaveckým
Štvrtkom (1:1) a jedinej prehre 
v Limbachu (2:3). Káder síce
nemá osobnosti ako v predchá-
dzajúcej skladbe mužstva, ale
mladých hráčov (väčšinou štu-
dentov)  s veľkým potenciálom,
či už ide o Mravca (počas
súťaže dovŕšil iba 17 rokov),
Gundu alebo Husára, ktorí 
v piatich kolách stihli nastrieľať
spolu 9 gólov. Samozrejme,
treba počítať aj s tým, že herná
neskúsenosť môže priniesť aj
ťažšie obdobia, ale  pri poc-
tivom tréningu, ktorý zatiaľ
zdobí celé mužstvo, môže sa
mladý bernolákovský tím stať
šťukou súťaže, ktorá potrápi
všetkých favoritov.

Káder 
ŠKB Bernolákovo 
Jeseň 2012/2013

Brankári
Peter Barinec Lokomotíva Trnava
Dušan Maluniak SFM Senec

Obrancovia
Juraj Senáši 
Dávid Donáth
Tomáš Sabo Senec
Jakub Ježík FK Dubnica
Dan Hajovský FK Horná Nitra
Matúš Petrovič
Jakub Bognár
Matúš Horák
Erik Mesároš 

Záložníci
Erik Takáč
Jakub Senáši
Marián Polák
Imrich Koláth
Andrej Mravec
Dávid Kapoun SFM Senec
Mario Blaškovič Baník Handlová

Útočníci
Matej Husár 
Ľubomír Mazura
Lukáš Gašparík ŠK Slovan Bratislava
Jakub Príkopský
Peter Gunda FC Nitra

Úspešný štart nádejných bernolákovských futbalistov do regionálnej ligy 

Vekový priemer pod 20 rokov! 

Najlepší strelci po piatom kole sú Gunda Peter / dal 5-gólov/ a Husár Matej /4-góly/

AUTOŠKOLA v Bernolákove 
Radovan Hanic   ponúka

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

B – osobný automobil

Pre záujemcov z Bernolákova 
odvoz na vyučovanie zdarma.
Informácie na tel.č.: 

0911 277 140, osobne  na adrese 
Nálepkova 30, Bernolákovo
alebo na 

www.autoskola-senec.sk

VODIČSKÝ KURZ  



Dotazník pre občanov obce Bernolákovo  
/odpoveď prosíme podčiarknuť/

1. Ako dlho žijete v obci Bernolákovo?
• menej ako 5 rokov                  � 
• 5 – 15  rokov                          
• 16 – 30 rokov 
• viac ako 30 rokov
• iné

2. Na koho sa obrátite v prípade, že by ste potrebovali
získať informácie o niektorej forme sociálnych služieb ?
� • obrátim sa na človeka, ktorý sa s podobným 

problémom stretol
� • kontaktujem organizácie, o ktorých viem, 

že podobné služby poskytujú
� • získam informácie z internetu
� • opýtam sa na úradoch
� • takéto informácie nevyhľadám
� • neviem, doteraz som sa s takou situáciou nestretol/a
3. Ako by ste postupovali v prípade trvalého postihnu-
tia člena Vašej rodiny ?
� • snažil/a by som sa zaistiť starostlivosť sám/sama, 
príp. využiť pomoc blízkych ľudí
� • využil/a by som služby poskytované v domácom prostredí
� • spoľahol/la by som sa na pomoc inštitúcií
� • iné /vypíšte/ ………………………..
� • neviem
4. Prosíme, označte všetky služby, ktoré v súčasnej
dobe užívate Vy osobne alebo Vám blízka osoba:     
� • poradenstvo
� • klub dôchodcov
� • služby pre seniorov – jedáleň, opatrovateľská služba, ZPS …
� • služby pre osoby so zdravotným postihnutím – 

denný  stacionár,    
� • prepravná služba …
� • sociálne byty
� • iné /vypíšte/ ………………………
� • bez odpovede
5.    Kto využíva danú službu ?
� • senior
� • dieťa so zdravotným postihnutím
� • osoba so zdravotným postihnutím
� • dlhodobo choré dieťa
� • dlhodobo chorý dospelý
� • osoba ohrozená závislosťou
� • človek v nepriaznivej životnej situácii 

/ strata bývania, domáce násilie ...
� • nezamestnaný/á
� • iná odpoveď …………………………..
� • bez odpovede
6. Ktoré z nasledujúcich skupín obyvateľov obce si
podľa Vás zaslúžia viac pozornosti ? /max. 4 odpovede/
� • rodiny s malými deťmi                                       �  � 
� • občania v prechodnej sociálnej kríze 
� • rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím       �  
� • neprispôsobiví občania
� • deti a mládež                                                     �  �  � 
� • nezamestnaní
� • seniori                                                                �  � 
� • etnické menšiny

� • osoby so zdravotným postihnutím                     
� • iná skupina …………………..
� • dlhodobo chorí                                                  �  � 
� • neviem
� • osoby ohrozené závislosťou
7.  Na ktoré oblasti pomoci by sa malo obec 
v budúcnosti viac zamerať ? /max 3 od./
� • rozvoj služieb poskytovaných v domácnostiach
� • linka dôvery
� • osobná asistencia, opatrovateľská služba
� • služby pre seniorov – jedáleň, ZPS
� • služby pre osoby so zdravotným postihnutím – 

stacionár, prepravná služby
� • chránené dielne – riešenie zamestnávania 

občanov so zdravotným postihnutím
� • starostlivosť o osoby ohrozené závislosťou
� • iné ……………………………..
� • neviem

Štatistické otázky
Aké je zloženie Vašej domácnosti ?
� • jednotlivec 
� • jeden rodič s dieťaťom                                 � � 
� • manželia bez detí
� • obaja rodičia s dieťaťom
� • viacgeneračná domácnosť   � 
� • iný typ
Aké je Vaše zamestnanie ?
� • zamestnanec                        � 
� • študent                                  � 
� • dôchodca
� • invalidný dôchodca
� • �podnikateľ                         
� • nezamestnaný
� • bez odpovede
Koľko máte rokov ?
� • menej ako 25                        � 
� • 26 – 35                                  �  � 

• 36 – 45                                  � 
• 46 – 55                                
• 56 – 65
• 66 – 75
• 76 a viac

� • bez odpovede
Aké je Vaše najvyššie dokončené vzdelanie ?

• základné                                
•�  stredné                                  � 
•�  stredné s maturitou               � 

� • vyššie odborné
� • vysokoškolské
� • bez odpovede
Ako by ste hodnotili životnú úroveň Vašej domácnosti ?
� • veľmi dobrá                             
� • skôr dobrá                             �    �  �  
� • skôr zlá
� • veľmi zlá
� • bez odpovede
Ste muž alebo žena ?
� • muž                                       
� • žena


