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RoČník XV.

Písal sa rok rok 1209, keď uhorský kráľ
Ondrej II. daroval správcovi Šebešovi ,
synovi nitrianského župana Tomáša,
obec i panstvo Svätý Jur spolu s dedi-
nami Ceki ( pôvodný názov dnešného
Bernolákova), Joan (Ivanka pri
Dunaji), Castellan (Farná), Ybrehart
(Malinovo). Pri tejto príležitosti bola vy-
stavená zakladacia listina, v ktorej sa
spomína dedina Ceki , neskoršie Čeklís

a v súčasnosti Bernolákovo. Táto prvá
písomná zmienka z uvedeného roku
1209 je dokumentom, ktorý potvrdzu-
je, že na území patriacom do panstva
Svätého Jura existovala strategicky a
polohou významná poľnohospodárs-
ka obec.
Je správne, keď ľudia žijúci v nejakom
meste, obci, krajine, či regióne vedia o
svojej histórii čo najviac. Patrí ku
kultúrnej úrovni národa tieto poznatky
mať a posúvať ďalším generáciám
a patrične si pripomínať dejinné
udalosti väčšieho, ale i menšieho vý-
znamu. Založenie obce, dôležitá
udalosť v dejinách Bernolákova a
s ňou spojené okrúhle jubileum, sa

stáva nosnou udalosťou roku 2009.
800 rokov, ktoré uplynuli od prvej
zmienky, sú témou na pohľad do
dávnej histórie, rekapituláciu minu-
losti, zhodnotenie prítomnosti, ale aj
dôvodom na dôstojné oslávenie.
Preto aj v Bernolákove táto udalosť
rezonuje od prvých dní roku 2009.
Logo vytvorené k tejto príležitosti nás
bude sprevádzať na mnohých mies-

tach, vrátane časopisu Bernolák.
Kalendár pre rok 2009 sa tiež
niekoľkými historickými fotografiami
vracia do minulosti. Vybrané kultúrne,
športové, spoločenské podujatia a vý-
stavy budú zamerané na výročie. Pri
tejto príležitosti sa pripravuje do tlače
reprezentatívna publikácia o Berno-
lákove. Taktiež vzniká dokumentárno-
umelecký film na DVD nosiči.
Reklamné predmety pre občanov, bil-
boardy v uliciach i logo na viacerých
podujatiach budú počas jubilejného
roku pripomínať túto udalosť.
Bernolákovo navštívia aj viaceré osob-
nosti politického, kultúrneho a spo-
ločenského diania.

Obec v súčasnosti hľadá finančné
prostriedky a sponzorov, aby aktivity
spojené s oslavami mohli byť čo
najdôstojnejšie. Taktiež vydanie knihy,
ktorá by mala ostať pre ďalšie ge-
nerácie zdrojom informácií o histórii,
potrebuje nemalé financie. Preto aj
touto cestou oslovujeme lokálpat-
riotov, ktorí svoj život či prácu spájajú
s Bernolákovom, aby v rámci svojich

možností prispeli na jeho dôstojné
zviditeľnenie. O dianí a podujatiach
súvisiacich s osemstým výročím prvej
zmienky budú obyvatelia i návštevníci
informovaní v nasledujúcom čísle
Berno-láka, ale aj na plagátoch, inter-
netovej stránke či formou letákov dis-
tribuovaných do jednotlivých domác-
ností. Podstatná časť osláv sa usku-
toční najmä v mesiacoch máj a jún.
Verme, že akciám starostlivo pripravo-
vaným od konca minulého roka bude
priať aj počasie a že jubilejný rok
2009 bude v histórii Bernolákova
ďalším významným medzníkom.

PQ

V celoslovenskej súťaži o najkrajší
kalendár, ktorá sa uskutočnila už
17. krát, sa v kategórii nástenné viaclis-
tové kalendáre – obce, umiestnil ka-
lendár obce Bernolákovo na prvom
mieste. Je naozaj potešiteľné, že náš

kalendár tak zaujal odbornú porotu zloženú najmä z fotopublicistov
Slovenského syndikátu novinárov. Tohtoročný kalendár decentným
spôsobom naznačil významné okrúhle jubileum obce spomienkovými
dobovými fotografiami, vkusným logom a krásnymi pohľadmi na
súčasné Bernolákovo s okolím.

-OcÚ-

800 rokov Bernolákova

Obecný kalendár
ocenený v súťaži



Informácia zo
zasadnutí obecného

zastupiteľstva
Na 13. zasadnutí dňa16.12. 2008
OZ schválilo:
- Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 8/2008 o dani za psa,
za užívanie verejného priestranstva,
za ubytovanie, za predajné automaty
a za nevýherné hracie automaty,
-Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 9/2008 o miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady,
-Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 10/2008 o dani z ne-
hnuteľnosti,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 11/2008, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2008 o verejnom
poriadku,
- rozpočet obce Bernolákovo na rok
2009. Príjmy: 159.496 tis. Sk
5.294.297,34 €. Výdavky: 159.496
tis. Sk 5.294.297,34 €,
- plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na rok 2009,
- časový harmonogram a plán
zasadaní obecného zastupiteľstva na
rok 2009.
- OZ zvolilo za hlavnú kontrolórku
obce Ing. Oľgu Faktorovú.

Na 14. zasadnutí dňa 24. 2. 2009
OZ schválilo:
- rozpočet na roky 2010 a 2011.
Rok 2010: príjmy 5,512.870,- €
a výdavky 5,512.870,- €
Rok 2011: príjmy 7,949.750,- €
a výdavky 7,949.750,- €,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 1/2009 o pod-
mienkach držania psov,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 2/2009, ktorým sa
stanovuje spôsob prijímania detí do
MŠ, určuje výšku a spôsob úhrady
príspevkov na čiastočnú úhradu nák-
ladov v MŠ, ZŠ a ZUŠ,
- Smernicu č. 1/2009 obce Berno-
lákovo o výkone kontrolnej činnosti

v podmienkach samosprávy obce
Bernolákovo,
- prerokovanie Investičného zámeru
„Lokalita pri kruhovej križovatke a
MK Družstevná ul.“ zmeny a doplnky
územného plánu obce Bernolákovo č.
1/2009,
- prerokovanie Investičného zámeru
„Lokalita Šakoň“, zmeny a doplnky
územného plánu obce Bernolákovo
č. 2/2009,
- prerokovanie Investičného zámeru
„Lokalita Triblavina“, zmeny a dopln-
ky územného plánu obce Bernolákovo
č. 3/2009,
- predaj pozemku p.č. 2744/374
o výmere 65 m2 p. Jiří Kuběnovi a
manž. Kvetoslave rod. Kocholovej,
- predaj pozemku par.c.č. 2744/375
o výmere 83 m2 p. Alene Pokornej
rod. Kocholovej,
- prijatie daru pozemku parc.č.
4903/124 o výmere 407 m2 pod
miestnou komunikáciou – predĺženie
Púpavovej ulice od vlastníkov
pozemku.
Zobralo na vedomie:
Správu o činnosti komisií obecného
zastupiteľstva od komunálnych volieb
2006,
Správu o činnosti Obecnej polície
Bernolákovo za rok 2008,
Informáciu o organizačno-technick-
om zabezpečení voľby prezidenta SR,
Informáciu o príprave vydania pub-
likácie obce Bernolákovo - Dejiny
obce 1209-2009,
Urbanistickú štúdiu obytnej zóny
Bernolákovo – Chalupkova ulica I.
ako podklad pre územné konanie a
odporúča obstarávateľovi UŠ za-
bezpečiť vypracovanie čistopisu
Urbanistickej štúdie Bernolákovo –
Chalupkova ulica I. a jej uloženie na
Stavebnom úrade v Bernolákove.
OZ menovalo:
Ing. Martina Berčíka a p. Helenu Čer-
nayovú ako zástupcov do rady školy
na Materskej škole v Bernolákove.

--  JJHH--
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Platobný terminál 
na obecnom úrade

V rámci zlepšenia služieb pre
stránky obecného úradu sme

zabezpečili „Platobný terminál“,
ktorý je umiestnený v poklad-

ni od januára 2009. Týmto
sa umožnilo občanom a

všetkým stránkam
vykonávať platby na

obecnom úrade bezho-
tovostne. Veríme, že
bude táto možnosť
vítaná a využívaná.

-st-

Vzhľadom na sku-
točnosť, že počet opráv-
nených voličov v našej obci
presahuje 4200 a spravid-
la volebný okrsok má
zahŕňať 1000 opráv-
nených voličov, obec
pristúpila k riešeniu
vytvoriť 4 volebné okrsky a
volebné miestnosti v nich. 
1. Do územie 1. volebného okrsku patria ulice:
Bernolákova, Budovateľská, Bottova, Clementisova,
Družstevná, Dukelská, Fándlyho, Gróbska, Gaštanova
alej, Horný dvor, Chalupkova, Jesenského, Kaštieľ,
Komenského, Kukučínova, Orechová, Plemenárska,
Pribinová, Sacky, Sládkovičova, Strojárenská,
Svätoplukova, Školská, Tajovského, Viničná.
Volebná miestnosť : Dom služieb, Viničná ul. č. 2, Berno-
lákovo t.č. 45993 211
2. Do územia 2. volebného okrsku patria ulice:
Kollárova, Krátka, Mostová, Okružná, Poľná,
Poľovnícka, Potočná, Slaná, Stredná, Staničná,
Trnavská od č. 89-199, 112-206,Vŕšky, Záhradná,
Železničná.
Volebná miestnosť: Obecný úrad, Hlavná č. 111,
Bernolákovo t.č. 45993 920
3. Do územia 3. volebného okrsku patria ulice:
Hlavná, Hlinkova, Hviezdoslavova, Kalinčiakova,
Kvetná, Lekárenská, Nálepkova, Národného oslobode-
nia, Poštová, Priemyselná, Senecká cesta, Štúrova.
Volebná miestnosť: Kultúrny dom, Hlavná č. 107,
Bernolákovo t.č. 45993 922
4. Do územia 4. volebného okrsku patria ulice:
Agátová, Borovicová, Broskyňová, Brusnicová, Buková,
Čerešňová, Čučoriedková, Dubová, Dunajská, Hlboká,
Hrušková, Jabloňová, Jelšová, Lipová, Lesná, Lúčna,
Malinová, Marhuľová, Mierová, Nevädzová, Obilná,
Púpavová, Rezedová, Riečna, Sadová, Slivková,
Smreková, Šalviová, Šípková, Tabaková, Topoľový rad,
Trnavská č.  1-87, 2-110, Trnková, Višňová
Volebná miestnosť: Detský domov, Trnavská 62, Ber-
nolákovo t.č. 0908 591 959 (platí len v deň volieb)

Vážení občania!
Každý volič, ktorý je zapísaný do zoznamu voličov v obci,

by mal dostať oznámenie  o čase a mieste konania volieb. Pri
doručovaní týchto oznámení narážame na problém s označe-
niami nehnuteľností orientačným a súpisným číslom.
Doručovatelia majú problém správne doručiť zásielky,
nakoľko na viacerých nehnuteľnostiach tieto označenia chýba-
jú, nehovoriac o poštových schránkach, ktoré v mnohých prí-
padoch buď chýbajú alebo sú nevyhovujúce. Vážení občania,
touto cestou vás ako vlastníkov žiadame o označenie
nehnuteľností. Je to v záujme nás všetkých, aby sme predišli
zbytočným problémom pri doručovaní zásielok.
V prípade, že vám oznámenie o mieste a čase konania
volieb nebolo z nejakého dôvodu doručené, môžete si
telefonicky (t.č. 02/45993 763) alebo osobne overiť na
obecnom úrade, či ste zapísaný do zoznamu voličov.
V prípade, že zo zdravotných dôvodov nemôžete volieb
osobne zúčastniť, môžete požiadať o prenosnú voleb-
nú urnu na tel.č. 45993 920.

-OcÚ-

Volebné okrsky 
v obci Bernolákovo
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Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 1/2009 obce Bernolákovo

o podmienkach 
držania psov

Obecné zastupiteľstvo obce
Bernolákovo podľa § 6 ods.1 zákona
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov 
a zákona číslo 282/2002 Z.z.,  ktorým
sa upravujú niektoré podmienky drža-
nia psov, a zákona číslo 337/1998 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti sa uznies-
lo na tomto všeobecne záväznom na-
riadení /ďalej len VZN/.

Článok I
Účel úpravy

Účelom tohto VZN je určiť nie-
ktoré podmienky držania psov na
území obce Bernolákovo v záujme
zachovania bezpečnosti a zdravia
obyvateľov obce a ochrany životného
prostredia.

Článok II
Predmet úpravy

Predmetom úpravy je stanovenie
pravidiel a podmienok držania psov 
v obci chovaných v domácnostiach.
Toto VZN sa nevzťahuje na služob-
ných psov chovaných podľa osobit-
ných predpisov, napr. zák. č. 171/
1993 Z.z. o policajnom zbore, zák. 
č. 4/2001 Z.z. o zbore väzenskej 
a justičnej stráže, zák. č. 255/1994
Z.z. o poľnej stráži a pod., č.564/91
Zb. o obecnej polícií. 

Článok III
Vymedzenie niektorých pojmov

1. Pod pojmom majiteľ psa sa
podľa tohto nariadenia rozumie
držiteľ psa, chovateľ psa a osoba,
ktorej bol pes zverený do starostlivosti,
ak z povahy veci vyplýva pre neho
plnenie povinnosti držiteľa psa podľa
tohto VZN. 

2. Držiteľom psa môže byť osoba
spôsobilá na právne úkony v zmysle
občianskeho zákonníka. Maloletý, resp.
osoba s obmedzenou spôsobilosťou
na právne úkony môže byť majiteľom
psa len so súhlasom zákonného zás-
tupcu, resp. opatrovníka, ktorí ude-
lením súhlasu preberajú všetky práva
a povinnosti majiteľa psa. 
Zvláštnym psom je pes

a/ používaný súkromnými  bez-
pečnostnými službami

b/ používaný pri záchranných,
lokalizačných a likvidačných prácach
pri plnení úloh ochrany

c/ poľovný
d/ ovčiarsky
e/ vodiaci
f/ používaný počas výcviku alebo

súťaže konanej podľa medzinárod-
ného alebo národného skúšobného
poriadku.
Nebezpečným psom je každý pes,
ktorý pohrýzol alebo poranil človeka
bez toho, aby bol sám napadnutý
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil 
v nutnej obrane alebo krajnej núdzi.
Voľným pohybom psa je pohyb psa
bez vôdzky (remienok) mimo
chovného priestoru alebo zariadenia

na chov. Za voľný pohyb psa sa nepo-
važuje pohyb zvláštneho psa bez
vôdzky (remienok) mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov, ak
je na  základe výcviku ovládaný
osobou, ktorá ho vedie.

Článok IV
Evidencia psov

1. Každý pes držaný nepretržite
viac ako 90 dní na území obce pod-
lieha evidencii psov  /ďalej len eviden-
cia/. Držiteľ psa je povinný ho pí-
somne prihlásiť do evidencie v lehote
do 30  dní od uplynutia uvedenej  90
dňovej lehoty v mieste, kde sa pes 
v danom roku  prevažne nachádza.
2. Evidenciu vedie obec.
3.  Do evidencie sa zapisuje najmä:

a/ evidencia čísla psa
b/ tetovacie číslo alebo údaj 

o čipovaní psa, ak ho pes má
c/ meno, priezvisko a adresa

trvalého pobytu držiteľa psa
d/ umiestnenie chovného prie-

storu alebo zariadenia na chov, 
v ktorom sa pes na území obce zdržia-
va, ak sa umiestnenie nezhoduje 
s miestom trvalého pobytudržiteľa psa

e/ skutočnosť, že pes pohrýzol
človeka bez toho, aby bol sám napad-
nutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepoužil v nutnej obrane alebo v kra-
jnej núdzi

f/ úhyn psa
g/ strata psa.

4. Každú zmenu skutočnosti a údajov,
ktoré sa zapisujú do evidencie, je
držiteľ psa povinný do 30 dní od
zmeny skutočnosti písomne oznámiť
obci, kde je alebo má byť pes evi-
dovaný.
5. Obec vydá držiteľovi psa za-
písaného do evidencie evidenčnú
známku psa /ďalej len  známka/. 
Na známke sa uvedie evidenčné číslo
psa, názov obce, kde je pes evidovaný
a údaj o tom, či je pes nebezpečným
psom. Známkou držiteľ psa  preukazu-
je totožnosť psa.
6. Známka je neprenosná na iného
psa. Odcudzenie alebo stratu známky
je držiteľ  povinný do 14 dní odvtedy,
čo odcudzenie, zničenie alebo stratu
známky zistil, oznámiť obci, kde je pes
evidovaný.
7. Obec je povinná držiteľovi psa za
úhradu, ktorá nesmie byť vyššia ako
3,31,- eur, vydať náhradnú známku.
Sumu úhrady známky obec ustanoví
všeobecne záväzným  nariadením. 

Článok V
Povinnosti majiteľov psa

1. Držiteľ psa musí zabezpečiť re-
gistráciu psa na obecnom úrade.
2. Pri voľnom pohybe psa na verejnom
priestranstve musí držiteľ psa za-
bezpečiť kontrolu správania sa svojho
psa tak, aby nemohlo dôjsť k ohroze-
niu iných občanov.
3. Držiteľ psa je povinný zabezpečiť
psa dostatočne pevným vodidlom,
obojkom a náhubkom. Nesmie zveriť
psa do starostlivosti osobe, ktorá nie
je spôsobilá zvládnuť spoľahlivo sprá-
vanie psa v každej situácii.

4.  Držiteľ psa je povinný dodržiavať
zákaz vstupu so psom do priestorov,
kde je to  výlučne zakázané a na mies-
ta označené zákazom vstupu so psom.
5. Držiteľ psa je povinný zabezpečiť,
aby pes neznečisťoval verejné pries-
transtvo, ulice  a ďalšie verejne prís-
tupné priestory a pod., nepoškodzoval
kvetinové záhony a trávniky. Ak pes
spôsobil nečistotu výkalmi, držiteľ psa
je povinný nečistoty okamžite odstrá-
niť.
6. Ten, kto psa vedie, je povinný mať
pri sebe hygienické vrecko, do ktorého
výkaly psa vloží a vrecko odloží na
miesto na to určené. 
7. Držiteľ psa je povinný zabezpečiť
pravidelnú veterinárnu starostlivosť 
o psa najmä jeho imunizáciu /očko-
vanie/ v intervaloch stanovených ve-
terinárnymi predpismi.
8. Držiteľ psa a ten kto psa vedie, je
povinný oznámiť svoje meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu
osobe, ktorú pes pohrýzol; ten kto psa
vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú
pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a
adresu trvalého pobytu držiteľa psa.
Súčasne je povinný skutočnosť, že pes
pohrýzol človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo 
v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je
pes evidovaný. Držiteľ psa je povinný
dať psa okamžite vyšetriť vete-
rinárnym lekárom a potvrdenie o
prehliadke  odovzdať poškodenému.

9. Držiteľ psa je povinný na poži-
adanie kontrolného orgánu obce
preukázať registráciu psa a zaplatenie
miestneho poplatku za psa.
10. Držiteľ psa , ktorý chová psa voľne
vo dvore, resp. v záhrade, je povinný
zabezpečiť také oplotenie svojho
pozemku, dvora, resp. záhrady, aby
zabránil prípadnému úniku psa na
verejné priestranstvo alebo na po-
zemok susedov.

Článok VI
Vodenie psa

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spô-
sobilá a schopná ho ovládať v každej
situácii, pričom je povinná predchá-
dzať tomu, aby pes útočil alebo iným
spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na
majetku, prírode a životnom prostredí,
ktoré by pes mohol spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo
chovného priestoru alebo zariadenia
na chov môže  osoba, ktorá je plne
spôsobilá na právne úkony. Na verej-
nom priestranstve musí mať ne-
bezpečný pes nasadený náhubok. 

Článok VII
Zákaz voľného pohybu psa 

1. Voľný  pohyb psa a vodenia psa je
zakázané: 
a/ v priestoroch areálu základnej školy
a materských škôl 
b/  na detských ihriskách
c/ na športoviskách /futbalový šta-
dión, a pod./
d/ v parkoch

e/ na cintoríne
2. Obec Bernolákovo tieto miesta so
zákazom voľného pohybu psov a
vodenia psov viditeľne označí. 

Článok VIII
Priestupky

1.  Priestupku sa dopustí držiteľ psa,
ak:
a/ neprihlási psa do evidencie
b/ umožní, aby psa viedla osoba,

ktorá nespĺňa podmienky uvedené 
v článku VI 
c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka
bez toho, aby bol sám napadnutý
alebo   vyprovokovaný, ak sa nepoužil
v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
d/ neoznámi odcudzenie alebo stratu
známky
e/ poruší inú povinnosť tohto všeobec-
ne záväzného nariadenia.
2.   Priestupku sa dopustí ten, kto psa
vedie, ak:
a/ neohlási svoje meno, priezvisko 
a adresu trvalého pobytu a meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu
držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
b/ nezabránil tomu, aby pes útočil
alebo iným spôsobom ohrozoval
človeka  alebo zvieratá
c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka
bez toho, aby bol sám napadnutý
alebo  vyprovokovaný, ak sa nepoužil
v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
d/ evidenčnou známkou nepreukáže
totožnosť psa
e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom
alebo zákaz voľného pohybu psa
3.  Za priestupok podľa:
a/ odseku 2 písm. d/ a e/ obec uloží
pokutu do 16,-eur 
b/ odseku 1 a odseku 2 písm. a/ až c/
obec uloží pokutu do 165,- eur.
4   Obec môže uložiť pokutu do jed-
ného roka odo dňa, keď sa o porušení
povinnosti dozvedela, najneskôr však
do troch rokov odo dňa, keď k poruše-
niu povinnosti došlo.
5.  Pri ukladaní pokuty sa prihliada
najmä na závažnosť a následky pro-
tiprávneho   konania.
6. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu
obce.
7.   Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa
vedie, dopustí priestupku opakovane,
možno  mu uložiť pokutu do výšky 
dvojnásobku pokút uvedených v od-
seku 3.
8.  Obecná polícia môže uložiť v blo-
kovom konaní pokutu do výšky 33,-
eur.

Článok IX
Záverečné ustanovenie

1.  Zmeny a doplnky tohto nariadenia
sa môžu vykonať len VZN.
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušu-
je VZN číslo 2/2004 zo dňa 29. 04.
2004 o podmienkach držania psov.
3.  Toto Všeobecne záväzné nariade-
nie bolo schválené Obecným za-
stupiteľstvom obce Bernolákovo dňa
24.2.2009 uznesením OZ č. 14/2/
2009

Dňa 25.2.2009
Ing. Ľubomír  P o ó r

starosta obce
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Vývoz 
separovaného odpadu

Vážení občania, pri kúpe nálepiek na smetné nádo-
by ste dostali informačné letáky o podmienkach, ktoré je
potrebné dodržiavať pri separovanom zbere, aby bol vyse-
parovaný odpad odvezený. Žiaľ, tieto letáky už nie 
sú aktuálne, nakoľko sa určite už mnohí z Vás dozvedeli 
z médií o celoslovenských problémoch so spracovaním
vyseparovaných zložiek odpadu.
Z tohto dôvodu sme boli nútení  urýchlene prikročiť 
k určitým obmedzeniam a  zmenám pri separovaní odpadu. 
Počnúc mesiacom aprílom až do odvolania sa budú zložky
separovaného odpadu triediť nasledovne:
Do modrých vriec je možné ukladať PET fľaše /malinovky,
minerálky, rôzne sýtené nápoje/. PET  fľaše je potrebné
dávať do vriec bez vrchnáčikov. Ukladaním stlačených  fliaš
sa zvýši kapacita vriec.
Do priehľadných vriec je možné ukladať neznečistené
igelitové tašky, mikroténové vrecká a igelitové fólie. 
Z papierového odpadu sa môžu ukladať  neznečistené
kartónové  obaly /pozor, nie tetrapackové obaly/, neznečis-
tené noviny, časopisy a knihy. 
Pri modrých aj priehľadných vreciach je potrebné využívať
kapacitu vriec a zbytočne nevykladať takmer prázdne vre-
cia. Vrecia je potrebné zaväzovať. 
Pri zbere majú domácnosti nárok dostať na výmenu ma-
ximálne   jedno modré a jedno priehľadné vrece /to platí aj
v prípade, ak je modrých a priehľadných vriec vyložených
viac/.

Ďakujeme za porozumenie.

ŽP OcÚ 

Oznámenie 
ROEP – Register obnovy 

evidencie pozemkov
Katastrálny úrad v Bratislave, Správa katastra Senec

začína konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov 
a právnych vzťahov k nim v spolupráci s obcou
Bernolákovo. 

Vyzýva týmto vlastníkov, nájomcov a ďalšie oprávnené
osoby na doplnenie a poskytnutie údajov o pozemkoch 
v ich užívaní a o právnych vzťahoch k nim, dokladmi ako
osvedčenie o dedičstve, prídelová listina atď., nie List
vlastníctva alebo PK vložka. 

Údaje sa poskytnú komisii zriadenej pre obec
Bernolákovo 
v lehote do 30. 9. 2009 v pracovných dňoch na Obecnom
úrade v Bernolákove u p. Polgárovej, č. d. 4

Pondelok od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Streda od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod. 
Medzi 12.00 a 13.00 hod. je obedňajšia prestávka

Ing. Ľubomír Poór
predseda komisie

Záhradná hadica
Keď majiteľ nehnuteľnosti
na Potočnej ul. zistil, že má
plnú žumpu, rozhodol sa ju
vytiahnuť svojpomocne.
Pomocou záhradnej hadice
začal vypúšťať odpad do
vodného toku Čierna voda.
Vec bola zdokumentovaná 
a postúpená správnemu
orgánu.

Nájdený vlčiak
Občania Bernolákova
ohlásili na telefónne číslo
0918 88 22 22 , že našli psa,
a to nemeckého ovčiaka.
Hliadka obecnej polície zisti-
la, že pes má na krku obojok
s registračnou známkou. 
Cez Obecný úrad bol zistený
majiteľ a pes mu bol 
odovzdaný.

Podchladený
Hliadka Obecnej polície 
prijala oznam na 
tel. čísle 0918 88 22 22, 
že pred železničnou stanicou
leží nehybne neznámy muž.
Hliadka dorazila na miesto 
a zistila, že oznam sa za-
kladá na pravde. Nakoľko
bolo dôvodné podozrenie, 
že neznámy muž je pod-
chladený, bola vyrozumená
rýchla zdravotnícka pomoc 
a tá muža previezla na oše-
trenie do nemocnice. 

Bitka v ubytovni
Hliadka obecnej polície rieši-
la kuriózny prípad. 
V nočných hodinách prjala
oznam na  telefónne číslo
0918 88 22 22, že na uby-
tovni dochádza k priestupku
na úseku občianskeho spolu-
nažívania. Hliadka sa na

miesto okamžite dostavila a
našla tu dvojicu mužov, ktorí
sa navzájom napádali. Aj za
pomoci použitia donucov-
acích prostriedkov hliadka
obecnej polície verejný pori-
adok obnovila. 

Chovanec 
na úteku
Vo večerných hodinách 
hliadka obecnej polície
dostala telefonický oznam,
že chovanec tunajšieho 
detského domova utiekol.
Hliadke sa ho podarilo chytiť
na Dukelskej ul. pred
novostavbou Lidl. 
Bol vrátený späť do zariade-
nia detského domova.

Vandalizmus 
na cintoríne

Hliadka obecnej polície
vo večerných hodinách
pristihla na miestnom cin-
toríne troch mladistvých,
ako zvalili na zem
náhrobný kameň. Za svoj
skutok budú riešení 
v zmysle zákona o pries-
tupkoch. 

Náčelník OP

V ážení občania, v mene
obecnej polície by som vám
chcel zaželať do nového

roku 2009 veľa úspechov, veľa zdravia a šťastia. Ani sme sa nena-
zdali a vianočné sviatky máme za sebou. Vážení občania, chcel by
som vás upozorniť na nové znenie zákona o cestnej premávke, hlavne
na ustanovenie § - 25, kde je vymenované, v ktorých prípadoch
nesmie vodič zastaviť a stáť. Okrem iného sa v ňom hovorí:
Vodič nesmie zastaviť a stáť 
- na chodníku /pokiaľ tam nezostane 1,5 m pre chodcov/
- na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, čo v
našich podmienkach znamená, že aj keď vodič zastaví na zeleni
mimo dvora, dopúšťa sa tým priestupku. Za týmto účelom mu môže
príslušník obecnej polície osadiť aj „papuču“ a vec môže prejednať 
v blokovom konaní až do výšky 60 €. Podľa predošlej právnej úpravy
za tento priestupok bolo možné priestupcovi udeliť v blokovom
konaní  33 €. Skúsme sa teda vyvarovať týchto, ako aj iných priestup-
kov. Teraz by sme vás chceli v skratke oboznámiť so zásahmi obecnej
polície:

§ Pod lupou §



Penzión Pohoda
Už v predchádzajúcich číslach časopisu Bernolák sme informovali o výstavbe pen-
ziónu Pohoda v priestore bývalej materskej školy na Hlavnej ulici, ktorý bude slúžiť
pre seniorov najmä z našej obce. Napriek tomu, že sa príprava výstavby penziónu
predlžuje, na jej aktuálnosti sa nič nemení. Súčasný stav postupu prípravy výstavby
je v štádiu stavebného konania, ktoré by malo byť ukončené do konca tohto mesia-
ca. Následne bude vydané stavebné povolenie, na základe čoho bude obec postupo-
vať v konaní na vybavovanie finančných prostriedkov z možných dostupných fondov
a iných zdrojov, resp. zo štátneho fondu rozvoja bývania alebo z niektorých
bankových ústavov. Otázka začatia výstavby je podmienená finančnými prostriedka-
mi, bez ktorých nie je možné vykonať prvý krok, ktorým je demolácia súčasnej stav-
by. Napriek súčasnej celosvetovej hospodárskej kríze máme záujem hľadať možnosti
a prostriedky na začatie stavby, aj keď nie v celom rozsahu tak, ako je to v projek-
tovej dokumentácii. Hľadáme možnosti výstavby po etapách. Začali by sme len
časťou budovy, ktorá by bola schopná prevádzky a využiteľnosti pre občanov, avšak
so zníženou kapacitou. Všetko bude záležať na finančných prostriedkoch a možnos-
tiach ich získania. O ďalšom postupe budeme informovať v nasledujúcich číslach
časopisu. 

starosta

Jubilejný 
20-ročný 
klub dôchodcov
V roku  1989 bolo v obci Bernolákovo 
z rozhodnutia Ministerstva vnútra SR 
zriadené Obvodné oddelenie VB pre
obce Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji,
Zálesie, Nová Dedinka a Chorvátsky
Grob. Na tým účel rada miestneho
národného výboru  určila pozemok na
rohu Trnavskej a Viničnej ulici. Stavba
pozostávala z jednoposchodovej
budovy, kde okrem služobných miestnos-
tí boli dva dvojizbové byty a jeden jed-
noizbový byt. V roku 1982 bola stanica
VB zrušená a neskôr aj služobné byty
vyprázdnené. Opustená budova chá-
trala. Rada MNV uvažovala, čo s chá-
trajúcou budovou. Bol daný návrh poži-
adať cestou Okresnej správy ZNB minis-
terstvo vnútra o prevod budovy do vlast-
níctva obce za účelom zriadenia klubu
dôchodcov. To sa po dlhšom vyjedná-
vaní aj podarilo. Rada MNV poverila
sociálno-zdravotnú komisiu jednaním 
s Okresným národným výborom
Bratislava – vidiek o zriadení klubu
dôchodcov. V tých rokoch bol poslan-
com  MNV a predsedom
sociálno.zdravotnej komisie MVDr. Jozef
Sokol. Ďalšími členmi komisie boli Marta
Kocková /pracovala na Slovenskom
dôchodkovom úrade/, Paulína Poórová
/okresný soc. zdrav. úrad/, Eva
Michalcová /okresné soc. zdravotné
oddelenie/, Ing. Viera Kováčová, Alica
Kastlová a za MNV Adela Dreninová. Po
dohode s vtedajším predsedom MNV
Ing. Matejom Biskupičom, vzhľadom na
to, že samotná obec nemala na
prestavbu finančné prostriedky, členovia
komisie mali na príslušných úradoch jed-
nať o pomoci. Bola vypracovaná staveb-
ná dokumentácia a po ďalších jedna-
niach rada MNV projekt výstavby
schválila a odsúhlasila príslušné finan-
cie. To bolo 2x po 400 tisíc a 1x 300-
tisíc na zariadenie. Podmienkou okresnej

sociálno-zdravotnej komisie bolo zriadiť
v budove klubu dôchodcov sociálne služ-
by. Stavba sa realizovala svojpomocou
Prevádzkarňou MNV. Veľa práce urobili
brigádnicky dôchodcovia a iní občania
obce. Stavbyvedúci bol staviteľ p. Jaro-
slav Šalmík, stavebný dozor vykonával
Ing. Rucel a kontrolu  elektroinštalač-
ných prác vykonával p. Ladislav Poór.

Projekt stavby bol nasledovný.
Suterén: rehabilitačné oddelenie – elek-
troliečba – vodoliečba  /vaňová vírivka/
masáže, pedikúra a práčovňa.
Prízemie: kuchyňa, jedáleň a dve
samostatné miestnosti.
1. poschodie: spoločenská miestnosť
/denný stacionár/, 3 izby po dvoch
posteliach, 1 miestnosť pre zdravotnú
sestru a dve ďalšie miestnosti pre
ošetrovateľský personál.
Zo strany ONV sme na chod klubu mali
pridelené 3 mzdové fondy. Stavba bola
ukončená a skolaudovaná. Prišiel rok
1989,  ten priniesol politickú zmenu a
budova klubu dôchodcov, hoci vybavená
príslušným zariadením, nebola uvedená
do života. Situácia sa postupne vyvíjala
tak, že z plánovaného klubu dôchodcov
a sociálnych služieb sa stal Dom verej-
noprávnych služieb. Neskôr sa uviedla
do chodu kuchyňa a jedáleň.

Klub dôchodcov a sociálnych
služieb sa mal vybudovať v areáli starej
materskej školy vo forme moderného
penziónu. Napriek tomu, že je vytvorená
projektová dokumentácia, jej realizácia
sa nedeje. Je teraz otázne, či prinavrátiť
klub dôchodcov svojmu účelu po dobu,
kým bude vybudovaný nový penzión.
Súčasná slušne vybudovaná opa-
trovateľská služba už je pre ťažko
zdravotne postihnutých občanov
dôchodcov nedostačujúca. Dúfajme, že
vedenie obce bude tento problém riešiť,
keďže dnes schválený zákon prenáša
starostlivosť a sociálnu odkázanosť
občanov do pôsobnosti miest a obcí

MvDr. Jozef Sokol
predseda sociálnozdravotnej komisie

v rokoch 1979 – 1989

5

PRIESKUM:
Pult centrálnej
ochrany
Je všeobecne známe, že jedným z následkov
hospodárskej krízy, môže byť aj zvýšená kriminalita.
Jej formy sú rôzne. Jednou z nich je majetková.
Obecná polícia pripravuje pre občanov Bernolákova
službu, a to ochranu majetku fyzických a právnických
osôb. Služba je podmienená pripojením na PCO /Pult
centrálnej ochrany/.  Podmienkou  je, že každý záu-
jemca o takúto službu musí mať namontované  elek-
tronické zariadenie, ktoré nebude zo strany Obecnej
polície súčasťou dodávky. Obecná polícia bude
sprostredkovávať napojenia, na základe záväznej
objednávky, na PCO a to prostredníctvom servisnej
organizácie.

Čo je služba PCO
Služba prostredníctvom PCO, je chránenie majetku
občanov – v tomto prípade bytu, domu, priestorov na
podnikanie – formou elektronického pripojenia na
zariadenie, ktoré vie identifikovať, že z ktorého objek-
tu došlo k hláseniu o narušení. Pracovník túto správu
vyhodnotí a následne ju odovzdá hliadke Obecnej
polície, ktorá ju preverí. V podmienkach Bernolákova
by to nemalo presiahnuť čas dlhší ako 3 minúty.

Aké náklady občanov 
budú mesačne na túto službu

Záujemca o túto službu musí mať už vopred namon-
tované elektronické zariadenie, ktoré bude snímať
pohyb počas jeho neprítomnosti v objekte. Takisto nie
je zahrnuté zariadenie, ktoré bude posielať informácie
na PCO. Náklady, ktoré bude znášať klient spojené 
s touto službou budú nasledovné: 
1) Zriaďovací poplatok - jednorazový 
a) byt 33 € / po prepočte  994,10 Sk   
b) rodinný dom100 € / po prepočte 3012,60 Sk
c) priestory 

na podnikanie 165 € /po prepočte  4970,70 Sk 
2) Mesačný poplatok 
d) byt  16 € / po prepočte 482  Sk   
e) rodinný dom 26 € / po prepočte 783,20 Sk
f) priestory na podnikanie 36 € /po prepočte 

1084,50 Sk 
Poplatky za poskytnutú službu budú závislé od počtu
záujemcov. 
Prihlášku je možné poslať na adresu: Obecná
polícia, Viničná 2,  900 27 Bernolákovo, alebo
siroky@bernolakovo.sk a to do 30. 4. 2009. 
Služba by mohla byť zriadená od 1. 7. 2009.

Robert Široký
náčelník OcP
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a Projekt Odrazové mostíky v Detskom domove Nádej
V Detskom domove Nádej v Berno-
lákove sa pár dní pred Vianocami
otvárala nová etapa v živote detí s na-
riadenou ústavnou starostlivosťou. 
V priestoroch domova na Trnavskej ulici
sa zišlo niekoľko významných hostí a
realizátorov projektu Odrazové mostíky,
aby slávnostne otvorili zrekonštruované
priestory pre život neúplných rodín.
Tento rozsiahly a finančne náročný pro-
jekt vznikol zo spolupráce Európskeho
hospodárskeho mechanizmu, Nórskeho
kráľovstva, Úradu vlády SR a Detského
domova Nádej. Na otvorení sa zúčast-
nili okrem iných aj veľvyslankyňa
Nórskeho kráľovstva
na Slovensku, Jej exce-
lencia Brit Løvseth,
podpredseda vlády SR
Dušan Čaplovič, gene-
rálny riaditeľ sekcie
riadenia a implemen-
tácie zahraničnej
finančnej pomoci
Úradu vlády SR Ivan
Ištvánffy a riaditeľ DD
Nádej Ján Kuzár.
Medzi ďalšími hosťami
boli aj starosta obce
Bernolákovo Ľubomír
Poór, zástupca staros-
tu Stanislav Bečica 
a zástupcovia médií. 
Pani Iva Pipíšková,
spoluautorka a
súčasne spolurealizá-
torka projektu, oficiálne
otvorila slávnostné
podujatie. Oboznámila
prítomných s projektom
a potom nasledovali
jednotlivé príhovory 
oficiálnych hostí. 
V ďalšom programe
bol ponechaný priestor
na otázky médií. Potom
sa prítomní zúčastnili
slávnostného prestrih-
nutia  pásky a nasle-
dovala prehliadka zrekonštruovaného
bytu v areáli DD Nádej. Tento byt bol
zrekonštruovaný 
z prostriedkov Finančného mechanizmu
EHP, Nórskeho finančného mechanizmu
a štátneho rozpočtu SR. Objekt bytu,
ktorý je súčasťou projektu Odrazové
mostíky má totožné objekty v neďa-
lekom Veľkom Bieli. Bernolákovský bude
slúžiť pre prácu s náhradnou biologic-
kou rodinou. Potešiteľné je, že už  pár
dní po otvorení sa do tohto bytu nasťa-
hovali 3 deti z detského domova a
prežili v ňom sviatky spolu so svojou
starou mamou. Deti si priestory bytu
samy upravili a podľa vyjadrenia asis-
tentky projektu Kataríny Buzgovičovej 
sa na pobyt so svojou starou mamou

neskutočne tešili. 
Po prehliadke a zod-
povedaní otázok sa hos-
tia presunuli do
priestorov domova, kde
deti z detského domova
a tanečného súboru
Niagara predviedli
krátky kultúrny pro-
gram. Potom sa všetci
zúčastnení podpísali na
symbolický odrazový
mostík a ochutnali drob-
né pečivo, ktoré pripra-
vili dievčatá z detského

domova. Bernolákovský
detský domov, ktorý si 
o pár mesiacov
pripomenie 80
rokov svojej exis-
tencie, sa vďaka
spolupráci via-
cerých významných
inštitúcií stal mode-
lom, ako by mohli
fungovať podobné
zariadenia na
Slovensku. 

PQ
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Mikuláš rozsvietil vianočný strom. 
V predvečer deťmi obľúbeného sviatku sv. Miku-
láša sa na priestranstve pred kultúrnym domom
konalo tradičné stretnutie detí s Mikulášom. 
Žiaľ, výdatný dážď znepríjemnil túto milú udalosť.
Napriek nepriazni počasia sa však pred kultúrnym
domom zišlo množstvo detí, zvedavých na
Mikuláša a určite aj na čerta. Podávalo sa už
tradične varené víno, ktoré poskytla obec.
Manželia Tvarožkovci zo spoločnosti Hydrovrt
zasa podávali chutnú kapustnicu. Keďže po
Bernolákove sa potuloval nespratný čert, ktorý
strašil deti, bolo ho treba v súčinnosti s obecnou
políciou dolapiť a priviezť ku kulturáku. Mikuláš
ho potreboval na pomoc pri rozdávaní sladkostí
deťom. Nakoniec policajti čerta chytili a v policaj-
nom aute doviezli pred kultúrny dom, kde už na
neho Mikuláš čakal. Po krátkom dohováraní  sa
čert polepšil a začal spoločne s dobrotivým a šte-
drým Mikulášom rozdávať deťom darčeky. Potom
Mikuláš v sprievode bernolákovských detí pristúpil
ku krásnemu vianočnému stromu, zvanému
Vianočník,  ktorý obci darovala pani Mária
Frindrichová z Hviezdoslavovej ulice. Čarovnou
formulkou Mikuláš strom rozsvietil a  zo strechy
kulturáku sa spustil pestrý ohňostroj. 

PQ

bol názov podujatia, na ktorom sa ochutnávali  zákusky a iné
pochúťky pripravené z receptov starých mám Bernolákova. 
Boli sme prekvapení, aký veľký záujem vyvolalo naše podujatie.  
Na priložených fotografiách sme zaznamenali začiatok podujatia 
s pekným kultúrnym programom, ktorý tentoraz Základná umelecká
škola pripravila  hlavne pre tie členky vedenia klubu, ktoré sa
podieľali na príprave.                

Osemnásť druhov zákuskov a iných dobrôt, vrátane lokší, husacej
pečienky, pekných jednohubiek-žabiek, zeleninových koliesok, viac
druhov pagáčikov a praclíkov čakalo na „ochutnávačov“ aj 
s receptami starých mám. Naše fotografie zobrazujú prvých
návštevníkov, žiaľ preplnenú jedáleň klubu dôchodcov sa nám už
nepodarilo fotoaparátom zachytiť. Preto sme zvažovali, že  stretnutie
pripravíme ako sprievodné podujatie niektorej väčšej akcie ZPOZ-u
alebo klubu dôchodcov v kultúrnom dome, kde si budete môcť pri
ochutnávke aj posedieť  a pri káve, čaji a vínku lepšie vychutnať
ponúkané dobroty.  Tešíme sa na stretnutie s vami. 

T. Varečková

Z receptov starých mám
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a Adventný 
hudobný bazár 
Čas adventu, predvianočného očakávania ale aj
čas posedenia s priateľmi pri varenom vínku,
peknej hudbe. Čas hľadania inšpirácií na drobné
darčeky blízkym pod stromček. O tom bolo podu-
jatie, ktoré sa úspešne zapísalo do kalendára
kultúrnych podujatí už v minulom roku. Aj tento rok,
v nedeľu 7.12. sa v kultúrnom dome stretli
Bernolákovčania na Adventnom hudobnom bazári.
Dve a pol hodiny trvalo toto stretnutie, kde si
návštevníci mohli vybrať z pestrej ponuky výrobkov
a produktov súvisiacich s Vianocami. Veľa pekného,
knižky, drobné darčeky, adventné vence, sviečky,
vianočné pečivo a rôzny typicky vianočný sortiment
ponúkali predajcovia a často 
i autori v jednej osobe. Podávalo sa varené víno 
a mimoriadny záujem bol aj o klasiku, mastné chleby 
s cibuľou. Na pódiu i pod pódiom znela non stop živá hudba.
Najprv komorné zoskupenie ,,Koledníci,, v hudobno-slovnom
bloku Koledníci idú, zahrali i porozprávali o predvianočných
zvykoch na Slovensku. Potom sa predviedli malí muzikanti zo
Základnej umeleckej školy v Bernolákove. Ďalej sme mohli počuť
pesničky vokálnej skupiny Vox rose spolu s deťmi ZUŠ. V ďalšej
časti hudobného programu zahralo netradičné hudobné zoskupe-
nie Kaiser band pod vedením husľovej virtuózky Miriam Kaise-
rovej. Zazneli skladby a piesne v zaujímavej úprave ako pre
sláčiky, tak pre kombináciu s bicími nástrojmi a klasickou roc-
kovou zostavou. Potom opäť hrali a spievali deti zo ZUŠ i vokál-
nej skupiny Vox rose a v záverečnom bloku Koledníci zahrali a
zaspievali známe vianočné piesne a koledy. Hostia si pri
sviečkach, varenom víne a peknej hudbe posedeli so svojimi
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susedmi, či známymi 
a mnohí si aj niečo
pekné pod stromček či
na sviatočný stôl
zakúpili. Počas celého
večera panovala 
v kultúrnom dome
naozaj príjemná
predsviatočná nálada,
ktorú si návštevníci
hádam preniesli aj do
svojich domovov. 

PQ

Vianočné sviatky sú už síce dávno za nami,
avšak radosť, ktorú sme mnohí počas sviatkov
prežívali, v nás pretrváva. Práve takúto radosť
sme sa snažili prinášať do vašich domovov my,
koledníci Dobrej Noviny. V sobotu 27.12.2008
sme navštívili viac ako 180 príbytkov, kde sme
sa našimi piesňami a vinšami snažili potešiť

mladých i starých, rodiny aj opustených. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri šírení
tohto nádherného posolstva o Spasiteľovom
narodení a vyzbieraní štedrej sumy (52 500 Sk),
ktorou sme prispeli na rozvojové projekty v Keni
a Sudáne. 

Vaši koledníci z domčeka
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Ples firmy Elektročas 
O dva týždne po plese podnikateľov sa opäť kultúrny dom
bohato vyzdobil a pripravil na druhú významnú udalosť,
tradičný ples spoločnosti Elektročas. Tento rok to už bol ich
7. ples. V programe okrem živej hudby, cigánskej kapely a
skupiny Spektrum návštevníkom plesu zatancovali aj brušné
tanečnice. Ale hlavným vrcholom programu bolo predvede-
nie spoločenských tancov, ktoré počas uplynulých štyroch
mesiacov frekventanti kurzu (dospelého veku) tvrdo
nacvičovali pod vedením pánov Házyho a Rumana. 
Ples otvorili ako sa patrí, veľkolepou Polonézou a zožali
zaslúžený potlesk. Ples Elektročasu sa niesol v znamení
dobrého cateringu aj príjemnej atmosféry. 

PQ

Detský karneval
Tradične v čase plesov, bálov a karnevalov sa 
v Bernolákove zabávajú aj najmenší obyvatelia
Bernolákova. V nedeľu 8.2. 2009 v kultúrnom dome
pre nich obec pripravila veľký detský karneval. Prišlo,
ako vždy, veľké množstvo detí, ktoré predviedli
najrozmanitejšie masky. Zábavu zabezpečil
obľúbený Šašo Maroš a dídžejka Elka. Deti sa dô-
kladne vyšantili, predviedli svoje masky, všetky si
odniesli čokoládu a po skončení poctivo rozobrali
balónovú výzdobu. 

PQ

Ples bernolákovských 
podnikateľov 
Aj v tomto roku sa v čase plesov zišli v kultúrnom dome bernolákovskí
podnikatelia a ich hostia na 4. plese ktorý usporiadal Klub
bernolákovských podnikateľov.  Na začiatok sa predviedli v dobových
kostýmoch z viacerých častí Európy deti z tanečného súboru Niagara 
vo svojej choreografii. Po ich vystúpení ples otvorila prezidentka klubu 
p. Dózová a krátkym príhovorom vyzval k zábave aj starosta obce 
p. Poór. Potom už v sále kultúrneho domu zneli tóny tanečných melódií
skupiny Novum, ktorá sa spolu s dídžejom Rogerom starala o zábavu až
do rána. Samozrejmosťou bol dostatok jedla, pitia a dobrá nálada. 

PQ
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Divadelná
komédia 
v Bernolákove  
Vdova Zdenka hľadala 22.2.2009 
v bernolákovskom kultúrnom dome
nového manžela. Nakoniec sa jej ho
podarilo nájsť. Dokonca dvoch. 
Situačná komédia v réžii Ľuba Romana
a podľa scenára chorvátskeho dra-
matika Mira Gavrana pod názvom
Hľadá sa nový manžel, so známymi
hercami Zuzanou Tlučkovou,
Mariánom Labudom ml. a Jožom
Pročkom bola vydareným pred-
stavením divadla West, ktoré skvele
zabavilo divákov vo
vypredanej sále
kultúrneho domu.
Mimochodom,
vypredané bolo už
týždeň po začiatku
predpredaja. Ale všetci,
ktorí mali to šťastie 
a ušli sa im vstupenky,
určite neľutovali 
a prežili mimoriadne
príjemný večer s mimo-
riadnymi hereckými
výkonmi. 

Slovenský rozhlas Bratislava a Kultúrny dom v Bernolákove Vás pozývajú na

VEREJNÚ NAHRÁVKU 
ZÁBAVNEJ RELÁCIE

ECHORÁDIO
30. marca 2009 o 19.00 hod. do Kultúrneho domu  v Bernolákove

Účinkujú obľúbení herci Magda  Paveleková  a Ivan Letko
moderátori Iveta Malachovská a Štefan Skrúcaný 
hlavný hosť - populárny herec  SND Emil Horváth

zvláštni hostia - imitátori a humoristi  Robo Kajzer a Peter Meluš
hudobný hosť - spevák  Otto Kollmann

známy z televíznych pesničkových súťaží Elán je Elán a Môj najmilší hit  

Vstupenky si môžete zabezpečiť v predpredaji v KD počas pracovných dní 
v čase od 8:00 do 18:00. od 16.3. do 26.3.  vstupné 4,- €

od 27.3. do 30.3.  vstupné 5,- €

Dobrá zábava v KD pokračuje
Po vydarenej situačnej komédii Hľadá sa nový manžel, pri ktorej sme sa mohli v bernolákovskom kultúrnom
dome skvele odreagovať koncom februára, hneď v marci nás prídu pobaviť a rozosmiať ďalší známi zabá-
vači. V kultúrnom dome sa uskutoční verejná nahrávka zábavnej  rozhlasovej relácie Echorádio.
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Milí rodičia, ĎAKUJEME vám
všetkým, ktorí ste prispeli dvoma
percentami z dane za rok 2007
Rodičovskému združeniu pri
Materskej škole v Bernolákove. 
Za rok 2007 sme spolu „darovali“
84.248 Sk (2,796 EUR) !!!

Ako sme sľúbili a plánovali, tieto peniaze
sme použili na dobudovanie dvora. 
Pre naše deti v materskej škole sme
spoločnými silami začali stavať dopravné
ihrisko.
Ihrisko bude - okrem iného - slúžiť deťom
na rozvoj dopravných zručností. 
Na kolobežkách, ktoré nám darovala
spoločnosť Glance House s r.o., a na
bicykloch si vyskúšajú svoje zručnosti
malých šoférov. Oboznámia sa 
s dopravnými značkami, zistia, ako fun-
guje semafor, naučia sa používať
kruhový objazd, prechod pre chodcov 
a parkovisko.
V nepriaznivom počasí bude chodník
dopravného ihriska slúžiť na prechádzky. 
Ihrisko je dlhé asi 80 metrov, široké 
1,5 m, spoločne s „ujom Jankom“ zo
škôlky, s rodičmi a s pomocou obce sme
ho začali budovať na jeseň minulého
roka a slávnostné otvorenie je napláno-
vané na jar 2009. 
Všetci ste srdečne pozvaní, presný dátum
nájdete v škôlke.
Milí priaznivci našej materskej školy,
práve teraz prišiel čas, keď každý z nás 

v rámci svojich možností môže pomôcť
získať finančné prostriedky pre naše
občianske združenie. Financie získané 
z 2% sa stali významnou zložkou nášho
rozpočtu. Z tejto sumy  môžeme financo-
vať náklady spojené s projektom „Škola
podporujúca zdravie“, umožníme deťom
prežívať krásne chvíle na rôznych akciách
– karneval, MDD, akadémia, návštevy
divadla, výlety do prírody.
Ak máte záujem pomôcť, podporte naše
úsilie! Oslovte svojich najbližších, rodin-
ných príslušníkov, priateľov, známych,
kamarátov, susedov, všetkých, koho
poznáte, aby naše-vaše občianske
združenie podporili svojimi 2%-mi.
Peniaze použijeme na rozvoj a moderni-
záciu školského dvora, aby našim deťom
dobre slúžil na výchovu, hranie a zábavu.
Dopravné ihrisko už je takmer hotové, 
v budúcnosti plánujeme spoločne
postaviť detský mobiliár, čo sú vpodstate
drevené preliezky, šmýkačky a hojdačky.

Postup je jednoduchý a veríme, že
nikoho z vás nadmerne nezaťaží.
Do 30. marca 2009 (právnické osoby),
resp. do 30. apríla 2009 (zamestnanci) 
je možné presmerovať 2 % z vašich daní
na konto nášho občianskeho združenia. 

Tlačivá daňových priznaní za rok 2008
pre právnické a fyzické osoby už obsahu-
jú potrebné kolónky, do ktorých vyplníte
nasledovné údaje:

Názov organizácie:
Rodičovské združenie pri Materskej
škole v Bernolákove, Komenského 1, 
900 27 Bernolákovo
Právna forma:
Občianske združenie
IČO*: 308 542 70  
* IČO prijímateľa sa do kolóniek 
vypisuje zľava

Ďalšie informácie, podrobnosti či postup
jednotlivých krokov sa dozviete 
v Materskej škole, Komenského 1,
Bernolákovo alebo na internetovej
adrese: http://www.rozhodni.sk/.

ĎAKUJEME!!! 

Lujza Gajdošová, 
členovia OZ pri materskej škole, 

personál MŠ a všetci škôlkari

Fašiangy a karneval v materskej škole

Táto rýmovačka však neplatí pre deti z Ma-
terskej školy v Bernolákove, ktoré sa na
škôlkárskom karnevale vyskákali a vytanco-
vali dosýta. Ich ohlasy po karnevale?

„Bol výborný! Páčilo sa mi všetko! Mali
sme pekné masky! Páčili sa mi farebné
balóny! Najlepšie boli mafinky, šišky 
a maškrty! Dobre sme sa najedli! Pekné boli
aj pani učiteľky v maskách a na promenáde
masiek boli krásne a super! Bolo to ako 
v rozprávke! Aj tanec bol super! Ale najlepší
tanec bol, keď tancovali s nami mamičky!
Máme peknú a veselú výzdobu. Urobme si
taký karneval ešte aj zajtra!“ 

Prečo boli ohlasy detí na ich fašiangový
karneval také pozitívne a nadšené? Pretože

deti sa aktívne, formou zážitkového učenia
a hrou zapájali do prípravy karnevalu. 
V každej triede sa svojimi šikovnými rukami
zapájali do zhotovovania výzdoby. Lepili
farebné reťaze, strihali girlandy, maľovali 
a kreslili šašov, škrabošky, karnevalové
čiapky, masky zvieratiek či iných
rozprávkových postáv. Potom si o nich
recitovali básne a riekanky. Aby im išla
práca od ruky, tak si pri nej spievali:
“Fašiangy Turice,... Karneval zvieratiek 
a iné.

Tradície fašiangov poznávali z lite-
ratúry, prezeraním detských časopisov 
a  encyklopédií. V rozprávkach poznávali
príbehy detí či zvieratiek z karnevalov 
a fašiangových osláv.  O radosť, smiech 
a tanec, ktoré patria k fašiangom, sa
postarali kúzelníci a hudobníci. 

Deti za nimi vôbec nezaostávali.
Nacvičovali pohyb v rytme, tanečné kroky,
poskoky, vytlieskávanie či vydupávanie

rytmu. Obľúbené boli detské diskotéky 
a spoločný Vrabčí tanec. Všetky tieto hry,
činnosti a aktivity prispeli k rozvoju pozna-
nia u detí, obohatili ich o poznanie národ-
ných a regionálnych tradícií, rozvíjali ich
emocionálne a sociálne cítenie.

Počas karnevalu si na olovrant pochut-
nali na typickej fašiangovej pochúťke -
šiškách, ktoré pre nich zabezpečilo
rodičovské združenie. Rodičia sa po
skončení svojich pracovných povinností
prišli fašiangovo naladiť k deťom do
materskej školy. Niektoré mamičky si 
s deťmi zatancovali, k ich úprimnej radosti,
za čo sa im deti odmenili úsmevom.

Poďakovanie tiež patrí celému kolektívu
pracovníčok, ktoré veľkým dielom prispeli 
k radostnej  karnevalovej atmosfére

Mgr. Ružena, Noskovičová, 
učiteľka MŠ

„Fašiangy sa krátia, 
už sa nenavrátia,
staré baby plačú, 
že sa nevyskáču.“

2% pre Rodičovské združenie 
pri Materskej škole v Bernolákove
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Vstúpili sme do tretieho roku svojho krátkeho života, máme však
už za sebou mnohé pekné výsledky. Stav žiakov sa postupne stabi-
lizoval – našu školu navštevuje v tomto školskom roku 215 žiakov
– z toho hudobný odbor 147 žiakov, výtvarný odbor 44
žiakov a literárno-dramatický odbor 24 žiakov.

Vďaka podpore vedenia obce sa postupne podarilo
vyriešiť mnohé priestorové a materiálne nedostatky, ktoré
vyplynuli z neočakávane vysokého počtu prihlásených žiakov.
Touto cestou ďakujem vedeniu Základnej školy v Bernolákove,
ktorá nám prenajala priestory v starej základnej škole, kde naši
pedagógovia vyučujú do neskorých večerných hodín. Najmä pre
najmenších žiakov je veľkou výhodou, že môžu rozvíjať svoje
umelecké nadanie v dôverne známych priestoroch.

ZUŠ v Bernolákove sa aktívne zapája do kultúrneho života
obce. V školskom roku 2007/2008 naši žiaci účinkovali na nasle-
dujúcich podujatiach: 

* 14.10. Kultúrny program pri príležitosti 55. výročia 
založenia Červeného kríža

* 19.10. Vernisáž výstavy  prác žiakov VO v Metodickom 
centre v Bratislave

* 21.10. Kultúrny program pri príležitosti Dňa úcty k starším
* 23.10.  Interný koncert
* 27.10. Program pre jubilantov klubu dôchodcov
* 27.11. Verejný koncert
* 9.12. Kultúrny program na predvianočné posedenie 

združenia NÁDEJ 
* 16.12.  Adventný hudobný bazár                                                          
* 17.12. Výchovný koncert pre MŠ 
* 18.12.  Dva výchovné koncerty pre ZŠ a vianočný koncert
* 26.12.  Jasličková slávnosť
*   9.2. Kultúrny program na výročnej schôdzi klubu 

dôchodcov
* 12.2. Interný koncert 
* 17.2. Triedny koncert  žiakov p. uč. Boškovej 
* 8.3. Kultúrny program na oslave MDŽ
* 15.3.  Učiteľský benefičný koncert 
* 27.3.  Kultúrny program pri príležitosti Dňa učiteľov 
* 8.4. Verejný koncert
* 12.4. Vystúpenie speváckeho súboru Čeklísanky 

v KD Pezinok
* 5.5. Verejný koncert v Dome kultúry Ružinov
* 18.5. Absolventský koncert                      
* 25.5. Záverečný koncert
* 1.6. Kultúrny program pre dôchodcov
* 6.6. Dni obce – program súborov Čeklísanky a VOX ROSE
* 23.6. Výchovný koncert pre materskú školu

V tomto školskom roku sa žiaci ZUŠ predstavili na viacerých
kultúrnych podujatiach. Vo svojom repertoári majú veľa krásnych
skladieb svetoznámych skladateľov, ktorými radi spríjemnia svia-
točné chvíle pre svojich poslucháčov. Žiaci literárno-dramatického
odboru pripravujú pod vedením svojej pani učiteľky muzikálové
predstavenie Perníková chalúpka, žiaci výtvarného odboru vytvorili
hodnotné výtvarné práce, ktoré budú prezentované na výstave
prác výtvarného odboru ZUŠ, ktorá bude slávnostne otvorená pri
príležitosti 800.výročia vzniku obce Bernolákovo. Na oslavu tohto
významného výročia pripravuje ZUŠ slávnostný koncert, na ktorom
budú účinkovať súbory Čeklísanky, VOX ROSE, komorné zoskupe-
nia hudobného odboru a mnohí ďalší. 

V školskom roku 2008/2009 pripravila základná umelecká
škola  nasledujúce podujatia: 

Október
28. 10. - 17:30 Interný koncert HO - zasadačka KD
November
25. 11. - 17:30 Verejný koncert HO - zasadačka KD
December
14. 12. - 15:00 Vianočný koncert - veľká sála KD
16. 12. - 9:40 Výchovný koncert pre MŠ - veľká sála KD
16. 12. - od 10:30 Vých. koncerty pre ZŠ - veľká sála KD
Február
10. 2. - 17:30  Interný koncert HO - zasadačka KD
Marec
24. 3. - 17:30 Verejný koncert HO - zasadačka KD
30. 3. - 18:00 Verejný koncert HO - KD Ružinov
Apríl
26.4. - 16:00  Divadelné predstavenie LDO - veľká sála KD
28.4. - 17:30  Interný koncert HO - zasadačka KD
29.4. - od 10:30 Divadelné predstavenia pre žiakov ZŠ 
Máj
17.5. - 16:00 Absolventský koncert  - zasadačka KD
24.5. - 16:00 Koncert pri príležitosti 800. výročia založenia
Bernolákova - veľká sála KD
Výstava prác žiakov VO pri príležitosti 800. výročia založenia
Bernolákova
Jún 
17.6. - 10:00 Výchovný koncert pre MŠ - zasadačka KD
20. 6. - 15:00 Stretnutie troch generácií - veľká sála KD
(v spolupráci so ZPOZ-om a klubom dôchodcov)

Okrem horeuvedených kultúrnych podujatí budú žiaci našej
školy účinkovať aj na ďalších kultúrno-spoločenských podujatiach
organizovaných obcou a spoločenskými organizáciami, ich termíny
však budú oznamované iba s malým časovým predstihom.

Naša škola urobila za posledný rok veľký krok vpred. Vďaka
iniciatíve rady rodičov pri ZUŠ vzniklo Občianske združenie
HARMÓNIA Bernolákovo. Za neoceniteľnú podporu a pomoc
ďakujem starostovi obce Ing. Ľubomírovi Poórovi, zástupcovi
starostu JuDr. Stanislavovi Bečicovi, za ústretovosť pri riešení pre-
vádzkových záležitostí  ZUŠ zamestnancom Obecného úradu 
v Bernolákove. 

V neposlednom rade patrí vďaka aj sponzorom ZUŠ – pánovi
Milanovi Jakubovičovi, pani Kataríne Veinhardtovej, firme
Elektročas, rodine Šticovej, pani Hane Škulovej, pánovi Danielovi
Požárovi, Bratislavskej metrologickej spoločnosti, rodine ak. mal.
Františka Juríka, rodine Ondrušovej, Obecnej knižnici v Berno-
lákove a pánovi Milanovi Parajkovi.

Viac informácií o našej škole sa dozviete na www.bernolakovo.sk,
kde má ZUŠ svoju samostatnú stránku v sekcii ŠKOLSTVO. 

Záverom ešte krátke prianie, ktoré odznelo na  vianočnom kon-
certe ZUŠ:

Daj Boh šťastia našej škole, žiakom, rodičom.
Nech sú všetky ďalšie kroky cestou k úspechom.
Nech nás obec v láske má, nech nám možnosť rastu dá.
nech je pre nás naša škola druhým domovom.

Mgr. Jarmila Bošková
riaditeľka ZUŠ

Zo života Základnej umeleckej školy 
v Bernolákove
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Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy 
v Bernolákove oznamuje, že

ZÁPIS  ŽIAKOV  DO  ZUŠ 
na šk.rok 2009/2010 

bude v dňoch:
22. a 23. júna 2009, od 13:00 do 18:00 hod. 

v I. A. triede Starej ZŠ

Svoje deti môžete prihlásiť do nasledujúcich umeleckých
odborov:

- hudobný odbor 

– klavír, spev, husle, flauta, gitara, violončelo, akordeón

- literárno-dramatický odbor

- výtvarný odbor

Veríme, že využijete možnosť rozvíjať nadanie a talent  svojho  dieťaťa
. Žiaci našej  školy účinkujú pravidelne  na  interných  a  verejných

koncertoch, zúčastňujú sa mnohých kultúrno-spoločenských podujatí
organizovaných obcou a spoločenskými organizáciami.

Mgr. Jarmila Bošková, riaditeľka 
a kolektív pedagógov ZUŠ

Vážení rodičia 
a priatelia školy,

v prípade vášho rozhodnutia podporiť vzde-
lanie, mimoškolské aktivity a rozvoj
duchovných hodnôt našich žiakov venujte
prosím Základnej škole v Bernolákove 2%
podiel zo zaplatenej dane.

V spolupráci s občianskym združením
Školáčik naša škola zastrešuje školskú 
a mimoškolskú aktivitu žiakov miestnych aj detí
z detského domova. Pre túto činnosť chceme
vytvoriť čo možno najoptimálnejšie podmienky,
hygienicky a kultúrne neustále vylepšovať
prostredie. Veľa sa nám už vašou zásluhou
podarilo. Dúfam, žean i v tomto roku na nás
nezabudnete. Už vopred srdečne ďakujeme
všetkým našim priaznivcom a sponzorom.

Údaje o prijímateľovi:
Združenie rodičov a priateľov žiakov Základnej
školy Bernolákovo - Školáčik
Komenského 3, 900 27 Bernolákovo
IČO: 30855870

S pozdravom  Mária Ondrušková

Vážení rodičia,
podľa platnej legislatívy je zákonný zás-
tupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v zá-
kladnej škole. Zápis sa obyčajne koná 
v čase, kedy to riaditeľ príslušnej základ-
nej školy určí (podľa zákona v období
medzi 15.1. až 15.2. daného roka). Podľa
platného školského zákona je povinný
každý rodič dieťaťa, ktoré dovŕši 6. rok
svojho života, do 31. 8. kalendárneho
roka zapísať  do školy. Dieťa, ktoré túto
podmienku plní, ale nedosahuje školskú
spôsobilosť, môže dostať odklad školskej
dochádzky.
Školská spôsobilosť je optimálny stav psy-
chických (poznávacích, emocionálnych,
sociálnych) a fyzických funkcií dieťaťa,
ktoré mu umožnia vzdelávanie v našom
školskom systéme. Ak dieťa po dovŕšení 
6. roka veku nedosiahlo školskú spôso-
bilosť, riaditeľ základnej školy, do ktorej je
dieťa zapísané, rozhodne o odklade za-
čiatku plnenia povinnej školskej
dochádzky o jeden školský rok. Ak dieťa
pochádza zo sociálne znevýhodneného
prostredia, môže byť zaradené do nultého
ročníka základnej školy, a to vždy na zá-
klade žiadosti zákonného zástupcu. 
Podľa školského zákona č.245/228 
o odklade začiatku školskej dochádzky
dieťaťa alebo o jeho zaradení do nultého
ročníka (ak je v škole zriadený) môže ria-
diteľ základnej školy rozhodnúť na zá-
klade žiadosti rodiča. Súčasťou žiadosti
rodiča je odporučenie lekára pre deti a

dorast a odporučenie prí-
slušného zariadenia
výchovného poradenstva a
prevencie. Riaditeľ môže
rozhodnúť o odklade plnenia
školskej dochádzky aj na
návrh materskej školy, ktorú
dieťa navštevuje, a na zá-
klade predchádzajúceho
odporúčania zariadenia
výchovného poradenstva
a prevencie vždy s infor-
movaným súhlasom zákon-
ného zástupcu. Centrum
pedagogicko-psychologic-
kého poradenstva a preven-
cie, ktoré sídli v Senci na
Lichnerovej ul. č.61, kaž-
doročne poskytuje bezplatný
psychologický servis pre deti
a ich rodičov, školy a mater-
ské školy. Súčasťou tohto servisu je aj zisťo-
vanie školskej pripravenosti dieťaťa pred
zaškolením do 1. ročníka základnej školy a
zisťovanie školskej pripravenosti dieťaťa
pred predčasným zaškolením do 1. ročníka. 

Všeobecné  informácie o tom, kedy je
dieťa pripravené na vstup do školy, sa
dozviete od pracovníkov CPPPaP v Senci pri
návštevách ZRPŠ v MŠ, ktorú vaše dieťa
navštevuje, na ktoré sme pozývaní.
Zisťovanie školskej pripravenosti dieťaťa na
zaškolenie do 1. ročníka základnej školy
vykonávame v období od marca do júna
daného roka na základe požiadania
rodičov v materských školách alebo priamo
v CPPPaP v Senci. V prípade, že sa vám

zdá, že vaše dieťa môže nastúpiť do 
1. ročníka ZŠ predčasne, teda ešte pred
dovŕšením 6. roka (do 1.9.2009) a žiadate
riaditeľstvo základnej školy o predčasné
zaškolenie, súčasťou vašej žiadosti musí byť
odporúčanie z  CPPPaP. 

Na záver chceme rodičov upozorniť, aby
zodpovedne voči svojim deťom rozhodovali
o ich zaškolení do 1. ročníka. Objektívny

pohľad odborného pracovníka z CPPPaP 
v Senci im môže pomôcť predísť neskorším
problémom.
Kontakt: telefonicky 02/4592 6708 alebo
osobne priamo v CPPPaP na Lichnerovej ul.
č. 61 v Senci.

PhDr. Marcela Gáliková,
riaditeľka CPPPaP v Senci
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Začal sa nový rok 2009 a naše 
aktivity sa znovu rozprúdili

Život detí a učiteľov na starej škole 

V januári sme zorganizovali  školské
kolo súťaže Šaliansky Maťko a
Ondrej Gregor Matulník so svojou
pekne prednášanou povesťou
postúpil do okresného kola. Turnaj 
v minifutbale má tiež medzi deťmi
veľký úspech. Nebolo tomu inak ani
tento rok. Zmiešané družstvá chlap-
cov a dievčat z jednotlivých tried sú
oživením taktiky a herných kombiná-
cií futbalu. Naši žiaci sa zapájajú aj
do matematických súťaží.
Zaznamenali sme veľký počet
žiakov, ktorí riešili Pytagoriádu pre
3. a 4. ročník a Klokanka pre I. stu-
peň. O prípadných úspechoch 
v okresnom kole vás poinformujeme
nabudúce. Do školy zavítali aj
škôlkari, ktorí sa prišli pozrieť na
vyučovanie do prváckych tried, aby
vedeli, čo ich v septembri  čaká.
Každý rok sa snažíme spestriť zápis
žiakov do prvého ročníka príjemným
prostredím, zaujímavou výzdobou 
a pútavými úlohami. Tento rok budú-
ci prváci navštívili naše divadielko.
Na jednotlivých stanovištiach pri
divadelných postavičkách plnili veku
primerané úlohy. Rodičia mohli
počas trvania zápisu školskú zrelosť
a jazykový cit svojich detí konzultovať so školskou psy-
chologičkou. Na zápise boli deti bystré, suverénne, ale 
i bojazlivé a nesmelé. Čo bolo pred školou a doma, to
nevieme, ale v triede, kde sa zápis konal, neplakal nikto.  

Aj tí, čo v neistote na začiatku pevne stískali dlaň mamičky
a ocka, odchádzali domov s úsmevom. Takmer všetky deti
hovorili, že sa do školy tešia, majú nakúpené aktovky, pe-
račníky a školské potreby. Aj my sa na nových prváčikov už
tešíme. V rámci popoludňajších voľnočasových aktivít 

a tradície sa konal Valentínsky turnaj v stolnom
tenise. Všetci mali možnosť uplatniť svojho športového
ducha, zručnosť a šikovnosť. 
Kto zaváhal, môže ľutovať. Ibaže by to skúsil zasa 
o rok. Iste si mnohí pamätáte zo školy súťaž v recito-
vaní Hviezdoslavov Kubín či Rozprávkové vretienko,
ktorá poskytuje príležitosť mladým talentom ukázať
svoje recitátorské až herecké kvality. Tento rok sa, na
naše potešenie, zapojili aj žiaci zo špeciálnych tried.
Fašiangovým sprievodom v maskách po uliciach obce
sme sa rozlúčili s pani zimou. Onedlho je tu jar 
a s ňou množstvo ďalších zaujímavých podujatí 
a obľúbených súťaží. Ak sa chcete dozvedieť viac 
o živote na našej škole, prípadne si prezrieť fotografie
z akcií, kliknite si na www.staraskola.eduweb.sk  

Ľubomíra Reindlová  
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Lákavá pozvánka na jarnú
premiéru (22.3.): prvé
Bernolákovo hostí piaty
Pezinok 

Aký iný cieľ by si napokon mohlo dať
mužstvo, ktoré po jeseni vedie
tabuľku? Futbalisti Bernolákova boli
pred rokom v III. lige poslední a
mysleli na záchranu, teraz sú však na
jej čele a nič im nebráni, aby súťaž aj
vyhrali. Navyše, keď po jeseni má vo
svojich radoch najlepšieho strelca
súťaže Andreja Cisára s 11 gólmi.
Samozrejme, tento cieľ sotva naplnia
bez podpory sponzorov a najmä
Obecného úradu Bernolákovo.  
Sponzori a najmä obec sa výrazne
pričinili o to, že futbalový stánok je
jedným z najkrajších a najlepšie
vybaveným medzi účastníkmi III. ligy.
Podporovali klub aj v čase, keď sa mu
nedarilo a mužstvo bojovalo 
o záchranu. To, že Bernolákovo je
momentálne tam,kde ešte nikdy 
v histórii pôsobenia v tejto súťaži
nebolo, je zásluha všetkých, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomohli pri
budovaní súčasného mužstva.  
Káder sa od jesene ešte posilnil. 
Z II. ligy prišiel po polročnom
pôsobení v druholigovom MŠK Iskra
Petržalka stredopoliar Martin
Gyurasz.  Z Rakúska sa vrátil do rod-
nej obce Pavol Bureš, aby ešte posilnil
útočnú silu mužstva. Po zranení
brankárskej jednotky Andreja
Mundiho dostane šancu ďalší 
z odchovancov bratislavského Interu,
20-ročný mladík Ondrej Bednár. Na
jarnú odvetu nenastúpi po vážnom
poranení členka ani Juraj Senaši ml.
Do zostavy sa však po dlhodobom
zranení vracia Milan Slávik, ktorý sa
už môže pochváliť rodinkou 
(vo februári sa mu narodila dcérka
Lea). Mužstvo absolvovalo, podobne
ako vlani, začiatkom marca herné

sústredenie v Brezovej pod Bradlom 
a tréner Marián Tibenský je spokojný  
s ukazovateľmi pripravenosti hráčov na
odvetu. "Výsledky na športtesteroch ma
príjemne prekvapili, majú parametre
ako u profesionálnych hráčov v slo-
venskej lige," povedal.  Až samotná jar
však ukáže, akú bude mať mužstvo
formu. Navyše, bude sa musieť vyrov-
nať s tlakom vyplývajúcim z vedúcej
pozície v tabuľke, ale aj so silou súpe-
rov, ktorí sa tradične chcú na lídra
vy*tiahnuť. Pomôcť  mu môže aj široké
fanúšikovské zázemie, ktoré statočne
sledovalo účinkovanie Bernolákovčanov
počas tuhých mrazov v zimnom pohári
BFZ.  
V zime prišlo ešte k jednej zásadnej
zmene. Klub sa zbavil kritizovaného 
a fanúšikom ničnehovoriaceho názvu
Baliston. Na jar bude vystupovať už
iba  ako Športový klub Bernolákovo
(skrátene ŠKB).  Už prvé kolo III. ligy

Bratislava je lákavou pozvánkou pre
všetkých priaznivcov. V nedeľu 
22. marca prvé Bernolákovo hostí 
v tradičnom derby piaty Pezinok.
Lepšia pozvánka na jarnú premiéru ani
nemôže byť! Zvlášť, keď naši chlapci
dlhujú Pezinčanom odvetu za krutú
prehru zo zimného turnaja (0:4).   
Začína aj dorast
Dorastenci Bernolákova po postupe do
IV. ligy si ako nováčikovia počínali
výborne. Po jeseni sú tretí, ale tréner
Roman Heriban je maximalista. Počas
zimy zvýšil tréningové dávky a chce tiež
bojovať o čelo tabuľky. Aj žiaci majú
naviac, než ukázali v jeseni. Ukáže sa,
akým prínosom bude výmena trénerov
u starších žiakov (bratov Drinkovcov
vystriedala dvojica Gyurasz - Krištofík),
u mladších žiakov sa stále čaká na
prvé víťazstvo v súťaži. 

M.W.

Bernolákovské futbalové mužstvo sa počas zimy opäť posilnilo

Cieľ je jasný: vyhrať III. ligu!

Vyhodnotenie súťaže BFZ po jesennej časti ročníka 2008/09

Súťaž: III. liga, S3R kategória: seniori počet stretnutí: 91
Počet gólov: 273 priemer na kolo: 21,0 priemer na stretnutie: 3,0
Počet ŽK: 331 priemer na kolo: 25,5 priemer na stretnutie: 3,6

najmenej: 15 - PŠC Pezinok
najviac: 28 - FC Lamač, GFC Grinava

Počet ČK: 19 priemer na kolo: 1,5 priemer na stretnutie: 3,6
najmenej: 0 - 4 družstvá
najviac: 4 - ŠK Čunovo

Počet divákov: 18 130 priemer na kolo: 1395 priemer na stretnutie: 199
najviac na stretnutí: 510 - 10. kolo Pezinok - Grinava

Kontumácie: 1 FK Jablonec - Baliston Bernolákovo 0:3 SP č. 100/d
Zastavenie činnosti: FK Jablonec 1 ss nepodmienečne (- 3 body)
Najlepší strelci: poradie góly meno priezvisko oddiel

1. 11 Andrej Cisár Baliston Bernolákovo
2. 10 Tomáš Šlachta FC Ružinov
3. 8 Peter Čermák FC Ružinov

Fair play: PŠC Pezinok

Tabuľka výsledkov po 13. kole:
Poradie Mužstvo Zápasy Víťazstvá Remízy Prehry Skóre Body

1. Bernolákovo 13 9 2 2 32:9 29
2.  Dun. Lužná 13 9 1 3 37:12 28
3. Ružinov 13 8 2 3 29:15 26
4. Stupava 13 8 2 3 19:9 26
5. PŠC Pezinok 13 7 4 2 25:8 25
6. Plavecký Štvrtok 13 7 3 3 25:16 24
7. Reca 13 6 2 5 22:15 20
8. Trnávka 13 6 2 5 18:21 20
9. Lamač 13 5 2 6 19:18 17

10. Lozorno 13 4 3 6 10:17 15
11. Blatné 13 2 2 9 10:31 8
12. Čunovo 13 2 1 10 12:37 7
13. Jablonec 13 2 1 10 7:33 7
14. Grinava 13 1 3 9 8:32 6

spracoval: Adrian Darlea,  referent súťaže S3R
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Klubu dôchodcov 
informuje
Ako budú vyzerať naše aktivity v roku
2009?
Na výborových schôdzach klubu, ktoré sa
konajú každý prvý utorok v mesiaci, navrhu-
jeme a pripravujeme akcie, o ktorých si
myslíme, že sú vhodné a zaujímavé.
Niektoré z nich sa uskutočnili. Plánované
akcie uverejňujeme v časovom slede:

Marec - súťaž ľudových rozprávačov v Gajaroch
Apríl - brigáda pri prílež. Dňa Zeme, účasť na

predstavení  Radošinského naivného divadla,
návšteva výstavy kvetov Flóra  Bratislava.
Máj - rekreačný pobyt v dňoch  10. 5. - 16. 5. 
v hoteli Gladius pri termálnom kúpalisku
Topoľníky.  Ubytovanie v 2-postelových izbách 
s rádiom a farebným televízorom+ wc a kúpeľňa.
Hotel nám poskytne všetky  možné zľavy, takže
cena pobytu bez štátnej účelovej dotácie bude
110 euro na týždeň.  Zároveň tak umožňujeme
našim členom, organizovaným v združení
zdravotne postihnutých, aby sa v tej organizácii
mohli zúčastniť pobytu so štátnou účelovou dotá-
ciou. Ostatné informácie poskytujeme na výveske
v klube dôchodcov. Termín prihlasovania
oznámime miestnym rozhlasom. V máji sa usku-
toční aj posedenie pre jubilantov. 
Jún - stretnutie troch generácií - kultúrny pro-
gram    pripravia zástupcovia troch generácií.
Júl - august - návšteva kúpaliska – v prípade
dostatočného počtu záujemcov
September - 3 denný zájazd na Oravu a do
Poľska v termíne   14. až 16.9. s bohatým pro-
gramom, ktorý oznámime v mesiaci júni, návšte-
va predstavenia 
Radošínského naivného divadla.
Október -posedenie pre jubilantov,  celoobecná
oslava Dňa úcty k starším, návšteva Viedne
/Belveder/ – deň bezplatne otvorených múzeí,
registrácia združenia  na 2 percentá z dane 
z príjmu    
November - návšteva div.predstavenia v SND,
návšteva koncertu dychovky v KD Vajnorská
December - návšteva imobilných členov klubu.
K plánu podujatí pripomíname:
- je žiadúce, aby sa naši členovia prihlasovali
na jednotlivé podujatia aj za náhradníkov, lebo
pri každom podujatí bolo zaradených cca 10 ná-
hradníkov, 
- účasť je potvrdená len zaplatením vstupenky
alebo ceny pobytu,
- odchody autobusu na podujatia budú vždy
jednu hodinu pred podujatím z Grobskej ulice od
cintorína, ďalej od klubu dôchodcov na Viničnej 
a z Trnavskej ulice križovatka  s Mierovou ulicou.
V prípade zmeny  vás budeme informovať 
v miestnom rozhlase alebo na výveske pred OcÚ. 

T. Varečková
predsedníčka klubu dôchodcov

170 členov navýročnej schôdzi, to
je naozaj uctyhodná a doteraz
najväčšia účasť.

Po pekných úvodných slovách
podpredsedníčky klubu pani Kornélie
Valčekovej predsedníčka organizácie
p. Terézia Varečková  predniesla
správu o činnosti klubu v roku 2008 a
informovala o ďalších plánovaných
aktivitách. Vysoko hodnotila činnosť
výboru, ktorý  sa  orientoval na
kultúrno-spoločenské vyžitie svojich
členov. Nárast počtu členov klubu o
42 členov  je aj meradlom spokojnosti
s prácou vedenia klubu, ktoré sa
schádzalo podľa potreby a množstva
úloh , najmenej však 1x mesačne.
Vedenie klubu pripravilo pre svojich
členov veľa podujatí:
Január – posedenie pri dychovej
hudbe na Vajnorskej ulici v Bratislave.
Február – návšteva tzv. babskej

zábavy v Chorvátskom Grobe.
Apríl – účasť na Festivale folklórnych
súborov v Kultúrnom dome Pezinok,
- brigáda pri príležitosti Dňa Zeme na
miestnom cintoríne (51 členov).
Máj – návšteva divadelného pred-
stavenie Posledná cigara SND
Bratislava (46 členov), - poznávací
zájazd do Viedne.
Jún -  sretnutie 39 jubilantov, ktorí sa
v prvom polroku dožili životného
jubilea 60,65,70,75,80 a viac rokov,
-   súťaž vo varení fazuľovice, pečení
pagáčov, osúchov a kapustníkov na
Dňoch obce (2.miesto),
- návšteva divadelného predstavenia
Leonce a Lena SND (46 členov).
Júl – návšteva termálneho kúpaliska
vo Vincovom lese.
September – návšteva divadelného
predstavenia Veľké ilúzie v Radošin-
skom naivnom divadle, návšteva
divadelného predstavenia Hra o láske
v RND.
Október – zájazd na Oravu – prehli-
adka Oravského Podzámku a iných
pamiatok, posedenie s 35 jubilantmi,
ktorí sa v II. polroku 2008 dožili
okrúhlych životných jubileí.
November – plánované akcie tohto
mesiaca sa pre nedostatok záujem-
cov neuskutočnili.
December – ochutnávka dobrôt
pripravených z receptov starých
mám.

Pani Varečková v mene všetkých
prítomných poďakovala za pomoc a
podporu starostovi obce Ing. Ľubo-

mírovi Poórovi, zástupcovi starostu
JUDr. Stanislavovi Bečicovi a obecné-
mu zastupiteľstvu, osobitne p. B. Jur-
čovej,  H.Černayovej a predsedníčke
zboru pre občianske záležitosti p. Má-
rii Nagyovej. Vyjadrila potešenie, že
obec zabezpečuje podávanie obedov
dôchodcom, nosenie obedov pre
bezvládnych, opatrovateľskú službu,
poskytuje jedáleň klubu ako spoločen-
skú miestnosť na schôdze a rôzne
podujatia všetkým spoločenským
organizáciám. Nešetrila pochvalou za
aktivity obce v oblasti zlepšovania ži-
votného prostredia a investičných
zámerov.

Vyjadrila veľkú vďaku týmto spon-
zorom: Obecnému úradu za poskytnu-
tie 30-tisíc korún na dopravu do
Viedne a na Oravu, čím boli znížené
výdavky pre účastníkov. Najvyššie
finančné príspevoky od súkromných

podnikateľov, firiem, boli od p. Duša-
na Bošku, riaditeľa Bratislavskej
metrologickej spoločnosti so sídlom 
v Bernolákove, od p. Semira Kerlu,
majiteľa reštauračných zariadení, 
od JUDr. Stanislava Bečicu, od Ing.
Mateja Biskupiča, od  Ing. Alexandra
Beljajeva, riaditeľa spoločnosti EBA,
od p. Veroniky Višváderovej, vedúcej
predajne Potraviny na Trnavskej ulici,
od Golf  klubu Bratislava – Bernoláko-
vo, opakovane  od MUDr. Františka
Jurču, od p. Petra Lisého, od p. Evy
Luknárovej a p. Magdy Polgárovej.
Materiálnu a inú pomoc sme dostali
od pani Evy Šticovej, od manželov
Kútyových, Mgr. Emílie
Achbergerovej, od pani Vlasty
Grofičovej, od Poľnohospodárskeho
družstva Chorv. Grob, od
Mäsoproduktu Bernolákovo, 
od p. Dáše Švardovej, Anny
Macháčkovej, Anny Unterländrovej,
od p. Petra Laššua a pána Petra
Guldána.
Poďakovala za pomoc manželom
Víglašovým, pánovi Milanovi
Várošovi, ktorý vždy zabezpečí
ozvučenie  a spríjemňuje podujatia
peknou hudbou.
Skonštatovala, že vďaka finančným
príspevkom sa finančná situácia
klubu výrazne zlepšila z pôvodných
35.990.- korún na súčasných 78 000
Sk. Oznámila, že vďaka príspevkom
sa nezvyšuje členský poplatok.

pokračovanie na str. 17

Seniori bilancovali 
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Klubu dôchodcov
jubiluje
Na výročnej členskej schôdzi
klubu dôchodcov sme si
pripomenuli 20.výročie otvorenia
klubu. Pán JUDr. Stanislav Bečica,
zástupca starostu obce, a pani
Terezia Varečková, predsedníčka
Klubu dôchodcov, poďakovali
sociálno-zdravotnej komisii, ktorá
organizovala 2.apríla 1989
slávnostné otvorenie klubu.
Komisia pracovala v zložení :
MVDr. Jozef Sokol, Ing. Silvester
Erdélyi, p. Marta Kocková, 
p. Paulína Poórová, Ing. Viera
Kováčová, p. Alica Kastlová, 
p. Adela Dreninová. Osobitné
poďakovanie patrilo a Ing. 
Matejovi Biskupičovi, vtedajšiemu
predsedovi MNV, a všetkým tým,
ktorí sa v akcii Z  podieľali na
zabezpečení rekonštrukcie
budovy. Terajšiemu vedeniu obce
patrí vďaka za to, že aj napriek
zmene účelu budovy umožňuje
dôchodcom a ostatným spoločen-
ským organizáciam bezplatne
využívať jedáleň klubu na poduja-
tia, stretnutia, schôdze a pod.
Horeuvedeným bol za OcÚ a klub
dôchodcov odovzdaný kvietok . 

/tv/

Dňa 14. 2. 2009 sa konala výročná členská schôdza Občianskeho
združenia Klubu dôchodcov v Bernolákove. 
Po uvítacom prejave predsedníčky klubu p. T. Varečkovej, po
príhovore zástupcu starostu JUDr. Bečicu a malom občerstvení,
ktoré nám pripravili členky výboru našej organizácie, sa začal
kultúrny program

Uvádzala ho p. riaditeľka ZUŠ J. Bošková. Zaznela ľudová pieseň 
v podaní žiačky ZUŠ za klavírneho doprovodu p. riaditeľky a  žiačok.

Veľkým prekvapením bolo vystúpenie súboru NIAGARA, ktorý nás
previedol tancom storočiami. Nádherné kostýmy z historických
období, choreografia a vynikajúce výkony tanečníkov nás, divákov,
nadchli.

Touto cestou sa chcem v mene zúčastnených dôchodcov poďako-
vať ved. súboru p. Katke Koporcovej a jej spolupracovníkom za krás-
ny umelecký zážitok. Prajem im veľa úspechov v záslužnej práci,
ktorou reprezentujú našu obec.

Poďakovanie patrí aj obecnému úradu, ved. klubu dôchodcov,
členkám výboru, ktoré toto príjemné posedenie pripravili, a tiež
všetkým ľuďom, ktorí aj v týchto ťažkých časoch myslia na nás,
dôchodcov.

Vaša stála dopisovateľka Eva Šticová z Obilnej ul.

Vážení spoluobčania !
Keď som sa pustila do písania článku vonku krásne

snežilo, pripomenulo mi to čarovné Vianoce, počas
ktorých sa konala v kultúrnom dome Jasličková
slávnosť. Každoročne ju  usporiadúvajú mladí s deťmi
z Cirkevného zboru pod vedením režisérky sl. Boršovej. 

Na úvod nám p. riaditeľka ZUŠ J. Bošková za lahod-
ných tónov klavíra spolu so žiakmi vytvorila príjemnú
atmoféru.

Za zvukov exotickej hudby, tanca  a hereckého pre-
javu sme sa preniesli do obdobia vlády krutého kráľa
Herodesa. Pastieri sa vybrali na cestu, kadiaľ ich spre-
vádzala jasná hviezda, aby sa poklonili narodenému
Ježiškovi. Cestou stretli troch mudrcov - Gašpara,
Melichara a Baltazára, ktorí niesli dary pre dieťa.

Nakoniec sme si zaspievali spoločne „Tichú noc“.
Naše zhromaždenie požehnal dôstojný  pán farár 
J. Kormúth. S láskou v srdci a dobrým pocitom sme sa
rozlúčili.

V mene zúčastnených sa chcem poďakovať všetkým
účinkujúcim a usporiadateľom.

Prajem veľa zdravia a úspechov v ďalšej činnosti.

Dňa 6.1.2009 sme sa rozlúčili 
s pani Cecíliou Šimorovou, ktorá
bola dlhoročnou aktívnou členkou, de-
siatkarkou MS SČK. Mala veľký podiel
na rozširovaní členskej základne nášho
spolku SČK. Za vynaložené úsilie ďaku-
jeme!

Odišli navždy 
z našich radov

Dňa 23.1.2009 sme sa v dome
smútku rozlúčili s naší dlhoročným
aktívnym členom, štedrým spon-
zorom a 60-násobným
dobrovoľným darcom krvi pánom
JUDr. Vojtechom Pipíškom. Za mno-
honásobné darcovstvo krvi bol pán
JUDr. Pipíška ocenený Diamantovou
plaketou Prof. MUDr. Jána Jánskeho
ako prvý (a zatiaľ jediný) muž v našej
obci. Popri svojej manželke Zorke, ktorá
bola 20 rokov predsedníčkou MS SČK 
v Bernolákove, bol akoby predĺženou
rukou predsedníctva, nakoľko nám
pomáhal pri všetkých akciách. V minu-
losti to boli plesy MS SČK,  výstava 
k 50. výročiu založenia MS SČK v našej
obci alebo štedrovečerná kapustnica.
Za záchranu mnohých životov
darovaním cca 24 l krvi a ochotu vždy
pomôcť pánu JUDr. Vojtechovi
Pipíškovi patrí naša úcta a vďaka.

Pozostalým rodinám aj touto cestou
vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Predsedníctvo MS SČK 
v Bernolákove

dokončenie zo str. 16

Je predpoklad, že ku skvalitneniu
práce prispeje aj doplnok stanov klu-
bu, podľa ktorého bude činnosť
klubu riadiť 5-členné predsedníctvo 
v zložení: p. Terézia Varečková,
predsedníčka p. Kornélia Valčeková,
podpredsedníčka, p. Terézia Hani-
cová, tajomníčka, p. Alžbeta Barko-
lová, hospodárka, p. Erika Piterová,
kultúrna referentka.
Členky výboru, aktivistky: E. Buzgo-
vičová, A. Guldánová, H. Grebe-
čiová, A. Káčerová, E. Kinčešová, 
M. Nagyová, M.  Navarová,  M. Pol-
gárová

Na záver p. Varečková poďako-
vala členkám výboru za organizo-
vanie podujatí klubu. Potešili aj
výsledky ankety - prieskum záujmu 
o jednotlivé navrhované podujatia 
a spokojnosť s prácou vedenia
klubu. O výsledkoch ankety bude 
v budúcom čísle podrobne infor-
movať tajomníčka klubu p. T. Hani-
cová. 

Kytice kvetov, diplomy a poďako-
vanie za dlhoročnú obetavú prácu
pre klub odovzdala p. predsedníčka
členkám, ktoré sa členstva vo výbore
vzdali, ale vzhľadom na ich záslužnú
prácu   boli zvolené za čestné členky
výboru: p. Anna Baďurová, p. Hele-
na Rakická a p. Mária Kováčová. 

Vyjadrila presvedčenie, že  na-
priek pribúdajúcim rokom a choro-
bám, ubúdaniu síl sa výbor klubu
bude snažiť potešiť stále pestrejšou
skladbou podujatí.

T. Hanicová, T. Varečková
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martina Kopecká 
a Ján Lang                           

mgr. Juraj rašla 
a Lucia Poláková

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

Prišli 
na svet:

Odišli 
na večný 
odpočinok:

Česť ich pamiatke !

Karel Loder             94
Viktoria malochová  89
Júlia Jurčová           88  
cecília Šimorová     85
Karol Priopský         77
anna Švardová        74
marta Lužáková      73

marta Lužáková      73
Vojtech Pipíška        68
Vojtech Geschvandtner  53
Viola Ligasová       52
Žofia Tóthová        72
mária nagyová      87
Štefan Tullner        88

Pavol Gažo
Sebastián Šipoš                                                       
matej Kováč
Lea Kováčová      
anna Hudáková   
Ondrej nagy    
matúš Franko    
alexandra Lachová                                                                                                                                                                                                                                             

Poďakovanie
Vyjadrujem úprimnú vďaku poctivé-
mu nálezcovi platobnej karty, ktorú

som začiatkom januára z nepo-
zornosti nechala pri bankomate.
Mladý pán, nepoznám síce vaše
meno, ale verím, že čítate náš

časopis a moje  poďakovanie sa 
k vám dostane. Svojím nezištným
konaním ste preukázali šľachet-

nosť, ľudskosť a srdce plné dobroty
a pochopenia. Ďakujem.

Alica Holováčová

Oznam
Zbor pre občianske záležitosti 
pri Obecnom zastupiteľstve 

v Bernolákove hľadá šikovných
recitátorov vo veku nad 

15 rokov. Záujemcovia sa
môžu prihlásiť na Obecnom

úrade v Bernolákove 
u pani Kuchtovej alebo 

u pani Nagyovej.

Poďakovanie

Ďakujeme celej rodine, priateľom a známym za
účasť na poslednej rozlúčke s našou drahou

Júliou Jurčovou.
Ďakujeme tiež za úprimné slová sústrasti 

a kvetinové dary.

Dcéra Mária s rodinou a syn František s rodinou

Ďakujeme

rodine, priateľom a známym,
ktorí kvetinovými darmi

a prejavom sústrasti
zmiernili náš žiaľ.

Smútiaca rodina 
Geschvandtnerová

Putovná 
výstava

kalendárov
Vo vestibule kultúrneho
domu bude v čase od

11.5.do 29.5. 2009 nain-
štalovaná putovná výstava
kalendárov, ktoré boli nomi-
nované v súťaži o najkrajší

kalendár roku 2009.  

Vitajte medzi nami ! 

Svoje
„áno“ 
si povedali:

Významného životného jubilea,
90 rokov,   sa v uplynulých

týždňoch  dožila naša  spolu-
občianka pani 

Alžbeta Pláteníková

Osobne jej zablahoželali 
zástupcovia obce,  

členky zboru pre občianske 
záležitosti a zástupkyne miestne-

ho spolku Slovenského
červeného kríža.

Veľa zdravia, životného elánu,
ktorý môžete rozdávať mnohým
mladším, a spokojnosti v kruhu

rodiny do ďalších rokov Vám, milá
jubilantka, prajeme aj touto 

cestou.

Naši jubilanti

December 
FFrraannttiišškkaa  IIlluuššáákkoovváá 7700
SSiillvveesstteerr  bbiinnddeerr 7700
JJoozzeeff  FFrriinnddrriicchh 7700
IIrreennaa  GGuubbááňňoovváá                        7700
TTooddoorraa  KKaakkaaššoovváá                    7755                                
JJuuddiittaa  ČČiieerrnnaa                                  8800
GGeejjzzaa  HHoorrvváátthh                              8855          
SSiillvveesstteerr  eerrddééllyyii                        8855      
JJoozzeeff  mmaajjáákk                                      8855                                                                                                                                            

Január 
emília Pelešová         70                      
elena navarová          70                   
alžbeta Kastlová         70             
Karol Kováč                70                     
Terézia barkolová      75                                                                               
mária Kováčová         75  
Ľudmila Gažová        80                  

FFeebbrruuáárr
anna pelešová           70
alžbeta Laurová         70
Ľudovít navara          70
Kornel Kormančík      70
Ondrej Stašjak            70
michal maár                75
emília unterländerová 85
rozália Jánošíková     85
mária Valachovičová   85

Všetkým jubilantom
srdečne blahoželáme !

Radosť 
z pohybu

Pozývame deti a mládež
(od 2 rokov) 

do Kultúrneho domu 
v Bernolákove dňa 5. 4.
od 10:00 do 18:00 na

JUMPING DAY 
(zábavno-pohybové

aktivity). 
Vstupné 2 EURÁ. 

PQ



19

O
Zn

a
m

Y / in
Zer

c
ia

TEPUJEME NASUCHO
*

LEŠTÍME PODLAHY
*

HĹBKOVÉ ČISTENIE KOBERCOV
SEDAČIEK A MATRACOV  

špičkovou technológiou bez vody
*

odstráni 80% prachu, 85% plesní 
a baktérií, 75% alergénov 

*
Hneď po vytepovaní je možné zariadenie

bytu používať
*

Odstraňujeme aj žuvačky
*

VOLAJTE
0904  648 306

AUTOŠKOLA       
Radovan Hanic   

ponúka

vodičský kurz  
skupiny  A a B
Mestské kultúrne stredisko
Nám. 1. mája 2, Senec
tel.: 
0905 277 140, 0911 277 140

Milé mamičky a oteckovia,
máte problém s umiestnením vášho dieťatka 

do škôlky? 
Alebo máte doma menšie dieťatko a chcete nastúpiť do
zamestnania? Pripravuje sa otvorenie súkromného det-

ského opatrovateľského centra s celodennou prevádzkou
pre deti od 1-6 rokov. Ak máte záujem o bližšie informácie,

získate ich na telefónnom čísle 0903/282 016.
-bu-

Milé mamičky - aj nemamičky, 
kedže jesenná detská burza v kultúrnom dome sa viacerým z vás páčila - niektoré ste dobre

predali, iné dobre nakúpili, alebo ste len tak stretli kamošky a dobre sa porozprávali 
- tak vás aj v apríli pozývame na

BERNOLÁKOVSKÚ JARNÚ BURZU
DETSKÉHO OBLEČENIA, 

HRAČIEK A DETSKÝCH POTRIEB,
ktorá sa uskutoční v sobotu 4. 4. 2009 od 9.30 hod. do 14.00 hod. v priestoroch

Kultúrneho domu v Bernolákove.
Oblečenie a veci na predaj preberáme v piatok 3.4.2009 od 17.00 do 19.00 v KD,

prípadne po dohode na tel.: 
0918 590 322 - Renata, 0904 722 430 - Lujza, 0903 109 694 - Zuzana.

Všetky veci treba riadne označiť lepiacimi štítkami/etiketami s cenou (najlepšie na viacerých miestach,
napr. pri oblečení aj zvnútra) a priezviskom, príp. skratkou/iniciálami. Noste, prosím, len čisté a mo-

derné oblečenie. Veci, ktoré sa nepredajú, a peniaze za predané veci si môžete vyzdvihnúť v KD po skončení burzy. Viac info vám rady poskytneme na
uvedených tel. číslach.

TEŠÍME SA NA VÁS!!!  Lujza, Renata, Zuzana



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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Redakčná rada prosí svojich prispievateľov, ktorí články do Bernoláka píšu na počítači, aby svoj
príspevok odovzdali i v elektronickej forme – na diskete súbory editora Microsoft Word (*.doc),
čím umožnia rýchlejšie spracovanie a tým i skoršie vydanie Bernoláka. Svoje príspevky môžete
zasielať i elektronickou poštou na adresu: casopis@bernolakovo.sk a tiež písomne do schránky
umiestenej v zádverí kD. Za zapožičanie diskiet vopred ďakujeme. 

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


